
Egy kotta/apra
Bárki, bárhol a vi/ágon
földeken vagy utcán bandukolva
magában dudorászik - nem tudja bár:
zenét ünnepel -
de a magányos hegedűs

(bár senk i ne hallja já téká t)
már hirdeti is ezt az ünnepet,
ahol pedig többen összejönnek
a muzsika-múzsa nevében
örvendeni, ott a vi/ág
legnemesebb erői gyülekeznek.

MOLNÁR MÁRIA

00 , 00 "

"JOJJENEK EL A HETKOZNAPOK...

(MEDITÁCIÓ) A szenvedés a világban a megfejthetetlenség érzését kelti bennünk. Ha őszintén
vállaljuk a vele való szembenézést, csakhamar el kell ismernünk, hogy emberi okoskodás alapján
nem is igen lehet megfejtenünk. A bibliai Jób barátai elsősorban abban hibáztak, hogy kárvallott
társuk sorsa nem indította őket részvétre, s így meddő bölcselkedésükkel nem is szólhattak iga
zat Isten lénye felől.

A világ szenvedését látva a hivő embemek mindig arra kell gondolnia, hogy ezeket a szenvedése
ket a maguk valóságában egyedül Isten érzékeli igazán. S ha mi is igazán szeretnénk valamelyest
megérteni, Istennek irántuk való magatartását kell megértenünk és sajátunkká tennünk.

Sokan kérdezik, kérdésüket szinte azonnal válasznak is tartva, hogy Isten miért is engedi meg
azt a töméntelen bűnt, bajt, betegséget, mellyel a világ kezdettől fogva terhes. Az igazság ezzel
szemben az, hogy Isten valójában fékezi a rosszat, mert ha nem fékezné, már nem állana fenn a
világ.

A Szentírás minden rossz okának a Sátánt, a teremtés és az élet ellenségét mondja, Arról, ho
gyan történt ez az embernek aligha fölfogható lázadás, néhány pillanatkép-prófécia szól (Ez 28,
Iz 14), de arról, hogy miértis történhetett meg mindez, már semmi sem beszél. Mi sem okoskod
hatunk tovább. A rossz munkáját magunkon érezzük, lsten még inkább megvilágította a meg
váltás tervével és bizonyságával. s nem azt kívánja tőlünk, hogy bölcselkedjünk róla, s ezáltal fé
lig-meddig békét is kössünk vele, hanem azt, hogy küzdelmet vívjunk ellene.

Isten megengedte a rosszat, nem semmisítette meg a kezdet kezdetén, s az embert is bőségesen
ellátja kegyelmével, hogy küzdeni tudjon vele. Bajban vergődve mindig érezhetjük, hogy létezik
szabadulás, van, aki megszabadít. Erején felül senki sem szenved kísértést, mert a gondviselő Is
ten a bűn ellenére is képes igazságosan kormányozni világát s benne külön-külön mindannyiunk
életét. "Boldog ember az - mondja Jakab apostol levele -, aki a kísértésben kitart; mert minek
utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki se
mondja, mikor kísértetik: az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő

maga pedig senkit sem kisért" (1,12-13).
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Így kellene tekintenünk felebarátainkra. akár férfiak, akár nők, akár öregek, akár fiatalok,
akár hozzátartozók, akár idegenek, akár egészségesek, akár betegek. Ha Isten mindenkit saját
gyermekének ítél, hogyan különíthetnénk el mi egymást? Csak Isten szeretete, s az Istenben való
szeretet az igazi szeretet, mert szabadon gyűjt össze, valóságosan egyesít, s minden más szeretet
pótlék csupán, és ideig-óráig van érvénye.

(HELYZETJELENTÉS) A rózsadombi Heine-Medin utókezelő kórházba két éve látogatok
rendszeresen. Pár hónapja rendkívüli változást vettem észre. Több a látogató, kint volt a televí
zió, rádióriportok készültek, építeni kezdték a liftet, a fekete-fehér tévéket színesek váltották fel,
a régen várt betonlejáró is elkészült, brigádfelajánlások érkeztek. Ez a sok újdonság a rokkantak
nemzetközi évének köszönhető. Sokat beszélgettem velük ezzel kapcsolatosan is, és ezt a rövid
helyzetjelentést az ő elbeszéléseik és a magam megfigyelései alapján próbáltam összeállítani.

