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s Ennek a lapszámunknak több tanulsága is van, 
többféle szempontból érdemes végigolvasni az 

SMs üzenet magazin legújabb számának cikkeit. Olvas-
hatnak egy családról, egy különleges párról, akik számá-
ra az anyakönyvvezető előtt elmondott fogadalom nem 
csak egy frázis volt, a feleség betegsége, a családjuk tör-
ténete bizonyíték rá, hogy igenis élnek közöttünk olyan 
emberek, akik hisznek a kimondott szóban: jóban-rossz-
ban, egészségben-betegségben, gazdagságban-sze gény-
ségben, míg a halál el nem választ…

Sokak számára például szolgálhat az a férfi, akit a 
betegség következtében elgyengült jobb keze arra 
kényszerített, hogy megtanulja használni a másik ke-
zét. Ennek ellenére nem adta fel álmait, olyan spor-
tot választott magának, amiben tudta, hogy sikeressé 
válhat. Ma bal kézzel lő, sportlövészetben jeles kedik. 
Grafo  ló giai rovatunkban most egy olyan embert is-
merhetünk meg, akit hihetetlen aktivitás és fantasz-
tikus elkötelezettség jellemez, amely a betegséggel 
való megküzdés egyik alapvető eleme. 

Azért gyűjtöttük csokorba ezeket a példákat, mert 
sorstársaik életútján keresztül szeretnénk bebizonyíta-

ni Önnek, hogy érdemes küzdeni. Érdemes minden nap 
– még, ha tudja, érzi is, hogy nehéz napra ébredt –  
újra és újra „felvenni a kesztyűt”, harcolni. 

A betegség alapjában változtatja meg a beteg és 
hozzá tartozóinak életét, jövőképét, fontossági sor-
rendjét, értékrendjét, sokszor a családon belüli érzel-
mi kötődéseket, az érzelmek kifejezésének módját.

A kór legyőzésében legfontosabb szerepe a meg-
küzdési stratégiáknak van. A betegséget megoldan-
dó problémaként felfogó, harcos típusú embernek a 
legjobbak a gyógyulási esélyei. A gyógyulásba, sze-
mélyes belső erőforrásokba, a helyzet irányításába 
vetett hit, az egyéni célok megfogalmazása, a jövő-
kép kialakítása segíti a gyógyulás folyamatát.

A remény érzésére a megújult életkedv befolyásolja 
majd a betegség tüneteit, az új lelkiállapottal együtt 
egymást erősítik. Mivel a test, lélek és az érzelmek 
egységes rendszert alkotnak, a lelkiállapot pozitív 
vál tozásai testi szinten is gyógyítanak.

Küzdjön! Ehhez kíván sok erőt, kitartást az SMs 
üzenet magazin szerkesztősége az új esztendőben, 
2013-ban is!

Kedves Olvasó!

Sarki csér
A sarki csér (Sterna paradisaea) a madarak osztályának lilealakúak (Charadriiiformes) rendjébe, ezen be-

lül a csérfélék (Sternidae) családjába tartozó faj. Átlagos testhossza 33-35 centiméter, szárnyfesztávolsága 

75-85 centiméteres, testtömege 75-85 gramm. Feje teteje fekete, a csőre és lába élénk piros. Nyár végén a 

madár útra kel, és az Északi-Jeges-tengertől, a partok mentén az Antarktiszra repül. Rajta kívül bolygónk 

egyetlen vándormadara sem képes ezt a 20 000 km-es utat megtenni. Nálunk meglehetősen ritka vendég, 

leggyakrabban a Fertő mellett figyelték meg. Magyar országon védett madár.
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s – A mi ellátási területünkön is sok a sclero-
sis multiplexes beteg, nem akartuk, hogy a 

várost járják segítséget keresve – mondja dr. Horváth 
Sándor, akit elsősorban ez ösz-
tönzött arra, hogy 2007-ben fel-
állítsák az SM-centrumot.

Gyógyíthatatlan betegség a 
scle ro sis multiplex, a fő orvos 
azonban azt mondja, az új 
gyógy  sze rek bevezetése óta 
sokkal hosszabb a betegség le-
folyása, később következik be az 
állapot romlás, s a betegek élet-
minősége ezért nagyon sokat 
javult. Míg évtizedekig saját-
vér-terápiával, ligetszépe-keze-
lésekkel próbálkoztak az SM-es 
betegeknél, mára az interfero-
nos terápiáknak és a második 
vonalbeli szereknek köszönhe-
tően nagy előrelépéseket tet-
tek az „ezerarcú kór” folyama-
tainak késleltetésében és eny-
hítésében. Így ma már sokkal 
több a gyógyítók sikerélménye is, mint korábban. 
Horváth főorvos úgy fogalmaz: „megéri a maximális 
foglalkozást”, s azt reméli, 20–30 év múlva olyannyi-
ra karbantartható lesz a betegség, hogy a páciensek 
megérhetik a teljes élethosszt.

Míg korábban már a betegség felderítése is sok gon-
dot okozott az orvosoknak, a képalkotó diagnosztika 
fejlődésével, az MR és MRI gépeknek köszönhetően 

mind a diagnózis, mind pedig a 
betegek állapotromlásának kö-
vetése könnyebbé vált. A hagyo-
mányos kezelés mellett alternatív 
lehetőségek is rendelkezésre áll-
nak. Dr. Horváth Sándor elsőként 
a Swank-diétát említi, amely az 
állati zsiradékok és telített zsírsa-
vak helyett az olajok használatát 
javasolja, magvak, gyümölcsök 
fogyasztását ajánlja.

A tőkehalmájolaj hasznos le-
het a betegek számára, hiszen 
fokozott D-vitamin- és A-vita-
min-bevitel ajánlott. A D-vitamin 
fontosságát az is igazolja, hogy 
az Egyenlítőtől északra haladva 
mind elterjedtebb a populációk-
ban a sclerosis multiplex, hiszen 
a napsütés hatására hatékonyab-
ban szívódik fel a szervezetben 

a D-vitamin. Horváth doktor azt is hozzáteszi, hogy a 
február-március-április hónapokban születetteknél is 
gyakoribb a betegség, ami azt igazolhatja, hogy már 
a magzatra is hatással lehet az, mennyit tartózkodik  
a napon a kismama.

Bemutatkozik a kistarcsai SM-centrum

„Megéri a maximális foglalkozás!”
Két orvos, dr. Horváth Sándor osztályvezető főorvos és dr. Bartos Andrea fogadja Pest megye  

legnagyobb egészségügyi intézményében, a kistarcsai Flór Ferenc Kórház Neurológia  
és Stroke Osztályán ellátott sclerosis multiplexes betegeket az öt éve működő SM-centrumban.  

Munkájukat két nővér segíti, akik éjjel-nappal a pácienseik rendelkezésére állnak,  
így Kiss Krisztina keze ügyében is állandóan ott a telefon.

Dr. Horváth Sándor

Fotók: Bodó Gábor
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– Bár a D-vitaminnal kapcso-
latban még forrong a tudomá-
nyos világ, és egyelőre a hazai, 
nagy SM-központok sem fogad-
ták el ennek hatásosságát, aho-
gyan uniós ajánlás sincs a D-vita-
min pótlására SM-betegek ese -
tén, ám nem is tiltják, hogy a 
scle rosis multiplexesek minél 
többet tartózkodjanak a napon, 
és fogyasszanak tőkehalmáj-
olajat – összegzi a főorvos.

Van azonban, amit már a kez-
det kezdetén kér a betegeitől: 
az pedig a dohányzás abbaha-
gyása. Ez a rossz szokás nem-
csak a betegség kialakulásának 
rizikófaktora, hanem a továb-
bi állapotromlás előidézője is.  
Napi egy-két kávé az SM-bete-
geknek is megengedett, és egy 
deci vörösbor elfogyasztása sem 
árt az ebéd vagy a vacsora mel-
lé. A legjobb gyógyszeres keze-
lés, a leghatásosabb diéta sem 
pótolja a lélek megerősítését, 
amelyre Hor váth doktor nagyon 
nagy hangsúlyt helyez. A medi-
tációk, a relaxációs terápiák, a 
pozitív gondolkodás sokat javít 
a betegek állapotán.

– Nagyon jó a betegegyüttmű-
ködés a páciensek részéről, 35 
scle rosis multiplexes betegünk 
közül csak egy van, aki ritkábban 
jön el az SM-centrumba – mond-
ja dr. Bartos Andrea. Elsősorban a 
betegek gyógyszeres beállítása, 
a havi laborvizsgálatok elvégzé-
se és a rendszeres MR-diag nosztika a centrum felada-
ta. Az orvosi munkát két nővér segíti, a Neurológia és 
Stroke Osztály gyógytornásza pedig speciális torna-
gyakorlatokat állít össze a pácienseknek, amelyeket 
otthonukban is el tudnak végezni.

– Speciális szakpszichológu-
sunk nincs, de ha látjuk, hogy 
a beteg válsághelyzetbe kerül, 
a kórház pszi chiát riá jától szak-
szerű segítséget kaphat – foly-
tatja a doktornő, aki azt tapasz-
talta, hogy bár sclerosis multi-
plex elfogadása is megterhelő 
pszi chésen a betegeknek, de a 
kór előrehaladtával bekövetke-
ző állapotromlás, a korábban 
meglévő képességek elveszíté-
se még inkább.

– Az ambulancián a protokoll 
szerint előírt terápiák mellett 
étkezéssel, életmóddal kapcso-
latos tanácsokat is adunk a jel-
lemzően fiatalabb korosztály-
ból kikerülő betegeinknek, de 
jogi segítséget is nyújtunk, pél-
dául igazolásokat adunk ki ál-
láskereséshez.

– Éjjel-nappal elérhetők va-
gyunk telefonon, de nem jel-
lemző, hogy a betegek a „hiva-
talos” időn túl hívnának ben-
nünket – meséli Kiss Krisztina, az 
SM-centrum szakasszisztense, 
aki kolléganőjével megosztva 
látja el a 24 órás telefonos ügye-
letet. – Ha mégis előfordul, hogy 
este hívnak, az leginkább az első 
vagy a második injekció otthoni 
beadásakor történik, de ilyenkor 
is inkább megerősítést várnak 
tőlünk, hiszen a mai, modern ké-
szülékekkel nem nagyon lehet 
hibázni. Inkább az a tudat viseli 
meg a betegeinket, hogy önma-

gukat kell megszúrniuk. A visszajelzéseikből azonban 
tudjuk, hogy a 24 órás segítségkérési lehetőség nagy 
lelki támaszt, biztonságot jelent számukra.

A rendszeres vérvétel, a betegirányítás, a kérések, 
panaszok kezelése, az injekciók beadásához kapcso-

Dr. Bartos Andrea

Kiss Krisztina
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lódó betegoktatás Krisztina elsődleges feladata az 
SM-centrumban, de sok beteg igényli az életmódvál-
tással kapcsolatos tanácsadást is.

