
Teher alatt nő a pálma 

Tegnap még a sürgősségi kórházi osztályon feküdtem infarktus gyanúval. Ott jöttem rá, válságos 

pillanataimban, hogy nekem az írás mindig segített. A koncentráció? Az összetett agyi tevékenység?  

A gondolatok rendezése, vagy a lelki fájdalom kiadása, kiírása? Talán mind együtt. 

Alig 3 napja temettem el a férjem, akivel 32 évig jóban-rosszban éltünk együtt. Most nagyon friss még 

a gyász, nehezen viselem. Alig tudok kimászni a gödörből, de erősen kapaszkodom. Életem folyamán 

már sokszor sikerült, bízom benne, hogy egyre közeledek a gödör széléhez. Nem hagyom el magam, 

mégis kivette minden erőm az 1 éve, de különösen az utolsó 4 hónapban átélt sokk-hatások, szívbeteg 

férjem műtétjei, ápolása. Nehéz volt önteni belé a lelket, biztatni, erősíteni, hogy lehet, és érdemes élni 

megváltozott egészségi állapotával is. Tudtuk, megmondták, hogy a műtétek sora után már nincs 

segítő beavatkozás, visszafordíthatatlan betegsége, ebből jól már nem jövünk ki, csak haladékot 

kaptunk. Nem akart így élni, ha nem vezethet autót, nem mehet meccsekre, nem hagyhatja el a házat 

stb. A sors furcsa fintora, - volt idő régen, amikor úgy éreztem, én nem tudok élni vele, ki kell lépnem 

ebből a kapcsolatból, hogy idegi-lelki sérülés nélkül ússzam meg. Most pedig, rettegtem, hogy 

bármikor elveszíthetem. Csak neki szenteltem napom minden percét, még éjszakákon is ijedten 

figyeltem, lélegzik-e. Semmi mással nem foglalkoztam, nem volt fontos más, csak az, hogy rá 

figyeljek, beszélgessünk, mindenben kedvében járhassak. Kívánságait szerencsére tudtam teljesíteni. 

Kétszeri mentő hívás után még újra tudták éleszteni, de harmadjára nem sikerült. A karjaimban halt 

meg, szinte semmit nem szenvedett. Így is szerette volna. De még halála előtti napjaiban, telefonon, 

vagy személyesen el tudott búcsúzni szeretteitől. Utolsó napján jól érezte magát, így könyörgésére 

beleegyeztem, hogy a közeli boltba elvigyen kocsival, - segíteni akart, hogy ne cipekedjek. Nagyon 

boldog volt, hogy vezethetett. 

Az utolsó négy hónapban, ahogy gyengült az állapota (szívizma 19%-on működött) - át kellett vennem 

tőle olyan dolgokat, amit azelőtt még soha nem csináltam. Potyogott a könnyem a fűnyíró géppel a 

kezemben, „hogyan kell ezt beindítani?" Rájöttem. Azelőtt soha nem vásároltam, nem engedte, hogy 

cipekedjek, ő intézte. Kocsit vezetni nem tudok, így két szatyorral egyensúlyozva, buszmegállóhoz 

közeli boltokban vásároltam. No, meg a kedves szomszédok is segítettek a nehezebb dolgok 

beszerzésében. 

4 hónapig alig aludtam, ha otthon volt féltettem, ha Pesten, akkor hajnalban keltem, hogy a 

magántanítványaim óráit ne kelljen lemondani, ha a helyi kórházban volt, napi 2-3-szor látogattam, 

reggel korán mentem fürdetni, öltöztetni. 

Rettenetesen félt, ha nem voltam mellette, csak a közelségem nyugtatta meg. Mostanában már ki 

tudott menni bottal az udvarra, hallgatta a madarakat, imádott kutyáját simogatta. Ez a kutya 

jelentette még minden örömét, az állat egy percre nem hagyta magára a kertben. Már semmi nem 



kötötte le, amit régen szeretett, olvasás, TV, - csak a beszélgetés velem, - és telefonon a szeretteivel. 

Nagyon jó szolgálatot tett egy „mobil" csengő is. A nyomógomb a zsebében volt, - a másik fele, egy 

villogó, zenélő szerkentyű pedig az én közelemben. Így rohanni tudtam 200 méteren belül, ha 

segíteni kellett. Mindenkinek ajánlom, aki beteget ápol. No, meg a mobil telefonok is 

nélkülözhetetlenek ebben a helyzetben. Alig mentem el fél órára valahova, már hívott, hogy siessek, 

félelem, kiszolgáltatottság gyötörte, ha nem voltam a közelében. 

A családtagok, szomszédok, barátok sokat vállaltak a segítésben. Orvoshoz vitték, őrizték, ha 1-2 

órás programom volt. Önzetlen segítségük rengeteget jelentett, vásárlás, szállítás, ügyintézés 

felajánlása. Még kedvenc helyeire is elvitték kocsival, amikor a Tiszaligeti Sportcsarnokot, pályákat, 

Szolnok szép helyeit még utoljára látni szerette volna. 

Rengeteg jó embert ismertem meg ezek alatt a nehéz hónapok alatt! Családtagjaim nem a közelben 

laknak, a fiatalok munkájuk miatt tudtak kevesebbet segíteni. A barátok, szomszédok odafigyelése, 

őszinte érdeklődése rengeteg erőt adott. Nehezen tudtam eleinte megtanulni, hogy segítséget 

fogadjak el. De rájöttem, ha nem élek vele, belerokkanok, és amikor őszintén kifejezték, hogy öröm 

számukra is adni, nekem pedig nagyon jól esett elfogadni ezeket. Az egymásra figyelés, az emberség, 

a kedves szó, mindennél többet jelent, ha nehéz helyzetben vagyunk. 

Amikor azt éreztem rettegve, hogy bármikor elveszíthetem a férjem - egyetlen társam a 

mindennapokban - minden lényegtelenné vált, ami régebben fontos volt, vagy bosszantott.  

A szétdobált ruhák, újságok, a papucsa, amin átesek, a nyitva felejtett villany, az örökös 

telefonálgatás, autózás, lottózás, meccsekre járás, vagy TV-zés stb. 

Mondtam is, a fiatal hozzátartozóimnak, akik pici, lényegtelen dolgokon összekaptak, marták 

egymást. „Most becsüljétek meg egymást, míg lehet!" Keressétek egymásban a jót, értékeljétek az 

összetartozás, egymás támogatásának örömét! Olyan rövid az élet! Éljük le békében, nyugalomban, 

egymásba kapaszkodva, segítve elfogadni társunkat. Sokkal szebbek egymásnak örömet szerezve, 

még az időskori évek is. Sajnos, mi is kicsit későn tanultuk ezt meg! Nálunk sem volt mindig 

egyetértés, de több volt a jó, mint a rossz! Alapvető tulajdonságainkat elfogadtuk: szeretjük a 

gyerekeket, öregeket, állatokat, munkánkat, őszinteséget, becsületességet. 

Kezdem onnan, hogy mi okozhatta az én érzékenységemet, önbizalomhiányomat. 1946-ban 

születtem, akkor még gyakran bába vezette le a szülést, otthon. Valami műhiba folytán, iker 

fiútestvérem 1-2 óráig élt csak. Nagyobb, súlyosabb volt pedig nálam. Megmaradtam satnyán, 

alacsony súllyal, pici testhosszal, amit a szüleimtől örökölt alacsony termet is tetézett. 

