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s „Önnek SMs üzenete érkezett – a fülemben 
cseng ez a jól ismert hang, amit nap mint nap 

hallok a telefonon. Mostantól az SM centrum nővére is 
ezekkel a szavakkal fordul majd Önhöz, átnyújtva ezt a 
magazint… Fogadja szeretettel!”

Idén tíz éve, hogy ezekkel a sorokkal indítottuk útjára 
lapunkat, remélve azt, hogy hasznos kiadvánnyal szol-
gálunk Önnek, mely társa lehet a bajban. Bíztunk ben-
ne, hogy időről időre talál majd benne hasznos cikke-
ket, tanácsokat. Hittük, olvasva sorstársai történetét,  
talán könnyebben viseli az amúgy gyötrő, a hétköznap-
jait is megkeserítő, egyelőre gyógyíthatatlan kórt.

Tíz év hosszú idő.
A gyógyszeriparnak köszönhetően szélesedett a terá-

piában alkalmazott készítmények köre, így ma már sokan 
személyre szabott kezelésben részesülhetnek. Ha körül-
néz, főként ha idősebb korosztályba tartozik, láthatja, 
hogy sorstársai életminősége – és reméljük az Öné is – 
javul, többféle lehetőség közül választhatnak. Ma már ta-
lán nem luxus a pszichológus, gyógytornász, dietetikus 
tanácsának igénybevétele – az SM centrumok terápiás 
team csapatában sok helyen alapvetően rendelkezésre 
állnak a szakemberek. Idő közben pedig – ahogy mos-

tani számunkban olvashatják –, egy elszánt, ambiciózus 
hölgynek (is) köszönhetően Nyíregyházán felépül egy 
speciális rehabilitációs központ, mely ha nem is 100 szá-
zalékos kapacitással, de már működik. A betegszervezet 
kinyújtotta csápjait, ha valaki akar és szeretne sorstárai-
val egy közösségben élni, kirándulni, tornázni vagy csak 
receptet cserélni, arra is van mód, az ország szinte min-
den területén megtalálhatók és „élnek” a betegklubok.

Sok minden változott, azonban egy állandó: az SM 
centrumokban dolgozó orvosok, nővérek hozzáállása. 
A centrumbemutatók írása során egytől egyig minden 
esetben elkötelezett, nagy szaktudású, hozzáértő, de 
leg főképp empatikus emberekkel találkoztunk. A mi 
ünnepünk legyen egy kicsit az övék is. Köszönjük Nekik, 
hogy vannak Önökért!

Az ünnep alkalmából szeretettel köszöntjük Önt is, 
Kedves Olvasó!

Reméljük, hogy a következő 10 évet is együtt töltjük.
Mi itt vagyunk, ha tudunk és igénylik, segítünk.  

Kérdezzenek, írjanak. Önökért vagyunk!
Legyen szép nyaruk!

Üdvözlettel:  
Az SMs üzenet szerkesztősége.

Emlékszik?

A sárgarigó, régiesen aranymálinkó (Oriolus oriolus) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) 

rendjébe és a sárgarigófélék (Oriolidae) családjába tartozó faj. Egész Európában és Nyugat-Ázsiában elő-

fordul. A természetes élőhelye ligetekben, ártéri erdőkben, parkokban és kultúrtájakon van. Testhossza 24 

centiméter, szárnyfesztávolsága 44-47 centiméter, testtömege 56-79 gramm. Rendszeres fészkelő, a Kár-

pát-medencébe a vonuló madarak közül legutolsóként, májusban érkeznek és augusztus végén, szeptem-

ber elején már távoznak is. Hosszú távú vonuló, az év nagyobb részét Afrikában tölti, még Madagaszkárra 

is eljut. Magyarországon védett fajnak számít.  Forrás: Wikipédia
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s Nyíregyháza és környéke kifejezetten szeren-
csésnek mondható a sclerosis multiplexes be-

tegek kezelése terén: a városban SM-klub működik, 
uniós  pályázati pénzből fejlesztik az alapítványi SM 
centrumot – amely a tervek szerint a nappali ellátás biz-
tosítása mellett többhetes kezelést nyújtó bentlakásos 
intézménnyé fejlődik –, és persze a megyei kórházban, 
a Nyíregyházi Jósa András Kórház-Rendelőintézet neu-
rológiáján a kilencvenes évek elejétől működik SM cent-
rum. Az osztály vezető főorvosa, dr. 
Diószeghy Péter 1996-tól dolgozik 
ott, s mint mondja, jól működő cent-
rum az övék: minden rendelkezésre 
áll, ami a korszerű diagnosztikához 
és kezeléshez szükséges, és az ala-
pítvány által működtetett központ 
pótolja azokat az eszközöket, ame-
lyekkel a kórház nem rendelkezik. 
Kaphatnának persze több támoga-
tást, magasabb finanszírozást, és a 
betegek is juthatnának könnyeb-
ben az új készítményekhez, de va-
lóban  nincs okuk panaszra.

Ma gyakorlatilag 600 ezer em-
bert látnak el, s körülbelül kétszáz 
gondozott betegük van. A rend-
szerbe általában a háziorvosokon ke-
resztül jutnak a betegek, ám hogy mennyire tájékozot-
tak az SM tüneteiről, azaz mennyire képzettek ahhoz, 
hogy időben kiszűrjék a speciális kezelésre szorulókat, 
Dió szeghy főorvos nem igazán szolgál megnyugtató 
válasszal. Mint vallja: az alapellátók „nem különöseb-
ben jártasak ezen a területen, de ha a tüneteket felis-
merik, neurológiai szakvizsgálat mindig történik”. 

Az a legritkább esetben fordul elő, hogy a betegek ki-
vizsgálva érkeznének a kórházba, de mint a neurológus 
hangoztatja: a korrekt diagnózis felállítása nemegyszer 

még a szakember számára sem egyszerű. Pedig az ezer-
arcúnak is nevezett kór tünetei régóta ismertek. Tipikus-
nak számítanak a szemtünetek, amikor a látás romlik 
az egyik vagy mindkét szemen. Ugyancsak típusosnak 
nevezhető, ha a betegnél bénulás alakul ki; jellemző le-
het a féloldali vagy az alsó végtagok bénulása, illetve a 
szédülés. Ezek gyakran önálló tünetként, máskor külön-
böző kombinációkban jelentkeznek. Vannak azonban 
olyan tünetek is, mint például a különböző zsibbadá-

sok, amelyek esetében a háziorvo-
sok, de gyakran a neurológus sem 
feltétlenül gondol erre a betegség-
re – magyarázza Diószeghy tanár 
úr. Így fordulhat elő, hogy a beteget 
esetleg később diagnosztizálják, de 
gyakori az is, hogy a korábban tü-
netmentes betegnél kiderül, már a 
diagnózis felállítását megelőző hó-
napokban is lehettek az SM-re jel-
lemző idegrendszeri elváltozásai. 
Elképzelhető, hogy olyan helyen 
alakult ki góc, ami nem okozott tü-
netet a betegnek. Ilyenkor egy kö-
vetkező, panaszt is okozó tünetnél 
arra is fény derül, hogy a friss ese-
mény mellett régebbi események is 

lezajlottak már a betegnél.
A betegek életminősége szempontjából alapvető fon-

tosságú, hogy a betegség minél korábbi fázisában eljut-
hassanak a centrumokba, ahol lehetőség van a kezelés 
elkezdésére. Ehhez Diószeghy Péter szerint az alapellá-
tásban dolgozók számára olyan továbbképzéseket kel-
lene szervezni, amelyeken neurológiai témák is szere-
pelnek. A baj az, hogy az SM viszonylag ritka betegség, 
de legalábbis nem túl gyakori, így nem sűrűn szerepel az 
alapellátásban dolgozók továbbképzési programjában. 
Vagy ha szerepel, nem biztos, hogy felkelti a kollégák ér-

Nyíregyházán „elkényeztetett helyzetben” vannak gyógyítók és betegek  

Ma már könnyebb együtt élni az SM-mel

Dr. Diószeghy Péter

Fotók: Gazdag Tibor
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deklődését – fogalmazza meg a napi realitást Dió szeghy 
Péter, aki azt vallja: a neurológiának kicsit nagyobb súlyt 
kellene kapnia a háziorvosok továbbképzésében, amely-
ben a relatíve ritkábban előforduló betegségeket is sorra 
kellene venni. A családorvosok továbbképzését szolgá-
ló folyóiratok is rendre a nagyobb betegpopulációt érin-
tő közleményeket hozzák. Sokat segítene, ha lennének 
az alapellátók számára tájékozta-
tó anyagok, de ehhez bizony kelle-
ne a különféle cégek támogatása is, 
mondja a főorvos. 

A betegek mindezek ellenére 
manapság sokkal felvilágosultab-
bak. Intelligensek, sokan közülük 
alaposan utánanéznek betegsé-
güknek – magyarázza dr. Magyar 
Zsuzsa, aki az epilepsziás beteg-
csoporttal összehasonlítva példá-
ul sokkal tájékozottabbnak tart-
ja az SM-betegeket. Azonban az 
internet nyújtotta lehetőségek 
nemegyszer meg is nehezítik a 
kezelők életét: „nehéz felvenni a 
harcot” az ott megjelent téves in-
formációkkal. Vannak betegek, 
akiket emiatt időnként bizony na-
gyon nehéz lehet meggyőzni az igazságról. 

Dr. Magyar Zsuzsa tapasztalatai szerint ebben is – mint 
sok minden másban – az segítene, ha több idő jutna a 
betegekre. A nyíregyházi kórházban hetente egyszer, 
keddenként tartanak gondozási napot az SM-es bete-
geknek. A rendelési idő három óra, ők azonban soha 
senkit el nem küldenek. Bár általában 15 betegnek van 
előjegyzése, rendre jönnek még négyen-öten.

Azok, akiknek újabb gondjuk akadt például önmaguk 
injekciózásával – meséli Hengsperger Károlyné, Judit SM-
nővér, aki úgy fogalmaz: náluk minden más, mint egy 
másfajta rendelésen. Személyes a kapcsolatuk minden 
beteggel, függetlenül attól, hogy még a diagnózisra 
várnak, vagy már kezelik őket egy ideje. 

– Azt veszem észre, hogy szeretnek idejönni. Nemegy-
szer barátságok köttetnek a betegek között – magya-
rázza, azt állítva: nem lenne ez másként akkor sem, ha a 
kórház részéről más ülne ott.

A városban havonta tartanak betegklubot. Rendsze-
resek az SM centrum által szervezett kirándulások; leg-
utóbb Nyírbátorban jártak, ahol egyikük férje a vadász-
társaságnál dolgozva vacsorás programot szervezett az 
SM-eseknek. Ott volt velük az SM-nővér is, aki a főorvos 
szerint „különösen szívén viseli a betegek sorsát; embe-
rileg is kiváló munkatárs”, s aki maga is nyíltan vallja: na-

gyon szereti a munkáját. Mindezt 
vissza is igazolja, hogy Hengsper-
gerné Judittal csaknem mindent 
megosztanak a betegek. Magán-
életi gondjaikra is tanácsot kérnek. 
Tudják a telefonszámát; akár este 
vagy hétvégén is felhívhatják.

– Régen mi adtuk ki a betegeknek 
a hűtőből a gyógyszereket is; az volt 
az igazi. Akkor még szorosabb volt a 
kapcsolat, hiszen még több idő ju-
tott a beszélgetésekre.

Ma azonban időből van a legkeve-
sebb. Diószeghy Péter azt mondja, 
ha bekerül a beteg a kórházba, át-
vizsgálása általában náluk történik 
meg, a megfelelő protokoll alapján. 
Az átvizsgálás legalapvetőbb eszkö-

ze a koponya-MR – ha ennek alapján 
felmerül a gyanú vagy a bizonyosság, akkor két eshe-
tőség van. Ha korábban nem volt előzménye a beteg-
ségnek, akkor nagyon óvatosan tájékoztatják a betege-
ket, lehetőleg kerülve az SM-re való utalást. A betegsé-
get ugyanis csak akkor tudják biztosan diagnosztizálni, 
ha a páciensnek legalább két olyan eseménye volt már, 
ami a sclerosis multiplexre utal. Az első esemény után 
ezt még csak valószínűsíthetik. 

