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A szenvedélybetegségek és az egyházak

Sors-töredékek - vallomások'

Ne kem se vo It gye re k szo bám! "Nagyon szeretett anyám minket, csak nem tu
dott velünk mit kezdeni. Állatian féltett minket, de módszerei nem voltak arra, hogy
hogyan tartson vissza dolgoktól. Sokat vert minket. Még az 'utcán is rászóltak a járó
kelök ezért. A nagyanyámnál szerettem lenni, onnan mindig eröszakkal rángatott
haza." (26 éves fiú, disszidált)

"Az apám nekem nem is apám. Csak a neve az enyém. Anyám azt se tudja, hogy ki
töl vagyok." (17 éves lány, állami gondozott)

"Korábban minden pénteken rúgott csak be az apám, most mindennap részeg.
Vert minket eleget. Mikor kamaszodtunk, az öcsém ütött vissza elöszőr, Utána már
rendszeresen megvertük. volt, hogy re is ütöttük. Meg kellett védeni magunkat." (21
éves fiú, értelmiségi szülök gyereke)

Így kezdödött. "Hatodik-hetedikes koromban kezdtem inni. Három deci bortól
már berúgtam. Nyolcadikos koromban már minden délután vettem egy liter bort
magamnak. Aztán jött a ragasztó, szintén nyolcadikban. Nem mentünk be az iskolába
két hétig, helyette szipuztunk a garázsban. Tizenöt éves voltam, amikor az elsö
Hydrocodint beadtam magamnak vénásan. Ezzel jobban kibírom a dolgokat, mint jó
zanul. Szüleim akkor jöttek rá, hogy valami nem stimmel, amikor már tizenhat kiló t
leadtam magamról." (23 éves fiú, elvált szülök gyereke)

"Tizenhárom éves voltam. Egyszer kiszöktünk az intézetböl egy lánnyal. Találkoz
tunk kint haverokkal. Kérdezték, hogy rnegyünk-e ragasztózni. Hát persze hogy
megyünk, válaszoltuk, pedig azt se tudtuk, hogy mi fán terem, meg hogy kell. Töltöt
tek nekünk is a zacskóba Palmatexet. Hamar rájöttünk, hogy szívni kell a gözét. Zsi
bongott a fejem, aztán már nem láttam semmit, csak színeket, álomhoz hasonló ké
peket." (17 éves állami gondozott lány, anyja meghalt, apját nem ismeri)

Érdemes? .Elöször dobolás volt a fejemben, aztán fények jöttek. Néha halálfé
lelmem is volt. A tüdöm gyakan fájt, és féltem, hogy ragasztózás közben halok meg.
Egyszer úgy éreztem, hogy Isten elött vagyok. Mondtam neki, hogy eljöttem. Azt vá
laszolta, hogy még menjek vissza, mert nem jött még el az időm. Erre ébredtem föl az
»utazás« után." (17 éves fiú, szakközépiskolás)

"Feküdtem egy országúton, jött felém egy ezüstös kocsi. Elkezdtem futni. Futás
közben teljesen elfogyott a testem, a végén már csak a fejemen gurultam. Hű, de
rossz volt! Ittam, szipuztam fölváltva. Ha nem volt bennem semmi, akkor mindenki
töl és mindentöl féltem." (16 éves lány, jelenleg szigorított javító-nevelö intézetben
van, családi háttere rendezetlen)

Deviáns karrier. "Egyáltalán nem viszoJyogtam az ilyen dolgoktól, hogy ki
próbáljam akár az LSD-t, vagy valami mást. Nem tekintettem olyan negatív dolognak,
mint az emberek tekintik. Most aztán bánhatnám, ha lenne bennem megbánás, de
nincs. Még mindig többre becsülöm, mint az alkoholt.