Egész életem végigkísérte valamiféle hiányérzet. Hiányzott valaki, talán a magzati ikertársam. 

Gyerekként sem éreztem soha teljesnek a baráti kapcsolatokat. Igazán a testvérit is csak felnőtt 

koromban. Azt hittem, engem nem szeretnek úgy, mert az apukám által várt fiúgyermek halt meg, 

nem én. Nővérem szeretete, szüleim ragaszkodása miatt ezt csak hittem, de nem éreztem! 



Már kisgyerekként küzdeni kezdtem az alacsonyságom okozta problémáimmal. Feltűnő méretem 

miatt, szinte mutogattak az iskolában, mint látványosságot. Még fotó is készült rólam - „Első nap az 

iskolában" - a Néplapban, egy olyan osztálytársam mellé állítva, akinek a derekánál alig voltam 

magasabb. 

Zongorázni tanultam. Hangversenyeken, előadásokon szerepeltettek, és letagadták a korom, 12 

évesen, alig 6-nak látszottam. „Milyen pici, és mégis milyen ügyes!" Nagyon fájt! A középiskolában 

„babáztak" velem osztálytársaim, tanáraim. Nem ért le a székről a lábam, vigyek kis sámlit, 

ajánlották. Volt, hogy egy tanárom, a humor kedvéért, - a tábla felső részére írt valamit, és kérte, 

fejezzem be azt. Felugrottam a tanári székre, és megoldottam a feladatot. Sikerem volt, de könnyes 

volt a szemem. 

Először tetszett, hogy „babusgatnak" - majd ki akartam törni ebből. Felnőtt szerettem volna lenni, 

mint a velem egykorúak. 

Egy tanárom jó érzékkel rájött, hogy a zongorával semmit nem tudok kezdeni a pici kezem miatt, 

tornázzak inkább - (jártam egy kicsit régen balettre),- a tornához megfelelő a testalkatom. Mindent 

beleadtam. Versenyeket nyertem, ezzel kicsit nőtt az önbizalmam, de a porcaim, ízületeim elkoptak, 

hiszen későn, 15 évesen kezdtem rengeteg akarattal tornázni. Megérte! A sport akaraterőt, kitartást, 

koncentrációt, állóképességet, lemondást, nehézségek elviselését tanította meg nekem. 

Önértékelésem, önismeretem nőtt. 

Szükségem volt ezekre a tulajdonságokra az életem során! 

Énekelni is tudtam és szerettem. Városi rendezvényeken, iskolai ünnepeken, - (talán a humor 

kedvéért?) - duettet énekeltem egy osztálytársammal, akinek a válláig sem értem. Nekem jutott az 

irányító szerep, egymásba kapaszkodó szemmel hangot adni, a ritmust tartani - nevetős moraj fogadta 

ezt a nézőtéren. Akkor már nem fájt annyira. 

Nővérem nyomdokaiba lépve, pedagógus akartam lenni én is. Tornatudásommal testnevelő tanár nem 

lehetek fizikai adottságaim miatt, zongorát sem taníthatok, azt mondták menjek át dob szakra, arra 

még jó a kezem, éneket sem akartam vállalni a kamaszok nem tartják tantárgynak. Aztán döntöttem, 

tanítónak talán alkalmas leszek, alsósokhoz. A főiskolán mellbe vágtak az első susmusok a 

gyerekektől „törpe tanító néni". „Magasabb vagyok, mint ő!" Elkeseredve mentem be az igazgatóhoz, 

kértem, tegye lehetővé, hogy átiratkozzam könyvtár szakra. Nem egyezett bele. Jó pszichológus volt. 

Azt mondta, mivel remekek a „próba" tanításaim, minden gyereket lekötök, foglalkoztatok, ne 

hamarkodjam el a döntést. Ellenkeztem, hogy azért nincs gond, mert ott ülnek a terem végében 

csoporttársaim, nevelőim. Kérte, hogy próbáljam ki magam a döntésem előtt, hiszen láthatólag nagyon 

szeretem a gyerekeket, ezt a hivatást. 

Azt rendelkezte, menjek fél évre egy falusi iskolába gyakorlatra, 4. osztályba. Csupa túlkoros, nagy 

lakli roma, sőt fogyatékos tanuló is volt köztük. 34-en voltak, akiknek én voltam a 4. tanítójuk. 



Az igazgató rendelkezésére senki nem látogathatott engem az oktatási osztályról, az iskolából sem 

adhattak segítséget, csak neki, telefonon, ha nagy a baj, oldjam meg a helyzetet egyedül. Meg akartam 

oldani! Minden tapasztalat nélkül, 21 évesen erőt vettem magamon, hogy nem adom fel, a helyzet nem 

foghat ki rajtam! 

Nem akartam mindenáron megnyerni a gyerekeket, bratyizni velük, de a szigorú főnököt sem 

játszottam előttük. Őszinte voltam velük. Nekik is nehéz, nekem is, fogjunk össze, működjünk együtt a 

cél érdekében, és mindkét félnek jobb lesz. Rövidtávú, számukra újszerű, érdekes és kellemes célokat, 

feladatokat tűztem ki nekik. Megérezték, hogy az ő érdekükben jót akarok, és a 140 cm-es 

magasságom kezdett lényegtelenné válni számomra is. Rájöttem, hogy igaza volt annak a 

professzornak, akivel növekedési hormon beültetésével meg akartam növeszteni magam - (de nem 

vállalta, mert öröklöttség, nem betegség volt az ok) -, „az ember értékét nem centiméterekben mérik." 

Ekkor fogadtam el önmagam, és a belső tulajdonságimat erősítve akartam „nagy lenni". Imádtam a 

gyerekeket, maradtam a pedagógus pályán. Faluban kezdtem tanítani 6 évig. Ragyogott a tanítványaim 

szeme, amikor tornaversenyeken (tornaterem nélkül) szép eredményeket értünk el. Furulyázni, 

egyeseket zongorázni tanítottam, énekkart vezettem. Mindig bizonyítani akartam önmagam, és mások 

előtt is. 

Csak a gyerekeknek, a munkámnak éltem. Nem törődtem családalapítással, kitöltötték az életem a 

tanulóim. A nyarakat nyári táborok sokasága tette tartalmassá számomra. Szüleim kétségbeesetten 

intézték hátam mögött, hogy Szolnokra hazakerüljek. Nem szívesen, de megtettem, pedig nem a falu 

volt az oka, hogy nem találtam párt magamnak, nem is kerestem. Már 34 éves voltam, amikor egy 

látásból ismert fiatalemberrel utaztam a vonaton. Beszélgettünk (mert azt mindig szerettem), - ő 38 

éves volt, mikor rövid idő alatt mindkét szülőjét elvesztette, testvére sem volt, beleugrott egy 

házasságba. 1 évig éltek együtt (becsületből kihúzta az időt), de néhány hónap alatt kiderült, nem 

illenek egymáshoz. Elváltak. Gyámoltalan, gyerekes, csupa szív, kevés önbizalommal rendelkező 

embernek ismertem meg, kissé gyenge idegzettel (talán az egyke gyerek elkényeztetése és a háború 

sérüléseit viselte?). Nem habarodtunk egymásba, de sokat beszélgettünk, találkoztunk, telefonáltunk, 

főleg ő kapaszkodott, félt a magánytól. 

Fél év alatt eldöntöttük, szükségünk van egymásra, összekötjük az életünket, akarjuk, hogy jó legyen. 

