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- Kezdjiik a narkiisokkal. Mi
jellemzI oket a leginkabb, mit
1I10ndbat riiluk a pszicboliigus? -- Ugy tiinik, bogy k020s sze-
melyisegtipus jellemz6 valamennyi
drogfogyaszt6ra. Ezeknek az embe-
reknek az a fo tulajdonsaguk, hogy
szorong6ak es a szorongasuk'Oit pro-
baljak esokkenteni. A dohanyosok
abban a pillanatban esokkentik a
frusztraei6s feszilltsegilket, amilcor
ragyujtanak. Regebben, aniikor k6-
vel esiholtak a tlizet, a nigyuJtas
szertartasa jobban levezette a fe-
!?ziiltseget, mint korunkban a ciga-
retta, mely nem vezeti le jal a
cselekvesi kenyszert. Az alkohol
mar tart6sabban biztosftja a Ieszuit-
Beg esokkenteset, ugyanez vonotko-
zik a kabit6szerre is.- Tebat lelki szempontbol nines
lenyeges kUlonbseg a dohanyzas,
az alkohol es a "kemeny drog" 10-
gyasztasa kozoti.
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- Nines. A szorongassal valo bir-
k6w. a szorongas kivedese, esok-
kentese a legIenyegesebb m')zza-
nat. A gy6gyszerek, a nyugtat6k is
aszorongast csokkentik, tehdt a
gy6gyszerfliggosegis hasonlo a t,',b-
bl kabit6szertOl val6 filgg6seghez.- Ezek szerint a narkotikumok
terjeszt6se esak jogi alapon liiilo-
»1fi1el; az allam ugyebar Rem gor-
(Ut akadalyt a eigaretta, az alko-
hot a\rusrtasa ele.

- Ne hagyjuk ki a gy6gyszere-
ket, .. nyugtat6k eloa11itasab61 is
hatalmas haszon szarmazhat.- Azokon is nagy a nyerescg'l- ~ gy6gyszeriparban igell ko-
moly haboru~ folynak. Egy-.egy uj
gy6gyszer bevetese hat aim as pen-
zekkel jar.- Ott hagytuk abba, bogy a nar-
kosok tell vannak szorongassal.- Igen es ezek a szorong6 sze-
m~lyisegek altalaban rossz tarsas
k~pcsQlattal rendelkezo emberek,
a~ikn~ kot6deseikben, ~yokerdk-
ben, masokhoz val6 tartozasukban
nagy bizonytalansag tapasztalhat6.
Az al~ohol es a kabitoszer £ogyasz-
tasAn.H killo1}osen szembetuno je-
le~g, bogy altala,ban tarsasagban,
C$Oport9kban Isznak, nark6znak az
emberek.- Akik tarsasiigaban is crezl1e-
tit magukat maganyosnak.

~ lien, de a minimalis frintke-
zes, a formalis egyijttlet is tOtble-
tet jelent a nark6sok szamara. A
kivertseg erzese sorskozQssfgeketr

'? ~

hoz letre; lefell huZQ csoportJkat,
melyekb151 nagyon nehez barkit is
kirantani. Ha esak azt akarjuk,
bogy valald mondjon le a lui.bit6-
szerrol, az alkoholrol stb., azzal
meg az meW nem kerill jobb bely-
zetbe a maganyossagaval, a szoron-
gasaival.

-- .

Beszelgetes ~

Hodl
Sapdorral ~~

- Tehat a narkoJolmal{ az em-
bed kapcsolatailmt kellene rendez-
niUk. '

-. De hogyan! Nem lehet hoz7.a-
tartoz6kat, rokonsagot, baratokat
reeeptre follrni. Az Cember egy esa-
ladba, egy kozossegbe s~illetik, es
csak abban a kozossegbentanulhat-
ja meg, hogyan tehet szert b&ratok-
ra. Fennall annak a lehetosege,
bogy a nark6sok nem tanuWik rneg,
nem sajatitottak el a kapesolatfel-
vetelt, a kapc.solat>ipolast, a, kap-
csolatkiepitest, ami, az eletben,
ugye, killOn muveszet. Akik ilc.m
tudnak a masik ember fele hidat
epiteni, azok maganyosak marad-
nak. Meg ha kozelednek is masol~
hozzajuk, azokhoz Is goresosen vi-
szonyulnak,mert Hem tudjak,. bogy
meddig va.11alhatjalt a masikat.

Kabftoszer ~s alkotas... 1<.

