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s Hogyan tehetnénk szebbé, kényelmesebbé, kom-
fortosabbá mindennapjainkat? Mit tehetünk ön-

magunkért? Lehet javítani az életminőségünkön? Szám-
talan kérdés, melyre a hétköznapok forgatagában egyál-
talán nem keressük a válaszokat. Pedig igenis, ezekre a 
dilemmákra muszáj (lenne) választ találnunk ahhoz, hogy 
boldogan, vagy legalább is elégedettebben éljünk. 

Tanulható, tanítható-e a boldogság, és ha igen, érde-
mes-e boldogabbá válni, vagy azoknak van igazuk, akik azt 
mondják, hogy a boldog ember értetlenül áll mások szen-
vedéseivel szemben, és különben is, ahogy öregszünk, úgy 
peregnek le rólunk a tanultak, és kerül előtérbe génjeink 
által meghatározott temperamentumunk?

A kutatók által az alkotó időskor megéléséhez adott ta-
nács egy nagyon távoli analógiát használ, az angol demok-
rácia „checks and balances” modelljét. Ahhoz, hogy fenn-
tartsuk a kompromisszumot a sejtjeink között, nem szabad 
túlerőltetni a minket alkotó bonyolult rendszert, sem lel-
künket, sem testünket. Azaz ne koplaljunk, de ne is habzsol-
junk. Ne éljünk bezárt, változásmentes, élményszegény éle-
tet, de ne terheljük a szervezetünket állandó stresszel sem. 
Fejleszthetjük a bennünk lakozó komplexitást azzal, hogy 
mindig valaminek és e valami ellenkezőjének egyszerre 
próbálunk megfelelni. Ha be tudjuk építeni a saját életünk-
be ezeket az egyensúlyokat, akkor várhatjuk el, hogy a szer-

vezetünk olyan kiegyensúlyozottan tartós maradhasson, 
mint egy sok évszázada fejlődő, stabil demokrácia.

S hogy mit tehetünk még?
A Science tudományos lap egy pár évvel ezelőtt közölt 

egy összefoglalót arról, hogy a baráti kapcsolatok mennyi-
re befolyásolják az emberi egészséget. Kutatók rámutattak 
arra, hogy a közeli barátaink nem elhanyagolható mérték-
ben befolyásolják azt, hogy kövérek leszünk-e, dohány-
zunk-e, avagy boldogok vagyunk-e. A közösségi hálózat-
ra mosolygó arcú fotót feltevő emberek ismerősei érdekes 
módon szintén mosolygó arcú fotót tettek fel – a szomorú 
arcúak viszont szomorú arcúakkal voltak körülvéve. Tény, 
hogy kapcsolati hálónk rendkívül fontos a napi stressz le-
küzdésében. A barátok léte nemcsak viselkedési mintákat 
ad arra, hogy mások hogyan birkóznak meg egy-egy ne-
héz helyzettel, hanem még abban az esetben is segít ki-
alakítani a  „képes leszek megoldani ezt” tudatot, ha tény-
leges segítséget nem is kérünk, csak tudjuk, hogy ha szük-
ségünk lenne erre, akkor megtehetnénk.

Ön mit tesz önmagáért? A karácsony ünnepe, az új év 
kezdete kiváló időpont az „újratervezéshez”. Ha végigol-
vassa cikkeinket, interjúinkat, erőt meríthetnek az elkerül-
hetetlen változtatáshoz. 

A SMs üzenet szerkesztősége  
erőt és sok jó barátot kíván Önnek 2014-re. 

Kedves Olvasó!

A mezei veréb (Passer montanus) a madarak (Aves) osztályának verébalakúak (Passeriformes) rendjébe 

és a verébfélék (Passeridae) családjába tartozó faj. Hossza 12,5–14 centiméter, szárnyfesztávolsága 21–26 

centiméter, testtömege 24–38 gramm. Feje teteje, halántéka és nyakszirtje vörösbarna. Szemsávja, a szeme 

alatt levő sáv, hátsó fültájékfoltja és az állát-torkát beborító nagy folt fekete. Pofája és nyaka felső része fe-

hér; hasi oldala fehéresbarnás. Rendszeres fészkelő, Magyarországon védett. A Magyar Madártani Egyesü-

let a mezei verebet az Év madarának választotta 2007-ben, ennek fő oka hirtelen állománycsökkenése.

Forrás. Wikipédia
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s Eszébe sem jut dr. Tegze Nárcisz főorvos asz-
szonynak, hogy van, ami megkülönbözteti a 

Kútvölgyi SM Centrumát a többitől. Ezt firtató kérdésem-
re válaszolva elsőként azt mondja, talán abban mások, 
hogy igyekeznek rugalmasan alkalmazkodni aktívan 
dolgozó betegeik időbeosztásához, így adott esetben 
munkaidőn túl is lehetőséget teremtenek a szükséges 
orvos-beteg találkozásra. 

Az SM betegségben a neurológiai tüneteken túl 
gyakran találkoznak olyan pszichés tünetképződés-
sel, mint a szorongás, a depresszió vagy memóriaza-
varok, amelynek kezelésében határozott előnyt jelent 
a mindkét területen való szakmai jártasság – mondja 
a főorvos asszony, aki egyébként több mint tíz éve ve-
zeti a centrumot, de korábban is szerzett már tapasz-
talatokat sclerosis multiplexes betegek ellátásában, 
hiszen a szomszédos Szent János Kórházban ugyan-
ezt a feladatot látta el.

– Könnyű dolgom van, mire hozzám kerülnek a bete-
gek, Tegze doktornő pszichiáterként ugyanis nagy hang-
súlyt fektet a kommunikációra – válaszolja Gedra Lajos-
né, Vali, amikor azt kérdezem, túl vannak-e a páciensek 
a sclerosis multiplex elfogadásán, mire hozzá kerülnek 
betegoktatásra, gondozásra. – Főorvos asszonnyal közö-
sen próbáljuk elfogadtatni a betegség tényét, a vele való 
együttélés mikéntjét. Ellátom a betegeket életmód- és 
táplálkozásbeli tanácsokkal is.

Félősebbek a férfiak
Az első találkozó az asszisztenssel az ismerkedéssel 
kezdődik, ilyenkor átbeszélik a betegséget, az injekció-
fajtát, hogy azt mikor, és pontosan hová kell beadni, 
milyen mellékhatásokra lehet számítani, mire kell oda-
figyelni. Aztán jön a neheze. Vali úgy fogalmaz: „barát-
kozunk a tűvel”.

– Van, aki már második alkalommal eljut odáig, hogy 
maga szeretné beadni az injekciót, és van, aki csak az 
ötödik találkozáskor szánja rá magát. A férfiak egyéb-
ként nehezebben barátkoznak meg a gondolattal, 
hogy megszúrják magukat, jobban iszonyodnak a tű-
től, de valamennyi páciensünket csak azután engedem 
otthon szúrni, ha már teljes biztonsággal tudja kezelni 
az automata vagy félautomata beadó készüléket, vagy 
adja be magának a gyógyszert. A betanítás után több-
nyire csak a háromhavi kontrollon találkozom velük, il-
letve akkor, ha valamilyen rendkívüli esemény történik. 
Többségükkel szoros kapcsolatom alakul ki, gyakran 
beszélünk telefonon.

De nem csak a betegségről. A páciensek többsé-
ge beszámol Valinak nyaralásról, munkahelyváltásról, 
beavatják az életükbe, mindennapjaikba. Persze nem 
mindenki igényli ezt a szoros kapcsolatot, és van né-
hány kevésbé együttműködő beteg is. Tegze Nárcisz 
azt mondja, van néhány nagyon rossz tapasztalatuk, de 
betegeik nagyobb hányada fegyelmezetten együttmű-

s  Tarcza Orsolya

Bemutatkozik a Kútvölgyi Klinika Sclerosis Multiplex Centruma  

Itt nem csak a test, a lélek is gyógyírt talál
Komplex ellátást kapnak a sclerosis multiplexes betegek a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi  

Klinikai Tömbjének neurológiai osztályához tartozó SM Centrumban. A betegek testi gyógyulását  
dr. Tegze Nárcisz főorvos asszony neurológusként, lelki gyógyulásukat pedig pszichiáter szakorvosként 

segíti egy személyben. A páciensek gondozásában közreműködő szakápoló,  
Gedra Lajosné, Vali szerint ez mindenképpen előnyt és többlettámogatást jelent a betegeknek.
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ködik a terápiában, egy-egy injekció esetenként kima-
rad, de többnyire betartják a javaslatokat. 

– Azok, akik nem partnerek a kezelésben, leginkább 
a pszichésen érintett betegeink, akik nem tudják a 
sclerosis multiplex súlyát kellőkép-
pen megérteni, vagy rossz szociá-
lis körülmények között élnek, és a 
családban sem akad, aki támogat-
ná őket a nehéz pillanatokban. Ők 
sok esetben a betegségből eredő 
belátásiképesség-csökkenés miatt 
sem mérik fel azt, mennyit ártanak 
önmaguknak azzal, hogy nem mű-
ködnek együtt. Ilyenkor aztán elő-
fordul, hogy a hosszas beszélgeté-
sek sem segítenek.

– Betegeink számára nem köny-
nyű feldolgozni a sclerosis multi-
plex betegség tényét, és elfo-
gadni, hogy az jelentősen meg-
változtathatja a magánéletüket, 
karrierjüket, életminőségüket. Tá-
maszt kell nyújtanunk nekik, biz-
tosítani kell őket arról, hogy bi-
zalommal fordulhatnak hozzánk 
problémáikkal. A jó együttműködés-
nek és kezelésnek köszönhetően az állapotrosszabbo-
dás elkerülhető, mérsékelhető – folytatja a főorvos. – 
Ezért igyekszünk személyes kapcsolatot tartani velük, 
különösen az első időkben, a betegség diagnosztizá-
lása után. Ilyenkor gyakrabban van szükség arra, hogy 
leüljünk egy félórát, órát beszélgetni, s a páciens pon-
tosan megértse, mit jelent ez a betegség, milyen ha-
tással lehet az életére, a hétköznapjaira.