Mindent megbeszéltünk a közös élettel kapcsolatban, ezt betartottuk, békességben éltünk, persze 

kompromisszumok kötésére mindkét fél részéről szükség volt. 

Alig 2 év után babát vártam. Nagy volt a boldogság, zavartalan a terhesség. Ezután jött 9 hónap utána 

a tragédia, halva született a baba. Az orvos szinte védőbeszédet mondott önmaga felett: nem volt mit 

tenni, nyakára tekeredett a köldökzsinór, méhlepény infarktus lépett fel, első szülés, idős voltam 35,5 

évesen stb. 

Nagyon-nagyon nehezen dolgoztuk ezt fel a férjemmel, de egymásba kapaszkodva túléltük. Nem 



hibáztattam egy orvost sem, bár rendszeresen jártam ellenőrzésre, senki nem talált baljóslatú jeleket. 

A feljelentés már úgy sem segített volna. Mai eszemmel tudom, lehetett valami műhiba, mert nem 

adták ki a bonctani leletet, a hivatalos papírból is egy rész kimásolását, pecsét, aláírás nélkül kaptam 

meg. Orvos ismerősöm szerezte meg az eredeti iratokat, melyből kiderült, a baba teljesen egészséges 

volt. Genetikai vizsgálatra mentünk Szegedre, ahol azt mondták semmi gond, próbálkozzunk újra. A 

gyorsítás érdekében stimuláló gyógyszerek után, újra nagy volt az öröm, terhes lettem. Ez csak 3 

hónapig tartott. Azt hittem, beleháborodok. Az első gyerekünk halálát kibeszéléssel, munkával (a 

kórházban gézt vagdostam, munkát kértem a nővérektől), és írással éltem túl. Akkor még nem volt 

telefonunk, minden rokonomnak leírtam részletesen az eseményeket, érzéseimet. Segített! 

Bömböltem, de kis idő után tudtam az írásra koncentrálni újra. A zenehallgatás (Mozart, Bach, 

Beethoven, Brahms stb.) oldotta a feszültségem. Átrámoltam minden fiókot, szekrényt, takarítottam, 

a manipulatív munkával is gyógyítottam a lelkem. Nem kértem szakember segítségét, magam 

erejéből másztam ki a gödörből. 

 A második terhesség elvesztése talán még azzal is szörnyűbb volt, hogy a reményt is elvesztettem. A 

párom nagyon féltett, rengeteg támogatást adott, pedig ő is majdnem belehalt. Tudta, hogy a munkám 

a mindenem, ha sérül az idegrendszerem, nem tudom folytatni. Nagyon vigyázott rám! Nem 

próbálkozunk többet, mondtuk, kiöregedtünk, kiégtünk, belerokkanunk. 

A férjem munkahelyének gyerekeit, szomszéd lurkókat, ismerősök, rokonok porontyait hordtam 

haza, foglalkoztam, játszottam velük, minden anyagi dotálás nélkül. A tanítványaimat szabadidőben 

is foglalkoztattam, sétálni, kirándulni mentünk, akadályversenyeket, játékokat szerveztem nekik. Sőt, 

a fejlesztő pedagógiában tanultakat is tanítványaimon próbáltam ki, de csak akkor hoztam őket haza, 

ha már nem volt tanár-diák kapcsolatunk. 

Tanulmányi versenyekre készítettem fel tehetséges tanítványaimat - vers, prózamondás, 

mesevetélkedők, helyesírás-, énekversenyek -, melyek sikeres szerepléseket hoztak, sok felkészülési 

időt igényeltek, rengeteg örömöt adtak. 

Majd kezdett egyre üresedni a házaséletünk, én az iskolának, a férjem a sportnak élt, mindketten 

külön éltünk kedvteléseinknek. Keveset beszélgettünk. Attila vagy TV-t nézett, vagy olvasott, vagy 

aludt, esetleg sportversenyeken volt. 

Igyekeztem én is kis időt fordítani a pihenésre, szórakozásra egy kis olvasásra, kerti munkára, 

rejtvényfejtésre, zenehallgatásra. Mindemellett két háztartást láttam el (szüleimét és a sajátunkat). 

Éltünk egymás mellett, de nem egymással. Kivette a részét a házimunka egyes területeiből (vásárlás, 

kerti, főzési tevékenység). De nem együtt csináltuk. Nem hűlt ki a kapcsolatunk teljesen, de 

kiüresedett. Évente nyaralni mentünk, havonta 1-2-szer gyógyfürdőkbe, családi ünnepekre - együtt. 

Nem tudtuk levenni a szemünket a környezetünkben lévő gyerekekről, a gyerekes családok 

örömeinek hiányát éreztük egyre erősebben. Izmosodott a gondolat, az elhatározás, hogy még érzünk 



erőt, energiát egy gyerek felnevelésére. Már 10 év telt el babáink elvesztése óta, kihevertük, - lelki 

sérült felnőtt ne neveljen lelki sérült gyereket. Mi már kigyógyultunk, nyitottnak éreztük a lelkünket 

egy örökbefogadásra. Attila 51, én 47 éves voltam. Kisbabát felelőtlenség lett volna kérvényezni, így 

csak annyi volt a kérésünk, hogy kb. 7 év körüli legyen, és tőlünk menjen első osztályba. Kizáró ok 

nem volt, sem a neme, sem a bőre színe, csak annyi, hogy értelmi sérült ne legyen, taníttatni szerettük 

volna, iskolázottan elindítani az életbe, és ehhez minden lehetőséget megadni számára. 

Nem kellett sokat várnunk, néhány hónap után jött a GYIVI-ből a telefon, van egy örökbe adható 7 

éves szőke, kékszemű fiúcska. Igaz, hogy zűrös előélete volt, de többnyire családokban nevelkedett, 

keveset tartózkodott intézeti körülmények között. 

Megtudtuk, anyukája kórházban hagyta, 18 évesen szülte, majd néhány hónapig csecsemőotthonban 

volt. Ezután egy „lumpen" családtag vette magához, ahol ütötték, verték, éheztették. Így elvették 

tőlük Zsoltit, nevelőszülőkhöz került, ahol már 3 állami gondozott gyereket neveltek, inkább tartottak, 

érzelem, gondoskodás, törődés nélkül. Csak az értük kapott pénz volt számukra inspiráló. Egyik 

szemét majdnem kiverték, így újra intézetbe került, de rövid időn belül, egy velünk majdnem egykorú 

házaspár vette ki, szintén örökbefogadási szándékkal. Ők 18 éves lányukat nemrég vesztették el, egy 

rutinműtét következtében, hiányát akarták pótolni a kisfiúval. Nem sokáig működött a kapcsolat, a 

hölgy nem heverte ki még saját traumáját, Zsolti pedig próbára tette erősen gyenge idegrendszerét, 

sérült lelkét. 

A férjjel elég jó kapcsolat alakulgatott, de a nevelőanya annyira tönkrement, hogy pacemaker 

beültetésére kórházba kellett mennie és orvosai nyugalmat javasoltak számára. 

Zsoltinak azt lódították, hogy „anyu" kórházba megy, addig visszakerül az intézetbe, de ha 

meggyógyul, jönnek érte és hazaviszik. Nem jöttek többé. Becsapták, amúgy is rémült lelke még 

jobban összetört. 

