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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

agyérkatasztrófa – cievna mozgová príhoda
beszédfejlődési zavar – vývinová porucha reči  
dadogás – zajakavosť
(az) egészségi állapot felülvizsgálata – posúdenie zdravot-

ného stavu
fejlődési diszfázia – vývinová dysfázia
felülvizsgáló orvos – posudkový lekár
(a) funkciózavar mértéke – miera funkčnej poruchy
gépkocsival történő egyéni szállítás – individuálna prep-

rava osobným motorovým vozidlom
kísérővel közlekedő súlyosan egészségkárosodott személy

igazolványa – preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím so sprievodcom (ŤZP-S)

komplex minősítés – komplexný posudok
lelki betegségek – duševné poruchy 
megkésett beszédfejlődés – oneskorený vývin reči
nappali foglalkoztató – denný stacionár
orvosi felülvizsgálati eljárás – lekárska posudková činnosť
orvosi szakvélemény – lekársky posudok
önkéntesség – dobrovoľníctvo
parkolási kártya – parkovací preukaz
pénzbeli juttatás – peňažný príspevok
Regionális Oktatási és Szociális Központ (Érsekújvár) –

Regionálne edukačno-sociálne centrum (Nové Zámky)
súlyosan egészségkárosodott személy igazolványa – preu-

kaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
(ŤZP)

(a) súlyos egészségkárosodás pénzbeli kompenzálásáról
szóló törvény – zákon o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

tájékozódási zavar – porucha orientácie
vizelet- vagy széklettartási probléma – inkontinencia

moču alebo stolice
záróizom – zvierač

cievna mozgová príhoda – agyérkatasztrófa 
denný stacionár – nappali foglalkoztató 
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individuálna preprava osobným motorovým vozidlom –

gépkocsival történő egyéni szállítás 
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tartási probléma 
komplexný posudok – komplex minősítés 
lekárska posudková činnosť – orvosi felülvizsgálati eljárás 
lekársky posudok – orvosi szakvélemény 
miera funkčnej poruchy – a funkciózavar mértéke 
oneskorený vývin reči – megkésett beszédfejlődés 
parkovací preukaz – parkolási kártya 
peňažný príspevok – pénzbeli juttatás 
porucha orientácie – tájékozódási zavar 
posúdenie zdravotného stavu – az egészségi állapot felül-

vizsgálata 
posudkový lekár – felülvizsgáló orvos 
preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

(ŤZP) – súlyosan egészségkárosodott személy igazol-
ványa 

preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom (ŤZP-S) – kísérővel közlekedő súlyo-
san egészségkárosodott személy igazolványa 

Regionálne edukačno-sociálne centrum (Nové Zámky) –
Regionális Oktatási és Szociális Központ (Érsekújvár) 

vývinová dysfázia – fejlődési diszfázia 
vývinová porucha reči – beszédfejlődési zavar 
zajakavosť – dadogás 
zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého

zdravotného postihnutia – a súlyos egészségkárosodás
pénzbeli kompenzálásáról szóló törvény

zvierač – záróizom 
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A kis Jézus megszületett, 
örvendjünk

Tartalom

Advent folyamán karácsonyra készü-
lünk. Ahogy egyre több gyertya ég az ad-
venti koszorún, úgy érzünk egyre több
meleget a szívünkben. A karácsony va-
rázslatos szó, mely megdobogtatja szívün-
ket. Akkor szép, ha készülünk rá jó csele-
kedettel, imával, bűnbánattal. Aki jól fel-
készült advent folyamán, annak a karácso-
nya is szebb. Valóban szent ez az éj. Ami-
kor felgyulladnak a gyertyák a karácsony-
fán, elénekeljük a karácsonyi énekeket,

szívünket földöntúli öröm tölti el. Megszületett a kis Jézus. A Meny-
nyei Atya nem feledkezett meg az ő népéről, elküldte a Megváltót. 

Isten Fia kicsiny gyermekként jött el közénk. Kicsi gyermekként,
hogy elmondja, milyen nagy érték a gyermek, milyen nagy érték a sze-
retet. A legszebb karácsonyi ajándék számunkra azok az emberek, akik
közel állnak hozzánk, akiket szeretünk: szüleink, házastársunk, testvé-
reink, gyermekeink. Ők képviselik a legnagyobb értéket életünkben.
Ilyen nagy érték a fogyatékossággal élő gyermek is. Az ilyen gyermek
érzékenyebb, mint az egészséges, több szeretetet igényel, de többet is
ad. Sokkal mélyebben átéli a szeretetet, az örömet, a kedvességet. Sok-
kal jobban örül neki. A karácsonyra való készülődésben több segítsé-
get igényel, de aztán olyan mélyen éli át karácsony örömét, hogy azt
kisugározza szüleire, testvéreire, az egész családra. 

A karácsony tele van jelképpel. Az időpont, december huszonötö-
dike is jelképes nap. Nem tudjuk pontosan, mikor született a kis Jézus.
Az évet tekintve az Augustus császár által elrendelt népszámlálás éve
és a betlehemi csillag megjelenésének éve az irányadó. A betlehemi
csillag a Jupiter és a Szaturnusz bolygók találkozása, együttállása volt
a Halak csillagképben. Jupiter a királybolygó, Szaturnusz a zsidók
bolygója volt. Ha ezek találkoznak, akkor a zsidók országában nagy
dolognak kellett történnie. A három napkeleti bölcs is látta ezt, és el-
indultak a csillag nyomában. A napot és a hónapot egyáltalán nem
tudjuk, így a keresztények már az első századokban egy jelképes idő-
pontot kerestek, és ez december huszonötödike lett. Karácsonyig min-
dig sötétebb és sötétebb van, utána pedig elkezd nőni a világosság. Jé-
zus a világ világossága. Őelőtte az emberek lelki sötétségben éltek, az
Ő születésével kezdődött el a lelki világosság. Ezért ünnepelték a szü-
letésnapját december huszonötödikén. 

A másik jelkép a gyertya. A gyertya világít, és meleget ad. Így kell
nekünk is karácsony folyamán és egész évben a hit fényét és a szeretet
melegét sugároznunk minden emberre. A gyertya önmagát fogyaszt-
ja, hogy nekünk fényt és meleget adjon. Így kell nekünk is időnket, tu-
dásunkat, szeretetünket feláldoznunk, hogy szebbé tegyük embertár-
saink életét. 

A harmadik jelkép az ajándék. Szeretünk ajándékot kapni és adni.
Nem kell nagy, drága dologra gondolni, nem is kell az üzletbe menni.
Saját készítésű, szeretettel átszőtt ajándék adja a legnagyobb örömet. 

Negyedik jelkép a karácsonyi ének, zene. Az emberek szívét eltöl-
tötte az öröm, ezt az örömöt továbbadták, és belőle született a kará-
csonyi dallam, a karácsonyi ének. 

Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok.

Zsidó János esperesplébános
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Volt egyszer egy Erzsébet Egyetem… II. 
Az ország harmadik orvosi karára

1914-ben kinevezett három orvosta-

nár csak 1918 áprilisában kapott

újabb kollégákat. Tekintsük át ezt a

nem akármilyen névsort: 

– kórbonctan: Entz Béla (1877–

1959) 

– élettan: Pekár Mihály (1871–

1942)

– gyermekgyógyászat: Heim Pál

(1875–1929)

– elmegyógyászat: Reuter Camillo

(1874–1954) 

– szemészet: ifj. Imre József

(1884–1945) 

– közegészségtan: Fenyvessy Béla

(1873–1954)

– bőrgyógyászat: Veress Ferenc

(1877–1957)

– gyógyszertan: Mansfeld Géza

(1882–1950) 

Egy tehetséges, fiatal gárda került

tehát Pozsonyba – a legidősebb, Pe-

kár Mihály sem volt még ötvenéves.

Közülük néhány név ma is jól ismert,

például a gyermekgyógyászat pro-

fesszoráról Budapesten kórházat ne-

veztek el. 

Mindenképpen külön bekezdést

érdemel közülük a gyógyszertani

(farmakológiai) intézet élére kineve-

zett Mansfeld Géza. A 36 éves pro-

fesszor már előbbi működési helyén,

Marburgban (a mai szlovéniai Mari-

bor) is együtt dolgozott egy mind-

össze 25 éves, nem sokkal korábban

felavatott orvosdoktorral – Szent-

Györgyi Alberttel (1893–1986).

Szent-Györgyi Pozsonyba is követte

főnökét, és itt Mansfeld első tanárse-

gédjeként dolgozott. Az 1937-ben

„a biológiai oxidációs folyamatok fel-

fedezéséért, különös tekintettel a C-

vitaminra és a fumársav katalízisére”

az élettani (orvosi) Nobel-díjat el-

nyerő Szent-Györgyi tehát Pozsony-

ban kezdte meg tudományos pályá-

ját! Ha másra nem is, erre minden-

képpen büszkék lehetnének a mai

Bratislava szlovák lakói is… Arról

nem is beszélve, hogy Mansfeld keze

alatt dolgozott Pozsonyban egy má-

sik leendő Nobel-díjas is, a prágai

születésű Carl Ferdinand Cori

(1896–1984). Cori (feleségével

együtt) 1947-ben amerikai állampol-

gárként kap majd Nobel-díjat a gli-

kogén katalitikus átalakulásának fel-

fedezéséért. A teljesség kedvéért: a

Pozsonyból „elkergetett” Mansfeld

kétszer is ott van a Nobel-díjra jelöl-

tek közt, 1928-ban és 1940-ben. Lel-

kes kis csapatával rövid pozsonyi mű-

ködése alatt a szívizom működését

kutatta. Eredményeikről 1920-ban

három dolgozatuk is megjelent az

élettani kutatások egyik leghíresebb

tudományos folyóiratában, a Pflügers

Archiv für die gesamte Physiologie

hasábjain. 

Az egyetem külföldre sodródott

egykori oktatói közül ismerjük meg a

nyitrai születésű Stransky Jenő

(1891–1975) nevét is. Stransky Heim

Pál tanársegéde volt Pozsonyban. Ké-

sőbb, bécsi és washingtoni állomások

után, a Fülöp-szigeteken a manilai

egyetem professzoraként működött. 

Az 1918. év az újabb professzoro-

kon kívül meghozta minden felsőok-

tatási intézmény legfontosabb kellé-

két, a hallgatókat is. Az Erzsébet Tu-

dományegyetem orvosi karán meg-

kezdődött az oktatás – egyelőre csak

a III., IV. és V. évfolyam számára,

mert az első két évfolyam alaptantár-

gyaihoz (kémia, fizika, anatómia stb.)

még nem voltak meg az anyagi felté-

telek (laboratóriumok, boncterem) –,

azonban csak rövid ideig folyt zavar-

talanul. 1918. október 31-én megje-

lentek Pozsonyban a Csehszlovák

Légió katonái. Ekkor még elűzték

őket, ám december 30-án visszatér-

tek. Az olasz Riccardo Barecca ezre-

des katonái 1919. január 2-án meg-

szállták Pozsony fontosabb középü-

leteit. Alig egy hónappal később Po-

zsony lett, Bratislava néven, az újon-

nan alakult utódállam, Csehszlovákia

(korabeli magyar szóhasználattal)

szlovenszkói részének fővárosa. Ide-

költözött a Szlovákia igazgatásával

megbízott teljhatalmú minisztérium.

Élére Vavro Šrobárt (1867–1950) ne-

vezték ki, azt a rózsahegyi gyakorló

orvost, aki korábban kétszer is bör-

tönben ült pánszláv izgatás miatt…   

Az Erzsébet Tudományegyetem,

az Orvosi Kar tanárai és hallgatói ag-

gódva figyelték a történéseket. Elein-

te úgy tűnt, hogy nem lesz akadálya a

további működésnek. A Gyógyászat

című pesti lap 1919 januárjában így

írt: „A pozsonyi magyar Tudomány-

egyetem orvosi fakultására a beirat-

kozások zavartalanul folynak a III.,

IV. és V-öd évesek számára […] Az

előadások február 10-én veszik kez-

detüket. A cseh-szlovák állam úgy a

megszállt, mint a meg nem szállt te-

rületről a hallgatóságnak ideutazását

megengedte és a félév akadálytalan

befejezését biztosította.” 

Február 10-e azonban még messze

volt. Az 1910-es népszámláláskor

Pozsony lakosságának 42%-a német-

nek, 41%-a magyarnak vallotta ma-

gát. Ez az őslakosság rádöbbent, hogy

a város cseh–szlovák megszállása – az

Mansfeld
Géza
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antant ígérete ellenére – nem ideigle-

nes lesz. Erre utalt dr. Šrobárék dísz-

pompás, diadalkapun át történő feb-

ruár 4-i pozsonyi bevonulása. A város

új urai elrendelték, hogy a bevonulás

útvonalán felsorakozva mindenki lel-

kesen köszöntse a teljhatalmú megbí-

zottat. Mivel az Erzsébet Tudomány-

egyetem tanári kara testületileg meg-

tagadta a részvételt és hódolatnyilvá-

nítást, a tanárokat katonai felügyelet

alá helyezték, és az egyetemet bezár-

ták. Sőt, közvetlenül a bevonulás

előtt, február 3-án az intézmény rek-

torát, a közjog tudós professzorát,

Polner Ödönt (1865–1961) letartóz-

tatták. Ugyanezen a napon sztrájk-

hullám kezdődött, melynek vezetői

11 tételes követelést fogalmaztak

meg. Az első helyen levő „A népek

önrendelkezési jogának, valamint a

lelkiismereti szabadság elvének elis-

merése” mellett a 2. pont „a pozsonyi

tudományegyetem újból való meg-

nyitását” követelte. Mivel a követelé-

sekre nem kaptak kielégítő választ,

1919. február 12-ére általános (figyel-

meztető) sztrájkot és aznap délután

háromra népgyűlést hirdettek.  

Az ekkor történtekről a pozsonyi

Híradó másnapi száma ezt írta: „A

cseh katonaság pár perc alatt szinte

ostrom alá vette a várost és gépfegy-

vertűzzel, feltűzött bajonettel verte

szét a népgyűlést, de minden kis cso-

portosulást, ártatlan járókelőket is.”

7 halott és 23 sebesült maradt a Vá-

sárcsarnok előtti téren (ma: Szlovák

nemzeti felkelés tere) a „pozsonyi

sortűz”-ként elhíresült embertelen

beavatkozás következtében. Három

évvel később Ölvedi László (1903–

1931) az 1919. február 12-ike című

versét így kezdi: 

„Ma három éve dörrent a puska 

A pozsonyi öreg piacon. 

S a vér, piros vér, 

Forró magyar vér 

Csendesen csorgott a fehér havon.”

„Sohasem felejtem el azt a lát-

ványt, melyet klinikám a február 12-

iki vérengzéskor nyújtott – emlékezik

évek múltán a sebésztanár Bakay La-

jos az Orvosképzés hasábjain. – Dél-

után két órakor, amikor sürgős tele-

fonhívásra besiettem, az egész föld-

szinti folyosót, valamint az ambulan-

tiai helyiségeket minden korú és ne-

mű súlyos sebesültekkel telve talál-

tam, akiket két tanártársam, Pekár

Mihály és Entz Béla segítettek hord-

ágyon beszállítani. A folyosó végén

pedig egymás mellett leterítve feküd-

tek a kiszenvedett áldozatok.” 

Az egyetemet két hét múlva a

szlovák gyökerű, de 1918-ig magya-

rul publikáló Jehlicska Ferenc (1879–

1939), a budapesti teológia volt pro-

fesszora mint az egyetem cseh–szlo-

vák kormánybiztosa újra megnyitot-

ta. Az intézmény jövője körüli bi-

zonytalanság azonban arra késztette

az oktatókat, hogy küldöttséget me-

nesszenek az egyetemi tanárból lett

köztársasági elnökhöz, Tomáš Gar-

rigue Masarykhoz (1850–1937). A

már többször említett Bakay sebész-

professzor a küldöttség tagjaként így

emlékezik a prágai tárgyalásra: 

„A fogadtatás és az elnök személye

a legjobb impressiókat gyakorolta re-

ánk az egyetem jövőjét illetőleg. Biz-

tosítást nyertünk arra nézve, hogy in-

tézeteink és klinikáink tovább mű-

ködhetnek és a tanítás nyelvében sem

történik legalább tíz évig változás,

mert mint mondá: »Nem azért jöt-

tünk, hogy a régi kultúrát megsem-

misítsük, amelyet még ma pótolni

nem tudunk.«” 

Így gondolta a filozófus professzor

köztársasági elnök. A cseh–szlovák

parlamenti képviselők azonban más-

ként gondolkoztak: a prágai Nemzet-

gyűlés már 1919. június 27-én elfo-

gadta a 375. számú törvényt, amely

kimondta a „cseh–szlovák állami

egyetem” megalapítását Bratislavá-

ban, azaz Pozsonyban. 

