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Leglíjabb, az Új Ember
Kiadógondozásában ta
valy megjelent, Utak
Útkeresők - Szenve
dé ly - Betegség cim ü

kÖllyvében általános
ságban foglalkozik a
szellvedélybetegségek
kel, kiemelve a drogkér
dést, ami viszonylag új,
de önmagában is rop
pani romboló, az egyétl
személyiségének teljes
lebontását előidéző ve
szélyforrás. Vannak-e
arra pontosadatok,hogy
nienmjire tehető Ma- ,.
gyarországon a szenoe
délybetegek száma?

Egyes vélemények sze
ri/It elIllek a sz ámnak a
többszöröséről van szó.

Kály-Kullai Károllyal
Kály-Kul/ai Károly (1954), a Sziget Droginformációs Alapítvány iigyvezető

je, mentdlnigiénikus, szuperoizor húsz évefoglalkozik kábítószerfiiggőségben

szenvedő betege~kel. Az alapítvány 1996-ban jött létre, egtJik legfontosabb
programja az .Eleioezet ési központ". A programban résztvevő szakemberek
egy kamion utánfutójában, lÍgynevezett mobil osztályteremben óvodás kortól
az általános iskola nyolcadik osztályáig bezárólag foglalkoznak gyerekekkel,
igyekeznek elitltetni bennük a pozitív gondolkodás és életvitel alapjait.

Magyarországon régóta jelen van ez a probléma, ez már hagyo
mánynak tekinthető. Erről azonban nem szeretünk beszélni. A kábí
tószerprobléma a jéghegy csúcsa, de meg kell nézni, hogy mi van
alatta . Például a nikotinfüggőség, de ezt a kifejezést sem nagyon
használjuk, dohányosokról beszélünk, pedig a nikotin borzasztó erős

függőséget tud okozni. Nikotinfüggőségben körülbelül három és fél
millió ember él Magyarországon. Döbbenetes, hogy sok fiatalkorú is
érintett. Tudományosan elfogadott, hogya napi tíz-tizenöt szál ciga
retta elszívása már függőségre utal. Amikor előadásoka t tartok
iskolákban, mindig fölteszem a kérd ést: ki az, aki úgy ébred regge
lente, hogy az első gondolata az: de jó volna rágyújtani, s ki az, aki
rá is gyújt? Ez már a nikotinfüggőség egyik jele. Történelmi hagyo
mán ynak tekinthető Magyarországon az alkoholizmus megléte, nap
jainkban egymillió-százezerre tehető a számuk. Ebben a két függő

ség típusban igen nagy az átfedés. Ugyancsak súlyos gond a gyógy
szerfüggőség, ami duplán tabusított. Idetart ozik mindenki, aki úgy
használja a nyu gtatót vagy az altat ót. hogy nem annyit szed, mint
amennyit az orvosa előír, hanem a függőségé t kielégítendő, egyre nö
vekvő mennyiséget. Az ő számuk négy-nyolcszázezerre tehető. Itt is
egyre nagyobb az átfedés, és csak ezu tán következnek a kábítószer
függők. 2DD5-ben majdnem 15 ezer volt a regisztrált drogfüggők szá
ma, de az ismert és rejtett populáció teljes száma 24 ezerre tehető.

Ezzel kapcsolatb an el kellene oszlatni egy téveszm ét. Ha a kábít ó
szerekről beszélünk, k űl őn ő sen domináns a félelem, a bizonytalan
ság, az idegenszerűség, holott a drogtól való függőség nem k űl ö

níthető el a többi sze r függőségétől. Talán a súlyosságában igen,
bár az alkohol- és a nikotinfüggés ese tében ez kérd éses. A félelem
miatt azonban hajlamosak vagyunk függőnek tekinteni azokat is,
akik alkalomszerűen nyúlnak a kábítószerhez, vagy csak kipróbál
ják. Néhány évvel ezelőtt egy kutatás részeként szerepelt egy olyan
kérd és is, hogy a középiskolás tanárok szerint a diá kok hány szá
za léka tekinthető drogosnak? Azt válaszo lták, hogy a kétharmad
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Tehát a család is lehet
kockázati tényező, azál
tala közvetített negatív
példák elvezethetika fi
atalt a szerhasználatig,
amelytó1 egy idő után
függeni fog?

