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ÉLETTÖRTÉNET

SZABÓÉK TITKOS AJÁNDÉKA

A legtöbb fogyatékkal élő 

ember – félmillióan Ma-

gyarországon – a családjá-

val él, el- és bezártan. Ke-

veseknek adatik meg, hogy 

betegségük mellett közös-

ségbe járjanak, munkát vál-

laljanak. Ám akadt egy pár, 

Szabó Zoltán és felesége, 

Alexa, aki úgy döntött: elég 

a kesergésből, tenni kell, 

dolgozni és segíteni a sors-

társakat.

Számos gyógyászati segédeszköz megrendelhető a 
neten. A betegnek postáznak, vagy megy a meg-
adott címre. Ha megy, ott találja magát a Népfürdő 

utca egyik tízemeletes paneljének kilencedik emeletén. 
A lift előtt fiatal férfi várja, átadja a gyengén látóknak 
gyártott dominót, a számlát, és elveszi a pénzt. A vásárló 
néha észre sem veszi, hogy akitől vásárolt, szinte telje-
sen vak. Azt pedig végképp nem sejti, hogy a forintjaiból 
bizonyos százalék a fogyatékkal élőkhöz vándorol.

KÜZDVE ÉS AKARVA
Amikor először hallottam Zoltánról és Alexáról, óhatatla-
nul egy mondás jutott az eszembe, nevezetesen, a vert 
viszi veretlent. Hogy miért? Mert ritka, hogy egy, a társa-

dalom által szerencsétlennek, betegnek, elesettnek tar-
tott pár dolgozzon, és úgy dolgozzon, hogy közben még 
mások segítésére is gondol. 

Alexa és Zoltán története is a születésükkel kezdődik, 
de ebben a kezdetben ott a betegség. A betegség, ame-
lyet a gondviselés rájuk osztott, amellyel sokféleképpen 
lehet együtt élni. Ők külön-külön is erőről, kitartásról tet-
tek tanúbizonyságot, de együtt teljesedtek ki. 

– Azt hiszem, az erő is velünk született, ahogy a be-
tegség. Nincs ebben semmi különös. És sokkal jobb így, 
küzdve, akarva élni, mint segélyért siránkozva – kezdi 
Zoltán, aki egyik szemére teljesen vak, a másikon három 
százalék a látása. Zoltán mégis teljes életet él.

Alexa, a feleség, egy különös betegségben szenved 
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– ataxia, essentialis tremor –, melynek jellemzője, hogy 
néha remeg a kéz, a fej, a nyelv, az ajak, olykor a láb. 

– Nincs kecmec, ez gyártási hiba. Mi így születtünk, 
így kell élnünk. Nézd meg, a bal kezemet rendesen 
használom, de a jobb annyira remeg, hogy semmire nem 
alkalmas. Azt szoktam rá mondani, ez a dísz a teste-
men – formálja nehezen a szavakat, mosolyog, közben 
próbálja kisimítani a ráncokat a ruháján. – Nekünk az a 
dolgunk, hogy másokat segítsünk a beilleszkedésben, 
könnyítsünk az olyanok életén, amilyenek mi magunk is 
vagyunk! – mondja el-elcsukló hangon. 

Míg Alexa beszél, Zoli nagyítóval megnézi az okostele-
fonját. Kimegy, lead egy rendelést, intézkedik, egy dosz-
sziéban számlát keres, azt is nagyítóval szemléli.

KÉSSEL ÉS VILLÁVAL
A parányi lakás nappalija ragyog. Uralja a több ezer 
könyv, de ez az Értéksziget webáruház raktára, csomago-
lója is egyben. Itt a szekrénysor hátmerevítőt, hőpalackot, 
gyógyszeradagolót, palacknyitót, beszélő vérnyomásmé-
rőt, speciális mobiltelefont, vécémagasítót, vastag nyelű 
villát, kést, hőmérőt, játékokat rejt vakoknak, gyengén lá-
tóknak, agyvérzéstől szenvedőknek, bénáknak. 

– Anya, aki az egészségügyben dolgozott, hamar ész-
revette, hogy baj van velem, és hamar megtudta azt is, 
nincs segítség. Örömet, megnyugvást az adott neki, 
hogy szellemileg teljesen ép vagyok – mondja, és egy 
pillanatra elmosolyodik. – Az óvodában, az iskolában 
úgy bántak velem, mint a többi kisgyerekkel, nem volt 
kivételezés, nem volt kirekesztés. Anya pedig állandó-
an bíztatott: Alexa, te is meg tudod csinálni, amit a többi 
gyerek, csináld, csináld, csináld! Nem volt babusgatás, 
és én mindennel próbálkoztam. Még biciklizni is meg-
tanultam! Pedig azt mondták, az lehetetlen! – büszkél-
kedik a fiatalasszony, aki bevallja, azért nem tud min-
dent megcsinálni, például nem tud késsel, villával enni 
jobb kézzel, képtelen fölemelni egy kisebb poharat, és a 
sminkelés sem egyszerű.

Zoli szemét tizenegyszer operálták. Mivel kiskorában 
a szemmozgási zavart későn észlelték, már az első mű-
tétnél kiderült, menthetetlen a szeme.