Az orvosi és bölcsészeti kar veze-

tősége már szeptemberben értesítést

kapott, hogy a kormány megszünteti

őket, s minden vagyonuk az újonnan

létesített cseh-szlovák egyetem birto-

kába kerül. „Minden” azért nem, mert

például a farmakológiai laboratórium

technikai berendezését Mansfeld kis

csapata kalandos körülmények közt

megmentette: „[…] egyik éjszaka

munkásnak öltözve vittük ki az egye-

tem szigorúan őrzött kapuján” – em-

lékezik évtizedekkel később Szent-

Györgyi Albert.  

Annak ellenére, hogy mind a vá-

ros vezetősége, mind az újonnan lé-

tesített közigazgatási egységek, a

zsupák (megyék) vezetői az orvosi

kar megtartása mellett foglaltak ál-

lást, a teljhatalmú Šrobár doktor

szíve nem lágyult meg magyar or-

voskollégái iránt. 1919. szeptember

második felében megtörtént a klini-

kák, intézetek átadása az új egyetem

rektorának, a Prágából érkezett,

müncheni születésű Kristian Hynek

(1879–1960) frissiben kinevezett

belgyógyászprofesszornak a jelenlé-

tében. 

1920 elején a Budapesti Egyetem

Orvosi Karának oktatói átiratot in-

téztek a külföldi egyetemek profesz-

szoraihoz. Az Orvosi Hetilapban is

közzétett felhívásból idézek: „Mint

egyetemi tanárok gyászoljuk Po-

zsonyt. Fiatal egyetemének kiépítését

megakasztotta a háború. Múltja

nincs, de vele elveszett a jövő, mely-

nek biztosítékát láttuk kitűnő tanít-

ványainkból álló tanári karában […]

Egyetlen fegyverünk az igazság ma-

radt... Benne bízva, tiltakozunk az

igaz emberek és tudósok előtt az

igazságtalanságnak s a kultúra elraga-

dásának ténye ellen.” 

Az 1918/19-es események száza-

dik évfordulója kapcsán bizonyára

sok írás, elemzés foglalkozik majd a

pozsonyi Comenius Egyetem meg-

alakulásával. Ezeket olvasva, jusson

eszünkbe az előd, az Erzsébet Tudo-

mányegyetem most „elmesélt” igaz

története is.   

Dr. Kiss László



6

tanulmány

2018/6

Mint az előző részben utaltam rá,

2018 májusában kezdtem el A felnőtt-

kori ADHD hatása az érintettek éle-

tére és társadalmi integrációjára című

kutatásomat, mely jelenleg is folyik, és

várhatóan 2019 végére fejeződik be. A

vizsgálat során arra keresem a választ,

hogy milyen módon hat felnőttkorban

a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar

az érintettek életére és társadalmi in-

tegrációjára, közelebbről: mi jellemzi az

ADHD-s emberek tanulmányait,

munkavállalását, párkapcsolatait és

gyermeknevelését. 

Harminc különböző korú, ADHD

diagnózisos felnőttel készítettem átlagosan másfél órás,

részben strukturált interjút. 

Arra vonatkozóan is tettem föl kérdést nekik, hogy

megítélésük szerint vannak-e olyan jellemzőik, amelye-

ket a szindróma, a „másként huzalozott agy” előnyeinek

vagy pozitív következményeinek tartanak, vagy amelyek

miatt – jó értelemben – másoknak érzik magukat, mint a

többségi társadalom tagjai. 

Ez idáig 23 interjú teljes legépelt anyagát, összesen 749

oldalt elemeztem ki. E munka során kereken hatvan olyan

pozitívnak ítélt tulajdonságot, értéket, attitűdöt találtam,

amely minden interjúban fellelhető volt. Ezekből jelen írás

terjedelmi korlátai miatt csak hetet emelek ki.

1. Jó problémamegoldó képesség, ötletgazdagság, kre-

ativitás

Mivel gyermekkoruk óta arra kényszerülnek, hogy ész-

lelési zavaraikat kompenzálják, igen eredeti és egyedi

megoldásokat találnak ki bizonyos problémákra. Jó prob-

lémamegoldó képesség, önálló, produktív és gyors gondol-

kodás, feltűnő mértékű kreativitás és találékonyság jellem-

ző rájuk. Érdekes és fontos célok esetén nem okoz szá-

mukra nehézséget a figyelem és érdeklődés fenntartása,

szemben a monoton rutinfeladatokkal. 

„Azért sok előnye van […] Kreativitás, empátia, szociális

érzék, az, hogy nagyon gyorsan megcsinálok mindent, lehet

rám számítani. A diplomámat is kitűnőre végeztem. Onnan

ami már érdekelt, az mind kitűnő lett, mindig jól tanultam.

De ami nem érdekelt, vagy nem kötött le, vagy nem voltam

motivált, az nem.” (IT, 38 éves nő, Buda-

pest)

„[…] én úgy érzem, hogy az ADHD

nagyon sok pozitívumot adott az életem-

hez. Én nagyon jó problémamegoldó va-

gyok […] mindig folyamatosan mindenre

fel vagyok készülve, és mindig mindenre

f igyelek. Tehát én valahogy az előnyömre

változtattam azt is, hogy mindig min-

denre f igyelek. Mert ugye az ADHD-

nak nem f igyelemhiánya van […] ha-

nem pont az, hogy hiperfókusz, mindenre

mindig f igyelünk. Én ebből inkább infor-

mációkat nyerek ki, és mindig felkészülök

minden eshetőségre. És nemcsak a f izikai

térről beszélek, hanem minden másról is.” (TD, 24 éves nő,

Budapest)

„Gyorsabb a gondolkodásunk szerintem. Tényleg azt ér-

zem, hogy nem tudnak gondolkodás vagy beszéd szinten is

követni bennünket […] Hogy valaki mond nekem valamit,

és én, még ki sem fejtette ezt a kérdést, de már válaszolok. És

azt hiszik, hogy ez egy ilyen szemtelenség […] Pedig érzem,

én már tényleg tudom, hogy ő mit akar kérdezni, meg tényleg

tudom a saját válaszomat rá […] Tehát nekem tényleg túl

lassú a többi ember […]” (RB, 29 éves nő, Budapest)

2. Fejlett igazságérzet, az igazságtalanság elviselésére

való képtelenség

Az igazság, igazságos bánásmód és eljárás központi ér-

ték számukra. Ha bármely személy vagy hatóság részéről

igazságtalanság vagy jogsérelem éri őket, nemcsak verbá-

lisan, hanem fejlett önérvényesítő képességgel is fellépnek

ellene. Ebben az sem akadályozza meg őket, ha ez állás-

vagy státusvesztéssel vagy egyéb hátrányos következmé-

nyekkel jár rájuk nézve.

„Fölvállaltam így a vitát meg a konfliktust, ha kellett, már

nyilván ilyen intelligensebb, felnőttebb módon. De azonnal

kiléptem. Tehát én nem, mentem akkor tovább.”(RB, 29 éves

nő, Budapest)

„Hogyha engem sérelem ért, és tényleg igazságtalan, akkor

mindenhova írtam levelet. És mentem, és akkor az igaza-

mért harcoltam.” (NV, 47 éves nő, Budapest) 

„És van még egy, ami nagyon jellemző, de a mai napig. Az

pedig a, hát nem tudom, minek hívják ezt. Igazságtudat

Előny vagy hátrány?  
Az ADHD-s (figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral küzdő) 

felnőttek jellemző tulajdonságai, értékei, attitűdjei – 2. rész
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vagy -érzés? […] ha nekem van igazam, akkor az felülír

mindent. Ez még azt is felülírja, hogy nekem ebből hátrá-

nyom lesz-e. Tehát önként belerakom a nyaktilóba a fejemet,

mert igazam van, és tudatosan […] És az igazság, az szá-

momra szentebb, mint a saját magam akár jóléte vagy akár

előmenetele. Nem érdekel.” (LV, 36 éves férf i, Budapest)

3. Méltánytalanság esetén kiállnak a másik – akár ide-

gen – ember(ek) mellett is

Igazságérzetük mellett feltehetően impulzivitásuk is

szerepet játszik abban, hogy nemcsak a mindenkori kö-

zösségükben (iskola, munkahely), hanem nyilvános helyen

is a gyengék, kiszolgáltatottak védelmezőjévé, érdekeik

szószólójává váljanak.

„Az osztályban is mindig azokat karoltam fel, akik

szemüveges, fogszabályzós, fűzős, kövér, cigány […] ak-

kor mindig őértük kiálltam, magamért sosem.” (IT, 38

éves nő, Budapest)

„K: – Volt igazságtalanság a munkahelyen?

V: – Tele volt szerintem. Tehát hogy mások helyett is, én

mindig megvédtem a többieket, csak ők nem mertek visszabe-

szélni, nekik fontos volt a szaros munka.” (RH, 29 éves nő,

Budapest)

Több példát találtam arra vonatkozóan is, hogy akár fi-

zikai biztonságuk kockáztatása árán is a bántalmazottak

védelmére keltek a bántalmazókkal szemben. 

„Engem többször majdnem meglincseltek. Mert vagy an-

tiszemiták ellen fordultam hangosan, ordítva a buszon, vagy

fogyatékos, kis húszéves lányt védtem meg, akit bántottak a

villamoson. Tehát ilyen, amikor nem bírok valamit, és védek

valakit.”(TN, 46 éves nő, Budapest)

4. Az individualizmus, egocentrizmus, önzés eluta-

sítása

Elfogadhatatlan és frusztráló számukra az, ha valaki

csak önös érdekeinek megfelelően gondolkodik és cselek-

szik. Elutasítják az individualizmust, a mások érdekeit fi-

gyelmen kívül hagyó versenyszellemet. 

„K: – Mik azok, amiket nem bírsz elviselni másokban? 

V: – Ezt az »én törekszem, hogy nekem legyen minél

jobb«. Tehát ezt a, hogy mondjam, önzőséget szinte […]

Meg ez a törtetés, hogy mindenáron én jussak a célba, és

hogy semmit ne tegyek másért, csak az, hogy nekem jó le-

gyen. És ha nekem segítenek, még azt se köszöni meg.

Hány ilyen ember van, és ezt nagyon nem szeretem.” (NP,

21 éves nő, Eger)

„[…] mivelhogy jóhiszemű vagyok, és általában az em-

berekről mégiscsak jót feltételezek, azért ér sok csalódás […]

Tehát hogy mennyi sok önző ember van, aki, aki csak magá-

ra gondol.” (TT, 40 éves nő, Budapest) 

5. Becsületesség

Nemcsak a csalás minden formáját (pl. vizsgahely-

zetben történő „puskázás”), hanem a másik ember

becsapását vagy bármilyen formájú megkárosítását is

elutasítják. 

„Nem tudtam sose puskázni […] nem tartottam becsü-

letesnek. Főleg ez a főiskolán derült már ki, hogy nagyon

mérges voltam, hogyha láttam valakit puskázni. Nagyon

mérges voltam. Hogy még itt is […]” (TT, 40 éves nő, Bu-

dapest) 

„Én olyan vagyok, hogy például úgy adnak vissza, példá-

ul többet adnak vissza, visszamegyek és visszaadom. Vissza-

adom, mert – mert így érzem jól magam, és így tudok aludni

éjszaka. Nem is tudnék aludni, hogyha tudom, hogy valaki

számít rá, és akkor […] Engem például […] míg ápolónő

voltam, a paraszolvencia is mindig zavart. Olyan rosszul

éreztem magam, olyan megalázónak. Hát én olyan szívvel-

lélekkel, itt vagyok, a munkámat csinálom, kapok érte f ize-

tést, akkor olyan rossz érzés az a paraszolvencia.” (NV, 47

éves nő, Budapest) 

6. A tekintélyelvűség elutasítása

Egy ember megítélésének alapját számukra kizárólag a

másik fél teljesítménye, a személyiségvonásai, interakciói,

a másokkal való „bánás” milyensége adják. Elutasítják a

tisztelet megadását azokban az esetekben, ha az kizárólag

a másik személy magasabb társadalmi státusából vagy

életkorából származóan elvárt.

„Például a velem való bánásmód határoz meg nagyon sok

embert számomra. Tehát hogy emberszámba vesz, vagy

nem.” (IL, 48 éves nő, Budapest)

„Nem az a kérdés, hogy mit csinálsz, csak az, hogy ho-

gyan.” (LV, 36 éves férf i, Budapest) 

„[…] pusztán azért, mert valakire azt mondták, hogy ő a

tanár vagy igazgató, az nem váltott ki tiszteletet […] tehát

nem tiszteltem azért meg álltam vigyázzba, mert ő ő, hanem

ha elérte valamilyen módon, akkor ott, akkor természetesen

megkapta a tiszteletet, f igyelmet, szeretetet, de pusztán
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azért, mert neki doktor van a neve előtt vagy után, az nekem

nem jelent semmit […] sok területen megtapasztalom, hogy

címke és a mögöttes tartalom, az nem fedi egymást […] ez

leginkább a probléma, hogy nem adom meg a tiszteletet

azért, mert ő húsz évvel előbb született […] Tehát hogy nem,

nem […] és ez nagyon sok problémát okozott […]” (IL, 48

éves nő, Budapest) 

Az ADHD-val küzdő emberek gyakori munkahely-

változtatásainak egyik oka az is, hogy nem képesek és nem

hajlandók tartósan elviselni azokat a hatalomnak kiszol-

gáltatott helyzeteket, amelyek értékeikkel szemben állnak,

és folyamatos stresszt okoznak nekik. 

„K: – Hogyan viszonyulsz azokhoz, akiknek hatalmuk

van fölötted?

V: – Nem zavar. Addig nem zavar, ameddig a jóindulatot

látom benne. Az őszinteséget és a tenni akarást. Mert lehet

egy nagyon intelligens, okosabb ember is nálam. Aki rosszin-

dulatú, pökhendi, az sokkal inkább zavar. Tehát nem gon-

dolnám, hogy az intelligenciával van nekem a probléma, ha-

nem az emberi hozzáállással. És volt olyan főnök, aki […]

egyszerűen annyira embertelenül használta a hatalmát, hogy

rendkívül zavart. Mindennap gyomorgörccsel, de tudtam,

hogy egyszer majd eljön az én időm, amikor emelt fővel föl-

állhatok és eltávozhatok, és az meg nagyon jó lesz. És ez így

is volt.” (TT, 40 éves nő, Budapest)

Az egyenlőtlen hatalmi viszonyokban fellépő félelem

legyőzésére kifejlesztett vizualizációs technikával is talál-

koztam: 

„[…] ha félsz egy embertől, el kell képzelni, hogy ő reggel

ugyanúgy felkel, kócos a haja, csipás a szeme, nyála ki van

folyva, odaszáradva, lehet, hogy gombóc van az orrában […]

ugyanazon a lyukon csinálja elöl, hátul. Ugyanúgy kitörli,

tehát most akkor miről beszélünk? Tehát valahol ez a tragé-

dia, hogy ebben a nagyon tekintélyelvű világban […] való-

jában ezt így is élem meg. Hogy ez az ember, az ugyanúgy

működik […] Se nem több vagy kevesebb, mint én.” (IL, 48

éves nő, Budapest)

7. Nagy küzdőképesség, állhatatosság, „nem adom fel”

szemlélet

Az ADHD-val küzdő emberek ép testűek, ép értelmű-

ek, átlagos, de a legtöbb esetben átlagon felüli az intelli-

genciájuk, ezért a társas környezet előtt gyakran rejtve ma-

radnak, és ezáltal hitetlenséget váltanak ki azok a nehéz-

ségek, amelyekkel rendszeresen és nagy erőfeszítések árán

meg kell küzdeniük (pl. koncentrálási nehézség, részké-

pességzavarok, alvászavarok, a társadalmi szerepelvárások-

nak való megfelelés nehézségei). Tapasztalatom szerint

mindezek ellenére az érintettekre perfekcionizmus, vala-

mint a nehézségekkel dacoló bizonyítási kényszer, a „csak

azért is megmutatom” szemlélet jellemző.

„Akkora koncentrációt igényel ugye a saját habitusomnak

a megszabályozása, hogy én ezt úgy szoktam mondani, hogy

[…] ez hat vagy nyolc színházi fellépés naponta […] egy át-

lagszínésznek napi egy előadása van, szerencsés esetben […]

Nekünk minden egyes 45 perc, én úgy élem meg, hogy egy új

előadás. Újra el kell varázsolnom a közönséget, be kell von-

nom, hogy dolgozzon, hogy tudjon fejlődni […] Tehát irtóza-

tos, engem idegileg rettenetesen kimerít ez a munka […] ne-

kem egy kőkemény munka a koncentráció […] Nem hiszik el,

hogy mennyi erőfeszítés. Borzasztó erőfeszítés […] főleg amit

írásban kell […] az át nem aludt éjszakák, ugye le nem áll az

agy […] 11-kor lefekszek, kettő-három, mire elalszom. Hat-

kor csörög az óra, legyél Fittipaldi, feleség, háztartásvezető,

beteg szülőt ápoló, tanár, tanuló […] mindenhol hozd az el-

várást […] És az emberben viszont van annyi draszt, hogy

a rohadt életbe, csak megcsinálom! Csak megmutatom, nem?”