– A legtöbben nagyon felkészülten érkeznek hoz-
zánk, hiszen az interneten már utánajárnak a be-
tegségnek, az alternatív lehetőségeknek. Igaz, a vi-
lághálón annyira sok az információ, hogy olykor se-
gítenünk kell ezek között eligazodni. De van olyan 
páciensünk is, aki nem akar túl sokat tudni a sclero-
sis multiplexről. Ő éli a saját életét, dolgozik, spor-
tol, és nem akar tudni arról, hogy milyenek a jövő-
beli kilátásai. Rendszeresen eljön kontrollvizsgá-
latokra, betartja az előírásokat, és elhárítja azt a 
sok-sok információt, amit az interneten találhatna. 
De neki így jó. 

s A sclerosis multiplex krónikus progresszív neu-
ro  immunológiai megbetegedés, amely elsősor-

ban a fiatal felnőtteket érinti. A kiszámíthatatlanul, előre 
nem jelezhető módon jelentkező állapot rosszabbodások 
(relapszusok) a betegség kezdetekor jelentősen befolyá-
solják a betegek életminőségét más, kiszámíthatóbb mó-
don zajló, krónikus lefolyású betegségekkel szemben. 

A betegség tüneteinek súlyosságát értékelő skálák 
(pl. az EDSS – Kiterjesztett Rokkantsági Skála) elsősor-
ban a szomatikus (testi) tüneteket veszik figyelembe, 
ugyanakkor a megváltozott kognitív funkciók (mentá-
lis teljesítmény), a fáradékonyság, a hangulatzavar jóval 
kisebb figyelmet kap, illetve változásuk is csak kismér-
tékben befolyásolja a skála értékét. Mindazonáltal ezek 

Swank-diéta

A speciális SM-diétát egy amerikai orvos, dr. Roy 
Swank dolgozta ki. Ajánlása szerint a sclerosis 
multiplexes betegnek telített zsírból maximum 
napi 10 grammot szabad fogyasztania, ki kell zár-
nia étrendjéből a margarint, a növényi zsiradé-
kokat és a hidrogénezett olajokat. Naponta 40–50 
gramm, többszörösen telítetlen olaj, így egy evő-
kanálnyi tőkehalmájolaj bevitele javasolható.  
Hetente legalább háromszor kerüljön az asztalra 
tengeri hal, a fehérjebevitel hüvelyesek, gabona-
félék, zöldségek fogyasztásával növelhető.

s  Dr. Simó Magdolna, 
Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika

Depresszió  
előfordulása sclerosis 
multiplexben
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a tünetek igen jelentősen ronthatják a betegek életmi-
nőségét, illetve még a hatékony, hosszú távú immun-
moduláns kezelésekre adott terápiás választ is.

Több tanulmány tanulsága szerint az EDSS skála érté-
ke és a betegek életminősége között nincs egyértelmű 
összefüggés, még magasabb EDSS-értékkel (tehát a be-
tegség előrehaladottabb szakaszában) is jelezhetnek a 
betegek jobb életminőséget.1 Ugyanakkor a depresszív 
hangulatzavar és a fáradékonyság jelentős mértékben 
befolyásolja negatív irányban az életminőséget.2,3

A depresszió gyakori előfordulása sclerosis multiplexes 
betegeknél régóta ismert tény. Egy 2003-as, egyéves elő-
fordulási gyakoriságot vizsgáló kanadai tanulmány ada-
tai szerint a major depresszió előfordulása sclerosis mul-
tiplexes betegek körében 15,7%, míg egyéb krónikus be-
tegségben szenvedőknél 9,1%, krónikus betegség nélküli 
egyénekben mindössze 4,0%.4 Megemlítendő, hogy kü-
lönösen magas az előfordulási gyakoriság a 18 és 45 éves 
kor közötti korosztályban (25,7%). A depresszió gyakori 
előfordulásának sclerosis multiplexes betegeknél több 
magyarázata lehet: kézenfekvő elképzelés, hogy a dep-
resszió reaktív módon, a diagnózis felállítását követően 
lép fel. Másrészről a központi idegrendszeri gyulladásos 
folyamat során felszabaduló kémiai anyagok is szerepet 
játszhatnak kialakulásában, illetve strukturális agyi elté-
rések is állhatnak a háttérben.5 Megfigyelték azt is, hogy 
relapszus során magasabb a depresszió előfordulási gya-
korisága, s bár relapszust követően csökken ez az arány, 
mindazonáltal a meglévő depressziós tünetek tartósan 
fennmaradnak a kórlefolyás során.6

Depresszió fennállására gondolhatunk a következő tü-
netek alapján: levert hangulat a nap nagy részében, az ér-
deklődés és az örömérzés jelentős csökkenése, étvágy-, 
illetve testsúlynövekedés vagy -csökkenés, alvászavar, 
meglassult gondolkodás, lelassult cselekvés és beszéd, 

koncentrációs zavarok, energiahiány és fáradtság, bűn-
tudat érzése, akár öngyilkossági gondolatok is. Amennyi-
ben ezen tünetek közül több jelen van legalább két hé-
ten keresztül, valószínűsíthető a depresszió diagnózisa.

Miután a depresszív tünetegyüttes alapvetően rontja 
az életminőséget, illetve a nem kezelt depresszió a hosz-
szú távú immunmoduláns kezelésre adott terápiás vá-
laszt is befolyásolhatja, alapvető fontosságú a tünetek 
felismerése, valamint az állapot kezelése. 

A sclerosis multiplex hosszú távú kezelésében első-
ként választandó a betegség lefolyását módosító im-
munmoduláns gyógyszerek közül az interferon béta 
készítmény, melynek adása súlyos fokú depresszióban 
nem biztonságos. A glatiramer-acetát-kezelésnek ha-
sonló limitációja nem ismert.

Hivatkozások: 

1. Rothwell PM, McDowell Z, Wong CK, Dorman PJ. Doctors and patients 

don’t agree: cross sectional study of patients’ and doctors’ perceptions and as-

sessments of disability in multiple sclerosis. Br Med J 1997;314:1580–3.

2. Fruehwald S, Loeffler-Stastka H, Eher R, Saletu B, Baumhackl U. Depression 

and quality of life in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 2001;104:257–61.

3. D’Alisa S, Miscio G, Baudo S, Simone A, Tesio L, Mauro A. Depression is 

the main determinant of quality of life in multiple sclerosis: a classificationreg-

ression (CART) study. Disabil Rehabil 2006;28:307–14.

4. Patten SB, Beck CA, Williams JV, Barbui C, Metz LM. Major depression in mul-

tiple sclerosis: a population-based perspective. Neurology 2003;61: 1524–7.

5. Tjalf Ziemssen. Multiple sclerosis beyond EDSS: depression and fatigue. 

Journal of the Neurological Sciences 2009;277(S1):S37–S41.

6. Moore P, Hirst C, Harding KE, Clarkson H, Pickersgill TP, Robertson NP. Mul-

tiple sclerosis relapses and depression. J Psychosom Res 2012;73(4):272–6.

Amennyiben tapasztal depresszióra utaló tüneteket 
lehet, hogy problémái hátterében esetleg hangulat-
zavar – depresszió állhat, töltsön ki egy erre vonat-
kozó kérdőívet. A 9 kérdésből álló kérdőív elérhető 
az SM centrumokban. SM orvosa segít a kapott ered-
mény kiértékelésében.

A depresszió előfordulási gyakorisága  
legalább háromszor magasabb  

SM-betegeknél, mint az átlagpopulációban
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s A Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egye-
sülete (SMBOE) mellett működő Orvos Tanács-

adó Testület (OTT) is zártkörű tanácskozást tartott, ahol 
megvitatták az új terápiák helyét az SM-betegek gyógy-
kezelésében, s dr. Csépány Tünde debreceni docenstől 
dr. Jakab Gábor, a fővárosi Uzsoki Kórház osztályvezető 
főorvosa átvette az elnöki stafétát.

– A betegeinknek őszintén meg kell mondanunk akár 
jó, akár rossz kilátásokkal bír a betegségük, meg kell adni 
a lehetőséget mindenkinek arra, hogy a lehetőségeihez 
képest felkészüljön a várható nehézségekre – jelentette 
ki dr. Bencsik Krisztina, a szegedi Neurológiai Klinika do-
cense Debrecenben. Minden érintettnek jogos kérdése a 
betegség diagnózisakor: milyen kórlefolyásra számíthat? 
Ugyan nincs olyan egyértelmű mérőszám, ami önma-
gában választ adhatna erre a kérdésre, viszont az elmúlt 
évek tapasztalata azt mutatja: a betegség kezdeti visel-
kedése előre jelzi azt, hogy egy jobb vagy egy rosszabb 
indulatú betegségtípussal állunk-e szemben. Az első két 
év sok mindent eldönt: ha ekkor gyors az állapotromlás, 
nagyobb fokú az agyi károsodás, az elváltozások gyorsan 
szaporodnak az agy fehérállományában, az a későbbiek-
re fenyegetőbb kórjóslatot jelez, mintha az első két év-
ben nem súlyosbodik számottevően a páciens állapota. 
Ennek megítélésében alapvető szerepe van a rendszeres 
MRI-vizsgálatoknak is. Amint az előadó rámutatott, azért 
is fontos tetten érni az állapotrosszabbodást, mert ez je-
lezheti a kezelőorvosnak, ha indokolt lehet a terápiavál-
tás, s egy újabb fajta gyógykezelés beiktatásával megpró-
bálja fékezni a folyamat előrehaladását.

Kezdeti kezelések, jobb életminőség

Bencsik Krisztina hangsúlyozta: nagyon fontos a beteg-
ség mielőbb való felismerése és a korai kezelés, mivel az 
elmúlt két évtizedben nyomon követett betegek körében 
azt találták, hogy azok vannak jobb állapotban, akiknél a 
betegségük kezdetétől alkalmaztak SM-gyógyszert.

A szegedi docens egy másik előadásában annak a ku-
tatásnak az eredményéről számolt be, amely keretében 
azoknak az SM-betegeknek az életminőségét vizsgál-
ták meg, akik naponta bőr alá adott injekció formájában 
alkalmazott immunmoduláns gyógyszert használnak. 
Egy nemzetközi vizsgálat eredményei szerint ezen bete-
gek egy része egy egyéves kezelés után kevésbé érezte 
kórosan fáradékonynak magát, illetve némileg jobbnak 

s  B. Papp László

Debrecenben tanácskoztak az ország vezető neurológusai

Mitől javulhat egy SM-beteg állapota?
Milyen betegséglefolyásra számíthat egy SM-beteg? Hogyan alakul az életminősége a régóta  

kezelés alatt álló betegeknek? Milyen szakmai szempontok alapján kell valakinél terápiát váltani? 
Milyen hatása van a D-vitaminnak a neurológiai kórképekre? Mindezekre a kérdésekre igyekeztek 

választ adni az ország vezető neurológus szakorvosai, akik novemberben részt vettek Debrecenben 
a Magyar Ideg- és Elmeorvosi Társaság (MIET) kongresszusán. 
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ítélte meg az életminőségét. Kíváncsiak voltak a ma-
gyar eredményekre is, ezért 19 SM-centrumban össze-
sen 428 – legalább egy éve napi injekcióval kezelt – be-
teget kérdeztek meg. Azt találták: a saját életminőség 
megítélését legerősebben az határozza meg, depresz-
sziós-e valaki. Ez jelzi: miközben a gyógyszer segíthet a 
fizikai állapot megőrzésében, a lélek nehézségeit sem 
szabad elbagatellizálni. Fontos lenne, hogy egyrészt az 
orvosoknak több idejük legyen a betegekre, másrészt a 
betegek minél nagyobb arányban részesei lehessenek a 
támogatást nyújtó sorstársközösségeknek.

