


Potyautasaim
 

Kényszerbetegségről és depresszióról első kézből
 

 

„Szeretve gondolkozom.
Gondolkozva szeretek.

Gondolok arra, amit szeretek.
Nem szeretem, amikre gondolok.

Én idegen vagyok.
Énidegen vagyok.”

 

 

 

 

Előszó
 

Rögtön az írásom elején szeretném leszögezni,  hogy a
következőkben  nem  életviteli  tanácsokat,  nem  segítséget
nyújtó tippeket fognak olvasni. Sőt, még happy end sincsen a
történetem  végén,  hiszen  a  kényszerbetegségről  és  a
depresszióról szóló elbeszélés az életem része, és egyáltalán



nem  mondhatom  magamat  a  betegségekből  kigyógyult
embernek.  Azt  v iszont  e lmondhatom,  hogy  az
OCD(obsessive-compulsive disorder) 80-90%-át leküzdöttem,
a maradékkal pedig megtanultam együtt élni – ezt később
bővebben  kifejtem.  A  depresszió  azonban  egy  más  dolog.
Könnyebb  elviselni,  de  nehezebb  megszabadulni  tőle.  Azt
gondolom, ha én nem lettem volna OCD-s, és nem lennék
depressziós  személyiség,  akkor  nem  is  én  lennék.  A
személyiségem része mindkét pszichiátria probléma, melyből
az  OCD-t  könnyebben  engedném  el.  Az  nem  annyira
meghatározó  az  életemben,  hiszen  eleve  túlérzékeny  és
lelkiismeretes  embernek  tartom  magam,  viszont  ezt  a
depresszió ellensúlyozza annyira (értsd: a nemtörődömség),
hogy akként az emberként tudok élni aki jelenleg vagyok.

A következőkben leírt élmények és tapasztalatok, már ha
csak  egy  embernek  segítenek  abban,  hogy  megküzdjön  a
saját démonjaival, már akkor megérte leírni őket.

 

A kezdetek
 

Azt  hiszem,  kijelenthetem  azt,  hogy  az  életem
ugyanolyan  átlagosként  kezdődött,  mint  sokunké,  átlagos
anyagi  körülményekkel  rendelkező  családba  születtem,
gyerekkoromban  nem  szenvedtem  hiányt  semmiben.  A
tinédzserkorom  körül  kialakult  családi  viszonyaimról  nem
fogok írni, egyrészt mert nem akarok, másrészt pedig nem áll
szándékomban  sebeket  feltépni  és  akárkit  is  megbántani
ezzel.  Ami volt  elmúlt,  és  erről  elég is  ennyi  információ.



Körülbelül 11 éves koromban éreztem azt először, hogy
velem  valami  más,  mint  a  többiekkel ,  kezdett
meggyőződésemmé  válni,  hogy  valami  ismeretlen
betegségem  van,  amiről  senki  nem  tud  semmit  és  mely
betegség talán addig nem is létezett. Egy könyvet, talán az
„Orvos a családban’ címűt lapozgattam, hátha megtalálom a
definícióját annak, amit éreztem, de természetesen semmit
sem találtam: a túlérzékenységre nincsen definíció egy olyan
könyvben,  mely  nem  foglalkozik  a  pszichológiával.
Tapasztalataim szerint a pszichiátriai betegségeket még ma
sem  kezeli  a  társadalom  más  betegségekkel  egy  szinten,
sokkal  erősebb  a  negatív  megítélése,  mint  bármely  más
kórképnek.  S  11 éves korom körül  még ennyire  sem volt
elfogadott vagy megszokott az, ha valakinek lelki problémái
vannak, így aztán nem is igazán kutattam tovább megfelelő
definíciót keresve, főleg azért sem mert nem tudtam, hogy
mire keresem a választ. Mi a baj velem? – tettem fel a kérdést
számtalanszor,  de  egy  idő  után  nem  foglalkoztatott  a
gondolat,  azt  hittem nekem is  lehet  ugyanolyan rendezett
életem,  mint  másoknak,  akik  normális  lelkiállapottal
rendelkeznek. Hát nem lett. De legalább ma már tudom miért:
túlérzékeny  voltam,  de  rettentő  módon,  sértődékeny,
egyáltalán nem „férfilelkű”, és az életem elindult egy olyan
úton, melyen aztán sorra jöttek olyan különböző behatások,
melyek kiváltották belőlem azokat a betegségeket, melyekről
a későbbiekben részletesebben fogok írni.

