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Boldog, vidám ember
nek ismerem Önt...

A családra mennyi ide
je jut?
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sa,az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógi
ai Karának tanszékvezető főiskolai tanára, a Heim Pál Gyermekkórház
Foniátriai osztályvezető főorvosa . A gyermekkori hangképzési és beszéd
zavarok gy6gyftásával foglalkozik. A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Lo
gopédiai Társaság elnöke.

Boldog és roppant szerenesés ember vagyok, csupa jóról tudok be
számolni. Kitűnő gyerekkorom volt, nagyszerű szülőkkel. Édes
apám és édesanyám gyógypedagógusok, nem is akármilyenek, és
hála Istennek mai napig is élnek. Van négy pompás gyermekem.
Tanár akartam lenni, az lettem. Orvos akartam lenni, az lettem.
Fül-orr-gégész akartam lenni, az lettem..., gyógyítok és tanítok az
ország első Foniátriai Tanszék én, s ez is lehetőség, hogya szakma
ismeretét át tudjam adni lelkes és csillogó szemű fiataloknak.

Mint gyógyító orvosnak talán a legnagyobb élm ényiem azok,
amikor a két-három éves gyermek, aki már többször járt nálam,
önként leül a székre s tartja a fejét, nem kell lefogni. Az éjjel
arra ébredt, hogy fáj a füle, s szólt, hogy menjünk el a Laci bá
csihoz, de gyorsan. Ezt a hozzáállást a szüleimtől örököltem: a
kisgyerekekkel rövid időn belül jó kapcsolatot tudok kialakítani.
Legfeljebb annyi az én érdemem, hogy amikor már fáradok,
mert aznap már a huszadik vagy a harmincadik gyereknél tar
tok, akkor eszembe jut, hogy a gyerek nem szenvedhet hátrányt
azért, me rt az orvosa már hullafáradt. Legfeljebb ez a személyes
érdemem ebben a kapcsolatrendszerben, hogy így igyekszem...
De ez valójában mégsem érdem, mint ahogyan általában a jó tu
lajdonságaink sem azok, hanem valahonnan fentről jönnek.
Tényleg boldog ember vagyok, ezt nyugodtan állíthatom...

Mindenképpen kevés, mert azokkal, akikkel az ember jól érzi ma
gát, minden idő kevésnek tűnik. Egyszer volt egy rádióriport, utá
na valaki felhívott, hogy milyen sokat segített neki az a mondat 
életről-ha lálról s minden csudáról esett szó -, ami hirtelen kifa
kadt belőlem, hogy az élménynek a nagysága nem feltétlen függ
annak időtartalmától:ha adott esetben nekem tíz percem van arra,
hogy Flórával és Pankával boldogan játsszak, az lehet, hogy na
gyobb élmén y, mintha öt óra hosszat lennék x-szel vagy y-nal,
akikkel nem szívesen vagyok. Persze hogy kevés, mert jó velük
lenni, de igyekszem úgy megélni annak minden pillanatát, mintha
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Az optimista emberek
tudnak élni...

Kung Fu-ce, az ókori
Kína híres filozófusa
ezt tanította: "Tanulni
ésnemgondolkodni: hi
ábavaló fáradság; gon
dolkodni és nem tanul
ni pedig: veszedelem."
Valahol pedig azt 01
uastam, hogy az agy
annál inkább frissebb
marad, minél inkább
használja az ember.
Másrészt önmagában
nem elég az IQ, hanem
az érzelmi telítettség
nek is meg kell lennie.
Akár egy finomra csi
szolt drágakő: olyan
kell legyen a személyi
ség...

