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bevezetés

Ma Magyarországon évente több száz fesztivál kerül megrendezésre, többségük teljesen ár-
talmatlan és lokális jelenség, a medvehagyma fesztiváltól kezdve, a hárfafesztiválon át egé-
szen a sárkányhajó fesztiválig. egy kriminológiai, és azon belül leginkább kábítószer vizsgá-
lati szempontból legtöbbjük lényegében irreleváns, azonban a nagyobb zenei fesztiválokkal 
már egészen más a helyzet. a nyár folyamán újra és újra előkerülnek azok a hihetetlen kábí-
tószerfogásokról tudósító hírek melyek nélkül a fesztiválszezon mára tulajdonképpen elkép-
zelhetetlen lenne.a fesztiválok és a kábítószerek külön-külön is beteljesítik a hétköznapok 
életvilágából való kilépés funkcióját, amely szorosan kapcsolódik a karnevál fogalmához, így 
a legkevésbé sem meglepő egyre jelentősebb összefonódásuk.a karnevál olyan különleges 
időt és helyet biztosít a résztvevők számára, ahol a hagyományos és elfogadott normák, va-
lamint szabályok korlátozottan, de felfüggesztésre kerülnek, a világ fejtetőre áll és egy másik 
valóság jön létre. a jelenség fogalma kanyargós utakon, Mihail bahtyin (2002) irodalom-
tudományi munkásságán keresztül jutott el a kulturális kriminológiába (Presdee, 2000).

saját empirikus munka alapján bemutatom azt, hogy miként is jelenik meg a budapes-
ti fiatal felnőttek életében a fesztiválok karneváli értelmezése, vagyis az általánosan elfoga-
dott társadalmi normák időleges szüneteltetése a kábítószerek tekintetében. valamint mi-
ként hat a fesztiválra járás a különböző kábítószerek fogyasztási vagy éppen terjesztési trend-
jeire, illetve hogyan és miért válhatnak a fesztiválok az első fogyasztás kitüntetett terepévé.

Módszertani háttér

a dolgozat empirikus alapját 41 félig-strukturált interjú jelenti, összesen 38 interjúalannyal, 
melyeket 2018 novembere és 2019 májusa között vettem fel. az egyes alkalmak átlagosan 
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szűk másfél óra hosszúak voltak, de egyaránt előfordultak 40 perces „villáminterjúk” illetve 
két és fél órás nagyobb lélegzetvételűek is. az interjúalanyok hozzájárulásával minden alka-
lomról felvételt készíthettem, amelyek anonimizált átirata után a hanganyagot megsemmi-
sítettem (Jovchelovitch‒ bauer, 2000).

az interjúalanyok toborzásához első körben a kiterjesztett szociális hálómat vettem igény-
be, valamint a már korábbi kutatások során kialakult személyes kapcsolatokat. a közvetle-
nebb ismeretség kimerítése után pedig, a hólabda helyett, a networking módszer segítségével 
tudtam további potenciális interjúalanyokhoz eljutni. „a droghasználók nem bíznak a kér-
dezőkben, vagy ha ők meg is bíznak bennük, a barátaik – azaz a hólabda tagjai – már nem. 
a networking technikák, ‒ amikor egy-egy interjúalanyt baráti vagy ismeretségi körén belül 
vagy azon keresztül érjük el,‒ már hatékonyabb módszerek. a hólabda és a networking között 
a fő különbség, hogy az adott „kiindulási” személytől nem neveket/elérhetőségeket kérünk, 
hanem vele együtt, rajta keresztül vesszük fel a kapcsolatot az ismerőseivel (rácz 2006, 95).

az adatfelvétel során igyekeztem olyan helyszíneket találni, amik egyszerre voltak biz-
tonságosak az alanyok szempontjából és ebből kifolyólag otthonosak, ismerősek. az esetek 
döntő többségében így jutottunk el olyan kávézókba, ahol amúgy is mindketten megfordul-
tunk volna, mintegy természetes közegünkként, akár közös tanulás vagy éppen baráti talál-
kozó formájában (elwood‒ Martin, 2000; herzog, 2005).