részük, ami nyilvánvalóan képtelenség. Azt tudjuk, hogy a tizen
hat-tizenhét évesek egyharmada életében egyszer már használt va
lamilyen kábítószert. S azokról, akik eljutottak az egy-két szál füves
cigarettáig, úgy beszélünk, mint kábítószeresekről. Pedig ez nem
igaz, s ha ezen változtatnánk, talán képesek lennénk meglátni a
probléma lényegét, vagyis azt, hogy ma már a függőség rendkívüli
módon beágyazódott a családokba. A különféle függőségtípusokat

megtaláljuk majdnem minden családban. Az alkohol, a dohányzás
problémája jelen van a családok döntő többségében, és az is, hogy
ha valami gondom van az életben, akkor tudom, hogy melyik szert,
altatót, nyugtatót használjam. Ez mintaként mélyen beivódik a fia
talokba. Megdöbbentő tapasztalat, hogy amikor a tréningjeinken
megkérdezzük az óvónő-pedagógusokat, akkor évtizedek óta
ugyanazokat a jellemző élményeket idézik fel: a gyermekek játék
közben utánozzák a felnőttek részegségét, cigarettázó mozdulato
kat tesznek, vagy bemutatják, hogy az anyuka ideges, de beszed va
lamit, s attól megnyugszik. Ugyancsak súlyos probléma a szétesett
családok egyre növekvő száma. Vagy említhetem azokat a családo
kat, amelyek csak látszólag épek és teljesek, de lelkileg a szetesett
ség állapotában vannak. Mindez nem csupán Magyarországon
gond, hanem világszerte. Egy olyan közegben, amelybó1 hiányzik a
pozitív minta, amelyben nincsen kapaszkodó, de még a családba
sem kapaszkodhat a fiatal, úgy érzi, valamit tennie kell.

Sajnos igen. Néhány ilyen jellegzetes családi kockázati tényező: a
szülők rendszeresen használnak pszichoaktív anyagokat (a kábító
szeren kívül a legális drogok - például alkohol- és az indokolatlan
öngyógyszerezés is ide tartoznak), illetve a fogyasztással kapcsolat
ban megengedő attitűdöt tanúsítanak. Terjedóben van például az a
szokás, hogy egyes családoknál a vasárnapi ebéd után nem édességet
szolgálnak fel, hanem marihuanát szívnak, a szülők agyerekekkel
együtt. Kockázati tényező lehet a válás, az egyszülős családmodell,
aztán az érzelmi szegénység a családi kommunikációban, kapcsola
tokban, a családi erőszak, fizikai és szexuális bántalmazás, a feldol
gozatlan gyermekkori traumák. A gyerek vagy a kamaszkorú fiatal
talán semmire sem vágyódik annyira, mint az örömre és a biztonság
ra. S ha ez a két alapvető dolog kimarad az életéből, mert a családjá
ban nem kapja meg, akkor megpróbál másfelé nyitni, s szinte tör
vényszerű, hogy függő lesz valamitől. A családdal kapcsolatos, csak
éppen a család nélküliséggel az állami gondozott gyerekek, fiatalok
szerhasználata. Ha egy családban felnövő gyermek természetszerűen

vágyódik a biztonságra és a szeretetre, akkor sokszorosan igaz ez az
állami gondozottakra. S az átmeneti örömforrást és biztonságot meg
adja számukra a szer. II. János Pál pápának volt egy nagyon fontos
megállapítása, amikor a kábítószerfüggő embert a szeretet szegényé
nek nevezte, aki nem tudja tisztelni önmagát és az életet. Rossz képet
alakított ki magáról és a társadalomról. Pedig "az ember képtelen szere-
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Említette, hogya gye
rekek számára minta
leszaz, haa szülőhasz
nálja a szereket. Vi
szont az isnyilvánvaló,
hogya gyerekazt is lát
hatja, a szerhasználat
semmit nem old meg,
csak idó1egesen segít, a
gondok újratermelőd

nek, sőt, egyre jobban
elmélyülnek. Nem le
het ennek elrettentőha
tása is éppenséggel?

Tavaly megjelent köny
veven szerepel két in
terjú az 1988-ban,har
minchét évesen elhunyt
fiatal gödöllői káplán
nal, SzabóJánossal, aki
a magyar katolikus egy
házban eMként foglal
kozott hivatásszerűen a
drogfüggókkel. Ő súlyos

tet nélkül élni. Magára marad, érthetetlenné válik önmaga számára, értelmét
veszítiaz élete, ha szeretetet nem kap, szeretetet nem talál, nem vehet benne
részt, és nem sajátíthatja el a szereteiet."