Természetesen közben műszeres vizsgálatok is tör-
ténnek – magyarázza a főorvos –, például a már említett 
MR-vizsgálat. Igy az első klinikai tünetek után néhány 
hónappal megismételve az MR-vizsgálatot, annak rosz-
szabbodása szintén igazolhatja az SM diagnózisát. 

– Amikor tájékoztatjuk őt, hangsúlyozzuk, hogy ma már 
sokkal jobbak a betegek életkilátásai és az életminősége 
is. Az elmúlt 15-20 év ugyanis nagy fejlődést hozott az SM 
kezelésében. Újabb gyógyszerek kerültek forgalomba, 
amelyek már nagy hatékonysággal előzik meg az újabb 

Dr. Magyar Zsuzsa
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eseményeket. És egyre újabb gyógyszereket fejlesztenek: 
szinte naponta keresnek meg gyógyszergyárak, hogy ve-
gyünk részt új készítményeik  kipróbálásában.

Nyíregyházán hamarosan két új SM gyógyszer klinikai 
kipróbálása indul a neurológián. Mint Diószeghy Péter 
magyarázza: sok az új gyógyszer, és ezek közül több na-
gyon hatékonynak bizonyult. A gyógyszerkipróbálások-
ban való részvétel – ami mindig szigorúan önkéntes – a 
betegek számára azzal az előnnyel 
járhat, hogy jóval a forgalomba ke-
rülés előtt juthatnak modern, haté-
kony kezeléshez. 

– Egyelőre csak injekciós vagy in-
fúziós készítmények állnak a bete-
gek rendelkezésére az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár támo-
gatásával, de van már szájon át 
szedhető gyógyszer is – csak még 
az OEP-finanszírozás hiányzik. Van 
olyan készítmény, amelynek be-
fogadása jelenleg zajlik az uniós 
gyógyszerügynökségnél. Ez is szá-
jon át szedhető – a kérdés, hogy 
Magyarországon mikortól finanszí-
rozza a biztosító. E szerek befoga-
dása azért lenne fontos, mert ké-
nyelmesek a betegek számára, hiszen 
nem kell kétnaponta, hetente szurkálniuk magukat. Az 
életminőség javítása mellett hatékonyabbak is a koráb-
bi készítményeknél. Fontos azonban megemlíteni, hogy 
különösen indokolt esetben a biztosító egyedi méltá-
nyosság alapján a még nem finanszírozott készítménye-
ket is támogatja.

A főorvos azt mondja: két szer esetében most zajlanak 
az életminőség-vizsgálatok. Eddig csak azt nézték, mi-
ként alakul a schubok gyakorisága, azaz egy éven belül 
hányszor fordult elő rosszabbodás. A klinikai vizsgálatok 
szerint a schubok gyakoriságát a ma elsőként választható 
szerek 30 százalékkal csökkentik. Ezzel szemben ma már 
vannak ennél lényegesen hatékonyabb készítmények is, 
melyek elsősorban az előbbiek hatástalansága esetén al-
kalmazhatók. Sajnos minden gyógyszernek vannak nem-
kívánatos mellékhatásai, amiket a kezeléssel kapcsolatos 
döntéseknél szintén fontos figyelembe venni. 

– Mivel azonban a főorvos megfogalmazása szerint 
forrongó területről van szó, egyik napról a másikra vál-
tozás történhet.

– Amikor a kezelés elkezdéséről kell dönteni, a bete-
gek megkapják az információt, mi az, ami rendelkezésre 
áll, mi az előnye és a kockázata az egyes kezeléseknek 
– ezt követően a beteggel közösen kell dönteni. Termé-
szetesen azt is figyelembe kell venni, hogy drága készít-

ményekről van szó, így a finanszíro-
zó, az OEP is kötelezően betartandó 
szabályokat ír elő. 

A főorvos tapasztalatai szerint a 
betegek 70-80 százaléka jól együtt-
működik a kezelő személyzettel, és 
ebbe belefér az is, hogy más intézet-
ben, másik szakvéleményt is kérnek. 
Diószeghy tanár úr szerint ez normá-
lis reakció és meg is érthető, hiszen a 
kór végigkíséri a beteg életét. 

Ma már azonban könnyebb együtt 
élni a betegséggel, mint évtizedek-
kel ezelőtt. Ma már nem kell arra 
gondolni, hogy akár tolószék várhat 
a betegekre. Az SM-es beteg nyu-
godtan dolgozhat, családot alapít-
hat, gyereket szülhet, vagyis gya-

korlatilag normális életvitelt folytathat. 
Épp ezért a főorvos elsősorban azt tanácsolhatja az érin-
tetteknek, hogy kövessék az orvosi javaslatot, tartsák a 
kapcsolatot a gondozó intézménnyel, és tudják azt, hogy 
„normális életvitel szerint lényegében mindent szabad”, 
csak a szélsőségeket kell kerülni. Az SM-es betegek ellátá-
sa országosan is jól szervezett. Van erős civil betegszerve-
zet, jól működő alapítvány, vannak SM központok, ame-
lyek nagy része jól működik, így a betegek többsége or-
szágszerte „jól kézben van tartva”. 

– Más betegcsoportokhoz viszonyítva nem lehet 
okunk a panaszra – fogalmaz a főorvos. – Ami miatt pa-
naszkodhatunk, és a betegek panaszkodnak is, hogy 
anyagi korlátok működnek egy-egy új gyógyszer befo-
gadásánál. Nemegyszer úgy érzik, késve jutnak hozzá 
az új szerekhez. De látva az európai trendeket, ez nem 
mindig van így: sokszor gazdagabb országokat is meg-
előzünk az új lehetőségek hozzáférhetőségében. 

Hengsperger Károlyné, Judit
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s A sclerosis multiplex (SM) olyan krónikus meg-
betegedés, mely jelentősen rontja a betegek 

életminőségét. Számos olyan tünete van – például a 
depresszió, a fáradékonyság, a szexuális zavarok vagy a 
kognitív hanyatlás –, mely fizikális vizsgálattal nem mér-
hető fel, de a betegek mindennapi életét jelentősen be-
folyásolja.

A kóros fáradékonyság (fatigue) korai tünetként a 
betegek 20%-ánál jelenik meg, de hosszú kórlefolyás 
esetén akár 80%-ukban is kialakulhat.1 Három formája 
van: a fizikális, a kognitív és a szociális fatigue. A fára-
dékonyság következtében a betegek nem képesek el-
látni mindennapi feladataikat, fenntartani társas kap-
csolataikat és ennek következtében elveszíthetik a 
munkájukat is.

A sclerosis multiplexes betegeknél több mint kétszer 
gyakrabban fordul elő depresszió, mint az átlagpopulá-
cióban,2 ugyanakkor sokszor nem derül rá fény, és ezért 
a betegek nem részesülnek hatékony antidepresszáns 
terápiában.

Az életminőség, valamint az azt befolyásoló tünetek 
felmérésére leginkább a kérdőívek alkalmasak. Sclero-
sis multiplexes betegeknél leggyakrabban az úgyneve-
zett MSQoL-54 kérdőívet használják, mely 54 általános, 
illetve kifejezetten SM-betegekre vonatkozó kérdést 
tartalmaz. A kérdőív kérdéscsoportjai a fizikális egész-
ségről, érzelmi jóllétről, szociális és kognitív funkciók-
ról, általános életminőségről, illetve a szexuális funk-
ciókról adnak felvilágosítást az orvosnak.3 A kóros fá-
radékonyság megítélésére a széles körben elterjedt 

Fatigue Impakt Skálát (FIS) használják. Kitöltésével az 
azt megelőző négy hét mindennapjairól kapunk érde-
mi információt a fatigue mindhárom formájára vonat-
kozóan. A depresszió felmérésére a Beck Depressziós  
Skála használható.

Magyarországon 2011-ben 19 magyar SM centrum 
együttműködésével elvégeztünk egy vizsgálatot, mely-
nek során Copaxone-nal kezelt betegekkel a fent emlí-
tett kérdőíveket tölttettük ki. Kíváncsiak voltunk a fati-
gue és depresszió prevalenciájára, valamint arra, hogy 
van-e különbség a fatigue-os és nem fatigue-os bete-
gek életminősége között, és hogy összefüggésbe hoz-
ható-e a fatigue, a depresszió, az EDSS érték, illetve a 
betegség időtartama a betegek életminőségével. Vizs-
gálatunkhoz azért választottunk Copaxone-nal kezelt 
betegeket, mert ezen immunmodulánssal való kezelés-
nek nincsenek olyan mellékhatásai (influenzaszerű tü-
netek), melyek másodlagos fáradékonysághoz, illetve 
depresszióhoz vezethetnek. 

A 19 magyarországi SM centrumból 428 beteg vett 
részt a vizsgálatban, miután szóbeli és írásbeli tájé-
koztatást követően ahhoz írásos beleegyezésüket 
adták. A betegek életkorának átlaga 43,6 év (95% 
confidence interval [CI] 42,6–44,6), a férfiak és nők 
aránya 1:2,8, a betegség átlagos időtartama 11,2 év 
(95% CI 10,6–11,9), az átlag kezelési idő 6,6 év (95% 
CI 6,2–6,9), az átlag EDSS érték 2,3 (95% CI 2,2–2,5) 
volt. A válaszadók 60,7%-a házas és 83,8%-nak van 
legalább egy gyermeke. Az összegyűjtött kérdőíve-
ket statisztikus értékelte ki.

s  Dr. Fricska-Nagy Zsanett, Dr. Bencsik Krisztina, SZTE, Neurológiai Klinika, Szeged

Az immunmoduláns kezelés  
és az életminőség összefüggése

Életminőség, fatigue és depresszió Copaxone-nal kezelt sclerosis multiplexes betegeknél  
– egy magyarországi multicentrikus vizsgálat eredményei
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Vizsgálatunk alapján a betegek 62,4%-ának van kóros 
fáradékonysága, és 13,4%-uk depressziós. A nem fati-
gue-os betegeknek szignifikánsabb jobb az életminő-
sége, mint a kóros fáradékonyságban szenvedőknek. 
A depresszió, a fatigue, az EDSS pontszámmal kifejezhe-
tő fizikális korlátozottság, valamint a betegség időtar-
tama az életminőség szinte minden aspektusát jelentő-
sen rontja. 

Az MSQoL-54 életminőség kérdőív 53-as kérdésénél 
a betegeknek egy 10 pontos skálán kellett értékelniük 
az életminőségüket, ahol a 10-es a lehető legjobbat, az 
1-es a legrosszabbat jelenti. A fatigue-os és dep ressziós  
SM-betegek adták a legalacsonyabb (4,60±1,76), míg 
az ezektől mentes betegek a legmagasabb (7,70±1,59) 
pontértékeket.

Egy statisztikai módszerrel – az úgynevezett regresz-
szió analízissel – megvizsgáltuk, hogy az egyes ténye-
zők (depresszió, EDSS, fizikális, kognitív és szociális fati-
gue) egységnyi változása hogyan befolyásolja a betegek 
életminőségét. Azt találtuk, hogy az általános életminő-
ségre a fizikális korlátozottság, a depresszió és a szociá-
lis fáradékonyság egységnyi változása van jelentős ha-
tással, míg a kognitív, valamint a szexuális életminőség 
esetében a depresszió és a kognitív fatigue egységnyi 
változása a meghatározó.