az alanyok olyan, többségében budapesti egyetemeken tanuló vagy ott tanultak jelen-
tik, akik különböző szinteken részesei (résztevői vagy akár alakítói) a kábítószer szcénának. 
szerepük tekintetében egyaránt megtalálhatóak köztük az alkalmi fogyasztók, akik csak kí-
sérleteztek és kipróbálgatták a különböző kábítószereket: „Szóval 16 évesen lehetett, vagy 17 
évesen, hogy először kipróbáltam ezeket a szintetikus dolgokat. Hát ez nem volt egy óriási nagy 
élmény elsőre, inkább ilyen kicsit feszülős ilyen spuris flessem volt tőle, nyilvánvalóan volt benne, 
fesztiválon ugye VOLT fesztiválon volt az első.”

voltak olyanok is, akik komolyabb szerhasználóknak minősültek és saját meghatározá-
suk szerint is a problémás használók körébe estek „Tényleg vannak alvásproblémáim, de hogy 
az nem azért van mert speed függő vagyok, hanem azért, mert szorongok, keveset alszom, hát, 
hogy igen. De hogy ez már 14-15 éves koromra is így volt, amikor még így kis túlzással még azt 
se tudtam, hogy mi az a speed.”

a mintában jelentős részt képviseltek a (minimális) anyagi érdekkel bíró közvetítők 
(vagy az angol szakkifejezéssel élve socialsupplier): „Az, hogy így néha, hogy vegyek többet a 
többieknek és akkor azt nyilván azon elgondolkoztam, hogy most mennyi lenne az a lépés, hogy 
mondjuk minimálba veszek, vagy nem tudom körbe kérdezek az adott társaságban és leadom a 
rendelést valakihez, és akkor elmegyek érte én és én osztom. De érted a saját barátaim... saját ba-
rátaimmal mertem volna megcsinálni, tőlük meg nem teszek rá pénzt.”

valamint természetesen voltak a kifejezetten munka-jelleggel dolgozó kábítószer terjesz-
tők is, többségük azonban az interjú idején már felhagyott ezzel a pénzkereseti formával. 
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„Akkor kifejezetten díler voltam, akkor nagyon ez volt a és ööö szörnyű volt kiszakítani magam 
abból az állapotból, miután abbahagytam.”

az interjúk során a kábítószer és az egyetemista élet, valamint annak összefonódása és 
közös metszetei voltak a középpontban. ez a legtöbb esetben külön rákérdezés nélkül is elő-
hozta a különböző fesztiválokat, úgy, mint a fogyasztás, a beszerzés, a terjesztés vagy éppen 
a kísérletezés hangsúlyozott terepét.

elméleti háttér 
A karnevál

a karnevál kiemelten fontos kulturális szerepet töltött be bahtyin értelmezése szerint nem 
csupán a középkori vagy az ókori, hanem a mindenkori európai kultúra egészében is (2002). 
a funkcionalista szelepelméletnek nevezhető megközelítés alapján a karnevál és a karnevá-
li mulatság célja, hogy terepet biztosítson az adott kultúrákban a felgyülemlett társadalmi 
feszültség békés kieresztésére. lehetőséget adjon kifigurázni azokat a hivatalos és komoly (a 
középkorban elsősorban egyházi) ünnepeket, fordulókat, szimbolikus rítusokat, amelyek 
keretezték az egyéni életet és életutakat, amik azonban a hétköznapi ember számára hozzá-
férhetetlen komolysággal bírtak és bírnak jelenleg is.

a karnevál ideje alatt csak annak saját törvényeinek szabad és lehet engedelmeskedni, és 
amíg tart nem létezik más élet(forma) csak az azon belüli. „A hivatalos ünneppel szemben a 
karnevál az uralkodó igazság és a fennálló rend alóli ideiglenes fölszabadulásnak, a hierarchikus 
viszonyok, kiváltságok, normák és tilalmak átmeneti fölfüggesztésének az ünneplése” (bahtyin 
200, 18). az időben és térben jól elhatárolható zenei fesztiválok mellett például az egyesült 
államokbeli las vegas, mint jelenség egy állandósult karneváli állapotot mutat és annak esz-
közeivel is hirdeti magát (banco, 2010).