Ez a dolog lélektani vetülete. Gyakran kerülnek hozzánk olyan sze
mélyek, akiknek a családjában van szerfogyasztó, de a probléma va
lójában nem az övé, hanem a családtagé, aki attól válik függővé, aho
gyan a szerfüggő működik. Ezt hívjuk társfüggőségnek. Velük kűlö

nösen intenzíven foglalkozunk a központunkban. Kétféle reakcióval
találkozunk. Vagy azonosulok a szerfüggővel, vagy pedig száznyolc
van fokos fordulatot teszek és a leghatározottabban ellenállok neki.
Ismerek olyan embereket, akik életük végéig nem isznak egyetlen
korty alkoholt sem. Nem azért, mert az egészséges életmód rendíthe
tetlen hívei, a magyarázat a családjukban van. Alkoholisták voltak a
szüleik, és ők annyira meggyűlölték mindazt a szörnyűséget, ami
ezzel jár, hogy hallani sem akarnak az alkoholról. Előfordul ennek
az ellenkezője is, hogy a gyerek folytatja a szülei alkoholista élet
módját, vagy ugyanolyan nikotinfüggőlesz, mint ők. Ez a két alap
vető modell. Az Egyesült Államokban végzett felmérések pedig azt
tanúsítják, hogy szervváltás van a generációkban, tehát a minta meg
marad, a szer viszont változik. Itthon is tapasztaljuk, hogy az alkoho
lista családokban gyakori a gyógyszer- vagy kábítószerfüggés, vagy
éppen fordítva. Ha viszont többgenerációs családot vizsgálunk, ak
kor azt látjuk, hogy ez teljesen összekeveredik. Az is megfigyelhető,

hogy a kamaszkori vagy a fiatal felnőttkori szerhasználónál hatal
mas kilengések történhetnek. Eljuthat valaki a rendszeres használat
tól a teljes függőségig, vagy éppen ellenkezőleg,önmagától lecseng
het a dolog. Ha a szerhasználó megtalálja a hivatását, ami értelmet
ad az életének, akkor az egész viselkedését ahhoz rendeli, és minden
más csak másodlagos lesz számára. Ugyanakkor világszerte megfi
gyelhető, hogy jelentősen kitolódott, megnyújtódott az a kor, amikor
még fiatalnak tekinthető valaki. Nem akarnak, nem tudnak felnőni a
fiatalok. Harmincöt éves korukban még tanulnak, egymás után szer
zik a diplomáikat, keresik a hivatásukat, mintha félnének az élettől,

attól, hogy fel kellene nőniük végre. Ez a viselkedésben is megnyilvá
nul, a szerhasználat is elnyújtottá válik.

II. János Pál igen fontosnak tartotta, hogy az egyház jó válaszokat ad
jon a kábítószer-probléma egészére - csak a kilencvenes években
több mint nyolcvanszor foglalkozott ezzel a kérdéssel! -, s a témával
kapcsolatos gondolatai, beszédei is ezt a szándékot tükrözik. Ha pe
dig alaposan elemezzük II. János Pál nyilvános felszólalásait, encikli
káit, rájöhetünk arra, hogy nála az emberi méltóság kérdése, annak
tisztelete mennyire fontos dolog. Többször is figyelmeztet, hogya ká
bítószer szolgaságba süllyeszti az emberi személyt, megfosztja embe
ri méltóságától és szabadságától. A szolgai, megalázott helyzetből 
amelynek a szerhasználók nincsenek tudatában -, teszem hozzá én:
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szeretetsériilteknek ne
vezte a dregosokat. az
imént említett II. Já/70S
Pál pápa pedig az em
beri méltóság elveszté
sének veszélyeirehívta
fel a figyelmet.

Ha már említette Dér
András megrázó film
jét, ezerintem abban a
lelkekért zajlika kuzde

lent, Kriszius és a Sá
tán között...

csak az irgalmas szeretet és a kegyelem közvetítése ragadhatja ki a
függőségben lévő szerhasználót. Az irgalmas szeretet kijelöli szá
munkra a segítség útjait. Természetes hivatkozási pont számunkra az
irgalmas szamaritánu példázata. Alapvető kérdés, hogy van-e ben
nünk elegendő bizalom, irgalom a másik ember iránt? Sajnos több
nyire nem érzékenyen, hanem inkább érzéketlenül viszonyulunk a
problémákhoz. Gyönyörű dokumentumaink vannak az egyház szo
ciális tanításáról, de sajnos ezek nem hatják át teljes mértékben a ke
resztény hívőket, márpedig amíg hiányzik belőlünk a cselekvő szere
tet, addig csak szavakban beszélhetünk emberi méltóságról és irgal
mas szeretetről. Szabó Jánost jól ismertem, párhuzamosan indult a
pályánk. Ő valóban a megtestesítője volt a cselekvő és az irgalmas
szeretetnek, természetesnek vette, hogy papként, Isten embereként
kimegy az utcára, s ott alakít ki lélektől-lélekig kapcsolatokat az em
berekkel. Nem reverendában ment az utcán kallódó, kábítószerező

fiatalok közé, mivel úgy gondolta, hogy neki egy másfajta kultúrát
kell megközelítenie, elfogadnia, s ők lassan a bizalmukba fogadták.
Szabó János vallotta, hogy nem hasonlóvá kell válnia ezekhez a fiata
lokhoz, hanem valahogy bensó1eg kell eggyé válnia velük. Ez na
gyon fontos gesztus, az irgalmas szeretet és segítés legfontosabbja, a
különböző kultúrák közeledése egymáshoz, így lehetséges hitelesen
megjeleníteni az egyház kultúráját, tanítását a drogosok között. Ez a
mozzanat benne van Dér András Kanyaron túl című filmjében is.

