
III. rész: Újra otthon. A reszocializáció
A kórházi kivizsgálást követõ hazaérkezés

nem hozta meg félelmeim és szorongásaim várva
várt feloldódását. Tudatom teljesen beszûkült; pánik-
rohamok és depressziós hangulat váltogatta ben-
nem egymást. Szeretetet, pozitív érzelmeket, érdeklõ-
dést nem, vagy csak alig tudtam érezni: teljesen rab-
jává tett az állatként bennem szûkölõ gyötrõdés és
kétség.

Itthon a reszketéssé fajuló pánikrohamok minden-
napos vendéggé váltak; utcára csak nagy erõfeszíté-
sek árán merészkedtem. Tereken és emberek között
iszonyatosan szédültem, szívritmusom idõnként ok
nélkül felgyorsult, állandóan gyöngének éreztem ma-
gam. Fizikai teljesítményem a korábbihoz képest je-
lentõsen visszaesett. A közérzetem akkor is pocsék
volt, ha véletlenül éppen nem éreztem rosszul ma-
gam. Sokat aludtam napközben is, részben az ólmos
fáradtság miatt, részben azért, mert ez volt egyedüli
lehetõségem arra, hogy gyötrelmes lelkiállapotom-
ból átmenetileg kiszakadjak. Tudtam, hogy ebbõl a
pszichés hullámvölgybõl önerõbõl nem tudok kike-
rülni, ezért kértem, utaljanak be pszichiátriai kezelés-
re. Kérésem azonban az – idõközben már nyugdíjba
vonult – üzemorvosnõnél távolról sem talált kedvezõ

fogadtatásra: „Mit akar maga a ködös pszichiáterek-
tõl? – kérdezte. – Csak akarnia kell, és meg fog gyó-
gyulni!” – erõsködött, több jóakarattal, mint hozzáér-
téssel.

Így azután a hivatalos út helyett vívóbarátaim ap-
jához, az azóta egy rehabilitációs intézetet vezetõ
pszichiáterhez fordultam segítségért. Az üzemorvos
belenyugodott a megváltoztathatatlanba, amint az
eset elõtt értetlenül álló munkáltatóm és közvetlen
munkatársaim is; félig-meddig valamennyien „sárga
cédulásként” kezeltek.

Három hónapig voltam táppénzen. A pszichoterá-
pia gyakorlatilag a megnyugtatásomból állt, és fõ
motívumait a következõk képezték: Átmenetileg fo-
gadjam el jelenlegi fizikai és lelki állapotomat. Bízzam
magam a szakemberekre – ez esetben a pszichiáte-
rekre –, akik segítenek megoldani pszichés problé-
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Sorstársak 

Tizennyolc év a sclerosis multiplex szorításában
Az elõzõ részek tartalma: Az 1953-ban született férfi beteg 1986 tavaszán észlelt elõször alsó végtagi érzés-
zavarokat. A spontán megszûnõ tünetek következõ év februárjában látászavarral és szédüléssel kombinál-
va újra jelentkeztek. Átmeneti javulást követõen egy veseköves epizód után 1987 nyarára már súlyosabb
szédüléses, mozgáskoordinációs zavarok is mutatkoztak. A beteget a szegedi klinika átmeneti helyhiánya
miatt egy másik vidéki város kórházába utalták neurológiai kivizsgálásra. A kivizsgálás sem beigazolni, sem
kizárni nem tudta az esetlegesen felmerült SM gyanúját, viszont organikus pszichoszindrómaként pánikbe-
tegség és depresszió lépett fel a tünetek mellé.
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máimat és enyhíteni pszichoszomatikus panaszai-
mat. Próbáljak hinni abban, hogy jelenleg nincs scle-
rosis multiplexem.

Hát, nem volt könnyû. Ha éppen nem mentális ké-
pességeim hanyatlásától vagy pszichés állapotom
súlyosbodásától féltem, a komor gyanakvás kerített
újra a hatalmába: beszélhetnek az orvosok, amit akar-
nak, nekem sclerosis multiplexem van. Máskor – mell-
kasi szorító érzéseim, szapora pulzusom miatt – szív-
érrendszeri megbetegedésre gyanakodtam.

Szédüléseim, jobb oldali látászavarom nem sokat
javultak. Egyszóval olyan színes testi-lelki tünetekkel
büszkélkedhettem, amely a neurológiai, pszichiátriai
palettán a szivárvány minden színét reprezentálta.