(IL, 48 éves nő, Budapest)  

Záró gondolatok:

A fogyatékosságtudomány egyik klasszikusa, Dan

Goodley professzor szerint az „épek” társadalmában azok

az egyének kívánatosak, akik kognitíven, társadalmilag és

érzelmileg épek és kompetensek, biológiailag és pszicho-

lógiailag stabilak. S az emberi érték, az értékes élet kon-

cepciója is szorosan kapcsolódik ezekhez a sajátosságok-

hoz. A normalitás kategóriájába az autonóm, önellátó, jó-

zan, ésszerű, individualista, a közösségtől elkülönülő, jog-

követő és gazdaságilag életképes polgárok tartoznak.

Mindazok, akikre mindez bármilyen okból nem jellemző,

MÁSOK, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nemkívá-

natosak a társadalomban. Az ADHD-s emberek pozitív

tulajdonságai és altruisztikus attitűdjei is példák arra, hogy

mennyi értéket hordoz a diverzitás, a sokszínűség és sok-

féleség, és mennyire kívánatos mindez a jelenkori társa-

dalmakban is. 

Kutatásom tapasztalatai szerint a másságot az ADHD-s

felnőttek többsége a társadalmi előítéletek ellenére pozití-

van éli meg. Ezt az alábbi interjúrészlet szemlélteti a leg-

kifejezőbben:

„K: – Éreztél-e legbelül egy olyat, hogy oké, más vagyok,

mint a többiek, de pozitív értelemben is más?

V: – Ez inkább utána jött, hogy, hogy megtanultam be-

csülni azt, hogy, hogy másnak lenni jó, és meg hogy nem aka-

rok olyan lenni, mint a többi birka és akkor menni a nyájjal,

hanem hogy de jó másnak lenni.” (SP, 26 éves férf i, Buda-

pest)

Szücs Marianna PhD

egyetemi adjunktus
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
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Juhász Ágnessel a budapesti Bliss

Alapítványnál találkoztam sok évvel

ezelőtt. 2009 és 2014 között az ala-

pítvány Segítő Kommunikáció Mód-

szertani Központjának igazgatója, a

diagnosztikai csoport vezetője volt,

jelenleg már csak a vizsgálatokat vég-

zi. Lenyűgözött a szaktudása, a sú-

lyos, halmozottan sérült gyermekek

és szüleik iránti elkötelezettsége, hig-

gadt, tárgyilagos, mégis emberi, em-

patikus magatartása. Szlovákiában is

járt, hogy az itteni szakembereknek,

szülőknek is átadhassa tapasztalatait.

2013-ban tagja volt annak a szakmai

csoportnak, amely állapotfelmérést

végzett a szenci Nefelejcs Ház hal-

mozottan sérült fiataljai körében,

hogy személyre szabott segédeszkö-

zökkel támogathassák kommuni-

kációjukat. Szakkönyvek, tanulmá-

nyok szerzője, társszerzője, állami és

szakmai elismerésekben egyaránt ré-

szesült.

„Engem beszippantott a segítő-

szakma” – adta meg az alaphangot

beszélgetésünk elején.

– Logopédusként kezdtem 1967-

ben. Akkoriban tizenöt logopédus

volt Budapesten, most háromszáznál

biztosan több. Az volt az első év, hogy

logopédusi állást hirdettek; korábban

azok lettek logopédusok, akik előző-

leg valamilyen más területen dolgoz-

tak.

– Volt valamilyen családi oka an-

nak, hogy ezt a pályát választotta?

– Keleti nyelvekkel szerettem volna

foglalkozni, de azt mondta a gimnázi-

umi osztályfőnököm, hogy a tanszék-

vezető, Germanus Gyula nem szereti

a nőket. Apám a Keleti pályaudvaron

a kocsiszolgálatnak volt a főnöke, és

az egyik munkatársa ajánlotta, hogy

keressem fel a fiát, aki a Gyógypeda-

gógiai Tanárképző Főiskolán tanított,

és beszélgessünk, hátha kedvet kapok

a gyógypedagógiához. Így jelentkez-

tem a főiskolára. Végül is a nyelvészet

segítőszakmája a logopédiának, habár

amikor én kezdtem, csak a beszéddel

foglalkoztak, és csak jóval később lett

szó a beszéd mellett a nyelvi fejlesz-

tésről. Több évtized alatt változott a

terminológia meg a szakmai hozzáál-

lás. Eredetileg valamelyik kórházban

olyan gyerekekkel szerettem volna

foglalkozni, akik hosszasan bent fek-

szenek. Ez nem sikerült. A Logopé-

diai Tanszéken az egyik tanárnőm

megkérdezte, nem lenne-e kedvem a

logopédiához, és ajánlotta, hogy pá-

lyázzam meg az állást a Beszédjavító

Intézetben – ez volt akkor az egyetlen

hely, ahol logopédusok dolgoztak. Így

sikerült.

– Később jött hozzá a pszichológia.

– Azt gondoltam, hogy a logopédi-

át, például a dadogóknak a terápiáját,

jól kiegészítheti. Az 1970-es években

pszichológusi státusban voltam a Be-

szédjavító Intézetben. Foglalkoztam

dadogó gyerekek szüleivel, felnőtt da-

dogókkal, meg vizsgálatokat végez-

tem. 1981-ben alakult meg a Gyógy-

pedagógiai Tanárképző Főiskola

Gyakorló Beszédjavító Intézete – ké-

sőbb Gyakorló Logopédiai Intézet

lett a neve –, ezt megpályáztam. Gya-

korlatvezető tanár voltam (később 15

évig az intézet igazgatója), és legjob-

ban a nem beszélő, tehát a megkésett,

akadályozott beszédfejlődésű gyere-

kekkel szerettem foglalkozni. Van bi-

zonyos szempontból hasonlóság köz-

tük és a súlyosan sérült, beszédképte-

len gyermekek között, csak ott más

okok vannak a háttérben. 

– Hány éves kortól kell megkésett

beszédfejlődésre gyanakodni? 

– Ha valaki kétéves korában egyál-

talán nem beszél, nem is figyel a be-

szédre, akkor ennek már utána kell

járni, mert lehet, hogy más problémák

is vannak. Ha nem is kommunikál,

kétéves kortól komplex vizsgálat

szükséges. Van – régen úgy mondták,

hogy egyszerű megkésett beszédfejlő-

dés –, aminek a hátterében nem derül

ki semmi, csak az illető később kezd

beszélni. Lehet, hogy nem jól ragoz,

nem jól alkot mondatot. Ha háromé-

ves korban ezt látjuk, akkor már el kell

kezdeni foglalkozni vele. Magyaror-

szágon hároméves korban már szűrik

a gyerekeket az óvodában. Akinél sú-

lyosabb elmaradást találnak a beszéd-

és nyelvfejlődésben, azokat terápiába

kell venni. De nincs elég logopédus,

keveset képeznek. Általában tanárhi-

ány van Magyarországon. Sokkal

több szakemberre volna szükség, csak

erre nincs elég pénz. 

– Mi az oka, hogy egyre több logo-

pédusra van szükség?

– Jobban figyelnek arra, ha egy kis-

gyerek beszédhibás. Most hároméves

kortól kötelező az óvoda, és minden-

hol van szűrővizsgálat, tehát több

problémát fedeznek fel a beszéd terü-

letén, mint régen. Másrészt valóban

több a beszédhibás, mert ahogy az or-

vostudomány fejlődik, és megmente-

nek olyan, pici súllyal született babá-

kat is, akiket korábban nem tudtak, ők

bizony sérülékenyek. És az a legeny-

hébb dolog, ha csak a beszédével van

egy kis probléma. Több a sérült gye-

rek is, mint régen. 

– A beszédhiba vagy beszédfogya-

tékosság lelkileg eléggé megviseli az

embert. Nem látszik ugyan, de ha az

Akit beszippantott a segítőszakma
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illető megszólal, negatív reakciót

válthat ki. Sokan azt gondolják,

hogy ha valaki beszédhibás, értelmi

sérülés is fennáll nála. Az emberi

kapcsolatai is sérülhetnek.

– Valóban így van például a dado-

gás esetében. Nem mindenkit zavar a

dadogása. Van, aki nem minden

helyzetben dadog, vagy olyan a sze-

mélyisége, hogy el tudja fogadtatni

magát akkor is, ha akadozik a beszé-

de. Egy apa mesélte, hogy óvodás

gyerekét rossz élmények érték, és el-

kezdett annyira dadogni, hogy a nyá-

la folyt, a nyelvét forgatta, görcsölt.

Elmondta, hogy megtapasztalta, mi-

lyen lehet az, ha valakinek fogyatékos

a gyereke. Úgy nézett ki a kisfiú,

mint egy értelmi fogyatékos. Ez is

sztereotípia, mert ha valaki értelmi

fogyatékos, nem feltétlenül látszik

rajta, de az biztos, hogy az emberi

kapcsolatokat befolyásolja. Van olyan

enyhébb beszédhiba, amely egy logo-

pédust nagyon zavar, és lehet, hogy a

beszédhibás egyént nem zavarja, ha

nem tudja rendesen mondani az r-et,

vagy az sz, z, c hangot rosszul képzi.

Még a médiában is elfogadják, ha be-

szédhibás, aki a tévében vagy a rádió-

ban megszólal. Én nem, engem zavar,

és az is, ha valaki rosszul hangsúlyoz.

Egyébként a beszédhiba és a beszéd-

fogyatékosság nagyon távol áll egy-

mástól. Beszédfogyatékos az, akinek

nagyon jelentős a beszéd- és nyelvi

zavara. Ez megjelenhet a beszédér-

tésben is. Nem jól érti, amit monda-

nak neki, kevés a szókincse, nem tud-

ja kifejezni magát, nem tud jól ragoz-

ni, és ha ehhez jön még a dadogás, az

tovább súlyosbítja a helyzetet. Kap-

csolódhat hozzá diszlexia-veszélyez-

tetettség is. Nagyon komplex dolog-

ról van szó: halmozott beszéd- és

nyelvi fejlődésbeli elmaradás. Ennek

pénzügyi kihatása is van, mert ha va-

laki megkapja a beszédfogyatékos

minősítést, akkor jár neki az intenzív

speciális fejlesztés. Sok szülő még-

sem szereti, ha minősítik a gyerekét,

mert attól fél, hogy ez így marad, és

bélyeg lesz a gyereken, hogy fogyaté-

kosnak tekintik.

– Nem is egészen alaptalanul tar-

tanak ettől a szülők. Hogyan került

kapcsolatba a Bliss Alapítvánnyal?

– Elmentem az első Bliss-tanfo-

lyamra, amelyet Kálmán Zsófia tar-

tott 1984-ben. Akkor jött haza Ka-

nadából, onnan hozta azt a módszert,

amelyet a beszédképteleneknek taní-

tanak. Azóta már augmentatív és al-

ternatív kommunikációról (AAK)

beszélünk. A technika is óriásit fejlő-

dött közben, a high-tech eszközök:

beszélőgépek, komputer, tabletek na-

gyon elterjedtek, és talán már senki

sem kommunikál az alapítványnál

Bliss-jelképekkel. Az az érdekes,

hogy abban az évben én Amerikában

a clevelandi egyetemen voltam tanul-

mányúton. Részt vettem egy mű-

helybeszélgetésen, ahol már ilyen

eszközökről – megnyomod a kapcso-

lót, és kimondja – is szó volt, de Ma-

gyarországon még nem volt belőlük.

A vizsgálatokat nagyon korán el-

kezdtük Kálmán Zsófiával. 1987-ben

megalakult a Bliss Alapítvány, azóta

folyamatosan dolgozom heti egy na-

pot a diagnosztikában. 990 körül van

az elvégzett vizsgálatok száma. Az

elején nem is számoltam. Nem logo-

pédiai munka, amit csinálok – főleg a

kommunikációt vizsgálom –, de kell

a logopédiai tudás, mert próbálom

megismerni a gyermek beszédértését

is. Aki nem tud beszélni, attól még

értheti a beszédet. Ezt minden eset-

ben tisztázni kell, hogy megfelelő

AAK-eszközt tudjunk javasolni.

– Kívülről nézve nagy odafigyelést

igényel ez a munka. Van valaki, aki-

vel nem lehet kommunikálni, egy-

részt ki kell deríteni az okot, más-

részt meg kell tanítani kommunikál-

ni. Bonyolult és érzékeny dolog.

– Kell hozzá az egyénnek a moti-

vációja, hogy akarjon kommunikálni.

Néha azzal kell kezdeni a dolgot,

hogy fel kell benne ébreszteni az

igényt. Az AAK-módszerek azok-

nak a legjobbak, akik akarnak kom-

munikálni, de nincs megfelelő eszkö-

zük. Ki kell deríteni – és általában

mindig több irányból indulunk, főleg

gyerekeknél –, hogy mi lenne a leg-

könnyebb, legeredményesebb: a gesz-

tusok tanulása, a képekkel való kom-

munikálás, az egyszerű kapcsolók

vagy tablet alkalmazása, és mindig

azt reméljük, hogy egy idő után kide-

rül, melyik a neki megfelelő. De az is

lehet, hogy mindvégig megmarad

valamilyen kombináció. Egy bizo-

nyos módszer ritkán válik be gyere-

keknél. Az alapítványnál a fiatalok

fej- vagy szemegér segítségével írnak

a számítógépen, más ragaszkodik a

betűtáblájához, képes szótárához.

Sokféle módon kommunikálnak.

– A legnehezebb a picik vizsgálata.

Minden apró jelre figyelni kell. 

– Lehet, hogy a szülővel kell kez-

deni a munkát. Nagyon gyakran a

vizsgálatnál azt látom, hogy a gyer-

Állapotfelmérés 
a Nefelejcs Házban
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mek nem jelez semmit. Megkérde-

zem az anyát, hogy otthon mit jelez.

Azt, hogy éhes, szomjas? Nem jelez,

mert az anyja úgy érzi, ő tudja, hogy

a gyermekének mire van szüksége.

Megvan a napi rutin, hogy mikor

eszik, iszik, mikor teszi tisztába, nincs

olyan helyzet, hogy a gyermeknek

bármit is ki kelljen fejeznie. Itt a szü-

lő szemléletváltoztatása nagyon fon-

tos. Aztán ki kell deríteni, hogy mi

érdekli a gyermeket, mi motiválja a

kommunikációra.

– Ez kész nyomozás. 

– Igen. Mostanában elég sok eset-

ben javasoltam, hogy a zenét hasz-

nálják fel, ha a gyerek szereti. Például

mindig ugyanazt a zenerészletet szó-

laltassák meg egy bizonyos tevékeny-

ség vagy esemény előtt, hogy kapcso-

lódjon hozzá. Tehát amikor sétálni

mennek, jó, hogy a gyermek cipőjét

odaviszi, amelyben ki szokta vinni; az

is jelzés lehet, de ha még egy jelzést

tesz hozzá, zenét, a kettő összeadó-

dik, és egymást erősíti. Ez a kognitív

fejlődést is elősegíti. Az a zene más-

kor ne legyen hallható, mert akkor

nem tud a kapcsolat kialakulni. Most

már sok gyerek nézi a tableten az

ilyen-olyan gyerekzenekarokat vagy

meséket, ezt is föl lehet használni.

– Az eszközök sokat segítenek, de

rengeteg van már forgalomban. Ho-

gyan lehet megállapítani, hogy kinek

melyik a megfelelő? 

– Sokszor a szülő, mikor megkér-

dezem, miért jött, mit vár, azt mond-

ja, hogy eszközt szeretne a gyereké-

nek, amellyel kommunikálni tud. So-

kuk fejében az van, hogy kap a gye-

rek egy eszközt, és akkor meg lesz

oldva a dolog. De addig el kell jutni.

Mindig az alapoknál kell kezdeni, és

megfigyelni az apró jelzéseket.

– Nem lehet egyszerű a szülőt

szembesíteni a helyzettel. Néha nem

látja, nem akarja látni, amit a szak-

ember mond.

– A vizsgálati összefoglalóba bele-

írom azt is, hogy az anya otthon azt

tapasztalja, hogy…, de a vizsgálaton

ezt én nem láttam. Hogyha én meg-

írok egy véleményt, összefoglalót,

csak azt írhatom le benne, amit ta-

pasztalok, és előre megpróbálom fel-

készíteni a szülőt, hogy esetleg nem

olyan lesz, amilyet elképzelt. Ezt el

szokták fogadni, de nem mindenki.

– Kezdetben a Bliss Alapítvány

azoknak akart segíteni, akik nem

tudnak beszélni, de ép értelműek.

– Az induláskor volt egy olyan di-

agnosztikai modell, hogy az ép értel-

műeknek, pl. afáziásoknak, javasolták

a módszert, de ez időközben sokat

változott. Éppen most írtunk Kál-

mán Zsófiával egy tanulmányt egy

főiskolai jegyzetbe az értelmi fogya-

tékosokkal kapcsolatban, hogy nekik

is szükségük van arra, hogy kifejez-

zék magukat. Tehát mindegy, hogy

milyen az értelmi állapota az illető-

nek, valamiképpen kommunikálnia

kell. 

– Úgy gondolom, hogy az ilyen

vizsgálatok és az ezekkel a súlyosan

sérült gyerekekkel való kapcsolat lel-

kileg nagyon megterhelő a vizsgáló

számára.

