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SULYOK LÁSZLÓ 

Sors-birkózások 

Négy konfesszió 
 
 
 

„…szegény/ gyermekeim… csak azt 
kívánom: bárhová vet a sors élni: jobb 
sors legyen az, jobb élet, mint apátoké!” 
 

 (Szophoklész: Oedipus király 
Babits Mihály fordítása) 

 

Nacionálé 
 

Név, eredeti szakképzettség: Berki Szilveszter, pék. További képesítések: számítógép-
kezelő, mézeskalácssütő, szociális munkás. Iskolai végzettség: nyolc általános, érett-
ségi vizsga földrajzból, biológiából, magyar nyelv- és irodalomból, történelemből (a 
bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban). Munka-
hely: állandó éjszakás egy karancslapujtői magánpékségben. Születési hely, idő: Sal-
gótarján, 1977. szeptember 2. Anyja neve: Szőrös Rozália. Családi állapot: élettársi 
együttélés (Nagy Anita). Gyermekek: Szilveszter, 2006. augusztus 4. Lakás: Salgótar-
ján-Zagyvapálfalva, Csokonai u. 101. Különleges ismertetőjele: hallássérült. 

 
(A családapa, visszafogott büszkeséggel, végigvezet birodalmán. Régi, hosszanti elrende-

zésű, magunk között mondva: parasztház, némileg átalakítva, a mai kor követelményeihez 
igazítva. Két szobája mellett fürdőszoba, főzőfülke. Udvara nagy, nagy a hátra futó kert is. 
Mindkettő közös a férfi szüleivel, akik az udvar jobb oldali zugában álló, modernebb kiné-
zetű és kivitelezésű, de mára már erősen megkopott kockaházban laknak. A kertet nem mű-
veli senki. Csak a füvet kaszálják le a gyümölcsfák alatt. A fiatalok nem szeretik a kerti 
munkát, idősebb Berkiék ereje pedig a nyarak múlásával egyre fogyatkozóban. Különben is, 
az állampolgárok többségével egybehangzóan állítják: minek bajlódni kerttel, állatokkal, a 
globalizált Magyarország globális piacán minden szükséges zöldség és gyümölcs, minden 
konyhára való hús megtalálható és megvásárolható; csak pénze legyen az embernek, ami lé-
nyegében azt jelenti: legyen munkája!) 
 
Kedvencek listája 
 

Kedvenc étele: rántott hús. (Anita megjegyzése: Időnként be szokott segíteni a fő-
zésbe, de annyira torkos, hogy mire kész a rizs, vagy a krumpli, ő már jóllakott. 
Szilveszter megmagyarázza az asszonyi észrevételt, és kiegészíti: Teljesen idegbeteg va-
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gyok a rántott húsért. Nemrég anyósommal együtt sütöttünk, közben kiment rá-
gyújtani. Míg távol volt, megettem mind, amit addig készítettünk. Szégyelltem ma-
gam utána nagyon, de nem tudtam megállni.) 

Kedvenc itala: nincs. (Üdítőket iszik különösebb válogatás nélkül. Alkoholt ritkán, 
de akkor jobbára Borsodi sört, unikumot, télen pedig vörösbort kólával.) 

Kedvenc évszaka: nincs. (Mindegyikben megtalálja a szépet, mindegyikhez alkal-
mazkodik. Nem befolyásolja az idő, mindennap ugyanolyan a kedélyállapota, a 
kedve, jegyzi meg öntudatosan.) 

Kedvenc időtöltése: teljesen változó, mert sok minden érdekli az életben; ami vi-
szont napsütésmentes időben elmaradhatatlan: a vasárnapi foci, a kiterjedt rokon-
sággal, az Arany János Általános Iskola tornatermében. 

Kedvenc futballcsapata: Chelsea. (Rendszeres nézője a Premier League mérkőzései-
nek, az angol focit szereti, sőt: imádja!)  