Gyógyító napfény

Több előadás is kitért a D-vitamin hiányának negatív kö-
vetkezményeire. Prof. dr. Komoly Sámuel, a pécsi Neuro-
lógiai Klinika igazgatója megerősítette azt a korábban is 
ismert tényt, hogy míg az Egyenlítő környékén ismeret-
len a betegség, észak felé haladva egyre nagyobb az elő-
fordulás valószínűsége, mivel csökken a napsütéses órák 
száma, s egyre kevesebb D-vitamin termelődik a szer-
vezetben. Mára kiderült: nemcsak az számít, hogy gye-
rekként mennyit volt valaki a szabadban, már az anya-
méhben is eldőlhet valakinek a sorsa. Megállapították: 
az átlagnál 5 százalékkal több az SM-beteg az áprilisban 
születettek között, viszont 5–8 százalékkal kevesebb az 
októberben és novemberben születettek között, függő-
en attól, hogy a terhesség mekkora arányban esett nap-
sütéses hónapokra. Komoly Sámuel megállapította: a D-
vitamin lehet az egyik környezeti faktor, ami befolyásolja 
az SM gyakoriságát. Emellett tovább kell vizsgálni azt is, 
hogy a D-vitamin bevitele csökkenti-e az SM aktivitását, 
erre ugyanis még nincs egyértelmű bizonyíték.

Ne legyenek elárvult betegek!

– Az utóbbi években sok változás történt, és a közeljö-
vőben továbbiak várhatók az SM-betegek kezelésében: 
miközben a már bizonyított, a világon sok százezer be-
teg számára stabil állapotot biztosító injekciók továbbra 
is stabil pillérei maradnak az ellátásnak, a kutatási ered-
mények révén szélesedik a terápiás paletta, újabb gyógy-
szerek váltak és remélhetőleg válnak majd elérhetővé, 
erre pedig a szakorvosoknak és az SM-betegeket keze-

lő nővéreknek egyaránt fel kell készülniük – indokolta dr. 
Csépány Tünde, a Sclerosis Multiplexes Betegek Orszá-
gos Egyesülete (SMBOE) mellett működő Orvos Tanács-
adó Testület (OTT) leköszönő elnöke, miért hívták össze 
az SM-centrumok orvosainak önálló grémiumát is Deb-
recenben. A szakorvosok áttekintették azokat a terápi-
ás protokollokat, amelyek meghatározzák az egyes stá-
diumokban az SM-betegek kezelésének, a gyógyszervá-
lasztásnak és gyógyszerváltásnak, a kontrollvizsgálatok 
időzítésének rendjét. Fontos ugyanis, hogy az ország va-
lamennyi SM-centrumában azonos elvek mentén kezel-
jék a betegeket, s biztosított legyen az esélyegyenlőség. 
A szakorvosok által konszenzussal elfogadott protokollt 
a szakminisztérium és az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (OEP) is hivatkozási alapnak tekinti –  bár kétség-
telen, hogy az OEP finanszírozási döntéseit a költségveté-
si korlátok is befolyásolják.

Az OTT nemcsak a döntéshozók felé közvetít szakmai 
ajánlásokat, de a betegeket is segíti, hiszen folyamatos 
orvosi hátteret biztosít az egyesületnek, lektorálja a be-
tegtájékoztató anyagokat, magyarázó kommentárt fűz 
az SM-betegséggel összefüggésben megjelenő hírek-
hez, aktív részese a figyelemfelkeltő társadalmi kampá-
nyoknak. Csépány Tünde mandátumának lejártával a kö-
vetkező 3 évre dr. Jakab Gábor, az Uzsoki Kórház neuroló-
gus főorvosa vette át Debrecenben az elnökséget. Jakab 
Gábor elmondta: a betegszervezet még aktívabb fellépé-
sére számít a jövőben, hogy az orvosi testülettel karöltve, 
egységben lehessen képviselni a betegek érdekeit a gaz-
dasági és politikai döntéshozási színtereken.

A főorvos hangsúlyozta: nagyon fontosnak tartja, hogy 
több információ jusson el az országos egyesülethez és az 
orvosi grémiumhoz arról, hogy országszerte milyen az 
SM-betegek helyzete, milyen rehabilitációs lehetőségek 
állnak rendelkezésre az egyes régiókban, milyen szociális 
problémákkal küszködnek a családok és miként lehetne 
a civil szervezet révén segíteni a boldogulásukat. Jakab 
Gábor úgy fogalmazott: „ne legyenek elárvult betegek 
sehol az országban!” Ehhez maguknak a betegeknek és a 
családtagoknak is keresniük kell a kapcsolatot a területü-
kön működő betegklubokkal, amelyeknek pedig felada-
tuk, hogy a lehetőségeikhez mérten érdemben segítse-
nek, a problémáknak minél több fórumon hangot adja-
nak, s az SM-betegek érdekeit képviseljék.
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– Mesélnének kicsit a kezdetekről? Hogyan ismer-
kedtek meg?

Attila: 27 éves korom körül úgy gondoltam, kellene egy 
társ, de most már nem egy barátnőt keresek, akivel járni 
lehet, mert egy idő után ez önmagában céltalan. Volt egy 
hivatásbeli dilemmám is, ez fontos. Végzős egyetemista-
ként felmerült a kérdés, hogy nekem házas emberként 
kell élnem, vagy szerzetes tanár leszek. Ebben az irány-
ban is eléggé nyitott voltam. Az én hitemnek az volt az 
alapja akkor, hogy az Istennek velem kapcsolatban van 
valami elgondolása, ami valószínűleg jó, ezt kellene vala-
hogy kifürkésznem. Ez azért volt fontos, mert levett rólam 
egy görcsöt. Ha ő nekem tényleg társat választott, akkor 
esélyt kell adnom arra, hogy megmutathassa, ki az, nem 
ülhetek otthon: úgy döntöttem, a táncházmozgalommal 
fogok próbálkozni. Hamar kiderült, hogy ez nem diszkó-
zene, ezt kőkeményen meg kell tanulni. Kezdtem komo-
lyan venni a társkereső projektet, beiratkoztam a SOTE 
utánpótlás tánccsoportjába, egy barátom ajánlotta, ő is 
oda járt. Nagyon jó hely volt, lelkes sánták, bénák gyüle-
kezete, voltak persze nagyon ügyesek is, hétfőnként há-
rom óra tánctanulás. Hétvégenként táncházba jártam, 
egy idő után nem kellett félnem bárkit is fölkérni. A tánc-
házmozgalomba nagyon sokan jártak, de belterjes volt, 
egy idő után ismertem az arcokat, akik ott töltik el az ide-
jüket.

A hivatásbeli vívódásom ’90 szeptemberében meg-
szűnt, elhelyezkedtem a Károlyi Gimnáziumban. Szeptem-
ber 1-jén elkezdtem tanítani, október 30-án hazavittem ja-
vítani egy paksaméta dolgozatot, megláttam a felső nevet, 
és éreztem, most azonnal fel kell állnom, el kell mennem 
a táncházba. Beálltam a tanulókörbe, párcsere, „jé, egy új 
arc!”, egy helyes arc volt, aztán ment tovább. Később oda-
mentem hozzá, „te itt új vagy?” – kérdeztem. „Igen”– mond-

ta –, „hol tanulsz?” – kérdeztem –, „már végeztem” – vála-
szolt. Kinézett kb. 16 évesnek. Hohó, ez egy kész helyzet! 

– Úgy érti, kész nő?
A: Kész nő, más a tárgyalási alap. Fölkértem, leültünk be-

szélgetni, aztán ballagtunk az utcán, és a villamosmegálló-
ig vezető út elég volt, hogy kiderüljön, mi nagyjából egyfor-
mán gondolkodunk bizonyos dolgokról. Az, hogy ő helyes 
és tetszik, adott volt, ezen nem kellett töprengeni. Fölhívta 
a papáját a telefonfülkéből, hogy később fog hazamenni, 
mindeközben én kint várakoztam. Hatalmas bátorságról 
tanúbizonyságot téve elkértem a telefonszámát, ami nem 
volt alapértelmezett abban az időben, hiszen nekünk sem 
volt otthon telefonunk. Fölszállt a villamosra, integettem, 
és ő visszaintegetett, de valami megszólalt bennem, hogy 
nem tudom, ki ez a lány, de nagyon nyitott leszek, és ha 
úgy alakul, elveszem feleségül. Ezek nagyon súlyos szavak 
ebben a helyzetben, de lezárult egy dilemma.

– Hogyan emlékszik erre Éva, milyennek látta Attilát 
ezen az estén?

Éva: Szimpatikus volt, kíváncsi voltam rá. A telefonfülké-
nél nekem is átsuhant a fejemen, hogy lehet, hogy ez az 
ember lesz a férjem. Nem is tudom, hogyan, de így volt.

A: Zavarban voltál a telefonfülkében, amikor néztelek!
É: Nagyon furcsa, hogy lehet, hogy olyan hamar vagy ilyen 

hirtelen…másra nem is emlékszem ilyen részletességgel.
A: Megvolt a telefonszám, arra nagyon vigyáztam, mert 

tudtam, hogy az nagyon nagy kincs, amit nem szabad el-
pazarolni. Elhatároztam, hogy nem telefonálok másnap, 
mert ha másnap telefonál az ember, az olyan komolyta-
lan. Megterveztem, vasárnapig kihúztam az időt, mert an-
nak már – úgy éreztem –, súlya van, ha tényleg ő az, akkor 
ezen a pár napon nem fog múlni. Vasárnap fölhívtam.

É: És akkor mindenre igent mondtam.

s  Oláh Rita pszichológus

Történet Éváról, Attiláról,  
szeretetről, családról, elkötelezettségről, összetartozásról

„A szívem nagy része itt van”
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A: Kirándulni hívtam, meg színházba… 
ahová beültünk, vártunk, az előadás elma-
radt. Átmentünk a Zeneakadémiára, Haydn 
Évszakok című művét hallgattuk. 

– Másfél év telt el…
A: Énekeltem egy kórusban, ahol nagyon 

megszerettem a többieket, mert számomra 
nagyon hitelesen élték az életüket: pont úgy, 
ahogy kell, nem álszent módon, emberi mó-
don, férfiként és nőként, cselekedve és nem-
csak beszélve. Beültünk a Makk hetesbe, iszo-
gattam a sörömet és hallgattam őket, ők meg 
befogadtak, bevontak, jókat beszélgettünk. 
Idősebbek voltak nálam, megtanítottak egy nagyon fon-
tos dologra, hogy megbecsüljem a közösséget pusztán a 
jelenlétemmel, hogy nem kell állandóan beszélni és tolni 
magamat előre, ami picit a gimnáziumban jellemző volt 
rám. Nem akartam szerepelni, és ez kinyitott a többiekre. 
Akkor kezdtek összeházasodni – ezek ma is egytől egyig 
csodálatosan működő házasságok – és azt láttam, hogy 
szinte mindannyian egy-másfél évet jártak előtte együtt. 
Az én szüleim 9 évet, elváltak, nekem az előző kapcsola-
tomban 3 év alatt nem sikerült semmiben dűlőre jutnom.