– Minden héten van egy vizsgálat,

néha kettő. Ez krimi, komolyan

mondom. Nem állíthatom azt, hogy

hozzászoktam, de valahogy elfoga-

dom a helyzetet, és együttérzek, de

ha együtt sírnék az anyával, nem tud-

nék segíteni. 

– Miként lehet védekezni a kiégés

ellen? A kilencszázadik gyermekhez

is ugyanúgy kell viszonyulni, mintha

ő volna az első.

– Sokat számít, hogy hetente egy-

szer van vizsgálat. Egyrészt nem ke-

verednek össze a fejemben a különfé-

le esetek, ennyit fel lehet dolgozni.

Segít az is, hogy most próbálok ma-

gamnak utódot keresni, mert egyszer

majd abba kell hagyni, és szeretném,

hogyha lenne, aki folytatja az alapít-

ványnál a diagnosztikát. Van is olyan

tehetséges fiatal kolléga, aki alkalmas

lehet rá. Egyébként meg sok min-

dent csinálok. Foglalkozom óvodás

dadogók szüleivel. Otthon a kertben

tevékenykedem, járok tornázni, mo-

ziba, hangversenyre két helyre is van

bérletünk. Ezek biztosan segítenek. 

– Az ünnepek is alkalmat adnak a

kikapcsolódásra. Hogyan készül a

karácsonyra?

– Karácsonykor most csak a gyere-

kek kapnak fa alá tehető ajándékot.

Nagy gondban vagyok, mert a család-

ban van öt kisgyerek, és mindegyik-

nek rengeteg játéka van. Én ezt nem

helyeslem. A felnőttek koncert- vagy

színházjegyet kapnak. Korábban

anyámnál volt 24-én az ebéd. Két éve

meghalt, de én már előtte három év-

vel átvettem ezt a szerepet, úgyhogy

nálunk van a szenteste, és tizennyol-

can is vagyunk. Sütök-főzök, a bejglit

mindig meg kell sütni, meg valami

sósat. Régen borleves és rántott hal

volt a menü. Utóbbi időben áttértünk

a halászlére, és csirkecombot szoktam

sütni római tálban, mert úgy nagyon

egyszerű, magától elkészül, és min-

denféle zöldköret jön hozzá. Töltött

káposztát is szoktam főzni nagy fa-

zékkal, azt is osztogatom, mert aki

nem jön 25-én meg 26-án, az visz be-

lőle haza. Egy kicsit nehéz, mert a há-

ziasszony nem tud részt venni min-

denben, nem tud mindenkivel beszél-

getni, mert mindig van valami feladat.

Egyébként én ki tudok kapcsolni. Az

a szerencse, hogy nem jár mindig az

agyam. Akkor igen, amikor megírom

az összefoglalót meg az előzetes véle-

ményt, amelyet a szülők kézhez kap-

nak a vizsgálat után, mert át kell gon-

dolni, hogy mit javasoljunk nagy vo-

nalakban. Amikor meg a részleteset

írom – öt-hat oldal szokott lenni –,

akkor oda kell figyelni. Utána ki tu-

dok kapcsolni.

– Nem sajnálja a keleti nyelveket?

– Nem. A nyelvtant mindig sze-

rettem, a keleti, az elmaradt, de nem

baj. Úgy gondolom, hogy ez volt az

én utam, és ez így van jól.

Tóth Erika 
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Több mint húsz éve ismertem meg

őt. Akkor az érsekújvári kisegítő (ma

speciális) iskola mindig újat kereső, a

gyerekek és szüleik életét megköny-

nyíteni akaró gyógypedagógusa volt,

jelenleg pedig a Regionális Oktatási

és Szociális Központ igazgatója. Az

ide vezető út göröngyös volt, akadá-

lyokkal teli, de Anitát nem olyan fá-

ból faragták, hogy meghátrál a ne-

hézségek elől. Mindig talált segítőket

is, erőt pedig mély hitéből merített.

– Hogyan lettél gyógypedagógus? 

– Átlagos családból származom.

Anyukám mosodában dolgozott,

apukám órás volt, és van egy két évvel

fiatalabb húgom. Egészségügyi szak-

középiskolába szerettem volna jelent-

kezni, de mivel jó voltam matekból,

szüleim a tanárommal egyetértésben

az elektrotechnikai mellett döntöttek.

Harmadikra megérett bennem az el-

határozás, hogy pedagógus leszek, mi-

vel a családban mindig rám bízták a

kisgyerekeket, hogy foglalkozzam ve-

lük. Ekkor már nem akartam mások-

ra hallgatni. A negyedik nagyon ne-

héz év volt: a felvételire fél év alatt kel-

lett megtanulnom a négyéves gimná-

ziumi biológia-tananyagot, mert ná-

lunk nem volt biológia. Eredetileg ta-

nító szerettem volna lenni, mivel

azonban az alsó tagozatos pedagógus-

nak jelentkezőkre tehetségvizsga is

várt, inkább a gyógypedagógiát vá-

lasztottam. Mégsem úsztam meg,

mert mire odajutottam, már ott is be-

vezették. Felvettek a Comenius Egye-

tem Pedagógiai Karán pszichopédia

szakra. Ma értelmi sérültek pedagógi-

ájának nevezik. Évente jártunk gya-

korlatra kisegítő iskolákba, de nem

sok ún. fogyatékos gyerekkel találkoz-

tam. Harmadéves koromban az egye-

tem nyári tábort szervezett értelmi fo-

gyatékos gyerekek számára, és a szü-

lőkkel együtt három hétig foglalkoz-

tunk velük. Nagyon megérintette a

szívemet, és akkor már tudtam, hogy

ezt szeretném csinálni. 

– Mivel szembesültél a gyakorlat-

ban?

– Az egyetem elvégzése után az új-

vári kisegítő iskolában helyezkedtem

el, hat kis roma elsőst kaptam. Az

egyetemen sok mindent megtanítot-

tak ‒ elméletben, de azt, hogy egy el-

sőst hogyan tanítsak meg írni-olvasni,

nem. Egy nagyon kedves kolléganőm

indított el a pályán: sokat segített, és

komolyan megszerettette velem ezt a

munkát. Az iskolának volt két kihe-

lyezett osztálya a súlyosabban értelmi

fogyatékos gyerekek számára, a kö-

vetkező évben oda kerültem. Talál-

koztam azokkal a szülőkkel, akik ko-

rábban megalakították az Értelmi Sé-

rülteket Segítő Társulást, és elkezd-

tem járni a találkozóikra. Abban az

időben nagyon kevés segédeszköz

volt, ezért gyakran előfordult, hogy a

fizetésem felét segédeszközökre köl-

töttem, és sok mindent magam készí-

tettem, mert többet szerettem volna

nekik nyújtani. 

Az iskolában ez nem nagyon tet-

szett, túlbuzgónak tartottak, nem sze-

rették, hogy nem tartottam a számat,

ezért nem akartam ott folytatni to-

vább. A tanulókból többen 16-17 éve-

sek lettek, befejezték az iskolát, de Új-

várban nem volt olyan hely, ahová

mehettek volna. Kiss Mária kolléga-

nőmmel elkezdtünk foglalkozni azzal

a gondolattal, hogy nappali ellátást

nyújtó szociális intézményt létesítünk

nekik.

– Mi ösztönzött arra, hogy többet

tegyél az elvártnál?

– A szülőkkel való napi kapcsolat.

Nagyon súlyos esetek is voltak, és nem

szerettem volna, hogy egész nap csak

írunk, olvasunk, ragasztgatunk, köz-

ben meg alapvető dolgokat sem tud-

nak. Az lett volna segítség a szülők-

nek, ha tudnak egyedül enni, felöltöz-

ni, önellátók. Abban az időben szóba

se jöhetett, hogy valamit dolgozzanak.

Ezek a gyerekek sokáig el voltak zár-

va a külvilágtól, a szülők nem mentek

velük az utcára, valahol szégyellték is

ezt a helyzetet. A Szigeten nagyon

szép környezetben voltunk, kijártunk

a természetbe, séta közben is sokat le-

het tanulni. A két osztályban volt há-

rom autista gyerek. Ez a diagnózis ak-

koriban kezdett felmerülni. Tudtam,

hogy több van bennük, de a viselkedé-

si problémáikkal sokszor nem tudtam

mit kezdeni, ezért Kiss Máriával beje-

lentkeztünk Budapestre egy tanfo-

lyamra. Az ott tanultak alapján beve-

zettünk pár újdonságot, például napi-

rendeket, és kisebb csodának lettünk

tanúi: a gyerekek elkezdtek érdeklőd-

„Megérintette a szívemet”
Nagy Anita intézményvezető

Védenceivel
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ni a dolgok iránt, mert átlátható volt

számukra, mi fog következni. Ez na-

gyon megfogott, ezért többször is el-

mentünk Budapestre. 

– Kanyarodjunk vissza a nappali

foglalkoztatóhoz.

– 1998-ban, eleget téve a szülők

kérésének, az Értelmi Sérülteket Se-

gítő Társulás elnöke lettem. A szerve-

zet keretében lehetett létrehozni a

foglalkoztatót azok számára, akik be-

fejezték az iskolát. Lett helyiség, min-

den hivatalos papírt elintéztünk, de

mire megnyitottuk volna, több szülő

meggondolta magát. Valahol érthető

is, hiszen sok volt az egyedülálló

anyuka, és megvonták volna tőlük az

ápolási díjat, ha beíratják oda a gyere-

küket. Ott maradtunk gyerek nélkül,

ezért úgy döntöttünk a kolléganőm-

mel, hogy autista kisgyerekekkel fo-

gunk foglalkozni. 1999. január elsején

megnyitottuk a nappali foglalkoztatót

autistáknak ‒ négy gyerekkel. A végén

egyedül maradtam, mert a kolléga-

nőm babát várt, de belefogtam. Egy

fiatal kolléganő lett a segítségem, dél-

előtt a gyerekekkel voltam, délután el-

végeztem a papírmunkát, hétvégén

takarítottam. Az első fél évre semmi-

lyen állami támogatást nem kaptunk,

a szülők is csak csekély összeggel já-

rultak hozzá. Ezúton is nagyon kö-

szönöm a szüleimnek ‒ bár apukám

már nem él ‒, akik ez alatt az idő alatt

eltartottak, hogy tudjam csinálni.

Rendkívül hálás vagyok nekik érte. 

– Hamarosan újabb kihívással kel-

lett szembenézned.

– Még abban az évben egy rende-

let értelmében csökkenteni kellett a

kórházi ágyak számát, és az újvári

kórház ezt úgy oldotta meg, hogy be-

zárta a különálló épületben levő reha-

bilitációs gyermekrészleget. Ez egy-

hetes intézmény volt 3–15 éves értel-

mi sérült gyermekek számára, nővérek

látták el őket. Iskolába nem jártak, és

szeptember végén egyik napról a má-

sikra nem volt hová mennie a har-

minc gyereknek. A szülők nagy része

dolgozott, és nem tudott a helyzettel

mit kezdeni. Megkerestek mint a

szervezet elnökét, hogy volna-e vala-

mi ötletem, mit lehetne tenni.

És jöttek a csodák, mert ezeket is

csodának nevezem. Az épület a városé

volt, s a polgármester felajánlotta, hogy

ha folytatni fogjuk a tevékenységet,

bérbe kapjuk jelképes évi egy koroná-

ért. Így a szervezet átvette az intéz-

mény működtetését, a kerületi hivatal-

ban is megígérték a támogatást. Újabb

csoda, hogy a kórházigazgató a pincé-

ben tárolt leselejtezett ágyakat, az egész

berendezést nekünk adta, és november

15-én meg tudtuk nyitni a hetes ellá-

tást nyújtó szociális otthont. A kliensek

száma ugyanannyi maradt, de meg-

szüntettük a felső korhatárt. A nappali

foglalkoztató is tovább működött. 

– A csodák mellett jöttek a gondok

is. Rengeteg, főleg anyagi természetű

nehézséggel kellett megküzdened,

míg eljutottál oda, ahol most vagy. 

– A két évtized alatt kevés olyan év

volt, amikor nem küzdöttünk anyagi

gondokkal. A mostani sem kivétel:

visszamentünk 15 évet, mert a tör-

vény nem a javunkra változott. Sok

dolog emberfüggő, mert az emberek-

kel kommunikálni kell. A legelején,

amíg a kerületi hivatalhoz tartoztunk,

megtartották az ígéretüket. 2001-ben

létrejöttek a megyék, és ez nagy válto-

zást hozott. Átkerültünk a megyei

önkormányzathoz, más emberek vol-

tak pozícióban, támogatást nem kap-

tunk. Persze fel lehetett volna adni

többször is, de végül valahogy mindig

sikerült a nyelvükön beszélni. Ma már

partnerként kezelnek bennünket,

nem pedig nyűgnek tartanak. Tudják,

hogy amit csinálunk, jól csináljuk,

nem fiktív intézmény vagyunk, ahol

csak kapjuk a fejpénzt a kliensekre, és

nem folyik érdemi munka.

– Végül mégis megszűnt a hetes el-

látó intézmény.  

– Ez is hosszú történet. Megismer-

tek bennünket, egyre több szülő hoz-

ta hozzánk a gyermekét. Megválto-

zott az iskolaügyi törvény, már senkit

sem lehetett felmenteni az iskolaláto-

gatás alól, de a mi súlyos eseteinket

senki sem vállalta, legfeljebb heti két

órára. Úgyhogy volt nálunk húsz gye-

rek, aki nem tudott iskolába járni.

Ezért megnyitottuk a speciális iskolát.

Közben egyre több lett az autista, ők

meg végképp nem kellettek egyetlen

iskolában sem. Számukra is létrehoz-

tunk iskolát, 2007 szeptemberében

nyílt meg. Mivel azonban nemcsak az

intézménybe járó gyerekek tanultak

nálunk, helyszűkében lettünk. A vá-

rostól igényeltük ezt az évek óta üre-

sen álló iskolaépületet, amelyben most

vagyunk. Nem ment könnyen, de vé-

gül sikerült meggyőznünk a városi

képviselőket – egyenként kerestük fel

valamennyit –, és jelképes évi egy eu-

róért bérbe adták nekünk. 2010 szep-

temberében átköltözött az iskola,

majd egy nagy rekonstrukció után

2011 áprilisában a hetes intézményt is

áthoztuk, s végre egy fedél alá került

minden. Viszont súlyos anyagi gond-

jaink voltak. Sok szülő ugyanis inkább

naponta hozta a gyermekét, és csak

hat kliens maradt az egyhetes részle-

gen. Így már nem tudtuk fenntartani,

ezért 2012. január elsején megszün-

tettük, s csak a nappali ellátást nyújtó

szociális otthon maradt.

– Mi az oka, hogy a bennlakás

iránt csökkent az igény?  

– Változott a szülők szemlélete.

Többet akarnak együtt lenni a gyer-

mekükkel, és a támogatás összege is

megnőtt. Gépkocsivásárlási támoga-

tásból sokan vettek autót, és az anyu-

kák ugyan nagy áldozatot hoznak az-

zal, hogy naponta hozzák-viszik a

gyereket, de boldogok, hogy együtt

van a család, nem kell otthagyni őt va-

lamilyen intézményben.

– Két iskola, nappali ellátást nyújtó

szociális foglalkoztató, gyógypedagó-

giai tanácsadó, munkaterápiás rész-

leg – ezeket foglalja magába a köz-

pont. Viszont az az álmod, hogy kávé-

zót nyissatok, eddig csak álom maradt.
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– A munkaterápiás részleg a feren-

ces kolostorban van, 2006-ban a fe-

rencesekkel együtt hoztuk rendbe az

épületrészt. Kávézó nem lett, de meg-

értem a ferences atyákat is: nekik ott

nyugalomra van szükségük. Azért va-

lami megvalósult, mert az épületünk-

ben sikerült konyhát nyitnunk – nagy

beruházás volt, egész nyáron dolgoz-

tunk rajta, november végén kezdtünk

benne főzni –, és szeretnénk, ha a fia-

taljaink egy része tudna ott érvénye-

sülni. A konyha nagyon fontos, mert a

gyerekek jó részének speciális étkezé-

si igényei vannak. Eddig külső szol-

gáltatótól hordtuk az ebédet, de nem

voltunk elégedettek.

– Minek köszönhetően éred el a

céljaidat? A pénzhiány ellenére vagy

kilátástalan helyzetekben, mikor dön-

tened kellett, hogy megpróbálod-e

tovább is fenntartani az intézményt,

hogyan tudtad mégis folytatni?  

– Egyrészt a tapasztalatnak köszön-

hető: sok mindent másképp látok,

mint régebben, és sokat dolgozom ma-

gamon. Ahogy szaporodtak a gondok,

sokkal intenzívebben kellett magamon

dolgoznom, hogy el tudjam őket visel-

ni. Valahol biztosan ott van a természe-

temben is, hogy nem adom fel, és ke-

resem a megoldást. Nem szeretem, ha

valamire azt mondják, hogy nem lehet.