Eredményeinket a nemzetközi adatokkal összevetve 
azt találtuk, hogy a kóros fáradékonyság prevalenciá-
ja megegyezik a külföldi adatokkal, viszont depresszió 
lényegesen kisebb arányban fordul elő a magyar be-
tegeknél. Véleményünk szerint ennek több oka lehet. 
Egyrészt betegeink többsége biztos családi háttérrel 
rendelkezik. Másrészt a magyarországi betegek rend-
szeres orvosi ellenőrzés alatt állnak, továbbá bármikor 
ingyenesen hívhatják telefonon az SM centrumok nő-
véreit, ami egy jól működő, támogató, betegközpontú 
egészségügyi hátteret jelent számukra. A depresszió 

alacsony előfordulásához hozzájárulhat az is, hogy a 
vizsgált betegek átlagos EDSS értéke viszonylag ala-
csony (2,3), mely kismértékű fizikális korlátozottságra 
utal. Szerencsére betegeinknél pár év kórtörténet után 
elkezdhettük a Copaxone terápiát, mely nemcsak a be-
tegség aktivitását csökkenti, de antidepresszáns hatá-
sa is bizonyított.4,5

Vizsgálatunk rávilágított, hogy a depresszió nemcsak 
szignifikánsan rontja a betegek életminőségét, de fo-
kozza a többi tényező – a fatigue, a fizikális korlátozott-
ság, illetve a betegségtartam – negatív hatását is. Ennek 
ismeretében különösen fontos a depresszió diagnoszti-
zálása és hatékony kezelése. 

A kóros fáradékonyság tekintetében pedig azt a meg-
lepő eredményt kaptuk, hogy a fizikális fáradékonyság 
változása nem befolyásolja jelentősen az életminősé-
get, viszont a betegeink gondozása során hangsúlyt kell 
fektetnünk a szociális és kognitív fáradékonyság keze-
lésére.

A sclerosis multiplexes betegek életminősége tekin-
tetében tehát meghatározó a betegség aktivitását csök-
kentő immunmoduláns kezelés, valamint az EDSS-sel 
nem mérhető tényezők (fatigue, depresszió, kognitív 
hanyatlás, szexuális zavarok) kérdőívekkel való időn-
kénti felmérése és lehetőség szerinti kezelése. Különö-
sen fontos a betegek társas kapcsolatainak megőrzé-
se, melynek fontos részét képezi a támogató családi és 
egészségügyi háttér.

Irodalomjegyzék
1. Freal JE, Kraft GH, Coryell JK. Symptomatic fatigue in multip-
le sclerosis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 
1984;65:135–138.
2. Patten SB, Beck CA, Williams JV, Barbui C, Metz LM. Major dep-
ression in multiple sclerosis: a population-based perspective.  
Neurology 2003;61:1524–1527.
3. Vickrey BG, Hays RD, Harooni R, Myers LW, Ellison GW. A health-
related quality of life measure for multiple sclerosis. Quality of Life 
Research 1995;4:187–206.
4. Johnson KP. Glatiramer acetate for treatment of relapsing-re-
mitting multiple sclerosis. Expert Review of Neurotherapeutics 
2012;12:371–384.
5. Tsai SJ. Glatiramer acetate could be a potential antidepressant 
through its neuroprotective and anti-inflammatory effects. Medi-
cal Hypotheses 2007;69:145–148.

Köszönettel tartozunk a vizsgálatban résztve-
vő minden kollégának és SM-betegnek, valamint 
az anyagi támogatást nyújtó TEVA Magyarország 
Zrt.-nek és a Szerb–Magyar Együttműködési Prog-
ramnak (HUSRB/1002/214/082).
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s  Aki kérdez: az olvasó – aki válaszol: az SMs üzenet

Tisztelt Olvasó!
Köszönjük, hogy bizalommal fordultak hozzánk kérdéseikkel. 

Most is, ahogy előző számunkban, dr. Rajda Cecília ideggyógyász szakorvos és  
dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos válaszol az Önök által felvetett problémákra.

Lehet, hogy SM-beteg vagyok?
s Kérdés: 1 éve vannak mindenféle vegyes tüneteim 
(nem részletezem, mert nagyon hosszú lenne), csak azt 
szeretném kérdezni, hogy ha arra gyanakszom, hogy 
esetleg SM szindrómám van, hová fordulhatok „meg-
erősítésért”, hogy vizsgálják ki/állapítsák meg ezt a be-
tegséget?

Válasz (dr. Rajda Cecília): Keresse fel háziorvosát, aki 
a területileg illetékes neurológiai szakrendelőbe fogja 
majd nagy valószínűséggel irányí-
tani a panaszok alapján, ahol meg-
kezdik kivizsgálását. Amennyiben a 
gyanú beigazolódik, SM centrum-
ban dolgozó neurológushoz fogják 
továbbküldeni.

 Valóban SM-beteg vagyok?
s Kérdés: Majdnem egy éve 
kezdődő jobb láb gyengeség mi-
att fordultam neurológushoz, aki 
az első vizsgálat során már SM-
re gyanakodott, bár nagyon eny-
he tüneteket látott. Agyi, nyaki, 
gerinc-MR teljesen negatív lett. 
LP történt, amely VLG intakt, IgG 
szintézist igazolt. MEP vizsgálat 
piramis pályán vezetési eltérést mutat két láb között. 
Izomrángások, forgóban, térdben fájdalom, lépcsőzé-
si nehézség, kattogás (rtg. neg.), közben bal lábam is 
fájdalmat jelzett, ezért decemberben szteroidot kap-
tam (3 nap Medrol inf ). Azóta januárban pozitív Lyme-
tesztet készítettek, 40 nap Doxy kúra. Sajnos mindkét 

lábam rohamosan romlik, sűrű izomrángás testszerte, 
forgófájdalom mindkét oldalon, izomgyengeség, egy 
elesés lépcsőre fellépéskor előfordult, bár már csak ka-
paszkodással tudok fellépni. Kérdésem, hogy ilyen tü-
netekkel valóban az SM, vagy más is szóba jöhet? Kö-
szönettel várom válaszát!

Válasz (dr. Rajda Cecília): Az MRI-ken egyetlen 
elvelőtlenedéssel járó góc sem igazolódott sem az 
agyban, sem a gerincvelőben. Az agyvízvizsgálat so-

rán párhuzamosan történt a vér-
ből is a fehérjék vizsgálata? Nem 
említette, hogy a szteroid terá-
pia enyhítette-e a panaszait, il-
letve tüneteit. Az ízületi pana-
szok miatt elsősorban más im-
munológiai betegség is szóba 
jöhet, ezért javasolt reumatoló-
gián kivizsgálása.

Önkéntes segítő lennék 
s Kérdés: A napokban kezem-
be került egy korábbi SMs üze-
net magazin, ahol az önkéntes-
képzésről is lehetett olvasni. 
Az édesapám SM-beteg immár 
40 éve, de állapota, hála Isten-

nek, az elmúlt években kezdett csak rohamosab-
ban romlani. Kezelést jelenleg nem kap – kb. 25 
éve –, ugyanis orvoshoz nem kívánt azóta járni. Re-
ményeink szerint hamarosan lesz ebben változás, 
mivel most már igen nagy nehézségekkel tud csak 
mozogni.

Dr. Rajda Cecília
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Bár nyilván sok dologgal tisztában vagyunk a be-
tegség kapcsán, de szívesen részt vennék egy ilyen 
képzésen, ha lenne a jövőben. Azt sem zárnám ki tel-
jesen, hogy esetleg kisebb mértékben más betegek 
segítésébe is bekapcsolódnék, amennyiben ez az 
időmbe belefér.

Válasz (dr. Rajda Cecília): Valóban, Békés megyé-
ben sikeres volt ez a kezdeményezés. Az alábbi cikk 
tartalmazza a részleteket: http://www.weborvos.hu/ 
lapszemle/sikeres_sm_onkentes_program/196072/

Érdemes felvenni a helyi SM szer vezettel vagy SM 
centrummal a kapcsolatot és megérdeklődni a lehe-
tőségeket. Amennyiben nem találkoztak hasonló kez-
deményezéssel a saját környezetükben – éljenek a le-
hetőséggel és javasolják azt.

Igaza van, az édesapjának bizonyos tünetein lehet 
gyógyszerekkel, segédeszközökkel segíteni.

Lehet, hogy SM-beteg vagyok?
s Kérdés: Panaszaim tavaly szeptemberben kez-
dődtek: nyakfájdalom, hát közepére-lapockába su-
gárzó fájdalom, mindkét vállba, karba, kézfejbe, uj-
jakba sugárzó fájdalom. Mindkét oldalon behajlított 
karnál zsibbad a két középső ujj, kisujj, illetve a te-
nyér külső része. Bal oldalon a váll és a kar mozgása 
beszűkült.

Néha égető, szúró érzést érzek a hátamon, karok-
ba, ujjakba. Mindkét oldalon a karokban renyhe ref-
lexek.

Néha zsibbad a lábam is, de deréktájon volt már 
egy gerincsérvem, amit műteni kellett. A tüneteim 
konditerembe járás után kezdődtek, és munka mel-
lett folyamatosan romlott. Készült két nyaki gerinc 

MR-vizsgálat, de nincs olyan elváltozás, amely a tüne-
teimet okozná. Így felmerült az SM gyanúja. 26 éves 
vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy a panasza-
imat okozhatja az SM?

Válasz (dr. Rajda Cecília): A derékfájás népbeteg-
ség. Akinek hajlama van porckorong-sérvesedésre, 
olykor a nyaki gerinc táján is kialakulhatnak hasonló 
panaszai. A renyhe ínreflexek, az érzészavar, az izo-
merő csökkenése utalhat erre a diagnózisra. Ám el-
mondása szerint a nyaki gerinc MRI nem mutatott 
porckorongsérvre utaló elváltozást. A tünetek izom-
lazító és fájdalomcsillapító terápia, valamint gyógy-
torna mellett az esetek túlnyomó részében lassan 
elmúlik. Amennyiben a tüneteit mégis SM okozná, 
az MRI-képen, a gerincvelőben kellene jelintenzív 
elváltozásnak látszania. A gerincvelő érintett sza-
kaszának megfelelően a gerincvelői idegpár ellátá-
si területének megfelelően jelentkezhet szorító, oly-
kor abroncsszerű vagy más jellegű érzészavar („SM-
ölelésként” is jegyzi az angolszász szakirodalom). 
A gerincvelőideg által ellátott területet dermatómá-
nak hívjuk orvosi szakszóval. A mellkas és a has bő-
rén csíkszerű elrendezést mutat. Amennyiben a nya-
ki gerinc MRI nem vezetett eredményre, a tünetektől 
függően érdemes felvennie a kapcsolatot vizsgáló 
orvosával.

Miért nem vizsgálnak meg?
s Kérdés: Mindkét testvérem SM-beteg, nálam vi-
szont nem akarják megcsinálni a vizsgálatokat. Van-
nak tüneteim, de az SZTK-s doktor azt mondta, hogy 
ezek nem azok, és ne foglalkozzak vele. De nem tudja 
megmondani, hogy mi a bajom. Miért nem csinálják 
meg a vizságlatokat? Válaszát előre is köszönöm!

Válasz (dr. Rajda Cecília): Először is érdemes pon-
tosítani, hogy mik a tünetei. Nincs olyan vizsgálat, 
mely 100%-ban specifikus sclerosis multiplexre, ezért 
szűrőjelleggel és panaszok hiányában nehéz eldön-
teni, hogy az agyról vagy a gerincvelő mely részé-
ről készüljön pl. MRI. Azt javaslom, hogy tekintettel a 
családi halmozódásra, kísérje el a testvéreit SM cent-
rumban az SM szakrendelésre, és kérje ki a gondozó 
orvosuk véleményét. Jó egészséget kívánok! 
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s Kérdés: Egy 32 éves férfitől kaptam levelet, ami-
ben a következőt írta: „Pár hónapja tudtam meg, hogy  
SM-em van, sokkolt a hír, de már túl vagyok rajta.  
Egy ideje viszont azon tépelődöm, hogy tényleg en-
gem szeretett-e meg a párom, 
vagy csak „ha ló nincs, jó a szamár 
is” alapon választott. Állan dóan 
erről faggatom a fe leségemet, 
egy darabig megér tő volt, vála-
szolt a kér déseimre, sok mindent 
meg tudtunk így beszélni. Egy 
ideje viszont már elege van, és 
igaza is van, mégsem tudom bé-
kén hagyni.