Nagyon bonyolult ennek a problémának a spirituális vetülete.
Jungra hivatkozva Gyökössy Endrének van egy nagyon fontos ki
fejezése, az egzisztenciális vákuum. Ennek lényege: ha ennek a vá
kuumnak a szívó hatása érvényesül, akkor oda mindenképpen be
kell, hogy türemkedjen valami. A kábítószer erre kiváló. S itt van a
csapdahelyzet! Ami nagyon fontos, hogy az ember alapvetően

transzcendens élményre vágyódik. Bizonyos kábítószerek pedig ké
pesek kvázi ilyen élményt adni. Hangsúlyozom, hogy kvázi. Ne ke
verjük össze a dolgokat! Még csak véletlenül sem arról van szó,
hogy ha kábítószert használok, akkor az adott kultúrkörömtőlfüg
gően leszek Jézus-követő, vagy Buddha híve, netán Mohamed pró
fétáé. A lélek keresi a teremtőjét, vágyakozik a transzcendencia
iránt. Talán túlzás, de azt is mondhatom, hogyaszerhasználat egy
kicsit istenbizonyíték is. Azoknak a személyeknek az élményszerű

leírásai, akik ateista kultúrából jöttek, de a kábítószer hatására val
lásos elragadtatásba estek, mindenesetre ebbe az irányba mutatnak.
Dadognak, nem tudják pontosan kifejezni mindazt az élményt, ami
ben részük volt, de gyönyörűségről beszélnek, valami megmagya
rázhatatlan, földön túli megtapasztalásról. A híres amerikai pszi
chológus, Timothy Leary a 20. század közepén egy egész egyházat
akart erre felépíteni. Rendszeres dialógust folytatott kora híveivel, s
megdöbbentő, ahogy Isten helyett a kábítószeres élmény válik szá
mára és hívei számára transzcendens erővé. S itt megfordul a do-
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Vallásos élményeket te
hát elő lehet idézni a
drog segítségével, de a
Szenilélek sohanemfog
heülni a drog helyébe.
Fölvetődik bennem: a
kábítószer révén vallá
sos révületbe eső sze
mélyrea SzentIélekazért
sem fog leszállni, mert
ez mesierségesen létre
hozott állapot, a mani
pulációegyfajtája, már
pediga Szentlélek csak
a lélekben tiszta dolgo
kat szereti.

log. A nyolcvanas években jelent meg egy cikk arról, hogya drog
helyébe beült a Szentlélek. Ez döbbenetes kép, csak éppen nem
igaz. A drog helyébe ugyanis soha nem fog beülni a Szentlélek, ezt
egyszer és mindenkorra felejtsük el! Nem a Szentlélek ül be a drog
helyébe, hanem a korábbi űr élettel telítődhet, amely pedig késóbb
megszentelődhet. Ez rendkívül fontos! Számtalanszor hallom a vul
gáris kérdést: jó, jó, rendben van, elveszik a drogot, de mit adnak
cserébe? Itt nem cseréről van szó, ezt kellene felfogni!

Hatalmas a különbség a vallásos élmény és az ehhez hasonló ta
pasztalatok, illetve a valódi megtérés között. Ez ég és föld távolsága.
Hangsúlyozom, hogy nem szabad a kettőt összemosnunk. Többször
találkoztam olyan esettel, amikor egy ateista kábítószerfüggő friss
megtértként tagja lett egy keresztény közösségnek. Előfordult, hogy
valaki rögtön egy karizmatikus közösséghez csatlakozott. Hűen

megélte a közösségre jellemző viselkedési mintákat, külsőleg tehát
tökéletesen sikerült a beilleszkedése. Ám nem tudott továbblépni,
mert a közösség mindig arra emlékeztette, hogy hiába csatlakozott
hozzájuk, csak fekete bárány ő, a volt kábítószeres. Ő a rossz, ők vi
szont a jók, a kiválasztottak. Igazából soha nem fogadták be maguk
közé ezt az illetőt, ő pedig kétségbeesésében majdnem visszaesett
megint a hitetlenségbe. Nyolc-tíz év kemény küzdelem és szenve
dés után jutott el végül a valódi megtérésig és a tudatos közösség
vállalásig. Az ehhez hasonló esetek is azt mutatják, hogy rendkívüli
jelentősége van az egyházon belül a pasztorális munkának. Ebben
soha nem szabad, hogya térítés legyen a cél. Majd megtérítjük, és
akkor abbahagyja a kábítószerezést. Ez hibás elgondolás. Újra csak
az irgalmas szeretetre és a szeretet szegényeire hivatkozhatom. Az
első lépés, hogy fogadjam el a másikat. Megérteni valószínűleg nem
tudom, de ha elfogadom és ő is elfogad engem, akkor megnyílik
egy olyan lehetőség, amiben már övé a választás. Ha viszont a térí
tés a direkt cél, akkor nem biztos, hogy az illető fel tudja dolgozni a
függőséget. Ezért hivatkozom a kötetemben Gerard G. May Függőség

