
SZITÁS VERONIKA

Gyász a testben, test a gyászban, avagy Catharina választása

Összefoglalás   A tanulmány egy Stockholmban élő gyógytornász esetleírása, melyben egy  

fiatal lány történetével ismerkedhetünk meg, akinél rejtélyes eredetű testi tünetek jelentkeztek  

elfojtott gyásza hatására. A cikk írója így foglalja össze az esetet: ”A lány, elmondta hogy az  

utóbbi időben sokszor elgyengültek a lábai amikor felállt, később több testrészében is érezte a  

gyengeséget  és  fájdalmat.  Szinte  görcsösen  magyarázta  nekem,  hogy  mindene,  mindig,  

mindenütt  fáj!  Ő  maga  nem  talált  magyarázatot  a  dologra.  Amit  a  testi  panaszainál  

elmondott,  az  totális  káosz  volt.  Körülbelül  a  harmadik  kezelésnél  láttam  rajta,  hogy  

valamitől fél. Mikor erre rákérdeztem, elmondta, attól fél, hogy úgy jár mint a papája, akinek  

egy  nehezen  felfedezhető  rákbetegsége  volt.  Mire  kiderült,  már  nem  lehetett  operálni,  

meghalt. Catharina ezek után elhatározta: NEM FOG GYÁSZOLNI! Jobb így a papának! A 

félelmet a betegségtől, a gyászt, a hiányt intellektualizálással, a dolog »megértésével« nem 

lehetett enyhíteni! Néhány alkalommal eljött hozzám kezelésre, aztán »megszökött«.”

Egy  hűvös  októberi  estén,  már  a  rendelés  után,  megbeszélés  nélkül  állítottak  be  a 

gyógytornász rendelőmbe. Anya és felnőtt lánya. Zaklatottak, idegesek, fázósak voltak. Mind 

a  ketten  kimerültnek  tűntek,  látszott  hogy  fárasztó,  kellemetlen  dolgokon  mentek  át. 

Megkérdezték, tudnám-e fogadni őket, a dolog nagyon sürgős.

Hellyel kínáltam őket, és megkérdeztem mi a probléma. Először az anya beszélt, ám én 

udvariasan, de határozottan megkértem, engedje szóhoz a lányát, hiszen miatta jöttek.

A  lány,  aki  huszonegy-huszonkét  évesnek  tűnt,  nagyon  vékony,  feltűnően  sápadt, 

szomorú  kis  jelenség  volt.  Külseje,  ruházata  egy  modern  lányt  mutattak,  de  erősen 

elhanyagolt állapotban. Eleinte alig hallottam a szavát, halkan, félénken beszélt.

Elmondta,  hogy  egész  nap  a  kórházban  voltak,  nem  is  először,  mindenféle 

kivizsgáláson, de semmit sem tudtak megállapítani nála. Az utóbbi napokban többször is be 

kellett menniük, de semmi igazi eredménye nem lett. Sok orvossal találkoztak, sokféle próbát, 

vérvételt és egyebeket végeztek el. Mindene fáj, de most is csak azt mondták neki, vegyen be 

fájdalomcsillapítót és nyugtatót, és hazaküldték. Már késő este lett, mire hazafelé tartottak, de 
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meglátták a fényt az én gyógytornász rendelőmben és bejöttek. Úgy érzi, ebben az állapotban 

még aludni sem tudna. Mikor megkérdeztem mi a baj, lassan, halkan és szomorúan elkezdte 

mesélni.

Az utóbbi időben a lába sokszor elgyengült, amikor felállt, később már minden esetben, 

és  lassanként  több  testrészében  is  érzett  gyengeséget.  Néha  szédül,  és  mindez  csak 

rosszabbodik. Aludni alig tud, és a feje is nagyon gyakran fáj. Az álmatlanság és a fájdalmak 

már teljesen kimerítették, szinte alig él. A feje időnként csak hátul fáj, de aztán vándorol az 

érzés. Éjjel sűrűn felébred. Egész teste gyenge, főleg reggel.

A karján, a lábán és a törzsén különböző részekre mutatott, és azt mondta, mindenütt fáj: 

itt, itt és itt. A fájdalmait hol égetőnek, hol görcsösnek, hol feszítőnek nevezte. A mutatott 

pontok  között  semmilyen  általam  felfedezhető  rendszer,  összefüggés  nem  volt.  Sem 

neurológiai, sem ortopédiai, sem más tünetképet nem tudtam kialakítani.  Szinte görcsösen 

magyarázta nekem, hogy mindene, mindig, mindenütt fáj! Ő maga nem talált magyarázatot a 

dologra. Ez a problémaleírás sok szempontból érdekes, elgondolkoztató volt.