A kábítószer és a fesztivál

a hazai tudományos élet igyekszik lépést tartani az egyre növekvő fesztiválkultúrával, azon-
ban maga a jelenség olyan mértékű dinamikus növekedésen és strukturális változásokon 
ment keresztül, amivel meglehetősen nehéz lépést tartani (farkas ‒ tóth, 2008; Kálmán 
‒ Marianna, 2007; szabó, 2011). a kriminológiai és azon belül is kábítószer tematikájú 
vizsgálatok is jelentek már meg, melyek érintették a fesztivál témáját (Csák ‒forstner ‒
Márványkövi ‒J, r.,2008; fejér balázs, 1997; ritter, 2016). Maguk a nagy zenei fesztiválok 
és a kábítószerek közti szorosabb viszony, ha nem is Woodstockból és a hippigenerációból 
indult ki, de mindenképpen a kapcsolat egy legemblematikusabb korai formációja volt, ami 
azóta is szimbolikus jelentőségű (beniger, 1983).
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a fesztiválok során történő túlzott alkohol és kábítószer fogyasztás elfogadott, sőt bizo-
nyos tekintetben akár elvárt viselkedési mintának is tekinthető. a karneváli szabadságon és 
szabadosságon túl a jelenségnek van kriminológiai elméleten alapuló magyarázata is. a nö-
vekvő brit kábítószerfogyasztás magyarázataként a normalizációs elmélet szerint a növeke-
dés oka, hogy a kábítószerek és fogyasztásuknak megítélése egyre elfogadottabbá vált, és ez-
zel párhuzamosan elhagyta marginalizált és stigmatizált jellegét (Parker, 2000).

a normalizációs elmélet finomított verziója szerint nem beszélhetünk egyértelműen egy 
globális és univerzális enyhülésről vagy elfogadásról, hanem sokkal inkább jól elkülöníthe-
tő helyszínei és szereplői vannak a színtérnek, ahol bizonyos kábítószerek és azok fogyasz-
tása elfogadottá válik. a helyi szintű normalizáció (micro-sites of normalization) elmélete 
egyaránt jól illeszkedik az egyetemista populációra, valamint a zenei fesztiválokra (Coomber 
‒Moyle ‒ south, 2016).

Terjesztői oldal - aranyláz és ostromállapot

terjesztői oldalról a fesztiválok bizonyos szempontból a vadnyugati aranyláz hangulatát idé-
zik meg. ennek része, hogy az év „normális” idejében a keresleti ‒ kínálati eloszlás olyan 
mértékekben és nagyságrendekben mozog, ahol az esetek többségében békében, gond nél-
kül, megfér a piacon az alkalmi vagy zsebpénzét, ösztöndíját kiegészítő egyetemista terjesz-
tő a professzionálisabb „dílerekkel.”

azonban a fesztiválok során mind a hely, mind az idő dimenziója beszűkül, miközben 
a termékre irányuló kereslet megugrik, így tekintélyes haszonra lehet így szert tenni. „talán 
még nyáron nem lenne hülyeség ezt [terjesztést] folytatni valamilyen szinten, főleg így fesz-
tiválon. abba mondjuk, nagy pénz is van. [nevet]”. az aranyláz jellegből következik, hogy 
a fesztiváli piacot a sztereotip „díler”, „valódi bűnöző” és az „alvilág” dominálják, akik pusz-
ta jelenlétükkel és szimbolikus eszközökkel megidézik az erőszakot, mely teljesen idegen és 
hiányzik az egyetemista terjesztők eszköztárából „…olyan nagy pénzeket lehet csinálni ebből 
egy fesztiválon. Azok olyan arcok is voltak, azok a tipikusan ezek a kopasz, kigyúrtabb formák.” 
emiatt a fesztiválokon való terjesztés költségeibe a mindennapitól eltérően beépül a konku-
rencia és a valódi fenyegetettség érzése is.