Ezután jöttünk mi. Nem hitt senkinek, nem bízott semmiben, de az intézetből menekülni szeretett 

volna. Volt egy féléves (február volt) másodikos értesítője, tele 2-es, 3-sal. Engem kissé zavart a 

kusza élettörténete, éreztem, hogy megrendült benne az ősbizalom az emberek iránt, bár 

szeretetéhsége, valakikhez tartozni akarása nagyon erős volt. Bíztam magamban! Hittem, hogy 

megbirkózom a nehéz feladattal. Reméltem, hogy a szeretet, a jóság, a gondoskodás segít abban, hogy 

egészséges lelkű, értelmes embert neveljünk Zsoltiból. 

Első találkozásunkkor hozzám sem szólt, rám sem nézett, bármilyen módon próbálkoztam 

kapcsolatot teremteni vele. Az igazgató egy idő után azt mondta, ha még nem adtam fel, biztosít egy 

külön szobát kettőnk számára, próbálkozzunk, ha akarunk.  (Nekem még életem során nem volt ilyen 

negatív tapasztalatom, az azonos magasságú szemkontaktus, testméret miatt talán, de idegen 

gyerekkel is könnyen, hamar tudtam kapcsolatot teremteni.) Zsolti leszegett fejjel ült, én beszéltem, 

beszéltem. Elmondtam, hogy szeretném megismerni, talán még meg is barátkozunk, nincs gyerekünk, 



ha akar, nálunk lakhat, ha megszeretjük egymást, családdá is válhatunk. Van egy kutyánk... - erre 

felcsillant a szeme. 

Azt mondta, szeretné megnézni, vigyem el hozzánk. 

Már 20 év telt el, de még mindig előttem van, ahogy szorosan fogja a kezem és kérte az igazgatót, hogy 

eljöhessen hozzánk. Beleegyezett, hogy 1-2 órára elvigyem, gondolta, egy pedagógus majdcsak 

boldogul a helyzettel. Mire hazabuszoztunk, jó beszélgetésbe keveredtünk. A férjem itthon volt, 

bemutattam őket egymásnak. Zsolti a nyakába ugrott, és a fülébe súgta: „én már döntöttem, nálatok 

maradok”. 

A férjem elolvadt a gyönyörűségtől és félrehíva azt mondta nekem, ezt a gyereket ne engedjük el, 

gyorsan intézkedjek, hogy a miénk legyen, minél előbb. 

Két nap múlva volt az iskolánk farsangja, elengedték. Mivel én „dolgoztam” többnyire saját 

tanítványaimmal, feladataimmal voltam elfoglalva, Attilával, a férjemmel töltötték az időt. Mikor 

összeverődtünk szabadidőmben, megfogta a kezünk és huncut szemmel, tekintetünket és a hatást 

figyelve mondta „anyu”, „apu”. Nem tiltakoztam, Attila repülni tudott volna a meghatottságtól, én 

éreztem, ez túl korai még, sokaknak mondta már ezt a két szót, kipróbálta a reakciónkat. 

Néhány nap múlva a kórházból hoztam haza - egy sérv műtét elvégzése nélkül nem adhatták ki. Jól 

indult minden, vettünk ágyat, berendeztük a helyét. Lelkesen vártam, a meghatottságtól, izgalomtól a 

könnyeimmel mostam fel szinte a lakást, söpörtem a havat stb. A sok szipogás eredménye egy 

arcüreggyulladás lett, így egy hétig együtt lábadoztunk betegállományban Zsoltival. 

A saját iskolámba vittem, nem tudtam volna megoldani a közeli iskolába való kísérését úgy, hogy két 

busszal én is kiérjek tanítani. Első osztályba írattam vissza, a második félévbe. Sok érzelmi hatás érte, 

ez a megoldás jobbnak bizonyult, hogy jövő tanévben kezdje újra a másodikat. 

Egy-két hétig nem volt gond. Együtt mentünk, együtt jöttünk. Segítettem a beilleszkedését, a tanulását. 

Kezdte kicsit biztonságba érezni magát, mégis, minden újtól félt. Nem mozdult az ajtóból, pedig 

cirkuszba akartam vinni, nem volt hajlandó átöltözni és kilépni a kapun, mikor orvoshoz kellett menni. 

Attila és a szomszéd felnyalábolták és a kocsiba tették. Nem tudtam felszállni a buszra, mikor iskolába 

kellett mennünk, mert elbújt az udvaron valahol. Taxival kijutottam, a szomszéd őrizte a bújócskázót. 

(A férjem hamarabb ment dolgozni.) 

A nehézségeket, izgalmakat kiegyenlítette az első gyönyörű húsvét, amikor az ablakból figyeltük a 

párommal, hogy repdes boldogan, a bokrok, fák, virágok között keresve az eldugott ajándékokat. A 

barátok meghívásával rendezett játékokkal, vetélkedőkkel tarkított első, nálunk töltött születésnapja és 

még sok öröm, közös élmény. Az esti meseolvasások, amikor nem győzött betelni a „jó éjt puszival" - 

„Küldd még be apát, majd küldd még be anyát!”. Azután kezdődtek a próbatételek.  „Elfogadtok-e 

így is, szerettek-e, kellek-e nektek igazán?" - zajlott tudat alatt is a lelkében. 

Embert próbáló hónapok voltak, de tudtam az okát, reméltem, túl leszünk rajta. Agresszív volt a társaival, 



ha segíteni akartam, leköpött, rugdosott a tanítványaim előtt, „nem vagy az anyám, ne parancsolj 

nekem!”. Megpróbáltam kerülni az ütközéseket, majd második osztályban átírattam a hozzánk közeli 

körzeti iskolába. Annyi beírást kapott, hogy betelt az ellenőrzője, hiába mondtam a kollégának, hogy ez 

csak feszültség forrás, értelme nincs. 

Majd kórházba kerültem arcüreg műtétre, tiltakozott a szervezetem is a megpróbáltatások ellen. Ez olaj 

volt a tűzre. Előző anyukája is akkor hagyta el, mikor kórházba került, gondolta szegény gyerek, az élet 

megismétli önmagát. 

Rengeteg könyvet olvastam önsegítő célból, a férjem is próbáltam erősíteni. Kevés sikerrel. Attilának 

már nem éltek a szülei, testvére sem volt, saját családjával sem tartotta igazán a kapcsolatot, csak az 

enyémmel. 

A családom elfogadta Zsoltit, de nem tudtak igazán segíteni, mert Attila hol barátként, hol testvérként, 

hol apaként viselkedett vele, keverte ezeket a viszonyokat. Cinkostársnak állította maga mellé, ellenem 

játszott, de szerette. Remélte, hogy szorosabb lesz a kapcsolatuk, ha mindent ráhagy. Félt az 

ellenszegüléstől, nem akart balhét. Zsolti hazudott, lopott, csavargott, mindenben ellenszegült. Attila 

fenntartás nélkül szerette és bízott benne, hogy majdcsak megjön az esze, és változik a helyzet. Nem 

változott. A férjemet is meglopta, leköpte, megfenyegette, hogy úgyis kinyír mindkettőnket, kirúgta az 

üvegajtót, iskolába menés helyett visszamászott a fürdőszoba ablakon stb. 