Kloroformmal kezdtem, hatodikos voltam. Édes illata volt, meg kellemes, elzsib
badt töle az ember. Késöbb. nyolcadikos koromban jött a Palmatex. Ha volt pénzünk,
vettünk egy kilót, de építkezéseknél mászkálva 2(}-25 kilós dobozokban is találtunk.
Aztán jött a "fű" (rnarihuána), lehetett venni 50 Ft-ért egy szálat. Megnéztük a Hair c.
filmet, aztán úgy jöttünk ki a barátomrnal a moziból, hogy mi is narkózni fogunk.
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Kipróbáltam mindenféle gyógyszert. Aztán megtaláltam magamnak a Coderitet,
Noxiront. Úgy hallottam, hogy ez együtt jó. Addig csak Parkánt és Gracidint szedtem.
Nézegettem a dobozát, bevettem négyet, éreztem, hogy jó, aztán kettőt, még kettőt,

meg még kettőt, teljesen mintha röpültem volna. Mintha kilöttek volna, könnyűvé

váltam, érzelmeim előtérbe kerültek, '" lebegtem . " nem, nem lehet ezt igazából
elmondani!

Aztán jött a recepthamisítás és a Hydrocodin. Kávéba öntöttem bele, úgy ízlett a
legjobban. Igaz, hogy elöszőr kihánytam, de úgy gondoltam, hogy még mindig meg
éri, a hányással együtt, mert annyira jó." (19 éves fiú, elvált szűlök gyereke, apját nem
ismeri. Húsz alkalommal volt elvonókúrán, eredménytelenül.)

T e n n i k é n e val a m i t! "Amikor valaki még csak egyszer-kétszer gyógyszerezett,
akkor kéne, hogy egy olyan ember közelébe kerüljön a gyerek, akire érdemes hall
gatni. Ez a valaki megtaníthatná arra, hogy el tudjon érni mindent, előbb-utóbbsegít
ség nélkül. Megtaníthatná arra is, hogy az életben el tudjon igazodni egyedül is." (17
éves lány, állami gondozott, szüleit nem ismeri)

"Olyan ez, mint a 22-es csapdája: nem tudok kitörni belőle sehogy. Most el vagyok
kcnödve, mert hat hónapot kapok. Megint kezdődik a herce-hurca. Hát most ezért
szedem marékszámra. Aztán, ha majd kijövök, azért, mert hat hónapig nem szedhetek
semmit. Tenni kéne valamit!" (35 éves segédmunkás, 48 hónapot "ült" eddig recept
hamisitás miatt.)

Megdöbbentő ezekben a vallomásokban, élettörténet-darabkákban az a nyíltság és
természetesség, ahogy a különféle önpusztító eljárásokról - hatásukat is tudva - be
számolnak. A szakemberek becslése szerint Magyarországon jelenleg 30-35 ezer kábí
tószeres van. Egyes vélemények szerint legalább kétszer ennyien vannak, ha azokat is
ide számítjuk, akik még csak próbálkoznak, de nem élvezik tartósan a szereket.

Szenvedélybeteg, szenvedélybetegség. Gyakran emlegetett fogalmak korunkban. A
70-es évek közepéig hazánkban elsősorban az alkoholisták szinonimájaként használ
tuk, azóta a kábítószerekkel, gyógyszerekkel, drogpótlókkal visszaélökre is alkal
mazzuk.

Az ember ősi vágya, hogy tudatát kitágítsa, szellemi képességeit megsokszorozva
átlépje lénye korlátait, akár egészsége súlyos veszélyeztetésével vagy halálával fi
zetve is ezért. Ennek eszközéül olyan természetes vagy szintetikus szerek arzenálját
vonultatta föl eddig, ami az agy tevékenységét külőnféle formában és módon befo
lyásolja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Szakértői Bizottsága szerint "Drog
nak tekintendő bármilyen szer (akár alkalmazzák a törvényes orvosi gyakorlatban,
akár nem), amelynek túlzott fogyasztása nem gyógyászati célt szolgál. ,. Bármilyen
droggal való visszaélés közös vonása, hogy a drog a pszichét és a szervezetet egyaránt
a hatalmába keríti."

Korunk pestise, lassított öngyilkosság, önpusztítás. E divatos kifejezések utalnak a
narkománia betegség voltára, annak lehetséges, járványszerű terjedésére, szerivedé
sekkel terhes folyamatára és szomorú végállomására. A mérleg másik serpenyőjében

