
II

„Zsuzskó vagyok, Zsombor fele-
sége, Johanna édesanyja, olyan 
ember, aki szereti a verseket, 
s valahol a sor végén ott van az 
is, hogy akadályozottsággal élő, 
mert ez is hozzám tartozik, és 
mert nincs is ezzel semmi bajom. 
Mindig a körülöttünk élőknek 
van azzal gondjuk, ha akadályo-
zottsággal élőkkel találkoznak, 
és abból lesz nekünk bajunk” – 
mondja széles mosollyal és tár-
gyilagosan Kósa Zsuzsi.

Évek óta ismerem, és minden 
alkalommal lenyűgöz az, ahogy 
saját magához, embertársaihoz 
viszonyul. Nyakatekert magya-
rázkodással közeledek hozzá, 
nehogy bántó legyek, s ilyenkor 
rendszerint el is szégyenlem ma-
gam, de ő mindig megnyugtat. 
„Van egy apró elvem, amit dr. Ber-
szán Lídiától (a Babeș-Bolyai Tu-
dományegyetem docense – szerk. 
megj.) tanultam meg, ő ugyanis 
azt mondja, az nem baj, hogyha 
szembenézünk a sérültséggel és 
nevén nevezzük, de ha egy sé-
rültről vagy akadályozottsággal 
élőről beszélünk, tegyük hozzá, 
hogy ember. S igazából nem a 
sérülteknek van szükségük arra, 
hogy ezt a kiegészítést is megta-
nuljuk, hanem a társadalomnak” 
– fűzi hozzá.

Állapotából fakadóan – az oxi-
génhiány és a koraszülés követ-
keztében mozgássérült maradt 
– sokszor, talán túl sokszor is 
kellett élete során bizonyítania, 
hogy igenis eleget tud tenni a fel-
adatainak – derül ki, amikor tör-
ténetek sokasága elevenedik meg 

a beszélgetés során. „Bemegyek 
egy hivatalba, és alapból lassan, 
vontatottan beszélnek hozzám, 
hogy megértsem. Vagy ha Zsom-
borral megyünk valahová ügyet 
intézni, akkor egy idő után csak 
hozzá beszélnek. Ezen ő mindig 
felháborodik, én nem. Az embe-
reknek jogukban áll látni a sérül-
tet, viszont azt csak kérni lehet 
tőlük, hogy lássák az embert, 
próbáljanak túllépni a meglepett-
ségükön, mert minden akadályo-
zottsággal élőnek nagyon nagy a 
szíve. Ezt hozza a szenvedés” – 
magyarázza higgadtan.

Titeket a Jóisten 
jól megvert…

Igen, ilyent is hallottak Zsuzsi 
szülei, miután gyermekük hat 
hónapra, erősen oxigénhiányos 
állapotban, 89 dekával megszü-
letett. De nagyra nőtt – folytatja 
mosolyogva Zsuzsi – majdnem 
kilencvenéves nagymamájának 
köszönhetően, aki állta a sarat, 
és segítette a fi atal szülőket, hogy 
könnyebben tudják venni az aka-
dályokat.

„Egy ideig nem is kérdezték 
meg édesanyámat, hogy hívjanak 
engem, mert egyáltalán semmi 
biztató jele nem volt annak, hogy 
megmaradok. Végül is ennek 
nagyobb jelentősége az én néző-
pontomból nincs. Inkább annak 
van jelentősége, ahogyan én ezt 
megéltem, és ez hogy alakult át. 
Szembejöttek a nénik gyermekko-
romban, és azt mondták, titeket a 
Jóisten jól megvert, én meg néz-

tem ki a fejemből, nem értettem 
miért, mivel? Hála istennek ez a 
hozzáállás ma már kihalófélben 
van, és egyre inkább erősödik az, 
amit én vallok, hogy minden élet 

érték, mert az életnek méltósága 
van. Igazából az a lényeg, hogy 
bármit is teszel, azt mekkora sze-
retettel tudod tenni, a többi úgy-
is elmúlik. Ezért vallom, teljesen 
mindegy, hogy valaki hogyan 
kezdi az életet, inkább az a lé-
nyeg, hogyan folytatja” – mondja.