– Úgy gondolta, hogy ha másfél év alatt nem születik 
döntés, akkor nincs mire várni?

A: Azt szerettem volna, hogy tiszta lappal induljunk, egy 
teljesen új embert szerettem volna megismerni, egyéb-
ként meg volt egy nőideálom, ami teljesen Évi volt: hosz-
szú barna hajú, sudár…még ezt is megkaptam. A döntésig 
azért el kellett jutni. Hogy elköltözöm édesanyámtól, aki-
vel akkor már tíz éve egyedül éltem, mert a szüleim elvál-
tak, én meg egyke vagyok… Évi ebben is fantasztikus volt! 
Egy hosszú beszélgetés végén azt mondta: „Oké Attila, fi-
gyelj, én kivárom, amíg ezt átvívódod magadban”. Ez hatal-
mas dolog volt! Benne volt, hogy igent mondott rám, hogy 
elfogadott…ki is akadhatott volna, hogy vívódom.

– Honnan ez a bölcsesség? Küzdött hasonló dilem-
mákkal, mint Attila?

É: Nem, én könnyebben tudtam Attila mellett dönteni, a 
házasságkötéstől nem féltem, tudtam, hogy ő az. Azt láttam, 
hogy az anyjától való elszakadás nem olyan egyszerű. Em-

lékszem, hogy amikor eldöntöttük, hogy összeházasodunk, 
és mentünk dolgozni a Csengeri utcai lakásba, én az egész 
buszúton sírtam, potyogtak a könnyeim, mert féltem, hogy 
ez az édesanyjától való elszakadás hogyan lesz. Féltettem a 
házasságunkat, a kapcsolatunkat. Mire odaértem, megnyu-
godtam, de ott ennek az összes feszültsége megjelent.

A: A jegyesség alatt volt „pozitív elbizonytalanodásom”, 
amikor már jegygyűrűvel a kezemen olyan furán éreztem 
magam, hogy akkor most tényleg mi történik velem?  
Az is egy lépcső volt, amit meg kellett lépni. Egy pap isme-
rősöm mondta egyszer, hogy addig össze se adja a párt, 
amíg keresztül nem mennek a pozitív elbizonytalanodá-
son. Én nem tudtam, hogy ez mi, félni nem féltem tőle, 
csak meg kellett élnem. Jó volt, mert ott volt Évi, meg a ta-
lálkozás bizonyossága, hogy mi ketten és együtt, csak hát 
voltak megválaszolandó kérdések. Megismerkedtünk, de 
nem pillangószárnyakon röpködtünk az oltár elé.

– Megküzdöttek a dilemmákkal, összeházasodtak. 
Hogyan gondolkodtak a jövőről? Nagycsaládot tervez-
tek, vagy elfogadták, amit az élet hoz?

É: Azt tudtuk, hogy egy gyermeket nagyon szeretnénk. 
Talán még azt is megbeszéltük, hogy egyke ne legyen, 
mert Attila egyke, nálunk meg túl nagy a korkülönbség.

A: Nekünk egy tervezett gyermekünk van: a második. Ösz-
szeházasodtunk, akkor megszületett Benedek, neki legyen 
testvére, és akkor lett Barnabás, és utána hirtelen rá Domi 
is. Akkor harmadikban nem gondolkodtunk, de nagyon 
örültünk. Domi megszületett ’98-ban, 2000-ben diagnosz-
tizálták az SM-et. Akkor volt egy shubos időszak, de mind-
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eközben Évi folyamatosan mondogatta, hogy még egy ba-
ba, még egy baba, egy idő után ez újra napirendre került.

– Kevésnek érezte a hármat?
É: Az igazság az, hogy amikor Ágoston megszületett, én 

akkor is nagyon szerettem volna még gyermeket. Nekem 
ez a lemondás, hogy nem lehetett több. Ágoston után föl-
fogtam, hogy az már tényleg nagyon meredek lenne, de 
ez lemondás volt. Mostani fejemmel tudom, hogy nem va-
gyunk annyira ügyesek, meg szuper szervezők. Szeretünk 
odafigyelni a gyerekekre, ha sok van, akkor nem megy 
mindenkire egyenként, pedig az nagyon jó. Végül is jó ez 
így, csak jó lett volna Ágónak is egy kistesó, egy kislány ötö-
diknek, de ezt már nem lehetett.

A: Én nagyon büszke vagyok a fiúkra.

– Hogyan alakult a szakmai élete? Úgy gondolta, 
hogy gyerekeket szül és főállású anyuka lesz?

É: ’93-ban úgy lettem terhes, hogy nem fejeztem be a 
PhD-t. Úgy gondoltam, az engem nem érdekel. Amikor  
Benedek 6 hónapos volt, eljött a témavezetőm, hogy jó 
lenne befejezni a képzést. Hozott egy csörgőt, ideges vol-
tam, éreztem, hogy folytatnom kellene. Megcsináltam a 
házi védést a Balatonon egy konferencián, és akkor ’96-ban 
megszületett Barnus. Megint szóltak, hogy be kéne fejez-
ni, megvédtem a PhD-t, és ’98-ban megszületett a Domi. 
Elmentem tanítani a Mókus utcai iskolába, de folyton eles-
tem. Akkor diagnosztizálták a demielinizációt. Fölhívtam a 
témavezetőt, nem mehetnék-e vissza részállásban dolgoz-
ni, mire mondta, dehogynem, bárhogy, és akkor egy hó-
nap alatt kiderült, hogy nem bírom. Itt lett vége az egye-
temi pályafutásomnak. Akkor kaptam még otthonra mun-
kát, szabadalomkutatást végeztem, aztán lefordítottam a 
Szeretet másik arca című könyvet a Harmat Kiadónál, épp 
befejeztem, amikor Ágóval terhes lettem. 

– Szokatlanul könnyen lemondott a nagy ívű tudo-
mányos karrierről.

É: Én ebbe a tudományos karrierbe belesodródtam. 
A témavezetőm kedvéért csináltam, aki nagyon rendes 
volt velem. Amikor utolsó éves voltam, kért, hogy marad-
jak ott ösztöndíjasnak. Nem akartam, mert tudtam, hogy 
a végén dolgozatot kell írni, meg meg kell védeni, de rá-
beszélt, aztán az ő kedvéért végigcsináltam. 

A: Ügyes voltál, elkezdtek jönni az eredmények!

É: A témát kaptam, én nem éreztem ügyesnek magam. 
A kutatás magányos, nehéz dolog, tényleg jönnek az ered-
mények, ha van idő, meg át lehet gondolni, de azért min-
dig győzködnöm kellett magam, ennek mi is az értelme.

– Megvédte a PhD-jét, majd elvonult gyereket nevelni?
É: Igen. Pár órára próbáltam visszamenni, de nem ment. 

Tanítottam a laborban, de mindig éreztem egyfajta ide-
genséget, hogy ez nem az én közegem.

– A gyerekek a közege.
É: Igen, én pályatévesztett vagyok, sokkal jobban érde-

keltek az emberek, mint az anyagok, velük kellett volna 
dolgoznom, nem vegyszerekkel a laborban.

– Mi történt, amikor beteg lett? Hogyan küzdöttek 
meg az új helyzettel?

 É: Az első terhességnek minden percére emlékszem, 
akkor belém hasított, hogy én már soha többé nem le-
szek egészséges. Extra nehéz szülés volt, iszonyatosan 
fájt, és akkor bennem végigment, hogy sose leszek olyan, 
mint voltam. Hazamentünk és én hetek múlva is ugyan-
úgy fáradt, gyenge voltam, nem jöttem ki a szülésből. Az-
tán próbáltam megfelelni, tenni a dolgom, de a sétáknál 
húztam a lábam. Igazából már ott elmehettem volna ne-
urológushoz, ha tudom, de csak a szülészhez és házior-
voshoz mentem, ők meg nem küldtek tovább. A legne-
hezebb az eleje, a szorongás volt, hogy valami nem stim-
mel, és ez hosszú évekig tartott. Amikor konkrétabb lett, 
amikor diagnosztizálták, akkor elmúlt. 

A: Az elején lelki vetületei voltak, Évi nem volt jól lelkileg, 
amit én nem értettem. Megpróbáltam kitalálni, hogy most 
éppen miért nincs jól, de nem találtam rajta a fogást.

É: Mentem pszichológushoz, aki mondta, hogy ki kellene 
vizsgálni, de úgy gondoltam, ez valami lelki dolog. Hosszú 
évek teltek így, úgy csináltunk, mintha nem lenne semmi.

A második gyerek után is volt egy hullámvölgy. A szop-
tatás végén volt. Nagyon lefogytam, nem bírtam enni, 
nagyon fáradt voltam.

– A hullámvölgy mit jelent?
A. Több türelemre volt szükségem.
É: Attila beszélt arról, milyen nehéz megemészteni, hogy 

nem tudunk együtt sétálni. De ez egy idő után elmúlt. Ami-
kor Domi megszületett, én alig tudtam kimenni az utcára.
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A: Volt idő, amikor nagy tehernek éreztem. Volt egy 
csomó dolog, amit én praktikusan sokkal gyorsabban 
meg tudtam csinálni, akár úgy is, hogy Évi kimarad be-
lőle. Ha a cél az, hogy a dolgok elkészüljenek, akkor el 
kell készülniük. Csak közben itt van még egy ember, aki 
most nem tud úgy részt venni benne, mint eddig, eb-
ben volt nehézség.

É: Domi megszületése után úgy éltünk, hogy én ott-
hon mindent meg tudtam csinálni, de az utcán hosszabb 
távot nem bírtam már. Utaztunk kocsival, de nem sokat. 
Megpróbáltam dolgozni a Mókus utcában, de oda gya-
log kellett volna járni, de minden nap elestem. 2000-ben 
diagnosztizáltak, akkor bejártam az egyetemre, de volt, 
hogy Attilát fel kellett hívni, hogy nem tudok hazamen-
ni. Akkor jött egy hosszabb kórházi tartózkodás, utána 
itthon végeztem szabadalomkutatást, és aztán megszü-
letett Ágoston. Nem nagyon mentem ki a lakásból. Ilyen 
szempontból a kerekesszék megkönnyebbülés volt, mert 
már annyira fárasztó volt erőlködve járni. Lehet, hogy so-
kat rontott volna, ha tovább erőltetem.

