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7

Bevezetés

A külvilág szemében Janie volt a tökéletes anya. Én magam, tökéletlen 
  anyaként, rettentően irigyeltem rendíthetetlen nyugalmát, végtelen 

türelmét és két gyermeke iránti odaadását. Az a fajta édesanya volt, aki 
a családjának cukkinis-csokis sütit süt, fiai pedig egyszerűen odavannak 
a sütiért, mert pici koruk óta egészséges ételekhez szoktatta őket. Min-
den áldott nap tápláló ebédet és gyümölcsös rágcsálnivalót csomagolt 
a fiúknak. Egy könyvesboltban dolgozott részmunkaidőben, így haza-
ért, mielőtt a tizenhárom éves Jason és a tizenegy éves Drew megjöttek 
az iskolából. A fiúk iskolájában rendszeresen vállalt önkéntes munkát, 
programokat szervezett a diákoknak az iskolai szünetekben, és a kam-
rája polcain saját készítésű befőttek sorakoztak. Az a fajta édesanya volt, 
akit mi, többiek tiszta szívből utálunk.

Soha nem felejtem el, milyen elkeseredett arcot vágott Janie egy ja-
nuári reggelen, 2005-ben. A nagy hóesésben felkeresett a rendelőmben, 
hogy a fiáról, Jasonről beszéljünk. Michigan északi részén borzalmasan 
nehéz hóban vezetni, Janie azonban kétségbe volt esve.

Amint kinyitottam a rendelő ajtaját, döbbenten láttam, milyen hamu-
szürke Janie arca. Látszott rajta, mennyire kimerült, de ez nem az a bi- 
zonyos, „egy szemhunyásnyit sem aludtam az éjjel” típusú kimerültség 
volt, hanem olyan fáradtság, amilyet hosszú hónapok szenvedése ered-
ményez. Nyilvánvalóan nagy gond lehetett a családban.

– Mi történt? – szegeztem neki a kérdést..
– Jasonről van szó – felelte Janie szinte bocsánatkérőn. – Nem bírunk 

vele. Se Jim, se én nem tudjuk kezelni. Fogalmam sincs, mihez kezdjünk.
Jason akkoriban tizenhárom éves volt. Kétéves kora óta ismertem, 

tudtam, hogy mindig is meglehetősen nehezen kezelhető volt: élénk, 
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8    AnyA ÉS fiA

kíváncsi, rakoncátlan. Janie és Jim nyílt örökbefogadással lettek a szü-
lei, és Jason fiatal édesanyjának is lelkiismeretesen gondját viselték  
a szülés utáni néhány hónapban. Jason már egészen pici korában olyan 
kisfiú volt, akit mintha kissé más fából faragtak volna. Aranyos volt, en-
nivaló, csupa szív, de kissé kiszámíthatatlanul viselkedett, és időről idő-
re szörnyű hisztirohamok törtek rá. Nyolcéves korában egy pszichiáter  
és egy nevelési tanácsadó szakember is ADHD-t, azaz figyelemhiányos 
hiperaktivitás-zavart állapított meg nála, én pedig vonakodva ugyan,  
de ráálltam, hogy egy kisebb dózisú stimulánst írjak fel neki. Nem vol-
tam teljesen biztos abban, hogy a problémáit kizárólag az ADHD okoz-
za, de úgy véltem, nem árt megpróbálni a gyógyszeres kezelést. Jason 
szedni kezdte a gyógyszert, ami, úgy tűnt, meghozta az eredményt – 
legalábbis néhány évig.

– Egyszerűen nem tudom hova tenni a viselkedését – panaszkodott 
Janie. – Egyik percben még tréfálkozik velünk a vacsoraasztalnál, a má- 
sikban pedig majd felrobban mérgében. Felugrik az asztaltól, és ok nél-
kül üvöltözni kezd velem vagy az apjával. Már próbálkoztunk a szoba-
fogsággal és azzal is, hogy megvonjuk tőle a kiváltságait, de semmi nem 
működik. Két napja az éjszaka közepén kiosont a házból, és egy áruház 
parkolójában a rendőrök fogták el, miközben a haverjaival sörözött.