Halló, mi a baj?
Nemcsak Vali, de Tegze Nárcisz is a betegei rendelke-
zésére áll telefonon, a gyógyszeres terápia beállítása 
alatt probléma esetén felhívhatják, hogy oldani tudja 
a kezdeti szorongásokat, segítse a betegséggel való 
együttélés kialakítását, orvosolja a kezdeti injek ció-
zási nehézségeket. A doktornőt telefonon leggyak-
rabban állapotrosszabbodás, a hirtelen jelentkező 
kettős látás, szédülés esetén keresik, asszisztensét 

pedig változó panaszokkal hívják, leginkább akkor, 
amikor az injekciózás betanulási folyamata még tart.

– Kérek egy telefont! – szokta mondani Vali az első 
alkalommal otthon injekciózó betegeknek, akik ilyen-

kor elmesélik, hogy sikerült meg-
oldaniuk a feladatot. Később in-
kább a készülékekkel kapcsolatos 
technikai problémák miatt hívják, 
amelyeket nagyrészt meg tudnak 
oldani telefonon. Időnként a szú-
rás helye bepirosodik, ilyenkor azt 
tudakolják, mivel lehet enyhíteni a 
bőrpírt.

Mozogni kell, amíg lehet
A centrumban közel hetven be-
teget gondoznak, közülük negy-
ven-ötvenet kezelnek immunmo-
dulánssal. Minthogy a sclerosis 
multiplex elsősorban a hölgyeket 
támadja meg, így itt is több a nő-
beteg. Tegze Nárcisz tapasztalatai 
szerint a kezdeti nehézségeken 
két-három beszélgetés után át-
lendülnek a páciensek. A legtöbb 

problémát előrehaladott állapotban 
a mozgás jelenti számukra, pedig az sokat tud segí-
teni, van olyan beteg is, aki rendszeresen jár edzé-
sekre. A gyógyszeres kezelésekkel jó esetben ma 
már évekig megtartható a megfelelő mozgásállapot 
és mozgásteljesítmény, a súlyosabb állapotú bete-
geknél ez már problémásabb, ott a gyógytorna az, 
ami szóba jön.

– Óriásit haladt előre az orvostudomány a sclerosis 
multiplex kezelésében, de sajnos vannak olyan betege-
ink, akiknek a kezelések ellenére is romlik az állapota, 
rokkanttá válnak, súlyosan romlanak a szociális funk - 
cióik, nem tudnak dolgozni, annak ellenére, hogy ő is, 
mi is elkövetünk mindent a lehetőségek határain belül. 
Ilyenkor van a legnagyobb szükség a támogatásra.

Ne a fűszerestől kérdezzenek!
Téves kép él a betegekben az SM-ről. Ha valaki koráb-
ban már hallott róla, először azonnal a tolószékre asz-

Dr. Tegze Nárcisz
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szociál, és ha az interneten igyekszik információt gyűj-
teni, csak még nagyobb káosz lesz a fejében.

– Ezért nagyon fontosak a személyes beszélgetések, 
mert ezek alkalmával igyekszem eloszlatni a nem ak-
tuális, vagy nem reális félelmeket – 
mondja a főorvos. De Vali is azt ta-
pasztalja, amikor a betegek megis-
merik a diag nózist, hosszú órákat 
töltenek a világhálót bújva, hogy 
minél több információhoz jussa-
nak a kórról, ám ez nem könnyít 
mindig a helyzeten.

– Rengeteg nem valós, vagy fél-
revezető tudnivalót olvasnak az 
interneten a páciensek, ezért én 
már első találkozásunk alkalmával 
azt kérem, bármilyen tényként kö-
zölt hírrel találkoznak, feltétlenül 
beszéljék meg velem, vagy a dok-
tornővel. Javasolni szoktam olyan 
honlapokat, amelyekről hiteles hí-
rekhez juthatnak. Nem a sarki fű-
szerestől kell információkat besze-
rezni!

– A leggyakoribb tévhit, hogy 
tolószékbe kerülnek, fekvőbetegek, 
mozgássérültek lesznek. Ettől aztán elég nehéz őket 
eltéríteni, de amikor megértik, hogy ez ma már nem 
feltétlenül van így, és az injekciókkal, kezelésekkel 
hosszú ideig teljes életet tudnak élni, akkor meg le-
het nyugtatni a pácienseket. A kezdeti depressziós ál-
lapotból viszont nehéz kimozdítani őket.

Gyakorta bukkannak az SM-esek természetes gyógy-
módokat, alternatív terápiákat kínáló weboldalakra is, 
amikor ezek hasznosságát firtatják, Vali mindig Tegze 
doktornőhöz irányítja a betegeket.

– Vannak alternatív, természetgyógyászati módsze-
rekkel próbálkozó betegeink, de az csak a legritkább 
esetben fordul elő, hogy ezek miatt elhagyják a javasolt 
gyógyszeres terápiát. Jellemzően elfogadják, hogy eze-
ket a módszereket az orvosi kezelések mellett érdemes 
igénybe venni, mert úgy többet tudnak segíteni az álla-
potukon, csak együttesen járhat haszonnal a két mód-
szer – mondja a főorvos.

Féltik a munkahelyüket
Az új betegek oktatása mellett Vali a kontrollra visz-
szajárók gondozását is ellátja. Kiadja a tűket, ellen-
őrzi az injekció helyét, a beadókészülékeket. Hogy 

félautomata vagy automata ké-
szüléket használ-e a beteg, vagy 
éppen a hagyományos injekció-
zás felel meg számára, az éppen 
úgy függ az egyéni tényezőktől, 
mint a doktornő által javasolt te-
rápiától. 

Tegze Nárcisz felajánlja a variá-
ciókat, és a beteg dönti el, hogy 
milyen típusú készüléket hasz-
nál, vagy marad a manuális be-
adásnál. Az ötféle injekció között 
van, amelyet mindennap, másna-
ponta, vagy heti háromszor kell 
adni bőr alá, vagy amelyet egy 
héten egyszer izomba. Természe-
tesen az orvos dönti el, hogy me-
lyik típus mikor választható, a be-
teg állapotától függően – mond-
ja még Vali.

A háromhavi kontrollra a leg-
többen odafigyelnek, csak egy-egy 

renitens akad időnként. Velük Vali igyekszik egy ki-
csit többet foglalkozni. Ha valaki nem jön időben, azt 
telefonon, majd levélben is megkeresik. A kisebb ki-
lengések, egy-egy injekció kimaradása leginkább ak-
kor fordul elő, amikor a páciensek jól érzik magukat, 
vagy családi problémák miatt háttérbe szorul saját 
betegségük.

– A sclerosis multiplex betegség mindenfélekép-
pen nagy változást hoz a páciens életében, ennek 
mértéke a jelentkező tünetektől függ – összegzi az 
SM Centrum asszisztense. Ha rosszabbodik a beteg 
állapota, egyre nagyobb szükség van a kímélő élet-
módra, és az sem mindegy, hogyan fogadja a beteg-
séget a család vagy a munkahely. Ahol egyébként 
sok SM-es eltitkolja a problémáját, hiszen mindenki 
félti az állását. Vali szerint egyébként az ebből eredő 
stressz terheli meg leginkább a sclerosis multiplexes 
betegeket.

Gedra Lajosné
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s Szegeden egy olyan betegregisztert hoztak 
létre, amely a dél-alföldi klinikai centrumban 

az elmúlt húsz évben megfordult valamennyi SM-be-
teg kórtörténetét nyomon követi. Az itt nyilvántar-
tott betegek számából egyrészt következtetni lehet 
az országos adatokra, másrészt 
az egyéni sorsok követése tudo-
mányos és betegbiztonsági szem-
pontból is fontos.

Elképzelhetetlennek tűnik, hogy 
akkor, amikor az egészségügy-
ben mindent adminisztrálnak és 
nyilvántartanak, akkor ne tudnák 
pontosan megmondani, hogy egy 
adott betegséggel hányan élnek 
az országban. Pedig ez a helyzet: 
a sclerosis multiplexes betegek-
ről is nagyon eltérő adatok láttak 
már napvilágot, beszéltek 6 ezer, 
8 ezer, mások kétszer ennyi hazai 
betegről is. 

Az, hogy egy adott pillanatban 
hány beteget kezelnek SM beteg-
séggel, az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár (OEP) finanszí-
rozási adataiból ugyan megál-
lapítható, hiszen az OEP meg tudja mondani, hogy 
mennyi adag gyógyszert vásárolt, illetve mennyi be-
tegnek rendeltek sclerosis multiplex fődiagnózissal 
terápiát. Viszont, mivel az SM lefolyását módosíta-
ni képes kezelések egyelőre csak a javuló-rosszab-

bodó stádiumban lévő betegek számára állnak ren-
delkezésre – tehát az aktuálisan SM-mel élőknek 
csak mintegy harmada kap ilyen terápiát –, emiatt a 
gyógyszerfelhasználás adatai közel sem adnak teljes 
képet, az egyéni sorsokat pedig teljesen elfedik.

Odafigyelés egy életen át

Ezért is van jelentősége annak a 
kezdeményezésnek, amelyet a 
szegedi Neurológiai Klinikán va-
lósítottak meg. Amint arról dr. 
Bencsik Krisztina egyetemi do-
cens beszámolt, egy olyan átfogó 
adatbázist alkottak meg, amely 
egyrészt jelenleg a régióból Sze-
geden kezelt több mint hétszáz 
SM-betegnek tartalmazza az ada-
tait, másrészt pedig a regiszter-
be a klinika betegdokumentáci-
ójából húsz évre visszamenőleg 
is felvitték az információkat a pá-
ciensekről. 

A regiszterbe való bekerülés ön-
kéntes és anonim, a nyilvántartás 
TAJ-szám alapú, s rendkívül szigo-

rúan ügyelnek az adatvédelmi előírások betartására 
is. A betegregiszterbe tehát azok a betegek kerültek 
be, akik ehhez hozzájárulásukat adták, a gyakorlat-
ban azonban nem volt olyan páciens, aki tiltakozott 
volna ez ellen.

s  B. Papp László

Betegregiszterben követik a páciensek sorsát

Hány SM-beteg sorstárs él az országban?
8000-9000 sclerosis multiplexes sorstárs él Magyarországon – derül ki abból a vizsgálatból,  

amelyet a szegedi Neurológiai Klinika munkatársai tettek közzé. 

Dr. Bencsik Krisztina
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A regiszterből kiderül: kinél mikor és milyen tüne-
tekkel kezdődött a betegség, mikor diagnosztizálták 
a kórt, mikor történt állapotrosszabbodás, hogyan 
változott a fizikális állapotot kifejező EDSS érték, mit 
mutattak az MRI és likvorvizsgálati leletek. Rögzítet-
tek minden alkalmazott gyógyszert, azok mellékha-
tásait, az SM betegségen kívül meglévő más beteg-
ségeket, s azok gyógyszerezését is. 

