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2013. július 29. Egy nap, ami szokásosan indult, de talán az egyik

legemlékezetesebb marad. Mint az utóbbi hónapban minden

alkalommal, nyújtással fejeztük be az edzést.

– Ma gumiszalaggal próbáljuk ki – mondta az edzőm. Lefeküd-

tem a bordásfal elé, ő pedig ráakasztotta a szalagot és csomót

kötött rá, majd átdugta közte az egyik lábamat, amelyiket épp

nyújtani szerette volna. A másik lábamat közben a földön tartot-

ta, hogy az is lazulhasson. A fájdalomtól elöntött a forróság.

Minden egyes mozdulatnál azt éreztem, mintha benzint locsol-

tak volna az amúgy is „lángoló” lábambra. Gabi egyszer csak

felkiáltott:

– Odanézz!

A mellettünk lévő falat végig tükör borította, így oldalra pil-

lantva láttam benne magunkat, egyszerűen nem hittem el, mi-

kor belenéztem. Bár rásegítéssel, de hosszú évek óta először

láttam nyújtva a térdemet. Azonnal csináltak rólunk egy fotót,

hogy megörökítsük a pillanatot. Mire befejeztük én felálltam, a

lábam pedig nem csuklott be. Annyira önkívületi állapotba ke-

rültem, hogy hirtelen nem is tudtam, mi zajlik körülöttem.

– Ugye nem hallucinálok? – kérdeztem tőle izgatottan.

– Nem hallucinálsz, ez bizony egyenes! – válaszolta moso-

lyogva. A képeket felrakta a közösségi oldalra, én pedig alig vár-

tam, hogy minden ismerősöm lássa az örömünket.

Az edzőteremből kiérve forró nyári meleg levegő csapott meg,

de nem érdekelt semmi, csak siettem a villamoshoz, hogy minél

előbb hazaérjek és elújságoljam a hírt. Míg várakoztam, a megál-

ló tükrében megpillantottam magam. Csak az edzőm szavai za-

katoltak a fejemben: „…nem hallucinálsz…megcsinálom a kezed

és a lábad is…”



- 9 -

– Tehát minden szava igaz volt – nyugtáztam magamban. Csak

forogtam és közben hatalmas jóízű nevetésben törtem ki, majd

elsírtam magam. Azzal sem foglalkoztam, hogy totál hibbantnak

néznek az emberek, megszűnt a világ körülöttem abban a pilla-

natban. Már több villamos ment el mellettem, de én csak sírtam

és sírtam, talán akkor szakadt fel bennem az a tizenhárom év,

amióta hajlított térddel tudtam csak létezni. Vegyes érzelmek

törtek elő belőlem. Az egyik percben mérhetetlen boldogság

fogott el, a másikban düh és fájdalom.

– Miért csak most történt ez meg? Miért játszott így velem a

sors, hogy eddig kellett várnom erre az ajándékra? Miért kellett

ilyen sokáig várnom Őrá és a vele együtt megélt sikerekre? –

kérdeztem magamban. Ekkor lepörgött előttem minden szenve-

dés és az a borzasztó pokol, amiben eddig kellett járnom az uta-

mat.

���

1991. június 27. éjjel. Édesanyámnál megindult a szülés. Akko-

ri fogadott orvosa az Uzsoki utcai kórházban dolgozott, de mivel

ott nem volt koraszülött osztály, így a Szabolcs utcai intézmény-

be irányították át. Az ügyeletben lévő orvos megvizsgálta és

megállapította, hogy a magzatvíz jelentősen elfolyt.

– Adunk Önnek visszatartó injekciót és tüdőérlelőt! – mondta

a doktor, ezután pedig anyát magára hagyták. Két nap múlva ezt

újra megismételték, addig csak szenvedett. 30-án indították meg

a szülést, tágulás nem történt.