Először  is  a  beszédmódja  feltűnően  színes,  csiszolt,  kulturált  volt,  érződött  rajta  a 

tanultság. A másik, még érdekesebb jelenség, a totális káosz volt,  amit a testi panaszainál 

elmondott. Semmilyen képet nem lehetett kialakítani a problémáiról, az viszont sugárzott a 

lányból,  hogy nagyon rosszul  érzi  magát.  Rögtön feltűnt,  hogy nagyon fontos neki,  hogy 

hihetőek legyenek a panaszai, és mint ilyenkor szokott lenni, valószínűleg eltúlozta azokat. 

Eleve  azok  a  kifejezések,  amiket  igen  sűrűn  használt,  hogy  ”mindig”  és  ”mindenütt”, 

erősítették ezt a képet.

Harmadik, talán leglényegesebb észrevételem az volt, hogy ez a lány, Catharina, egy 

nagy krízis közepén van, szinte mindegy,  hogy miért,  hogyan, de azonnali  segítségre van 

szüksége.

Azt is megtudtam, hogy 26 éves,  és csak átmenetileg van Stockholmban. Gävle-ben 

tanult négy évig, hamarosan kész újságíró lesz, és akkor visszaköltözik. Most hazalátogatott 

édesanyjához és két otthon lakó, fiatalabb testvéréhez, és akkor jelentkeztek a panaszai. Ennél 

a pontnál adódott az első lehetséges magyarázat: van valami itt Stockholmban, a családban, 

ami létrehozta ezt az állapotot.

Az  egyszerű  kivizsgálásnál  az  alábbiakat  figyeltem  meg:  a  lány  kissé  vékony 

(anorexiás?)  volt.  Igen,  a  diákok rosszul  esznek,  mondta,  amikor  erre  rámutattam. Magas 

alakját  nem tartotta  elég  izomzat.  Túl  lazának  ítéltem néhány ízületét,  de  ezt  leszámítva 

mozgása rendezett volt, semmilyen fájdalmat vagy disszonanciát nem mutatott, semmilyen 

látható eltérés, duzzadás, melegség, beszűkülés, deformitás, sem egyéb rendellenesség nem 
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volt  fellelhető.  Egyensúlyával,  koordinációjával,  testérzetével  kapcsolatban,  semmiféle 

feltűnő, említésre méltó eltérést nem tapasztaltam.

Minden általam kért mozdulatot – terheléssel vagy anélkül – simán elvégzett. Érdekes 

megfigyelés volt, hogy a tesztelés alatt semmi módon nem kívánta bebizonyítani nekem, hogy 

fáj  valamije,  de  még  a  gyakorlatok  alatt  is  beszélt.  Kérdésemre,  hogy  edzett-e  valamit, 

elmondta,  hogy ha  ideje  engedte,  szívesen  úszott.  Közben  szinte  megállás  nélkül  sorolta 

panaszait,  szinte aggódva, hogy nem veszem komolyan.  Mozgása nem, de vékony alakja, 

izgatottsága, beszédmódja sokat elárult.

Az első teendő most a megnyugtatás, a biztonságadás volt. Semmi mást nem tettem, 

csak  egy lassú,  meleget-nyugalmat-biztonságot  adó  masszázst  javasoltam,  amit  Catharina 

nagy örömmel fogadott. A kezelés befejeztével megbeszéltük, hogy másnap visszajön.

Második  alkalommal  megint  eljött  a  mamája,  amit  kicsit  fölöslegesnek  éreztem, 

Catharina tudott egyedül cselekedni. Egy alaposabb testi kivizsgálást végeztem el, és akkor 

sem  találtam  semmi  különös  eltérést.  Könnyen,  simán  mozgott,  korának  és  alkatának 

megfelelően  reagált  a  tesztekre.  Nem nagy örömmel,  de  fegyelmezetten  végigcsinálta  az 

általam  irányított  gyakorlatokat.  Vékonysága  egyértelmű  volt,  de  nem  vészes,  mozgása 

ismételten  semmi  kívánni  valót  nem hagyott  maga  után.  Fejfájása  nem enyhült,  és  még 

mindig rosszul aludt, de mintha kissé rendezettebb lett volna a külseje. Megint beszélgettünk.

Talán a harmadik kezelés alkalmával már kicsit nyugodtabb volt, de láttam rajta, hogy 

valamitől fél. Mikor erre rákérdeztem, igennel felelt: attól fél, hogy úgy jár mint a papája. 