A: Ami még nehéz volt, hogy mi mindig egy kicsit má-
sok voltunk, és házasságban az ember próbálja megvál-
toztatni a másikat. Ez így volt nálunk is, én gyors kezű va-
gyok, Évi meg lassú. Időbe telt megértenem a betegség 
kapcsán, hogy már nem temperamentumbeli különb-
ségről van szó, hanem hogy nekem el kell fogadnom va-
lamit, amivel eddig nem néztem szembe. Új helyzet, de 
ez is Évi, ezzel is együtt kell élnünk. Ilyenkor nagyon fon-
tos, hogy a gyökereinkkel tisztában legyek, hogy kit kap-
tam, miért kaptam, és ha így visszatekintettem, ez min-
dig segített abban, hogy megtaláljam a magam helyét is 
az új feltételek között. Az ajándék, mint fogalom, nagyon 
fontos lett az életemben. Sokszor gondoltam erre, ami-
kor Benedek megszületett, és közvetlenül a szülés után 
mondta Évi, hogy mennyire szeretjük egymást, ezért kap-
tuk ezt a babát. Az, hogy én Évit kaptam ajándékba, fan-
tasztikusan nagy dolog, és ezt semmi nem írta fölül, sem-
mi, ami azóta történt velünk ezen nem változtatott, in-
kább megerősített abban a hitemben meg örömömben, 
hogy ő tényleg egy nagy ajándék.

A nagy család pedig imponáló dolog volt, sok gyerek és 
jövünk ide-oda, és majd mi megmutatjuk…bennem ez 
nagyon megvolt. Azzal csak később találkoztam egy elő-
adás kapcsán, hogy a gyereknevelést nem lehet jól csi-
nálni: valahol, valami mindig hibádzik.

É: Attila mindig nagyon jól állt a betegséghez, nagyon 
sokat jelent, hogy ő egy optimista ember, nem aggódott, 
elfogadta, ami van és olyan természetes volt minden.

Amikor összeházasodtunk, görcsösebb voltam. Atti-
la jó hatással volt rám. Alapból én nem lennék aggódós, 
de anyukám eléggé belém nevelte. Ahogy az ember érik, 
sok más hatás éri. Ágoston megszületett 2004-ben, ami-
kor 7 hónapos volt, lett egy állandó segítőnk, ott volt a 
hét négy napján délelőtt, ő nagyon laza, optimista, én pe-
dig olyan érzékeny időszakban voltam, hogy átnevelt.

– Gondolom, az is megerősítette, hogy az összes ne-
hézség ellenére működött a rendszer. Hogyan jött ki a 
mélypontokból?

É: Elsőnek a családot említeném, Attilát és a gyereke-
ket. Attila vidámsága, optimizmusa, meg hogy célok, ten-
nivalók voltak. Emellett a hitem…az ember belülről pró-
bálja a tartalékait előszedni. Volt olyan mélypont, amikor 
csak azt hajtogattam, hogy félek… Azt is meg kellett ta-
pasztalnom, hogy nem várhatom a társamtól, hogy meg-
szabadítson. Vannak olyan mély félelmek, amiben nem 
tud segíteni, ezekkel egyedül kell valamit kezdeni.

Hozzám elég sokan jönnek. Volt olyan időszak is, amikor 
kifejezetten arra kellett odafigyelnem, hogy ezt határok közé 
tereljem, mert nem maradt időm arra, hogy egyedül lehes-
sek. Voltak segítők, barátok, régi ismerősök. Az én ügyetlen-
ségem volt: felhívott valaki telefonon, mondtam, „látogass 
meg, ha van kedved!”. Komolyan vette, persze komolyan 
is mondtam, csak a végén teljesen kimerültem, mert rájöt-
tem, hogy az idő nem áll korlátlanul rendelkezésre.

– Milyen tanácsokat adnának, mi kell ahhoz, hogy jól 
működjön a közös élet?/

É: Az alapnak meg kell lenni, hogy szeretjük egymást 
és jó együtt. Ha az alap megvan, akkor jöhet bármi. Ná-
lunk természetes, hogy Attila csinál külön programokat, 
játszik zenekarban, biciklizik. Fontos, hogy miattam ne le-
gyen bezárva. Szoktunk együtt is programozni, mindig 
utazunk nyáron és az őszi szünetben is családilag. Kettes-
ben ritkábban sajnos, de most Ágoston cukorbetegsége 
miatt együtt kell lennünk. Tavaly voltunk kettesben lelki 
gyakorlaton, két éjszakán át telefonon intéztük a cukor-
beteg-kezelést, egész jól megoldódott.

A: nekem nagyon fontos volt, ami az esküvőn elhang-
zott: holtodiglan, holtomiglan, elfogadom őt mindenféle 
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bajával. Ez nagyon fontos dolog, amire mi nagyon komo-
lyan készültünk és ennek ott kellő súlya volt. Innentől kezd-
ve jöhet sok minden, ha az alap rendben van, és arra mi föl-
húzunk egy házat, azt nagyon sok minden ostromolhatja 
– a falak sérülhetnek, a tető kilyukadhat, akkor befoltoz-
za az ember –, az megvan. Évi annyira szeret engem, hogy 
mindig azt helyezi előtérbe, ami nekem jó, neki az a fontos, 
hogy én boldog legyek. Ezt nem úgy éri el, hogy magához 
láncol, ezt soha ki nem mondtuk a 20 év alatt. Neki nagyon 
fontos az én boldogságom, és nekem is az övé. Aktuálisan 
az a feladatunk, hogy megtaláljuk az ő kikapcsolódási le-
hetőségeit. Nekem könnyebb, mert én el tudok menni.

É: Azóta többet járunk el, amióta van kerekesszékem, 
nehezebb volt nélküle: elvileg járok, de nem tudok járni, 
így képtelenség elmenni.

A rend-rendetlenség körül voltak nehézségeink, mert 
nem tudunk úgy rendet tartani, ebből szokott lenni fe-
szültség. Igényelnénk a rendet, de a hozzá vezető út – 
pláne 4 gyerek mellett – nem egyszerű. Meg kellett ta-
nulnunk, mi a fontos, mert nem bírunk mindent. 

A kommunikáció nagyon fontos, mindent megbeszé-
lünk. Érdekes, mert az én szüleim nem voltak ilyenek, az 
én családom nem volt ilyen megbeszélős család. Lehet, 
hogy régen ez nem volt ennyire fontos. Akkor ezt nem 
fogtam föl. Anyukám szokta is mondani, hogy az ő csa-
ládjában a beszélgetés ismeretlen fogalom volt.

– Ehhez képest elég profi kommunikátorok lettek!
É: Ehhez azért az önismeretre is szükség van. Nekem pl. 

nagyon nehéz volt megfogalmazni a saját igényeimet, 
nehéz volt kifejezni ezeket. Ilyen volt, amikor nem tud-
tam nemet mondani, hogy megtartsak magamnak némi 
időt. Föl se fogtam, hogy nekem is kéne egy kis pihenés, 
egy kis egyedüllét.

A: Olykor igent mondunk dolgokra, amik már nem na-
gyon férnek bele az életünkbe. Nemhogy nem bűn, ha 
pihenünk egy kicsit, hanem egyenesen kötelesség. Bele 
kell venni a programpontokba a feltöltődést is. Egy kis ki-
biciklizés, kis mozgás nagyon sokat tud adni, pillanatok 
alatt működik. 

É: Nagyon fontos az optimista hozzáállás. Én nem szok-
tam az SM ellen küzdeni. Nem megyek varázslókhoz. 
A gyógytorna fontos, azt csinálom, de meg kell kicsit erő-
szakolnom magam.

A: Nekem több ilyen beszélgetésem volt más embe-
rekkel, akik rá akartak valamire beszélni. Vagy, mert volt 
egy rokonuk, aki beteg, vagy természetgyógyász isme-
rős, akihez el kell mennünk, mert az használ. Azt a ter-
méket, mert az bizonyítottan… és ide menjek el, és ezt 
végezzem el. Ha mi tényleg ezzel foglalkoznánk, akkor 
szerintem már széthullott volna a családunk, mert a mi 
élethelyzetünkben nem ez a lényeg. Jelen pillanatban ez 
egy körülmény, ami maximálisan kezelhető ennyi segít-
séggel, ennyi odafigyeléssel, meg ennyi szeretettel, de ha 
ezt a célt tűzzük az életünk középpontjába, akkor valahol 
nagyon mellé megyünk a dolgoknak.

É: Végül is ki lehet hozni ebből a helyzetből nagyon jót. 
Ebből a kerekesszékes helyzetből is.

Ha tovább romlana, azt nyilván nem szeretném, föl tu-
dok állni, odébb tudok menni, magamat el tudom lát-
ni, azzal most nem dolgom foglalkozni, hogyan lenne, 
ha romlana, de ebből a helyzetből ki tudok hozni jót. Az 
egész élethelyzetünk jó, ahogy berendezkedtünk a gye-
rekekkel. Nyugodt vagyok, sok kapcsolatunk van, sze-
retem az embereket, akik jönnek, beszélgetek velük, ez 
mind jó. Ha rohannék egyik helyről a másikra, akkor ezek 
nem lennének. Több út van befelé is, azt is jobban meg 
tudom élni, ami egy rohanósabb életben nem így lenne.

– Ül itt a konyhában és őrzi a kemence melegét.
É: De azt persze nem akarom…persze, hogy szeretnék 

járni, de ha ez van, akkor ebből kell kihozni, amit lehet.
A: Nekem is a fő hangsúly ide tevődött. Nem tudok a 

munkámba belebújni. Nem tudok, de nem is akarok. A pe-
dagógia erre kifejezetten alkalmas, hogy az ember bele-
bújjon és elfedje vele az egyéb problémáit. Nekem taníta-
nom kell, az életvezetésben tanácsot adni, a kamaszokkal 
foglalkozni, órára készülni, dolgozatot javítani, programo-
kat szervezni, állandóan táboroztatni nyáron. Meg tud-
nám így is oldani, de eszembe se jut, mert nem ez jön be-
lülről. A fontossági sorrend eleje itthon van. Szoktam arra 
gondolni, hogy egyszer elmegyek nyugdíjba, ami egyéb-
ként most már nem beláthatatlan, mert a felén már túl va-
gyok. Most azt gondolom, biztos meg fogom könnyezni 
azt a helyzetet, de nem szakad bele a szívem, mert a szí-
vem nagy része nem ott van…de persze nem szeretném 
a pedagógiát se megbántani. Az ember imádhatja a szak-
máját, de a szívem nagy része itt van, és ez így van jól.
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s Kérdés: A feleségemnek – akinél 2 éve állapították 
meg az SM betegséget – ismét zsibbad a bal karja. Utaz-
ni szeretnénk, de nem tudom, neki merjünk-e vágni az 
útnak. Mi lesz, ha ez egy állapotrosszabbodás előjele (a 
múltkor is ez volt az egyik tünete, aztán gyenge lett a kar-
ja)? A meleg esetleg tovább ronthatja a tüneteit?

Válasz (dr. Rajda Cecília):  Érdemes a feleségével 
megbeszélnie, hogy érzi magát, vállalja-e így az utat. 
Gyakran a régi tünetek enyhébb formában visszatérnek 
fokozott fizikai vagy lelki terhelés alatt (és itt a pozitív 
stressz is szerepet játszhat). Ezek a tünetek sohasem érik 
el azt a súlyosságot, mint az állapotrosszabbodás alatt, és 
egy kis tehermentesítést követően maguktól is enyhül-
nek. Ha tehetik, várjanak 1-2 napot, és addigra kiderül, 
hogy múló tünetekről van-e szó. Amennyiben a tünetek 
normál testhőmérséklet mellett 24–48 óráig fennállnak 
és súlyosbodnak, keressék fel az SM-centrumban a fele-
sége kezelőorvosát.

s Kérdés: Az unokahúgom SM-beteg, arra gondol-
tam, karácsonyi ajándékként fitness-bérletet adok neki. 
Ön szerint ez jó ötlet?