Válasz (dr. Mátyás Edit): A be-
tegség hírének feldolgozása egy 
hosszan tartó folyamat, sok kavar-
gó érzéssel. Olyan, mint a gyász, 
egy-másfél év is kell hozzá. El kell 
gyászolni az egészséges mivol-
tunkat, és elfogadni egy ismeret-
len, bizonytalanságokat magába 
foglaló betegséggel küzdő életet. Ilyenkor a kisebb-
rendűségi érzések felerősödhetnek. Valószínűleg a 
mostani problémája is ebből fakad: rávetíti szorongá-
sát, haragját párjára, ill. haragját annak egykori part-
nereire. Azt javaslom, mindenképpen kérjen segít-
séget szakembertől! Valószínűleg kombinált kezelés 
szükséges: hangulatjavító gyógyszer a kérdezgetési 
kényszer csökkentésére és pszichoterápia a betegség 
elfogadásának segítésére, ill. személyiségének meg-
erősítésére.

s Kérdés: Tíz éve a szédüléses panaszaim miatti or-
vosi kivizsgálás SM gyanútját állapította meg, de házi-
orvosom meggyőzött, nem kell aggódnom. Rendbe is 
jöttem. Aztán ismétlődött a panaszom, pszichoterápiá-
ra is jártam. Végén mégis SM-betegségem lett. Ma már 
nem tudom az otthonomat elhagyni. Hogy lehet ez?  
Miért nem tudták diagnosztizálni, ill. miért beszélt mel-
lé a háziorvosom.

Válasz (dr. Mátyás Edit): Sajnálom, hogy nem há-
ziorvosának lett igaza. Az SM diagnózist sokszor nem 

könnyű felállítani. Az MR-felvételen egy góc és egy 
átmeneti tünet még nem jelenti a biztos diagnózist, 
ezért mondta a háziorvosa – valószínűleg szakorvo-
si konzultáció alapján –, hogy éljen tovább betegség-

tudat nélkül, mert sokszor előfor-
dul, hogy egymástól független a 
két jelenség (góc és tünet). A pszi-
choterápia során azt szoktuk segí-
teni, hogy a tünet üzenetét dol-
gozza fel valaki, mert ez segíthet 
hosszabb távon, ami persze nem 
jelent mindig tünet- ill. betegség-
mentességet.

s Kérdés: Tudom, az SM miatt 
biztosan érzékenyebb vagyok az 
átlagnál. Sokszor viszont nem 
tudom eldönteni, azért nem kö-
szönnek, jönnek nekem a lépcső-
házunkban, mert beteg vagyok 
és ezért semmibe vesznek, vagy 

ennyire udvariatlanok a szomszédjaim.
Válasz (dr. Mátyás Edit): Sajnos ez utóbbi gyak-

ran előfordul: a jó modor, az illem nem tananyag, sőt, 
mintha üres formalitásnak tekintenék sokan. A be-
teg embernek még több figyelmesség járna, de úgy 
látom, Önt inkább annyira egészségesnek tekintik, 
hogy ugyanúgy udvariatlanok Önnel is, mint egy-
mással. Figyelje csak meg! Persze, jobb lenne, ha az 
udvariasságot minél többen gyakorolnák egymással.  
Kényelmesebb, derűsebb lenne az életünk.

Dr. Mátyás Edit
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– Az SMs üzenet szerkesztősége nevében szeretettel 
gratulálunk a kitüntetéshez. Kíváncsiak lennénk rá, mi-
lyen utat járt be, mi kell ahhoz, hogy valaki egy beteg-
szervezet élén, állami szinten is elismertté váljon? 

– Mint minden civil szervezetnek és az abban dolgo-
zóknak a munkájuk szerteágazó, és mivel állami támoga-
tásban nem részesülnek, kiszámíthatatlan a 
működésük. Az elért eredmények a sikeres 
pályázatokon és a szponzorok megnyeré-
sén, támogatásán múlik, mindenkinek so-
kat kell dolgoznia a sikerért. Az interjúra ké-
szülvén kinyitottam a számítógépet, elővet-
tem a határidőnaplókat és megdöbbentem 
azon, amit láttam. Az elmúlt 23 év szinte 
minden napjára volt bejegyzés: konferenci-
ák, továbbképzések, egyesületi és kuratóri-
umi ülések, pályázatok beadási határideje, 
azok lebonyolítása, elszámolása, oktatások, 
rendezvények, s köztük elvétve találtam 
csak egy-egy dátumot családi események-
ről, születésnapokról, névnapokról. Rádöbbentem, hogy 
az elmúlt több mint húsz évem csak az SM-ről szólt, sokkal 
inkább, mint a családomról vagy önmagamról. 

– Hogyan kezdődött?
– Egy napon azt vettem észre, hogy egy szürke füg-

göny ereszkedik a bal szemem elé, ami egyre sűrűbb és 
sötétebb lett. Megállapították, hogy szemideggyulladás 
és szteroidkezeléssel rendbe hozták. Majd eltelt pár hó-
nap, amikor deréktól lefele elzsibbadtam, ekkor küldtek 
el egy neurológiai vizsgálatra, ahol megállapították, hogy 

SM-beteg vagyok. Mivel erről a betegségről korábban so-
hasem hallottam, és az orvosok sem adtak róla bővebb 
felvilágosítást, a háziorvosom javaslatára felkerestem a 
gyulai SM-beteg klubot. Az első alkalommal 15-20 be-
teggel találkoztam, legtöbbjük bottal, járókerettel járt, 
és volt köztük, akit már kerekesszékben toltak be a hoz-

zátartozói. Sokkolt a látvány, és ekkor ha-
tároztam el, hogy megpróbálok segíteni 
ezeknek az embereknek. Itthon a férjem-
mel megbeszéltük, hogy miben tudunk 
(tud) segítséget adni. Felajánlotta a titkár-
nőjét, aki gépelte és postázta a leveleinket, 
a klub elnöke pedig a mi telefonunkról bo-
nyolíthatja a szükséges hívásokat. Így in-
dultunk. A munkám végzéséhez, vagyis a 
civil szervezetek irányításához szükséges 
„szakmai” tudást a CTF Alapítvány által tar-
tott tréningeken szereztem. Sőt, 1997-ben 
Londonban részt vettem egy háromnapos 
tréningen, melyen a különböző pénzszer-

zési technikákról kaptunk képzést. Sok éven át, 1994–
2006 között részt vettem az SM-es betegek világkonfe-
renciáján, melyet kétévente rendeztek meg különböző 
országokban. A „kinti” jó példák és tapasztalatok alapján 
alakítottam át a klubokat egyesületté, szerveztem meg 
az otthoni segítségnyújtást, a rehabilitációs gyógyüdülé-
seket, a rehabilitációs eszközök kölcsönzését, az önkén-
tes segítők oktatását és a betegekhez való kijárását.

Amikor kapcsolatba kerültem az SM társasággal, akkor 
terjesztettem ki országos szintre is a szerzett tapasztala-
taimat. Fontosnak tartottam, hogy a klubok egyesület-

s  Fülöp Hajnalka

Interjú Nadabánné Benyik Évával, az MSMBA ügyvezető főtitkárával

Átszervezés után sikeres közösségi élet 
Idén, március 14-én, nemzeti ünnepünk alkalmából a legmagasabb állami kitüntetésben részesült, 

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét (polgári tagozat) kapta Nadabánné Benyik Éva, 
 a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) ügyvezető titkára.  

A kitüntetés apropóján beszélgettünk vele eddigi munkásságáról, emberi értékeiről. 



11

ként működjenek, hogy tudjanak pályázatokat készíteni, 
szponzorokat szerezni a rászoruló SM-betegek részére.

A Magyar SM Betegekért Alapítványban ügyvezető tit-
kárként a megalakulása óta (1999) dolgozom. Ügyveze-
tő titkárként lobbizom az SM-betegek gyógyszeres ke-
zelése érdekében, az SM szervezetek és betegek részére 
programokat szervezünk, oktatást, képzéseket támo-
gatunk. Nyíregyházán létrehoztunk egy SM centrumot, 
melyben SM-betegek nappali ellátását végezzük. Az SM-
betegeket tájékoztató kiadványban folyamatos tájékoz-
tatást nyújtok az alapítvány tevékenységéről.

– Mit tart a legnagyobb sikerének?
– Azt, hogy mára már minden SM-beteg megkaphatja a 

kezeléseket, ezért több éven át kellett lobbizni az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárnál és az Egészségügyi Minisz-
tériumnál. Ezen kívül nagy eredménynek tartom a megyei 
SM egyesületek megerősítését és a Nyíregyházi SM Reha-
bilitációs Intézet létrehozását is, melyekért szintén sokat 
tettem. Nem szeretném számokkal untatni az olvasókat, 
de mégis ez jelzi a munkám hatékonyságát, nagyságát. 
Néhány adat: az elmúlt 12 év során 31 db sikeres pályáza-
tot készítettem, melyekre a támogatás 195 843 808 Ft volt, 
vagy említhetném, hogy a külföldi konferencián való rész-
vételem során a szponzoroktól kért és kapott támogatások 
több tízezer euróra rúgnak. Ehhez jönnek a hazai szponzo-
ri támogatások és a jótékonysági rendezvények bevételei. 

– Milyennek látja a hazai egészségügy, ezen belül 
pedig az SM érdekképviselet jelenlegi helyzetét?

– Az SM-betegek egészségügyi ellátása megfelelő. 
Az országban 30 SM centrum működik, ahol a betegek 
megkapják (és ellenőrzik) az immunmoduláló kezelése-
ket. Az Európában már törzskönyvezett, de hazánkban 
még nem támogatott tablettás gyógyszereket, melye-
ket SM-betegségben lehetne használni, nem támogat-
ja az OEP. A jelenlegi szűkös anyagi helyzetben minden 
civil szervezetnek nagyon nehéz tartani, illetve fokozni 
azt az eredményt, amit elért, ez jelentős terhet ró ránk.

– Hogy bírja energiával? Hogy telik egy napja? 
– Békéscsabán, a Híd- és Vízmű-építési Technikumban 

1962-ben végeztem, 32 évet dolgoztam a gyulai Vízügyi 
Igazgatóságnál, 21 évet a tervezési osztályon tervező tech-

nikusként, majd az árvizes osztályon műszaki ellenőrként. 
A munkám során szerzett tapasztalatot főleg a pályázatok 
készítésénél és azok menedzselésénél, elszámolásánál tu-
dom jól kamatoztatni. Most itthon dolgozom, ehhez min-
den feltétel adott, a házunkban van külön irodám. Általá-
ban 9-10 óra körül kezdek, mindig postabontással, délelőtt 
a kérelmekre, levelekre válaszolok, majd az esetleges kifi-
zetések utalása következik. Délután a napi feladatok (pá-
lyázatkészítés, azok bonyolítása, ellenőrzése, elszámolása, 
rendezvények szervezése, szociális támogatások, kapcso-
lattartás egyesületvezetőkkel, SM centrum ellenőrzése stb. 
Általában este öt-hat óráig szoktam dolgozni. A munkám-
ban első perctől fogva nagy segítségemre volt és van a fér-
jem, elsősorban a kapcsolatai révén, de ma már fizikálisan 
is támogat, nem tudok tömegközlekedési eszközt igény-
be venni. Így a rendezvényekre, konferenciákra, kuratóriu-
mi ülésekre Ő szállít, de eddig még mindig sikerült megol-
dani ezeket zökkenőmentesen. A lányom Gyulán él, a fiam 
Budapesten, de Ők is igyekszenek a segítségemre lenni.

