
Fodorné Hámori Ágnes: Római emlék 

 

Ismerős képet fedeztem fel a Keresztény Élet c. hetilapban. Két apáca, testvérek, vastag 

szemüveggel. Hol is láttam őket? Elém vetült a kép: egyikük nagyítóval olvasta az ének 

szövegét egy templomban, egy csoport előtt, s ők mondták utána az imát, énekeltek együtt. 

Igen, de hol? Tovább játszottam a megjelent képpel, s ekkor a hangjukat is hallani véltem, 

kicsit más volt, mint a megszokott, nagyon lelkes, csak kicsit furcsa. Milyen kapcsolatban 

álltak a csoporttagok az apácákkal? S miért is volt szokatlan a hangjuk? Egész este kísértett a 

hang és a kép. 

 

Megvan! Rómában voltunk egy zarándokcsoporttal Batthyány-Strattmann László boldoggá 

avatásán! A Lateráni Bazilikában az előttünk levő padsorokban ültek vagy harmincan, 

hallássérültek. 

A két apáca vezetésével, előimádkozásával, a jelnyelv segítségével tudtak részt venni a 

szentmisén, együtt imádkozni és énekelni a hallókkal. Akkor is csodálkoztam, milyen óriási 

dolog ez! Pedig még nem ismertem a jelnyelvet, nem tudtam, hogyan gyónhat egy erősen 

nagyothalló személy. Nem voltam még akkor nagyothalló, gondtalanul éltem világomat.  

 

Érdeklődve olvastam el az apácákat bemutató cikket. Szüleik hallássérültek voltak, így az ő 

számukra nagyon ismerős volt ez a csendbe zárkózott világ. Élethelyzetükből adódott, hogy 

idős korukban – a szerzetesrendek újjáalakulása után – ezt a szép feladatot kapták rendi 

elöljárójuktól: hallássérültek lelki vezetői és kalauzai lettek. Nagy szeretettel istápolták a 

rájuk bízott siketeket, nagyothallókat, szinte egy család voltak velük ebben a csoportban, ezen 

a felemelő ünnepségen. Idősek voltak már, nehezen mozogtak, s egyikük látásproblémákkal 

küzdött. Eggyel több ok arra, hogy teljes mértékben azonosulni tudjanak a fogyatékos 

emberekkel, vigyázzanak rájuk.  

 

Nem volt könnyű dolog ezen a több napos ünnepségen közlekedni az örök városban, 

elsősorban a hatalma tömeg miatt. Nemcsak a magyar orvost avatták boldoggá, hanem még öt 

személyt rajta kívül, Európa több országából. Az idegenvezetők magasra tartott esernyői alatt 

mentek a csoportok. Vigyázni kellett, nehogy lemaradjunk, másik csoporthoz sodródjunk, az 

utcán még a forgalomra is. A vezetőknek annyi mindenre kellett figyelniük, időre érkezzünk a 

boldoggá avatás adott napi helyszíneire, el se tévedjünk, a csoporttagok apró kívánságait is 

figyelembe vehessék.  

A két apáca nem használt esernyőt! A fent említett nehézségeken túl még arra is ügyeltek, 

hogy a hallássérülteket mindig ellássák a megfelelő információkkal, hogy általuk ők is teljes 

jogú résztvevői lehessenek ennek a szép eseménysorozatnak. Feladatukat csodálatosan 

végezték! Pártfogoltjaik arcán látszott az öröm, hogy ott lehettek Rómában, hogy tiszteletüket 

róhatták le az orvos előtt, aki annyi beteget, s köztük sok szegényt gyógyított meg.  

 

Istenbe vetett mély hite segítette őt ebben, ahogy segíti a siketeket és nagyothallókat is – a 

leírt esetben éppen a szerzetesek segítségével – hogy az élet számunkra is teljes értékű legyen. 
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