a személyes biztonság kérdésén túl a fesztiválon történő terjesztés másik nagy akadályát 
leginkább az ostromállapot kifejezéssel írhatjuk le. az egyetemista terjesztőink elsősorban a 
fesztivál és annak karneváli élményéért érkeznek, vagyis a szórakozás egy specifikus formája 
miatt. ezzel azonban a terjesztés szembe menne, mivel a rendkívül magas kereslet miatt folya-
matosan dolgozniuk kéne, és ezzel folyamatosan ostromolnák őket a (potenciális) vásárlóik. 
vagyis ami alapvetően egy a szürke/munkás hétköznapoktól történő elvonulást és elszakadást 
jelente - a karnevál - az pont ezzel ellentétes irányú mozgást hoz létre, egy folyamatos készen-
létben állást, munkát, és a szórakozás feladását, vagy legalábbis folyamatos megszakítását. „ők 
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semmi mást nem csináltak egy büdös percet nem buliztak, semmit, bekapdostak egy-két bo-
gyót, hogy ők maguk azért ellegyenek meg ilyesmi és beálltak a tánctér szélére és álltak ők is 
nyolc órán keresztül, tíz órán keresztül vagy ha kellett az egész fesztivál idején.”

Beszerzés

a fesztiválokon történő fogyasztások és beszerzéseik, legyen szó bármilyen termékről élel-
miszer, alkohol, vagy éppen kábítószer, jellemzően két kategóriába sorolhatók. egyfelől az 
előrelátókra, akik az esemény előtt vásárolnak be. ennek a mögöttes motivációja nem igé-
nyel körülményes kutatómunkát: a fesztiválok területén lévő termékek ára sokszorosára nő 
a megszokottnak. így vált például a sziget fesztivál nem hivatalos bevásárlóközpontjává és 
alapozóhelyszínévé a közeli auchan is. „ha van legendás hely a szigeten, ami a fesztivál hi-
vatalos területén kívül esik, az a közeli auchan hipermarket parkolója, ahol évek óta egyre 
több külföldi fedezi fel a magyarok mellett azt, milyen gazdaságosan be lehet indítani az esti 
bulihangulatot” (Körömi, 2019).

a nyári (zenei) fesztivál szezonnak köszönhetően a kábítószerek beszerzése ciklikus jelle-
get tud ölteni. így feltámadó kérdés, hogy az adott baráti társaságok miként tudják megol-
dani saját fogyasztásukat előre. a visszatérően megélénkülő kereslet és beszerzés helyzetéről 
érzékletes képet fest az egyik közvetítésben és kisegítésben is érdekelt interjúalany: „...ami-
kor 15 pluszt hozok el az azért nem annyira jó. […] Nem jó érzés. Hát igen, mert tényleg sok 
pénzzel mész, és nem tudom ez kicsit olyan izé. Nem vészes, tényleg, csak hogy amikor már nem 
8 van a zsebedben, hanem már mondjuk 30 az kicsit úgy, igen. […] fesztiválok előtt azért na-
gyon nagy parába szokott lenni a Sziget előtt egész Budapest, hogy akkor most mi lesz. És akkor 
azért kisegítjük egymást.”