Az itt lakók majdnem valamennyien gyermekparalízisesek. E betegség veszélyesebb formája a
légzőszerveket működtető izmok megbénulása. Ez a vírusos fertőzés 1956 és 1959 között szedte
utolsó áldozatait. Volt, aki két-hároméves korában kapta meg, de van közöttük felnőtt korban
megbetegedett is. Mivel az agyat nem éri ez a betegség, szellemileg nem károsodtak, kivéve ak
kor, ha a légzésbénult beteg a kór kezdeti szakaszán nem jutott elég gyorsan mesterséges lélegez
tetéshez. Ilyenkor az agyban ugyanis oxigénhiány következik be. Gyakran figyelmetlenség, felü
letesség szüli ezt, és sajnos, ebből eredő károsodásra is van itt példa.

A legnagyobb gond tehát a lélegzés, a Iélegeztetés.Napközben még tudnak akaratlagosan a lé
legzésükre figyelni, de éjszakára vastűdőbe,hintaágyba és - a legtöbben -lélegeztetőgépre(respi
rátorra) szorulnak. Mozgásgátoltságuk egészen változó. Felsőtestük általában erősebb, egyik
vagy mindkét kezüket tudják mozgatni. Lábuk viszont gyenge. Közülük egyetlenegy tud járni,
bár keze, karja, nyaka, háta teljesen merev. Valamennyiüknek a szeme beszél legtöbbet. Van itt
egy beteg, aki se beszélni, se mozogni nem tud, de a szemével mindent meg tud értetni. Ketten
izomsorvadásban szenvednek; ennek tünetei hasonlóak a Heine-Medin kórhoz, de ez az állapot
állandóan romlik, míg az előbbi nagy akaraterővel vagy operációval javulhat, rosszabb esetben
stagnál.

A kétszintes épületben négy osztály van és jelenleg 26 beteget ápolnak. A betegek életkora át
lagosan 22-30 év között van, a legfiatalabb 18, a legidősebb 40 éves. A nővérek, beteghordók,
konyhások, éjszakások. műszaki felelősök létszáma 14-15. A legnagyobb probléma a nővér

hiány. Ágytálazás, öltöztetés, áramszünet esetén pumpálás, leszívás stb. mind-mind az ő felada
tuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy az újonnanjövő nővéreket fel kellene készíteni, hogy alapo
sabban átlássák, milyen felelősségteljesmunka ez. Aki a betegeket vállalja, annak velük kell él
nie, fokozottabban, mint bárhol másutt. Nővérekés lakók között állandó barátság szövődhetne,

de ehhez mindkét részről megértésre, türelemre volna szükség. Napjaink életüteme és közfelfo
gása, bizony, nem kedvez ennek. A kevés kereset, a nehéz fizikai munka és a túlórák miatt sokan
hamar itt hagyják ezt az állást. Most néhány szülőt próbálnak bevonni a sokasodó feladatok
elvégzésébe.

(BESZÉLGETÉS) Egyikük egyetemista, harmadéves bölcsészhallgató. Egyéni levelezős. Tisz
tán lát, határozottan beszél, sokan - társai és ápolói közül egyaránt - ezért haragszanak is rá. Pe
dig nem kellene. Az embernek elemi igénye, hogy a világ folyásáról beszéljen és tudakozódjék.

- Mit is értünk rehabilitáción? - kérdezi. - A sérült ember visszahelyezését a társadalomba,
vagy, ahogy ma mondanánk, visszaadását a társadalomnak. Ami azt jelenti, hogy egyenértékűvé

tesszük a társadalom többi tagjával. Szeretném megkérdezni, meg tudjuk-e ezt tenni, ha az átlag- 
tól különböző egyéneknek vagy csoportoknak külön intézményeket biztosítunk, azaz növeljük
és erősítjük a bennük erősen élő kitaszítottság érzését.

- 1980 végén egy mozgássérült-ankétot rendeztek, és ezen hivatalos részről jelen volt egy-egy
orvos, pszichológus, szociológus és közgazdász. A szintén megjelent egészségügyi dolgozóknak
megmagyarázták, miért kapnak olyan gyalázatosan rossz fizetést, és mentségül, mint ma általá
ban, a rossz gazdasági körülményeket említették.
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- De, hogy még az anyagiak nál maradjunk, a rokkantak sem kapnak hozzájuk méltó fizetést.
90 százalékukat egyébként is jóval a képességeik alatti munkahelyeken foglalkoztatják. Mozgás
sérült diplomásoknak több éves harcot kell folytatniuk. amig képzettségüknek megfelelő állást
kapnak, és ebben is mind erősebben kőzrejátszik a társadalmi előitélet.

- Gondolkozzunk el azon a tényen, vajon miért kellett az ENSZ-nek az idén meghirdetni a
rokkantak nemzetközi évét! Azért, hogyarászorulókra odafigyeljenek.