– Mik a közeli és távoli tervei? 
 – Sajnos a fizikai állapotom egyre jobban romlik, a 24. éve 

tartó SM-betegségem lassan megálljt parancsol. Ebben az 
évben a megkezdett és befejezés alatt lévő programok le-
zárása, elszámolása a legfontosabb feladat. Természetesen 
a jövő „megélhetését” is biztosítani kell, már elkészült egy 
TÁMOP-os pályázat, most készül a Norvég Alap támoga-
tására kiírt pályázat. Be kell rendezni és fel kell szerelni a 
nyíregyházi rehabilitációs intézetünk bennfekvéses részét, 
hogy a kezeléseket minden SM-beteg igénybe tudja ven-
ni. Ebben az évben is nagyon fontos a tablettás gyógysze-
rekért folytatott lobbi tevékenység, a betegek szociális tá-
mogatása. Meg kell találni azt az embert, aki folytatni fog-
ja a munkámat. Természetesen a kuratóriumnak továbbra 
is tagja maradok, de az operatív feladatokat szeretném év 
végével átadni. Úgy gondolom, hogy idővel mindenki „ki-
ég”, nem tud újítani, új, megfelelő kapcsolatokat teremte-
ni, ami nélkül nem lehet hatékonyan dolgozni.

Most majd át kell formáljam a mindennapjaimat, azt 
hiszem, hogy több mindenre lesz időm. És ha a férjemet 
is rá tudom venni, hogy kezdje meg az „aktív” nyugdíjas 
éveit, akkor a „bakancslistámban” is van még olyan hely, 
ahova szeretnék Vele eljutni, de a Himalája megmászása 
már nem szerepel benne.
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s A XX. század első felében általánosan elfoga-
dott volt a szakirodalomban, hogy a terhes-

ség rontja a sclerosis multiplexes (SM) beteg állapo-
tát, a betegség lefolyását. Az SM kedvezőtlenül befo-
lyásolja a terhesség kiviselését, a szülést és a gyermek 
felnevelését. Egyes szerzők óva intettek a terhességtől 
a betegség feltételezett átörökítésének veszélye miatt. 
Ezért egészen 1950-ig az orvosok nem javasolták a ter-
hesség vállalását, az SM-es betegeknek azt tanácsol-
ták, hogy kerüljék a teherbe esést, illetve kérjék terhes-
ségük megszakítását.

Alig több mint 50 éve Horányi Béla professzor tan-
könyvében a következőket írja: „Graviditás alatt a kép 
hirtelen rosszabbodhat, máskor meg ellenkezőleg, ja-

vulást észlelünk. Miután azonban a graviditás hatá-
sa bizonytalan, úgy véljük, hogy a sclerosis multiplex 
abortus indikációt képez.” Néhány évvel később, a 60-
as évek végén a másik híres neurológus professzor, Ju-
hász Pál, már óvatosabban, de az anyaságra vágyó nők 
számára még mindig elszomorítóan fogalmaz: „ A scle-
rosis multiplex nem jelent feltétlen indikációt a ter-
hesség megszakítására. Abortus ugyanúgy a schubok 
megjelenéséhez vezethet, mint a szülés. Sclerosis mul-
tiplexes nőknél egyetlen helyes álláspont a fogamzás 
elleni védekezés.”

Nők ezreinek reményei váltak semmivé, amint a scle-
rosis multiplex diagnózis bebizonyosodott. Párkapcso-
latok bomlottak fel, le kellett mondani a remélt jó élet-

s  Dr. Diószeghy Péter, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Gyermekvállalás sclerosis multiplexszel
A gyermekvállalást fontolgató, SM miatt kezelt nők bátran vállalhatják a szülést.  

Az SM nem befolyásolja kedvezőtlenül a terhességet, és a terhességnek sem lesz  
kedvezőtlen következménye az anya betegségére.
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minőségről, aminek része a család, az utódok nemzése 
és felnevelése. Sokak élete vált sivárrá, magányossá, hi-
szen a betegség leggyakrabban a fiatal, még családala-
pítás előtt álló, vagy a családot, a „kis testvért” éppen 
tervező nők között jelentkezik. Az első tünetek megje-
lenésének csúcsa 20–40 éves kor között van, és kétszer 
annyi nő betegszik meg, mint férfi.

A 80-as évek vége tekinthető fordulópontnak a ter-
hesség és az SM kapcsolatáról kialakult szakmai véle-
ményekben. Ettől kezdve vált elfogadottá, hogy az SM 
nincs kedvezőtlen hatással a terhesség kimenetelére, 
és a terhesség nem befolyásolja negatív irányba a be-
tegség hosszú távú lefolyását, vagyis a szülést vállaló 
és azt elutasító nők betegségének lefolyása hosszú tá-
von nem különbözik. Ennek ellenére ma is számos kér-
dés vetődik fel a sclerosis multiplexes betegek terhes-
ségével kapcsolatban. 

A nők fogamzóképessége és a férfiak nemzőképes-
sége sem változik. Gondot okozhat azonban, hogy fér-
fiaknál a merevedési zavar, nőknél a hüvelyszárazság és 
a betegség egyéb tünetei gátolhatják az intim együttlé-
tet. Ezeket a nehézségeket a társuló pszichés problémák 
is súlyosbíthatják. Szerencsére minden problémára van 
megoldás, de ezek nem helyettesíthetik a partnerek kö-
zötti segítő megértést. Nem szabad a szexualitást tabu-
ként kezelni, a pároknak nyíltan meg kell beszélni a ne-
hézségeket, segíteni kell egymást, de szükség esetén 
bátran kell igénybe venni a szakemberek segítségét is.

A gyermekvállalás eldöntése előtt mérlegelni kell a be-
tegség stádiumát, a tünetek súlyosságát, az alkalmazott 
kezeléseket, és ezek figyelembevételével kell tervezni a 
megfelelő időpontot. A tervezés során azonban nem-
csak a betegség sajátságait, hanem a szociális körülmé-
nyeket is figyelembe kell venni, tisztázni kell, hogy mi-
lyen segítségre számíthat a terhesség során, az újszülött 
gondozásában és a gyermek későbbi ellátásában.

A szülők örök aggodalma, nem örökli-e a betegséget 
a gyerek. Az SM nem öröklődő betegség. Kialakulásá-
ban azonban hajlamosító genetikai tényezők is szerepet 
játszhatnak. Erre utal, hogy egyes családokban relatíve 
gyakoribb az SM előfordulása. Azonban annak esélye, 
hogy az újszülött örökli valamelyik szülőtől a betegsé-
get, csupán 2–5%, ami alacsony rizikó, nem indokolja 
a terhesség vállalásának elutasítását. 

Az SM nem befolyásolja kedvezőtlenül a terhesség, 
a vajúdás és a szülés lefolyását. Nem növekszik a spon-
tán vetélések, koraszülések, szülési szövődmények, 
magzati károsodások, halvaszülések, a magzat fejlődési 
elmaradásának, fejlődési rendellenességeknek a gyako-
risága. Egészséges újszülött világrahozatalának az esé-
lye nem rosszabb, mint az átlagnépességben.

Ha a szülés során érzéstelenítés szükséges, az epidurá-
lis fájdalomcsillapítás ajánlott. Bár SM-ben gyakoribb a 
császármetszés, mint az átlagnépességben, ennek nincs 
ésszerű magyarázata. Talán az izomgyengeség miatti el-
húzódó szüléssel lehet kapcsolatban. A császármetszés-
nek a vaginális szüléssel szemben nincs semmi előnye 
az SM-ben.

Maga az SM nem jelent akadályt a szoptatásban. Sőt 
van olyan megfigyelés is, miszerint a szoptatás is véd-
het a rosszabbodástól. A szoptatással együtt járó fo-
kozott terhelést azonban csökkenteni, a kismamát se-
gíteni kell. Ezzel is mérsékelhető a schubok kockáza-
ta. Nem tudható pontosan, milyen mértékben jutnak 
át az immunmodulánsok a vérből az anyatejbe. Így a 
szoptatás ideje alatt nem javasolt ezeknek a kezelések-
nek az újrakezdése.  

A terhesség nincs kedvezőtlen hatással a betegségre, 
sőt a várandósság alatt fokozatosan csökken a rosszab-
bodások kockázata, ami az utolsó harmadban a legkife-
jezettebb. Ez azzal magyarázható, hogy a terhesség alatt 
csökken az immunrendszer aktivitása, ami bizonyos 
hormonok szintjének emelkedésével, illetve a méh-
lepény és a magzat által termelt, az immunválaszt csök-
kentő hatású fehérjékkel lehet kapcsolatban. Esetleges 
rosszabbodásra a szülést követő három–hat hónapban 
lehet számítani, a terhesség előttivel összehasonlítva 
növekedhet a heveny rosszabbodások száma, a rizikó 
20–40%. A beteg későbbi sorsát azonban ez nem be-
folyásolja kedvezőtlenül, sőt van olyan megfigyelés is, 
hogy azoknál a nőknél, akik betegségük kezdete után 
szültek, jobbindulatú volt az SM lefolyása.

A ma használatos immunmoduláns szereket (interfe-
ronok, glatiramer acetát, natalizumab, fingolimod, mi-
toxantron) a tervezett terhesség előtt tanácsos elhagy-
ni. A Gilenyánál 2, a Tysbrinál 3 hónap a javasolt vá-
rakozási idő a terhesség előtt. Ezeket a terhesség és a 
szoptatás alatt sem lehet szedni. Ha immunmoduláns 
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kezelés közben lesz terhes a beteg, a kezelést azonnal 
fel kell függeszteni. A szülést követően a korábbi im-
munmoduláns kezelés visszaállítására nincs egyértel-
mű szabály. Ezt a beteg aktuális állapota, a terhesség 
alatti események, a betegségnek a terhességet meg-
előző súlyossága, a szoptatás igénye alapján mindig 
egyénileg kell eldönteni. 

Az interferonok (Avonex, Betaferon, Rebif ), a natalizu-
mab (Tysabri), fingolimod (Gilenya) és mitoxantron 
úgynevezett „C kategóriás” gyógyszerek, ami azt je-
lenti, hogy az állatkísérletekben magzati károsodást 
okoztak, és egyelőre nincs elegendő adat az emberi 
magzatokra kifejtett hatásról. A glatiramer acetát (Co-
paxon) az egyedüli „B kategóriás” szer, ami állatkísér-
letekben nem okozott embrionális károsodást. Terhes 
nőkön kevés adat áll rendelkezésre, hogy az immun-
moduláns kezeléseknek milyen hatása van az anyára 
és elsősorban a magzatra. Ez érthető, hiszen bizony-
talan következményeknek kitenni két embert etikai-
lag elfogadhatatlan lenne. Így az ezt vizsgáló, megter-
vezett kutatásra nincs mód. A véletlen teherbe esések 
során azonban már vannak tapasztalatok. A legtöbb 
információ a Copaxonnal kapcsolatos. A megfigyelé-
sek arra utalnak, hogy a terhességük kezdetén Copa-
xonnal kezelt nőknél a spontán abortuszok gyakorisá-
ga nem növekszik, valamint a terhesség lefolyására és 
a magzatra sincs kedvezőtlen hatással. A terhességet 
megelőző 4 hétben béta-interferonnal kezelt terhe-
seknél sem nőtt a spontán vetélések gyakorisága, de 
az újszülöttek súlya és hossza kisebb. Az újszülötteknél 
jelentősebb komplikációk, fejlődési rendellenességek 
nem voltak. A terhességük kezdetén béta-1a-interfe-
ronnal kezelt nőknél is hasonlóak az eredmények, nem 
emelkedett a spontán vetélések száma, a súlyos fejlő-
dési rendellenességek, illetve halált okozó magzati ká-
rosodások nem voltak gyakoribbak az átlagpopuláció-
ban megfigyelhetőnél. Néhány hónapja jelent meg az 
első nagyobb esetszámú ismertetés a terhességük el-
ső 3 hónapjában Tysabri kezelésben részesülőkről, és 
itt sem tapasztaltak emelkedést a spontán vetélések 
és a különböző súlyosságú fejlődési rendellenességek 
számában. Az eddigi biztató információk ellenére is ja-
vasolt a fokozott óvatosság, még nem tekinthető gya-
korlatilag egyik immunmodulánssal kapcsolatban sem 

eldöntöttnek, hogy a magzatra nézve biztonságosnak 
tekinthető-e alkalmazásuk a terhesség alatt.  

