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1.Fejezet – bemutatkozás
 

- Ki vagy?

 

A nevem Késely Zsolt 1970-ben születtem Magyarországon, Miskolc városában, és amikor ezeket
a sorokat írom már betöltöttem a negyvenötödik életévemet.

Rendőrként dolgoztam huszonöt évig, de csak az akkori törvény szerint, mert effektív valójában
csak tizennyolc évet húztam le a testületnél.

Ez azért van így, mert a fegyveres testületeknél egy év egyegészkettőtizednek számít és így van
meg a huszonöt év.

Ha jól tudom ezt azóta megváltoztatták és az életkor lett a mérvadó.

Nos,  ezt  nem ragozom tovább,  mert  nem ez a lényeg,  hanem a betegség,  aminek szomorú
tulajdonosa lettem és ez által nyugdíjaztak.

Tudni kell, hogy a neve Sclerosis Multiplex és korunk egyik legalattomosabb kórsága, ami élve
felemészti az embert és lassan elvesz tőle mindent.

- Miért írom, hogy elvesz tőle mindent?

Nagyon egyszerű, rámegy a végtagokra.

Kezeid-lábaid elzsibbadnak, majd a végén már mozogni sem bírsz és lebénulsz, majd megfulladsz
a saját nyáladban, mert nyelni sem fogsz tudni.

Nagyon csúnya, tudom.

- Akkor miért írod le?

Csak azért,  mert  én is  eljutottam abba az állapotba,  hogy lebénultam és csak feküdtem az
ágyamban és vártam a végső megoldást.

Sok-sok kétségbeesett gondolat után úgy határoztam, hogy nem adom fel és megpróbálom a
lehetetlent.

Részben sikerült, mert felálltam az ágyamból és újra kezdtem az életem.

Nagyon-nagyon nehéz volt és rengeteg kitartást és még több energiát igényelt, de megcsináltam.

Bár még mindig részlegesen el vannak zsibbadva kezeim lábaim, de kínkeservesen meg tanultam
használni őket.

- Ezt hogyan csináltad?

Akaraterő és hit kérdése az egész.

- Pontosabban?

Nagyon akartam ismét élni és hittem magamban, hogy meg tudom csinálni.



Részben sikerült felvennem a harcot a betegséggel szemben, bár tudom, hogy jelenleg még nem
tudják meggyógyítani és nincs menekvés, de én nem adom fel soha.

- Büszke vagy magadra?

Ez nem büszkeség,  hanem egy kétségbeesett  megoldás,  mivel  nincsen más,  nem hátrálunk,
hanem előre megyünk.

- Szemben az ellenséggel?

Pontosan, mint egy kamikaze, csak lassan türelmesen és kitartóan.

- Tudod, hogy nem győzhetsz?

Sajnos tisztában vagyok vele, hogy szélmalomharc, amit művelek, de három év alatt elértem
nagyon sok mindent.

- Mit értél el?

Ha  arra  gondolok,  hogy  sem  járni  sem  állni  nem  tudtam  pár  éve  és  még  az  is  fájt,  ha
megfordultam az ágyban.

Most jelenleg teljesen önellátó vagyok, és bot nélkül tudok járni az utcán az emberek között.

Ezeket a sorokat is  azért  írom le,  mert  bárkivel  beszélek a betegségről  nagy érdeklődéssel
kíváncsiskodnak róla.

Amikor elmesélem, nekik dióhéjban a lényeget akkor csodálkoznak és sajnálkoznak, ezért most
pontról pontra leírom a történetet teljes részletességgel, hogy megtudja mindenki az igazságot.

- Akkor meggyógyultál?

Sajnos nem, mert ebből nem lehet meggyógyulni csak harcolni ellene és ez a történet az én
harcomról szól.

 

 



2.Fejezet – első tünetek
 

2007 tavaszán úgy május körül lehetett, ha jól emlékszem, hogy egy nappalos szolgálat után
hazamentem és lefeküdtem aludni, ekkor még nem volt semmi bajom.

Másnap reggel korán keltem, mert ismét valamiért beosztottak szolgálatba.

Mikor kinyitottam a szemeimet csodálkozva vettem észre, hogy míg a jobb szemmel tisztán látok
addig a ballal csak homályosan, egy nagy tejfehér köd az egész.

Először kezemmel megdörzsöltem, azt hittem, hogy csipás, de semmi változás.

Tovább teszteltem a tényállást, mert behunytam balszemem és a jobb még mindig tiszta, de ha
váltottam és a jobbat hunytam be, akkor továbbra is csak ködöt láttam.

Így kacsingattam egy darabig az ágy szélén ülve, amikor feleségem rám szólt:

- mi van, akarsz valamit?

- Nem csak valami belement a szemembe - válaszoltam.

Felálltam és kimentem a fürdőszobába és megmostam az arcomat, de semmi változás.