örökké tartana. Így hatvanéves korában az ember kezdi értékelni a
perceket. Egy kicsit korábban is sikerült már rájönni arra, hogy
minden perce fontos az életnek, tehát minden perc egy döntés,
hogy most mit csinálok. A nap legnagyobb részében az ember
kényszerpályán mozog, hisz a feladata meghatározza, hogy éppen
mit kell csinálnia, de amennyi döntési lehetőségem csak van,
igyekszem igencsak komolyan megfontolni, hogy olvasás, tévéné
zés vagy séta lesz-e a gyerekekkel. Igyekszem az Isten által adott
időt úgy tölteni el, hogya végén ne mondhassam, kár volt...

Szerenesés vagyok, mert a legnehezebb pillanatban is, mindig ta
láltam valami örömforrást, s utána könnyebb volt elviselni a nehe
zebb órákat. Olyan apró élményekre gondolok, mint például egy
téli estén különös megvilágításban lógó jégcsapok látványa, ami
kor szikrázott az egész erdőrészlet... Néhány percig gyönyörköd
tem, s utána kisimultan tovább léptem, pedig tudtam, hogy nehe
zebb órák szakadnak rám. Ilyen, látszólag semmikből is tud az
ember töltekezni, meg tud erősödni, néha egy pillantástól, néha
egy simogatástól, nagyon sokszor egy gyereknek a mosolyától. A
legnagyobb erőt valószínűleg az adta, hogy döntő pillanatokban a
védőangyalok vigyáztak reám, tovább lökdösték az életemet, és
ezért optimistává váltam. Amikor valami nem úgy történt, aho
gyan én akartam, olyankor a sok jó tapasztalat segített azt mon
datni velem, még ha nehezemre is esett, hogy valószínűlegennek
pont így kellett lennie, s elóbb-utóbb az is ki fog derülni, hogy mi
ért. Ez nagy lelki nyugalmat ad.

Mindenesetre az agynak komoly tartalékai vannak, sokszor nagy
csodákra képes... Én valahogy úgy képzelern el, hogy valahol van
az én, aki valahogya lényeg, a felelős személy, és ez valamilyen
feladat teljesítése érdekében megjelenik egy anyagi burokban, de
ez az anyagi burok is fontos, mert csak ezen keresztül tud érvé
nyesülni mindaz, ami az én lényem. Hogy a kettő mennyire össze
függ egymással, azt én mint gyakorló orvos minden nap látom,
amikor például az iszonyatos kényszermozgású és mindenféle
szörnyűséges organikus diagnózissal ellátott dadogós beteg meg
jelenik, s én megtanítom őt egy-két trükkre, aztán egy óra múlva
már nem dadog, abbahagyja a kényszermozgásait, pedig nem ka
pott semmi gyógyszert. Valószínűleg a lélek hatott a lélekre, a test
pedig volt szíves neki engedelmeskedni. Nem mindig engedel
meskedik a csirkefogó! Maradjunk a foniátriánál: ha egy szorongó
gyermek - és sok ilyen van mai világunkban - szorongását ab
ban jeleníti meg, hogy elkezd egy préselős hangtechnikát hallatni,
iszonyú rekedten beszél, de ha megnézed a gégéjét, nem látsz rajta
semmi elváltozást, hibátlanul mozog. Világos, hogy volt egy lelki
problémája, a szorongás nála pont itt jelenik meg, de máshol is
megjelenhetett volna. Igen ám, de ha elég sokáig csinálja - ezt az
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Hogyan tovább a har
madik évezredben, ami
koregyretöbb adiszká
ba jár6 fiatal között a
halláskárosult? Ön is
beszélt erről egy rádi6
műsorban ...

NagyLtiszl6tól egyszer
megkérdezték, mit üzen
az utókornak? 6 így
válaszolt: "Ha leszem
beri arcuk egyáltalán,
akkor cs6kolom őket.