Mai  tapasztalataim és  megítélésem szerint  én  mindig
kényszerbeteg voltam, csak nagyon sokáig nem tudtam róla.
Már egészen fiatal koromban voltak ennek jelei, mindamellett,
hogy nagyon szégyenlős és visszahúzódó gyerek voltam, s az



emberi kapcsolatokban felmerülő gátlásaimat is csak felnőtt
koromra tudtam leküzdeni. De leküzdöttem, és azt hiszem ez
egy  olyan  dolog,  amire  büszke  lehetek.  Történetemhez
hozzátartozik, hogy a depresszió és az OCD nem véletlenül
alakult ki nálam, a családomban a felmenőim között páran
küzdöttek  pszichiátriai  problémával,  még  ha  nem  orvosi
esetként is: anyai dédanyám öngyilkosságot követett el, bár
már 60 év felett járt. Anyai nagymamám és édesanyám is a
túlérzékenység jeleit mutatták sokszor életük folyamán. Apai
nagymamámnak  négy-öt  idegösszeomlása  volt  és
szanatóriumban is kezelték élete folyamán. Azt hiszem ezek
alapján kijelenthető, hogy genetikailag is hajlamos lehetek a
depresszióra,  de  mivel  orvos  nem  vagyok,  ezt  csak
feltételezhetem. Talán még bizonyítja az örökletességet az is,
hogy  a  bátyámnak  is  voltak  kényszercselekedetei  fiatal
felnőtt (21 éves kor) korában, ezeket azonban legyőzte és
nem fejlődött tovább benne a kényszergondolatokig. Lámpát
és csapot ellenőrzött, s ezekben ki is merült az Ő hajlama a
betegségre, hála az égnek.

 

 

Az előzmények
 

 

Miután  2004-ben  az  öndiagnózisom  felállítása  után
orvosilag is diagnosztizáltak kényszerbetegséggel és közepes
depressziós  epizóddal,  valamennyire  megnyugodtam,  hogy
nem  vagyok  őrült.  Sokat  gondolkodtam  a  betegségen,  a



pszichoterápiák jó alkalmat adtak ere, s rájöttem, hogy én
mindig kényszeres voltam, már gyerekkorom óta.

Egészen fiatal, kisiskolás koromban az első meghatározó
élményem a betegséggel kapcsolatban az volt, mikor elalvás
előtt próbáltam gondolni valamire – jelen esetben arra, hogy
egy játszótéren játszom valakikkel-, ekkor érkezett az első,
úgynevezett betolakodó énidegen gondolatom. Folyamatosan
az  jutott  az  eszembe  és  láttam a  szemeim előtt,  hogy  a
melegítő felsőm kutyaürülékes. Zavart a gondolat, és hiába
próbáltam  elhessegetni,  a  kutyagumi  folyton  visszatért  a
ruhámra.  Képzeletben  elhúztam  a  ruhámról  és  egy
képzeletbeli  kötéllel  egy karóhoz kötöttem, hogy ne térjen
vissza, de ez sem segített. Egyszerűen kicselezte az általam
kötött  csomókat  és  újra  csak  arra  tudtam gondolni,  hogy
kutyaürülékes  a  ruhám,  így  nem  tudok  felszabadultan
játszani.  Ekkor  ennek  a  gondolatnak  még  nem volt  nagy
jelentősége,  nem  is  volt  rám  különösebb  hatással.
Gyerekkoromban  sokszor  előfordult,  hogy  azt  képzeltem,
hogy miközben sétálok, egy képzeletbeli gumikötelet húzok
magam után,  s  erősen  ügyeltem arra,  hogy  a  kötélen  ne
legyen csomó. Azaz, ha megkerültem egy villanykarót, vagy a
karók  között  haladtam  el,  visszamentem,  mert  ha  nem
megyek akkor csomó keletkezett a képzeletbeli kötelemen és
ez feszültséget okozott bennem. Ha balról fordultam valahová
akkor balra fordulva hagytam el azt a helyet, ha jobbról akkor
jobbra, mindig gondosan ügyelve arra, hogy semmiképp sem
keletkezzen csomó az én képzeletbeli egyenes kötelemen. Ez
egyébként  tinédzser  és  felnőttkoromban  is  előfordult,  bár
akkor  már  nem  képzeltem  oda  kötelet,  egyszerűen  csak
idegesített, ha nem úgy fordultam, vagy nem úgy hagytam el



