
Hangokkal jelez vak szüleinek Bianka 

Szegvár - Még csak most lesz kétéves Magyar Bianka, de már tudatosult benne, 
hogy édesapja nem lát. A szegvári vak házaspár látó kislánya egyelıre hangokkal 
jelzi szüleinek, hol van a lakásban. Bevásárláskor maga teszi a kosárba, amit 
megkaphat. 

Le sem tagadhatná, a szeme az édesanyjáé. Barna, 
mandulaforma, de mégis más – Bianka lát vele, Júlia 
viszont alig. A szegvári vak házaspár, Magyar Dénes 
és felesége kislánya a napokban ünnepli második 
születésnapját, hétvégén nagy mulatságra készül a 
család.  
 
Az ünnep nem csupán a jeles napról szól, hanem arról 
is, hogy a sors keze mi mindenre képes: amit a 
szülıktıl elvett, azt a gyermeknek visszaadhatja. 
 

 
– Ritkán vagyunk hármasban, mert a nagyszülık támasza nélkül nemigen 
boldogulnánk. De ha csak mi vagyunk itthon, kézen fog, vezet bennünket, és ráteszi 
kezünket arra, amire gondol. Itt tartunk, mert egyelıre nem nagyon beszél, viszont 
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Ha csak hárman vannak otthon, Bianka kézen fogja szüleit, 
és ráteszi kezüket arra, amire gondol. Fotó: Bíró Dániel
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gond nélkül fejti a borsót, pucolja a babot, és eteti a csirkéket. Már a vécére is leül, 
a bilit viszont inkább kalapnak használja – avat be Bianka mindennapjaiba édesanyja. 
Júlia arra is roppant büszke, hogy olykor kettesben mehetnek el vásárolni a közeli 
boltba. Nappali fényben az anyuka – aki farkasvakságban szenved – lát annyit, hogy 
vakvezetı kutya nélkül is elindulhatnak. A kislány az üzletben maga rakja a kosárba 
azt, amit megkaphat. 
 
A takaros Sárállás utcai házban különös jelentıséggel bír a hang. Másutt nyugalmat 
hordoz a csend, itt viszont akár aggodalomra is okot adhat. Például nem véletlenül 
üvölt közelrıl vakvezetı kutyája fülébe Dénes. A kilencéves fekete labrador, Zorán 
már nagyothall, ezért így kell tudtára adni, ha gazdája valahová készül, vagy vendég 
érkezik. Amit Bianka gagyog, olykor nehezen érthetı, s ilyenkor Júlia édesapja, 
Szénási András veszi át a tolmács szerepét, neki ugyanis annyival könnyebb, hogy 
látja, mit is szeretne a kis hölgy. Mindebbıl óhatatlanul adódik a kérdés: tudja-e, 
hogy szülei vakok? 
 

 
– Szerintem Biankában már tudatosult, hogy az apja egyáltalán nem lát. Például úgy 
szokta Dénes tudtára adni, hol jár éppen a lakásban, hogy valamilyen hangot ad ki. 
Arra is rájött már, ha apja ölébe ül, akkor Dénes biztosan betalál a szájába az étellel 
– mondja a nagyapa. İ is, akár az egész család, alig várja a nagy napot. Megsúgják, 
szemük fénye elektromos traktort fog kapni, méghozzá utánfutóval.  

Nagyapja tolmácsol a 2 éves szegvári kislánynak.  
Fotó: Bíró Dániel

2. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2167341