A regiszter teljességét mutatja, hogy abba bekerül-
tek az életmódra vonatkozóan az élvezeti szerek, az 
életminőséget szintén meghatározó pszichológiai és 
kognitív tesztek eredményei is. Szegeden kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a gyermekvállalásra: végigkövetik 
az SM-beteg nők terhességét, majd a gyerekek fejlő-
dését is, s az itt megszerzett tapasztalatok ugyancsak 
bekerülnek a nyilvántartásba. 

A betegregiszter tudományos értékét tovább eme-
li, hogy a szegedi Neurológiai Klinikának van egy 
biobankja, ahol sok száz SM-beteg maradék likvor-
mintáját őrzik, s mintegy ötszáz pá ciens től van DNS-
mintájuk is, ezeket is összekapcsolják a betegdoku-
mentációval. A számítógépes rendszer nemcsak az 
egyéni sorsok alakulását képes követni, hanem az 
évtizedes távlatban követett sok-sok esetből szá-
mos olyan összefüggés is felfedezhető, amely révén 
még biztonságosabbá és hatékonyabbá válhat a be-
tegellátás. A betegregiszter adatai azért is fontosak, 
mert általa pontosan nyomon követhető a gyógy-
szeres terápiák hosszú távú hatékonysága és kiha-
tása a betegek életére, ezáltal hiteles visszajelzést 
tudnak adni az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tárnak az SM-betegek kezelésére fordított összegek 
hasznosulásáról.

A betegregisztert bemutatták novemberben a Ma-
gyar Neuroimmunológiai Társaság esztergomi kong-
resszusán, s nem kizárt, hogy más klinikai központok 
is csatlakoznak a szegedi munkához, s egy szélesebb 
körű betegnyilvántartás jöhet létre.

Egyre több betegről tudunk

Amint arról Bencsik Krisztina beszámolt, a betegre-
giszter nyomán készült legfrissebb felmérésük sze-
rint 100 ezer lakosra 83 SM-beteg jut, azaz országo-
san 8 ezer és 9 ezer közé tehető a betegséggel együtt 
élők száma. A visszatekintő adatok szerint ez a szám 
magasabb, mint amit a korábbi években mértek. 
Az 1960-as években még 20 SM-beteggel számoltak 
100 ezer lakosonként, az 1980-as években 37 volt ez a 
szám. A növekedésnek egyrészt lehetnek a környeze-
ti változásokban rejlő okai, tehát hogy valóban több 
a beteg, viszont a szám emelkedése abból is adó-
dik, hogy fejlődött a diagnosztika, azaz több SM-be-
teg kap egyre korábban diagnózist, illetve változott a 
definíció is, hogy milyen leletekkel tekinthető valaki 
SM-betegnek. 

A korai diag nózis döntő jelentőségű a betegek hosz-
szú távú kilátásai szempontjából, mára ugyanis be-
bizonyosodott: azoknál a pácienseknél tudják a leg-
nagyobb eséllyel és a legtovább lassítani az SM elő-
rehaladását, a legtovább megőrizni az aktivitást, az 
önállóságot, az életminőséget, akiknél a lehető legko-
rábban elkezdődik a kezelés.
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s A 8-9 ezer magyar SM-betegnek csak mintegy 
harmada kap egy időben a sclerosis multipex le-

folyását módosító (disease-modifying therapies, DMTs) 
gyógyszeres kezelést. Ennek nem finanszírozási oka van, 
Magyarországon az SM gyógyszerekhez való hozzáfé-
rés régiós összehasonlításban jónak mondható. A ma-
gyarázat szakmai: a betegségnek csak adott típusára, 
illetve adott stádiumára van törzskönyvezett terápia. 
Valamennyi ma hozzáférhető, az SM lefolyására ható 
gyógyszer (első vonalban négy, lényegében egyenérté-
kű injekció, másodvonalban egy havonta alkalmazandó 
infúzió, illetve egy törzskönyvvel igen, de hazai OEP-tá-
mogatással még nem rendelkező tabletta) a  relapszá-
ló-remittáló SM-betegeknél alkalmazható, akiknek álla-
pota – hirtelen állapotrosszabbodással járó shubokkal 
együtt járó – rosszabbodó-javuló hullámzást mutat.

A betegség felfedezésekor a páciensek körülbelül 80-
85 százalékát diagnosztizálják relapszáló-remittáló stá-
diumban. Minden tizedik beteg primer progresszív, e pá-
ciensek állapota eltérő ütemben, de fokozatosan romlik. 
Minden huszadik beteg pedig a kezdetektől progresszív-
relapszáló típusú kórlefolyásba tartozik, amikor a folya-
matos állapotrosszabbodást még hirtelen kialakuló shu-
bok is súlyosbítják. A relapszáló-remittáló típusú beteg-
ség döntő többsége – az esetek mintegy 80 százaléka 
– évek vagy évtizedek elteltével átalakul szekunder prog-
resszív kórformává, amikortól szintén a folyamatos – oly-
kor relapszussal súlyosbodó – állapotrosszabbodás válik 
jellemzővé, s ezzel ezek a betegek is kikerülnek a jelenleg 
SM gyógyszerrel kezelhető körből.

Az immunmoduláns kezelések célja a relapszusok gya-
koriságának csökkentése, ezzel az idegrendszer védel-
me, az állapotrosszabbodás elodázása azonban a már ki-
alakult idegrendszeri károkat – az idegszálakat szigete-
lő mielinhüvely pusztulását – a kezelések nem képesek 

helyreállítani. Ezért is fontos, hogy az SM gyógyszerek 
mellett a betegek megfelelő tüneti terá piát kapjanak, 
amelyek a fáradékonyságot, a vizelettartási zavarokat, 
az izompanaszokat, a depressziót képesek enyhíteni, il-
letve javítják a mozgásképességet. Utóbbi szempontból 
fontos az is, hogy a betegek hozzáférjenek speciális ne-
urorehabilitációs lehetőségekhez.

Korábban úgy vélték, hogy az SM az életminőséget igen, 
de az életkilátásokat nem befolyásolja. Ezzel szemben má-
ra több vizsgálat is megerősítette: az SM-betegek az átlag-
populációhoz képest átlagosan 10-12 évvel rövidebb ideig 
élnek. E riasztó adat ugyanakkor részben abból is adódik, 
hogy az eddig elhunyt betegek jelentős részénél késett a 
diagnózis, a betegség felfedezésének idején még nem volt 
SM gyógyszer, illetve amikorra már elérhetővé vált a terá-
pia, a betegek állapota volt túlhaladott azon, hogy azt ná-
luk eredménnyel alkalmazzák. A következő generációkban 
a szakemberek – és persze az érintett SM-betegek és csa-
ládjaik – e tényezők kedvező változása, tehát a korai diag-
nózis és a korai kezelés, valamint az új terápiák révén már 
biztatóbb adatokra számítanak.

s  B. Papp László

Javulhatnak  
az életkilátások

Önkénteshálózatot szerveznek az SM-betegeknek

Az ország 5 megyéjében – Békésben, Bács-Kiskunban, Bor-
sod-Abaúj-Zemplénben, Szabolcs-Szatmár-Beregben és 
Győr-Moson Sopronban – szervez önkéntes segítő hálóza-
tot az Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány. 
A projekt célja az SM-betegeket segítő szervezetek össze-
fogásával egy olyan komplex oktatóanyag kidolgozása, s 
az ismereteknek egy konferenciasorozaton való átadása, 
amely hosszabb távon egy jól működő, egész országot fel-
ölelő önkéntes segítő hálózat létrehozását, működtetését 
célozza. Mindemellett kiemelt cél a különböző társadalmi 
csoportok összekapcsolódása, az SM betegséggel össze-
függő közgondolkodás megváltoztatása, a betegek elszi-
getelődésének, a szegregációnak a visszaszorítása. 

Az MSMBA programja révén az önkéntesek bevonásá-
val, megfelelő képzésükkel és az önkéntes munka szakmai 
koordinálásával alacsony költségek mellett hosszú távon 
megoldható, hogy az SM-es betegek élethelyzete, életmi-
nősége javuljon. A program egyrészt közvetlen segítséget 
nyújt a sorstársaknak, másrészt közvetetten segít abban, 
hogy a hozzátartozók részbeni tehermentesítésével jobban 
eleget tudjanak tenni munkahelyi kötelezettségeiknek, ez-
által a család egzisztenciája stabilabb maradhasson. 

Bővebb információ: www.msmba.hu
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– Hogyan ismerkedett meg a férjével?
– Óvodában dolgoztam fiatal óvónőként, amikor egy 

apuka jött beíratni a gyerekeit. Lakást kaptak, így kerül-
tek a mi óvodánkba. Tüneményes két gyerek volt! Imád-
tam őket, ők is nagyon megszerettek, én lettem a ked-
vencük. Aztán kiderült, hogy a mama elköltözött és ott-
hagyta a családját. A papa egyedül maradt a két lánnyal, 
akkor fejezte be a második diplomáját, gépészmérnök 
volt, autóvillamossággal foglalkozott.  Rászakadt a gye-
reknevelés, a munka meg a tanulás, mi, óvónők pedig 
végignéztük, hogyan küzd a gyerekeiért, később, hogy 
mennyire megviseli a válóper. Egyszer egy kolléganőm-
mel meghívott bennünket a lányai születésnapjára: szép 
lakás, a gyerekeknek torta, akkor láttam őket először 
az otthonukban. Telt-múlt az idő, egyszer odajött hoz-
zám, elmennék-e vele a diplomaosztó utáni bankettre. 
Föl voltam háborodva, hogy képzel ilyet, dehogy me-
gyek! Tiltakoztam, aztán megkérdeztem a kolléganői-
met. „Nincs abban semmi, elvégre független vagy, miért 
ne!”– mondták. A vezetőnő is biztatott. Utólag persze ki-
derült, tőle tudta a férfi, hogy nincs komoly kapcsola-
tom. Elmentünk egy elegáns étterembe, csodálkoztam, 
hogy nincsenek ott a diáktársak. Elnézést kért és beval-
lotta, annyira örül, hogy velem lehet, hogy nem ment el 
a bankettre. Kicsit rosszallottam, de olyan kedves volt, 
elnéztem, hogy félrevezetett. Beszélgettünk mindenfé-
léről, elmondtam neki, hogy beadtam a lakásigénylése-
met. Még a nyomtatványt is megmutattam, amit kitöl-
töttem, ő kivette a kezemből és összetépte. „Nem kell 
magának lakás – mondta –, mert maga lesz az én fele-
ségem”.