Emberi szellemük, ha
lesz, tudatom velük,
üzenem: csak ennyit te
hettem értük." Milyen
is leszaz az emberi arc,
fül - fizikai elszólás
ban - "farok" ...?

analógiát számos betegségnél fel lehet fedezni - akkor már nem
fogja bírni a gégéje, és megjelennek a hangszalagcsomók Beindul
a boszorkánykör, mert már nem is tud másként beszélni, csakis
préselve-feszítve és hangosan. Akkor még jobban bántják, mert
csak kiabálni vagy suttogni tud, ettől még nagyobbak lesznek a
hangszalagcsomói, még szorongóbb lesz... Ha idejében beavatko
zol és sikerül a lelki hátteret rendezni, ha megtanítod a megfelelő

technikára, akkor még nem kell késhez nyúlni - habár nagyon
szeretek, mert nagy élmény szépen mikroszkóp alatt operálni, de
ha nem muszáj, nem teszem! -, magyarán: ha rendbe hozom a
lelkét, megtanítom a laza, kényelmes, megfelelő hangmagasság
ban képzett beszédtechnikákra, akkor a hangszalagcsomók még
elmúlhatnak Azt hiszem, a test és a lélek kölcsönhatásával kap
csolatban ez egy eléggé nyilvánvaló példa; s feltehetőleg az összes
többi szerveinkkel is ilyen kölcsönhatás van. Ha lelki bajaink van
nak, akkor azok általában megjelennek testi manifesztációkban is.
Tehát ha az alapokat meg tudod gyógyítani, akkor egy határig a
testi is meggyógyul, ám egy határon túl már csak a gyógyszer és a
kés segíthet... Visszatérve az IQ-ra: a magas IQ-val rendelkező

egyének még nem okvetlenül boldogok Legalább annyira fontos az
EQ (emocionális mutató) is, és egyre többet lehet olvasni az SQ-ról
(spirituális intelligencia) - ez utóbbi helyett nekem Istenem van.

Nem csak én, valamennyi fül-orr-gégész, aki csak publicitást kap
vagy akar... Nincs olyan kongresszus, ahol el ne hangzanának hallás
károsodással kapcsolatos objektív tények.. Egy rövid távú hanghatás
azért még nem minden esetben teszi tönkre a fület, kap egy kis fül
zúgást, és egy óra múlva már működik, de ha ez rendszeresen meg
ismétlődik, akkor maradandó lesz a hallóideg károsodása. Nem éri el
azt a szintet jó sokáig, ami őt a mindennapi életben zavamá, és amire
eljut a tudatáig, akkor már nem tudunk semmit sem kezdeni vele,
legfeljebb kap egy hallókészüléket. Itt az értékrend a kérdés...

Én először is nemcsak üzenni szeretnék a 21. század emberének,
hanem szeretnék egy darabig benne lakozni is, bár ki tudja, hogy
ez meddig sikerül. Nézd, én egyfelől azt látom, hogya helyzet iszo
nyatos, mert az értékrend fölborult, másfelől viszont azt látom,
hogy nem igaz, hogy a helyzet iszonyatos, mert sok jóemberrel ta
lálkozom lépten-nyomon. Szomorú pillanataimban azt szoktam
mondani, hogy mindig azzal a harminccal itt is, ott is, de azért ez
sem igaz, mert vannak emberek, akik túl tudtak lépni ezen a har
sány, csak a külsőségeknek élő, mindent gyorsan megszerző ameri
kai stílusú világon, s úgymond boldogan tudnak élni. Vasárnap ta
lálkoztam egy családdal, hat gyermekük van, mindenki zenél, egy
átlagos család jövedelméhez képest holt szegények, de kiegyensú
lyozottak, ezer dolgot csinálnak boldogan, le a kalappal előttük
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Láttam egyszer egyva
kot,akit ketten vezettek
a Határ úti metr6kijá
ratnál: csak nagyjáb61
mondták neki, miköz
ben őa fehir pálcájával
ütögetteapadlécsempé
ket, hogyez egy bank
automata,mostpontkét
hajléktalan ember láMt
kopogtatod ... s mindez
belevésődhet a tudatá
ba?t (5 sohasem láthat
ja a napot és semmit,
mégis megtanul közle
kedni mindenféle forla
szon át?t

