
 

Ozsváth Beáta 

ÉLETRE ÍTÉLVE 
Az Életet Megélve 

  



5 

Előszó 

37 éves leszek. Írtam egy könyvet. Megtettem még 
egyszer. Úgy érzem, valami mégis hiányzik. Valahol út 
közben elvesztem. Ez a szó szoros értelmében igaz 
volt. Volt egy időszak, amikor nem találtam önmagam. 
Elvesztettem a gyermekemet igaz. Tény és való, hogy a 
legkegyetlenebb érzést kaptam hagyatékul: az állandó 
és elmúlhatatlan hiányérzetet, de ez mégsem jogosít fel 
arra, hogy ne éljek! A napokban döbbentem rá arra, 
hogy mire kért engem a kisfiam. Ne csak éljek, hanem 
éljem is meg az életemet! A kilenc éves gyermekem 
arra kért engem a halálos ágyán, hogy éljek tovább 
nélküle. De ezeknek a szavaknak a legmélyebb értel-
mét, csak most a napokban értettem meg igazán. Hiába 
lélegzem, ha nem veszem észre, hogy levegőt kapok. A 
légzésem ne csak életösztön legyen, nem spontaneitá-
son alapuló reflex szisztematika, hanem tudatos élet-
fenntartás! Volt egy magam kreálta idézetem: Nekem, 
aki a levegőt jelentette halott. Meg kellett tanulnom 
teljesen egyedül levegő nélkül lélegeznem. Pedig a kis-
fiam nem erre kért engem. Szokásomhoz híven félre-
magyaráztam ismét a dolgokat. A gyermekem azért 
kért engem arra, hogy éljek… Nos, mindenkinek fur-
csán fog hangzani, mert addig egyáltalán nem halhatok 
meg, amíg nem éltem! „Az élet egy hatalmas színjáték, 
amit játszani kell! 's egy igaz színész ebben a darabban 
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sosem bukhat el, az élete végén, ahogy élt és tanult, az 
majd mind őt jellemzi, és az élete végén a sírjáig hatal-
mas taps fogja majd kísérni”. 

Vegyük akkor sorba, miről is szólt ez a két könyv. 
Az első könyvem Az Örökül hagyott hit a kisfiam el-
vesztése okozta fájdalmas időszakomban íródott és a 
gyermekemmel, a leukémiával vívott közös harcunkról 
szólt. Ez a küzdelem öt évet vett el az életünkből, és 
ebbe az öt évbe én belepasszíroztam minden érzést, 
amivel becsaphattam saját magam: önámítást, hárítást, 
az igazsággal való szembe nem nézést és egyben persze 
boldogságot is: mert addig is a kisfiammal lehettem e 
fizikai síkon. 

Ezt a csatát mi a kisfiammal elveszítettük. Nem csak 
ő, hanem én is. Bár így visszagondolva… Az igazi 
harcos tudja, mikor kell feladni! Mikor nincs értelme 
tovább folytatni a küzdelmet és letenni a fegyvert. Az 
árral szemben úszni. Míg ő – a szó szoros értelemben 
– mosolyogva távozott a másik világba, addig én egye-
dül maradtam az enyémben. Kimerem azt jelenteni, 
hogy bár-e csatát elveszítettük mind a ketten, de a leg-
végső harcot, magát az életet mi fogjuk megnyerni! 
Gondolom, sokan most furcsán néznek, de ez vagyok 
én. Teljesen másképpen látom a dolgokat, mint ahogy 
az megszokott lenne. Átlagmorál, emberien felállított 
tévhites teátrális gondolatok nélküli életet élek. Tudják, 
miben hiszek? Saját magamban. Senki másban. Amit 
átélek, amit megélek, amit érzékelek. Hazudnék, ha azt 
mondanám én mindig ilyen voltam. Dehogyis. Pont a 
kisfiam halála vezetett el idáig, hogy olyan legyek ami-
lyen most vagyok. Ne úgy nézzem a dolgokat, ahogy az 
megszokott kell, hogy legyen. De miért kell ehhez 
megvárni, hogy történjen az emberrel egy hatalmas 
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tragédia? Egy olyan sokk, amitől az ember elkezdi ér-
teni és élvezni az életének minden egyes percét. Persze 
furcsának tűnhetnek pont tőlem ezek a szavak (akinek 
egy gyermek adatott, meg és akit magához szólított az 
Istene, és akinek újra meg kellett tanulnom élnem), de 
kimerem azt jelenteni, hogy én legalább már 
élek/éltem. Tisztában vagyok azzal, hogy a múltam, a 
sérelmeim, az örömeim mind az én javamat szolgálták. 
Olyan emberré válhattam általuk, és olyan emberré 
formáltak, amilyen lettem. Emberfeletti őserővel ren-
delkezik minden egyes ember. De ki az, aki tisztában 
van ezzel? Senki. Kimerem ezt is jelenteni. Bár addig, 
amíg saját bőrömön nem tapasztaltam ezt meg, ki sem 
mertem volna ejteni a számon én sem. Nem azt mon-
dom, hogy én tökéletes vagyok. Pont ez a lényeg. A 
hibáimmal együtt vagyok a teljesen tiszta Én. A töké-
letlenségemmel együtt vagyok a teljesen tiszta Én. Az-
zal, hogy ezt elismerem, vagyok a teljesen tiszta Én. 