– Az első randevún?
– Igen. Én kikértem magamnak, hogy képzeli. Kézzel-láb-

bal tiltakoztam, hiszen ő elvált ember volt két gyerekkel.

–  De közben tetszett, nem?
–  Nagyon csinos ember volt, kellemes modorú. Má-

justól októberig naponta találkoztam vele, eljött a mun-
kahelyemre. Lassan elfogadtam, hét hónap múlva ösz-
szeházasodtunk.

–  Lett egy férje és két gyereke.
– Igen, de közben nyáron a mama elvitte a lányokat. 

Szerzett lakást és – bár azelőtt elhagyta a családját – ne-
ki ítélték őket. Abban az időben az apáknak kevés joguk 
volt egy válás után.  Ez a helyzet is összekovácsolt ben-
nünket a férjemmel, mert a gyerekei elvesztése nagyon 
megviselte, én meg úgy éreztem, szüksége van rám. Mi-
után összeházasodtunk, kéthetente látogathatta a lá-
nyait vidéken, de sose adta fel a reményt, hogy ha ren-
dezi az életét, visszakaphatja őket.

Nem sokkal esküvőnk után bejelentkezett a férjem er-
délyi nagybátyja, Géza bácsi, hogy szeretne ellátogat-
ni hozzánk, hogy engem megismerjen. Vendégül láttuk, 
nagy vacsorát csaptunk, s akkor a férjem eldicsekedett, 
hogy nekem is van kötődésem Erdélyhez, mert az apám 
odavalósi. Az apám nevét hallva Géza bácsi felkiáltott: 
„persze, a Duci bácsi”. A férjem kapva-kapott az alkalmon, 
hazavitte a nagybátyját Erdélybe, és meglátogatták az 
emlegetett urat, hátha ismeri az apámat. „Nem jártál te ré-
gen Magyarországon még a háború előtt? – kérdezte Gé-
za bácsi, mire a férfi: „Dehogynem, nagyon jó állásom volt, 

s  Oláh Rita

Nelli ’66-ból
Mint a mexikói filmsorozatokban

Nellivel a kórházban találkoztunk. Eleinte tartózkodó volt, aztán a bizalmába fogadott, végül  
elmesélte a történetét. Az otthonában, édesapja festményei alatt üldögélve folytattuk.  

Számomra emlékezetes élmény, öröm és megtiszteltetés, hogy ennek részese lehettem.
Hálás vagyok, hogy mindezt megosztotta velem, és hozzájárult, hogy közzétegyem.
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majdnem három évig éltem ott a háború előtt, de nem 
szeretek róla beszélni, mert sok bánatom van, de ezek sze-
mélyes dolgok”. Géza bácsi megkérdezte: „Mit szólnál, ha 
azt mondanám, van egy lányod, és az unokaöcsém fele-
sége?” Apám, aki akkor 71 éves volt, nem hitt a fülének, 
amikor pedig megtudta, hogy Kornélia vagyok, teljesen 
oda volt, mert az ő csodás tehetséggel megáldott porce-
lánfestő nagynénjét Korinnának hívták.  A férjem hazajött 
az autóval, hozott egy csomó rajzot, vázlatot az apámtól, 
és azt mondta:  „Te, megtaláltuk a papát, él az édesapád”. 
Szabadságot vett ki és elvitt az apámhoz. Csodálatos do-
log volt! Fölmentünk a lakótelepi lakásba, ahová költöznie 
kellett, kinyílt az ajtó, jött felém, felkiáltott, Bözsikém, és 
átölelt. Édesanyámat látta bennem. Folyt a könnye. 

–  Akkor ismerte meg a szülei történetét?
– Igen, elmeséltük egymásnak, amit tudtunk. Apám fiatal 

korában mérnökként dolgozott Budapesten. Szolgálati la-
kásban lakott, de állandóan gyomorproblémái voltak, ezért 
folyton a gyógyszertárba járt. Egyszer a patikus érdeklődé-
sére bevallotta, hogy a házvezetőnő olyan nehéz ételeket 
főz neki, hogy ő abba belebetegszik. „Akkor miért nem cse-
réli le?” – kérdezte a patikus, aki tudta, hogy fiatal asszisz-
tense gazdasszonyképzőt végzett.  Apám felfogadta a fiatal 
lányt, aki ellátta mindennel, jókat beszélgettek, egymásba 
szerettek, minden szépen alakult. A háború azonban köz-
beszólt, mert jöttek az oroszok Romániába, apámnak sür-
gősen haza kellett mennie, mert hordták szét a házát. Jó-
módú ember volt, mindent vittek, ami mozdítható. A lány, 
az én anyám akkor már terhes volt, augusztusra tervezték 
az esküvőt, de el kellett halasztani; 1945 februárjában meg-
születtem, de apám nem jöhetett vissza, egészen ’51-ig hírt 
sem adhatott magáról. A testvérét elvitték a román Gulág-
ra, ő pedig – mint módos, középbirtokos család értelmiségi 
sarja – megfigyelés alatt állt. 1951-ben egy Magyarországra 
készülő ismerősét kérte meg, keresse meg a családját, de az 
illető félreérthetett valamit, azzal ment haza, hogy a meny-
asszonya és a gyereke is meghalt. Apám szomorú volt, és 
egészen a találkozásunkig nem is sejtette az igazságot.

– Mi történt az édesanyjával?
–  Nem sokkal azelőtt, hogy apám kerestetett minket, 

édesanyám 32 évesen rákban meghalt, én pedig 6 éve-
sen az anyai nagyszülőkhöz kerültem. Ők neveltek fel 

engem, megtettek mindent, de sose kaptam annyi ké-
nyeztetést, mint amire vágytam, vagy mint a mai gye-
rekek. A nagypapa – ha zúgolódtam a tanulás miatt– 68 
évesen elszavalta a Toldit. Mindig azt mondta: „úgy kell 
mindent megtanulnod, hogy még ennyi idősen is tudd”. 
Örökre megjegyeztem, hogyan kell tanulni.

– Huszonnyolc évesen találkoztak, addig nem is ke-
reste az apját?

–  Nem. Én annyit tudtam, hogy erdélyi, és hogy meg-
halt, hogy a háború elvette tőlem. Az egész életemre rá-
nyomta ez a bélyegét, a háború családokat tett tönkre. 
Kicsi lány voltam, amikor anyám meghalt, kiemeltek ab-
ból a közegből. Körülöttem nem is tudott senki semmit, 
csak anyukám egy barátnője, őt kérték tanúnak, hogy 
viselhessem apám nevét, mert ő ismerte. Olyan ez, mint 
a mexikói filmsorozatokban – 28 év után megélhettem, 
hogy megtalálom az édesapámat!

– A férje 28 évesen megajándékozta egy apával.
– Igen, csodálatos volt! Apám elvitt a régi házához, min-

dig emlegette: „mennyit sétáltam itt anyáddal”. A férjem 
nagyon megszerette. Amikor egyszer Erdélyben voltunk, 
azt mondta nekem: „Kis feleségem, én most kezdek élni!” 
Nagyon sok megpróbáltatáson ment korábban keresztül. 
Éreztem, hogy boldog, apámmal pedig annyira jóban let-
tek, hogy találmányokat akartak fejleszteni együtt. Volt 
eset, hogy 3 órát voltunk a papánál és velem 10 percet 
beszélt. A két műszaki ember egymásra talált, a férjem 
sokszor mondta: „Nelli, az apád egy lexikon! Legközelebb 
hozunk egy magnót és fölvesszük”.

– Nem tették meg?
– Arra már nem volt időnk. Egy év múlva elvesztettem 

a férjemet. Nem volt 3 éves az évfordulónk, én nem vol-
tam még 30, másfél éves, karon ülő gyerekkel, amikor 
32 évesen, ahogy annak idején az anyám, rákban meg-
halt. Nem maradt senkim, csak az apám, aki mindig biz-
tatott, majd ő vigyáz ránk.

– Mesélt a Papa a festésről?
–  Persze, mindent elmesélt. Egyszer egy szünidőben – 

lehetett akkor 16 éves – azt találta mondani, hogy unat-
kozik.  „Unatkozol? – kérdezte az apja. – Akkor majd el-
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mész olyan helyre, ahol nem fogsz unatkozni”. Elküldte a 
székelyföldi pásztorok közé azzal, hogy fogják munkára. 
Az édesapja címzetes táblabíró volt. Alkalmas időpont-
ban került oda, mert olyan mély benyomást tett rá, hogy 
az az egész életére kihatott. Elkezdett rajzolgatni, de le 
kellett érettségiznie, egyetemre kellett mennie. 

Fölvették a műszaki egyetemre, akkor odaállt a szülei 
elé, hogy nem akarja ezt, elmenne inkább a nagybányai 
festőiskolába, de nem engedték. A festésből nem lehet 
megélni. A szülei tanult emberek voltak, ragaszkodtak 
hozzá, hogy legyen egy rendes szakmája. Mivel jól rajzolt, 
építész lett, aztán ment Nagybányára. Nagyon szerette, 
sokat tanult ott. A nagybányai festőiskola utazó festői, 
pl. Czóbel, elmentek Bécsbe, Párizsba, eltöltöttek ott né-
hány hónapot, ellesték az új irányzatokat, aztán hazahoz-
ták az itthoniaknak. Apámra is nagy hatással volt mindez, 
néhány év után, 32 évesen, az építészdiploma után meg-
kapta a festő oklevelet is.

–  Megvannak az édesapja képei?
– Sok képe megvan, de csak néhány nálam. Az 50-es 

években senkinek nem volt pénze. Apámnak pláne, mert 
48-ban mindenét elvették, a földeket, a birtokot, maradt 
a ház, amiben lakott. A szülei 36-ban meghaltak. Már Tria-
non után megcsapolták a családi birtokot, ami maradt, 
azt elvették 48-ban. Állásban volt kevés pénzért, és fes-
tészettel pótolta ki. Nagybányán mindenkinek van fest-
ménye otthon, megrendelésre festett, de voltak olyan ké-
pei, amiket nem adott el. Amikor meghalt, rendeletileg 
megtiltották, hogy elhozzam a festményeit. A bukaresti 
múzeumtól kellett engedélyt kérni, amit összesen 5 fest-
ményre kaptam meg, a többit elvették. Ráadásul mire ki-
értem a halála után, a lakása ki volt fosztva.