Válasz:  Az ajándékozás akkor a legjobb, ha személyre 
szabott. Nagy csalódást okozhat, ha nem ismerjük elég-
gé a megajándékozni kívánt személyt, és végül nem 
örül az ajándéknak. Ezért hacsak nem áll nagyon közel 
hozzánk az illető, jobb kerülni (az olykor) kínos megle-
petéseket és megkérdezni tőle, hogy minek örülne leg-
inkább, és mire van szüksége. A testmozgásnak egyéb-
ként nincs ellenjavallata SM-ben, sőt eredményesen al-
kalmazható a kóros fáradékonyság elleni küzdelemben. 
Mindössze a mértékletességet javasolt betartani.

Az egyik külföldi internetes SM fórumon összeszedték 
a legkínosabb ajándékok listáját:

1. Ajándékozz élményt? – sokan úgy gondolják, hogy az 
SM-mel élők nem mozdulnak ki eleget otthonról, és jó ötlet-
nek tűnik a koncert- vagy színházjegy, kirándulás vagy ven-
déglői meghívás. A kóros fáradékonyság (fatigue) az SM-
betegek napi életvitelét igencsak próbára tevő, ám de nem 
látványos, és olykor a kívülálló számára érthetetlen részje-
lensége lehet. Az ilyen ajándék sok plusz szervezést, terve-
zést igényelhet az érintettnél. Az ötlet olykor azon is meg-
bukhat, hogy a megajándékozottnak épp az adott napra 
jön össze egy „rosszabb periódus”, ami miatt akár az egész 
program kútba esik, mert lemondja azt. Emiatt érdemes in-
kább megbeszélni, hogy a nap mely szakaszában van több-
letenergiája a hozzátartozónknak, vagy hogyan csoportosít-
hatja át a napi teendőket, hogy a program megvalósítható 
legyen. Érdemes tisztázni, hogy még így is, miután megbe-
szélték, és nem meglepték ismerősüket, legyen alkalma le-
mondani az eseményt, ha úgy érzi, hogy nem bírja erővel.

2. „Be happy” plüssök – valóban kedves figyelmesség 
lehet a pozitív gondolatokat erősítő, idézetet hordozó 
poszterek, vallásos tartalmú idézetek, „don’t worry, be 
happy” dallamocskát dúdoló plüsshalacska – annak az 
embernek, aki kedveli az ilyen szuveníreket. Ám sok be-
teget inkább arra emlékeztet, hogy „fogyatékkal él”, vi-
gasztalásra szorul betegsége miatt. Ezért ilyen témájú 
ajándékot csak olyan ismerősünknek válasszunk, akiről 
tudjuk, hogy értékelni fogja a választásunkat.

 3. Éneklő-daloló csodák – a hangokat kiadó ajándékok 
irritálóan hathatnak azokra az SM-betegekre, akiknek kon-
centrációkészsége érintett a betegsége folytán. Így a kü-
lönböző dallamot kiadó kedveskedések igazából a zűr-
zavart fokozó hangforrásokká válhatnak.

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.
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4. SM feliratú pólók, karkötők, bögrék stb. – mindezek a 
tárgyak a „tartozol valahová”, „nem vagy egyedül” érzést 
erősítik és őszintébbnek hat, ha SM-es páciensek egymás 
között cserélnek ilyen tárgyú ajándékot, mintha egy „kül-
sős” tolakodna be ezzel az ajándékkal. Persze kivétel, ha a 
hozzátartozónk kifejezett kérése ez az ajándék.

4. „Így kellene élned” üzenetek – fogyókúráskönyvek, fo-
gyitorna vagy erőnléti torna DVD-k stb. Ki az, aki nem úgy 
gondolja, hogy jobb lenne egészségesebben élni, többet 
mozogni és egészségesebben táplálkozni? Mégis jobb, 
ha nem mi üzenjük másnak (akár SM-mel él, akár nem), 
hogy hogyan kellene élnie.

5. Tünetet javító kellékek – óvatosan a jó szándékkal. Ne 
mi legyünk az elsők, aki járóbotot visz a lábát húzó isme-
rősünknek, hacsak nem ez a kifejezett kérése. Persze van 
egy csomó apróság, ami élhetőbbé teszi az életet, mint pl. 
a hűtőben lehűthető nyaki priznic a nagy nyári melegben, 
melegvizes palack vagy tollbetétes lábmelegítő a hideg, 
téli napokra, zsámoly vagy hokedli, mely elhelyezhető a 
lakásban valahol két szoba között útközben, és alkalom-
adtán meg lehet ejteni rajta egy-egy rövid pihenőt.

Az ajándékok a leghasznosabb, legféltettebb kincsek-
ké válhatnak, ha személyre szabottak és szívből jönnek. 
Ezért vegyük a fáradtságot és kérdezzük meg, hogy mi az 
az ajándék, ami a hozzátartozónk életét egy kicsit köny-
nyebbé, kényelmesebbé tehetné.

s Kérdés: Sokat gondolkodom édesanyám betegsé-
ge miatt: nem értem, hogy miért bünteti a sors pont a jó 
embereket? Miért kell szenvedniük? – kérdezi levelében 
egy középkorú SM-beteg hölgy lánya.

Válasz (dr. Mátyás Edit): Nagyon nehezet, de ugyan-
akkor nagyon fontosat kérdez. Én nem gondolom, hogy 
a betegségek büntetésből lennének. Az igaz, hogy az 
élet nem igazságos: egyaránt betegség sújthat becsüle-
tes és becstelen embert is. A szenvedés talán abból adó-
dik, hogy tudatunkra ébredtünk mi emberek, és így tu-
datosulnak bennünk a fájdalmak, a félelmek, nemcsak az 
örömök és a boldog pillanatok. Bizony, összeszorul a szí-
vünk tehetetlenségünkben, amikor szeretteinket szen-
vedni látjuk, és ezt átéljük mi magunk is. 

Aki hívő, a hitben találhat enyhülést, főleg ha a megváltást, 
és nem a büntetést fedezi fel a vallásban. Aki nem vallá-

sos, saját válaszait találhatja meg, hogy reménye és bi-
zalma maradjon a jövőben, még akkor is, ha fájdalmak, 
szenvedések is kísérik az életet.

Babits így ír erről „Psychoanalysis Christiana” c. versében:
 
Ki farag valaha bennünket egészre,
ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne,
ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló,
legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?
Szenvedésre lettünk mi.
Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya
beállítson majdan szobros csarnokába…

s Kérdés: Segíthetne-e elviselni a betegségem miatti 
félelmeimet, ha hívő lennék? De már azzal is bajom van, 
hogy nem értem, miért bünteti Isten a saját fiát? – kérde-
zi egy 60 éves SM-beteg férfi.

Válasz (dr. Mátyás Edit): Manapság már a boldogság, 
azaz a testi-lelki jóllét természetét, összetevőit is kutatják 
a pszichológusok. Valóban adatok vannak arra, hogy a 
hívők könnyebben eljutnak a boldogsághoz, elégedett-
séghez. 

Nyilván könnyebb annak, aki egyszerű módon hívő, 
bármilyen vallást is gyakorol.

Az élet alapkérdéseinek tisztázásához viszont egy hosz-
szabb úton is el lehet jutni. Úgy érzékelem, Ön is járja már 
ezt az utat, hiszen nagyon lényeges kérdéseket tesz fel ma-
gának is. Én pszichoterapeuta orvosként úgy magyarázom 
magamnak a keresztény hit szerinti szenvedést, hogy Jézus 
és Mennyei Atyja példát mutat, hogyan lehet elfogadni a 
sorsot, belenyugodva abba. Ezzel tanítják az embert elvi-
selni még a szenvedést is, hiszen az élet születésünktől egy 
fájdalmakkal, és persze boldogságokkal teli tanulási folya-
mat, melyben egyre tudatosabbak, bölcsebbek lehetünk.

József Attila így ír erről „Eszmélet” c. versében:

Az meglett ember…
…ki tudja, hogy az életet
halálra ráadásul kapja
s mint talált tárgyat visszaadja
...bármikor – ezért őrzi meg…
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s A telefonáló hölgy által kínált lehetőség ritka 
történelmi pillanat. Nagy lehetőség egy grafo-

lógus szakember számára, ugyanis a beteg két évtizedre 
visszamenő, 12 különböző életkorhoz köthető írásmin-
tát bocsátott rendelkezésemre. Az elemzésre váró sorok 
az orvosi diagnózisokkal és az életesemények történé-
seivel együtt értékelve komplex képet nyújtanak egy 
beteg élettörténetének elemzéséhez. S ami fontos volt 
még számomra, hogy a betegségjelek mögött is felis-
merhető volt az SM-beteg hite, nemcsak a szeretetben, 
nemcsak az „égiekben”, hanem egy kicsit még tán a gra-
fológia tudományában is…

A fiatalasszony egy óriási borítékban küldte el az írás-
mintákat, régi – 1980-as években készült – iskolai jegyze-
teiből is kaptunk ízelítőt, melyek még „látszólag egészsé-
ges időszakát”, stabil energiáját, munkabírását, kitartását 
tükrözik. A grafológus számára azonban már ekkor is fel-
fedezhetők a későbbi betegség jelei, a kór kialakulásának 
grafológiai, lélektani és testi megnyilvánulásai. 

S itt egy fontos dolgot kell még megemlítenem. 
A hölgy akkoriban csak jobb kézzel írt, ám egy idő után 
– épp az SM következtében – kénytelen volt bal kézzel is 
írni, ugyanis a folyamatos görcsök következtében lehe-
tetlenné vált számára az író kéz mozgatása. Ahogy me-
sélte, „nem engedelmeskedett a kéz, nem engedelmes-
kedett az agy, és ettől hihetetlenül dühös lett”.

A levélben elküldött régi iskolai jegyzetek kockás pa-
pírra íródott fénymásolatában nem csak óriási támasz-
igényt mutatnak a jegyzetfüzet alapvonalára tapadó  

s  Pálmai Anna, grafológus, intézményvezető,
Interaktív Grafológusképző- és Grafomédia Intézet

 „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet...” (1.Kor.13.13.) 

Tizenkét korszak, tizenkét levél – egy teljes élet 
Különleges telefonhívást kaptam 3-4 hónappal ezelőtt egy rendkívül kedves hangú SM-betegtől,  

aki elmondta: nagyon szeretné, ha a következő SMs üzenet magazinban az ő kézírását elemezném.  
A telefonbeszélgetés után úgy éreztem, egy egészen különleges példát mutathatok be a lap hasábjain. 