Elmondta, a papának egy nehezen felfedezhető rákbetegsége volt. Mire kiderült,  már nem 

lehetett  operálni.  Apja  mindig  fegyelmezett,  nyugodt  volt.  Catharina  szerint  ezért  is  nem 

vették elég komolyan az orvosok! Sokáig mégis reménykedtek, de végül is – sok szenvedés 

után – a papa meghalt. Meglepő módon, ezt nem szomorúan, dühösen vagy elgondolkozva 

mondta,  hanem  nagyon  részletesen,  szinte  „műszaki  adatként”  közölve  a  tényeket.  Nem 

leplezetten az egészségügyet vádolta apja haláláért.  Másrészt  viszont az apját  magát, mert 

nem „követelte” eléggé, hogy mentsék meg. Ez az esemény pont arra az időre esett, amikor 

Catharinát felvették a főiskolára, és elutazhatott vidékre tanulni.

A család úgy döntött, és ő maga is úgy érezte, hogy itt már sajnos úgysem tehetnek 

semmit, a papának is így a jobb, legalább nem szenved. Ezek után el is határozta, hogy NEM 

FOG GYÁSZOLNI! Megtiltotta magának a sírást, a szomorúságot, de még a hiányérzetet is! 

Elutazott, belevetette magát a diákéletbe, tanult, találkozott más fiatalokkal, szerelmes lett, 

extra feladatokat vállalt,  dolgozott,  vizsgázott,  mindent csinált  – csak nem gyászolt! Néha 

hazautazott Stockholmba, de sietett is vissza nagyon hamar.
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Íme teljesen érthető, világos, követhető lett a kép. Vagy nem? Az imádott papa halála 

nem hogy nem lett feldolgozva, de csak még jobban mélyült a seb a négy év alatt! A papa – 

egy sokak által kedvelt; szívét, dalait, fokhagymás-olajos ételeit nagyvonalúan kínáló görög – 

betegsége  és  halála  lányában  totális  káoszt,  óriási  félelmet  és  hiányt  okozott.  Ezt,  az 

intellektualizálással, a dolog ”megértésével” nem lehetett enyhíteni! Catharina egyedül volt 

vidéken. Édesanyja és a család többi tagja – egymást segítve-támogatva – sikeresebben tudták 

feldolgozni a tragédiát.

Mindez eddig nem került ilyen egyértelműen a felszínre, de most, amikor a tanulmányait 

befejezve vissza kell majd térnie, nem tudta fenntartani magában a látszatot. Az összes eddig 

elfojtott  érzése  egyszerre  tört  rá,  ez  okozta  az  orvosilag  teljesen  érthetetlen  képet,  amit 

mutatott. Ezért küldte haza minden kivizsgáló orvos eredmény nélkül. A fejfájás,  a fizikai 

rossz  állapot,  a  zaklatottság  nem volt  igazolható  semmilyen  röntgennel,  laborvizsgálattal, 

semmilyen konkrét adattal.

Megkérdeztem,  elmondta-e  mindezt  valakinek  előttem.  Azt  felelte  nem,  de  ő  sem 

gondolta,  hogy ez lényeges.  Bár  engem meglepett,  hogy eddig  ez  sosem került  felszínre, 

mégis megértettem. Az akut rendeléseken nem nagyon van idő részletekbe belemenni.  Az 

orvosok sajnos leginkább csak a rutinkérdéseket tudják (akarják, merik?) feltenni. Később azt 

is elmondta, hogy az egyik nővér megkérdezte, hogy nincs-e valami nagy lelki problémája, 

aggodalma, gyásza, de ő visszautasította a kérdést. Neki az a problémája, hogy fáj mindene! 

Az én javaslatomat, hogy mégis kellene beszélnie egy pszichológussal vagy más ehhez értő 

szakemberrel, mereven visszautasította. Csak a testével volt hajlandó foglalkozni.

Úgy döntöttünk,  hogy egy lazító,  relaxáló  kezeléssel  kezdjük.  Majd  a  későbbiekben 

meglátjuk mi lenne a legjobb.

Ekkor számomra nem meglepő, de neki váratlan reakció kezdődött. Rettentően sokat 

sírt. Minden reggel arra ébredt, hogy sír. Napközben, amikor eljött a kezelésre, már jobban 

volt. Anyja jó falatokkal támogatta, családja körülvette, de a fejfájása nem enyhült. A számára 

előírt  gyakorlatokat  becsülettel  elvégezte,  de  minden  alkalommal  szinte  elölről  elmesélte 

nekem a testi  problémáit.  Ugyanabban a  körben keringett  még mindig.  A lazító,  relaxáló 

gyakorlatokat szerette, de mindig volt benne egy nagy adag bizalmatlanság. Mintha mindig 

éberen őrködött volna a teste felett, nem mert teljesen ellazulni. Ezzel együtt, észrevehetően 

több kedvvel csinálta a kezeléseket, és tervezte, hogy megint úszni fog rendszeresen.