A terápiával kapcsolatos legjobb bizonyítékok terhes 
nőkben az akut rosszabbodásban alkalmazott pulzus 
szteroid kezelésre vonatkozóan vannak. A pulzus szte-
roid terápia az anyára és a magzatra sem jelent veszélyt. 
Ennek ellenére főleg a terhesség első harmadában aján-
lott az elkerülése, és a későbbiekben is csak határozott 
indikáció esetén tanácsos adni.

Több közlemény találta kedvezőnek közvetlenül a szü-
lés után vagy már a terhesség alatt elkezdett intra  vé nás 
immunglobulin kezelést a szülést követő hónapokban 
gyakoribbá váló akut romlások és a rokkantság súlyos-
bodásának a megelőzésére. A mellékhatások az anyá-
ban és a gyermekben is jelentéktelenek és ritkák voltak. 
Próbálkoznak havonta egy vénás szteroid adással is a 
szülés után, de vannak, akik egyik kezelést sem tartják 
szükségesnek.

Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt 15 évben az új te-
rápiás lehetőségek jelentősen módosították a betegség 
természetes lefolyását. A prognózis ma sokkal kedve-
zőbb, a betegek kilátása a teljes életre sokkal jobb, mint 
akár 20 éve volt. Ez azonban új kihívást is jelent a gondo-
zásban, hiszen sokkal bonyolultabbá váltak a döntések, 
ami a terhességgel kapcsolatos kérdésekre is vonatkozik. 
Ilyen helyzetben a betegek gondozása még nagyobb je-
lentőségűvé válik. Ebbe beletartozik a terhesség tervezé-
sétől kezdve, annak kiviseléséig, majd a szülés utáni hó-
napokban a fokozott ellenőrzésig minden mozzanata 
a gyermekvállalásnak. A beteget gondozó neurológus-
hoz csatlakoznak a szülész-nőgyógyász, a családorvos, 
a védőnő és speciális esetekben más társszakmák kép-
viselői is. Az egyénre szabott tanácsadás biztosíthatja, 
hogy az SM-ben szenvedő nő saját maga és magzata szá-
mára is a lehető legkedvezőbb döntést hozza meg. 

Összefoglalóan kijelenthető, hogy az SM miatt kezelt 
betegek bátran vállalhatják a szülést. Várhatóan egész-
séges gyermekük lesz. Az SM nem befolyásolja kedve-
zőtlenül a terhességet, és a terhességnek sem lesz ked-
vezőtlen következménye az anya betegségére. 

„Az ember mindig tökéleteset akar alkotni, a nő szép 
és teljesen egészséges gyermeket akar szülni” (Dea Trier 
Mørch). Az SM-beteg nők vágya sem más, és ennek tel-
jesülését mindannyian bizton remélhetik. 
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s Öreganyám egyik reggel a szemem láttára ér-
te betörésen Dollárost a pincénkben. A bol-

dogtalan vénember Öreganyám bögrecsárdájának 
törzs vendége volt, és nevét egy Amerikában élő roko-
na miatt kapta a falusiaktól. Az igazi neve senkit sem 
érdekelt, bár mindenki tudta.

Legnagyobb bánatomra Öreganyám engem kül-
dött föllármázni a szomszédokat. A kapunkig el is 
szaladtam becsülettel, de hogy éppen tetőfokára há-
gott a sivalkodás a pincében, nem bírtam tovább a 
kísértéssel. A kerítés mögé bújtam, onnan leskelőd-
tem visszafelé, hogy Öreganyám meg ne lásson. Sze-
rencsétlen Dolláros még akkor is szívta a hordóba du-
gott slaugon keresztül a tramininket, amikor Öreg-
anyám már javában döngette hátát a cirokseprűvel. 
Aztán futásnak eredt volna, de az a fránya itóka mint-

ha ólommá változtatta volna a csontjait. Rögvest fel-
bukott egy földre fektetett létrában, de olyan szeren-
csétlenül, hogy egyik lába közben combja tövéig két 
létrafok közé szorult. Több se kellett Öreganyámnak. 
Csavarni kezdte a létrát, hogy Dolláros lába majd ki-
fordult a helyéből. Ordítozni is kezdett, eltörött a lá-
bam, eltörött a lábam! Hisze’ ne félj, tódította Öreg-
anyám, és a világért se hagyta volna abba a létra csa-
varását, eltöröm én a kezedet is, meglátod!

A nagyszerű előadásnak sajnos véget vetettek a 
szomszédok, akik az én közreműködésem nélkül is ösz-
szesereglettek a ricsajra. Öreganyámat ugyan ez sem 
fékezte volna meg, de Margit néni, harmadik szomszé-
dunk rögtön a tömeg elejére tolakodott, és mint egy jó 
hírt, örvendve kiáltotta a viaskodóknak: – Kihívtam a 
körzeti megbízottat!

s   Beck Tamás

Három deci  
bor ára
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Ettől mintegy varázsütésre lazulni kezdett a létrafo-
kok szorítása. Öreganyám falfehérre vált arccal meredt 
Margit nénire, meg vagy te őrülve, Margit, kérdezte tő-
le halkan, engem is elővesznek a bormérés miatt! Ekkor 
szeppent csak meg szomszédasszonyunk, tátogni kez-
dett, és beszédesen gesztikulálni a kezével, mint akit a 
bűntudat kerülget, de Öreganyám már nem is figyelt rá. 
Eridj, rúgott a földön fekvő valagába, többet meg ne lás-
salak a környéken se!

De már késő volt. Mielőtt Dolláros föltápászkodhatott 
volna, már jött is a lógó bajszú Kádár Pisti, mogorván, 
kelletlenül, mint akit fölugrasztottak valahonnan, inge-
rülten tolta szét a tömeget maga előtt, állán a sörhabbal 
és vörösborpecséttel a posztónadrágján inkább látszott 
Öreganyám vendégének, semmint rendőrnek. Megint 
te vagy, Dolláros, szólította meg a vénembert unottan, 
és fölrángatta a földről gorombán, hogy szinte még 
Öreganyám is sajnálni kezdte.

Hova sietnek, biztos úr, próbált mosolyogni nagyszü-
lém, mi már megegyeztünk Dollárossal, hogy ledolgoz-
za a betörést, ugyan minek fáradna, üljön le inkább egy 
pohár borra!

De Kádár Pistit ma nem lehetett megvesztegetni. 
Olyan nincs, duzzogott, és máris kifelé lökdöste az ud-
varból foglyát, én nem hagyok ott ultipartit sohasem 
hiába, még a maguk kedvéért sem!

Így történt, hogy Öreganyám délután az őrsön dik-
tálta le a vallomását, este pedig komoran ült érintetlen 
rántott levese fölött. Én bezzeg faltam, farkasétvággyal, 
jókedvűen forgattam a kanalat, igen ám, hisz egyfolytá-
ban az járt az eszemben, milyen csuda dolgokat fogok 
látni a bíróságon, a legjobb teátrumban, ahol csak mu-
lathatják magukat az unatkozó falusiak! Öreganyám, azt 
hiszem, kitalálta a gondolataim, mert rám függesztet-
te vörös szegélyű szemeit. Ez felnőtteknek való mulat-
ság ám, te nem gyühetsz velem, szólt halkan, de máris 
mosolyba rendeződtek a ráncai, mert tudta előre, hogy 
tiltakozni fogok, sivalkodva pancsolom ki a levest a tá-
nyérból, tudta, hogy én vagyok az egyetlen rokona és 
ahhoz szoktatott, hogy mindig mindenben győzzek, ma 
este is ővele szemben.

Pedig Öreganyámnak igaza volt: abban a komoly 
színdarabban csakis felnőttek játszottak, nézőtér pe-
dig nem volt. Aki leült, hogy végignézze a cselekmény 

menetét a végkifejletig, azon kapta magát, hogy köz-
ben maga is szereplővé vált. Felnőtt a darab végére, ha 
ez kellett hozzá. 

Öreganyámnak ez pedig sehogy sem volt az ínyére, 
elvégre egy felnőtt férfi nem lehet az ő széltől is óvott, 
tejben – vajban fürösztött drágalátos unokája többé; 
mit szólna ahhoz az utca egész a Feketeházig, hogy 
egy meglett ember őrzi az ő kopott szoknyáját odaha-
za, egy komoly tekintetű úr, akinek már a saját portáját 
kellene csinosítgatnia! Ezért futkosott sógortól komáig 
mindenhova a héten, vállalnák el az őrzésemet, amíg ő 
lent lesz a városban a tárgyalás miatt, engem nem mer 
egyedül hagyni, a sok mocskos részeg ember biztosan 
veri majd az ajtaját mérgében, amiért a bögrecsárda 
zárva van, és az a szegény gyerek szörnyet hal majd 
ijedtében odabent…! 

Persze mindenki csak a vállát vonogatta, senki 
sem tartott igényt rám, nem szerették Öreganyámat, 
ahogy a helyi madámot sem odalent a városban haj-
danán. Bűnbakká teszik és eltaszítják az emberek azt, 
aki legmélyebb, önmaguk elől is eltitkolt vágyaiknak 
eleget tesz. Öreganyámnak minden családban volt 
legalább egy áldozata, nap mint nap vagy hébe-hó-
ba, de mindegyik alomból betért hozzá egy férj vagy 
egy apa, hogy nálunk rostokoljon a kései záróráig, 
mindegyik lentihegyi asszony őrizgetett a lelkében 
legalább egy sebet, amit Öreganyámtól hazatérő pár-
jától kapott. 

Egy hét múlva így én is ott szorongtam izgatottan a 
hallgatóság soraiban. Hát persze, hogy senki sem tu-
dott volna aznap elvállalni engem! Ott tolongott, lök-
dösődött a fél falu a korlát mögött, ki kíváncsiságból, 
ki bosszúvágyból vagy felháborodásból. Az volt az ér-
zésem, egynémely férfiember azért jött el, mert maga 
is hasonlóan szégyenletes cselekedetre készült, és fel 
szerette volna mérni a lehetséges következményeket. 
Egyébként a népes társaság olyan zsivajt csapott kö-
rülöttem, mintha csak a szüreti bál forgatagában len-
nék, s tartani lehetett attól, hogy a bíró kiürítteti majd 
a termet, mihelyt belép. Öreganyám persze semmit 
sem hallott a zajból, aggodalmas tekintete szüntele-
nül körülöttem repdesett, mintha én ülnék a vádlot-
tak padján. A bírói pulpitustól nem messze pislogott 
felém, s bizonyára azon morfondírozott, ha kipattan 
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a bíróság előtt bögrecsárdája ügye, könnyen helyet 
cserélhet Dollárossal. 

Egyelőre szó sem volt ilyesmiről. Bevezették azt a ló-
kötőt, és miközben bilincsbe verve végigkullogott a ter-
men, előbb bátortalanul, majd egyre határozottabban 
tapsviharba kezdett a hallgatóság. Eleinte lelkesen ösz-
szevertem magam is a tenyerem, mondom magamban, 
a taps bizonyára Öreganyámat illeti, hiszen kézre kerí-
tett egy veszedelmes bűnözőt, akire a tavalyi tyúklo-
pásoktól a pesti képrablásig most hirtelen mindent rá-
kentek a faluban. Aztán összezavarodtam, és megállt a 
kezem a levegőben. A tapsot szánhatja a hallgatóság 
Dollárosnak is, amiért a családok tönkretevőjét, Öreg-
anyámat megrövidítette!

Ez a kérdés örökre megválaszolatlan maradt, mert köz-
ben belépett a bíró is a helyiségbe, összeráncolt szem-
öldökű, amolyan tanár bácsis külsejű ember valamelyik 
szomszédos megyéből.