Olyan esetet, mely nem mindennapi történetével a grafológusok, de a betegséggel foglalkozó  
más szakértők számára is átgondolnivaló összefüggéseket hordoz.
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sorok, hanem gyermeteg naivitást, szeretetéhséget, 
sérülékenységet, túlérzékenységet egyaránt felfedez-
hetünk benne. Különösen tetten érhető ez a megnö-
vekedett középzónás oválok (a, o, ö betűk) vizsgálatá-
nál. A konvenciókhoz való ragaszkodás, a neveltetéssel 
együtt járó prüdéria mellett a túlbiztosítás jelei is meg-
találhatók a sok helyen áthúzott „z” betűiben, amelyek 
az oly nagyon vágyott harmóniát nemhogy megerősí-
tik, hanem a felfokozott biztonságigény feszültségében 
kioltják. 

Így a hite erejének pozitív értékei ellenére egy óriási 
kettősség (ambivalencia), döntésképtelenség vagy té-
ves döntések sorozatának sokasága jöhet létre, a foko-
zott szeretetéhség mögött megmutatkozó hiány pedig 
állandó erőveszteséghez vezet. 

Túl sokat akar adni magából, s ez nem mindig talál 
ked  vező fogadtatásra, sőt előfordulhat, hogy ellenállást 
váltott ki a környezetéből.

Ugyanakkor ott a másik véglet is, amely abból fakad, 
hogy ezáltal gyakran kihasználható, máskor meg nehe-
zen meggyőzhető volt, és makacs módon ragaszkodott 
saját elképzeléséhez, tudattalanul pedig magához a be-
tegségéhez.

A bal margó és a nagy „A” betű első szárának megvas-
tagodott vonalvezetése frusztrált – ez pedig anyai prob-
lémát jelez. Holott kitartásában, munkabírásában, lendü-
letében nagyon is sokat hozott anyai ágon, amely a bal 
margó balról beívelő nagy „A” betűjének kezdővonalánál 
is (több más jellel együtt) megmutatkozik a grafológus 
számára. 

Megannyi kettősség érzékelhető, a bal és a jobb agy-
félteke különböző funkciójának, lateralitásának tükre-
ként, amely megmutatkozik a kézírásban, és az életese-
ményekben egyaránt. 

Kézírásból látható a „nem várt gyerek” kompenzáció-
inak lelki ujjlenyomata. Hisz – mint írta – a testvére csá-
szármetszéssel született, édesanyja pedig nem szerette 
volna még egyszer vállalni ezt a megpróbáltatást. Utó-
lag kiderült, már az abortuszhoz is megvoltak az orvosi 
papírok, de végül édesapja kérésére anyja mégis a gyer-
mekvállalás mellett döntött. 

A sokoldalnyi kézírásban összehasonlítva a domináns 
jeleket, különös választ kapunk ennek a grafológiai té-
zisnek a visszaigazolására. Visszaigazolja élettörténeté-
vel a jobb margót, ami jelzi a nap végét, a célt, a munka 
végét, a kitartást, az apával, illetve a férfival való kapcso-
latot egy mégis életben hagyott magzatnál. 

Kedves Olvasónk!
Tinédzserkori kézírása rendkívüli elhivatottságot, küz-
dőképességet, célorientált személyiségjegyeket, és 
rendkívül erős vonzódást mutat az édesapjához. De 
nemcsak „apaimádatot”, hanem a betegség ellenére is 
fokozott tenni akarást, aktivitást is „feltérképezhetünk”, 
amely a betegséggel való megküzdés egyik alapeleme 
is lehet. S ami ezzel általában együtt jár, hihetetlen elkö-
telezettséget, tenni akarást lelkiekben, szellemiekben, 
ami a diagnózisa mellett maga a csoda! Hiszen munka-
szeretetet és célorientált személyiségjegyeket tükröz 
kézírása a betegség korlátjainak ellenére is.

Az SMs üzenet hasábjain ennél többet, ennél mélyebb 
elemzést nem illendő publikálni. Egy személyes találko-
zás lehetőségét ajánlva egy interaktív elemzés során 
szeretném kifejteni a további tanulságokat. Kívánok sok 
szeretetet és hitet abban, hogy van és lehet gyógyulás!

Továbbra is várom leveleiket: 1011 Budapest, Bem 
rakpart 15. Bővebb információ: www.grafomedia.hu 

Az SMs üzenet magazin olvasói számára különle-
ges lehetőséget kínálunk: akik grafológiát szeretné-
nek tanulni 50%-os tandíjkedvezményben részesül-
hetnek. Jelentkezni a következő e-mail címen lehet:  
palmai.anna2@gmail.com; telefon: 06-30/922-2948.
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s „Heti háromszor egy, és minden jobban 
megy!”– a Médiaunió kampányának cél-

ja, hogy az egészséges, de ülőmunkát végző, ke-
veset mozgó emberek közül is mind többekben 
tudatosuljon a rendszeres sportolás számtalan 
előnye: a jobb közérzet, a nagyobb állóképesség, 
az erősebb izomzat, a szív és keringési rendszer 
jobb teljesítőképessége, de ugyanilyen fontos az 
önbizalom növekedése és a társas kapcsolatok 
erősödése is. Nyilvánvaló, hogy az ezerarcú kórral 
küszködő betegek számára nem könnyű megfe-
lelő sportágat választani, de azok, akik hisznek a 
mozgás jótékony hatásában, számtalan mozgás-
forma közül választhatnak: kézenfekvő lehet a 
szabadban végzett, lassú mozdulatokkal járó Tai-
Chi, vagy a jóga, de a rendszeres séta is megfelelő 
lehet sok beteg számára. 

Az SM-betegek egy része az állapotuk rom-
lása miatt kerekesszékbe kényszerülnek, egyre 
gyakrabban hallani a sokak számára ma még 
különlegesnek számító sportolókról, tenisze-
zőkről, kosarasokról vagy vívókról.  Az SM-be-
tegek közül volt valaki, aki a fokozatosan romló 
állapota ellenére sem adta fel álmait, és egy nem min-
dennapi sportágat választott magának! 

Béres Jenővel a szeptemberi Országos SM Napon ta-
lálkoztam, ahol elismerésben részesült aktív szerepvál-
lalásáért, életútjának bemutatásával szerepet vállalt az 
SM Betegek Országos Egyesületének – SMBOE – 2012-
es médiakampányában. Sokan keresték, fotózták, fag-
gatták, a negyvenes évei derekán járó férfi pedig felké-
szülten és hitelesen válaszolt és mutatta be az életét, 
különös hobbiját. 

– Mióta küzd ezzel a betegséggel, és hogyan élte 
meg az állapotromlását?

– Idén 20 éve, hogy beteg vagyok, az elmúlt két évti-
zedben az állapotom fokozatosan romlott. Azért, hogy 
eltereljem a figyelmem a betegségemről, igyekeztem 
folyamatosan lekötni magam. Korábban gyerekjátéko-
kat fabrikáltam, de 2008-ban – három éve – annyit rom-
lott a jobb kezem, hogy nem tudtam már ezt folytatni. 
Mivel a bal kezem kifogástalan maradt, eszembe jutott, 
hogy gyerekkoromban sportlövő voltam. Jól ment, de 

s  Fülöp Hajnalka

Fegyveres SM-es? 

Különleges sport SM-ben
Javában zajlik a „Sportolni jó!” kampány, mely a hazai lakosság sportolási szokásainak  

megváltoztatását tűzte ki célul. A mozgalom jelmondata: „Sportolj heti 331 órát!”

Fotó: Béres Nóra
A fotó a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete (SMBOE) által szer-
vezett „Ezerarcú kór, SM-betegek ezer arca” fotópályázatra nevezett fényképek 
egyike. A fotópályázatról bővebben: http://smboe.hu/hu/civil-programok/266-
sm-vilagnap-majus-30-an-77-palyazoval-zarult-az-orszagos-fotopalyazat
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15 éves koromban a „kamaszkor kalandjai” miatt abba-
hagytam. Na, gondoltam, kipróbálom megint.

– Sportlövőnek állt kerekesszékkel?
– Esztergomban élek, volt egy kis megtakarított pén-

zem, átmentem Párkányba (Sturovo) és vettem egy lég-
pisztolyt. Nem vártam sokat magamtól, nem feltétlen bíz-
tam benne, hogy menni fog, de azt tapasztaltam, ha erő-
sen koncentrálok, akkor elég jó eredményeket érek el.

– Hol tudott gyakorolni, lőni?
– Eleinte a kertemben alakítottam ki egy lőpályát, de 

a fényviszonyok és a légmozgások miatt nem volt ide-
ális terep a gyakorlásra. Az interneten kutakodva felfe-
deztem, hogy a paralimpiai sportágak között szerepel a 
lövészet. Akkor kezdtem el utánajárni annak, hogy hol 
űzhetném versenyszerűen ezt a sportot. A környéken 
található lőterek különféle okok miatt nem nyújtottak 
lehetőséget erre, végül Pesten, a Polgár Lövészegylet 
akadálymentesített pályája tűnt a legjobb választásnak. 
Éveken keresztül jártam ebbe az egyletbe, ám havon-

ta csak egy alkalommal volt lehetőségem gyakorolni. 
A véletlen szerencse folytán találkoztam egy úrral, aki 
a Piliscsévi Lövészklubba invitált, ami sokkal közelebb 
volt, mint a pesti. A váltás nem volt kérdés számomra, 
csak az utazás tűnt először bonyolultnak: vonattal kel-
let volna utaznom, ami nem egyszerű. Esztergomban 
van egy speciális emelő, a kerekesszékkel együtt csak 
itt tudtam volna felszállni a vonatra. A leszállás ennél 
jóval izgalmasabb kalandnak ígérkezett, Piliscséven 
nincs a mozgásukban korlátozott emberek utazását se-
gítő szerkezet… Már mindent megszerveztem, ám ek-
kor egy szerencsés fordulatnak köszönhetően segítőm 
akadt: rendszeresen autóval utazhattam a lőtérre. 

– Nem olyan ember, aki könnyen feladja!
– Nagyon sokat jelent számomra, hogy a Piliscsévi Lö-

vészklubba járhattam. De úgy érzem, nem csak kaptam, 
adhattam a sportolóknak: úgy tűnik, hogy az életszem-
léletem, a kitartásom például szolgál számukra. A jobb 
kezem nem működik, mégis kiállok, megméretem ma-
gam. Nemrégiben még az edzőt is megvertem, több 
pontot szereztem, mint ő!

– Mik a tervei?
– Hetente járok edzésre, megyek versenyekre is, ezek-

ből sajnos kevés van, évente három alkalommal tudok a 
lőlap elé állni. A kerekesszéktől függetlenül győzni aka-
rok – ez a cél!

– Mit jelent önnek a sport?
– Izgalmat, kihívást, értelmet ad az életemnek. Sze-

retem, éppen ezért motivál a gyerekeim dicsérete. Na-
gyok már, felnőttek: a fiam 27 éves, a lányom pedig 22. 
Talán az erőm, a kitartásom számukra is követendő min-
tául szolgál majd. 

– Hogy tudja a mindennapokban ellátni magát? 
– Megoldom, kis segítséggel, de ellátom magam. Van-

nak nehéz pillanatok, teljesíthetetlennek tűnő felada-
tok: az öltözködés reggel öttől kilencig tart, egy kézzel 
nem egyszerű, mindig egy tornamutatvány.