Mérlegelem a pluszokat és mínuszo-

kat, de sok múlik azon is, hogy kik áll-

nak mellettem, mert ha körülöttem

feladják, egyedül nem tudok mit kez-

deni. A legfontosabb pedig számomra

a hit. Hiszek Istenben, a Gondviselés-

ben, abban, hogy a dolgok úgy történ-

nek, ahogy történniük kell, de nekünk

is tennünk kell érte. Eddig mindig úgy

éreztem, hogy az, amit csinálok, jó do-

log, mindig tiszta lelkiismerettel mehe-

tek aludni. A szándékaim mindig jók

voltak, ha kifelé nem tűnik is mindig

úgy, mert néha nehéz döntéseket is kell

hozni. De az évek során megtanultam,

hogy döntéseim összhangban legyenek

a lelkiismeretemmel. Fiatalabb korom-

ban sokszor meg akartam felelni má-

soknak, és nem mindig határoztam

úgy, főleg személyi kérdésekben, ahogy

szívem szerint tettem volna. Sokat kell

mérlegelni, de megéri. Nagyon sok

ember dolgozik itt. Ketten kezdtük,

most pedig hatvanöt körül van a mun-

katársak száma. Azok közül, akikkel

kezdtem, és akikkel együtt éltünk meg

minden nehézséget és örömet, hárman

maradtunk; ők megértik a döntései-

met. A többiektől ezt nem is kérhetem,

és nem is mindig értik meg őket. 

– Az intézményetek neve a város

határain túl is ismert, hiszen az autiz-

mus esetében kelettől nyugatig egye-

dül nálatok van lehetőség az ország-

ban magyar nyelven is állapotfelmé-

résre. A kisegítő iskola elsőseitől na-

gyon messzire jutottál. Ez igazi siker-

történet.

– Igen, sikertörténet, de mivel eny-

nyiféle intézmény működik egy fedél

alatt, ez azzal is jár, hogy nemcsak po-

zitív visszajelzést kapunk, hiszen nem

vagyunk egyformák. Most olyan csa-

pat dolgozik itt, amelynek érdeke ezt

továbbvinni. Az utóbbi időben azon-

ban aggaszt, hogy egyre több gyer-

meknek, illetve szülőnek kell azt

mondanunk, hogy nincs hely. A nap-

pali foglalkoztató várólistáján 35 gye-

rek van. Nagyon aggódom amiatt is,

hogy nincs elég szakember, aki dol-

gozni szeretne. A szociális részlegen

az alacsony fizetés az oka, mert me-

gyei és minisztériumi támogatástól

függünk. Az iskoláinkban meg a

szakemberhiány okoz gondot. Egyre

több iskola alkalmaz speciális vagy

szociális pedagógust, asszisztenst; ez

azért jó is, de a sok szakember eloszlik

ezekben az intézményekben.  

– Nem lehet csak dolgozni, van

ugye az ember fiának magánélete is.

Hogyan tudod összhangba hozni a

kettőt? Sikerül-e nem hazavinni a

problémákat? Mi módon tudsz ki-

kapcsolódni?

– A fiam tizennégy éves, egyedül

nevelem. Mikor megszületett, együtt

laktunk a szüleimmel. Ha ők nem let-

tek volna, biztosan nem tudtam volna

tovább folytatni, köszönöm nekik,

hogy segítettek, mikor pici volt. Mi-

után ő megszületett, nagyon sok min-

denen változtattam. Megtanultam,

hogy nem kell reggel héttől este nyol-

cig munkában lenni, mert előtte való-

ban csak dolgoztam és dolgoztam.

Azt, hogy ha hazamegyek, becsukom

magam mögött az ajtót, már az elején

megtanultam, mert nem szerettem

volna a munkahelyi dolgokkal terhel-

ni a szüleimet, a környezetemet. Ki-

kapcsolódást az utazás, a vezetés je-

lent. Beülök az autóba, teljesen kikap-

csolok, és akár egyedül is lemegyek

Horvátországba, ide-oda. Hét közben

sok a munka, öt, fél hat felé járok ha-

za, de este nem dolgozom, és a hétvé-

ge csak a miénk a fiammal. Sokat uta-

zunk, pihenünk.

– Milyenek az ünnepeitek? Köze-

ledik a karácsony. Találsz időt az ün-

nepekre való készülődésre?

– Számomra a karácsony lényege

nem a materiális készülődés, hanem

elsősorban a lelki fölkészülés. Erre

mindenképp jut idő. Fontos a család-

dal való együttlét, hogy jól érezzük

magunkat, örüljünk egymásnak.

Igyekszünk többet együtt lenni. Sze-

retjük egymást, szeretünk együtt len-

ni, élvezzük ezeket a pillanatokat.

– Végiggondolva a pályádat elége-

dett vagy? 

– A mostani eszemmel biztosan

nem vágtam volna bele. Voltak na-

gyon nehéz időszakaim, amikor felad-

tam volna, de a hit mindig segített, az

ima, elmélkedés, a dolgok átgondolá-

sa, átimádkozása. De már jó ideje

megbékéltem, és tudatosítom, hogy

nagyon szeretem azt, amit csinálok, A

gyerekek öröme, mosolya és szeretete

többszörösen visszaadja a munkába

fektetett fáradságot. Megpróbálom

átélni a jelen pillanatot, örülni annak,

ami van, ha bánt valami, túltenni rajta

magam. Az adott pillanat a legfonto-

sabb a számomra.

T. E. 
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Jarábik Imre, a dunaszerdahelyi

Velő Polgári Társulás elnöke évek óta

megszervezi a Kultúrával az akadá-

lyok ellen című rendezvényt. Idén

októberben egy különleges esemény

gazdagította a programot. Lanstyák

Ildikó és Petőcz Balázs A kis herceg

színpadi változatát mutatta be a

Csaplár Benedek Városi Művelődési

Központban. Az előadást hosszú és

nehéz próbaidőszak előzte meg, de a

siker mindenért kárpótolta a szerep-

lőket és a színre vitelben közreműkö-

dőket. A folytatás pedig egészen me-

seszerű. December 3-án, a fogyaté-

kossággal élő emberek világnapján a

Nemadomfel Alapítvány Jobb ve-

lünk a világ című gálaműsorán a bu-

dapesti Nemzeti Színházban Balázs

részleteket adott elő a darabból; itt

Fehér Tibor Jászai Mari-díjas szín-

művész volt a partnere.   

‒ Azonosulok a Cimborák Báb-

színház szellemiségével, és a bábmoz-

gatás technikai részében is sokat segí-

tenek, mert ott vannak még hiányos-

ságaim. Nagyon fontosnak tartják a

meséket, a népmesét, átadni a benne

levő értékeket. Lényeges számomra,

hogy a színháznak, amelyikkel foglal-

kozom, legyen haszna. Nemcsak gye-

rekekről van szó, de a gyerekek hálás

közönség, érdemes beléjük energiát

fektetni.

‒ Miért éppen A kis herceget vitte

színre, és miért éppen Petőcz Balázs-

zsal? 

– Az egyetemen Tompa Andrea

óráin a sérült- vagy másszínházzal

foglalkoztunk. Közelinek éreztem

magamhoz, ezért dolgozattémának is

ezt választottam. Otthon ugyanis ki-

csi koromtól anyu sokat vitt az Értel-

mi Sérülteket Segítő Társulás klubjá-

ba, onnan ismerem Balázst. Megír-

tam a dolgozatot, de mivel kevés en-

nek a témának a szakirodalma, min-

denképpen szerettem volna tapaszta-

lati résszel is kiegészíteni. Halasztást

kértem a dolgozatra, és a nyáron Ba-

lázzsal akartam foglalkozni, de nem

volt világos elképzelésem a formájá-

ról. Kolozsváron ültem a lakásban, és

beugrott A kis herceg. Újra elővettem

a szöveget, végiggondoltam, hogyan

tudunk vele dolgozni. Balázs egy kis-

herceg-figura, egy más bolygóról jövő

figura, aki nem nagyon érti, amit ta-

pasztal, és inkább visszamegy abba a

közegbe, ahol jól érzi magát. Szín-

padra írtam a szöveget, elkezdtünk

Balázzsal próbálni, de elég hamar rá-

jöttem, hogy ebből előadás nem lesz.

Mivel nem vagyok dramaturg, sem

rendező – ezek külön szakmák, én

színészként gondolkodom –, egy

ponton elakadtam, és vissza is kellett

utaznom Kolozsvárra. Hosszasan

magyaráztam Balázsnak, hogy sok

verset tud, és ezek mellé keresek neki

egy Örkény-egypercest, azzal fogunk

foglalkozni. Erre azt felelte, hogy »jól

van, Ildi, értem, amit mondasz, egyet-

értek veled, és miután megcsináltuk

A kis herceget, foglalkozhatunk az új

szöveggel«. Rájöttem, hogy ebből

már nem táncolhatok ki, meg kell csi-

nálni. Akkor még azt gondoltam,

hogy Balázs sokkal kevesebbre képes.

Anyu nagyon sokat segített, ő java-

solta, hogy írjunk projektet, a szerve-

zet pedig pályázott rá. Szereztem

rendezőt, zeneszerzőt és képzőmű-

vészt, aki a látványvilágot tervezte, én

színészként vehettem részt benne,

meg a projektet kellett lebonyolíta-

nom. 

„Balázs egyszer csak a barátom lett”
Lanstyák Ildikó Dunaszerdahelyről származik, középiskolai tanul-

mányait a helyi magángimnáziumban kezdte, majd a nagymegyeri ma-

gán-szakközépiskolában kozmetika szakon érettségizett. Kiskorától

szavalóversenyekre, drámakörre, néptáncra járt, zenével foglalkozott.

„A szüleimnek köszönhetően olyan alapot kaptam, amely ajándék ne-

kem. Éreztem, hogy a színház felé szeretnék elindulni.” A kolozsvári

Babeş–Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karán színész

szakon tanult, jelenleg a szakdolgozatát írja ‒ A kis hercegből. Tavaly

a kolozsvári Puck Bábszínházban kezdett el dolgozni, januártól pedig

a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház tagja.
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‒ Erdélyben él, Dunaszerdahelyen

hozta létre az előadást. A távolság

eléggé megnehezíthette a dolgát a

felkészülési folyamat során.

‒ Ráadásul Csongrádon próbál-

tunk az alkotótársakkal, mert a lát-

ványtervező az ottani művésztelepen

dolgozik. Naponta foglalkoztam Ba-

lázzsal, ezzel telt a nyár. Időpontokat

kellett egyeztetni a munkahelyem-

mel, mikor tudok hazamenni, hogy

október 19-én bemutathassuk az elő-

adást. Október folyamán rengeteget

utaztam, megterhelő volt. Nem volt

könnyű a felkészülés, de ez volt az el-

ső projekt, és az első tapasztalások

mindig nehezek. Viszont rengeteget

tanultam belőle. Az volt a célom,

hogy a dolgozathoz szerezzek konk-

rét tapasztalatot, amelyet le tudok ír-

ni, és eljutottunk oda, hogy sikerült

mutatnunk egy teljes értékű előadást.

Balázsnak pedig iszonyatosan nagy

dolog volt. A nehézségek egy idő

múlva eltörpültek; vitt előre, és vitt

Balázs. Tudtam, hogy meg akarom

csinálni. És van egy ember, akinek

megígértem. Balázs nagyon sokat

adott hozzá, sokat segített nekem ér-

zelmileg a tőle jövő hála. Rengeteget

beszélt arról, hogy ő lesz a kis herceg,

hogy ki mindenki fogja őt látni, és

ugye milyen jól megy a próba, és ugye

milyen jó ez az egész. Olyan pozití-

van állt hozzá, hogy engem is segített

vele.

‒ Változott a kapcsolatuk a próba-

időszak alatt?

– Nagyon sokat. Megmutatta, hogy

sokkal többre képes, mint hittem.

Egyszer csak a barátom lett. Azon

kaptam magam, hogy visszajöttem

Szentgyörgyre, és hiányzott. Most is

hiányzik. Van néhány ember, akit be-

letuszkolnék egy bőröndbe, és min-

dig vinném magammal, Balázs az

egyik. Annyi pozitív energiát kapok

tőle, és ahogyan látja a világot, ahogy

gondolkozik, nagyon sokat segít ne-

kem.

‒ Milyen érzésekkel várta az elő-

adást?

‒ Nem volt egyszerű, hogy vezet-

nem kellett a projektet, irányítanom

az embereket, minden szál hozzám

futott be, nekem kellett megoldanom

mindent. Nagyon szétcincálódtam, a

színészi munkára, sajnos, kevesebb

idő jutott. Nem tudtam, hogy a be-

mutatón Balázsra hogyan hat majd,

hogy ott van a nézőtéren háromszáz

ember, és a nagyrészt alap- és közép-

iskolásokból álló közönség hogyan

fog reagálni az előadásra. Arra, hogy

a színpadon látnak valakit, aki olyan

jegyeket hordoz magán, melyek

egyértelművé teszik, hogy ő más,

mint a többi. De nem volt nevetgélés,

hangoskodás, mocorgás, telefonozás,

járkálás, tehát lekötötték őket a látot-

tak. Valami tényleg működött az elő-

adásban. 

‒ A bemutató után hogyan érezte

magát?

‒ Nem volt felszabadító érzés, hogy

befejeztünk valamit. Nem is fejeztük

be, bennem ez még mindig egy folya-

mat. Viszont sokat jelentett az, amit

Balázson láttam. Sokan gratuláltak

neki, nagyon meghatódott. Voltunk

egy közös ebéden a családjával és az

enyémmel, ott is többször eleredtek a

könnyei. Fontos volt neki, hogy a csa-

ládja, a nővére, Tamara lássa őt; erről

sokat beszélt nekem. Fontos volt ne-

ki az egész. Aznap reggel, amikor el-

indultunk a művelődési házba, azt

mondta, hogy »végre eljött a várva

várt nap«. Visszacsatolva arra, amit az

elején mondtam, hogy szeretem, ha

haszna van annak, amit csinálok, el-

mondhatom, hogy volt haszna a kö-

zös munkának. Érdemes volt. Sokkal

több lett benne, mint amire számítot-

tam. Felvetődött a gondolat, hogy jó

lenne, ha középiskolákban játszanánk

az előadást, és utána drámapedagó-

giai műhelyt tartanánk a gyerekek-

nek. Otthon könnyebb lenne meg-

szervezni, illetve szeretném elhozni

Sepsiszentgyörgyre az előadást, Robi

pedig a Vajdaságba, és Csongrádra is

vissza szeretnénk vinni, mert ott hoz-

tuk létre. Balázs is azt mondta, hogy

szívesen jön. Hát lássuk.

A kis herceg vonzásában 
(Antoine de Saint-Exupéry 
regénye nyomán)

Szereplők: Petőcz Balázs 
(Dunaszerdahely)
Lanstyák Ildikó 
(Sepsiszentgyörgy)
Látványtervező: Pipei Borbála 
(Csongrád)
Zeneszerző: Domokos Előd 
(Kolozsvár)
Rendezői konzulens: 
Molnár Róbert (Újvidék)
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Amatőr felvidéki fotósok felvéte-

leiből nyílt kiállítás október 16-án az

Európai Parlament brüsszeli épületé-

ben Csáky Pál EP-képviselőnek a

kezdeményezésére. A fotósok több-

sége részt vett az MKP által az elmúlt

években szervezett fényképpályáza-

tokon, és szakértőkből álló bizottság

választotta ki a nyolc alkotót, köztük

Duray Zoltán (mostani számunk

címlapképét is ő készítette) három

felvételét. A tárlat anyagában szinte a

Felvidék összes tájegysége megjele-

nik, Pozsonytól a Mátyusföldön, Lé-

ván és Gömörön keresztül a keleti ré-

szekig. A vászonra nyomtatott fény-

képek az adott tájegység egy-egy jel-

legzetes szegmensét örökítették meg.

A nyitóünnepségen fellépett az

ipolybalogi Szent Korona kórus. 

A kiállítást 2019 elején a Brüssze-

li Magyar Intézetben is bemutatják. 

Duray Zoltán fényképei Brüsszelben

‒ Mit szól hozzá, hogy Balázs fel-

lépett a budapesti Nemzeti Színház-

ban is, ahol Fehér Tibor színművész

volt a partnere?

– Örülök a sikereinek, mert sok

munka van mögötte. Abban bízom,

hogy így szélesebb körbe eljut az

alapgondolat, amely engem foglal-

koztatott, hogy Balázs világa, érték-

rendje miben hasonlít Exupéry re-

gényhősének a világára, értékrend-

jére.

‒ Nem bánta meg, hogy ilyen ne-

héz dologba fogott?

‒ Eleinte mindent magamért tet-

tem. A motivációm is a dolgozatom

volt. Nem akartam tréninget tartani

vagy fejleszteni Balázst. Elkezdő-

dött valami önző célból, és egy idő

múlva átfordult az egész. Egyáltalán

nem zavart, hogy én egy kicsi sze-

replője leszek olyan szempontból,

hogy magamat nem teszem előtér-

be. Nem fontos a kényelmem, nem

rajtam van a hangsúly a nyilvános-

ság előtt, hanem van egy magasabb

rendű cél, amely visz előre. Az, hogy

Balázsnak ez mit jelent, sokkal lé-

nyegesebb annál, mint az, hogy én

hogyan érzem magam, nekem

mennyi fáradalommal, munkával jár.