– Hirtelen halt meg?
– Asztmás volt, mindig mondta, hogy a bányák miatt 

Nagybánya levegője nem jó, amióta ott lakik, nehézlég-
zése van. Beteges volt, a halála mégis váratlanul ért. En-
gem várt a születésnapjára, kérte, hogy vigyek finomsá-
gokat, gyulai kolbászt meg kávét, már készültem hozzá, 
amikor értesítettek, hogy meghalt. Mire odaértem, a lakás 
ki volt fosztva, a vitrinjéből, amit lehetett, elvittek. Még az 
öltönye sem volt meg, amit vittünk neki, amiben eltemet-
hettem volna. Némi elégtétel és boldogság nekem, hogy 

amikor nemrég visszatértem, kiderült, Nagybánya meg-
becsült festője. A neve ott van a művészi panteonban, a 
város holtában gondoskodik róla, és tiszteletben tartja.

– Hiába szerette volna, az édesapja se tudott vigyáz-
ni magukra. Hogyan élte túl ezeket az időket?

– Helyt kellett állni. Óvodában dolgoztam, volt rálátá-
som, milyen egy gyereket egyedül nevelni. Attól fogva 
ez volt az első. Nem én, nem az én igényeim, hanem a 
gyerek. Nagyon keményen dolgoztam, hogy egy bizo-
nyos szintet tudjak tartani.

– Kapcsolata sem lett később?
– Az óvodában sok mindent láttam, az elvált apákat, a 

hazugságokat…én nem akartam a gyereket kitenni en-
nek. 7 évig meg se fordult a fejemben, hogy nő vagyok, 
és tetszhetek még valakinek. Egyszer a gyerek elment 
táborba, én meg kaptam egy beutalót…nagyon furcsa 
volt…annyira el voltam foglalva a gyerekkel. Egyedül 
voltam, de ágycserés férfiak sose érdekeltek. Nehéz volt, 
de annyira lefoglalt a munka meg a gyereknevelés, hogy 
ezen nem töprengtem. Utólag tudom, hogy a csalódás-
tól való félelem is visszatartott. Az én szívem már annyi-
ra össze volt törve, hogy nem bírtam volna többet.

– Gondolom, sokáig a gyász is nehéz lehetett.
– Én úgy gondolom, a betegségem kialakulásában en-

nek is része volt. Mire levettem az egyik gyászruhát, már 
vehettem föl a másikat. Két év alatt elvesztettem a férje-
met és az apámat, ezután kezdődtek a zsibbadások, az 
egyensúlyzavar, az akadozó beszéd. Két ekkora tragé diát  
feldolgozni…Ráadásul kislánykoromban engem senki 
nem simogatott, mint a mai gyerekeket, mindent egyedül 
kellett feldolgoznom. Amikor özvegy maradtam, egyedül 
meg akartam mutatni, hogy mindent megoldok. Ha el 
akartam menni színházba, megkértem egy kolléganőmet, 
mert éreztem, hogy igényem van a kultúrára. Egy évben 
egyszer elmentem, de akkor valami olyan darabra, ami 
életre szóló élmény, mert nem mehettem gyakrabban.

– Az óvodát közben otthagyta.
– Azért hagytam ott, mert az egy nagyon színvonalas 

óvoda volt, de nem vihettem volna oda a fiamat, ha én 
is ott dolgozom. Döntenem kellett, ki jár oda, és a fiam 
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mellett döntöttem. Elvégeztem egy külker tanfolyamot, 
és az üzletkötők mellett lebonyolítottam az üzleteket. 
Nagyon szerettem csinálni, jobban is kerestem. Tudtam 
varrni, tudtam németül, a Burdából készítettem magam-
nak ruhákat, így tartottam fenn magam fiatalon. Ami-
kor özvegy lettem, két állás mellett itthon még varrtam 
a butiko soknak.

– A nehéz évek után mégiscsak társra talált.
– Amikor 18 éves volt a fiam, akkor már beteg voltam. 

Egyszer utaztam a metrón, le akarok szállni, de előttem 
áll egy ember. Ránéztem az ősz hajú férfira, és az az em-
ber állt előttem, akibe 16 évesen halálosan szerelmes vol-
tam. „Te vagy?”– kérdezte ő, és nagyon örült. „Te vagy?” 
– kérdeztem én, és nagyon örültem. Visszaültünk mind-
ketten, és 3-4 menetet utaztunk végig a metróvonalon 
oda-vissza . Összejöttem vele, csodálatos érzés volt! 21 év 
után találkoztunk, ő már 10 éve egyedül élt, találkozgat-
tunk, felelevenítettük a régi dolgokat. Nekem ő volt az el-
ső szerelmem. Én lányiskolába jártam, ő fiúiskolába, min-
den lány szerelmes volt egy fiúba, én belé. Gyönyörű kék 
szemei voltak! Én olyan visszafogott lány voltam, rám se 
nézett. Egy barátnőm biztatott: „eljön még a te időd”, de 
nem nagyon hittem. 7 év után egyszer találkoztam vele 
a Kisföldalattin, akkor utánam fordult! Elértem a szintet! 
Nem beszéltünk, de ez megdobogtatta a szívemet. Az 
egyik barátnőm bátyja bokszolt, és – bár engem egyálta-
lán nem érdekelt a boksz – elmentem vele. Szemben a 2. 
sorban ő ült a barátjával. Engem nem a boksz érdekelt, ha-
nem ő. Fölmentem a büfébe, ő látta, utánam jött, ott is-
merkedtünk meg 1966-ban. 3 éven át találkozgattunk, de 
akkor bejött a férjem az óvodába, és mondtam neki, hogy 
férjhez megyek. Tudtam, hogy ő nem lehet a férjem, mert 
szép fiú, másnak is tetszik, én meg nem tudok osztozni.

– 21 évvel később már nem ezen törte a fejét.
– Nem. Annyira örültem a találkozásnak, meg se for-

dult a fejemben.

– Akkor már beteg volt.
– Igen, el is mondtam. „Beteg mindenki lehet – vála-

szolta – ez kortól független. Nekem te a Nelli vagy ’66-
ból. Senki nem tudhatja, mikor milyen baja lesz.” Rend-
szeresen találkoztunk, fél év után ideköltözött.

– A fia hogy fogadta?
– Nagyon örült. Nemcsak ő, hanem még az anyóso-

mék is, amit nem gondoltam volna, de örültem neki. 
Apósom leült vele, kikérdezte mindenféléről.

– Vizsgáztatta, megfelel-e.
– Igen, és ő átment a vizsgán. Nekem jólesett, hogy vigyáz-

nak rám és nem mindegy nekik, ki van az unokájuk mellett.

– Később úgy alakult, ahogyan szerette volna, ennyi 
év után nem könnyű összeszokni?

– Neki sok kapcsolata volt, de a sok csalódás őt is meg-
csapkodta. Úgy kötöttünk egyezséget, hogy idejön, de 
egyszer megy el. Ő azelőtt 3 évnél tovább senkivel sem 
maradt, de nálam nincs jövés-menés. Betartotta, rájött, 
hogy így is lehet élni. Nem kell hazamenni a mamához, 
ha konfliktus van, hanem meg lehet oldani. Mindent 
együtt csinálunk, közös az érdeklődésünk és ez fontos.

– A három unoka ismeri a történetét?
– Keveset tudnak. Voltunk együtt Erdélyben, de arról, 

hogy én mi mindenen mentem keresztül, keveset tud-
nak. Tulajdonképpen az egész életem egy harc volt, küz-
denem kellett magamért, meg a gyerekemért. Mindig 
magam voltam. Egyedül az édesapám volt, aki a férjem 
halálakor mellém állt: „Nellikém, itt vagyok, mindenben 
segíteni foglak!” Aztán ő is meghalt úgy, hogy a végren-
delete csak piszkozatban készült el, így én semmit nem 
kaptam. Most zajlik az ügyintézés, hogy visszakapjak va-
lamit abból, amit ’48-ban vettek el.

– Az élete kész regény. Sok nehézséget megélt, de 
talpon maradt, a betegsége se akadályozta meg az új-
rakezdésben. Ha tanácsokat adna az SM-betegeknek, 
mit tanácsolna?

– Hogy ne hagyják el magukat!

– Az mit jelent?
– Hogy legyen feladatuk, hogy mindig csináljanak va-

lamit, mert az tart minket életben. Hogy ránk szükség 
van. Már csak ülve tudok dolgozni, de kellenek felada-
tok. Mindegy, hogy az unokáimnak varrok, vagy a szom-
szédasszonyomnak, csak érezzem, hogy dolgom van a 
világban. Ez tart életben. 
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– Mi vezetett odáig, hogy ilyen komoly megméret-
tetésre készül?

– Mindig szerettem mozogni, szerettem futni, ráadá-
sul családomban volt élsportoló is, így nem volt idegen 
tőlem, hogy rávegyem magam a rendszeres testedzés-
re. Ráadásul a legjobb barátom is szeret futni, így ezt 
az alapvetően magányos sportot nem is egyedül űzöm, 
hanem ha tehetem, vele együtt rójuk a kilométereket.

– Mi volt a leghosszabb táv, amit versenyen lefutott?
– A félmaraton. Bár mostanában készültünk egy ma-

ratoni távra is, de a szervezők ezt két napra „szétszed-
ték” – így pedig nem indultunk el rajta. Klasszikus mara-
tonra készülünk, nem lett volna igazán kihívás a két nap 
alatt lefutható táv.

– A véletlen és a tudatosság milyen szerepet játszott 
a sportkarrierben?

– Egy betegségre senki nem készül, tehát az a vélet-
len kategóriába sorolható, viszont a sportéletre tuda-
tosan készültem. Fokozatosan egyre nagyobb és na-
gyobb távokat tűztem ki magam elé és ennek megfe-
lelően edzettem.