Felszórta a lakást mosóporral, kinyomott minden tubust a padlóra (fogkrémet, borotvahab stb.), 

kinyitotta a gázcsapot, mely addig nem működött bekötéssel, amíg villanybojlerünk volt, minden 

működő szerkentyűt, ami elektromos volt tönkretett (TV, magnó, mosógép, hűtő, villanybojler stb.).  De 

amikor kihúzta a damilt a bejárati ajtó elé és nézte, orra bukunk-e, vagy a frissen ültetett virágpalántákat 

összetiporjuk-e, a férjem kihívta a nevelőszülő felügyelőt, hogy intézkedjen. Az is előfordult, hogy 

termoszt vágott hozzám, 1 cm-re repült a fejemtől, követ dobott be az ablakon, az pedig a férjem vállát 

súrolta. Ekkor már régen járattam városunk legjobb gyermekpszichológusához, aki azt mondta, a múlt 

sérelmeit nálunk tölti ki. A nevelőszülő felügyelő és a GYIVI igazgatója idegorvosi kivizsgálását 

indítványozta és visszavitték az intézetbe, ideiglenesen. 

A férjem ezt alig tudta elviselni, magát, majd engem hibáztatott, majd belehalt, 2 infarktus is kapott 

ekkor. 

Zsolti mindent megkapott nálunk, a rengeteg játékot elvitte az iskolába, elosztogatta a drága legókat, 

kukába dobálta a könyveket, eladta a kerékpárját. Csalódtam benne. Egész nyarat vele töltöttem, a 

férjem dolgozott. Játszottunk, programokat csináltunk, fejlesztettem játékosan, uszoda, mozi, 

kézműves foglalkozások, barátokkal akadályversenyt rendeztem, nyaralni, bábszínházba, Állatkertbe, 

Vidámparkba mentünk, csak ő érte éltem. Mégsem enyhült az ellenállás. 

Egyszer mondta, hogy „olyan jó vagy hozzám" mikor betegsége alatt mindig mellette voltam, 

meséltem stb. Még egyszer azt is mondta, hogy „én, szeretlek” egy éjjel bejött az ágyamhoz, arra 



ébredtem, fogja a nyakam. Megijedtem! 

Semmit nem akart segíteni, nem enyhült az ellenállás. Fagyiért akartam küldeni kerékpárral, levágta a 

földre, hogy ne parancsolgassak. Kértem, törölje fel a fürdőszobát, ha kifröcskölte a vizet, azt mondta 

„minek fogadtál gyereket, ha dolgoztatni akarod! Saját gyerekednek parancsolj!" 

Semmit nem akart, amit mi szerettünk volna. Úszni tanítattam, cselgáncsra járattam, hogy kimozogja 

magát, zeneiskolába írattam, szépen furulyázott, szerettem volna, ha a lelkét ápolja a zene, rajz külön 

órákra járt, mert ügyes volt a keze - még pályázatot is nyert, sőt a mai napig is folytatja sajátos 

technikával a rajzot, két kiállítása is volt már. Németre is tanítattam, mert jó volt a nyelvérzéke. Minden 

különórát abbahagyott, melléjárt, pedig vele megbeszélve, és nem mind ugyanazon évben történt. 

Csavargott, kezelhetetlenné vált, persze jött a serdülőkor is. A férjemmel egymást vádoltuk 

kínunkban. Mindennapos veszekedések, ordibálás, - Attilával nem lehetett beszélni, kilépett a 

helyzetből. A gyerek befogta a fülét, ha hozzászóltunk. 

A férjem nem tudta védeni magát, inni kezdett. Nem nagyon, de mivel nappal vezetett, esténként 

emelgette a poharat. Kifordult magából ilyenkor. 

Szívbetegsége súlyosbodott, nem tudta feldolgozni a helyzetet. 

Válni akartam, - ilyen család - mintát nem láthat egy gyerek, neki példát kellene mutatni. Feltettem a 

kérdést, vagy a férjem költözik el Zsoltival, vagy én Zsoltival, vagy Zsolti tőlünk. Mert nem akartam, 

és tudtam így élni tovább. 

Közben úgy mentettem magam, hogy dolgozni tudjak, és védjem az idegrendszerem, hogy rengeteget 

tanultam. Egyik tanfolyamról a másikra mentem. Fejlesztőpedagógia, tanulási nehézségek kezelése, 

konfliktuskezelés, Gordon módszer, kineziológia, pszichológia stb. Lekötött, írtam a 

szakdolgozatokat, olvastam a szakirodalmat. Német tanulmányaimat is felfrissítettem. 

Sokat segítettek még az önismereti és személyiségfejlesztő tanfolyamok, a jóga tanfolyam, a relaxáció 

megtanulása. Így akartam normális maradni! Na, és beszéltem, beszéltem a dolgokról, kartársaknak, 

fodrásznak, barátnak, kértem a meghallgatást, tanácsot. Szüleimnek, testvéreméknek nem mertem 

igazán, féltem, hogy nagyon leterhelem őket gondjaimmal. 

Legtöbbet a pszichológus terápiája segített. Zsolti már régen járt, folyamatosan, idegi alapon nem 

találták fontosnak kezelését, nem ott volt a gond. Rávettem a férjem is, ő is jöjjön velem, mert otthon 

nem tudtuk megbeszélni a problémákat, elment, bevágta az ajtót, nem hallgatott meg. Mondtam neki, 

ha elválunk netán, akkor is tiszta, nyugodt szívvel tegyük meg, ne maradjon tüske, nyitott kérdés 

egyikünkben sem. 

Beleegyezett. Ő is menekülni akart a kialakult helyzetből, megoldást találni. 3-an együtt nem 

járhattunk családterápiára, mert mi nem voltunk egy család, soha. 

Segítettek a pszichológus által ajánlottak, menjünk étterembe, és ott próbáljunk beszélgetni. A témát is 

kijelölte. Talán ott nem ugrik fel az asztaltól, nem ordibál, - ezt intelligenciája meggátolja. 



Azt is kipróbáltuk, hogy írjuk le külön-külön, mit szeretünk, tisztelünk egymásban, mi a nézetünk, 

tervünk a gyermeknevelésre. Mit várunk el egymástól. Őszintén válaszoltunk a kérdésekre, mert ki 

akartunk mászni a bajból. Egyik módszere volt az is, hogy egy-egy programunk után írjuk le, hogyan 

sikerült. 

Az is előfordult, hogy a feszültség miatt külön-külön szobában beszélt velem és a férjemmel, és 

közvetített egyik helyről a másikra szaladgálva. 

A kettőnk kapcsolata rendeződött, alapvetően egymással nem volt sok bajunk, csak a helyzettel. 

Ezután kezdtük külön-külön építeni a kapcsolatot Zsoltival. Ekkor már nem lakott velünk, átmeneti 

gyermekotthonban volt. Tartottunk apás napot és anyás napot. Hárman nem lehettünk együtt. Ezek 

külön-külön sikerültek, az én programjaimat szerette jobban, mert én nem anyagiakkal akartam 

„megvenni". Majd megpróbáltuk összeereszteni magunkat, 3-an újra együtt. Amikor egy-egy 

hétvégére hazajött, kezdődött elölről minden, ami régen volt. Indulatok, egymás vádolása, kijátszása. 

Én voltam a fekete bárány. Attila elhitte Zsolti hazugságait, összefogtak ellenem. Érezte, hogy 

nevelőapja gyengébb pont, könnyű becsapni, megnyerni, mindent megenged neki, csak ne legyen 

balhé. 