egy bűvös, mindent megszépítö, mindenre feledést nyújtó állapot van, az eufória.
Minden kábítószer szedésének a célja ennek elérése. Az eufória megtapasztalása utat
nyit a pszichés függöségnek. Ez "az a leküzdhetetlen ösztönzés, mely az eufória el
érése érdekében a szer megszerzésére irányul, mivel az ismételt vagy folyamatos sze
dést nem tudja abbahagyni. A testi (fizikai) függöség nem mindegyik szeméI alakul
ki, és elvonási tünetekben jelentkezik, ha a szer szedése kimarad."! Az elvonási tü
netek től retteg minden kábítószeres. Magyarázata a következő: a szervezet a külön
féle szerek bekerülésére reagál, olyan mechanizmusokat fejleszt ki, amelyek ellensú
lyozzák a drogok hatását. Így kialakul egy új belső egyensúly, ami az anyag megvo
násakor felborul, gyötrö fájdalmakat, neurotikus tüneteket idézve elő.
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Hazánkban legnagyobb számban az oldószerek, ragasztók gőzeinek bclégzöi (szi
pusok, szipózók), a nyugtatókat alkohollal kombinálok. és az ópiumszármazékot tar
talmazó gyógyszerekkel visszaélők vannak.

A kiváltó okok felkutatása, mérlegelése igen bonyolult, csak néhányat mutatunk be
ezek közül.

- Biológiai - genetikai meghatározottság (az ikerkutatások néhány hipotézist már
igazoltak e téren, bár még ezek nem egyértelműek).

- Szocializációs zavarok (igen bonyolult folyamat, a családon belüli hibás szerep
tanulástól, érzelmi zavaroktól, megoldatlan konfliktushelyzetektőla társadalmi
makrofolyamatokig terjedhet, pl. közösséghiány, érték-vákuum).'

- A reszocializáció lehetőségénekhiánya (a társadalomba való visszahelyezéshez. a
társadalmi szerepek újratanulásához szükséges modellek kialakulófélben vannak,
de még nem rnüködnek hatásosan).

Megnyugtató választ, megoldást, gyógyítást jelentő terápiát, társadalmi szintü meg
oldást még nem sikerült a kábítószerek általi kihívásra adni. Illúziónak tünik, bár
szép a következő megfogalmazás is: "A küzdelmet mindaddig folytatni kell, amíg el
nem érjük, hogy az emberek tudatából eltűnjön, hiányozzon a minden, problémát
megoldó eufória igénye. Hogy egyszerűen ne is jusson eszükbe mással fokozni az
örömüket, mint magával az örömmel, mással szüntetni kínjaikat. szenvedéseiket,
mint azok okainak kiköszöbölésével."4

A kórházi ambuláns betegellátás és az eddigi kísérleti elvonó terápiák is szinte
kudarcnak tekinthetők,hiszen nem is lehet csak az egészségügytől várni a gyógyítást.
A látszateredményeket gyakran követi visszaesés, ami szinte lehetetlenné teszi a to
vábbi gyógyítás lehetöségét. Ezenfelül hiányoznak a modern terápiához a személyi és
az anyagi feltételek is. "A modern drogfüggőségterápianem a mérföldnyi távolság
ban levő értelmiségi sajnálatán és segítési vágyán, hanem a drogbeteg értékeinek fel
fedezésén alapul. Olyan megismerési folyamaton, amelyben orvos és beteg kifejezési
eszközeinek egymáshoz közeledése, kultúrájuk szintézise jön létre. Ha ezt a folyama
tot az orvos elhárítja, mert idegenkedik a beteg világától, az érdemi segítés el
marad."!

A segítségnyújtás módozatainak keresése már évek óta tart. A tömegkommunikáció
csatornáin egyre többször és nyiltabban találkozunk e témával, ami nem elhanyagolha
tó, mivel egyik formája lehet a megelőzésnek. 1985 őszétől az Állami Ifjúsági Bizottság
(jelenleg Állami Ifjúsági és Sporthivatal) koordinál minden kezdeményezést, és készíti
elő a széles körű társadalmi összefogást. hiszen csak ez lehet a jövő útja.