– Miből tud erőt meríteni, mi lendíti át a holtponton?
– Szeretek futni, szeretem, amikor a kitűzött célt el-

érem. Jó úgy beérkezni a célba, hogy tudom – elér-
tem, amit akartam. Holtpontok? Nem nagyon szoktak 
lenni, élvezem a futást, nézem a tájat, gondolkodom 

s  Dr. Kárpáti Róbert

Interjú Pató Lászlóval, futásról, csodákról és a kitartásról  

Aktívan a teljesebb életért
Pató László 2003-ban szembesült a ténnyel, hogy kénytelen együtt élni  

a sclerosis multiplex betegséggel. A Dél-pesti Kórház SM Centrumában dr. Rózsa Csilla gondozza 
betegségét, 2005 óta részesül immunmoduláns terápiában. Két évvel ezelőtt, 2011 és 2012-ben  

lefutotta a félmaratoni távot. Jelenleg a teljes maratoni táv lefutására készül.
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közben sok mindenen, vagy beszélgetünk, így eltelik 
az a pár óra, amit egy félmaraton jelent.

– Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy sike-
res hosszútávfutó legyen valaki?

– Elsősorban kitartás, céltudatosság, elhivatottság, 
de leginkább a futás szeretete. Ha nem szeretnék fut-
ni, akkor a korábban említett tulajdonságok nem len-
nének elegendők ahhoz, hogy az ember nagyobb tá-
volságokat le tudjon futni. Sokan kérdezik, hogy nem 
tartom-e monotonnak ezt az egészet… Azt vettem 
észre, hogy a monotonitás nem is igazán jelenik meg 
futás közben – annyi élmény ér a természetben, hogy 
eszembe sem jut. 

– Hogyan hangolódik rá a sportra?
– Nincs igazán szükségem erre. Többnyire reggel 5-kor 

felkelek és ½ 6-kor már el is kezdek futni. Mivel közel la-
kunk a Dunához, ezért jó levegőn, szép környezetben 
kezdem meg napi sporttevékenységemet.

– Ön olyan immunmoduláns te-
rápiát kap, ami napi adminisztrá-
ciót, szúrást igényel. Ez okoz ne-
hézséget a mindennapjaiban?

– Igen, naponta szúrom magam, 
és reggelente. A fogaimat mini-
mum naponta kétszer mosom. Ha 
ezt az időt rá tudom szánni a foga-
im megóvására, akkor szerintem az 
a legkevesebb, hogy az egész éle-
tem karbantartására is szánok na-
ponta 1-2 percet.

– Sclerosis multiplexben még 
mindig nem egyértelmű, hogy 
a megerőltető fizikai igénybe-
vétel mennyiben javasolt. Mit 
ajánl azoknak a hasonló beteg-
ségben szenvedőknek, akik most szeretnének el-
kezdeni sportolni, aktívabbá tenni életüket?

– Nem biztos, hogy a sport mindenkinek a legmegfe-
lelőbb eszköz, de bármit is csinál – legfontosabb a fo-
kozatosság. Ha szépen, kis távolságokkal növeli a napi 

futásmennyiséget, és csak addig fut, ameddig jólesik 
– akkor nem gondolom, hogy félni kellene állapotrosz-
szabbodástól, sőt idővel rájön, hogy mennyivel jobban 
bírja a kihívásokat és a stresszt.

– Mennyit edz? Van-e edzője?
– Mint már mondtam igyekszem napi szinten futni, és 

nincs edzőm. Magamnak vagyok a felkészítője, én állí-
tom össze az edzéstervemet.

– Van-e valami üzenete beteg-
társai számára?

– Csak annyi, hogy higgyenek 
magukban és tudják, hogy ez az 
egész nem a profizmusról, hanem 
az egészségről szól. Mozogjanak, 
amennyit csak tudnak, legyenek 
sokat szabad levegőn, minden kis 
virágban, madárban vagy fűszál-
ban lássák meg az egész világot, 
csodálják meg azt, táplálkozzanak 
egészségesen és éljenek egyéb-
ként is egészséges életet, de mind-
emellett járjanak rendszeresen 
kontrollra, hallgassanak kezelőor-
vosaik tanácsára. Nekem is nagyon 
sokat segítettek.

– Köszönöm, hogy megosztotta velünk az elhang-
zottakat. Kívánunk további aktív életet, jó egészséget 
Önnek és családjának is!

– Köszönöm, ha rajtam múlik, akkor így lesz!

Aktívan a teljesebb életért címmel rendhagyó kezdemé-
nyezés indul a Teva támogatásával. 2014 májusában külön-
leges eseménnyel hívják fel a közvélemény és a média fi-
gyelmét a sclerosis multiplex betegségre.

Ezen esemény sikerének a kulcsa az SM-betegek, a család-
tagok és a gondozók aktivitása lesz.

 Az esemény részleteiről, a programhoz történő csatlako-
zás lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatjuk az SMs üze-
net olvasóit. A tájékoztatást várhatóan az SM centrum orvo-
sai, nővérei fogják továbbítani a számukra.
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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.

SM-tünet, vagy szülés utáni depresszió? 
s Kérdés:  5 hónapos baba anyukája vagyok. Édes-
anyám SM-beteg, távol él tőlünk. Állandóan kimerült-
nek érzem magam. Sajnos semmi segítségem nincs, pá-
rom az egyetlen, de ő rengeteget dolgozik, ritkán van 
itthon, állandóan vitázik velem, miért nincs időm főzni 
vagy kitakarítani. Éjszaka már nem 
tudok aludni, akkor sem, ha a ba-
ba alszik, összevissza jár az agyam, 
félek már mindentől. Most már 
szédülök is. Ezek a tünetek utal-
hatnak szülés utáni depresszió ra? 
Mi tegyek?

Válasz (dr. Mátyás Edit): A tüne-
tei alapján inkább a szülési utá-
ni depresszió diagnózisát gondol-
nám, mint egy induló SM beteg-
séget. Pszichiáterrel konzultálva 
lehetőség van akár gyógyszeres 
terápiára, a szoptatás miatt az elő-
nyök/hátrányok/kockázatok mér-
legelésével. Egy neurológiai vizs-
gálat is biztosan megnyugtatná, ill. 
pszicho terapeutával már néhány 
személyes alkalom is felszabadító erejű, hiszen a babá-
val kapcsolatos legnehezebb időszakon már tulajdon-
képpen túl vannak.

Ha olyan örömteli eseményről van szó, mint egy kis-
baba érkezése, sokszor nem gondolunk arra, ez is egy 
óriási stresszhatás, hiszen nagy változásra kényszerít. 
Ezt szenvedik most Önök is a párjával. Az első hónapok 
a legnehezebbek, főleg az első babával, amikor még 

mindenben kezdő az anyuka, és a férfira is sok új fele-
lősség hárul. Nagyon jó lenne, ha több megértést kap-
na férjétől, de ő is csak azt láthatja, hogy semmi sem úgy 
van, mint azelőtt. Ő is kimerült. Sokszor még filmekben 
is alaptéma: a dolgozó férj úgy érzi, a családfenntar-
tás terhe csak az ő vállát nyomja, az otthon lévő fele-

ségnek milyen jó, „semmi dolga”. 
A kismama pedig küzd a nem lát-
ványos rengeteg feladattal. Persze, 
a filmekben könnyű a megoldás: 
egy egyszerű szerepcserével meg-
tapasztalhatja a férj, milyen a nap 
otthon a babával és a háztartási 
feladatokkal, a feleség pedig átéli, 
milyen a napi munkahelyi stressz 
után a vágyott nyugalom helyett a 
felfordulásba hazamenni.

Mi jelenthet segítséget, ha nincs 
nagyszülő helyben? Összefogni 
kismamatársakkal (ismeretségre 
lehetőség: sétáltatás közben, kis-
mamaklubban, kismamatornán), 
pótnagyi (egy szomszéd néni), bé-
biszitter. Már fél vagy egy óra is 
nagy kikapcsolódást tud jelenteni. 

Beszéljék át férjével nehézségeiket, hogyan könnyít-
hetnének magukon, egymáson: ebédhordás, mosoga-
tógép-vásárlás, háztartási segítség. Merjenek segítsé-
get kérni védőnőtől, ismerősöktől, munkatársaktól is. 
Határozzák el párjával, hogy kölcsönösen támogatják 
egymást közös szülői feladataikban, így egyre köny-
nyebben élik majd meg az új helyzetet és egyre több 
örömben lesz részük. 

Dr. Mátyás Edit
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Két malom közt őrlődve… 
s Kérdés: Borzasztóan szégyellem, de nem tudok 
választani két velem egyidős férfi között; 28 éves va-
gyok, nyolc évig volt egy mély kapcsolatom, négy 
évet együtt is éltünk. Komoly, abszolút megbízha-
tó lelki társ, figyelmes, megértő, mindig számíthatok 
rá, mindkettőnknek fontos a közös spirituális felfogá-
sunk, ami nem vallást vagy szektát jelent, hanem em-
beri értékeket. Az SM-betegségemet is ő segített elfo-
gadni, bár szerencsémre nincsenek igazán tüneteim. 
Ugyanakkor egyre nehezebben viseltem, hogy albér-
letben élünk, sehová nem járunk, szüleimet nem sze-
reti, szerinte anyagiasak, nem jön el velem hozzájuk, 
nincsenek ambíciói, sokszor nincs munkája. Új munka-
helyemen egy „belevaló srác” annyira kitartóan csapta 
a szelet, míg elhagytam régi páromat, hazaköltöztem 
szüleimhez, és ebbe az új kapcsolatba óvatosan be-
lekezdtem. De nem tudom elfelejteni lelki társamat. 
Kétszer már visszamentem két-három hétre hozzá, az-
tán ugyanazt éltem meg: semmi nem változik. Új ba-
rátom megbocsátott, de közben rájöttem, ő sem zárta 
le teljesen egy régi kapcsolatát, viszont ő nem is mon-
dott igazat nekem erről. Becsapottnak éreztem ma-
gam, de meggyőzött, neki is jár még egy esély tőlem, 
újra jár hozzám, szüleim nagyon szeretik. Én viszont 
még mindig bizonytalan vagyok magamban, benne. 
Hogy döntsek Ön szerint? 

Válasz (dr. Mátyás Edit): Nem kell szégyellnie magát. 
Bizony, sokszor azt érezzük, két emberből tudnánk ösz-
szegyúrni mindazt, amire egy társtól szükségünk van… 

Talán legjobb, ha önmagába néz: hová szeretne eljut-
ni az életében, milyen vágyai vannak testileg-lelkileg. 

Életkor szerint Ön előtt áll a családalapítás, ezt kivel, ho-
gyan tudja jobban elképzelni.

