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Izomsorvadásos betegséget állapítottak meg Kuner Jánosnál már 16 éves korában. 

Húsz évet adtak neki az orvosok. Ez közel ötven esztendeje történt. S ha nem is 

teljesen fitt, gyógyszeres támogatással máig végez fizikai munkát. Emellett 

verseket ír, és állítása szerint bármikor képes kommunikálni az angyali 

birodalommal. 

 

 

Kuner János betegsége dacára még ma is foglalkozik méhekkel 

Ami másoknál az interjú fő témája, az Kuner Jánosnál csak adalék, mellékes körülmény. 

Például az, hogy már 13 éves korában szódát készített apja üzemében, amit később 

átvett, és 42 esztendőn keresztül az ő családjuk látta el szikvízzel Medinát és 

környékét. 

Vagy az, hogy precíz esztergályos és műanyag-sajtoló munkát végzett, különböző 

cégeknél másfél évtizeden át Szekszárdon. Vagy az, hogy hosszú ideig 80-90 

méhcsaláddal foglalkozott, 25-30 mázsa mézet előállítva, de mára alaposan lecsökkent 

az állomány, amiért elsősorban a csávázó szereket okolja. 

Mindezeken túl a testi és a lelki állapota teszi érdekes, izgalmas egyéniséggé a medinai 

férfit. Még csak 16 éves volt, amikor izomsorvadást diagnosztizált nála egy pécsi orvos. 

Azt mondta neki: hosszú távra ne tervezzen, 35 éves korára tolószékbe kerül, ha még 

egyáltalán élni fog. Ehhez képest most ment nyugdíjba, és még tesz-vesz, dolgozik. 

– Kutya egy betegség ez – mondja –, fokozatosan rámegy mindenre: kézre, lábra, 

hátizmokra. Aztán belül is dolgozni kezd, a szív és a tüdő izmait megtámadva. Sikerült 

hozzájutnom egy jó, légzéskönnyítő gyógyszerhez, de egyik napról a másikra kivonták a 

magyarországi forgalomból. Az úgy rendben tartott, hogy simán emelgettem a 

szódásrekeszeket és pörgettem a mézet mázsaszámra. 

Egy ideig gyógyszer nélkül voltam, és sokat romlott az állapotom. Nem tudtam felmenni a 

lépcsőn a hálószobába. Ha mégis valahogy felmásztam és lefeküdtem, akkor nem tudtam 

felkelni. Szerencsére később aztán sikerült külföldről beszerezni egy nagyobb adagot. 

Most novemberig megvan a készlet. 



A tevékeny embereknél, az időnkénti kényszerű tétlenség, gondolatgazdagságot szül. 

Kuner János verseket ír, s ami még meglepőbb: kapcsolatban áll az angyali birodalommal. 

Nem régóta, körülbelül hét esztendeje. Meggyőződése, hogy a mennyország itt van, a 

Földön, csak egy másik dimenzióban. Állítása szerint bármikor képes kommunikálni, a 

harmadik szemen keresztül a szellemvilággal. S hogy mit lát ott? 

– Káoszt – adja a meghökkentő feleletet. – Háború van a mennyországban is. Ügyködnek 

a sötét erők, de küszöbön áll a rendcsinálás. Más bolygókról történik majd a 

beavatkozás, ahogy a Föld benépesítése is más égitestekről történt annak idején, a 

Szíriuszról és az Orion csillagrendszerből. Sokan csodálkoznak, hogyan készülhettek el 

olyan gyorsan és pontosan az egyiptomi piramisok, mert az a mai technikával is szinte 

megoldhatatlan lenne. Egyszerű a válasz: a mainál fejlettebb technikával. 

Nem csoda, hogy csodabogárnak tartják az egykori szódást a falujában. Hiszik is, meg 

nem is, amiket mond. Látnokok, jósok, próféták és álpróféták minden történelmi érában 

akadtak, akikhez ugyanígy viszonyultak a kortársaik. Teljesen elfogadni nem merték a 

szavaikat, mert „Mi van, ha nem igaz?”. De teljesen elvetni sem volt merszük, mert „Mi 

van, ha igaz?”. 

Műanyag termékeket is készített 

Kuner János 1956-ban született Medinán. Gépész végzettséget szerzett Pécsen, a 

Zipernovszky középiskolában. Nyolc évig esztergályosként dolgozott, hat évig műanyag 

sajtolóként – redőnyöket, lambériákat, beltéri ajtókat, dréncsöveket készítve 

Szekszárdon, aztán 1990-ben átvette apjától a medinai szikvízkészítő kisüzemet. 

Felfuttatta a gyártást és az értékesítést. A csúcs a 2000-es esztendő volt, amikor 

százezer üveg szódát adott el. 

Izomsorvadásos betegségét már 1972-ben megállapították, de attól eltekintve 

keményen dolgozott, és csak 1999-ben kérte a leszázalékolását. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt 2021 tavaszán érte el. Bár állapota folyamatosan romlik, nem adja fel. 

Méhészkedik, dolgozgat a ház körül, családtagjai közelsége is örömmel tölti el: egy fia 

és egy unokája van. A versírás és a szellemvilággal való kommunikáció is élete részét 

képezi. 
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