- Nagy tema. Ahhoz, bogy leiilj,
bogy alkoss, ahhoz az ken, bogy
szoritson vaJarp.i, bogy ah,)lj valami
konfliktust, ,hogy 5zenvedj valarni-
tal. Tehat az, amit61 szenvedsz, az
05ztonoz alkotasra. Az aJkotas fe-
szliltsegi szinttel jar. Vannak ci'nbe-
rek, akik menekillnek etti51 a fe-
sztiltsegtol, holott epp ez a cselek-
yes feltetele. Akik ezt valamilyen
kabit6szerrel semlegcsitik, azo1\:so-
liasem jutnak el fcszliltseghk cse-
lekvo m6don torteno levezetes£ig.- Tehat epp ezt a fesziiIts~get
kellene megbecsiih1!.

- ugy van, mert ez teremli mcg
a kiiras, a kitancolas, a kienckles
stb. felteteleit.

- Ezert kell barcot folytatni 1\
kabit4szerek ellen? ,- Igen, amihez ugyebar penz
kell. Rengeteg penz. Eogy egy ame-
rikai tapasztalatot emlitsek, leg-
alabb annyi penzt kell bele5lni a
kabit6szerek ellei1i ktizdelem~e,
amennyi nyereseg volt kOl~iiDban
rajtuk. A nyereseget nem :;zabad
zar6jelbe tennl, csak akkor nem
marad el a kivant hatas. Ha "N" ~
osszeg{i joveclelem folyik be a do-'~
hanyzasb61, az alko:1olfogyasztasb61 rIJ.
stb. a kasszaba, ennek az~ "N" jo- ,=
vedelemnek legalaiJb relet a k{lbi-.~
t6szerek e11eni kilzclelembe ke11 01-;:::
nilnk, ha sikeres hadvisel~st aka-
runk folytatni elHmuk. r.n

, Mert ez sz61amokkal l:em Q,),
megy. A szegenys,~g jobbara csak =..
sz61amokat produkttlhat 'Q;)
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Mlert van az emberlsegnek s'Zilksege
a kabitoszerekre? Minden esetben a pot-
cselekves mlatt?

- Bizo'nyara olvastad Stanislaw Lem
regenyet, mely):>en leirja felteveset, hogy
a tud6sok, blzonyos agytkerg:! ri'gi6<k
!ngerlesevel, klvaltlla'tn.ak j6 kozerze-
tat, azaz letrehczl1atnak clyan szerkeze-
teket, "slsaikokat", melyeknek segitse-
gevel, a kiilsil koriilmenyektill fiigget-
lentil csodalatos kozerzet biztosithat6.
Az allatkiserletek azt blzonyftjak, hogy
Lem eDd:epze,lesenel, van nem! eselye.
Az allato,ka,gykergl mezejebe elekitr6-
dakat epitettek es az "natok gyorsan
megtanultal" l1ogyan valthatj.1k kJi egy
pedal nyomkodasaval a2)t a ke11emes bl-
zsergest, amely roppantul tetszett ne-
kik. Meg eves helyett is azt a pedalt
nyo~kodt.ak. Ami az embernel j6 koz-
enetet vaIthat kl, azt nagyon nehez
elvenni tille. Hat ez a helyzet a kabi-
toszerek eset<~ben is.

Nem sz"bad a konfl;,:<tusmentes elet
nalv iIluzi6jaban eln!. Nem szabad azt
hinniink, hogy benniinket minden,ki sze-
rat sib. Ahhoz hogy vaNaLni tudjuk a
k'onfltktusokat, meg ke11 tanulnunk a
kiizdelem szemelyi felteteleit. Me.g ke11
tanillnunk harcolni, ervenyre juttatnfi
sajat erdekiinket.

VlzsgaLatot lolytattam, ml~t szoron-
ga.'l.ak az emberek akkor Is, amikor
megftelesem szerlnt nyugodtan csele-
kedhebnenak. Hat azer! szoronganalk,
mart beepitebte-l<: magukba a leoonft6 fe-
le1meket, melyek megfosztjal, ilket a
cselekves lehetilsegeti\1. Azt vizsgaLtam
a kozelmultban, bogy van-e a baleset-
veszelyes szemelyisegnek valamj.Jyen jet-
lemzoje. A balesetet szenvedett es nem
szenvedett egyenek szeme!yisegvonasait
osszevetve, egy dologban szembetu:n6
kiilOnbsegct tapasztaltam: mlnel elo-
relatobb valaki, annal keves-be lenye-
get! balesetveszely. No most, azokat az
egyeneket, akiket nem fenyeget baleS<et-
veszeIy, rendkfviil aggalyos embereknek
mondhatom. Persze, azon Is el kell
gondolkodnl, m! az bogy aggalyos, es
ml az hogy normalis. emberek, rette-
netesen felnek att61, bogy megmondjal,
a velemenyiiket, bogy kftalljanak a sajat
erdeke!k mellett, bogy nyllvanos belyen
felszolaljanak, ugyanakkor viszont nyu-
godtan beiilnek egy kocs<iba es a be nern
lathat6 uton atlagon felull sebesseggel
szaguldoznak, tehat vldaman' megenge-
dik magukn~ mindazt, ami sokkal In-
ka bb veszelyezteti eletiiket, mint pel-
daul a sz61dmondas.