Minden párkapcsolat egy amatőr pszichoterápia. En-
nek szellemében végiggondolhatja, melyik férfi, milyen 
tükröt tart az Ön számára. Azaz, amit a volt és jelenlegi 
párjában hibának lát, az saját magát milyen megoldat-
lan, fejlődésre váró feladat elé állítja.

Az a tapasztalatom, hogy sokszor nehéz azoknak a fia-
taloknak, akik érett gondolkodásúak, spirituálisan fejlet-
tek, mert nem veszik figyelembe, hogy a testnek is fon-
tos szerepe van, hiszen csak ebben élhetjük Földi éle-
tünket.

Amint e sorokat írtam, értesítést kaptam a kérdezőtől: 
az új baráttól megfogant, pedig korábban a nőgyógyász 
figyelmeztette, nem lesz könnyű spontán teherbe esnie. 
Új barátja és szülei boldogok, ő is örül, bár még szinte fel 
sem tudja fogni. Eldöntötték, összeköltöznek.

Tehát döntött a test, melynek megvan a maga okossá-
ga. Spirituális fejlettsége pedig bizonyosan segítségére 
lesz abban, hogy új párjával összecsiszolódjanak. 

Javaslom, az SM centrumot most mindenképpen ke-
resse fel, jobban felkészülhet így a várandósságra és a 
szülés utáni időszakra.

Egy kicsi mozgás… 
s Kérdés: Szklerózis multiplexem van (agyvízvizsgá-
lat megerősítette). Azt olvastam, hogy ebben a beteg-
ségben elsorvadhatnak az izmok. Az lenne a kérdésem, 
hogy milyen sportolás, mozgás ajánlott egy ilyen be-
tegségben szenvedőnek? Megjegyzem úszásra nincs 
lehetőségem. 

Válasz (dr. Rajda Cecília): Az izomsorvadás általában 
következmény, ha az izmok bénulása miatt nem hasz-
nálják az adott izomcsoportot hosszú időn keresztül. 
Mindenféle mozgásforma ajánlott sclerosis multiplex-
ben. Leginkább az adott egyén alkata, kondíciója és ér-
deklődési köre határozza meg azt. A legkedveltebbek: 
futás, tánc, jóga, pilátesz, aerobic. Fontos, hogy fokoza-
tosan emelje a megterhelést.
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A táplálkozásról 
s Kérdés: Tudok-e az étkezésemmel segíteni a sclero-
sis multiplexes tüneteimen?

Válasz (dr. Rajda Cecília): Manapság egyre több ku-
tatás támasztja alá bizonyos étrend előnyös hatását 
immunológiai betegségekben. Az idegi vezetést elő-
segítő diétát a következők jellemzik: alacsony glutén- 
és zsírtartalmú (mediterrán diéta). Magas ómega-3- 
és telítetlenzsír-tartalmú, A- és 
D-vitaminban gazdag (csukamá-
jolaj), probiotikumot tartalmazó 
(B

12
-vitamin felszívódását előse-

gítő) diéta. 

Valóban belehalhatok?
s Kérdés: Az interneten olvastam 
a betegségemről, és akkor nagyon 
megijedtem: valóban belehalhatok 
a sclerosis multiplexbe?

Válasz (dr. Rajda Cecília): Na-
gyon ritkán, és ezt szeretném ki-
hangsúlyozni, hogy nagyon rit-
kán előfordulhat, hogy egy pá-
ciens közvetlenül az SM okozta 
eltérésekbe hal bele. Ez főleg ak-
kor történhet meg, ha a betegség különösképp ag-
resszív lefolyású, vagyis rövid idő alatt jelentős ma-
radványtüneteket, mozgáskorlátozottságot okoz. 
Szerencsére ma már itt is több terápiás lehetőségünk 
van, mint pár éve.

Pozitív gondolkodás
s Kérdés: Két éve vagyok SM-beteg. Volt már 2 komo-
lyabb schubom (lábaim zsibbadása miatt nehezebben 
tudtam járni). Mindegyik rosszabbodás egy-egy műtét-
hez volt köthető.

Azzal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy mivel 
most a kezeim zsibbadnak már egy hónapja, mi a teen-
dőm? Voltam orvosnál, de nem kaptam szteroid injek-
ciót, mondván, hogy a pozitív gondolkodás hatására 

idővel javulni fog az állapotom. Úgy érzem, hogy saj-
nos napról napra rosszabb, annak ellenére, hogy tény-
leg próbálom az élet napos oldalát szemlélni. Szüksé-
gem lenne az ép kezeimre. Mit javasol?

  
Válasz (dr. Rajda Cecília): Az érzészavar – és főleg 
a kezekben –, bár nem tűnik első hallásra komoly 
gondnak, nagyon rányomhatja a bélyegét a min-
dennapokra. Már csak az ujjpercek zsibbadása is 

elegendő ahhoz, hogy kiejtsünk 
dolgokat a kezünkből, ügyet-
lenül gombolkozzunk. Szeren-
csére ezek szerint nem társult 
izomgyengeség ehhez az álla-
potrosszabbodáshoz. Az akut re-
lapszusok (vagy schubok) nor-
mális testhőmérséklet mellett 
24–48 óráig folyamatosan fenn-
álló új tünetek, vagy a régiek 
jelentős rosszabbodása. Eze-
ket az eltéréseket értékeli a ke-
zelőorvosa az EDSS pontszám-
ban kifejtve. Előfordulhat, hogy 
olyankor jelentkezik a tünetei-
vel, amikor még nincs elég tünet 
a szteroidterápiához. Ilyenkor az 
orvos nem javasolja az említett 

gyógymódot. Ez főleg a csak zsibbadással járó tüne-
tek esetén fordulhat elő.

Amennyiben úgy érzi, hogy tovább romlott az álla-
pota, akkor a tünetek átértékelése céljából forduljon 
ismét kezelőorvosához.

Dr. Rajda Cecília
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s Ébredés előtti utolsó álma az volt, hogy egy 
tengerimalac mesél neki a prekolumbián idő-

szakról. Nem kis csodálkozással hallgatta, hogy a ten-
gerimalacok felszabadítókként fogadták a fehéreket. 
Addig áldozati állatokként végezték az inkák szertartá-
sain. A fehérek azonban felfedezték a tengerimalacok 
kedvességét, a kis rágcsálók most perui vendégmun-
kások a szórakoztatóiparban. A fiúnak még álmában 
eszébe jutott az a dél-amerikai katedrális, amelynek 
egyik freskója sajátos módon ábrázolja az utolsó va-
csorát. Krisztus kezében a kenyér helyett egy tengeri-
malac látható.

Szokás szerint hason fekve ébredt. Egy egészségügyi 
magazin szakértője nemrégiben összefüggésbe hozta 
az alvás közbeni testhelyzetet a személyiséggel. Aki ha-
son fekve szundikál, váratlan veszélytől fél a lelke mé-

lyén, olvasta a fiú. Reggelente megszemlélte fejledező 
tokáját a fürdőszobai tükörben, s arra gondolt, hanyatt 
fekve hangosan horkolna, talán a lélegzete is ki-kihagy-
na. Pedig az apnoé az életet is megrövidíti.

Ezért jelentette ki már délelőtt határozottan az őt vizs-
gáló orvosnak: − A halálfélelem tart életben!

Hanyatt feküdt éppen a vizsgáló asztalán. A fiatal or-
vos figyelmen kívül hagyta a megjegyzést. Hegyes fém-
pálcát húzott végig lábujjaitól a sarkáig és odavetette az 
írnoknak: − Mindkét oldalon néma talp!

Még megkopogtatta a fiú hátát, aztán hosszan hall-
gatózott szíve tájékán a sztetoszkóppal. Csak utána szó-
lította fel páciensét, meséljen a benne kavargó gondo-
latokról.

A baj hét éve kezdődött, érettségi után. Kamaszkora 
óta rengeteg könyvet olvasott az ufókról, mindig is ret-

s   Beck Tamás

Szürke zóna
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tegett a harmadik típusú találkozásoktól. De azon a nyá-
ron egyszeriben úgy érezte, hogy az összeolvasott ször-
nyűségek kifakadnak lelkéből, a külvilágban lelnek ott-
honra, és szüntelenül körülveszik. Ha szokatlanul sokáig 
tartott hazaútja a moziból vagy a diszkóból, rögeszmé-
jévé vált, hogy az idegenek eltérítették, és az elveszett 
időt valójában egy űrhajóban töltötte. Kézenfekvőnek 
tűnt a megoldás: nem mozdul ki otthonról. Így vesztet-
te el kapcsolatát kortársaival. Attól fogva nagyszüleinek 
kellett elviselniük megváltozott szokásait. Az öregek, 
akik a fiú szüleinek halálos autóbalesete után vették 
magukhoz unokájukat, döbbenten figyelték a változást. 
Felváltva mentek el otthonról; egyikük mindig a házban 
maradt, mert a fiú nem mert egyedül maradni. Estén-
ként az ablak mellett ácsorgott és az eget kémlelte órá-
kon át, mintha csillaghullás lenne. Sem az álláskeresés, 
sem a továbbtanulás nem foglalkoztatta; csupán az ufo-
nauták látogatását várta, akár egy önbeteljesítő prófé-
ciát. Nagyszülei egy éjjel azon kapták, hogy a szobája 
sarkába vizel, mert már az udvari budira sem mer ki-
menni.

Akkor kértek orvosi segítséget.
− Az afroamcsik magát Kunta Kintének hívnák! – mo-

solygott a fehér köpenyes fiatalember a fiúra, miután 
figyelmesen végighallgatta. – Dolgozni érthető okok-
ból nem tudott, de a nyugdíjbiztosítást sem kereste fel, 
hogy rokkantellátást igényeljen már a kezdet kezdetén! 
Meghatározott idejű munkaviszonya nincs, ellátás irán-
ti kérelmét el fogják utasítani. Mondja, mit csinált maga 
hét esztendeig?

Küzdöttem, gondolta a fiú, nem terheltem az egész-
ségügyi ellátórendszert a problémámmal! Évekig tartott, 
amíg meggyőztem magamat, hogy félelmeim alaptala-
nok. Hogy valami eredendőbb szorongás öltött álruhát. 
Mert biztos voltam benne, hogy az agyamban végbe-
ment kémiai folyamat csupán okozat és nem ok, amint 
önök gondolják! Nem szedtem be a gyógyszereimet, de 
önerőből elértem annyit, hogy már ki tudok mozdulni 
otthonról. Ezért lehetek most itt. És lám, a társadalom 
megbüntet, amiért nem vettem igénybe az önök tüne-
ti kezelését!