Újra felmerült a kérdés, ki-kivel akar élni, együtt nem megy. Zsolti duzzogott, nem szólt, remélve, a 

férjem őt válassza. De nem így történt. Több szakembertől, pszichológustól azt a javaslatot kaptuk, ha 

egy nyugodt öregkort akarunk, nem belebetegedni, félelemben, idegfeszültségben élni, költözzön 

vissza állami gondozásba, annyira sérült a Zsolti lelke, és még nem fogadtuk örökbe, lakásotthonban 

lakva is tudunk kapcsolatot tartani, ha akarunk. Legyünk patronálók, ebbe a státuszba sok minden 

belefér. 

Nagyon nehéz döntés volt nekem is, a páromnak is, de józanésszel elfogadtuk. Nagyon gyakran 

látogattuk, minden családi ünnepet együtt töltöttünk, közös nyaralásokra, programokra mentünk, 

szíve-vágyait ajándékokkal teljesítettük. 

A kapcsolat nem szűnt meg, - csak átalakult, és javulni kezdett. Kettőnk között, sokáig még a neve 

említése is indulatot okozott, sebeket tépett fel. A tüskék, a sebek mindannyiunkban megmaradtak. 

Megnyugtató számomra, hogy a sok keserűség, kudarc ellenére maradtak szép, szívet melengető 

emlékek gyerekkorából is. Meghallgatta és betartotta tanácsaim közül azt, hogy a tudás érték, azt senki 

nem veheti el tőlünk. 

Villanyszerelő szakmát szerzett, majd leérettségizett, 2 év elektronikai képzésben vett részt, megtanult 

autót vezetni. 

Ez mégsem elég ahhoz, hogy biztonságos munkahelye legyen. Valami hiányzik, talán a 

személyiségéből, akaratából, küzdő képességéből? Mindig dolgozott - (esetleg 1-2 hónap kihagyással) 

- de feketén, építkezési vállalkozóknál, bejelentés, egészségbiztosítás, szerződés nélkül, - bármikor 

meneszthették, vagy fizetését nem kapta meg. Most, 27 évesen 3 hónapja van (talán) bejelentett 



munkája, iskolák felújításánál. 

Anyukám halála után a hétvégeket (péntek du.-tól vasárnap estig) apukám családi házában töltötte. 

Incselkedett a 86 éves öreggel, gyakran megalázta, de a papa mégis szerette, ragaszkodott hozzá, nem 

volt egyedül. Három évig tartott ez az állapot, végül nem engedtem Zsoltit egyedül tartózkodni 

apukámmal, a férjem jelenlétét kértem. Szaladgált kettőnk otthona között, nem akart Attila engem sem 

magamra hagyni. Furcsa helyzet volt, de megalkudtunk vele. A férjemmel szerettük, megértettük 

egymást, de a kialakult helyzettel nem tudtunk igazán bánni. Egyikünket sem akartuk és tudtuk 

elveszíteni hármunk közül. Zsolti viselte legnehezebben a dolgot, pedig neki akartunk kedvezni. Az 

utcán köszönés nélkül ment el mellettem, Attila nem győzött rendet tenni utána, mert semmit nem 

segített apukám körül, duplán takarítottam a hét végén és távozása után is. 

Miután kitelt az ideje a lakásotthonban, megkapta összegyűlt családi pótlékját és az árva ellátásból járó 

pénzt, (édesapja öngyilkos lett) és egy volt nevelő tanárja rábeszélésére, aki eladta neki lelakott 

lakását, rögtön átadott neki 4,2 millió forintot. Az eladó 6,5 millióért adta a lakást, a szerződésbe 

bevették, Zsolti még átadja az állami gondozottaknak járó 1 millió Ft-ot, a többit meg majd törleszti. 

Csak azt nem mondta az eladó, hogy a házon rengeteg svájci záloghitele van. Így nem lehet Zsolti 

tulajdonában a lakás, és a támogatási összeg sem. 

Egy jó lelkű, ismerős ügyvéd vállalta az ügyét, minden pert megnyertek, de a pénzt Zsolti még nem 

kapta vissza. 

Nem hallgatott rám a lakás vásárlása előtt. Rengetek hirdetést jelöltem ki neki, akár közeli vidéki 

helyen is. Kértem, hogy olyan lakást vegyen, amennyire pénze van. „Ne szóljunk bele, már felnőtt" - 

mondta. A férjem vitte kocsival lakásokat, házakat nézni, - de ő csak a nevelő tanárja - nem tudni 

milyen csábítását - fogadta el, beleugrott,  megjárta. 

Családunk bebútorozta lakását, az utolsó edénytől az ágyneműig, mikrosütő, mosógép stb. Egyszer 

engedett be, hogy megnézzem, alig láttam a könnyeimtől a lepusztult, cukorgyári-telep sem családi, 

sem társas - tömeglakások egyikét. 

Zsolti még mindig csak kapni akar, adni semmit. Ünnepekre, név- és születésnapokra üres kézzel jön, 

természetes számára, hogy 2 naponta küldtem a férjemtől meleg ételt, mikor munkanélküli volt, 

fizettük a társadalmi biztosítását, az ügyvédet stb. Egyszer, Attila 60 éves születésnapjára készített egy 

rajzot, amin férjem imádott kocsija van. Olyan örömet szerzett neki ezzel, hogy elmondani nem lehet. 

Most is a falon lóg, beüvegezve. Többet ezt nem tette meg, egyik családtagommal sem, pedig mindig 

elhalmozták értékes ajándékokkal. Nem tudta, hogy így illik? Kihalt az érzelem, figyelmesség belőle? 

A férjemet rengeteg alkalommal ugrasztotta, hajnalban, késő este, ha kocsival való szállításra volt 

szüksége. Betegen is ugrott azonnal, gondolkodás nélkül. Ha beteg volt, baleset érte Zsoltit, el nem 

mozdult mellőle. 

Mióta beteg lett a férjem - (szívbetegsége 20 éve alakult ki) - de az utóbbi egy évben vált kritikussá, 



telefonáltam azonnal Zsoltinak, mi a helyzet. Ha én nem jeleztem két hétig, meg sem kérdezte, él-e 

még, vagy hogy van. Az utolsó hónapban érezte, hogy elveszítheti bármikor. Akkor már jött minden 

héten az élettársával és hatalmas, leírhatatlan örömet szerzett ezzel a férjemnek. Még segítségét is 

felajánlotta, füvet nyírt, boltba ment. 

Attila halála nagyon megrendítette. Alig tudtuk elmozdítani a sírtól, zokogva búcsúzott. 

Azóta nem telefonált, nem jött, pedig reméltem, hogy a bajban össze tudunk kapaszkodni, rájövünk, 

hogy még tudunk adni egymásnak. Telefonáltam, mi a hallgatása oka, azt mondta semmi. 

Szívesen várom, hívom vasárnap ebédre mindig, élettársával együtt, soha nem mentek el üres kézzel, 

mindig adtam ételt, pénzt - mivel társa munkanélküli, alig jut a kettőjük cigarettáján és a rezsi 

kifizetésén kívül másra pénzük. 

Pedig rajtunk kívül Zsoltinak vannak testvérei, édesanyja is él. Nem tartja senkivel sem a kapcsolatot, 

csak az én családommal. Hiába biztatom, hogy az ország intézeteiben szétszórt testvérei közül hátha 

tudna valamelyikkel emberi kapcsolatot kialakítani. Anyukája egyszer felkereste, de menekült tőle, 

nem ilyen képet képzelt és épített fel róla magában. Kissé fogyatékos, alig egy fokkal él magasabb 

szinten, mit a hajléktalanok. Zsoltit egyszer kereste meg a lakásotthonban, de nem tekinti anyjának, 

semmi kapcsolatra nem hajlandó vele. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült felépíteni egy családot. 