Nem' biszem, hogy van olyan tarsa-
dalmi belyzet, lethelyzet, mely onlel-
mentesiil szolgalna a cselekves a161. Azt
mondom, ha sok a good, akkor epp ez
a szont6 clpil kesztethet sorsvaltoztato
cselekves're.
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AKIK LESZOKTAK ARROL,
BOGY EGYETLEN LEPEST IS
TEGYENEK VALL VEREGE1'£S
NELKVL, AZOK VALAROI, EGY
GYAVA, FELENK UNl>USZTI'l'O
MAGATARTASBA MEXEKVL-
NEK. BA SZENVEDVNK EGY
PROBLEMATOL. EGI' GOND-
TOL, AKKOR TESSEK AZT A
GONDOT MEGOLDANI. NEZ-
ZVK CSAK AZ ALKOTO ER.
TELMISEG PANASZAIT! RANI'-
SZOR BALLOTTUK MAR AZ
ELM"OLTIDOSZAKBAN. BOGY
AZ ALKOTASNAK NEM KED-
VEZETT AZ ELET, A KOR. £N
HIANYOLOl\I A REMEKIUt1VE-
KE~ MELYEK NEM KERVLTEK
ELO A FIOKOKBOL. A NAGY
NEVTELENSEGBOL NEM BUK-
KANNAK ELO AZOK A NEVEK,
MELYEK GYUKERES VAI,TO-

~ ZAST HOZNANAK.
'd Az a magata:rtas. mely rOvidtavu el-
. f1J ismeresekre epill, nem Igazi. alkot6
,= Igenyu magatartas.
~

= Klpr6baltad-e a kabft6szert7

~ - Nem pr6baltam ki, nem erez-
- tern :meg.szUkse~t,hogy klpr6MI-
Co. jam. Nem szenvedek annyira az 100-

,~ gessegtOl, nem erzem magam annyi-
~
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t

I

III

ra tehetetlennek. hogv a kabit6S~(4!-
rek utan kapjak, ami a tehetetl~J-
s-egem beismerese lenne. Azt pr6t"i-
lam tudawsitani, hogy a kabit6.s i'~r
fogyasztasa mitr egy veres.eg. Az ~z
igazsag, hogy a narkOsoknak nem ,s
a lebe.sz.elesre van s2Jiiks.egu;{,hanl.!'.n
inkabb arra kivancsiak. hogy latu-n
en, a pszicho16gus 6ket. D6nto d~-
gokmulnak apr6sa,gokon. Jott e~i-
s:rer hozzam egy ismert nark6s, all.i-
ri51 az egesz.s.egiigyi kartonja.n n:\gy
betGkkel, piroosal t6bbswr is aJt1-
huzgalva ott allt. ho~ narkotilro-
m().~at-fogyaszt. Elvegeztem nala Ii
megfelel6 vi'zsg',31atot,es miutan I'~-
vi den elbesrelgettem vela, meg.g:.-d-
zodve arr61, hogz akar dolgozni, i)'1-
irtam neki. k6zOltem vera. hogy Il~-
kalmas a munkara, ami. ot nagy..:;n
m2gdobbentette. - Latja, hogy t.'I6,
all a kartonomban? - Lat-om, tifij
az engem nem erdekel. En m/iS;i\
vizsgal tarn meg es alkalmasnak ~-
Ialtam a munkara - m(mdtam iJt-
Id. TeMt ennek az embernek m,-
gyon fontos volt az, hogy 6 mnr~'1
benyomast tesz ram. 0 alta~
nyerte vissza az on,ertekeleset. ~ ~
tudja. Idnek a velemenyere "'~'1
sziiksegtink sajat onertekelesunkU'~t.
Hatha olyan emberek elismere~.e
varunk. azaz varnak a IUirk6.!V-J1c.
akik val.amilyen gO'TI05Zs.ag, v~
egyeb dolog mi,att sohasem r~1;"
sitik oket a kivant elis!1lJ(:res~.

AZ UNERTEKELES ZAVAR..U-
VAL KVSZKUDO EGYEN Er.~.
TEBEN NAGYON NEH£Z Ft;"J,...
KUTATNI AZT A MAsIK F_\t..
BERT, AKINEK AZ ELI$\IESPJ"'

-8:£REYAK - -
- Az egyikifjus!\gfertckczldcm

egyesek annat a nketD.ck probaUak
hangot adni, bogy a' kabitos'zer-~.I.ve-
zok inkabb delikvensek, mint but.e-
gek.