Meglett a jutalma: nagyon sokat

nyertem belőle, rengeteget tapasz-

taltam, s ez az én fejlődésemet is se-

gítette.

* * *

Petőcz Erzsébet büszke fia teljesít-

ményére. „Újdonság volt belekóstolni

a színészetbe, Balázs eddig csak ver-

set mondott. Ez büszkeség számom-

ra, nagyon jó érzés, öröm és boldog-

ság. Érdemes volt küzdenem az előző

években. A többi szülőnek is mon-

dom: kell velük foglalkozni, ha észre-

vesszük, hogy tehetségesek valami-

ben. Nagyon sokat gyakorolt, min-

dennap tanulta a szerepét. Olyan ez

számomra, mint más anyának, ha a

gyereke elvégzi az egyetemet. Az meg

külön boldogság, hogy a budapesti

Nemzeti Színházban is fellépett.

Előtte többször járt ott próbán is.

Mindenkinek kimondhatatlanul há-

lás vagyok, aki csak egy kicsit is segí-

tett abban, hogy eljusson idáig.”

Petőcz Balázs is boldogan mesélte,

mennyire örült a lehetőségnek. Ko-

rábban nem ismerte A kis herceget,

de amikor Ildikó kérésére elolvasta,

megtetszett neki. Nagyon sokszor el-

olvasta, úgy tanulta meg a szöveget.

Örömmel csinálta mindennap. Mivel

Ildikó nem volt itthon, az édesanyjá-

val, Lanstyák Edittel próbáltak úgy,

hogy ő mondta lánya szövegét. Balázs

bevallotta, hogy bár sokat szerepelt

már színpadon, ez más volt: „Jobban

izgultam, mint máskor, de aztán el-

múlt, koncentráltam. Nagyon boldog

voltam, és nagyon jól éreztem ma-

gam, hogy másnak is örömet szerez-

tem.”

És a könnyek? „Azok örömköny-

nyek voltak.”   

T. E.

Cséfalvay Á. András felvételei

Petőcz Balázs dunaszerdahelyi
fiatalember, az Értelmi Sérülte-
ket Segítő Társulás tagja. Spor-
tol, fest, rajzol, sikeresen szerepel
különböző rendezvényeken.
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Idén nyáron sikerült megvalósíta-

nom egy régóta dédelgetett álmomat:

két hétig Barcelonában vakációztam.

Elég gyakorlott utazó vagyok, ennek

ellenére minden alkalommal izgulok

egy kicsit, hogy minden zökkenő-

mentesen zajlik-e majd. Ügyelnem

kell rá, hogy a repülőtéri asszisztencia

biztosítva legyen, ami annyit tesz,

hogy segítenek nekem a repülőgépre

fel- majd róla leszállni. 

Barcelonai utam során ez tökélete-

sen sikerült. Habár a spanyolokról

úgy tartják, hogy elég ráérősek, a lan-

dolás után rögtön megérkezett az asz-

szisztencia, és hozzáértően, kellő em-

pátiával segített leszállni a gépről. Ez

már az első jele volt annak, hogy nya-

ralásom jól fog sikerülni. 

Szállásom a repülőtértől félórányi-

ra volt taxival, nem messze a köz-

ponttól. Mikor megérkeztem, jött a

következő pozitív impulzus. Volt

ugyan belül a liftig három lépcsőfok,

de mellette egy lejtő is, így a lépcsőt

azonnal el is felejthettem. A tulajdo-

nosnő szívélyesen fogadott. Izgatot-

tan vártam a vele való találkozást, de

azonnal megtaláltuk a közös hangot,

számíthattam a segítségére. Körülte-

kintő volt, mindent megtett, hogy

otthon érezzem magam. Még mielőtt

lefoglaltam nála a szállásomat, érdek-

lődött a kerekesszék méreteiről, hogy

tudok-e majd vele a lakásban közle-

kedni, megkérdezte, hogy miben van

szükségem segítségre, s kaptam tőle

műanyag széket a zuhanyzóba. 

Innen legegyszerűbben metróval

lehetett eljutni a város különböző

pontjaira. A metrótérképen be voltak

jelölve az akadálymentes állomások.

Megnyugvással láttam, hogy a több-

ségük az. Van felvonó, és a vágányok-

nál ki van jelölve, hogy hol lehet a leg-

kényelmesebben felszállni kerekes-

székkel. A szerelvények alacsony pad-

lósak, azaz csak egy kicsit kell hátra-

dönteni a kerekesszéket, hogy az em-

ber feljusson, emelni egyáltalán nem

kell. Ki is használtam a lehetőséget, és

főleg metróval utaztam. Nagyon él-

veztem, mert számomra újdonság

volt, korábban csak Pesten próbáltam

ki néhányszor. Ahogy sétálgattam a

városban, és Barcelona leírhatatlanul

gyönyörű épületeit kémleltem, egy-

szer sem esett meg velem az, ami Po-

zsonyban, sajnos, gyakran előfordul,

hogy a kerék elakad az aszfalton egy

repedésben. (Ezért itthon inkább az

aszfaltot nézem az utcán, mint hogy a

környezetemet figyeljem.) Barceloná-

ban az ember teljesen sima terepen

közlekedhet, így belefeledkezhet a

szeme elé táruló csodálatos látványba. 

A következő kellemes meglepetés

számomra a járdaszegélyek voltak.

Szinte teljesen egy szintben vannak

az úttal, így mikor az ember lemegy a

járdáról, illetve felmegy rá, nem kell

hátrafelé dönteni a kerekesszéket. Ez

nagy könnyebbség annak, aki egyedül

közlekedik; természetesen annak is,

akit valaki tol, mint például engem is.

Az akadálymentességnek köszönhe-

tően rengeteg mechanikus vagy elekt-

romos kerekesszékkel közlekedő em-

bert látni az utcákon, s tökéletesen

beleolvadnak a város összképébe. 

A lehető legtöbb turisztikai látvá-

nyosságot, múzeumot szerettem vol-

na megnézni, és sikerült is. Bárme-

lyik múzeum, templom vagy műem-

lék épület megközelíthető kerekes-

székkel anélkül, hogy nagyon keres-

ni kellene akadálymentes bejáratot,

vagy három ember segítségét kérni,

hogy cipeljék fel a széket a lépcsőn.

Engem ugyanis elég kellemetlenül

érint, ha mások segítségét kell igény-

be vennem. 

Antoni Gaudí máig befejezetlen

remekművét, a Sagrada Famíliát,

azaz a Szent Család-templomot sen-

kinek sem volna szabad kihagynia,

aki Barcelonában jár. Életre szóló él-

ményt nyújt látogatójának. Arányai,

a nagy gonddal kidolgozott részle-

tek, a monumentális belső tér, mind

Gaudí nagyságáról tanúskodik. A

turisták órák hosszat sorakoznak a

belépőjegyért, de megéri. A spanyo-

lok végtelen empátiájáról tanúsko-

dik, hogy az egészségkárosodottak és

a nyugdíjasok egy másik bejáraton

mehetnek be, nem kell végigvárniuk

a kígyózó sort; a belépés számukra

ingyenes annak ellenére, hogy a

jegyek ára elég borsos. Természete-

sen más múzeumokba vagy műem-

lék épületekbe is kedvezményes a

belépőjegy. 

Csodálatos élményekkel gazda-

godtam ez alatt a két hét alatt, és is-

mét megbizonyosodtam arról, hogy

empátiával és hozzáértéssel mennyi-

vel jobbá lehet tenni az életkörnye-

zetet. 

Olvastam egy tanulmányt arról,

hogy Barcelona Európa leginkább

akadálymentes városa az egészségká-

rosodottak számára. Az én vélemé-

nyem is az, hogy biztosítja a maximá-

lis komfortérzetet. Bármikor szívesen

visszatérek majd oda, akár hosszabb

időre is!

Nagy Júlia

Barcelona, az akadálymentesség mintapéldája
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2018. július elsejével

életbe léptek a súlyos

egészségkárosodás pénz-

beli kompenzálásáról

szóló, 447/2008-as sz.

törvény módosításai.

Előző két számunkban a

gondozási díj és a személyi segítő al-

kalmazására szolgáló pénzbeli tá-

mogatás feltételeivel foglalkoztunk.

Köböl Tibor szociális tanácsadó se-

gítségével folytatjuk a törvényben

foglalt módosítások ismertetését.

Orvosi felülvizsgálati eljárás

Aki egészségi állapota szociális kö-

vetkezményeinek kompenzálására

szorul, kérheti állapota felülvizsgála-

tát a területileg illetékes munka-,

szociális és családügyi hivatalban.

Fontos változás, hogy nincs szükség

minden esetben komplex minősítés-

re, elegendő csupán az orvosi szakvé-

lemény. Ez lerövidítheti az elbírálási

folyamat idejét. Az orvosi szakvéle-

mény a felülvizsgálati eljárás végén

készül. Tartalmazza:

– a funkciózavar százalékban meg-

adott mértékét; 

– azt a megállapítást, hogy a kérel-

mező súlyosan egészségkárosodott

személynek minősül-e;

– ha igen, milyen támogatásra van

szüksége (pl. személyi segítőre vagy

gondozóra, milyen segédeszközökre,

pénzbeli juttatásokra jogosult);

– esetenként (nem minden eset-

ben) a kérelmező állapota ismételt

felülvizsgálatának időpontját. 

A szakvélemény alapján a kérelme-

ző olyan igazolványt (preukaz fyzic-

kej osoby s ťažkým zdravotným pos-

tihnutím – ŤZP) kap, amely tanúsít-

ja, hogy súlyosan egészségkárosodott

személyről van szó, és feljogosítja őt

különféle kedvezmények igénybevé-

telére. Ha állapota megköveteli, kísé-

rő segítségét is igénybe veheti (az

igazolvány neve ilyenkor preukaz

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným

postihnutím so sprievodcom – ŤZP-S,

és piros csíkkal jelölik). 

Lényeges változás a törvényben,

hogy a súlyosan egészségkárosodott

személynek az egészségi állapotát

nem fogják ismételten felülvizsgál-

ni, ha: egészségkárosodása tartós;

funkciózavarának mértéke várhatóan

nem változik; a további kezelésektől

nem remélhető állapotjavulás; egész-

ségi állapota feltehetően a későbbiek-

ben is kompenzálásra szorul. 

Újdonság a törvényben, hogy a 18.

sz. melléklet felsorolja azokat a fo-

gyatékosságokat és betegségeket,

amelyek esetében parkolási kártyát

lehet igényelni. A felülvizsgáló orvos

a lista alapján az orvosi szakvéle-

ményben feltünteti a fogyatékossá-

got vagy betegséget, amely feljogo-

sítja a kérelmezőt parkolási kártya

használatára. Ezek a következők:

– neurológiai betegségek: agyérka-

tasztrófák, agyi megbetegedések utá-

ni állapot, középsúlyos és súlyos bé-

nulással, szédüléssel járó neurodege-

neratív és degeneratív megbetegedé-

sek, mozgászavarokkal járó súlyos ro-

hamok, akaratlan mozgások;

– veleszületett vagy szerzett izom-,

metabolikus, gerincvelő-, agyi, reu-

matikus, gyulladásos és endokrin be-

tegségek következtében kialakult sú-

lyos mozgáskorlátozottság;

– mozgáskorlátozottsággal járó, sú-

lyos, deformációt okozó ortopédiai

betegségek, amely érintik a végtago-

kat, medencét, mellkast vagy hátat,

továbbá az alacsony, 120 centiméterig

terjedő testmagasság;

– már kis terhelés következtében is

középsúlyos vagy súlyos fokú moz-

gáskorlátozottságot okozó belgyó-

gyászati betegségek: tüdő-, szív-, ve-

se- és májpanaszok;

– genetikai polimorfizmus;

– a záróizmok súlyos betegségei, vi-

zelet- vagy széklettartási probléma,

sztóma;

– a szociális kapcsolatok súlyos za-

varát okozó lelki betegségek, viselke-

dési és tájékozódási zavar, középsú-

lyos vagy súlyos értelmi fogyatékos-

ság, beleértve a pervazív fejlődési za-

varokat;

– daganatos betegségek a kezelés

ideje alatt;

– részleges vagy teljes vakság;

– a Fowler-teszt szerint több mint

80%-os kétoldali hallásvesztés. 

A parkolási kártyát nemcsak a

fenti listán felsorolt fogyatékossá-

gok, betegségek esetén ítélhetik

meg, hanem akkor is, ha a kérelme-

ző jogosult gépkocsival történő

egyéni szállításra.

A pénzbeli támogatás folyósítása

Visszamenőleg annak a hónapnak

az első napjától történik, amelyben

elkezdődött a pénzbeli támogatás

megítéléséért indított eljárás, akkor

is, ha a hónap nem minden napján

álltak fenn a jogosultság feltételei.

Kivételt képez a gondozási díj, azt

csak a gondozással töltött napokért

kaphatja meg a gondozó személy.

Ha valakinek bővebb tájékoztatás-

ra van szüksége, bátran forduljon

hozzám telefonon: 0948 046 672

vagy e-mailben: mail@koboltibor.sk.

Folytatjuk.

A fogyatékossággal élőket érintő változások 
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Csiffáry Ildikó komáromi zenepedagógus, három lány
édesanyja olyan ember, akinek az önkéntes munka az
életvitelének szerves részévé vált. A Szeretethíd elneve-
zésű Kárpát-medencei református önkéntes napok fel-
vidéki koordinátoraként négy éven keresztül szerzett ta-
pasztalatai megerősítették abban, hogy szükség van az
emberbaráti szeretetből, egymás iránti felelősségből vál-
lalt tevékenységre, és hogy az önzetlen segítségnyújtás
nemcsak a rászorulóknak fontos, hanem az időt, energi-
át, figyelmet ajándékozó, segítséget adó félnek is értékes,
pozitív élményt nyújt. 

Az egyik ilyen foglalkozás, melyben részt vállal, a kór-
házi meseolvasás. Három évvel ezelőtt, a Szeretethíd al-
kalmából szerveződött az első kis csapat, amely a komá-
romi kórház gyerekosztályán meglátogatta a beteg kis-
gyerekeket, hogy mesével, játékkal felvidítsa őket. Elő-
ször alkalmanként, majd rendszeresen, havonta egyszer
folytatódott a kezdeményezés. Idővel egyre több isme-
rős, szimpatizáns jelentkezett, így két éve Dunaszerda-
helyen is megszerveződött a csapat.

„A csoport önkéntes, jelenleg 49-en vagyunk, főleg
gyakorló anyukák, akik vagy már voltak is kórházban
mesélni, vagy egyelőre ismerkednek a tevékenységünk-
kel, és várnak a számukra is kedvező időpontra. Szom-
bat délelőttönként járunk a kórházakba, látogatási időn
kívül, a vizit után, a gyerekosztályra és a sebészetre, ha
éppen van gyermek páciensük. A komáromi gyermek-
osztály főorvosával már korábban is kapcsolatba kerül-
tem, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
(SZRKE) Diakóniai Központjának egy jótékonysági
projektje révén, amikor is a Hogy segíthetek című rajz-
pályázat alkotásaiból falinaptár készült. Értékesítéséhez
adománygyűjtést hirdettünk, és a bevételből sikerült pár
ablakot kicseréltetni a gyermekosztály betegszobáin. A
főorvos úr örömmel fogadta az új kezdeményezést, az
igazgatóságtól is megkaptuk a szükséges engedélyt. Ők
is tudják, hogy milyen jótékony hatása van, ha pozití-
vabb lelkülettel vannak ott a gyermekek. Jobban érzik
magukat, ha valami eltereli a figyelmüket az állapotuk-
ról, a rossz közérzet nem segíti a gyógyulást, az öröm és
a jókedv viszont igen” – mondja Ildikó, mikor a kezde-
tekről kérdezem.  

„Meseolvasóknak nevezzük magunkat, jelenleg nincs
mögöttünk hivatalos szervezet, csoportunkat kizárólag
önkéntesek alkotják. Nem öltözünk fehér köpenybe,
nem szeretnénk vele megijeszteni a gyerkőcöket. Épp
ellenkezőleg, mindig viszünk magunkkal színes lufit, já-
tékbábut, megpróbálunk bizalmi légkört kialakítani.
Azok, akiknek otthon egyáltalán nem szoktak mesélni –

sajnos, ilyenek is vannak –, játékra azért mindig kapha-
tók. Egyik csoporttagunk már a nagyfiát is magával vit-
te, aki gitározott, együtt énekeltek a gyerekekkel. Több-
nyire gyorsan alakul ki jó hangulat, néha hatalmasokat
játszunk, nevetünk. Azonban mindig tekintettel kell
lennünk a kis páciensek állapotára, igényeire. A pici ba-
báknak gyerekdalokat énekelünk, megnyugtatja őket, ha
sírnak. A kamaszoknak is jólesik a figyelem. Velük több-
nyire inkább beszélgetünk, elmondhatják, mi történt ve-
lük, mitől félnek, de számos eset volt, hogy mesét is igé-
nyeltek miközben persze kajánul mosolyogtak, mi pedig
szívesen belementünk a vidámító játékba. Sokszor fog-
lalkozunk a gyermekükkel bent levő szülőkkel is, akik
ilyenkor kicsit megpihenhetnek, felszabadulhatnak, van
kivel megosztaniuk az átélteket, aggodalmaikat” – mesé-
li lelkesen beszélgetőtársam, és egyetért közbevetésem-
mel, hogy ez egyfajta terápia is, majd hozzáteszi: mivel
magyarul mesélnek, hallgatóik magyarságtudatát is erő-
sítik, mert bizony erre is szükség van. 