Később a lazító, megnyugtató relaxálás már csak kisebb része lett a kezelésnek, és egyre 

bátrabban vállalta az aktív tornát. Kezdett megnyugodni, jobban lett. Levágatta a régen nem 

rendezett  haját,  és  hajlandó  volt  egy  barátnőjével  is  találkozni.  Beszélgetéseinkben  már 
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nemcsak a panaszait emlegette. Tervezte, hogy Stockholmban keres állást, lakást. Felújította 

lassan a korábbi kapcsolatait is. Úgy tűnt, a dolog, ha lassan is, de halad előre. Több hét eltelt, 

és  már  az  erősítő  gyakorlatoknál  tartottunk.  Vidámabbnak,  nyugodtabbnak  tűnt,  amikor 

egyszer csak eltűnt. Egy nap nem jött el egy megtervezett kezelésre, és nem is telefonált. Ez a 

fordulat meglepett. Aggódtam is érte. Nem szoktam megkeresni a pácienseket, de ő nem egy 

volt a sok közül. Felhívtam és érdeklődtem, mi van vele. Elnézést kért, hogy nem jelentkezett, 

de  visszaköltözött  Gävle-be,  ott  keres  munkát.  Tervezi,  hogy  majd  végleg  visszatér 

Stockholmba, de nem most. Majd…

Nem  tudom,  mi  is  történt  valójában.  Nem  bírt  megbirkózni  a  rászakadt  gyásszal? 

Elmenekült,  elbújt? Vagy a dolgok mögött más is  volt,  ami mindig is a sötétben maradt? 

Apjával  való kapcsolata talán összetettebb volt,  mint amennyiről mesélt? Más, homályban 

maradt  események  is  nyomasztották,  amelyekről  senkinek  sem  szabadott  tudnia?  A  fő 

probléma talán nem is a papa elvesztése volt, hanem valami más? Esetleg maga sem tudta 

még megfogalmazni? Esetleg az édesanyjával való viszonya? Vékony, majdnem gyerekes kis 

teste  és  felnőttes  intelligenciája  nem  tudtak  összhangba  kerülni?  A  testi  panaszokat 

választotta, mert a lelkiek túl nehezek voltak? Nem tudom.

Bennem két érzés vetődött  fel  az esettel  kapcsolatban. Az egyik a meglepetés,  hogy 

manapság  (ez  2006-ban  történt)  még  mindig  előfordulhat,  hogy  egy  értelmes,  tanult, 

gondolkodó ember azt hiszi (reméli?), hogy ha elhatározza, akkor ki tudja zárni az életéből a 

gyászt? Semmi más nem kell tenni, csak úgy dönteni: ”a papának ez így jobb!”, és akkor 

semmi értelme,  sőt,  butaság lenne gyászolni!  Valaki,  aki  az életnek sok más területén jól 

informált, logikusan gondolkodó, széleskörű ismeretekkel ellátott ember, szinte semmit nem 

tud a  gyászról?!  Kérdésemre,  miért  nem beszélt  az  orvosoknak erről  a  nem jelentéktelen 

eseményről az életében, őszinte megdöbbenéssel közölte velem, miért is tette volna, semmi 

összefüggés nincsen a testi bajai és az esetleges gyásza között! Ő valóban így látta, de ez így 

is volt?

A másik érzés a megdöbbenés és szomorúság, hogy az elfojtott,  eltagadott  érzelmek 

mekkora  testi  következményekkel  járhatnak.  Bár  már  korábban  is  találkoztam  hasonló 

jelenséggel mint gyógytornász, ez minden korábbit felülmúlt. Az „átlagos beteg” fejfájásra, 

álmatlanságra,  esetleg  indokolatlanul  nagy  fáradtságra  szokott  panaszkodni.  A test  szinte 

egészén, törzsön, végtagokon és fejen egyszerre jelentkező, állandó(!) és erős fájdalomérzet 

nekem meglepő volt. Ebben az esetben teljesen mindegy, hogy Catharina mennyi és milyen 

fájdalmakat  érzett,  ő  így írta  le,  tehát  én  ebből  indultam ki.  Az  egész  lénye  valóban  ezt 

támasztotta  alá,  még  akkor  is,  ha  a  konkrét  kivizsgálás  ezt  nem igazolta  vissza.  Amikor 
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kezdett jobban lenni, maga is örömmel mesélte, hogy már kicsit jobban aludt vagy úszni volt. 

Tehát észrevette és elfogadta a gyógyulás kezdetét.

Az a lehetőség is felvetődött bennem, hogy Catharina számára az volt a helyes út, hogy 

az itt megszerzett viszonylagos erejével visszatért Gävle-be, hogy ott saját maga rendezze el, 

zárja le az ügyet. Remélhetőleg így van. Talán lassan minden elrendeződik mégis.

Kívánom, hogy egyszer gyere be hozzám a rendelőbe, és mosolyogva meséld el, hogy jól 

vagy! Sok szerencsét, Catharina!
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