A magyarországi egyházak mentő munkájáról

"Az egyház illetékessége a szenvedélybetegek mentésében elsősorban önértelmezé
sen alapul, azon, hogy létezése küldetés, másodsorban a szcnvcdélybetegség teológiai
értelmezésén, amely szerint az egyház küldetésének különös címzettei ezek az ern
berek, harmadszor pedig abban áll, hogy az egyház - eltéröen minden egyéb segítő

igyekezettől - nem elvesz valamit a szenvedélybetegtöl, hanem mindenekelött adni
akar Valakit, akinek az elrejtő, biztonságot adó hatalma alatt helyreáll a megbomlott
külső.?elsőegyensúly, és a kábító- és ajzószer használata feleslegessé válik. Amennyi.
b~n kepes szeretö odafordulásával és Krisztus szabadító evangéliumának a hirdeté
sevel a szenvedélybeteget Jézus Krisztus közelébe segíteni, annyiban eredményes a
mentö szolgálata is'"

. Az ö~é~telmezésen k.ívül társadalmunk is felismerte az egyházak munkájának szűk
segesseget: " ... a hazai egyházak már kialakulóban lévő munkaformáit és új lehető-
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ségeit (alkoholistákat mentö szolgálat, öngyilkossági krízishelyzetben segitségnyújtás,
narkósok reszocializálása, különféle önsegélycsoportok) célszerü kezdeményezni és
támogatni, s szervezett együttműködés keretében tekintetbe venni a hazai intéz
ményrendszer alakítása során. .. Hosszabb távra szólóan ki kell alakítani az intéz
ményesen szabályozott együttműködésmódjait a TSZ (társadalmi beilleszkedési za
varok) visszaszorítása érdekében is."?

A narkománok mentésének három területe van: a prevenció, a terápia és a rehabi
litáció. "Ahol jelen van egy hívő ember, akinek életét áthatja a szeretet (Mt 5, 13-16),
az a maga életével p r e v c n t á). Közvetlen családjában, környezetében, akikkel csak
kapcsolatban van."! Több egyházban ezt a tanítások, igehirdetések, prédikációk tuda
tosítják a hívőkben.

Szintén a prevencióhoz tartozik, és az egész társadalmat érinti az ifjúság cél- és
értékvesztésének gondja. Nagyon fontos lenne ennek a folyamatnak a megállítása,
hiszen a szenvedélybetegségek egyik fő oka épp ez. Az etikai tanítás fokozása, meg
élése, a személyes példaadás alternatívát adhat a veszélyeztetetteknek.

Több egyházban gyakorlattá vált az állami gondozottakkal való törődés. Gyermek
telen és gyermekes hívő családok egyaránt örökbefogadnak, vagy a hétvégekre, szű

netekre, nyaralásra rendszeresen magukhoz vesznek gyerekeket.
A megelőzés fontos terepei a vallási kisközösségek, bázisközösségek. Jellemet,

gondolkodásmódot formáinak, szocializálnak, ugyanakkor a rehabilitáció fontos szín
terei is lehetnek.

A terápia az egészségügy feladata. A szervezet méregtelenitésére, a kapcsolódó
betegségek rnegszüntetésére, a leépülés megállítására törekszik. A gyógyításhoz szer
vesen kapcsolódnak a pszichoterápia módszerei, amelyek a személyiség sérüléseit
próbálják megszüntetni. Ez viszont már olyan pont, ahol - az eddigi gyakorlat is ezt
bizonyítja - már az egyházak is bekapcsolódhatnak a gyógyító munkába. Azok az in
tézetek, pszichiátriai osztályok, ahol drogos betegek elvonásával foglalkoznak, eddig
is szívesen látták a különböző egyházak, gyülekezetek munkatársait.

"A rehabilitáció nagyon fontos. Olyan számban vannak már veszélyeztetett fia
talok, hogy ezeket valami módon meg kell próbálni visszahozni a normális életbe, a
közösségbe. Valami módon ezeket vissza kell szeretni a társadalomba!"?

A külföldi tapasztalatok (Teen Challenge, USA; Lévi Petrus Intézet, skandináv országok;
MONAR, Lengyelország) azt mutatják, hogy ezt az intenzív gondozó szolgálatot kisebb kö
zösségekben (kb. 15-20 fő gondozott, ugyanennyi gondozó) családias, otthonias jelleggel
lehet megoldani. Ideális helyszínül szolgálnának erre hazánkban a romos kastélyok, az
üresen álló egyházi épületek. romos plébániák. A helyreállítás, berendezkedés a rehabili
táció fontos alkotóelemének, a munkaterápiának lehet része.