egy helyet,  ahogy oda betértem, és sokszor rituálészerűen
lépegettem és forogtam, de ezeket senki nem vette észre,
nem annyira feltűnően csináltam és mások előtt szégyelltem
is,  hogy  ilyen  hülyeségekkel  töltöm  az  időm.  Ekkor  még
könnyebben és hamarabb elmúlt a feszültség, ha valamit nem
úgy csináltam, ahogy azt én megnyugtatónak éreztem.

Egyszer  az  általános  iskola  negyedik  osztályában  a
mosdóba mentem, és hallottam, hogy van valaki a fülkében.
Arra gondoltam, hogy egy elsős gyerek lehet, és úgy véltem
megtréfálom azzal, ha rázárom az ajtót. Akkoriban még ezek
az ajtóra  húzható fém zárak voltak,  s  mikor  ráhúztam az
ajtóra, egy felnőtt hang szólt ki a fülkéből: „Valami baj van?”

Ijedtségemben elszaladtam, s még az zárat is elfelejtettem
visszahúzni, ezáltal bezártam a vécéfülkébe azt az embert,
akiről később kiderült, hogy a falu papja volt. Elvegyültem a
tömegben a gyerekek között, akik viccesen mesélték, hogy
valaki  bezárta  a  Péter  atyát  a  vécéfülkébe.  Miután
lecsendesedett  a  dolog,  mert  valaki  kiengedte,  elkezdtem
gondolkodni  azon,  hogy  mi  történhetett  volna,  ha  nem
engedik  ki.  Olyan képem villantak be az  agyamban,  hogy
örökre ott ragadt volna a pap, s egy elszáradt csontváz képét
láttam a szemeim előtt,  mely  pókhálókkal  van beszőve és
különféle rovarok másznak ki a szemüregéből. Bűntudatom
volt, talán jogosan is, de még nem tudtam, hogy a bűntudat
által  okozott  gondolataim  erősen  eltúlzottak,  ezért  úgy
gondoltam ez a normális, ha így gondolom. Akkoriban ezeket
az  eseteket  könnyen  elfelejtettem,  pár  percig  tartottak  a
bűntudataim.  Szintén  negyedikes  koromban  történt,  hogy
viccből rajzszeget tettünk osztálytársaink székeire, gondolva,
hogy milyen vicces lesz, amikor beleülnek. Nagyon rossz ötlet



volt,  egyrészt  azért  mert  eléggé  fájdalmas  lehetett  volna
beleülni  egy rajzszegbe,  másrészt  pedig azért  mert  annak
ellenére, hogy valóban rosszat tettem, talán nem érdemeltem
volna azt a körülbelül húszpercnyi tanári elbeszélgetést, amit
kaptam. Ebben aztán erősen a lelkiismeretemre próbált hatni
a tanár: ilyet nem szabad csinálni, mert akár mentőt is kellett
volna hívni, ha valakibe beleáll a rajzszeg, vagy elfertőződhet,
és  csak  sorolta  a  negatív  következményeket,  melyekben
teljesen igaza is volt, de úgy érzem, hogy nekem, aki eleve
túlérzékeny és az OCD-re hajlamos gyerek voltam, túl nagy
lelki terhet jelentett ez a felvilágosítás. Sosem akartam volna
szándékosan ártani senkinek, s hozzáteszem, hogy nem is ült
bele senki a szegekbe, mindenki észrevette a székén, akiére
került egyáltalán. Akkor egyáltalán nem éreztem bűntudatot,
ezt  később,  felnőttebb  fejjel  fogtam  fel,  hogy  ami  más
embereknek elfogadható és a pozitív viselkedés irányába való
normális  terelésnek  számított,  az  bennem  talán  mélyebb
nyomokat hagyott. Biztos vagyok benne, hogy ha ez az eset
nem történik meg, akkor is kényszerbeteggé váltam volna, de
a sors iróniája, hogy pont egy olyan gyerek kap felvilágosítást
a lelkiismeretesség fontosságáról, akinek a későbbi életét ez
határozza, és bizonyos értelemben keseríti is meg.