és kegyelem című könyvére, amelynek keresztény pszichiáter szerzője

figyelmeztet minket: milyen alapon törünk pálcát a függőségben lévő

felebarátunk fölött, amikor valójában mindnyájan függőségben

élünk. Milyen alapon vagyunk az egyik bűnne! kapcsolatban kérlel
hetetlenek, míg a másikkal szemben elnézőek? May szerint a függő

ség "aláássa szabadságunkat, és olyan dolgokra kényszerít bennünket, ame
lyeket valójában nem akarunk megtenni.. . Spirituális szempontból a függő

ség nem más, mint mélyengyökerező bálványimádás. Függőségeink tárgyai
hamis istenekké válnak. Ezeket imádjuk, ezeket tiszteljük, ezekre figyelünk,
ezeknek szenteljükidőnket, erőnket, elfordulva a szeretettó1. A függőség tehát
helyébe lép Isten szeretetének mint legmélyebb igaz vágyunk forrásának és
tárgyának." Gerard May azonban hisz a kegyelem erejében. Azt írja:
"A kegyelem a világmindenség legerősebb hatalma. Felülmúlhat elfojtást,
addikciót, minden külső vagy belső erőt, amelyaz emberi szív szabadságára
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Említette az imént a
családkiemelkedő szere
pét.Ám ahagyományos
család ma már lassa/l
fehér hollónak számít.
Szólt agyermekeköröm
és bizionsdg utáni vá
gyárólis,amelyegy fel
bomlóban lévő, vagy
csonka családban kevés
bé realizálódhat. Ezek
szerint valószínűsíthe

tő, hogyaszenvedélybe
tegek száma a jövóven
nőni fog?

S az nem lehetséges,
hogy mivel az igazán
hívő keresziénuek: ma
már csupán a társada
lom tíz százalékát teszik
ki, éppen hogya többségi
társadalom nem fogadja
be ó1<et, az eltérő érték-

tör. A kegyelem reménységünk horgonya... " May a leggyönyörűbb

függőségnek az anya-gyerek kapcsolaton túl az Isten és a hívők kö
zötti függőséget tartja. Ha a vallásos költészetre gondolunk, akkor
azt látjuk, hogy a legmélyebben híVÓK pont ezt a függőséget jelenítik
meg, de nem függőségként,hanem valami csodálatos kegyelemként.
Vagy említhetem a misztíkusokat, náluk ez az egység felé való irá
nyultság, törekvés az egybeolvadás vágyából fakad. A misztikusokat
az egyházban nem nagyon szeretik, pedig újra fel kellene fedezni Ke
resztes Szent Jánost, Eckhart mestert, vagy Norwichi Juliannát. Az ő

írásaikban megmutatkozik az az eksztatikus, önfeledt öröm, hogy lé
tezik a végtelen Isten, s mi, a teremtényei, kicsike porszemként.

Valószínű, hogy a jövő nem lesz rózsaszínű e tekintetben. Megint
visszatérek a kérdésre: miért fontos ezt az egyházunknak komo
lyan venni? Amikor prevencióról beszélünk, elég felületesek va
gyunk, azt hisszük, az a prevenció, ha információkat adok a kábí
tószerekről. Nem ez a prevenció! Egyébként is jobb kifejezés az
egészségfejlesztés. El kell gondolkodnunk, hogy mit is tehetünk?
Nézzünk először körül a saját házunk táján. Hogyan élem én meg
az apaságom, a családon belüli szerepemet? Mit tudok mintaként
adni, vagy mit tudok a gyerekeimmel megbeszélni? Ha ezt megtet
tük, és tovább vizsgálódunk, rájövünk: az egyházban két fontos te
rület van, ahol a családért tudnánk valamit tenni: a plébániaközös
ségekben és az iskoláinkban. Az alapkérdés: tudunk-e olyasmit
nyújtani. ami példa, vagy nem? Vannak-e olyan javaslataink. elkép
zeléseink, amelyek gyakorlatba való átültetésével megerősíthetjük a
családokat? Vannak-e értelmes, jövóbe mutató üzeneteink a problé
más családoknak? Vesszük a fáradságot és felkeressük őket? El
mondjuk nekik türelmesen mindazt, amit az egyház tanít a család
ról? Vagy csak büszkélkedünk azzal, hogy mi hívő, katolikus család
vagyunk, bezzeg ők pogány, ateista, alkoholfüggő család... Nem
szabad, hogy a kvázi kiválasztottság vagy kevélység érzése ural
kodjon el rajtunk. Keresnünk kell a kapcsolódási pontokat a válság
ban élő családokkal a helyi plébánián és karitászon keresztül. Ha
ezeket a kis kapcsolódási pontokat megtaláljuk és kihasználjuk, s
próbálunk hitelesen élni, akkor talán kevesebb család kerül válság
ba a jövóben. Jelenleg viszont inkább azt látom, hogy elszeparáló
dunk a társadalomtól, elszigetelten élünk a közösségeinkben.