– De látom, van egy segítője, egy gyönyörű  kutya…
–  Kobak egy golden retriever, speciális kiképzést ka-

pott, mozgássérült-segítő kutya, a „Kutyával az emberért 
Alapítványtól” kaptam, három éve. Sokat segít nekem, 
pl. odahozza a távirányítót, ajtót nyit, villanyt kapcsol… 
De elsősorban nem ez a fontos: a legfőbb értéke, hogy a 
társam. Nem vagyok egyedül, van kihez szólnom! 

Önismeret és szellemi edzettség

Egy speciális életút, egy kitüntetett figyelmet érdem-
lő sportolói karrierről szólt a fenti interjú. A sporto-
láshoz kevésbé fizikai állóképesség és erőnlét, mint 
inkább hozzáállás és elhatározás kell – ezt támaszt-
ja alá Béres Jenő példája is. Hogy mennyire a „fejben 
dől el” a sport is, azt az alábbi sorok igazolják, amit a 
sportpszichológia tudományában a sportolói telje-
sítményről írnak.  „A sport során megtapasztalhatjuk, 
hogy ha a szellemi erőnk nem haladja meg a többi-
ekét, akkor mi leszünk a vesztesek, és a másik nyer. 
Megtanít felismerni saját képességeinket másokkal 
összevetve, és megtanít veszteni is. Képességeink, 
adottságaink ismeretéhez segít hozzá, önismere-
tünket gyarapítjuk a sportolással, sportjátékkal. 

A sportágak között sok olyan játékos teljesít-
mény van, amit élveznek a sportolók is. Ám a spor-
tolóknak nemcsak a testét, az izmait kell megfelelő-
en edzeni, hanem a fejét, az agyát is fel kell készíte-
nie, hogy jól tudja adagolni azt a testi erőt, tudást, 
ügyességet, amit összegyűjtött edzés során.”

Forrás: wikipedia.hu
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s Talán nem árt ebben a rovatban is megismé-
telni a speciálisan SM-betegek számára is aján-

lott Swank-diéta lényegét: a sclerosis multiplexes be-
tegnek telített zsírból maximum napi 10 grammot sza-
bad fogyasztania, ki kell zárnia étrendjéből a margarint, 
a növényi zsiradékokat és a hidrogénezett olajokat. Na-
ponta 40–50 gramm, többszörösen telítetlen olaj, így 
egy evőkanálnyi tőkehalmájolaj bevitele javasolható.  
Hetente legalább háromszor kerüljön az asztalra ten-
geri hal, a fehérjebevitel hüvelyesek, gabonafélék, zöld-
ségek fogyasztásával növelhető. Ennek szellemében  
válogattunk. 

Kérges pisztráng
A kaporral, citromhéjjal, borssal ízesített morzsában ki-
sütött pisztráng igazi hétköznapi luxus. Szardellás vajon 
pirított gombával, zamatos paradicsommal pedig egy 
kifogástalan, egészséges fogás is egyben.

Hozzávalók 2 főre: 2 db 25–30 dkg-os pisztráng, 30 g 
rozskenyér (friss), fél csokor kapor, 1 mk. tört citrombors, 
1 citrom reszelt héja + leve, só, 1 tk. vaj, 1 tk. vaj, 2 szar-
dellafilé, 25 dkg csiperke gomba, friss kakukkfű. Továb-
bá fejenként 6-7 szem kis paradicsom.

A pisztrángot érdemes már tisztított állapotban meg-
venni, így otthon már csak a pikkelyezés marad hátra. Ez 
kissé piszkolós munka, de mindenképp megéri, mert a 
végeredmény egy látványos és ízletes étel lesz. A hala-
kat mindkét oldaluknál irdaljuk be 6-7 helyen, egymás-
tól egyenlő távolságban. Kívül-belül dörzsöljük be hi-
malájasóval, az irdalásokba is kerüljön a sóból. A kenye-
ret aprítsuk össze a fűszerekkel egy aprítóban, egészen 
finom morzsa állagúra.

A halakat kívülről hempergessük meg ebben a mor-
zsában. A morzsa nehezen tapadhat, ezért érdemes ala-
posan rálapogatni a halak felszínére.

Hogy minél kalóriaszegényebb legyen, de mégis kép-
ződjön egy kis vajas kéreg a halon, érdemes kerámiabe-
vonatos serpenyőben készíteni.

Cézár saláta, egy kicsit másképp! 
A tonhal igen ízletes, szaftos húsú hal, amit könnyű el-
készíteni, csak érdemes tudni, hogyan. Cézár salátával 
egyszerűen mennyei.

Hozzávalók 2 főre: 25–30 dkg tonhal (2 szép vastag 
szelet), 3 ek. extra szűz olívaolaj, só, citrombors, 2 ek. 
szezámmag, citromlé, + ½ római saláta vagy jégsaláta, 
fejenként egy szelet rozskenyér és cézársaláta-öntet. 

Az öntet hozzávalói: 2 tojás sárgája, kb. 150 ml olaj, 
csipet só, 2 ek. fehérborecet, fél citrom leve, tört színes 
bors, 3 szardella- (vagy ajóka) filé, 1 tk. magos dijoni 
mustár, 2 gerezd fokhagyma.

A Swank-diéta tartásához ajánljuk

Hal, hal, hal 
Nemcsak vidéken tartja magát sok hiedelem, az óév búcsúztatása és az új év köszöntése mindenütt 

rengeteg babonával, fogadalommal és tilalommal fonódott össze. Ezek közül az egyik legismertebb a 
halhoz köthető: halat enni folyó menti vidékeken szerencsét hoz, de máshol a hallal elúszik a szerencse! 

Mivel túl vagyunk az évfordulón, így nyugodt szívvel ajánlunk Önnek speciális, halas recepteket.



20

A halfiléket mossuk meg, szárítsuk le róluk a nedvessé-
get. Szórjuk meg borssal, kenjük át őket olajjal, majd fél 
órát pihentessük így. Közben készítsük el a majonézt: eh-
hez a tojások sárgáját keverjük ki csipet sóval, majd kézi 
habverővel verjük kemény mártássá az olajjal. Az olajat fo-
lyamatosan, kis adagokban adjuk hozzá. Amikor ez meg-
van, adjuk hozzá a borecetet, a citromlevet, a borsot. A fok-
hagymát reszeljük le, és zúzzuk össze a szardellával, és a 
magos mustárral. Ezzel a pasztával keverjük ki a majonézt.

Sütés előtt sózzuk, és forgassuk meg a szezámmagban 
a tonhalszeleteket. A maradék 2 ek. olajat hevítsük fel egy 
serpenyőben, és tegyük bele a tonhalszeleteket. A ton-
halat nagyon gyorsan elkészíthetjük, de figyeljünk arra, 
hogy ne süssük túl, mert akkor kiszárad. Az igazán jó ton-
hal steak rosé (azaz a közepe rózsaszín marad). Ez ne ré-
misszen el senkit, mert ez pont jó így. Legegyszerűbb, ha 
két szögletes végű fakanállal forgatjuk a steak eket úgy, 
hogy minden oldalukat átsüssük. Akkor jó, ha kifehéredik 
a széle, de enyhe nyomásra puha a hal.

A salátát tépdessük szét, a kenyérszeleteket vágjuk 
kockára, és zsiradék nélkül pirítsuk meg. A salátát kever-
jük össze a kenyérkockákkal, és az öntet egyharmadá-
val, maximum felével. Tálaláskor a tonhal-steaket locsol-
juk meg friss citromlével. 

Tintahal ínyenceknek 
Ha van rá mód, érdemes friss tintahalat vásárolni, mert 
ezáltal lesz fenséges az ebéd. Tintahal és a nagy hármas: 
chili, fokhagyma és petrezselyem 
– ennyi, és nem több! 

Hozzávalók 2 főre: 40 dkg friss 
tintahal (szépia), 3 ek. extra szűz 
olívaolaj, só, tört színes bors, chili, 
2 gerezd fokhagyma, 1 csokor friss 
petrezselyem, 1 citrom reszelt hé-
ja és kifacsart leve.

A tintahalakat (tisztított) mossuk 
meg, majd alaposan itassuk fel ró-
luk a vizet. Dugjunk a közepükbe 
óvatosan egy szélesebb pengéjű kést, majd a kés lapján 
lévő részeket vágjuk be 2-3 helyen ferdén. Sózzuk, bor-
sozzuk. Hevítsük fel az olajat egy grillserpenyőben, és te-
gyük rá a tintahalakat. A chilit és a petrezselymet aprítsuk 
fel, a fokhagymát reszeljük le. A tintahalat 4-5 perc után 

fordítsuk meg. Nem szabad túlsütni, mert akkor gumisze-
rű lesz. A tintahalat szórjuk meg a chilivel, a fokhagymá-
val, és forgassuk át így őket 1-2 percig. 

Amikor elkészültek, szórjuk rá a petrezselymet, a cit-
romhéjat is, és még a forró serpenyőben locsoljuk rá a 
friss citromlevet is.

Frissen, forrón tálaljuk salátával.

Sonkakérges afrikai harcsa
Ez az étel amilyen egyszerű, olyan finom. Egyáltalán 
nem komplikált, grill zöldségekkel mennyei!

Hozzávalók 4 főre. A halhoz: 600 g afrikai harcsafilé 
(8 darabra vágva), 16 szelet szárított sonkaszelet, tört 
citrombors, fogpiszkáló.

A paradicsomhoz: 400 g sárga húsú (piros is jó) kok-
télparadicsom, 1 ek. extra szűz olívaolaj, csipet só, csi-
pet friss kakukkfű.

A répához: 400 g sárgarépa, 1 ek. vaj, 1 tk. nádcukor, 
csipet friss kakukkfű, tört citrombors.

A kapris öntethez: 30 g vaj, 1 ek. olívaolaj, 1 citrom 
leve, 1 ek. kapribogyó.

A halakat borsozzuk, majd mindegyik filédarabot bur-
koljunk be 2-2 szelet sonkába. A haltekercseket fogpisz-
kálóval fogjuk össze. Serpenyőben oldalanként 3-3 percet 
süssük a halakat. Sózni nem kell, mert a sonka eleve sós.

A paradicsomokat vágjuk félbe, és hevített olívaolaj-
ra dobjuk rá. Fűszerezzük azonnal, majd maximum másfél 
percig süssük magas hőfokon. A sárga húsú paradicsom 

gyorsan szétesik, sűrű krémes szósz 
képződik körülötte. A répákat há-
mozzuk meg, majd ferdén vágjuk 
vékony szeletekre.

A vajat hevítsük fel egy ser-
penyőben a cukorral együtt, de 
figyel jünk oda, hogy 140 fok fölé 
ne melegedjen a serpenyő, mert 
azon felül a vaj megég.

Szedjük rá a répákat, fűszerez-
zük, és 4-5 percig süssük folya-

matos rázogatás mellett. A visszamaradt pörcös ser-
penyőben olvasszuk fel a vajat, az olívaolajat, csorgas-
suk bele a citromlevet, és adjuk hozzá a kapribogyót.  
Forraljuk fel, és már készen is van. Tálaláskor ezzel az 
öntettel locsoljuk meg a halat. 
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