De miért fontos Csiffáry Ildikónak az önkéntes mun-
ka, és miért érzi szükségét, hogy a Károli Gáspár Egye-
tem kihelyezett tagozatán mentálhigiénét tanuljon, a
Selye János Egyetemen pedig diakónia, missziológia,
szociális munka szakon képezze magát? „A szüleim pél-
dáját láttam, ők is sokat tettek másokért, nekem pedig ez
örömet szerez. Az egyetemet elhívatásból választottam,
és hogy szakmailag is képezzem magam.” 

A karácsonyvárás időszaka és az ünnep nem könnyű
azoknak, akik kórházban fekszenek. Ilyenkor még ele-
settebbnek érzik magukat, és talán még inkább szüksé-
gük van segítségre. Ildikó is így látja, mégsem sűrítik a
látogatásaikat. „Nem szervezzük túl a karácsonyi idősza-

Másoknak segíteni öröm



21

ünnepvárás

2018/6

Utálom a hideg, nyirkos időt, mert
ilyenkor lemerevednek az izmaim, és
nehezebben mozgok, rendszeresen
begörcsölök. És most ne dühöngő
mínuszokra gondoljanak. Elég, ha a
hőmérő tíz fok alá esik, hogy jelent-
kezzenek ezek a tünetek. Ha viszont
süt a nap, és tiszta a levegő, az sokat
segít. Én is olyan vagyok, mint a nö-
vények, amelyek a napból kapják az
energiát. 

Ma viszont nem süt a nap, ráadá-
sul még hideg szél is fúj. Ez azonban
láthatólag rajtam kívül senkit nem
zavar – szűröm le magamban a kö-
vetkeztetést, a tömeget látva, amelyik
már az adventi vásár első napján is ki-
jött ide, a parkba. Ahová máskor
anyukák hozzák ki a gyermekeiket,
fiatalok randiznak, és nyugdíjasok él-
vezik a napsütést. Mostanra azonban
változott a kép.

A sétányok mellett mindenhol
sátrak állnak, a levegőben forralt bor
fűszeres illata a sült kolbászéval ke-
veredik. Az asztaloknál már ülnek
néhányan, és jóízűen falatoznak, de

csak kevesen vásárolnak. Az üzletek-
ben olcsóbban megvehető az a por-
téka, amelynek az árába itt még a
helypénzt és az utazási költséget is
beszámítják az árusok. Úgyhogy
csak a kézművesek sátrainál látok
nézelődőket.

Kijönni az adventi vásárba, ennek
mégis megvan a sajátos bukéja, segít
megteremteni a karácsonyi hangula-
tot. A szabadtéri színpad a városháza
falának támaszkodik, és délután egy-
mást követik rajta a műsorszámok.
Először a legkisebbek produkálják
magukat Mikulás-sapkával a fejükön,
majd az iskolások, komolyabb kore-
ográfiával. A színpad előtt áll a város
karácsonyfája, amelyen ilyenkor már
ragyognak a gyertyák.

Hatkor kezdődik a főműsor, ven-
dégművészekkel és a városban élő
előadókkal. Amikor a színpadhoz
érek, éppen népzenét játszik egy
helybéli banda. Jól húzza, az énekes
kislány pedig gyönyörűen énekel. Le-
cövekelek a színpad előtt. Itt lent, a
közönség soraiban mindenkin állig

be van gombolva a télikabát, bezzeg a
zenészek eléggé lezseren vannak öl-
tözve. Aztán rájövök, hogy a reflekto-
rok hátulról melegítik őket.

A tömegben ismerős arcok tűnnek
fel, és én mosollyal igyekszem őket
üdvözölni. Azt mondják, hogy meg-
nyerő mosolyom van, ezt próbálom
meg kihasználni. Ha már verbálisan
nem vagyok a topon. Tudósok sze-
rint az emberi kommunikációnak a
80%-a amúgy is metakommunikáció,
a többit pedig igyekszem írásban
megoldani. Anyut még valahol a klub
előtt lehagytam, ugyanis ő a barátnő-
jével jön; negyed óránál hamarabb
nem érnek ide. A színpadon a zené-
szek karácsonyi énekes köszöntőkbe
kezdenek.

Apu mellém lép, eddig a sátrak kö-
zött nézelődött. Hallgatjuk a kará-
csonyi énekeket. Végszóra megérke-
zik anyu is, és együtt indulunk haza.
Én pedig eldöntöm, hogy holnap új-
ra kijövök. Csak süssön ki az a fránya
nap.

Sztakó Zsolt

Adventi vásár

kot, mert a nem súlyos betegeket az ünnepek előtt ha-
zaengedik. A karácsony meghitt ünnep, sokan ilyenkor
mozdulnak inkább jótékonykodásra, de nekünk, Mese-
olvasóknak e tekintetben december nem számít kiemel-
ten fontosabbnak, mint a többi hónap. Azt kívánom,

hogy a karácsonyi lelkület napi tapasztalatunk legyen, ne
fásuljunk bele a szürke hétköznapokba és közönybe, fi-
gyeljünk egymásra, és éltessünk szeretetteljes kapcsola-
tokat egész évben.”

(r)
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Böjte Juliannával Karikó Éva beszélget.
Helikon Kiadó, 2018 

A könyvvel eredetileg a fiú, Böjte Csaba testvér sze-
retett volna hálás szívvel emléket állítani az anyának. Az
előszóban így vall róla: „Sokszor úgy érzem, hogy én va-
gyok a jéghegy látható része, de ő az az alap, amely fel-
emel, magasban tart, erőt ad...”. Böjte Julianna pedig azt
tartotta: „Egy anyának feladata van, és betegség ide vagy
oda, azt neki el kell végeznie.” 

Egyedül nevelte fel két gyermekét, férje, akit versei
miatt 1959-ben igazságtalanul börtönbe zártak, az el-
szenvedett kínzások miatt fiatalon meghalt. „Egész
gyermekkoromban fájt, hogy nekem nincs apám...” –
mondja Csaba testvér.

A család fenntartása, a biztonságot adó otthon megte-
remtése egyedül az édesanyára maradt. S ahogy halálos
ágyán még utoljára megvarrta fia elszakadt kabátját,
olyan természetességgel állt egész élete során saját gyer-
mekei, később az otthonok lakói – a sok-sok gondozott
gyermek – mellett, az anyai szív örök szeretetével támo-
gatva fia gyermekmentő munkáját. Megismerjük gyer-
mekkorát, rövid házasságának történetét, az egyedülálló
anya mindennapi küzdelmeit, a gyermeknevelés öröme-
it, gondjait. Fájdalmasan nehéz élete nem keserítette
meg. Sorsát elfogadta: „Az én számban nincs ítélet. Én
azt gondolom, a Jóisten nem véletlen adta azt, hogy va-
laki melyik családba, népbe, hazába születik. Ott néki fel-
adata van, azon a helyen kellene boldogulnia, azt a helyet
kellene megszépítenie, az ottani bajokat orvosolnia.”

A következő fejezet – az édesanya szemével láttatva –
Csaba testvér gyermek- és kamaszkoráról szól, arról,
hogy a zárkózott, sokat olvasó gyermek felismeri: egye-
dül kevés, Istennel kell szövetséget kötnie. És közösség
kell. Élte ő is az 1970-es évek fiataljainak életét. Szere-
tett színházba járni, kirándulni, sziklás hegyeket mászni;
valami belső nyugtalanság űzte, hogy menjen, hogy ki-
próbálja magát a veszélyekben. „Ő örökké közösségre
vágyott. A somlyói árvaházból a gyermekeket sokszor
kivette. A katonaság után is. Négy-öt gyermeket is. [...]
elvitte kirándulni őket, moziba, cukrászdába. Felhozta
őket a lakásunkra, leült velük, játszottak, beszélgettek.”

Ezek voltak a kezdetek, de ekkor még a villanyszere-
lőnek kitanult ifjút várta a másfél év katonai szolgálat.
Csaba testvér a kemény katonai kiképzés időszakát fér-
fivá válása fontos mérföldkövének tartja. Így látta az
édesanya is. De a próbatétel ezzel még nem ért véget. A
katonaság után, hogy akaraterejét próbára tegye, kiment
a Hargitára a kaolinbányába dolgozni. Édesanyja két-

ségbeesetten próbálta lebeszélni, sehogy sem értette,
hogy akarhat valaki ezen a vizes, mocskos, fojtogató he-
lyen dolgozni, kétszáz méter mélyen a föld gyomrában!
De fia megnyugtatta: ő úgy gondolja, próbára teszi az
akaraterejét, megnézi, hogy mit bír ki, s ha érzi, hogy ez
Isten hívása benne, utána megpróbál felvételezni a teo-
lógiára. 

A bányában töltött embert próbáló év után, az édes-
anya jóváhagyásával, jelentkezett a teológiára. Hatévi ta-
nulás után 1989-ben öltötte magára a ferencesek habi-
tusát. Dévára helyezték. Ott a ferences templomhoz tar-
tozó államosított, omladozó kolostort „önkényesen el-
foglalva”, lassan, lassan felújítva elkezdhette azt a gyer-
mekmentő munkát, amelynek köszönhetően ma már
több ezer kallódó gyermek lelt otthonra, lett és lesz élet-
képes, nevetni tudó, helyét megtaláló felnőtt. És a hát-
térben szorgoskodva mindig ott volt az édesanyja. Úgy
volt, hogy róla szól majd ez a könyv, de ő másként gon-
dolta. Nem önmagát, hanem a folytatást látta és láttatja.
Ezért lett a könyv alcíme ez: Csaba testvér élete és mun-
kássága az édesanyja szemével.

És ki az, aki a szívét osztja szét? Az édesanya? Csaba
testvér? Vagy mindazok, akik meglátják, felemelik és
megtartják az elhagyott gyermekeket? Csaba testvér
mondja: „Nekem minden gyermek olyan, mint egy cso-
da. Miért? Mert egy nagy művész, egy zseni alkotta. Hi-
szem, hogy a világ legnagyobb művésze, a Jóisten te-
remtette az embert, még az elhagyott utcagyermeket is.”

Karácsony közeledik, az isteni gyermek születésére
gondolhatnánk, de mi ajándékokat hajszolunk, hadd
lássa családunk, barátunk, mennyire szeretjük őket – és
nekem ebben a hajszában került a kezembe Karikó Éva
beszélgetős könyve. Elolvastam. És hihetetlen erővel
érintett meg a felismerés: nem kellenek tárgyak, mi ma-
gunk vagyunk az ajándék: a gyermek, az édesanya, a jó
cselekedeteink. Az ajándék az, ki a szívét osztja szét...

Hóka Rozália

Ki a szívét osztja szét 
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Egymásra csúsznak az ünnepek.
Mint a reggel még zúzos, délre las-
san kiolvadó, de estére megint tükör-
ré dermedő pocsolyák felszínén a
hártyavékony, sáros jégrétegek.
Nemrég még mindenszentek és ha-
lottak napja miatt a sápadt napsuga-
ras időben városok, falvak temetőit
jártuk. Aztán egy kis várakozás –
csak annyi, míg meg nem jön a rok-
kantnyugdíj, vagy kinek mi jár –, s le-
het menni ajándékot vadászni. 

Merthogy itt van már a nagy ün-
nepi hangulat. Kinek mekkora, azt
maga szabja meg. Kinek milyen, úgy
éli, élheti meg. Van a tipikusan bevá-
sárlóközponti harsogó, amely már
december elsején lehetőleg két centi-
méterenként elhelyezett színes izzók
ezreivel kicicomázza a házat, gará-
zsostul, autóbeállóstul, kéményen
forgó szélkakasig! Közben megállás
nélkül cseng és bong a szintetizáto-
ros feldolgozásban éterbe indított
összes karácsonyi dal. 

Van ám persze szerényebb ház,
amelyen nincs számtalan színes fény-
kígyó, s a bent lakó megelégszik egy
adventi koszorúval az ajtón. Azt meg
úgyis csak az látja, aki bejön, jó szán-
dékkal betér hozzá. Kevesen járnak
mostanában jó szándékkal, de ez egy
másik mese most. Szóval ott az a ko-

szorú. Olyan kicsit kajla, cseppet fer-
de ez az adventi díszítmény, de a ház-
ban lakónak, már az idősebbik kor-
osztálybelinek, nincs ebben tapaszta-
lata, mivelhogy az ő gyerekkorában
ilyen ajtódísz még nem volt divatban
errefelé. (Akkoriban még a karácsony
se nagyon volt divatban, mert ugye
Jézus születését nem ünnepelhették
mégse egy istent tagadó társadalmi
rendszerben!) Szóval új dolog ez.
Olyan gengszterváltás utáni. Amitől
külön kedves ez a csáléra álló fenyőá-
gakból, régi karácsonyfadíszekből egy
előre kész korpuszra sokszor meg-
égetett ujjakkal összeragasztott ad-
venti koszorú, az nem más, mint a
tény, hogy a gyerekkel együtt készí-
tette, s készítés közben beszélgettek.
Régi karácsonyokról. Hogy akkor ré-
gen milyen volt a hangulat. Milyen is
volt? Tényleg, milyen? Már majdnem
elfelejtette. Kevés emberi szokású, ri-
deg idők jártak akkor, amikor ő gye-
rek volt. Régen volt. 

Akkoriban kevesebb anyagiból
kellett, lehetett gazdálkodni. Éhezni
ugyan soha nem éheztek, de minden
jóval szerényebb volt a mai viszo-
nyoknál. Kicsit halkabb, tompább,
színtelenebb, legalábbis az emlékei
szerint. Nem volt ki tudja mennyi
áruval több a boltokban, már a földi-

mogyoró, mandarin, narancs és ba-
nán megjelenése is ritkaságszámba
ment. Viszont voltak izgalmas és na-
gyon szép fából készült játékok,
ilyent kapott a szocialista rendszer
emberének gyereke karácsonyra,
meg általában könyv, igen egy darab
könyv volt az ajándék! Amit el is ol-
vasott a megajándékozott még a téli
iskolai szünet végéig. Közben rág-
csálta a szárazkolbászt, csipegette a
tepertőt, majszolta a kiadós disznó-
sajtot. Mert akkoriban régen voltak
azok a híres jó disznótorok a nagy-
mamánál, mindig az egyik, böjt előt-
ti novemberi szabad szombaton.
Még csak minden második volt talán
szabadnap a szombatokból. Nem
úgy, mint mostanában. Szóval sok
minden másképpen volt. El ne felejt-
sem a karácsonyi menüt! Bizony,
más volt az is. Olajos böjti savanyú
káposztaleves, csipdelt tésztával, né-
hány darab aszalt gombával, utána
kis szelet hal, krumpli és tejben for-
rázott kifliből készült mákos édes.
Ma meg lazac, meg kolbászos ká-
posztaleves, meg bejgli, meg sodós
mákos mittudoménmi! Más ízek,
más világ. Más idők. S volt egy csi-
petnyi szomorúság is mindig az ün-
nepben. Az asztal főhelyén az üres
tányér, melyet az eltávozott család-
tagnak tettek ki. 

Míg az ember a kész szerény kis
adventi koszorúját nézegeti, sok
minden eszébe jut. Az is, hogy be-
szélgetni kell. Készítés közben a
múltról, meg a jelenről. Arról is,
hogy József és Mária menekültek
voltak, üldöztettek, s a szent gyer-
meket nyíltszívű állatok lehelete me-
lengette a jászolban. Szép mese! Ezt
el kell mesélni mindig. Aztán felnéz-
ni az égre, és keresni a betlehemi
csillagot. A béke fényét. Abból van a
legkevesebb. 

Szászi Zoltán

Karácsony…
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Karácsony közeledtével
Gyermekkorom óta a legszebb ün-

nep, amelyet mindig nagyon vártam, a

karácsony volt. Ilyentájt megtisztul a

föld, mert többnyire hó fedi a termé-

szetet, minden lecsendesedik, és elkez-

dődik a várakozás időszaka. Készülő-

dünk, mi is mindent tisztába akarunk

tenni az ünnepekre: lakásunkat, házun-

kat, udvarunkat, szobánkat, de legfő-

képpen a lelkünket. Sok mindent átér-

tékelünk, újragondolunk, és megfogad-

juk, hogy ezentúl mindenre és minden-

kire jobban odafigyelünk majd. Az el-

maradt látogatásaink is eszünkbe jut-

nak, a majdnem elfelejtett ígéreteinket is teljesíteni akar-

juk. Így készülődve várakozunk advent idején. Istenre gon-

dolunk, a megváltásra, amely Jézus, a Krisztus földre szü-

letésével kezdődik. Vágyunk tisztának és feddhetetlennek

lenni, mint amilyen Jézus volt földi életében.