a kifejezetten fesztiválokra vagy nagyobb szórakozási formákra való minimális pénzügyi 
profitra törekvő kábítószer beszerzés egyes értelmezésekben a socialsupply egy külön kate-
góriáját is képviseli (Dilkes ‒ frayne, 2014; Presdee, 2000). ezekben a helyzetekben a hoz-
záféréssel rendelkezőkön a szokásosnál is nagyobb a közösségi nyomás a beszerzésre (Moyle, 
2013). ugyanakkor ezeket az eseteket leszámítva, amikor a baráti és/vagy fogyasztói kör fe-
lől nem szembesül jelentősebb elvárással a közös szórakozásért, akkor nem feltétlenül vesz 
részt a beszerzésben való kisegítésben az adott személy. Mivel nem csupán maguknak, ha-
nem több barátjuknak is szereznek be, ráadásul a fesztiválok jellegéből adódóan hosszabb 
időre, így az általuk vásárolt kábítószerek mennyisége már számukra is problémássá válik 
„nem jó érzés” ahogy egyikük fentebb már megfogalmazta. Moyle elemzése szerint az ilyen 
jellegű tranzakciót lebonyolítók úgy racionalizálják (és neutralizálják) tettüket, hogy nem 
egy nagy vásárlásnak tekintik, hanem külön-külön személyekre és egyes fogyasztási alkal-
makra lebontva nézik, ami csak a fesztivál jelleg miatt alakult úgy „véletlenül”, hogy a szo-
kásosnál jóval nagyobb mennyiségben vásároltak.
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a másik kategóriát azok képviselik, akik a jellemzően magasabb ár ellenére is inkább a 
fesztiválok területén vásárolnak. itt azonban élesen eltér egymástól a kábítószerek és egyéb 
termékek közötti párhuzam, ugyanis több interjúalany is megerősítette, hogy bizonyos fesz-
tiválokon kifejezetten magasabb a minősége és nagyobb a választéka is a beszerezhető szerek-
nek „ozora volt az első olyan, ahol, ahol… igazából úgy mentünk ozorára, hogy egy gramm 
füvet nem vittünk magunkkal, hanem úgy voltunk vele, hogy majd bent veszünk szépen 
mindent.” voltak olyanok, akiknél kifejezetten a fesztivál jelentette kábítószer vásárlási lehe-
tőség volt külön motivációja az eseményen való részvételre.

természetesen ezek a kategóriák nem kizárólagosak, és nem is átjárhatatlanok, ahogy az 
alábbi részletben is megfogalmazza az egyik alany, aki korábban előre bevásárolt, azonban a le-
bukási kockázatok csökkentése érdekében, valamint a magasabb minőség miatt is taktikát vál-
tott „…nagy bevásárlás, fesztiválfüggő, hát én zsaruparás voltam mindig is. ezért mindig bevit-
tem más fesztiválokra, de miután volt ozorán az a nagy para, azóta nem, nem vittem semmit. 
De bent érted, bent mindig mindent tudsz, meg ott jóminőséget kapsz mert külföldről jön, más 
buliban nem vennék kábé senkitől, drágán, de jó minőséget mindenből amúgy ozorán.”

Fogyasztás

Mit jelent fogyasztás szempontjából fesztiválon lenni? hol érhető tetten ebben a karnevá-
li hangulat és örökség?többen is beszámoltak arról, hogy ezek az alkalmak voltak azok a ki-
tüntetett pontok az életében amikor „végre” kipróbálhatott különböző kábítószereket. „És 
akkor hát tulajdonképpen nekem ozora volt az első igazi bulim, vagy nem tudom szóval, hogy 
ott próbáltam ki minden mást.” az első fogyasztás már önmagában különleges alkalom tud 
lenni, amin csak erősíthet a fesztivál élménye.

hiszen akár egy héten át együtt van a nehezen összefogható baráti társaság, ami egyben 
fogyasztói kör is, akik a biztonságos és támogató környezetet nyújtják. Jellemzően van több 
személy is a társaságban, aki már korábban fogyasztott és a kezdőket végig tudja kísérni a fo-
lyamaton. „Szóval volt már nekem is olyan, hogy azt mondtam, hogy figyu, ez tudom, hogy hon-
nan van, ezt én hoztam, ebből ennyit egyél és többet ne […] és így feküdtünk a földön, az első 
tripnélmittudomén fél óra után felkelt kicsit így riadtan és elkezdett tőlem dolgokat kérdezni. és 
én full higgadtan kijöttem a trippemből, én nem ettem annyit, mint ő, és így elkezdtem neki ma-
gyarázni meg kicsit átértékelni ezeket a dolgokat…”

ezen felül, a fesztivál maga egy olyan környezet, ahol a külvilághoz képest nagyobb biz-
tonságban van a fogyasztó, mivel a jelenlévők többsége szintén jóval elfogadóbb a fogyasztás-
sal kapcsolatban. a fesztiválok ezért tekinthetők a normalizáció helyi szintjének, ahol ugyan 
továbbra is törvénybe ütköző cselekedet a fogyasztás, de nyílt titokként történik és se a jelenle-
vők, se a szervezők nem tekintik kiugró devianciának (Coomberetal., 2016). több zenei feszti-
válon ezért is integráns része a programnak a kifejezetten fogyasztással kapcsolatos tanácsadás, 