Én ezt nem így látom. Nagyon lényeges kérdés, hogy mit jelent ko
runkban az evangelizáció? Eszembe jut erről egy gyönyörű kép
Fabrizio Costa Teréz anyáról szóló filmjéből. Egy utcarészletet lá
tunk, tele a földön heverő beteg, haldokló emberekkel. Teréz anya
odamegy az egyik haldoklóhoz. letérdel, megsimítja az arcát, és
imádkozik fölötte. Gondolkozzunk el ezen: lehet, hogy ez korunk
üzenete? Ha én valamit hitelesen megélek, el is tudom siratni, de föl
is tudom mutatni a példámat. Oda kell térdelnem a haldokló, a be-
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rend miatt? Nem a hí

vók állítólagos vagy va

lós gőgje, kevélysége a

probléma, hanem a több

ségi társadalom elutasí

tó magatartása? Hiszen

egtJ olyan közegben,

amelyben lassan minden

második házasság válás

sal végződik, a követen

dő minta az együttélés

lesz, a hagyományos ér
tékrend szerint élő ke

resztény családok óhatat

lanul nevetségessé, gúny

tárgyává válnak.

Könyvében részletesen

elemzi a Vatikán Egy
ház, kábítószer, drog
függőség cimú, 2004

ben magyarul is megje

lent kézikönyvét. Ön a

Vatikán drogpolitikáját

multidiszeiplináris pasz

torális modellnek ne

vezte el. Mit jelent ez a

fogalom?

teg embertársaink fölé. Azzal nem szabad törődnünk, hogy közben
nevetségessé válunk-e. Ha megnézzük az Újszövetséget, bőven ta
lálunk olyan részeket, amelyekben kiröhögik a keresztényeket. Elég
régóta szól erről a világ. Az első gesztus az, hogy ha valaki krízis
helyzetbe kerül, képesek legyünk oda guggolni mellé, s emberileg
szólni hozzá: barátom, ki vagy te, hogy jutottál ide, mi az, amit ten
ni tudsz, hogy megszabadulj a függőségeidből? Fáj, hogy másképp
vélekedem a dolgokról, mint te, de érdekel mindaz, ami történt ve
led, s szeretnék segíteni rajtad! Azért említettem Teréz anya példá
ját, mert a kábítószereseknél, a súlyos függőségben vergődők eseté
ben alapvető jelentősége van az első gesztusnak, hogy ott vagyok
mellette. Lehet, hogy holnap már meghal, de mégis, a lényeg az,
hogy valaki volt mellette a végóráiban. S az irgalmas szeretet alapján
a Jóisten úgyis úgy fog dönteni, ahogy ő élt. Hitelesen kell megél
nünk a kereszténységünket, mintaként mások számára, nem pedig
elzárkózva, hanem két lábon benne állva a világban, de a tekinte
tünket az ég felé emelve. Éreztetnem kell a függőségben lévő sze
méllyel: nyitott vagyok a gondjaidra, elfogadlak, sírok veled együtt,
de megváltozni csak úgy tudsz, ha mintává válik számodra mind
az, amit eléd tárok. Ezt pedig ő fogja eldönteni. Soha nem akartam
senkit megtéríteni, soha senkit nem beszéltem le arról, hogy kábitó
szerezzen. Amikor azt mondják rám, hogyakábítószerellenes harc
egyik legfőbb prominense vagyok, mindig tiltakozom. Én nem har
colok, vagy ha igen, akkor inkább valakiért vagy valamiért. Ez je
lentős különbség. Ezért vallom, hogya legnagyobb dolog az, ha ké
pes vagyok leguggolni a testileg, lelkileg kiszolgáltatott ember mel
lé, hogy érezhesse, érdekel a sorsa, lelkileg azonosulok vele. S lehe
tőségeimhez képest mindent megteszek érte. A lényeg, hogy érez
hesse az elfogadást a részemről, mert ez a legnagyobb hiánya, s ez
adhat a kettőnk kapcsolatában egy olyan jövőt, amelyben lehetsé
gessé válik, hogya mintám az 6 benső életévé válhat. Nem tudjuk,
hogy azzá válik-e, ehhez teret kell adnunk a kegyelemnek is.