Talán megtudjukhatá
rozni,hogyki a fogya
tékos...Azafogyate7cos,
aki néz és nem látt

Az ember rossz pillanataiban föllázad és ordít, perlekedik Is
tennel/ hogy miért érdemelte a rosszat! Hát ez nem ilyen egysze
rű. Érdemeinkkel s bűneinkkel el kell számolnunk, nem biztos,
hogy öt perc múlva, itt a földön, de tudni kell, hogy valahol
minden kiegyenlítődik, ez tiszta logika kérdése. Ha minden do
lognak szükségképpen megvan a maga elegendő oka, akkor egé
szen biztos, hogy szükségképpen minden tettünknek is meglesz
a maga következménye. Ez időben nem mindig esik egybe, sem
a jutalom, sem a büntetés. Nyilvánvalóan nem büntetésbó1 kap
egy kisgyermek leukémiát, hisz mi az ördögöt vétett volna ... Ne
így mérjünk, hiszen akkor pofonegyszerű lenne a világ... Ha vala
ki ki akarna rabolni egy pénzszállító autót, akkor jönne Gábriel
arkangyal s villámaiakban lecsapna rá, a következő pénzszállítót
pedig már nem merné senki megállítani. Többnyire sajnos nem
jön az angyal! Nekünk kell itt a földön rendet és békét teremteni!

Nézze, ha a vakokról beszélünk, akkor én csodálatos dolgokat
tudnék mesélni. Boldog, kiegyensúlyozott tudós embert is isme
rek/ akinél jobb személyiségű, épebb embert nemigen láttam.
Mondja is, hogy ő vak, de nem világtalan. Tulajdonképpen nagyon
nehéz lehet vaknak lenni, de a világ sokkal gazdagabb, mintsem
hinnénk, és van, aki egy érzékszerv híján is többet fog fel belőle,

mint száz úgynevezett ép ember. Hogy azért vannak-e fogyatéko
sak, hogy minket rádöbbentsenek arra, hogy nekünk milyen jó?
Először is azt kellene meghatározni, hogy ki a fogyatékos. Ez nem
olyan egyszerű. Én azt gondolom, hogy az elóbb említett barátom
messze nem fogyatékos azokhoz képest, akiknek az összes létező

érzékszervük, testük-lelkük s mindenféle porcikájuk hibátlanul
működik, de életük folyamán egyszer sem gondolkoztak el azon,
hogy te jó Isten, mi célból vagyunk e világon? Akinek az életét be
tölti a "tam-tam zene", a jó evés és ivás, esetleg egy újabb autó
aki ettől boldog, az ezekhez az emberekhez képest oly mértékben
fogyatékos, mint az én fizikatudásom Einsteinéhez képest!

Igen, ahogy az Ön édesanyja versében ott van: "Görnyedt testtel
puhán jár, csak néz és mégse lát. Szeretjük az ilyen embereket!"
Ezt az egész fogyatékossági kérdéskört inkább ott lehet tetten érni,
hogy a lehetőségei mennyire szűkültek be, vagy hogy a lehetősé

gei megvannak, de nem használja ki. Ez a talentum kérdése, hogy
mit kaptam, és ebből mennyit valósítottam meg. Ha egyszer isteni
mérce lesz, a végén az nyilván úgy fog működni, hogy mondjuk
kaptál tíz talentumot és ebből egyet használtál föl, akkor mehetsz
tovább valahol kővé válni, ha éppen buddhista voltál, vagy me
hetsz a pokolba, ha keresztény voltál... Lao-ce azt mondja, aki tud
ja/ hogy mennyi az elég: az gazdag.
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A harácsoló emberek
boldogtalanok...

Walter Scott haldlos
ágyánkértea feleségét,
hogy adja oda azt a
könyvet,mireafelesége
kérdezte, hogy melyi
ket, mert sok könyvet
írt.Csakegykönyvvan
számomra: a Biblia, vá
laszolta Scott... Mivel
Ön tudósorvos, engem
iskigyágyítottanáthá
ból, végül még az
élet-halál problémái ér
dekelnének...