De most térjünk vissza ahhoz a szóhoz, hogy kell. 
Miért is nem szeretem, ha mások használják? Egészen 
egyszerűen azért, mert sok ember szájából hangzik el, 
főleg akkor, amikor szívesen osztogatják (csúnya lesz, 
nem tagadom) az észt: hogy de igen! Neked ezt túl kell 
élned! Meg kell tenned és menned kell az úton! Az 
adott személyeknek ezen kijelentéseivel nem igazán 
értek egyet, mert úgy érzem, hogy köteleznek egy olyan 
dologra, amire például én még nem állok készen. Úgy-
hogy nem! Nem kell! Semmi nem kötelező! Ha valaki 
egy borzalmas tragédián esik túl, elveszíti valamelyik 
szeretett családtagját, vagy aki neki az egész életet je-
lentette! Kinek van joga ahhoz, hogy kijelentse azt, 
hogy kell? Hogy muszáj! Megint azt kell, hogy mond-
jam, amíg az ember saját maga nem tud túllépni egy 
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ilyen akadályon lélekben, és ő saját maga nem dönt 
úgy, hogy igenis tovább akarok menni, addig értelmet-
len minden ilyen jellegű kijelentés. Az akarok, és a kell 
szó között azért van némi különbség. Amíg mi gyászo-
lók lélekben nem jutunk el odáig, hogy szabad akara-
tunkból megtesszük maga az élet felé a legelső lépése-
ket, addig nekem legalábbis értelmetlen volt minden 
ilyen mondat, kijelentés. 

Ki fogom mondani: megerőszakolni nem akartam 
magam. Az embert, hagyni kell gyászolni és kész. Igen. 
Én most bátran ki merem azt jelenteni, hogy kell. Nem 
szabad, hogy elnyomják magukban a fájdalmat, az ér-
zéseket, az emlékeket: mert saját tapasztalatból beszé-
lek, ez a lépés minden egyes esetben megbosszulja 
önmagát és lássuk be, a kimondatlan fájdalomban a 
lélek megszakad. Amúgy is van egy iszonyatos érzés 
minden tragédia után, de időt kell hagyni annak, hogy a 
gyászoló kellőképpen el tudjon búcsúzni az adott sze-
mélytől. Viszont! El kell juttatnia saját magát arra a 
szintre, hogy azt ne külső behatás segítségével tegye. A 
letisztult én, tudja mikor állunk készen az igazi életre, 
amit egy haláleset előz meg. 

De most térjünk vissza az első könyvemhez: Az 
Örökül hagyott hithez. Miért ezt a címet kapta? Azért, 
mert a kisfiam hite Isten és Jézus irányába megkérdője-
lezhetetlen volt. Téved, ha valaki is azt hiszi, hogy én 
neveltem bele. Igaz hittem dolgokban, de nem olyan 
mélységben, ahogy azt a gyermekem is tette. A kilenc 
éves kisfiam a halálos ágyán is (pedig embert próbáló 
testi kínokat kellett elviselnie) azt tudta mondani: hogy 
Atyám legyen meg a te akaratod és arra kért, hogy éljek 
tovább. Sőt arra, hogy bízzak Istenben! Ezen monda-
tok után ki lennék én, hogy megkérdőjelezzem a léte-


