
Élethely
Egy kis hely az élethez?

“Mert minden lélek számít”

...egy pici kis élet



CSAK egy kis élet?
Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet. Előző 
nap érkeztem Bajára a polgármesterhez egy tárgyalásra, amelyre ma kerül kerülne sor. A helyzet már szinte 
kibírhatatlan. Hónapról hónapra egyre több kutya kerül a helyi sintértelepre, az állatok sokaságával pedig mi 
már nem tudunk megküzdeni. Ezért kértem lehetőséget beszélgetésre a felelős személytől. 
A reggeli után kimentem, hogy megnézzem, mi történt a cicagyerekkel. Talán a közelében van a cicamama és 
ellátja őt. Benéztem a bokrok alá, de nem találtam a bébit. Más cicát sem. Már majdnem feladtam a keresést 
és gondoltam, felkészülök a beszélgetésre, amikor a lépcső alatt kétségbeesett nyávogást hallottam. A szeme 
beragadva, folyt az orrocskája. Így találtam rá, lesoványodva, szinte jártányi ereje sem volt. Szemmel láthatóan 
egyedül volt, mert intenzívebb keresés után sem találtam másik cicagyereket, sem cicamamát. A szálloda por-
tása, akit kérdezgettem, csak vonogatta a vállát, azt hiszem, neki teljesen mindegy volt mi történik ezzel a 
kiscicával. 
Nem valami jó kezdet: nagyon fontos megbeszélés előtt állok, ugyanakkor egy parányi élet a kezemben, akinek 
sürgős segítségre van szüksége!

Már sietnem kellett. A legközelebbi 
állatorvos, aki mogorván beenge-
dett a rendelőbe, csak rázta a fejét és 
anélkül, hogy megvizsgálta volna a 
kiscicát, azt mondta, semmi értelme 
foglalkozni vele. Csak határozott 
rábeszélésemre szánta rá magát és 
kötött be infúziót a picinek. Annak 
a több ezer teremtménynek egyike 
ő, aki az emberek közömbösségének 
következményeképpen jött a világra 
és akik tovább szaporodnak és így 
újabb nyomorúság születik majd. 

A megbeszélés a városi képviselőkkel 
nagyon kemény és szókimondó volt, 
ennek ellenére nem volt sikertelen. 
Három órás kitartó egyezkedés 
után megígérte nekem Baja város 
polgármestere, hogy támogatja a 
munkánkat és velünk együttműködve 
fellép az  állatkínzás ellen. 

Az együtt szervezendő ivartalanításokat is megbeszéltük. Az volt az érzésem, hogy lelkes politikussal találkoz-
tam, akinek szívügye az állatok sorsa, még ha csak finoman jelezte is. Új időpontban egyeztünk meg, 6 héten 
belül konkrétan beszélünk majd a megoldásokról és azoknak a pénzügyi hátteréről. A beszélgetés végén németül 
mondta a következőket: „A Tierschutzprojekt Ungarn (Állatvédelmi projekt Magyarországon) és Baja város 
Önkormányzata együttesen olyan projektet indít útjára, amely egész Magyarország számára követendő lesz.”



Barátságosan köszöntünk el egymástól, én pedig amilyen gyorsan csak tudtam, visszasiettem az állatorvoshoz,
akinél Lillifee-t hagytam (erre a névre kereszteltem őt magamban). Meglepetten állapítottam meg, hogy már 
kicsit jobban van. Az orvosnak szemmel láthatóan ez mindegy volt. Megzavartam a napi programját és örült, a 
számla rendezése után Lillifeet-t végre elvittem tőle. Mivel nem volt nálam hordozó, a kis árvát az anyós ülésre 
tettem és betakargattam a pulóveremmel. Első gondolatom az volt, hogy visszamegyek Székesfehérvárra a saját 
állatmenhelyünkre, ez azonban nagyon messze volt. Eszembe jutott, hogy régebben megismertem egy asszonyt, 
aki Szolnokon egy cicaotthont vezet, így elhatároztam, hogy odaviszem hozzá a cicagyereket. Telefonon érte-
sítettem Zsuzsa asszonyt a jövetelemről.  Mintha a világ legtermészetesebb dolga volna ő azonnal azt mondta, 
mindkettőnknek nagyon örül. 

Ilyet, mint ott még soha 
nem láttam: 

közel 200 cica egy része 
nagyméretű ketrecekben, 
illetve szabadon él egy 
gyümölcsfákkal beültetett 
nagy kertben.

Mindenütt béke és nyuga-
lom.



Zsuzsa asszony azonnal megvizsgálta Lillifee-t és azt mondta: rendbe hozzuk, volt már ilyen cicánk.

Első pillantásra idilli volt a kép. Egy hosszú beszélgetés alatt elmesélte Zsuzsa asszony a történetüket. A férjével 
és a fiával él egy parányi házban. Az egész élete a cicákról szól, még hűtőszekrényük sincs. Semmiféle támoga-
tást nem kap ő és a kis védencei Szolnok városától (ez máshol is így van), sokkal inkább fenyegetéseket, szidal-
makat. Azok az emberek, akik ebben az országban állatokat vesznek magukhoz, szemmel láthatóan különcnek 
számítanak, inkább kerülik őket. Még sokáig, estébe nyúlóan maradtam nála és hallgattam amit mesél. Cicák 
ezreinek mentette meg az életét, a saját szükségleteit mindig a háttérbe szorítva. Meg kell mondanom, csodálom 
őt – ezt az egyedüli, magára hagyott asszonyt. Akinek mégis több jutott: a cicái határtalan szeretete, amilyet 
soha, egyetlen ember sem nyújthat.

Kis és nagy „ti-
grisek” heverésztek 
a régi kanapékon, 
üldögéltek az 
etetőhelyeiken, 

vagy nyújtózkodtak 
éppen a fák ágain 
és a hatalmas kert 
padjain.



Mielőtt elköszöntem volna, megkérdeztem, tudnék-e neki valahogy segíteni. Gondolkodott egy pillanatig. Min-
denki más kért volna magának valamit, ő is kért. Egy kevés élelmet. A cicáinak. Találkoztam itt egy emberrel, 
aki először mindig a kis védenceire gondol, saját magának nem akar semmit. 
Megnyugodva hagytam a kis Lillifee-t nála és megígértem, segítek az élelmezésben. 

Találkozhattam egy állatvédővel, aki minden erejét azoknak az állatoknak szenteli, akik másnak nem kellenek. 
Ennek a rendkívüli asszonynak a példája újra erőt ad ahhoz, hogy ismételten kérjem Önöket: segítsenek nekünk 
továbbra is, hogy az ilyen különleges helyzetekben is segíthessünk – Lillifee-nek és a többieknek.

Wolfgang Stephanow

„Mert minden lélek számít!”



„Amíg az ember az együttérzését nem 
terjeszti ki minden élőlényre, ő maga 

sem találja meg saját békéjét.”

Albert Schweizer

„Mert minden lélek számít!”