"Az épület belső kialakítása ideális lehetőséget nyújt egy kis létszámú otthon be
indítására, ahol egyidőben 4-5 gondozottal lehetne foglalkozni bentlakásos jelleggel.
A gondozók közösségünk elhivatottságot érző fiataljai közül kerülnének ki, akik az
adott lehetőségekkelélve készültek erre a szolgálatra.

A foglalkozás következetesen épít az önkéntesség alapelvére, és amilyen mérték
ben a szenvedélybetegek személyisége gyógyul, s akaraterejük szabadul, annak meg
felelöen folyamatosan igényeljük felelősségteljes,aktív közrernüködésüket az otthon
munkájában való részvétellel, önmaguk gyógyulása érdekébcn.t't?

A mentö munka hivatalos indulási dátuma 1982. december 28. Az Ökumenikus Ta
nács Elnökségi Tanácsülése úgy határozott, hogya kallódó ifjúság (csövesek, alko
holisták, prostituáltak) mentése érdekében felekezetközi missziót kíván szervezni. Az
alakuló ülésre 1983. október 7-én került sor.

A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió munkája a fiatal munkatársak előképzésével

(pszichológiai, szociológiai, orvosi és teológiai előadások hallgatása) kezdötlött. Fel
adatként preventív, illetve rnentö, rehabilitáló munkák szerepeltek.
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"Magyarországon tulajdonképpen ez az első olyan ökum~nikus kezdeményezés, ahol
nemcsak nemzetközi kapcsolatokról vagy lazább egyházközi kapcsolatokról van szó, ha.
nem ahol úgy találkoznak egymással a különbözö egyházak tagjai, mint munkatársak."ll

Az alábbiakban néhány már megvalósult vagy a közeljövőben megvalósuló egyházi
kezdeményezést ismertetünk.

Baptista Egyház: Évek óta müködik a budafoki gyülekezetben a Tea Klub. amely kal
lódó fiatalok, érdeklődök és gyülekezeti fiatalok találkozási helye. Az elmúlt évben jött
létre a .menedékcsoporr", a Lares kisszövetkezet ágazataként. Kialakítottak egy "átme
neti otthont", ahová hosszabb időre fogadnak be csöveseket. ötthontalanokat, volt álla
mi gondozottakat. Elsősorban a megelőzés és a családba fogadás a fő területük.

Evangéliumi Pünkösdi Kozossége: 1986-ban nyitották meg rehabilitációs otthonukat
Dunaharasztiban, a Teen Challenge (USA) misszió anyagi és szakmai segitségével. Je
lenleg három kábítószeres lányt gondoznak. Egy vidéki romos kastélyt munkaterápiás
otthonná alakítanak át.

Református Egyház: Budapesten a Gorkij fasori gyülekezet foglalkozik évek óta ká
bítószeresekkel. Hetenként három este tartanak összejövetelt. Az orvosi 'ezelés után
lévők számára ebben az évben rehabilitációs otthont nyitnak meg. Minden évben
nagypéntekről nagyszombatra virradó éjjel imaéjszakát tartanak a szenvedé lybete
gekért. Karácsony éjszakáján a pályaudvarokon. "csöves-tanyákon" karácsonyi
evangéliummal. szendviccsel, szaloncukorral köszöntik az ottlevöket.

Katolikus Egyház: A Szeretetszolgálat szcrvezésebcn koordinációs központ kezdi el
munkáját még ebben az évben. Telefonos segély, családvédő központ és átmeneti ott
hon müködik majd irányításukban. Vidéken egy-két éven belül két rehabilitációs ott
hon nyílik. jelenleg a tervek elkészítése folyik. - A Józsefvárosi Plébánián már
hosszabb ideje gondoznak alkoholistákat.

"A szenvedélybetegek között végzett munkához nem elegendő az irgalmasság és az
emberi jószándék. döntöen szükséges a személyre szóló isteni hívás. Egy olyan szó,
egy olyan belső ráérzés, megragadottság. mint mikor valaki érzi, hogy valami az övé
és csakis az övé. Ezt nem lehet képzéssel pótolni, mert ha ez nincs, akkor az egész
csak egy szánalmas erőlködés.

Hiszek a megtisztított szent élet erejében, ebben kell összefognunk. Kis közösség
nek. nagy közösségnck, kis egyházaknak, nagy egyházak nak. akik keresztények.
messzernenöen ezen az úton kell, hogy rnenjenek."!'
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