- Ez nem kerd~. A bete~g ~
galmat az Egeszs.egiigyi Vilags~

'vezet hatarozta meg, mely szel"j~t
.az eg~zseges ember s~enliieg. fiz(Qoi-
16giailag, pszi'chesen e.1 Jlzoci,Hit~
j6 k6zerzetU ember. Annek tt'lO-";!.
szervi hianyossagai va!l11llk,aJa J.U.
kileg, szocialisan tart6~ uenwotl
valamiti5l. az Dem szam(t egAs~

,. ...

embernek. Ide tartozik meg az Is,
hogy a nyomorban, "ehezesber..1 eli5k
Hem egeszs.egesek. Akinek tart6s.an
BzorongascsokkenW Bzerre van sztik-
sege, a'z egy beteg ember. Segite-
nunk kell rajta.

- A gyogyszerek mertektelen, fe-
lesleges hasznalatat is kieg~.enlitcd
a narkozassal.
- 1gen, mert a gy6gyszerelrbe. a

bogy6kba, a pirula~ba vetett hallat-
!.an hit ts azOI1JOSvele. Az ugye nem
llzamit, hogy a mai ember hoiQTan
rontja el az eletet! Ha j6n a baj
me,jd elmegy az orvos.hoz, az ujabb
k<x;'messia'sahoz. aid megfelelo tab-
let~at ir ki neki, amit61 elmulik a
ba~. Ennel a felfogasnaI karooabb
do!og nines is a kulturankban. Azt
.~~Uene tudawsitani, hogy m.inden-
1<.::a sajat eIereert a felel6s. Ahogy
& ~'rimitiv Wrzsekn.el hisznek a va-
r~I6kban, ugy hisznek ma az em-
b<>."rek~ gyogyszerekben.

.- Abban, Jiogy mindenre, bogy
Minc!e.n ellen van valamifele plruIa.

- 'l'elefon.al nekem egy ede.sanya:
.,. N,agyon nagy baj van a Idsfiam-
~1I - Hat mi a baj? - Hihetet-
tu!' hogyan visel~ed.ik! Az apjaval
1o&lje.senketsegbe vagyunk esve. -
A,tondjon :mar valamd k6zelebblt a
:(~r6l is! - Hat nem alszik. eltol-
~ magat61 az ete1t. neha mintha
~raa! - Mikor kezdooott? - er-
o.k16dtem. Aztan. rovidebbre fogva
" J.Z6t,kideri.ilt,hogy egy kiBIany
'. a dologban,aki nemviszonoz-
ta . fill erdeklOdeset.

DRAGA ANYUKA - SZOL-
!'.AM AZ EDESANYABOZ -, EZ
A -wc "sZERELMES, A SZERE-
LEM NEM BETEGSEG!

~tt61 i5 szenved. de az nem egy be-
tegseg! - De mi teljesen kl vs-
o;runk borulva! - ~rtse meg, bogy
uereImes a gyerek! Ezt ugy hivjak,
hogy szerelem. Szerelem. Ezek sze-
rint az az anYUka sohasem volt
szerelmes eleteben, Idegen volt to-
le az az erzes, nem tudta hova ten-
nI. .- Szerenesere, a fia mcglsmerte.- ~ megszenvedJte. Hat per.sze,
hc,gy megszenvedte, a szerelrnet ku-
t;t:AlJl meg ken szenvedini. :£s .. az
.e:g~ben az a legn.agyobb szerencse
hogy a fiu nem kertilt egy o]yan
orvoshoz. aki gy6gys:zert irl voIna
kl a nyugtalansaga alIen. Az 0l'V0-
soknak Is Ot perc alatt kelI elvegez-
niiik a vizsgalatot. melynek soran.
ha nam deriil feny a gyerek nyug-
talansaga okara, es ez elkepzelhet6,
ki is irjak a gy6gyszert. a nyugta-
t6t.

- A szerelem ellen.
- lien.
ODAIG JUTOTT AZ EMBERI-
SEG, BOGY GYOGYSZEREK SE-
GITSEGEVEL NEM AKARJA
eREZNI AZT, AMIT EREZ. MA-
GAT AZ ELETET.

A kelIemetlensegektOI gyorsan mel!:
szeretne szabadulnJ. minden ~eI6-
des szembenb,M nelktil. ~ rendsze-
lint azok, aldk pAlcat tOrnek a nar-
k6sok f6lott. maguk sem kiilonbek
naluk, csak ok Rem IUirkotikumokat,
haRem gy6gysze.reket s7JCdnek. ts
Itt egyenUtOdnek kI a iQT6gyszerek
a narlrotikumokkal.

Tarl Islv6n