Karneváli hangulat és KábítószereK a hazai fesztiváloKon 195

a szerek megvizsgálása, vagyis olyan ártalomcsökkentés, ami a rendőrség büntető jellegű be-
vonása nélkül történik.ennek egyik eredménye például a hazai Dát2 Psyhelp kiadványa is.1

a segítségre szükség is van mivel a megengedőbb légkör nem csupán a biztonságos kísér-
letezésnek kedvez. a szigorúbb környezeti határok elhagyása könnyen vezethet túlzott fo-
gyasztáshoz, ahol a különböző szereket a szükségesnél nagyobb mennyiségben és keverésben 
veszik magukhoz az emberek:„…társaságilag úgy megbeszéltük, hogy ezt a fesztivált fogjuk cél-
ba venni következő alkalommal, és erre most nyáron sor is került és onnantól kezdve gyakorla-
tilag, amit nem kell szúrni, az volt, LSD, fű, varázsgomba, hirtelenjében ennyi jut eszembe.”

Külön problémát jelenthet, amikor a generációsnak tekinthető a foMo (fear of missing 
out) magyarul nagyjából a kihagyás vagy kimaradástól való félelemnek fordíthatnánk, és ezt 
az érzést különböző stimuláló szerekkel próbálják a résztvevők ellensúlyozni, aminek kö-
szönhetően akár napokon át nem, vagy csak alig alszanak, hogy a szórakozás és a fesztivál le-
hető legkevesebb élményéből maradjanak ki (riordanetal., 2015).

a fesztiválokon történő fogyasztás túl tud mutatni az egyszerű próbálgatáson, kísérlete-
zésen vagy egy úgynevezett jó bulin, ami annyit jelent, hogy van, aki „nem szívesen megyek 
el úgy egy ilyen szórakozóhelyre, hogy tudom, hogy egy egyetemi buli lesz mondjuk, mert 
tudom, hogy mire számíthatok. tudom, hogy mindenki odajön, kurvanagy pupillákkal, azt 
se tudja hol van, és azzal menőzik másnap, hogy fenn volt reggel 10-ig és utána harmadnap 
meg megint elmentek piálni.”

egyesek számára a fesztivál biztosítja a lehetőséget az együttes fogyasztásra, ami közösséget 
ad, megfelelő settinget (környezetet) is biztosít, aminek része a hangulat, a zene, a dekoráció is, 
amiknek köszönhetően egyfajta spirituális élményben lehet része a fogyasztónak.„Voltam egy 
fesztiválon, ott igen, ott gombáztunk, a sámán barátom is eljött meglátogatni, és hát az hihetetle-
nül pozitív élmény volt, igazából az is, hogy hogy nem tudom táncoltunk, és éreztem, hogy az ösz-
szes táncoló ember energiája egy ilyen nagy hullámként tör rám és egy ilyen felszabadult érzés volt.”

Összefoglalás

a zenei fesztiválok különleges helyet foglalnak el a fiatal felnőtt életciklusban, valamint ál-
talában a kábítószer színtéren is. a karneváli elemeket megidézve a fesztiválok olyan terepet 
biztosítanak, ahol a fogyasztás lényegében elfogadott, normának tekinthető lázadás, amelyet 
a nyár, az átmeneti kor a gyerek és felnőtt kor között keretez.a fesztiválok lehetőséget bizto-
sítanak az új szerek emlékezetes kipróbálására, amit a setting is támogat, ugyanakkor pont 
a kimaradástól való félelem és csoportnyomás jelentős veszélyeket rejthet magában. ebből 

1 Dát2 PsY help kézikönyv: https://www.daath.hu/dat2/psy-help/dat2-psy-help-kezikonyv-hu.pdf 
(letöltés ideje: 2020. 02. 26.)
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kifolyólag ideális terepet biztosít a terjesztésre hiszen rövid időn belül és adott helyen ugrik 
meg a kereslet, amit a terjesztésben érdekeltek is ki tudnak használnak.
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