- Mindenkinek joga van a kultúrához, de az egész országban nincs olyan színház vagy hang
versenyterem, ahová tolókocsival is be lehetne menni, mozi is csupán egy vagy kettő,

- A segíteni akarókból túlnyomó részben kétfajta szélsőséges véglet megnyilatkozási formája
csap ki.

- Az egyik negatív előjelű. a másik szirupos, fejsimogató sajnálkozás. Egyikre sincs szüksé
günk. A józanul megfontolt segítség többet ér, sokkal többet, és ez kellene.

- Beszélnem kell azokról az emberekről és jótékonykodó csoportosulásokról, akik - kihasz
nálva az 1981-es év adta lehetőséget .. a humanizmus bajnokaiként tüntetik fel magukat. Ehhez
aztán igénybe veszik a sajtót, rádiót, televízió t. Csak egyetlen kérdésem volna hozzájuk: eddig
hol voltak? Bár még csak néhány hónap telt el az évből, arról azonban nem hallottam, hogy kö
zösen érdekelt szakemberek túrgyaltak volna sok-sok elintézésre váró dolgunkban. Remélem, a
jövőben nem mulasztják el az illetékesek ezt a lehetőséget. Az UNICEF egyébként az egész évti
zedet- 1990-ig - a rokkantak évtizedének nyilvánította.

- Néhány kérdést megcrnlitck , ezeket bármikor napirendre lehetne tűzni. Először is a munka
ügy kérdését. Ezt már említettem. Nem értem, miért ne lehetne bizonyos fokú, ésszerű előnyöket

nyújtani a hátrányosabb helyzetből induló liatal rokkant munkakezdő részére.
- Másodszor a közlekedést hoznám elő, Legalább a dolgozó vagy a tanuló mozgássérültek

számára jó lenne elektromos tolókocsi t biztosítani. Ezzel lényegesen növelnék mobilitásunkat,
termelékenységünket, és nem utolsósorban, jelentős anyagi terheket vehetnének le a vállunkról.
Hiszen azokat az anyagi terheket. amit a közlekedés ró a rnozgássérültre, a munkaadó nem veszi
figyelembe.

- Harmadszor- a lakás kérdése. De erről jobb nem is beszélni, hiszen ez egy ép embernek is
nagy problémát jelent.

(MEDITÁCIÓ) A mozgássérültek ahogy nevük is kifejezi legsúlyosabban mozgási funk
eióikban gátoltak. Tanulni. dolgozni tehát tudnak, testi. de főleg szellemi erőkifejtésre képesek.
Az erősebbek segítik a gyengébbeket. Aki tud mozogni, vásárol. Aki nincs egész nap géphez köt
ve, s maga tudja hajtani tolókocsiját. vállalja az üzenetek vivését-hozásat az osztályok kőzött.

Esetleg etetik is egymást.
A brigádok egyre szaporodó fölajánlásokat tesznek, de jó lenne, ha azt kezdeményeznek, ami

-re valóban szükség van. Nem a szines tévé a legfontosabb, hanem a tolókocsi, anyelvtanárok
fizetése, az autóbusz, a közös könyvtúr ... De mindenekelött: tolókocsi.

Elektromos tolókocsit Magyarországon nem gyártanak. De még a gyártás licencét sem vették
át, noha közel háromszázezer a hazai mozgássérültek összlétszáma. Így mindenki, akinek szük
sége van rá, az NSZK-beli Mcyra-céghcz fordul levelével. Meg is érkezik a válasz a katalógussal
és az éppen érvényes árakkal. Jelenleg egy elektromos tolókocsi ára körülbelül 6000 rnárka, azaz
több mint hatvanezer forint megfizethetetlen összeg. Meyra Krankenfahrzeugfabrik, Wilhelm
Meyer, 4973 Vlotho.

Van kézzel és szájjal működtethető elektromos. akkumulátorral tölthető kocsi. A külföldről

érkezett gyártmányok egyetlen hibája, hogy itthoni elromlásuk esetén nehéz hozzájuk alkatré
szeket szerezni. Az egyik fiú szeretne az öccsével kocsit készittetni, és van egy ismerősük is, aki
anyagot adna, seged kezet nyújtana. Talán igy, házilag olcsóbb, noha hosszabban is tart egyet
egyet elővarázsolni.

Az egyikük szavait idézném. aki a nemzetközi évvel kapcsolatban így nyilatkozott: "A fele is
elég lenne ennek a gőznek ... A volánosok. a filmstúdiósok. mindenki megmozdult. Tetszik,
hogy ennyi a segítökész ein ber, de én azt szerétnem igazán. hogy csendben, a hétköznapokon is
jöjjenek. "
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