A család nappalijában ülünk, 
Zsombor csodálattal hallgatja 
feleségét, szerelmük gyümölcse, 
Rózi, mert ők így szólítják, ott 
szendereg a közelünkben. Zsom-
bor büszkén jegyzi meg, becsü-
li és csodálja feleségét, aki nap 
mint nap saját határait feszegetve 
tömbházlakásuk harmadik eme-
letéről leviszi a kisbabát, és sétál 
vele. Zsuzsi szerint ebben őt a 
Zsombor nyújtotta biztonság segí-
ti. Ha tehetné, szenzációt csinál-
na a feleségéből – reagál Zsombor 
határozottan.

„Bennem csak az örömet 
tartsd meg, Istenem”

Rózi felsír, Zsombor a szomszé-
dos szobába vonul vele, pelen-
kacsere szükségeltetik, közben 
Zsuzsi sokszor meghatódva, oly-
kor büszkén, mosolyogva mesél 
a várandóság idejéről, a szülés, 
születés csodájáról. „Császármet-
széssel született Rózi, és a műtét 
után nem akarták kivenni a katé-
tert, mert messze volt a mellékhe-
lyiség, és féltek, nehogy valami 
történjen, amíg eljutok oda. Tud-

tam, hogy nem nézik ki belőlem, 
de megoldottam, ám ennek az 
lett a következménye, hogy fele 
brigád hősnek nézett, a másik 
fele szerencsétlennek. Egyik sem 
reális. De nagyon hálás vagyok 
a kedvességükért, türelmükért. 
Sok mindentől megijedtem, pél-
dául attól is, hogy ha a magas 
ágyon ülök, és nem éri a talpam 
a padlót, akkor hogy veszem ki a 
gyerekemet az ágyból, mert én fél 
lábon állva nem tudom ezt meg-
csinálni” – magyarázza.

Később már férjével együtt me-
sélik azt is, hogy a várandóság 
alatt genetikai tesztek elvégzését 
javasolták, mondván, magas a 
kockázata annak, hogy a kisba-
bájuk sérült legyen. Zsombor hal-
kan és határozottan közölte első 
alkalommal, hogy nem szeretnék 
ezt a vizsgálatot. Egy következő 
alkalommal is ugyanezt elmond-
ta. „Harmadik alkalommal nem 
volt velem, és amikor újra a gene-
tikai tesztre terelődött a beszélge-
tés, azt kérdeztem az orvosomtól, 
hogy látott-e ő már rasszista moz-
gássérültet? És ezzel ez a téma le 
volt zárva végérvényesen” – jön 
újra a békés mosoly Zsuzsi ré-

széről. Persze, hogy őket is fog-
lalkoztatta, mi van, ha nem lesz 
egészséges a kisbaba? A válasz 
egyértelmű volt. „»Zsuzskó, ha 
én téged így szeretlek, akkor sze-
rinted őt nem fogom?« – kérdezte 
Zsombor. Ez nagyon egyszerű vá-
lasz volt, de minden benne volt, 
ami engem aggasztott. Megtanul-
tam az életem során, hogy a dol-
gok igazán egyszerűek: az a gyer-
mek lesz boldog, akinek igazán 
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„Az embereknek joguk-
ban áll látni a sérültet, 
viszont azt csak kérni 
lehet tőlük, hogy lássák 
az embert, próbáljanak 
túllépni a meglepettsé-
gükön.”

Johanna Róza a világ legszebb 
kisbabája – mondják a büszke szülők

Meglátni az e
és megszeretn

Napokig rágódok a történetükön. Meg kell mutatni a világnak – lelkesedek egyik 
percben. Maradjon az ő szerelmük története, miért osztanák meg mással? – kérdez 
vissza a józanabbik felem. Aztán mégis úgy döntök, elmesélem. Kósa Zsuzsi akadá-
lyozottsággal élő fiatal nő, Zsombor egy szerelmes fiatalember. Noha sokan elle-
nezték a kapcsolatukat, szerelmük győzött: Johanna Róza héthetes. Egy huszonegye-
dik századi szerelmi történet az elfogadásról, megértésről, az emberi méltóságról.

Sétál a Kósa család: Zsuzsi, 
Zsombi és a héthetes Rózi