Ezt gondolta a fiú, de közben összeszorított száj-
jal hallgatott, és nem nézett az orvos szemébe. Né-
ma volt, mint a talpai, nem árulta el önmagát. Mint-

ha omerta kötné, a hallgatás törvénye, akár a szicíliai 
maffiacsaládok tagjait.

− Ütközünk? – állta el a folyosón az útját egy feltű-
nően csinos, ám zavaros szemű lány, aki szintén felül-
vizsgálatra jöhetett. A fiú szótlanul megrázta fejét és 
befordult a mosdóba. Hideg vízzel locsolta szégyentől 
áttüzesedett arcát, mielőtt a tükörbe nézett volna. Egy 
elhájasodott, petyhüdt bőrű felnőtt gyereket pillantott 
meg, feleslegesen merész tekintettel. Most tudatoso-
dott benne, hogy sem az egészségesekhez, sem a be-
tegekhez nem tartozik. Szürke zónába sorolták, azok 
közé, akikkel nincs mit kezdeni.

Este − most először − szófogadóan bevette a Lepone-
xet, amit a pszichiáter írt fel neki. Miközben tudatát las-
sacskán birtokba vette a kábulat, mantraszerűen ismé-
telgette: beteg vagyok, beteg vagyok! Aztán végigdőlt a 
nappali heverőjén és nem gondolt többé semmire.

Nagyapja pokrócot dobott rá és saját vonásait vélte 
felfedezni a fiú arcán. Örömmel vegyes bűntudat kínoz-
ta. Most már meg fog gyógyulni a fiú, semmi kétség, 
de talán hagynia kellett volna, hogy tovább küzdjön a 
gondolataival. Descartes is a rögeszméiből épített fel 
egy gondolati rendszert, amely azután évszázadokon át 
uralta Európát. Az öreg úgy érezte, csírájában fojtott el 
valami készülődő csodát. Bűntudatát azonban csak oly 
módon tudta kifejezni, hogy érvelni kezdett unokája 
rögeszméi mellett.

− A fiú félelmei egyszer talán mindannyiunk félelmei-
vé válnak! – fordult meglepett feleségéhez. – Ha ideér 
egy idegen civilizáció, minden ember rabszolgasorban 
találhatja magát. Könnyen lehet, hogy egy prekolum -
bián időszakban élünk. Ha pedig így van, élvezzük ki 
minden percét…

És amit már évek óta nem tett; a nagyapa hirtelen be-
lecsókolt az asszony nyakába.
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Harcsa túrógombóccal és paprikakrémmel 

Hozzávalók (4 főre):
• 500 g harcsafilé
• 500 g túró
• 100 g búzadara
• 60 ml tejföl
• 2 tojás
• 3-4 kaliforniai paprika
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 150 ml zöldség alaplé
• 2 db fél centi vastag szelet húsos füstölt szalonna
• só
• őrölt piros paprika
• zsemlemorzsa
• olaj

Elkészítés:
A túrógombóchoz a túrót, a búzadarát, a tojást, a tejfölt 
és egy kevés sót jól összekeverünk és hűtőben hagyjuk 
40 percig pihenni.

A paprikát kicsumázzuk, apróra vágjuk. A hagymát 
szintén felkockázzuk és a paprikával együtt olajon meg-
pirítjuk. Hozzá adunk 150 ml zöldség alaplevet, sót és 
hagyjuk megpuhulni, a levét minél inkább főzzük el, ha 
kész, összeturmixoljuk.

A szalonnát felkockázzuk, megsütjük egy forró serpe-
nyőben. Eközben a harcsát megsózzuk és miután kivet-
tük a szalonnát a serpenyőből, megsütjük a halat. 

Eközben a túróból gombócokat formázunk, forró 
sós vízben kifőzzük őket, majd kevés olajon megpi-
rított, paprikával megbolondított zsemlemorzsában 
forgatjuk meg.

Tálalásnál a harcsát a tányérra helyezzük, a tetejére 
halmozzuk a szalonnakockákat. A tányér másik részére 
a paprikakrémet tesszük, és ráhelyezzük a gombócot.

Harcsa túrógombóccal és paprikakrémmel 

Legyen merész – változtasson  
az ünnepi menün!

Néhány nem kimondottan tipikus ünnepi ételt ajánlunk a figyelmükbe, de nem hisszük, hogy bárki 
is visszautasítaná ezeket a finom, ízletes fogásokat. A mediterrán diéta szellemében két halételt, egy 

sütőtökös csemegét, és a karácsony elmaradhatatlan kellékét: a beiglit – igaz, forralt boros-aszalt 
szilvás változatban kínáljuk Önöknek. Próbálják ki! 
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Vargányával töltött pisztráng
Hozzávalók 4 adagra:
• 4 db tisztított pisztráng • 20 dkg friss, szeletelt var-
gányagomba • 1 kis fej vöröshagyma • 8 szelet bacon • 
16 zsályalevél • só, frissen őrölt bors, olívaolaj

Elkészítés:
A pisztrángokat besózzuk. A szeletelt vargányagom-
bát és vöröshagymát kevés olívaolajon megdinsz-
teljük, sózzuk, borsozzuk. A pisztrángok hasüregébe 
töltjük a megdinsztelt vargányát, a pisztrángok olda-
lára zsályaleveleket teszünk, és a halakat körbeteker-
jük szeletelt baconnal. Serpenyőben mindkét oldalon 
megpirítjuk a halakat és forró sütőbe téve kb. 8 perc 
alatt készre sütjük. Tejszínes krumplipürével és zöld-
salátával kínáljuk.

Forralt boros-aszalt szilvás bejgli 
Hozzávalók:
Töltelék:
• 200 g cukor • 1 ek. méz • 1 dl víz • 1 dl vörösbor • 2 fahéj-
rúd • 2 csillagánizs • 1 vaníliarúd kettéhasítva • 4-5 szem 
szegfűszeg • cirom és narancshéj • 200 g aszalt szilva

A cukrot, a vizet és a fűszereket egy lábosba tesszük, 
majd lassú tűzön sűrű szirupot főzünk belőle. Addig ke-
verjük, míg a színe kezd szép aranysárgába hajlani. Ek-
kor félre kell húzni, hozzáadjuk a mézet, a vörösbort és 
az aszalt szilvát. Ha kész, mehet vissza a tűzre. Addig kell 
főzni, míg a szilva egészen megpuhult, a lé sűrű, szirup 
állagú lesz. A végén kiszedjük a fűszereket, ha szoba-hő-
mérsékletűre hűlt, mixerrel pürésítjük.
Tészta:
• 450 g finomliszt • 125 g vaj • 60 g zsír • 50 g porcukor • 
12 g friss élesztő • 1 tojás sárgája • csipet só • 0,5 dl hideg 
tejszín • 0,5 dl hideg víz

Elkészítés:
Legegyszerűbb késes betétű robotgéppel összeállítani a 
tésztát, ha az nincs, akkor egy nagyobb tálba szitáljuk a 
lisztet, elkeverjük benne a sót és a cukrot. Belemorzsoljuk 
az élesztőt (nem kell futtatni). Ezután a vajjal és a zsírral 
morzsoljuk el. A közepébe mélyedést készítünk, ide önt-
jük a tejszínt és a vizet, valamint a tojás sárgáját. Összeál-
lítjuk a tésztát.

Lemérjük és három egyforma cipóra osztjuk, letakar-
juk, és kb. 20 percig pihentetjük. Míg pihen, 300 g aszalt 
szilvát feldarabolunk a töltelékhez. Egy egész tojást pe-
dig különválasztunk a lekenéshez.

A pihentetett tésztát vékony, téglalapformára nyújtjuk. 
Közben sem a deszkát, sem a tésztát nem lisztezzük. Meg-
kenjük a fűszeres szilvakrém harmadával, majd megszór-
juk a felaprított aszalt szilva ugyancsak harmadával. A tész-
ta két rövidebb és egy hosszabb oldalán visszahajtunk 2-2 
centit a töltelékre, majd a negyedik oldalától kezdve felte-
kerjük. Ugyanígy járunk el a másik két tésztával is. Sütőpa-
pírral bélelt sütőlemezre ültetjük a rudakat. A tojássárgájá-
val lekenjük őket, majd hideg kamrába tesszük a tepsit. 1-2 
óra múlva, amikor a tojássárgája a tésztára száradt, meg-
kenjük tojásfehérjével a rudakat. Visszatesszük a hideg 
kamrába, és éjszakára ott hagyjuk. Másnap a sütőt előme-
legítjük 180 fokra. Míg melegszik, a bejgliket sűrűn meg-
szurkáljuk egy hurkapálcával, hogy sütés közben a gőz tá-
vozni tudjon. A tésztát a forró sütőbe toljuk, és kb. 20-25 
perc alatt pirosra sütjük. Jót tesz, ha a sütés elején egy vi-
rágpermetezővel vizet permetezünk a sütő falára.

Sütőtökös brownie 
Hozzávalók:
• 200 g étcsokoládé • 120 g vaj • 220 g cukor • 3 tojás • 
150 g liszt • 1 mk. sütőpor • 70 g sütőtökpüré
A tetejére: • 250 g mascarpone • 200 g sütőtökpüré • 1-2 
ek. barna cukor

Elkészítés:
Egy nagyobb jénaiba tesszük a darabokra tördelt cso-
koládét és a vajat. Vízgőz fölött lassan megolvasztjuk, 
majd a tűzről levéve belekeverjük a kristálycukrot is. Ez-
után egyesével adjuk hozzá a tojásokat, mindet alapo-
san elkeverjük, végül jöhet a sütőtökpüré. A lisztbe ke-
verjük a sütőport, és a csokoládés masszába szitáljuk. 
Egy 27 × 27 cm-es formát (jénai sütőtálat) kibélelünk 
sütőpapírral, ebbe simítjuk a masszát.

A mascarponét és a sütőtökpürét alaposan elkeverjük, ke-
vés cukrot is adunk hozzá. A csokoládés massza tetejére si-
mítjuk, egy lapos késsel vagy egy kanál nyelével kissé átraj-
zoljuk, nyolcasokat írunk bele, hogy márványos legyen. 175 
fokra előmelegített sütőben sütjük kb. 30-35 percig. Akkor 
jó, ha a közepe kissé ragacsos marad.
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töltött pisztráng
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