ÉLET TÖRTÉNET
A RA JTKŐRE ÁLLVA

jal hallgatták a fiatal lány beszámolóit.
Volt olyan dán fuvarozó, aki megkérte,
töltsön náluk egy napot, mert pedagógus
feleségét is nagyon érdekelnék ezek a történetek.

Szalamanov
Zsuzsa,
a Transzplantációs
Alapítvány
elnöke

Egy veseriadó
TÖRTÉNETE

Az egészséges ember egyfajta boldog felhőtlenségben
él. Hiába tudja az eszével, hogy bárkivel bármikor
történhet valami, ez megmarad csupán gondolatnak.

Sz

alamanov Zsuzsa 1992-ig szinte azt sem tudta, hol van a veséje. Egy mandulaműtét és két
szülés szerepelt összesen a „kórlapján”.
Aztán történt valami, ami megváltoztatott mindent. Súlyos beteg lett, dialízisre járt, veseátültetésen esett át. Ennek
több mint húsz éve. Ma a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért elnöke, többet dolgozik, mint valaha, és olyan
dolgokra is képes, amiket sosem gondolt
volna. Például világcsúcsot úszott…
– Édesapám meghalt, így érettségi után
dolgozni kezdtem. Bonyolító lettem egy
külkereskedelmi vállalatnál, és esti tagozaton végeztem a külkereskedelmi főiskolát. Három barátnőmmel jártunk oda –

28 •

három Zsuzsa –, mindhárman szerettünk
utazni. Amikor elvégeztük a főiskolát, az
egyikükkel ketten akartunk nekivágni
egy nagy nyugat-európai autóstoppos útnak, csakhogy Zuzu barátnőm nem kapott
útlevelet. Nem volt mit tenni, elindultam
egyedül. Az az út olyan volt, mintha még
egy egyetemet elvégeztem volna. Lengyelországból mentem komppal Dániába,
onnan hazáig nyolc országon keresztül.
A lakásunk ajtajáig stoppal! Sajnálom,
hogy az én gyerekeimnek nem szelíd, biztonságos világ jutott, hiszen egy ilyen út
ma elképzelhetetlen.
Ez még akkoriban volt, amikor Nyugaton nem tudtak különbséget tenni Bukarest és Budapest között, ezért tátott száj-
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ÖSSZEOMLÁS
Külkereskedelmi vállalatnál segéd üzletkötőként kezdte, első hivatalos útján, a
plovdivi vásáron hangszórókat kellett volna importálnia, de ő egy férjet importált...
– A férjem bolgár, szeptemberben ismerkedtünk meg, áprilisban összeházasodtunk, és kilenc hónap múlva megszületett az első gyerekünk. Még egy bolgár
esetében sem volt könnyű elintézni az
áttelepülést, a lányom már háromhetes
volt, mire átjöhetett. Ő is a vállalatnál helyezkedett el, végtére is három nyelven
beszélő mérnök ember. A rendszerváltás
után felszámolták ezeket a cégeket, én
pont abban az időszakban lettem beteg.
A tünetek közvetlenül azután jelentkeztek, hogy Zsuzsa lánya, akivel különlegesen szoros kapcsolatban volt és van
a mai napig, kiment Amerikába, hogy ott
járjon egyetemre. Egy nap a munkahelyén
rosszul érezte magát. Hazament, a barátnője vitte kórházba. Onnan már nem engedték haza. Rövidesen az intenzív osztályra került, négy hónapig ott is maradt.
– Volt három szívinfarktusom, tüdőembóliát kaptam, megvakultam a bal szememre, kivették a lépemet, és leállt a veseműködésem… Egy nagyszerű doktornő
jött rá, hogy mindezt egy autoimmun betegség okozta. Elkezdődött a dialízis, hetente háromszor négy órát töltöttem a
gépen. Az is eltartott egy darabig, amíg
eldőlt, egyáltalán transzplantálható vagyok-e, nem támadja-e meg a betegség az
új vesét. Mikor kiderült, hogy felvehetnek
a listára, a betegtársak azt mondták, öttíz évig kell várni a vesére.
Ehhez képest egy év és három hónap
után, karácsony másnapján reggel nyolckor csöngettek a kaputelefonon. Zsuzsa
azt hitte, a mentősök eltévesztették a napot, és az édesanyjáért jöttek, aki combnyaktörésből lábadozott, de az ünnepre kiengedték a rehabilitációs intézetből.
Kiderült, hogy ez most a veseriadó. Ott
állt pizsamában, minden értelemben készületlenül, és zuhanyozás közben eldöntötte: rábízza magát a sorsra. Ha a három
berendelt recipiens közül ő lesz a legalkalmasabb, legyen. Ő lett. A műtét jól sikerült, a vese azonnal működni kezdett.
Akkor még mondtak valamit a donorról,
így megtudta, hogy egy negyvenegy éves,
agyvérzésben elhunyt férfi szerve került
a testébe.