Egy kedves belgyógyász doktornõ tanácsára el-
kezdtem úszni járni. Nos, akkoriban ez is bizarr mûfaj
volt nálam. Mellúszásban 45-50 perc alatt tettem meg
egy kilométeres távot. Kétszáz méter után már rend-
szerint rosszullétek kaptak el. Amikor kitántorogtam a
medencébõl, vad, fóbiás szédüléseim voltak, mozgás-
koordinációs zavarokkal vegyítve. Mindig úgy érez-
tem, most végem, meghalok. Néhány alkalommal
olyan rettegés fogott el a rám váró rosszullét miatt,
hogy félúton visszafordultam, és kihagytam az úszást.
Vagy – jobbik esetben – elmentem a pszichiáterhez.
Miközben patakokban folyt rólam a veríték, minden
erõmmel azon voltam, hogy valamilyen ésszerû ma-
gyarázatot találjak félelemtõl beszûkült tudatom
emocionális tüneteire. Megfigyeltem, hogy sokszor
már attól jobban lettem, hogy megfordultam az inté-
zetben, jóllehet az orvos ott sem volt. „Legközelebb,
ha rosszul leszek, csak benyitok, beköszönök a portás-
nak, aztán kijövök” – ironizáltam saját magamon.

Az 1987-es nyár ilyen körülmények között telt el.
Jött a szeptember, és rájöttem, nem halogathatom
tovább, újra munkába kell állnom. Állapotom vala-
mennyire stabilizálódott, látászavarom enyhült, las-
san szolidabb zenéket is tudtam hallgatni anélkül,
hogy kitört volna rajtam a pánikroham. Cserében vi-
szont lassan gyógyszerfüggõvé váltam: sehova sem
mozdultam ki a biztonság illúzióját jelentõ, szinte ki-
mondhatatlan nevû, penetráns szagú nyugtató-
cseppjeim nélkül.

A munkába állás elsõ napja fertelmes volt. Rettene-
tesen féltem. A troliról leszállva annyira szédültem,
hogy úgy éreztem, képtelen vagyok megtenni a
hátralévõ pár száz métert. Valahogy mégis beértem.
A hosszú betegállományra való tekintettel egy nap
és egy éjszaka „felügyeleti” szolgálatot kaptam. Ez azt
jelentette, hogy én végeztem ugyan a vasúti üzem-
irányítás idegnyugtatónak cseppet sem nevezhetõ
feladatait, de a munkámat az egyik kollégám segítet-
te, felügyelte. A fogadtatás vegyes volt, de abban töb-
bé-kevésbé mindenki egyetértett, hogy képzelt be-
teg vagyok, akinek hiányzik egy kereke. A velem szü-
letett ambivalencia segített átvészelni a napot: bár a
közérzetem rémes volt, egyfolytában bolondoztam.
Mire hazaértem, hullafáradt voltam. Fél óra múlva ru-
hástul aludtam el az ágyon.

A következõ két és fél hónap még ugyanilyen kín-
lódással telt el. Szabadnapjaimon lejártam úszni, pró-
báltam minél jobban lekötni magam. Kerültem a
problémákat és sûrûn visszatérõ rosszulléteim ecse-
telésével boldogítottam orvosaimat. Átmenetileg
még egy – a betegségem során kétszer visszatérõ –,
igen kellemetlen tünet jelentkezett a meglévõ szé-
dülések, zsibbadások mellé. Idõnként néhány másod-
percre teljesen elveszett a jobb kezem és mindkét al-
só végtagom feletti uralmam. A megkezdett mozgást
valamiféle „relaxációs gyakorlat” formában tudtam
befejezni. Ha járás közben tört rám, a lábaim magas
térdemelés helyzetet felvéve önállósították magukat;
csak méterekkel arrébb, egyre lassuló mozgással tud-
tam megállni.

December közepén a MÁV Rendelõ neurológusa
hívott fel azzal, hogy van egy szabad beutaló a sop-
roni szanatóriumba, nincs-e kedvem elmenni. Jólle-
het, egyáltalán nem lelkesített a gondolat, hogy is-
mét ismeretlen helyen, a családomtól külön tölt-
sem a karácsonyi ünnepeket és a szilvesztert, egy
nap gondolkodás után elfogadtam a lehetõséget,
mivel reménykedtem abban, hogy az ottani kezelés
talán enyhíteni tudja az életemet megkeserítõ, ak-
koriban inkább pszichoszomatikusnak tartott tüne-
teimet.

Következõ rész: Felfelé a lejtõn