Gyermekkoromban nagy izgalommal vártam karácsony

estéjét. Ilyenkor minden misztikus volt. A sok fény, fenyő-

illat és családi meghittség. Mindnyájan nagyon jók akar-

tunk lenni ezen az estén, valóban hittük azt, hogy velünk

az Isten. Leszállott közénk, a családokba. Ilyenkor tudtuk,

mi az egymásra figyelés, mi a szeretet, hogy méltók lehes-

sünk az ünneplésre. Az ajándékok nem vonták el a figyel-

met a kis Jézus születéséről. Odaálltunk a karácsonyfa elé,

mind, az egész család apraja-nagyja, és Nagymamám ve-

zetésével imádkoztunk, elénekeltük közösen a Mennyből

az angyalt. Hittük, hogy nekünk is szól az angyalok üze-

nete: lejött hozzánk az Úr Jézus. Örvendeztünk, dicsértük

az Urat, és hittük, hogy valóban Ő a mi üdvözítőnk.

Sokszor eszembe jutnak a bibliából azok a gondolatok,

amelyeket Ézsaiás 53.6-ban olvashatunk: 

„Mindnyájan tévelyegtünk, 

Mint a juhok,

Mindenki a maga útját járta.

De az Úr őt sújtotta

Mindnyájunk bűnéért.” 

Vajon milyen üzenete van a karácsonynak napjainkban,

a mai ember számára? Ezen hosszasan eltűnődtem, s Roz-

bora András világbajnok para-kajak-kenus jutott eszembe,

akivel pár nappal ezelőtt volt alkalmam beszélgetni egy

asztaltársaságban. Kerekesszékes sportoló, akit hajt a bizo-

nyítási vágy. Megtenni azt, amit mások lehetetlennek

mondanak. Beszélt arról, hogy kell egy cél, amelyet kitű-

zünk magunk elé, aztán szükséges a hit, erős akarat és ki-

tartás. Hit abban, hogy képesek leszünk rá, és szorgalom,

kitartás ahhoz, hogy a célt elérjük. Elő-

ször a diszkóban mondták neki, hogy

nincs mit keresnie olyan helyen. Aztán

elkezdett kerekesszéken táncolni, és or-

szágos bajnok lett. Majd elment egy

építkezésre dolgozni, mert azt mondták

neki, hogy nem való oda. De ő beállt a

többiek közé, és másnap már kérték,

hogy maradjon, mert jól teljesített. Ez-

után kezdett el kajakozni. Kemény ed-

zések és harc után három év múlva,

2014-ben Moszkvában parakenu-világ-

bajnok lett, s ugyanabban az évben az év

fogyatékossággal élő sportolójának vá-

lasztották. 2016-ban a magyar paralimpiai csapat tagja-

ként kikerült Rióba a nyári paralimpiai játékokra. Híd akar

lenni a fogyatékossággal élő és egészséges emberek között.

A karácsony üzenete András kapcsán az, hogy fogadjuk el

azt az élethelyzetet, amelybe kerültünk. Sok mindent nem

értünk. Nem tudjuk megmagyarázni azt sem, hogy az em-

berek nem egyforma eséllyel jönnek a világra. András nyílt

hátgerinccel született, és hiányzik a jobb lába. Elfogadta,

hogy neki ezzel az állapotával kell élnie, dolgoznia, küzde-

nie. Minden sorstársát arra buzdít, hogy a küzdelmet ne

adja fel, mert így is lehet boldognak lenni és eredménye-

ket elérni, igaz, több erőfeszítés árán. 

Nekünk, akik épek, egészségesek vagyunk, tudatosíta-

nunk kell, hogy az egészség nem a saját érdemünk. Akár

egy véletlen baleset folytán is kerülhetünk hasonló hely-

zetbe. Ezért kötelességünknek tartom segíteni az akadály-

lyal küszködőknek.

A másik, aki eszembe jutott, Petőcz Balázs volt. Balázs

Down-szindrómás fiatalember, és nagyon szépen mond

verseket. Idén októberben eljátszotta a kis herceg szerepét

is egy színdarabban Dunaszerdahelyen. Sokat tanult, ké-

szült a feladatra. Az előadás napjának reggelén izgultam,

hogy minden rendben lesz-e. Balázs azonban amikor

meglátott, mosolyogva átölelt, és azt mondta: „Boldog va-

gyok, hogy végre eljött ez a nap.” És elmúlt minden aggo-

dalmam, mert Balázs hitt abban, hogy minden jól fog

menni. Sokszor biztatnunk kell egymást, és hittel segíteni

a kételkedőket. Ez előrevisz bennünket. 

A karácsony üzenete: próbáljunk meg hittel, tisztán élni

és másoknak segítségükre lenni, ápoljuk az emberi kapcso-

latokat a környezetünkben élőkkel, barátokkal, munkatár-

sakkal, rokonokkal, becsülettel végezzük el a ránk váró fel-

adatokat, és tiszteljük, szeressük egymást!

Lanstyák Edit
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M. S. mester: Jézus születése
Néhány gondolat az ünnepről és a témát feldolgozó képekről 
Tizenkét éves lehettem. A

karácsonyi szünetre minden

évben előszeretettel vackoltam

be magamat nagyszüleimhez.

Szerettem ezt a hangulatot, a

harmóniát és a bensőséges ün-

nepi előkészületeket. Decem-

ber 24-én azt mondta nagy-

mamám, hogy elkísérhetném

őt az éjféli misére. Izgatottan

vártam az alkalmat: végre a

felnőttekkel ünnepelhettem

Jézus születését. A különös

hangulatot erősítette, hogy

egész este havazott, és a hó-

hullás akkor sem maradt abba,

amikor a templomba igyekez-

tünk. Bent orgonaszó foga-

dott, jelezve az ünnepvárást.

Életemben először voltam

ilyen eseményen, s a késő éj-

szaka egészen más dimenziót

adott a megélésének. Amikor

a mise végén felcsendült orgo-

nán a Mennyből az angyal

dallama, hegedűszó csatlakozott hozzá.

Béla bácsi, a falu egyik muzsikus cigá-

nya jött el hangszerével, hogy eljátssza

ezt a számunkra oly kedves karácsonyi

dallamot. A hegedűszó és az orgonakí-

séret olyan fölségessé, egyúttal miszti-

kussá tette a hangulatot, hogy az ember

szinte varázslat alatt, áhítatosan hall-

gatta végig. Ezek a pillanatok annyira

megindítóak voltak, hogy könnyek

szöktek a szemembe. Eszembe jutott,

hogy akinek most a születését ünne-

peljük, azt nemsokára értünk vállalt ál-

dozatáért felfeszítik. Ennek az első éj-

féli misének a hangulata sohasem tért

már vissza. 

S hogy miért írtam le mindezt? Jézus

születésének ünnepe már régóta egyre

inkább profanizálódik, az emberek az

ajándékokat hajszolják, az ünnep meg-

élésének szakralitása a vallásos embe-

rek körében is egyre inkább megszű-

nik. Giccses ajándékok kínálják magu-

kat a vásárokon, Jézus születése ürügy-

gyé vált, hogy az emberek a maguk

módján ünnepelhessenek.

Nem volt mindig így. Oscar Cull-

mann XX. századi teológus erről így

írt: „A kezdeti idő keresztényei nem-

csak hozzászoktak ahhoz, hogy nem

ismerik Jézus születésének időpontját,

hanem szükségét sem érezték, hogy

Krisztus földre jövetelének időpontját

ünnepeljék. Testi életénél sokkal in-

kább a halála és feltámadása foglalkoz-

tatta az első gyülekezeteket...”. A szü-

letéstörténet is csak Máté és Lukács

evangéliumában szerepel, és eléggé rö-

viden. A Megváltó áldozatáé az igazi

főszerep. A Jézus-kultuszhoz az évszá-

zadok során főleg hiten kívüli elemek

társultak. 

A magyar művészettörténet-

ben létezik egy olyan kép, amely

nem az édeskisbaba-effektust

emeli ki, hanem magát a Meg-

váltót. M. S. mester művéről van

szó. A művész neve és származá-

sa a mai napig vitatott, de tény,

hogy Itáliában is tanult, és tája-

inkon dolgozott. M. S. mester-

nek a szentantali barokk katoli-

kus templomban található egy

1506-ban készült táblaképe,

amely Jézus születése címmel is-

mert. Ám ezen Jézust nem öntu-

datlan kisdedként, hanem öntu-

datos, áldást osztó, sorsát előre

ismerő Krisztusként ábrázolja a

mester. A képet jól megtervezte,

az alakokat nem esetlegesen he-

lyezte el, és néhány jelképet is ki-

emelt. A 123 x 79 cm méretű,

tojástemperával készült alkotás-

ban benne van a Messiás áldoza-

ta. A mű felső részében látható

aranyozás az isteni dolgok örök-

kévalóságát idézi fel. A bal felső részben

két hegy magasodik. A kisded alakja a

hegyek függőleges vonalának alján ta-

lálható. A bal oldalon láthatók még a

pásztorok, gyermekek és az állatok. A

kép jobb felét két alak uralja: Mária és

József, akiket Jézus megáld. A kép a

születés csodájának hódol. Mária és a

nevelőapa tisztában vannak azzal, hogy

mit vállalnak. Márián nincs semmi fö-

lösleges dísz vagy ékszer, csupán szép

fehér főkötője. József igaz ember volt, s

a mű is ezt mutatja. A festményen ta-

pasztalható békesség a hívő emberekből

árad felénk. Ezen a képen Jézus szüle-

tésében ott rejlik a küldetése, a vállalt

szerep. Sok műalkotás eltorzítja Jézus

születését, s egyre negédesebben mu-

tatja be. M. S. mesternek ez az alkotá-

sa helyükre teszi a dolgokat.

Melaj Erzsébet
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Némely karácsonyfa

Magas, mint a pálma,

Rajta ragyog a gazdagság

Valóra vált álma.

Vatta felhőzetben

Gyémánt Hold, arany Nap

S ezüstszál Tejúton

Gyöngy csillagok vannak.

Némely karácsonyfa

Olyan apró-cseprő,

Annyi mint a hitvány virgács

Meg mint a tollseprő.

Pénz se adtak érte,

Úgy szedték fel, félve,

Amint a szél elsodorta

A piac szélére.

Filléres gyertyácskák

Gyulladnak ki rajta,

Egy pár cukor csüng az ágán,

Az is olcsó fajta.

Ez a szegénységnek

A karácsonyfája,

Álmodozó gyermekarcok

Tekintenek rája.

Csodafényben fürdik

Arc, meg szív, meg elme:

Oda tűz a menyországból

Kis Jézus szerelme.

Ama csillag után.

A holdsugaras hideg éjszakán, 

Mint egy fehérlő, csendes álom, 

Úgy vonult el a komoly karaván. 

És elől ment a három.

A sziklás föld mogorván és kopáron 

Feküdt el lábaik alatt. 

Méltóságos sora a száz tevének 

A harmaton halkan haladt. 

És mintha fehér árnyak lengenének, 

Úgy vonult végig a fehér sereg 

A völgyön, ahol nem nőttek virágok, 

S a városon, ahol az emberek 

Nem virrasztottak és nem énekeltek. 

S ahol nem látta őket senkisem.

És így suhant el csendesen 

Életre éledt vágya Napkeletnek 

Az ezredéves éjszakán.

Ama csillag után. 

Haj regö rejtem, 
azt is megengedte 
az a nagy Úristen

Haj regö rejtem. 

Régi szívem keltem, 

Régi regém regölöm. 

Ajkam amik hatják: 

Búk néma lakatját, 

Dallal én ma megtöröm. 

Fájás ma ne fájjon, 

Szívemre ma szálljon 

Muzsikáló szent öröm.

Megjöttem, megjöttem, 

Dalba öltözötten 

Lám e csuda-estelen. 

Régi szavam hallom, 

Régi dalom dallom, 

Régi magam meglelem. 

Szent karácsony-esten 

Az a nagy Úristen 

Ezt mívelte énvelem.

Hej regö rejtem. 

Zúgtanak elejbem 

Nagy zimánkós záporok. 

Haj messze sok ország 

Furcsa szerit-sorját, 

Kiket vernek viharok, 

Sok emberek útját 

Érték, kitanulták 

Énekmondó jámborok.

Sokat ott értének 

Regösök szegények 

Havas hegyek zugain. 

Balgatagok búját 

Fogas szelek fújják 

Körmös télben odakinn. 

De mostan szívünknek 

Gyertyagyújtó ünnep 

Fényes szép csillaga int.

Haj regö rejtem. 

Régi-magam leltem 

Új-magamnak fenekén. 

Régi tüzek titkát 

Új dalok felitták 

Lelkem síró rejtekén. 

Mondok azért mostan: 

Újnak amit hoztam 

Öreg mondást nektek én.

Kicsi Krisztuskának, 

Szép Szűz Máriának 

Mostan igen örülünk. 

Minden feleinknek, 

Mind elleneinknek 

Bő sok áldást regölünk. 

Míg a világ világ, 

Gondod legyen miránk, 

Uram Isten, légy velünk! 

Sík Sánd: Regös ének 

Szép Ernő: Karácsyfák Sík Sánd:
A napkele 
bölcsek
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

agyérkatasztrófa – cievna mozgová príhoda
beszédfejlődési zavar – vývinová porucha reči  
dadogás – zajakavosť
(az) egészségi állapot felülvizsgálata – posúdenie zdravot-

ného stavu
fejlődési diszfázia – vývinová dysfázia
felülvizsgáló orvos – posudkový lekár
(a) funkciózavar mértéke – miera funkčnej poruchy
gépkocsival történő egyéni szállítás – individuálna prep-

rava osobným motorovým vozidlom
kísérővel közlekedő súlyosan egészségkárosodott személy

igazolványa – preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím so sprievodcom (ŤZP-S)

komplex minősítés – komplexný posudok
lelki betegségek – duševné poruchy 
megkésett beszédfejlődés – oneskorený vývin reči
nappali foglalkoztató – denný stacionár
orvosi felülvizsgálati eljárás – lekárska posudková činnosť
orvosi szakvélemény – lekársky posudok
önkéntesség – dobrovoľníctvo
parkolási kártya – parkovací preukaz
pénzbeli juttatás – peňažný príspevok
Regionális Oktatási és Szociális Központ (Érsekújvár) –

Regionálne edukačno-sociálne centrum (Nové Zámky)
súlyosan egészségkárosodott személy igazolványa – preu-

kaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
(ŤZP)

(a) súlyos egészségkárosodás pénzbeli kompenzálásáról
szóló törvény – zákon o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

tájékozódási zavar – porucha orientácie
vizelet- vagy széklettartási probléma – inkontinencia

moču alebo stolice
záróizom – zvierač

cievna mozgová príhoda – agyérkatasztrófa 
denný stacionár – nappali foglalkoztató 
dobrovoľníctvo – önkéntesség 
duševné poruchy – lelki betegségek 
individuálna preprava osobným motorovým vozidlom –

gépkocsival történő egyéni szállítás 
inkontinencia moču alebo stolice – vizelet- vagy széklet-

tartási probléma 
komplexný posudok – komplex minősítés 
lekárska posudková činnosť – orvosi felülvizsgálati eljárás 
lekársky posudok – orvosi szakvélemény 
miera funkčnej poruchy – a funkciózavar mértéke 
oneskorený vývin reči – megkésett beszédfejlődés 
parkovací preukaz – parkolási kártya 
peňažný príspevok – pénzbeli juttatás 
porucha orientácie – tájékozódási zavar 
posúdenie zdravotného stavu – az egészségi állapot felül-

vizsgálata 
posudkový lekár – felülvizsgáló orvos 
preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

(ŤZP) – súlyosan egészségkárosodott személy igazol-
ványa 

preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom (ŤZP-S) – kísérővel közlekedő súlyo-
san egészségkárosodott személy igazolványa 

Regionálne edukačno-sociálne centrum (Nové Zámky) –
Regionális Oktatási és Szociális Központ (Érsekújvár) 

vývinová dysfázia – fejlődési diszfázia 
vývinová porucha reči – beszédfejlődési zavar 
zajakavosť – dadogás 
zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého

zdravotného postihnutia – a súlyos egészségkárosodás
pénzbeli kompenzálásáról szóló törvény

zvierač – záróizom 

Támogatóink: 
Dr. Dolán Rózsa gyermekorvos, Magyarbél

Füleky Éva és Pál, Pozsony
Kisebbségi Kulturális Alap

(Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.)
Kiadványunk a KCSSZ és a Carissimi Nonprofit Alap együttműködésével jelent meg.

A Carissimi számlaszáma: SK95 5200 0000 0000 0534 5665
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A kis herceg – Ildikóval és Balázzsal
Akik segítenek

Barcelonában akadálymentesen

Ünnepvárás Békés, meghitt 
karácsonyi 

ünnepeket és boldog 
új évet kívánunk 

kedves Olvasóinknak.