Janie sírva fakadt. A fia – a szemük fénye – egyszeriben „problémás 
gyerek” lett, éppen olyan, mint a morcos kamasz fiúk, akik a kábító-
szer- és alkoholelvonókat reklámozó út menti óriásplakátokon tűnnek 
fel. Jason azonban első ránézésre nem tűnt problémásnak. Ápolt volt  
a külseje, igényesen öltözködött (nem volt egyetlen tetoválása vagy 
pirszingje sem), és mindig udvariasan beszélt a szülei ismerőseivel. 
Kiváló hokijátékosként tartották számon. Rendszeresen járt templom-
ba, látogatta az ifjúsági gyülekezetet is, sőt, egyszer a templomi közös-
séggel egy jótékonysági akció keretében New Orleansba utazott, hogy  
a Katrina hurrikán károsultjain segítsen. A szülei nagyon szerették, sok 
időt töltöttek vele, és látszólag minden szükségletét kielégítették.

– Hol rontottam el? – siránkozott Janie. – Csak mondd meg, és én hely-
rehozom. Tudnom kell, mert ezt így nem bírom tovább. Hogy lehet, hogy  
ez a kisfiú, akit annyira szerettem tizenhárom éven keresztül, egyszer 
csak ilyen gyűlölettel fordul a szülei felé? Mindent megpróbáltam, nem 
maradt más. És az egészben az a legrosszabb, hogy már szinte félek 
tőle. Amikor az apja nincs otthon, és Jason valamin kiborul, bármi-
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9BEVEZETÉS

kor nekem eshet. Egyszer teljes erővel nekinyomott a konyha falának.  
Azt hiszem, nem készakarva tette, de ki tudja? Csak arra emlékszem, 
mennyire megrémültem. Jason nálam kétszer nagyobb már!

Egy ideig szótlanul ültünk egymás mellett, és azon tűnődtem, mit 
sirat Janie a leginkább: Jasont, magát vagy azt a csodás tizenhárom éves 
fiút, akivé korábban azt gondolta, hogy Jason válhat, és akire Jason most 
egyáltalán nem hasonlított.

Megpróbáltam segíteni Janie-nek eligazodni a saját és Jason kusza 
érzelmei között. Azt akartam, hogy képes legyen (legyünk) konkrét 
tervet készíteni, jóllehet még nem értette tisztán, hogyan alakult ki ez  
a nehéz helyzet. Tervre azért volt szükség, hogy egyáltalán megtehes-
se az első lépéseket az úton. Amikor a sok-sok aggodalom közepette  
úgy érezte, hogy az egész élete romba dől, szüksége volt egy remény-
sugárra, amibe belekapaszkodhatott. Azt hiszem, ebben tudtam őt támo-
gatni. Végül is azzal tudtam segíteni a betegemnek, Jasonnek, hogy az 
édesanyján segítettem.

✦ ✦ ✦

Janie szerint az a bizonyos januári nap fordulópontot jelentett az életé-
ben. Aznap értette meg, hogy Jason egyáltalán nem az a gyerek, akinek 
látni akarta őt. És, ami még ennél is fontosabb, megértette, hogy ő sem  
az az édesanya, akinek önmagát hitte. Aznap mintha kitárult volna előtte 
a világ. Belátta, hogy nemcsak egy megoldandó problémával kell meg-
küzdenie – bármi is volt az, ami kezelhetetlenné tette Jasont –, de szem-
be kell néznie saját magával is, a saját belső démonaival, amelyek már 
tizenhárom éve, sőt, talán még régebb óta megnehezítették az életét.

De mivel kezdje, Jason fájdalmával, vagy a sajátjával? A felisme-
rések által nyert újfajta szabadság mámorító volt, de egyben rémisztő 
is. Én azt javasoltam, hogy ha szeretné igazán megérteni a fiát, először 
önmagát igyekezzen megérteni. Kiderült, hogy Janie rengeteg érzelmi 
terhet hozott magával, amelyek az anyai szerepében komoly nehézsé- 
get jelentettek.

A beszélgetésünk után Janie felkeresett egy pszichológust, aki fel-
tárta, milyen súlyos ellenérzéseket táplál magában Janie évek óta a fér- 
fiak iránt. Kora kamaszkorában az egyik szomszédjuk erőszakoskodott 
vele, és ezt senkinek nem árulta el – sem a szüleinek, sem a férjének, 
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