Ettől kezdve egészen más irányt vett a tárgyalás, mint 
amit gyermeki képzeletem előre kijelölt számára. A bíró 
megérkezése megnyugtatta a kedélyeket, a tömeg el-
hallgatott, és szeppenten kussolt innentől fogva, mint-
ha megilletődött volna Iustitia billegő mérlege láttán. 
Szó sem volt komédiáról, megrendítő monológokról 
vagy hősi jelenetekről, száraz hangon előadott paragra-
fusoktól, bekezdésektől visszhangzott a terem. 

Néhány perc alatt megbántam, hogy eljöttem, s Öreg-
anyámra is haragudni kezdtem, mert egyáltalán nem 
dobta fel a hangulatot ő sem. A rá olyannyira nem jel-
lemző félelemtől, hogy perbe foghatják engedély nél-
küli italmérésért, szinte megjuhászodott, egyikünk sem 
ismerte fel benne azt a nagyhangú, zsémbes öregasz-
szonyt, aki ha rendesen kinyitotta otthon a száját, be-
csukták rögvest a házuk ablakát a környékbeliek, még 
rekkenő hőségben is. Halkan és készségesen felelgetett 
a bírónak. 

Az imáját szokta ilyen hangon elmormolni esténként a 
szomszéd szobában, imáját azért, hogy életben marad-
jon, amíg én férfiúvá cseperedem. Ezek az elalvás előt-
ti félórák jelentették számomra minden napnak a fény-
pontját. A monoton könyörgés úgy morajlott át hozzám 
ilyenkor, olyan megnyugtatóan, mintha a tenger nyal-
dosná a gipszfal túloldalát. Istent remélhetőleg nem rin-
gatta álomba vele Öreganyám, csak engem. 

Nem csoda, hogy ettől a hangtól álmosítóvá kezdett 
válni az atmoszféra most a teremben is, amerre csak 
néztem, mindenütt elnehezülő szemhéjakat, gyanúsan 
billegő fejeket pillantottam meg magam körül. Időn-
ként felhorkant egy-egy bóbiskoló egyén, akit szom-
szédja megbökött a könyökével. 

Már-már kezdtem belenyugodni, hogy csendes pihe-
nővé lényegül át a tárgyalás, amikor az oktondi, tudálé-
kos bíró egy óvatlan kérdésével mégis megmentette a 
délutánomat. 

– Sz. I. vádlott! – fordult Dollároshoz örökké joviális 
ábrázatával, melyet még a fáradtság sem tudott meg-
enyhíteni, holott ez volt ma a negyedik tárgyalása. – Volt 
önnek közelebbi kapcsolata is Cs. I. sértettel? 

Öreganyám szemében ijesztő láng gyúlt erre a felté-
telezésre. 

– Bíró úr! – vágott közbe méltatlankodva. – Ne is ha-
ragudjon, de leszarnám magamat, ha ilyen liflánder em-
berhez bármi közöm lenne! 

Örömmel láttam, hogy egészen nekitüzesedett. A hall-
gatóság soraiban izegni-mozogni kezdtek az emberek, 
már senki sem kereste az ajtót tekintetével. 

– Sértett! – dörrent a bíró Öreganyámra, s ettől 
csak még inkább felébredtünk. – Ne sértegesse a 
vádlottat!

– Nem sértegetem, bíró úr – szabadkozott Öreganyám 
kicsit csöndesebben, de azért kellő önérzettel –, én csak 
nevén nevezem a gyereket!

De erre már derűsen felmorajlott a padsor, sőt, egy 
pillanatra a bíró arcán is megjelent egy tétova mosoly, 
amelyet nem bírt elnyomni a válasz hallatán. 

– Vádlott, válaszoljon! – fordult újra a férfihoz. 
Most vettem csak észre, hogy apró izzadságcsöppek 

ütköznek ki a homlokán, miközben mohón fürkészi an-
nak tekintetét. 
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– Nem, kérem, nem volt! – emelte meg Dolláros a 
hangját, mintha valami mesébe kezdene. – Legtöbbször 
be se engedett a házba!

Mi köze ennek a betöréshez? Ez a bíró egy szaftos tör-
ténetre szomjazik, ezzel akarja feldobni magát ezen a 
fárasztó munkanapon!

– Miért, mi történt? – erőltette tovább rendíthetetle-
nül a témát, még a szemüvegét is levette. – Miért nem 
engedte be? 

Most már világosan hittem, hogy a bíró szórakoz-
ni akar a per szereplőivel; mint a sakkfigurákat, egy-
más ellen fordítja és tologatja őket a maga örömére.  
Igen, elég megcsodálni élveteggé változott arckife-
jezését, ahogyan megnedvesíti ajkait, miközben fi-
gyeli őket!

Dolláros meghimbálta nagy, formátlan fejét, mely fel-
duzzadt orrával furcsa árnyékot vetett a tárgyalóterem 
parkettjére.  Megköszörülte a torkát, és ha Öreganyám 
előszobájában lett volna, harákolva maga elé köp bizo-
nyára. Most csak hümmögött, mint aki azon tűnődik, va-
jon mondja vagy ne mondja-e.  

– Azt mondta… – motyogta végül halkan, és mellére 
ejtette fejét.  – Azt mondta, kérem, hogy büdös vagyok!

De most már sem isteni, sem emberi törvény nem 
akadályozhatta meg, hogy a tömegből erre kirobbanjon 
a hahotázás. Fiatalok és éltesebb korúak, cserzett arcú 
férfiak és a fehérnép egyaránt csapkodták az oldalukat. 
Öreganyám szemérmesen bújtatta kendője mögé egy 
hirtelen mosolytól előbukkanó műfogsorát. 

Még a bírót is cserbenhagyta magára erőltetett szi-
gorúsága, egyszerre ráborult az asztalra, hogy senki se 
lássa meg a praxisában szigorúan tiltott nevetést, me-
lyet huszonöt évig sikerült magába rejtenie. Amikor 
derűs arccal újra felemelkedett, láttuk, hogy könnyek 
csillognak a szemében.  Látni való volt, hogy legszíve-
sebben egy intéssel elbocsátaná Dollárost, éppen csak 
azt nem mondhatta a rendőröknek: „Vigyétek, adjatok 
neki huszonöt botütést!”

Egyedül Dolláros nem érzékelte, hogy melléje állt a 
hallgatóság és a bíró egyaránt, sőt, Öreganyám is meg-
bocsátott neki. Érthetetlen csüggedéssel fürkészte a fé-
nyesre suvickolt parkettet lábai alatt. 

Dollárost végül kényszergyógykezelés céljából har-
madszor is Nagyfára küldték, egy évig nem hallottunk 

róla semmi érdemlegeset. Kósza hírek szállongtak fe-
lénk arról, hogy ott beleszeretett egy karcagi nőbe, s 
végül is ez akadályozta meg, hogy harmadszor is visz-
szaessen. 

Ami a bögrecsárdát illeti, majdnem pontosan egy 
évvel később pecsételődött meg a sorsa, amikor 
Öreganyám térképészeti segélyért folyamodott a 
tanácshoz. Akkor már én vittem a boltot, mert szé-
gyelltem a faluban ezt a selyemfiúságot, bárhogyan 
is erősködött Öreganyám, hogy délelőtt tízig marad-
jak csak a dunna alatt. Emlékszem, mindig megnevet-
tetett az a számadáskönyvben felejtett bejegyzés, mi-
szerint Dolláros évek óta tartozik nekünk három deci 
bor árával. 

Két hivatalnokot küldtek ki hozzánk, hogy felmérjék 
Öreganyám életkörülményeit, valóban rászorulunk-e 
a segélyre. A bögrecsárdát persze el kellett titkolnunk 
előlük, legszívesebben zsebre vágtam volna az egész 
hóbelevancot azon a hétfői napon, az italkészletünk-
kel együtt. A törzsvendégeket jó előre figyelmeztettük, 
hogy ma zárva vagyunk. Csiszár Lacit pedig két feles 
ígéretével kiküldtük a szekérútra, ha arra talál ténfereg-
ni egy-egy hozzánk igyekvő lélek, térítse másfelé még 
idejében. 

Déltájban aztán megérkeztek az irodakukacok, egy 
kövér, egy cingár, mindketten öltönyben, akárcsak Stan 
és Pan. Szépen, komótosan végigjárták az összes épüle-
tet és szobát. Az udvari vécé láttán szörnyülködve hüm-
mögtek, mi pedig már-már zsebünkben éreztük azt a bi-
zonyos összeget Öreganyámmal. 

Stan és Pan már a feljegyzéseiket véglegesítették 
az előszobában, amikor dulakodás zaja szűrődött be 
kintről, majd kivágódott az ajtó, és nem más lépett 
be rajta, mint Dolláros. Kifogástalan öltözetben, tiszta 
tekintettel, megborotválkozva. Szépen kitelt az arca, 
mióta nem láttuk. Mögötte bocsánatkérően pislogott 
ránk Csiszár Laci.

Dolláros pedig, mintha nem is látná a vendégeket, 
határozottan az asztalhoz lépett, a zsebébe markolt, 
s aprópénzt szórt a viaszosvászon terítőre, a feljegy-
zések mellé.

– Ilus néni! – nézett büszkén Öreganyám szemébe, 
amiért lerótta végre többéves tartozását. Itt van a há-
rom deci bor ára!
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Pillanatnyi döbbenetet követően a hivatalnokok-
ból kibuggyant a nevetés. Mit tehettünk volna, velük 
együtt kacagni kezdtünk kínunkban mi is Öreganyám-
mal, így álltuk körbe mind az értetlenül ránk meredő 
Dollárost. Az általános derültség közepette pohara-
kat kerítettem valahonnan, és színültig töltöttem vala-
mennyiünkét a legfinomabb cserszegi fűszeressel.

Egyikünk sem tudta, mire is iszunk áldomást tulaj-
donképpen. Ahogy leeresztette poharát, a kövéreb-
bik ellenőr elismerően csettintett a nyelvével, aztán 
sajnálkozó pillantást vetett rám. Mielőtt a zakója zse-
béből elővette volna irónját, hogy kisatírozza előbbi 
feljegyzéseit, és megírja jelentését a történtekről, le-
hajolt és kezet csókolt Öreganyámnak. Sohasem fe-
lejtem el ezt a mozdulatát, már csak azért sem, mert 
abban a pillanatban olyasmi történt, amire addig 
nem volt példa. 

Öreganyám sírva fakadt. Ez a kemény asszony elfor-
dult tőlünk hirtelen, hogy senki se lássa meg az arcán 
végigpergő testes könnycseppeket. Rogyadozó lép-
tekkel vánszorgott az egyik sarokba, és nekitámasz-
kodott a falnak. Ha nem ugrunk utána Dollárossal, és 
nem ragadjuk meg a két könyökénél fogva, ott csú-
szott volna le a padlóig aléltan. A sovány hivatalnok 
is segített nekünk bevonszolni a tisztaszobába, míg 
társa sűrű fejcsóválás közben, nagyokat hümmögve 
ereszkedett az asztalhoz papírjai mellé. Öreganyámat 
lefektettük az ágyára Dollárossal, a cingár irodista pe-
dig visszaszaladt a konyhába vízért. Mialatt a hisz-
térikus görcsökben vergődő öregasszonyt figyeltük, 
Dolláros egyszer csak rám emelte tekintetét, s halál-
sápadtan rebegte nekem az ágy túlsó oldaláról: – Ha 
tudtam volna, hogy ilyen bajt okozok, inkább bedo-
báltam volna azt a rohadt pénzt ide úton valamelyik 
kocsmában a vurlitzerbe!