Pontosan. Én jó néhány gazdag emberrel találkoztam az életben:
nem sugárzott róluk a boldogság. Időnként kénytelen vagyok bevá
sárlóközpontokba menni, mert ott viszonylag gyorsan s minden
megvásárolható. Kétféle embertípussal találkozom: az egyiknél pa
pír van, és igyekszik minél hamarabb megszabadulni, kipipálni
mindent; a másik leveszi a kabátját, szépen elrakja, tolja a kocsit,
néz, hogy mi a csudát lehetne még venni - szörnyű! - és megve
szi, mert módjában áll. Nippeket és haszontalan dolgokat, amit
haza kell vinni, valahová el kell helyezni... aztán kicsi lesz a lakás,
gyűjthet egy nagyobb lakásra... Nálam Lao-ce termékeny talajra ta
lált, én nem lépek túl az elégen, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek
vágyaim, de a szükséges anyagiakkal elégedett vagyok. Egy gazdag
ember, kortársam mesélte, hogy még mit fog építtetni, abból
mennyi haszna lesz, mit s hol vásárol. Mondom, várj, ha te most a
vagyonod kilencven százalékát odaadod valamilyen jótékony célra,
a tíz százalékát pedig elosztod, s optimális esetben mondjuk élsz
még ötven évet, akkor is pazar anyagi körülmények között fogsz
élni: mi az ördögnek kell neked még több pénz?! Akkor rám nézett
és azt mondta, hogy nem lehet abbahagyni, mert ha egy üzlet nem
megy fölfelé, az lefelé megy. Lehet, hogy van benne igazság, de a
hátralévő életére akkor is bőven elegendő pénze marad, szemben
velünk, akiknek a mindennapi létfenntartáshoz is gürcölnünk kell.
De nem, ő még többet s még többet akar. Amikor aztán mégis el fog
menni valahová - tegyük fel, hogy a halálos ágyán még magánál
lesz -, akkor el fogja rebegni, hogy szép gazdag életem volt, elad
tam tízezer vagon Coca-Colát. .. Hát ez van. Én nem kérek ebbó1.

Az élet-halál kérdései? Mi orvosok fölvágunk azzal, hogy megmen
tettük a beteg életét, meggyógyítottuk. De ha jól belegondolunk,
adott esetben csak biztosítottuk a túlélését, viszont az életét nem
mentettük meg, hiszen elóbb-utóbb úgyis meg fog halni. Meggyó
gyítottam - csak meghosszabbítottam az életét, ennek kell tudatá
ban lenni, hogy minden percet értékelni lehessen. Persze, hogy bol
dog vagyok, mert egy-két ilyen történet az én tarsolyomban is van.
Ha nem akkor és nem úgy, nem azalatt a néhány másodperc alatt
tettem volna, amit tettem, akkor vége a betegnek - hál' Istennek,
ezek sikerültek. Igenis, tessék értékelni minden percet. A keresztény
vallás nem egy aszketikus vallás; a test a lélek temploma, azt légy
szíves tartsd karban, mert csak akkor leszel alkalmas arra a feladat
ra, amiért ide küldtek. Persze ez nem azt jelenti, hogy egyfolytában
ezt a templomot kell cicomázni, mert az nem tartozik a templom lé
nyegéhez, de azért szándékosan ne tedd tönkre. Ha hiszünk abban,
hogy valamiért ide küldtek, akkor két leckénk van: egyrészt meg
kell találnunk, hogy melyik az a tégla, amit nekünk kell tovább ten
nünk, mert van -lehet hogy csak egy, de azt meg kell találnunk, ez
a talentum kérdése; másrészt pedig azt a téglát tényleg a helyére
kell tennünk, mert különben helyrehozhatatlan hibát követünk el.
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