A legfontosabb, hogy mindenkinek üzen. Ez a modell figyelembe
veszi az egyén, a közösség, a társadalom sérüléseit, a tudomány
megállapításait. Erőteljes társadalomkritika jellemzi, de mindig a
hívő ember, az egyház pasztorális szempontjait állítja a középpont
ba. Rendkívül fontos, hogy tudományos alapon áll. A dokumentum
megfogalmazza, hogy miért is kell az egyháznak foglalkozni ezzel a
problémával. S itt megint visszatérünk az emberi méltóság kérdésé
re: "Erkölcsi szempontból a kábítószer-fogyasztás nem megengedett, mert
lefokozza az ember méltóságát. Ez az erkölcsi alapvetés nem jelenti azt,
hogy ítéletet mondunk a kábítószert fogyasztó ember felett, aki szinte elke
rülhetetlenül elveszíti szabadságát, menekülni akar ebbó1 a helyzetéból. A
pasztorális tevékenységet ezért megsokszorozott erővel kell végezni, hogy
megszabadítsuk ezeket az embereket, kivezessük óKet a kábítószerfüggőség

hálójából. A kábítószeresek gyakran olyan környezetben élnek, mely nem
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A Vatikán dokumentu
mában üzena /Ielyi egy
házaknak is.

hagyja, hogy kiszabaduljanak a függőség gépezetébó1." Ahol az emberi
méltóság megkérdőjeleződik,ott az egyháznak biztosan van teendő

je. A szabadság elkerülhetetlen elveszítése pedig nem más, mint az
úgynevezett drogkarrier kiteljesedése. Az idézetben említett környe
zet nemcsak a családi környezetet jelenti, hanem a makrotársadalmat
is. Az államok tartsák be azokat a nemzetközi egyezményeket, ame
lyek révén csökkenthető a probléma. A vatikáni dokumentummal
kapcsolatban emlékeztetek rá, hogy Magyarországon 2000 decembe
rében fogadta el a parlament a Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma
visszaszorítása érdekében című határozatot. Ez a dokumentum a hazai
drogpolitika elméleti és gyakorlati iránytűje.

Ennek lényege, hogy vegyük észre: ez a probléma rendkívül súlyos,
és az egyháztól nem idegen, sőt, alapvetőena tanításából fakad, hogy
adjon választ a társadalmi gondokra. A különböző helyi egyházak 
így a magyar is - szociális tanításukban hangsúlyosan foglalkoznak
a szenvedélybetegekkel. Elméleti szinten tehát jól állunk, de sajnos a
gyakorlatban vannak hiányosságaink. A Vatikán kézikönyve figyel
meztet arra is, hogy a plébániák, a papok és a közösségek egymással
összefogva foglalkozzanak ezzel a problémával. Tudjuk, hogya plé
bánosok nagy többsége túlterhelt, ezért ha meghallják ezt, rögtön
berzenkedni kezdenek, hogy még ezzel is ők foglalkozzanak, a drog
kérdés, a szenvedélybetegség ügye is szakadjon a nyakukba? Igen,
foglalkozniuk kell ezzel, nem tehetjük meg, hogy bizonyos problé
mákat betagolunk a feladataink közé, másokat meg elfelejtünk. A
vatikáni dokumentum nagyon hasznos tanácsokat is ad például arra
vonatkozóan, mi lehet a feladata egy befogadó közösségnek a szű

lőkkel való foglalkozás terén, így megszervezhetik a szülők iskoláját.
Kitér a dokumentum a katolikus iskolák szerepére is. Sajnos velük
kapcsolatban időnként botrányos dolgokat tapasztalunk. Néhány is
kolában elindult ugyan a munka, van prevenció, de általában hárít
ják még a témát, időnként nagyon érzéketlenül. Szomorú tapasztalat,
de ha a katolikus iskolában valaki szert használ, vagy ha csak a gya
nú árnyéka is rávetül, akkor arra hivatkozva, hogya gyümölcsös ko
sárból is ki kell szedni a rothadt almát, nehogy tönkretegye az épeket
is, eltávolítják a diákot az intézményből. Lényeges az egészségfejlesz
tés kérdése is. Elvben minden magyar iskolának kellene, hogy legyen
egészségfejlesztési stratégiája. Ha megkérdezem, hogy van-e ilyen,
igenlő választ kapok, de a valóság az, hogy csak papíralapú informá
cióként létezik. Felmerül a kérdés: hogyan tud a katolikus iskola von
zó közösségként megmutatkozni, az egészségfejlesztéssel élménysze
rűen foglalkozni, hathatós alternatívát jelenteni a fiataloknak, ha kép
mutató, korlátozó módon, fekete-fehér alapon elkülöníti egymástól a
bűnöst és a nem bűnöst, ha azonnal, minden átmenet nélkül szankci
onál? Hol van akkor itt az irgalmas szeretet? Fontos kérdés az is:
merűnk-e támaszkodni a pozitív kortársi példákra? A diákjaink kő