A keszegforma ellenőr ekkor lépett a szobába. Miköz-
ben hozzánk sietett a vizespohárral,  lapos pillantást ve-
tett ránk, és sajnálkozó hangon jegyezte meg: – Hiába, 
a törvényt be kell tartani…! Amint az utolsó szót kiejtet-
te száján, Dolláros szemében kigyulladt valami láng, és 
már ugrott is oda a soványhoz. Kikapta kezéből a poha-
rat, olyan sebesen, hogy néhány kortynyi víz a padlóra 
fröccsent. A hivatalnok elsápadt. Ez a megtért lentihe-
gyi korhely pedig bizonyára elérkezettnek látta az időt 

arra, hogy jóvátegye minden bűnét, amit ellenünk elkö-
vetett. Kérdő tekintettel nézett rám, mint aki parancsra 
vár, miközben kissé megemelte a poharat, és a cingár-
ra mutatott. Egyenesen megkérdezte tőlem: – A képébe 
löttyintsem? 

Egyikük sem értette, csakis én, mit veszített el Öreg-
anyám azon a napon. Nem a térképészeti segélyt, bár 
annak fölvételéről természetesen szó sem lehetett a tör-
téntek után. Nem a bögrecsárdáját, pedig azt bizonyo-
san bezáratja vele a hivatal a jelentés alapján. Okos asz-
szony lévén, azonnal rájött, hogy az unokáját veszteget-
te el ma három deci bor áráért.

Mert az a surbankó, vagyis én, megélhetés híján kény-
telen lesz elhagyni a faluját hamarosan, hogy nadrágos 
emberként térjen vissza majd az ő temetése napján, 
hosszú évek múlva. Abban az észvesztően rövid, mégis 
végtelennek tetsző pillanatban eldőlt, hogy Öreganyám 
fásultan fogja járni az otthonokat nap mint nap hátralé-
vő életében, s azt keresi, kire pazarolhatná feleslegessé 
vált szeretetét. Esténként hangtalanul mozgatja majd a 
száját elsötétült szobájában, összekulcsolt kezei fölött. 
A legszörnyűbb érzés Isten szemébe nézni, mikor meg-
hallgatna minket, ha nincs mit mondanunk neki.

Nem sokan maradtak a faluban, akik emlékezhetné-
nek erre a történetre. Nekem is csak lefekvés után szo-
kott eszembe jutni néha, mert amióta a tenger sem ost-
romolja szobám falát esténként, egyre nehezebben al-
szom el.

A bögrecsárda épületét két éve lebontottam, he-
lyén az üres telket felverte a gizgaz. Esős reggeleken, 
ha arrafelé nézek konyhám ablakán keresztül, látom 
olykor, ahogyan a lapulevelekből szitakötők hörpöl-
getik az esővizet.

(Eredeti megjelenés helye:  
Élet és irodalom, 2005. október 14.) 
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s Leonardo da Vinci a legfontosabb európai kép-
zőművész, az európai irodalom legmegrendí-

tőbb alakja Don Quijote, Európa legfontosabb hozzá-
járulása a világkultúrához pedig a demokrácia. Erre az 
eredményre vezetett az „Európa-toplista”, a Goethe Inté-
zet 24 nyelven, 30 európai és Európával szomszédos or-
szágban lefolytatott internetes közvélemény-kutatása. 

Mi az tehát, ami igazán összeköt bennünket, európai-
akat? A felmérésben részt vevőknek – pénzügyi válság-
tól meg védernyő-vitáktól függetlenül – a kultúra jut 
legelsőként eszébe a „Mit jelent Önnek Európa?” kér-
désre, ugyanakkor sok válaszadó résztvevő hisz a közös-
ség és a mozgásszabadság összekovácsoló erejében is. 
A legtöbb magyar a kulturális sokszínűség, a közösség 
és a haza mellett voksolt. Európa legjelentősebb hoz-
zájárulása a világkultúrához a demokrácia, tőle csak ke-
véssel maradt le a klasszikus zene és a könyvnyomtatás. 
A franciáknak erre a kérdésre leginkább az emberi jogok 
nyilatkozata jutott eszébe, az olaszoknak pedig a kép-
zőművészet. Nekünk pedig a könyvnyomtatás és a gőz-
gép után a golyóstoll és a gyufa.

És melyek a kulturális Európa-toplista eredményei? 
A legjelentősebb európai épületet firtató kérdést a 
résztvevők nemzeti hovatartozásuk szerint igen sokfé-
leképpen válaszolták meg: összesítésben ugyan az Eif-
fel-torony végzett az első helyen (25%), a görögök ja-
varészének azonban az Akropolisz a legfontosabb. Az 
olaszok a Colosseumot tartják a legjelentősebbnek, a 
franciák viszont a Brandenburgi kaput. Mi sem lógunk 
ki a sorból: első nálunk is az Eiffel-torony, második a Co-
losseum, harmadik a Szent Péter Bazilika, negyedik az 
Európai Parlament, ötödik pedig az Országház.

Nehezebbnek tűnik az egyöntetű európai filmkánon 
kérdése. A felmérésben részt vevők számára minden-
esetre Roberto Benigni Az élet szép (8%), Florian Henc-
kel von Donnersmarck Mások élete (6%) és Jean-Pierre 
Jeunet (5%) Amélie csodálatos élete c. alkotása a há-
rom legfontosabb európai film. A magyar részt vevők 

sorában ugyancsak ez a három film viszi a prímet, igaz, 
más sorrendben: Amélie az első, a Mások élete a má-
sodik, az Élet szép pedig a harmadik. Szabó István 
Mephistója pedig a 8. helyen végzett.

Az európai irodalom legelragadóbb alakját kereső 
kérdésnél Cervantes antihőse, a szélmalomharcos Don 
Quijote vitte el a pálmát. Nálunk Faust, a Kis herceg és 
Anna Karenina. A legjelentősebb európai képzőművész-
szé Leonardo da Vincit választották a felmérésben részt 
vevők (25%), a második helyen Picasso végzett (11%). 
Nálunk a sorrend: Leonardo, Picasso, Michelangelo.

A legfontosabb európai politikusok rangsorát An-
gela Merkel (18%) és Winston Churchill (14%) vezeti. 
A magyaroknál Churchill az első, Merkel a második. 
A többi európai ország is Churchillnek juttatja a pál-
mát, két kivétellel: a franciák de Gaulle-ra (20%), a tö-
rökök Atatürkre (10%) a legbüszkébbek.

A legnagyobb európai sportolót firtató kérdésre a szer-
bek 72%-a a világranglista-első teniszezőjük, Novak Đo-
ković nevével felelt. Így aztán az összértékelésben is neki 
jutott az első hely, mögötte Michael Schumacher és Roger 
Federer végzett. A németeknek Steffi Graf a legfontosabb 
sportoló, nekünk Puskás Ferenc és Egerszegi Krisztina.

A legjobb konyhával a válaszadók 42%-a szerint Olasz-
ország dicsekedhet. Sokan ugyanakkor jobbnak találják 
saját főztjüket – a portugálok, spanyolok, franciák és gö-
rögök zömének a hazai ízek jönnek be. Mi, magyarok is a 
magyar konyha mellett voksoltunk.

És mennyire fontos kinek-kinek személy szerint Euró-
pa? A válaszadóknak minden jel szerint nagyon, mert ar-
ra a kérdésre, hogy „Mennyire érzi magát európainak?”, 
a többség válasza „ízig-vérig” (43%) vagy „meglehető-
sen” (37%). A legelszántabb, „telivér” európaiak a fran-
ciák között találhatók (74%). De a magyar, portugál, dán, 
holland szavazók többsége és a német résztvevők közel 
fele ugyancsak ízig-vérig európainak vallja magát.

 (Forrás: Litera)

Mi az, ami igazán összeköt  
bennünket, európaiakat?
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s Fullasztó ez a világ, akárcsak a körfolyosón ter-
jengő kelkáposztaszag, mely befurakszik az 

ember ruhája alá, le egészen a pórusokig, hogy azután 
napokig ne szabaduljon tőle, csináljon bármit is. Az ab-
lakokban kornyadozó poros muskátlik, a korlátnak tá-
maszkodó, majd naphosszat panaszkodó nénikék, és a 
hónaljfoltos otthonkák világa ez, a világháborún már 
túl, de a rendszerváltáson még jócskán innen.

Tóth Krisztina első regénye egy örök be fogadott kis-
lány és családja történetét meséli el, akiknek életé-
ben ugyanakkor tulajdonképpen nincsen semmi kü-
lönös. Egyhangú, örömtelen napjaik úgy süppednek 
bele a sivár kádári valóságba, mint az intézetis Vera a 
dunyhák közé, amikor Edit néni és Jóska bácsi az el-
ső éjszaka maguk közé fektetik a nagyágyban. Azért 
oda, mert a csöpp lakásban nincs már több hely, a 
sezlonyt ugyanis Edu, Edit néni korlátolt, nagydarab, 
többszörösen traumatizált nővére foglalja el.

Hiába adja azonban az ő életük a 
cselekmény gerincét, a legkevesebbet 
talán éppen ennek a családnak a múlt-
járól tudunk meg: a teljesebb (vagy in-
kább teljesebbé váló) kép csak töre-
dékek, felvillanások, halvány utalások 
nyomán sejlik fel, akárcsak az elvonu-
ló évek nagy jelentőséggel bíró poli-
tikai vagy nagyvilági eseményei. Így 
lehet, hogy a Rosenberg házaspár ki-
végzéséről is a házbeli gyerekek rosz-
szalkodása közben, mintegy mellé-
kesen szerzünk tudomást, de még az 
ötvenhatos eseményekből is megle-
hetősen kevés szivárog be Weininge-
rék hétköznapjaiba:

„Edit néni nem sokat értett az egész 
felfordulásból. Abban egy pillanatig se hitt, hogy 
ezek majd elmennek. – Olyan nincs – mondogatta 
Jóska bácsinak lámpaoltás után, hogy ezek elmen-
jenek. Kiirtani se lehet őket, visszajönnek. Olyanok, 
mint a poloskák.”

A kollektív kilátástalanság ellenére az Akvárium sze-
replői mégis megtalálják azokat a gyakran csak szá-
mukra látható örömteli dolgokat, melyek túllendí-
tik őket egy-egy nehéz pillanaton. Edu számára ilyen 
funkciót tölt be az őzikés könyv, Jóska bácsinak az 
akvárium tervezgetése, Verának pedig a „nájlon blúz” 
(„Hát te meg hogy nézel ki?! – kérdezte az átlátszó 
blúzon fennakadva. – Űrhajósnak öltöztél?”). Ezek 
azonban csak pillanatnyi örömforrások, tartós bol-
dogságra az Akvárium szereplői nem igazán számít-
hatnak. Érzelmi sivatag veszi körül mindannyiukat.

Nem jelentenek kivételt ez alól a mellékalakok sem 
(például az Amerikában szerencsét próbáló, ám évek 
múltán is Veráról álmodozó Piroska Tóni, vagy a seftelő 
Lantosék, akiknek Moszkvában szocializálódott lánya 
egy kórházban köt ki Verával), az ő alakjuk azonban, és 
különösen az a csomag, melyet egy életen át maguk-
kal kénytelenek cipelni, egy-egy határozott kézzel fel-

skiccelt, végeredményben mégis kibon-
tatlan mininovella vázát rejti. Miközben 
ugyanis a tömör elbeszélésmód kétség-
telenül a regény legnagyobb erényei 
közé tartozik, érezhető, hogy némelyik 
karakterben még annál is több lapul, 
mint amennyit az Akvárium lapjain ké-
pes volt megmutatni magából.

Hiányérzetem mégsem marad, és a 
cselekmény sem esik szét atomjaira, 
ami talán az arányok megfelelő súlyo-
zásának vagy a lelki nyomorúságot, 
és az ennek nyomában járó borongós 
hangulatot fellazító sírós-humoros ki-
szólásoknak köszönhető. Vagy egysze-
rűen csak annak, hogy ezek így, kel-
káposztaszagosan, hidrogénszőkén, 

megcsalva, felkoppintva, elárulva, otthagyva, kábul-
tan, elhanyagoltan vagy nikotinfoltosan, nos, igen, 
ezek is mi vagyunk.

(Magvető Könyvkiadó, 2013)

Tóth Krisztina: Akvárium
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