A tűkörbe nézve kerestem a szememben az elkövetőt, de a nyomozás eredménytelen.

Ha nem, hát nem majd előkerül idővel, gondoltam és siettem a buszhoz, hogy elérjem.

Pontosan öt napig vártam, hogy elmúljon a látászavarom és így folytattam minden napjaimat
tovább.

Már zavart és kezdtem megijedni, hogy valami baj van ezért elmentem a rendőrorvoshoz, aki
azonnal elküldött a szemészetre.

Két külön városban Budapesten és Tatabányán vizsgáltak meg összesen öt szemorvos ebből
három főorvos volt, de érthetetlenül álltak az eset előtt és nem tudtak rájönni, hogy mi a baj okozója.

Voltam röntgen és CT vizsgálatokon is,  amiknek az eredménye semmi rendellenességet nem
mutatott ki.

Legvégül azt mondta az egyik főorvos, hogy valamilyen fertőzést szedhettem össze és pihenést
javasolt, de ha nem javul semmit, akkor három hét múlva menjek vissza.

A rendőrorvos állományba vett és otthon pihentem ki az ismeretlen problémát.

Valóban jót tett a semmittevés, mert napról-napra javult az állapotom és cirka két hét alatt
kitisztult a kép.

Szépen lassan összeszűkült és egyre kisebb lett a látótérben a köd.

Nagyon érdekes volt, hogy a vége felé már csak akkora volt, hogyha ránéztem pl. valakire csak az
ember arcát nem láttam, de körülötte minden tiszta volt.

A legvégén olyan kicsi lett, hogy már csak a karórám számlapját borította a homály.



Legvégül az egyik reggel, amikor felébredtem eltűnt az ismeretlen és teljesen kitisztult a kép.

Ahogy jött úgy el is múlt, vígan mentem vissza a rendőrorvoshoz.

Folytattam az életemet ott ahol abbahagytam és nem törődtem a furcsa esettel, volt nincs.

Aztán rá úgy fél évre lehetett, hogy ismét bejelentkezett, de most más formában a balkezemen a
kisujjam és a gyűrűs ujjam elzsibbadt, de nagyon és nem szűnt meg.

Időnként előfordult, hogy az igazoltatások során a személyek igazolványait nem tudtam elolvasni,
mert összefolytak a betűk és néha egyensúlyzavaraim voltak, aminek következtében nekimentem
dolgoknak.

Próbáltam ezekről nem venni tudomást és úgy csináltam mintha nem lenne semmi bajom.

De egyre sűrűbbek voltak az esetek és többször visszatértek, eleinte csak rövidebb időre, de
később már tovább tartott a bosszantó állapot.

Elfogyott a türelmem és visszamentem a rendőr orvoshoz, aki azonnal elküldött kivizsgálásra.

Budapesten a Honvéd kórházban vettek górcső alá, ismét röntgen aztán CT, de az eredmény
nulla.

Tovább irányítottak a neurológiai szakrendelőbe ahol megvizsgált egy főorvos asszony és kaptam
tőle egy beutalót MR – vizsgálatra.

Vártam rá két hónapot mire oda eljutottam addig pihenés otthon, de már nem segített csak
erősödtek a tünetek.

Az  Mr.  vizsgálat  után  az  eredménnyel  visszamentem  a  főorvos  asszonyhoz,  aki  berakta  a
számítógépbe és figyelmesen nézegette a felvételt.

- Kérem, menjen ki és várakozzon az ajtó előtt! – mondta érdekes hangnemben

Sejtettem, hogy valami baj lehet, ezért bár meglepődve, de reagálás nélkül hajtottam végre az
utasítást.

A  folyosón  ücsörögtem és  csak  azt  láttam,  hogy  fehérköpenyes  orvosok  szálingóznak  be  a
rendelőbe.

A harmadik után eszembe ötlött, hogy ha én miattam történik a népvándorlás és kiküldtek a
rendelőből, akkor tényleg nagy lehet a baj.

Az orvosok, ahogy jöttek úgy távoztak és a végén kiszólt az egyik nővér, hogy bemehetek.

- Konzultáltam a kollégákkal és el kellene mennie egy gerinc víz vizsgálatra – világosított fel a
főorvos asszony.

- Az meg mi? – kérdeztem tudatlanul

- Egy kis injekcióval beszúrnak a gerincébe és a folyadékból mintát vesznek – világosított fel

Nekem ez gyanús volt és rákérdeztem:

- Nagyon fáj?

- Oh, szinte semmit nem fog érezni ez nem fáj! – nyugtatgatott



Ahogy  utasítottak  úgy  tettem és  következő  héten  egy  hétfői  nap  befeküdtem a  neurológiai
osztályra.

Kaptam egy fiatal doktornőt, vagyis ő kapott meg engem betegnek és bementünk egy vizsgálóba
ahol megvizsgált és felvilágosított a rám váró vizsgálatról.