– Nem lehetne megcsászározni? – kérdezett rá anya.
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– Nem! Már szült egy babát természetes úton, őt is meg tudja

szülni – mondta. Végül nagy nehézségek után szeptember 27-e

helyett, július 1-jén éjjel 1 óra 20 perckor születtem meg 1019

dekagrammal Nem sírtam fel, ezért rögtön elvittek a szülőszo-

bából. Később közölték, hogy a köldökzsinóron dupla csomó volt

és a nyakamra is szorosan rá volt tekeredve. Inkubátorba he-

lyeztek, gépekre kötöttek, hiszen önállóan nem tudtam lélegez-

ni. Közben átestem két szemműtéten, mert a túladagolt oxigén

következtében bevérzett mindkét szemem. A súlyom lassan, de

biztosan gyarapodni kezdett, míg végül szeptember 10-én haza-

vihettek a kórházból.

Egy hónapra rá visszarendeltek koponyaultrahangra, de min-

den vizsgálat negatív volt, teljesen egészségesként küldtek haza,

újabb kontrollt pedig nem írtak ki. Azonban pár hónappal ké-

sőbb anyáék kértek MRI vizsgálatot, ami legnagyobb megdöbbe-

nésükre kimutatta az agyamban lévő elváltozásokat, a szülés

során fellépő oxigénhiány súlyos következményeit.

Tudták, hogy baj van, ennek ellenére nem tettek semmit, az

idő pedig csak telt. A háziorvosunk kéthetente meglátogatott

minket és azt mondta, hogy ezek a problémák teljesen normáli-

sak, hiszen koraszülött voltam, minden rendben lesz. Mindez, ha

nem lett volna elég a pár hónapos csecsemőknél elvégzendő

ortopédiai vizsgálat során is azt mondták semmi baj nincs, ter-

peszpelenkát javasoltak és nem küldtek tovább konzultálni.

Miközben készült a könyv és ezt a részt beszéltük át anyával,

még mindig a döbbenet fogott el.

– Hogy a fenében lehettek ennyire figyelmetlenek az orvosok

és miért mondták azt, hogy minden rendben van, amikor már a

papírokon is szerepelt, hogy megsérültem? – kérdeztem.
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– Erre én sem találok magyarázatot, pedig, ha akkor odafi-

gyeltek volna, valószínű másképp alakulnak a dolgok – szólt

anya szomorúan. Azóta egyértelműen tudjuk, hogy császármet-

szést kellett volna végezniük.

Eltelt másfél év, én pedig csak ülni tudtam. A hasonló korú

gyerekek jártak már, nekem azonban a kúszás-mászás sem

ment. Hálát adok a szüleimnek, hogy akkor ezt az egészet nem

hagyták annyiban és ők jártak utána a dolgoknak. Tudták, hogy

ez az egész folyamat nem normálisan zajlik, bár addigra már

másfél évet veszítettünk. Nagymamámnak azt tanácsolták, hogy

keressük fel a Pető Intézetet, ahol központi idegrendszeri káro-

sodás következtében mozgássérült gyerekekkel és felnőttekkel

foglalkoznak konduktív módszerrel, ott tudnak támpontot adni

nekünk. Kaptunk időpontot, rögtön csináltak neurológiai vizsgá-

latot és a konduktorok is megnéztek, akik azonnali kezelést ja-

vasoltak.

– Miért nem jöttek előbb? – kérdezték döbbenten.

– Mert senki nem mondott nekünk semmit, sőt azt mondták

minden rendben.

Délelőttönként megkezdtük a korai fejlesztést, baba-mama

tornát. Járni tanítottak, és apránként, de fejlődni kezdtem. A

Pető-módszernek hála önállóan minden segítség nélkül elindul-

tam, sőt fél évre rá már szaladni tudtam. Ennek hatására előbb

támasztókerékkel, majd önállóan is megtanultam biciklizni anya

segítségével.

A kezelés már kevésnek bizonyult, ekkor kerültünk a Gézen-

gúz Alapítványhoz, akik szintén oxigénhiánnyal született gyer-

mekek rehabilitációjával foglalkoznak és ezzel párhuzamosan

elkezdtük a Dévény–módszert is. Speciális manuális technikával