– Kétéves voltam, amikor a szüleimnek megmondták, 
hogy vak leszek. Persze akkor ebből én semmit nem 
fogtam föl, és szépen megtanultam annyi látással élni, 
amennyi van. Ma is így élek, és teljes az életem. Bevá-
sárlok, főzök, mosok, tökéletesen ellátok mindent, és 
dolgozom, teszek a sorstársaimért – mondja, és kihúzza 
magát, amire minden oka megvan. 

– Az iskolákkal sem volt gondom, igaz, éjt nappallá téve 
tanultam, küzdöttem. Elvégeztem a református teológiát, 
aztán szereztem egy kommunikációs diplomát. Az egye-
tem után a Vakmisszióhoz kerültem – sorolja Zoltán.

A két fiatal útja gyakorlatilag párhuzamosan haladt, Ale-
xa hittanoktatói szakon tanult a nagykőrösi főiskolán, majd 
a Semmelweis Egyetem lelki gondozó szakát végezte el. 

– A találkozásunk a véletlen műve. Egy látássérült év-
folyamtársam szólt, hogy a Vakmisszió tervez indítani 
egy telefonos, lelki segélyvonalat, amelyhez munkatár-
sat keresnek. Elvállaltam a munkát, és Miskolcról dolgoz-
tam. Zolival később, Budapesten találkoztam. Nős volt, 
egy kislány édesapja. Amikor zátonyra futott a házassága, 
még eltelt egy kis idő, mire jött az érzés, közösen kell  
folytatnunk az utat.
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VONATON HÁTIZSÁKKAL
Zoli a válása után otthagyta a Vakmissziót, és nagy álmokat 
szőttek Alexával. 

– Éltre hívtunk egy nonprofit kft.-t, a Fogyatékosügyi 
Kommunikációs Intézetet. Azt reméltük, itt mindenki min-
denben segítséget kap, és információhoz jut. Hiszen saját 
tapasztalatból tudtuk, a fogyatékkal élők számára a leg-
nehezebb feladat az információ megszerzése. Terveztük, 
összefogjuk azokat a szervezeteket, amelyek kapcsolatba 
kerülhetnek a fogyatékosokkal, és segítjük a kommunikáci-
ójukat. Az elképzelésünk nem hozott sikert, a bevétel elma-
radt – szögezi le szomorúan Zoli. 

– Törtük a fejünket, mihez kezdjünk, mert nem szeretünk 
tétlenül ücsörögni. Meg azért is, mert egyszer azt mondta 
nekem valaki, soha ne hagyd magad, és ne add föl! Ha ki-
dobnak az ajtón, mássz be az ablakon, ha kidobnak az abla-
kon, mássz be a kulcslyukon! – veszi át a szót Alexa. –  
Aztán egy nyári napon Zoli kislányával, Annával utaztunk  
a villamoson, amikor a gyerek Mechwart liget helyett azt  
értette, Értéksziget. Ez lesz a cégünk neve, mondtuk, és 
életviteli eszközöket árulunk, kizárólag látássérülteknek.  
De annyi pénzük nem volt, hogy üzlethelyiséget béreljünk, 
így maradt az internet. 

És a pár belevágott. Eleinte életviteli eszközöket kínáltak 
látássérülteknek és időseknek, később gyógyászati segéd-
eszközöket is, amelyek segítik a fogyatékosokat. Naponta 
tizenkettő-tizenöt ügyfél keresi őket, ők pedig hálából töké-
letes szolgáltatást kínálnak. 

– Zoli szereti, ha minden flottul megy. Nekünk percre 
pontos például a napirendünk. Fél hétkor kelünk, tizenket-
tőkor ebédelünk, és délután készítjük a csomagokat, mert 
este öt és hat között jön a postás, hétkor pedig ott skell 
ülni, és a hírekre figyelni – sorolja vidáman Alexa. 

– Tedd hozzá, hogy tízkor pedig altatónak a rádió híre-
it hallgatjuk – viccelődik a férj, aztán hosszan meséli, hogy 
az árubeszerzés nem mindig egyszerű egy ilyen párosnak, 
mint ő és Alexa. Gyakran előfordul, hogy hétköznap, busz-
szal mennek áruért, és hátizsákban a hátukon hozzák a se-
gédeszközöket, hogy aztán eljutassák a megrendelőhöz. 

Alexa és Zoltán ezért a tevékenységért már több elisme-
rést kapott, a Delfin-díjat a fenntartható jövőért, esélyegyen-
lőség kategóriában, legutóbb Zöldüzlet-elismerést. Ami pe-
dig unikum, hogy minden befolyó összegből két százalék 
egy külön bankszámlára kerül, és az így összegyűlt pénzt, 
évente – pályázat útján – odaadják olyan alapítványnak, 
amelyik hozzájuk hasonló sorsú emberekkel foglalkozik.  

– Amit férfi nőtől elvárhat, azt Alexától megkapom. Rend, 
nyugalom, béke és szeretet vesz körül. Számomra ő a tö-
kéletes nő. És ő az én szemem – mondja kedvesen Zoli, és 
átöleli szerelmét. 

– Nekem pedig ő a kezem, aki főz, és soha nem veszek-
szik. Hát így vagyunk mi, ahogyan Forest Gump is mondta, 
együtt, mint a borsó, meg a héja – mondja Alexa csillogó 
szemmel, és becsukja mögöttem az ajtót, remegő, beteg  
kezével a kilencediken...

Árvai Magdolna

Azt hiszem, az erő is velünk 
született, akár a betegség. És sokkal 
jobb így, küzdve, akarva élni, mint 
segélyért siránkozni.