Zsolt megtanult szépen, választékosan beszélni, étkezni, viselkedni. Dolgozni szerető, kis pénzét 

beosztó, józan, nem alkoholista, nem drogos felnőtté vált. Rajz taníttatását kamatoztatja, azóta is 

hobbija, sajátos technikát használ, már két kiállítása is volt Szolnokon, melyre nagyon büszke. 

Szépen, emberien alakulhatott volna a sorsunk, örökbe fogadtuk volna, tervünk szerint, család 

lehettünk volna. Neki is, nekünk is szükségünk lett volna, és még van is egymásra. Igyekszem mindent 

megtenni, talán soha nem késő, hogy vele és élettársával, - (akivel jó a viszonyom) - építsük, erősítsük, 

rendezzük kapcsolatunkat. 

Hosszú volt a nevelt fiunkkal való gondok taglalása, de életem legnagyobb kudarcának érzem, hogy 

gyerekek százaival jól boldogultam, nem volt velük problémám, és ezzel az eggyel nem tudtam 

megbirkózni, pedig nagyon akartam, igyekeztem mindent megtenni. 

Férjemmel a legszebb az utolsó 12 évünk volt. Ő munkahelye megszűnése után, 58 évesen munka 

nélkül maradt. Nem tudta feldolgozni, imádta a munkáját, újabb infarktust kapott. Leszázalékolták egy 

év betegállomány után, és ekkor már öregségi nyugdíjra vették. Én még négy évig dolgoztam ekkor, 

életem legnyugodtabb, legszebb évei lettek volna, ha egészségügyi problémáim nem jelentkeztek 

volna. (Tornász múltam, alacsonyságom és magas sarkú cipőim járultak hozzá ízületi 

porckopásomhoz.) Mindenben segített, kiszolgált, csak a munkámra kellett figyelnem. Nem akartam 

tanév közben műtétre menni, a buszra szállás nem ment, - (még nem volt alacsonyplatójú járat) - így 

naponta hozott - vitt a lakásunktól jó távol lévő iskolába, hogy nyárra tudjam a műtétet halasztani. 

Mindenben támogatott, pedig nem tudott munka nélkül meglenni. Szórólapokat osztogatott az ország 



különböző helységeiben, a többi osztogatót pedig kocsival szállította. Majd „100 Forintos" termékeket 

árusított, járt házról-házra, helységről-helységre. Betegsége kezdte ebben megakadályozni, én is 

tiltakoztam az őt ért megaláztatások, kudarcok ellen. 

Nyugdíjazásom kértem én is 58 évesen, mert azt éreztem, hogy amit magamtól elvártam, már nem 

tudom úgy teljesíteni, mint ahogy szeretném. Éreztem, hogy sem a gyerekeknek, sem a szülőknek és 

magamnak sem jó ez így. Nagyon emberséges, aranyos igazgatóm volt, tündériek a kartársaim. Még 

elmentem utolsó osztályommal erdei iskolákba, kirándulásokra. Kollégáim megértően támogattak, 

tapintatosan segítettek, tehermentesítettek azok alól a dolgok alól, amit nem bírt már a beteg lábam. 

Köszönet, hála érte! 

Kicsit belehaltam a nyugdíjba vonulásba. Azt éreztem, megszakad a szívem, hogy szeretett 

„gyerekeim" között nem lehetek. Nagyon hiányoztak a kartársaim is. Attól is tartottam, hogy 

„megöljük, kikészítjük" egymást a férjemmel, mert még soha nem voltunk otthon ilyen hosszú ideig 

együtt. Nagyon nehezen éltem meg, ennek az új életszakasznak, az öregség igazi kezdetének 

elindulását. Pedig ez saját döntésem volt, még néhány órás fejlesztő - pedagógiai-munkát is felajánlott 

az iskolavezetés, enyhíteni szerették volna kétségbeesésem. Nem vállaltam, mert 2 busszal oda-vissza 

már nehéz lett volna. 32 évig utazgattam így, de régen nem jelentett problémát, örömmel tettem, hogy 

tanítványaim gyermekeinek tanítását is megélhettem. 

A sors kegyes volt hozzám. Elterjedt a szülők között, hogy nyugdíjas lettem, most már ráérek (munka 

mellett nem vállaltam magántanítványt, nem akartam a figyelmem, időm megosztani). Először 2-3, 

majd volt olyan év, még nem régen, hogy 13 tanítványom volt. Délelőtt magántanuló, óvodás, délután 

óránként felváltva jöttek a többiek. Nagyon boldog voltam! Csodálatos volt, hogy a pedagógus munka 

szépsége maradt, fegyelmezés nélkül, nem kellett küzdeni a figyelemért, minden gyereket a saját 

tempójában és egyéni szintje, szükséglete szerint lehetett oktatni, nevelni. A szülők, gyerekek, nevelő 

egyet akartunk, egymást választottuk. 

A férjem mindenben segített, tehermentesített. Átvállalta a háztartást, nekem csak a takarítás egy része, 

a vasalás maradt hétvégére, na meg az órákra való felkészülés, ami egyénre szólóan nagyon sok időt 

vett igénybe. 

Attila a legtöbb tanítványt szállította iskolából, haza, „pótunokaként" kezeltük őket. Pezsgést, életet 

hoztak az otthonunkba, a szülőknek is kényelmes volt (szinte ingyen) ez a megoldás. Nagyon szép 

évek voltak ezek, tanítási szünetekben sokat jártunk gyógyfürdőkbe, baráti, családi kapcsolatokat, 

nagy kerti partikat rendeztünk. 

A nyugdíjazásra kapott összegből és szüleimtől örökölt ház eladásából rám eső részből vettünk egy jó 

állapotú használt autót, felújítottuk a családi házat, új berendezés - új élet kezdődött számunkra. 

A halála előtti utolsó évben a sors kegyes volt hozzánk. Már csak 5 tanítványom volt ebben a tanévben, 

ez napi 1-2 órát jelentett. Másképp nem tudtam volna férjem ápolni, kórházba szaladgálni. 



Ő is a sors kegyeltje, mert úgy és olyan módon halt meg, szinte szenvedés nélkül a karjaimban, ahogy 

ő szeretett volna. 

Nagyon, nagyon nehéz a gyász feldolgozása! 

Félek az egyedülléttől, a kiszolgáltatottságtól, betegségtől, öregségtől, leépüléstől, anyagi 

problémáktól. Egyedüli vigasz, hogy nagyon sok jó ember vesz körül, akikre mindig, mindenben 

számíthatok, de amit tudok igyekszem egyedül megoldani. 

Sok dolog segített kimászni az életem során a problémákból, a gyászok feldolgozásából, ezeket épp 

ésszel, idegzettel átvészelni. 

Talán tudok segíteni másoknak, ha ezeket most „csokorba" kötöm? 

Akik még együtt lehetnek, időben beszéljenek meg mindent, ami érzelmileg, fizikailag, anyagilag 

fontos lehet. 