Ujjat  nem  mondott,  mert  addigra  körbetelefonáltam  az  ismerősöket,  akik  átmentek  ilyen
vizsgálaton vagy ilyen helyen dolgoznak.

Megnyugtattak, hogy nem fog fájni csak egy kicsit kellemetlen, de egy dologra mindenki felhívta
nyomatékosan a figyelmemet:

- nem szabad közben megmozdulni, mert lebénulhatsz – kaptam a jó tanácsot.

Másnap reggel megjelent a doktornő a szobában egy ápolónő kíséretében a kezében egy vesetál
letakarva egy fehér kisméretű lepedővel.

Mikor ránéztem láttam, hogy valami van a tálban, mert két oldalra csúcsosan ki log a vége csak
takarja a lepedő.

A vizsgálat után tudtam meg, hogy ez volt az a „kicsi” injekció, ami olyan vastag volt, mint egy
tollbetét és legalább huszonöt centi hosszú.

Gondolom azért  volt  letakarva,  hogy ne ijesszen el  a  vizsgálattól,  mert  akkora volt,  hogy a
látványától még egy elefánt is sírva szaladt volna el.

Kiültettek az ágyam szélére ahol előrehajoltam és megmarkoltam az ágykeretet és vártam a
hátba szúrást.

Először kaptam bemelegítés ként egy lidocain injekciót fájdalomcsillapítónak csak aztán jött a
feketeleves.

Szó szerint hátba szúrt a doktor néni azzal a „műszerrel” ami annyira kellemetlen volt, hogy a
fájdalomtól, hol üvöltöttem, hol visítottam és majdnem elsírtam magam, mint egy kisiskolás.

Olyan érzés volt, mint amikor egy hegyes kést forgatnak a hátamba és az agyamban hallottam,
hogy a gerincemben tépnek szét valamit.

A doktornővel folyamatos kontaktusban voltam, aki magyarázott közben és nyugtatgatott:

- nincsen semmi baj csak a tű most hatolt át az idegszálak mellett és elérte a gerincburkot.

- Aha, értem csak siessen, mert mindjárt összecsinálom magamat – mondtam miközben olyan
erősen markoltam az ágy szélét, hogy azt hittem eltörik.

- Mindjárt kész, kitartás – bíztatott tovább.

A következő pillanatban elment a látásom és semmit nem láttam csak egy nagy szín kavalkád volt
az egész.

Minden eltűnt a képernyőről csak olyan volt, mint amikor a gyerekek az óvodában vízfestékkel
hatalmas pacákat meg csíkokat festegetnek egy rajzpapírra.

- Most már tessék befejezni, mert nem bírom - fogtam könyörgőre a dolgot.

- Már készen vagyunk.



- Az nem lehet, még érzem a tűt a hátamban – hitetlenkedtem

Ekkor a doktornő, hogy megnyugtasson és bebizonyítsa az állítását megállt előttem és bemutatta
a „műszert”.

Ekkor jöttem rá, hogy visszajött a látásom és igaza van, pedig én még mindig úgy érzem, hogy
benne van a hátamban a tű.

Fogták magukat, és mint aki jól végezte a dolgát elmentek és otthagytak tovább ücsörögni az ágy
szélén.

Oldalra dőltem az ágyon, majd hanyatt  feküdtem és mondhatni  kínomban örültem, hogy túl
vagyok rajta.

A nővér visszatért hozott egy kacsát lerakta az ágy mellé és az alábbi instrukciókkal látott el:

- sok folyadékot kell inni és maradjon fekve legalább huszonnégy óráig.

No, persze egy egész napig egy helyben, ki bírja azt ki, gondoltam magamban.

Muszáj volt, mert amikor felemeltem a fejem olyan erős fájdalmam volt, mintha egy kalapáccsal
vertek volna fejbe.

Még tettem két kísérletet, de aztán letettem róla.

Érdekes, hogy ha egy kicsit is felemeltem a fejem, akkor jött a fájdalom, de ha visszaraktam
azonnal elmúlt.

Inkább jó kisfiú voltam és feküdtem majdnem vigyáz állásban.

Másnap reggel újra próbálkoztam, mert eltelt a huszonnégy óra, és láss csodát semmi bajom.

Nem fájt a fejem.

Meglátogatott a doktor néni és leült velem beszélgetni.

- Zsolt van egy rossz hírem.

Istenem, ha most közli velem, hogy rákos vagyok, akkor beugrom a Dunába, úgy is közel az Árpád
híd.

Tudni kell, hogy a nevelőapám annak a bátyja és az apja is rákos volt és láttam őket elsorvadni.

Volt rálátásom a dolgokra és még a gondolattól is irtóztam, hogy rám is az a sors vár.

- Rákos vagyok?

- Mondja meg! – mondtam remegő hanggal

Figyeltem a doktornőt miközben ült le velem szemben az asztalhoz és kutattam szemeimmel
arcmimikájában a választ kérdésemre.