– Sokan mondják, hogy hálásak a donornak. Én is szeretettel gondolok rá, de hálát
az orvosok iránt érzek, akik karácsonykor vállalták a szerv kivételét, ami kétségtelenül plusz munka volt az intenzíves orvosoknak, a beültetést végzőknek
és a szakdolgozóknak is. Abban az évben
százötvenöt transzplantáció volt a terv
a Transzplantációs Klinikán, én voltam
a százötvenhatodik.
Az átültetés utáni fél évben különösen
vigyázni kell, hogy a beteg ne legyen lázas, ne kapjon el vírust, fertőzést, betegséget. Neki, aki mindig is mozgalmasan
élt, ez nagyon nehéz időszak volt. Ráadásul nem az a típus, aki jól megvan a főzéssel, a házimunkával. Alig várta, hogy kinyíljanak a kapuk…
– Kontrollvizsgálatra várakoztam,
amikor hallottam, hogy a transzplantáltaknak van egy sportegyesületük, és éppen készülnek egy rendezvényre. Jelentkeztem, elmentem, és nagyon jól éreztem
magam. Az egyesület vezetője a végén
megkérdezte, van-e kedvem az Alapítvány vezetéséhez. Kértem egy kis időt,
aztán úgy döntöttem, elvállalom. Közben elkezdtem készülni a transzplantáltak világjátékára, amelyet 1997-ben Sydney-ben tartottak. Korábban is úsztam,
de csak olyan női strandúszást, amikor
kint van az ember feje. Ám ezután hetente háromszor edzettem a Fradiban, megtanultam az igazi mellúszást. Sőt! Ötvenéves koromra elsajátítottam a fejesugrást,
négy évvel később a gyorsúszást, és az
edzőm kitartó unszolására a hátúszást is.
Hatvanévesen a transzplantáltak bangkoki világjátékán négy aranyérmet és egy
ezüstöt szereztem, úsztam három világ-
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Végre újra együtt! Lányával, Ritával és a kis
unokával, Larával

csúcsot. Ez volt a tetőpont. Még folytattam, de már nem olyan intenzitással. Még
így is szereztem két bronzérmet a göteborgi világjátékokon.

A CSALÁD – EGYÜTT
A Transzplantációs Alapítványnak két fő
feladata van: ismeretterjesztés és gyerekrehabilitáció. Előadásokat tartanak
kórházakban, orvosi konferenciákon, fórumokat a betegeknek és a potenciális
donoroknak. A rehabilitáció kiterjed az
egész családra. Sokszor nem is a gyereket, hanem a szülőt és az egészséges testvért viseli meg jobban a betegség, ezért
minden rendezvényre a teljes családot
hívják. Pszichológus és családterapeuta
is dolgozik velük, de minden biztató szónál hitelesebb példa maga Zsuzsa, amikor
elmeséli a gyerekeknek, szülőknek, hogy
huszonkét éve él transzplantálva, rengeteg feladata van, és aranyérmeket szerzett egy az olimpiára hasonlító nagy világeseményen.
– Évek óta nyári tábort tartunk, időről
időre új helyszínt kellett keresnünk, mert
a régit eladták. Rátaláltunk a balatonsze-

mesi OTP Hotelre, ám a jövő évi táborunk
komoly veszélybe került. Kiderült, hogy a
szokásos júniusi időpontban tartják Malagában a világjátékokat, márpedig oda
több gyerek és önkéntes is megy. A július
viszont már főszezon, az árak ötven százalékkal magasabbak. Fogtam magam, és
írtam egy levelet az OTP Bank elnökének,
Csányi Sándornak, hogy segítené
nek-e.
Hozzátettem, hogy a dolog sürgős, hiszen
kétszáz főre időben kell lefoglalni a helyet. Kedden adtam fel a levelet, és pénteken már megérkezett a válasza, hogy ne
aggódjak, ők állják a különbözetet. Ilyet?!
A transzplantáció több mint egy műtét. Megújítja az életet, lehetőséget ad,
hogy az ember szembenézzen korábbi
életével, önmagával.
– Azelőtt fontos volt, milyen étterembe járunk, hová utazunk, hogyan öltözködöm. Ma már ezek nem számítanak. Egészen más tesz boldoggá. Például, ha látom
azt a gyereket, akit hatéves korában, a táborunkban ismertem meg, és most húszévesen az év sportolója lett. Igen, olyankor nagyon boldog vagyok.
Hulej Emese