A mi példánk erre, hogy két naiv, gyermeki lelkületű, egymásban bízó ember nem gondolt időben az 

anyagiakra. Már késő, ha párja örökre elhagyta. Végrendeletet egyikőnk sem írt. A ház a férjem nevén 

van. A többszöri tatarozás, átépítés az én pénzemből - (több fizetés, jutalmak, szüleim öröksége) - 

folytán történt. A garázs felépítéshez szintén én adtam a megtakarított pénzem. A kocsit a szüleim 

halála utáni örökségből vettük, az is Attila nevén van. Az én fizetésem, majd nyugdíjam OTP számlára 

érkezett. Ebből fizettünk minden rezsit. Átírattuk társ számlára, mert Attila segíteni akart nekem, ő 

már nyugdíjas volt, és nem akarta, hogy a munkámtól vegyem el az időt a pénzre való várakozásra, 

amikor felújítottuk a házat. Most zárolták az összeget, mert őt illeti meg a fele, hiába csak az én 

nyugdíjam ment rá, annak a fele is őt illeti. Az ő nyugdíja másik banknál volt, de az azon lévő „A" 

hitelből alakuló tartozás rám maradt. 

Senkit nem érdekel, miből temettem el, miből fizettem az orvosokat, gyógyszereket, miből fizetem a 

hagyatéki tárgyalást. Itt maradtam minden nélkül (özvegyi nyugdíj, majd valamikor lesz, de abból nem 

sokra megyek). A házat sem öröklöm, mert egyenes ági leszármazottak az unokatestvérei, én 

haszonélvező lehetek, eladni nem tudom. Ügyvéd fogadására nem maradt pénzem. (Lehet, hogy ez 

nem így lesz, nem ismerem a jogot). Tanácsolom mindenkinek, ne a szívével, az agyával 

gondolkodjon anyagi kérdésekben, míg lehet, mert a jog kegyetlen! 

Segített nekem: 

• barátokkal kapcsolat tartása, ápolása 

• szomszédokkal jó, korrekt, egymásra figyelő kapcsolat, egymás segítése (de nem egymás 

életébe mászva, egymáson csüngése) 

• volt iskolatársakkal fenntartani, ápolni a viszonyt (Azonos korúak jobban megértik egymást, 

élethelyzetük hasonló lehet. Amivel családom aggódását nem akartam kiváltani, terhelni őket 

érzelmileg - tőlem távolabb állóval könnyebben megbeszéltem.) 

• jógázás megtanulása, relaxálás elsajátítása 



• önismereti, önsegítő könyvek tömegének elolvasása 

• önismereti, személyiségfejlesztő tréningeken részvétel 

• pszichológus segítségének kérése, a megbeszéltek önálló megoldására törekvés, beszélgetés 

mindenkivel, mindenhol - (családtag, idegen, kartársak) - buszon, várakozások közben, 

uszodában, orvosi rendelőben stb.) - ha, zavarja észrevehető, - de sokan szintén vágynak az 

emberi szóra 

• manuális munka végzése (takarítás, kertészkedés stb.) 

• gyerekekkel, öregekkel foglalkozás (orvosi rendelőben, kórházban, járműveken, ismerős 

körében) 

• családi összetartozás ápolása, kölcsönös támogatás, telefon, összejövetel írás - 

írás (levél, vagy elküldés nélküli összetépése) 

o rejtvényfejtés 

o olvasás 

o zenehallgatás 

o virágok ápolása 

• háziállat gondozása, cica, kutya (kutya sétáltatáskor az állatbarátok idegenként is köszöntik 

egymást, szóba elegyednek) 

• akinek unokája van, foglalkozzon vele, akinek nincs, keressen „pót" unokát, (gyerekfelügyelet, 

óvodába, iskolába kísérés, játszótérre, gyerekprogramra vivés stb.) nyugdíjas klubokba járás 

• utazás, még helyi viszonylatban is, ha alkalmat ad a beszélgetésre 

• séta, még egyedül is, oda, ahol több ember tartózkodik 

• színházbajárás (szerencsére van nyugdíjas, délutáni bérletes előadás is) 

• hangversenyre járás (volt kollégákkal, ismerősökkel találkozási lehetőség) 

uszodába, vagy nyugdíjas tornára menni 

• állandó fodrász választása, legalább havonta kibeszélgeti magát itt 

• TV, DVD, mozi - választott műsorok megtekintése 

• napló, vagy élettörténet megírása 

• terv készítése fejben, vagy írásban, egy - egy feladat, gond megoldására - (napok, hetek, 

hónapok feladataira terv készítése, betartása!) 

• fiatalnak tapasztalat átadása, együtt főzés, takarítási ötletek, életvezetés 

• önkéntes munka, gyerekeknek mese olvasása, közös játék (kórházban, gyermekotthonban) 

• iskolákban tanulás segítése rászoruló gyerekeknek, állami gondozottaknak, bárhol gyerekek 

foglalkoztatása, ahol várakozni kell (orvosi rendelő, utazás) 

• közelben lakó, rászoruló ember segítése (vásárlás, beszélgetés, temetőbe kísérés, közös főzés, 



sütés) 

• fontosnak tartom lakás (kapu) kulcsának átadását, baj esetén segíteni tudjon, értesíteni 

hozzátartozót (közel lakó szomszéd, jó barát, rokon) 

• valami újat tanulni, - álmom-, hogyha lesz pénzem, veszek egy használt olcsó számítógépet, 

megtanulom használni 

• rengeteg, érdekes városi program van, sokoldalú érdeklődési körnek és több korosztálynak 

megfelelő - lehet választani 

• szükséges mindenféle emberi kapcsolatot rendezni, ápolni, - mert szükség lehet legalább egy jó 

emberi szóra, ha már segítségre nem is 

• kölcsönös segítést lehet és érdemes kialakítani barátokkal, ismerősökkel, szomszédokkal, - én 

tudok kutyát etetni, itatni, sétáltatni, tudok gyerekre vigyázni, korrepetálni - a másik fél le tudja 

nyírni a sövényt, nehéz dolgot elhozni a kocsijával, vagy éppen havat seperni, segíteni 

• érdemes régi munkahelyet felkeresni, ha tud segíteni, tehermentesíteni a fiatalabbakat, mindkét 

félnek jóleső érzés 

• baráti összejöveteleket tartani, anyagi kiadások mentesítése, vagy nagyon szűkre szabása 

mellett, piknikszerűen, te adod a kerted, a teát, más sütni tud, vagy saját termésű gyümölcsöt 

hozni, vagy kávét, - és már ennyi elég is egy jó hangulatú közös beszélgetés megszervezéséhez 

• tudni kell segítséget kérni, olyantól, aki már átesett hasonló élethelyzeten, - (férje betegsége, 

halála stb.), egyik azt tudja, hová kell menni ügyet intézni, a másik azt, hogyan lehet egy 

autótól megszabadulni stb. 

Rengeteg jó emberrel találkoztam nehéz helyzetem során! Sokat jelentett megértésük, segítésük, 

erősítésük! Most érzem igazán, hogy az emberi kapcsolatoknál az egymásra figyelésnél már semmi 

sem lehet fontosabb egy idős ember számára! Vallom, hiszem, remélem, hogy a sok jóságot, az ember 

másoktól kap, az adományozó is visszakapja kamatostól - valamikor, valakitől -, amikor neki is 

szüksége lesz rá! 

Sokat jelentett számomra ez a lehetőség, hogy kiírhattam feszítő gondolataim. Segített gyász-munkám 

feldolgozásában, fájdalmam enyhítésében. Nagyon köszönöm! 

 

Csizmárné Vígh Lenke 