zül rengeteg olyan értékes fiatal van, akik ha lehetőséget adunk szá-
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ll. János Pálnak több
mint negyedszázada je
lent meg a Familiaris
consortio kezdetűapos
tolibuzdítása, amelyben
a rendkívüli körülmé
nuekközöttélőcsaládok
kaivalófokozott törődés

re, a körükben végzett
pasztorálismunka fon
tosságára is figyelmez
tet. Ez a dokumentum
időszerűbb, mint vala
ha,hiszen az elóvbutal
tuIlk rá: ma már alig
vallolyallcsalád, amely
Ile élne rendkívüli kö
rülmények között.

mukra, képesek arra, hogy átadják a jó példát a többieknek. Nem
másokon gőgösen fölülemelkedőmódon, karriervágyból, hanem ter
mészetes közösségként megélve. Előfordulnaksírások is, hogy ilyen
nehéz meg olyan nehéz, lehetetlen jó irányba terelni egy drogos fia
talt. Ezzel nem tudok igazán mit kezdeni. Vegyük tudomásul: nem a
kábítószer ellen küzdünk, hanem az egyes emberért. Komolyan gon
dolhatja-e bárki is, hogy ezen a területen a katolikus iskolának nincs
semmiféle feladata? Elég, ha kivezényeljük a diákjainkat a kötelező

szentmisére? Én ezt az üres formalizmust, vagy annak a dominanciá
ját kártékonynak tartom. A "mitől katolikus egy iskola?" klasszikus
kérdést régtó1 feszegetem már személyes élményként is, talán komo
lyan kéne venni, nem bigott módon, hanem úgy, hogy valóban meg
vizsgálom, hogy én a katolikus kereszténységemet meg tudom-e
élni, a diákjaim, a szülők, a kollégák előtt egy katolikus iskolában?
Vagy oda csak dolgozni járok be, az nekem egy munkahely csupán?

Sajnos ez így igaz. Azt hiszem, rengeteg felfedeznivaló vár még
ránk II. János Pál munkásságát illetően. Ne felejtsük el: azok a társa
dalmi, erkölcsi gondok, amelyekkel mi napjainkban egyre inkább
szembesülni kényszerülünk, Nyugat-Európában harminc éve kez
dődtek. A család ma hihetetlen módon veszélyeztetett Magyaror
szágon. Vonatkozik ez a keresztény családokra is, mivel ők úgy ér
zik, hogy magányosan élik a világukat. Carlo Carretto írta a hatva
nas-hetvenes évek Olaszországában az egyik könyvében, hogy ne
siránkozzunk már, ne hajtogassuk, hogy hamarosan minden össze
fog omlani, hanem vegyük végre észre, hogy az összeomlás bekö
vetkezett. Kezdjünk hozzá az építkezéshez. Vegyük hát észre mi is,
hogy siránkozás helyett el kellene végre kezdeni az építkezést. Nem
azzal kellene kérkednünk, hogy milyen jó keresztények vagyunk,
hanem tényleg hozzá kellene kezdeni az építkezéshez, a közössé
gek létrehozásához, még ha nehéz is, a hitünk szellemében. Nem
megítélnünk kell az embertársainkat. Ha észreveszem, hogy valaki
a földön fekszik, ha látom, hogy egy közelemben lévő család már
csak a romjaiban létezik, de az én családom még ép, akkor tegyem
fel a kérdést, hogyan tudok segíteni, hogy megakadályozzam a vég
leges összeomlást, s mindezt olyan szeretettel, tapintattal, hogy ne
alázzam meg az arra rászorulót. Mindenütt, vidéken, faluban, vá
rosban, lakótelepen, plébániai közösségben, cigányok között meg
lehet élni a cselekvő, irgalmas szeretetet. S mindezt úgy, hogy ne
alázzam meg a másikat, ne felülről beszéljek vele, hanem kuporod
jam oda mellé, Lehet, hogy pénzre van szüksége, lehet, hogy egy tál
ételre, lehet, hogy egy jó szóra. Vagy lehet, hogy önkritikát gyakor
lok: idefigyelj, itt élünk húsz éve, én téged ilyennek meg olyannak
gondoltalak, ne haragudj, meg tudsz bocsátani? Ha ilyen fordulattal
közelítenénk azokhoz, akik rászorulnak az irgalomra és a segítségre,
vajon nem az lenne egy valódi, minőségi változásnak a lehetősége?
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