Kedvenc tévécsatornája: mindegyik sportcsatorna, illetve a Viva zenecsatorna. 
(Anita ezúttal is hozzászól, de nem úgy beszél, mint aki áldozatot hoz: Szoktam vele nézni 
a focimeccseket… Néha még drukkolok is.) 

Kedvenc filmje: nincs. (Magától értetődik, hogy a feliratozott filmeket nézi szíve-
sen, csak azt fájlalja, hogy ilyen produkciók manapság ritkán vannak adásban. 
Természetes az is, hogy a napi híradók közül a feliratozottakat részesíti előnyben, 
illetve azokat, amelyek jeltolmácsot alkalmaznak.) 

Kedvenc rádiója: a salgótarjáni Focus Rádió. (Magyarázata szerint a sok jó zene 
miatt.) 

Kedvenc zenekara: nincs (Illetve azokat az együtteseket favorizálja, amelyek ener-
gikus, vérpezsdítő, dallamos zenét játszanak.) 

Kedvenc zeneszáma: mindegyik dal, amelyik a Grease című amerikai filmben el-
hangzik. (Eszmecserénk közben megegyezünk abban, hogy ez a musical produkció 
akár a kedvenc filmje is lehetne… Mint ahogyan a főszereplő John Travoltát is mé-
lyen a szívébe zárta.) 

Kedvenc olvasmánya, könyve: nincs. (Könyvet nem szokott olvasni, mert szerinte 
nincs rá ideje. Előfizetője viszont a Nógrád Megyei Hírlapnak.) 

Kedvenc keresztneve: mindegyiket kedveli. 
Kedvenc ünnepe: a születésnapja. (Mert neki akkor – sokat mondóan összemo-

solygunk – dupla szilvesztere van). 
 
(Beszélgetésünk, aligha árulok el titkot ezzel, hiszen a nacionálé egyik eleméből kikövet-

keztethető, nem teljesen zökkenőmentes. Berki Szilveszter ugyanis csaknem süketen, követ-
kezésképp némának született. Sok nehézség árán, figyelmes és gondos bánásmóddal tanult 
meg beszélni, írni, olvasni, számolni. Artikulációja tehát sajátos. Ahhoz, hogy pontosan ért-
sük és megértsük egymást, sokszor kell visszakérdeznem. A fontos, hogy végül mindent a 
tudomásomra hoz, amit csak tudatni akar, és ő is megért mindent, amit mondok neki.) 
 
Első konfesszió (Berki Szilveszter) 

 
Intézetben nevelkedtem, négyéves koromtól majdnem 19 éves koromig. Süket-

néma voltam. Szerencsére felkerültem Pestre, a nagyothallók intézetébe. Zuglóban 
jártam óvodába, iskolába. Egyénileg foglalkozott velem a logopédus, megtanultam 
beszélni. Szakmát szereztem. Pék vagyok. De a családomtól nem szakadtam el. 
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Minden pénteken hazajöttem Zagyvapálfalvára, és itthon töltöttem a hétvégét. Jó 
tanuló voltam. Négyes-ötös. Nem volt baj a magatartásommal sem. A tanáraim 
mindig megdicsértek, sokan szerettek. Szerettem tanulni. Nem tudom megmon-
dani, miért… Tudni akartam. 

Mikor meglett a szakmám, hazajöttem. A szüleim megvették nekem a szomszéd 
néni házát. Karancslapujtőn kezdtem el dolgozni, a téesz pékségében. Híres volt a 
pékség, híres a kenyerünk. Jó alapanyaggal dolgoztunk. Mégis visszamentem Pest-
re. Három év után. Csábítottak a régiek, a múlt. Mert nagyon jó volt a Szabadság 
téren. 

Elvégeztem egy számítógép-kezelői tanfolyamot, a munkaügyi központ támo-
gatásával, de nem találtak megfelelő munkát nekem. Ekkor újra hazajöttem, és az-
óta itthon próbálok boldogulni. 

A karancssági téesz pékségében kaptam munkát. Csoportvezető voltam. Szeret-
tem dolgozni. De két év múlva megbukott a pékség. Úgy, hogy ki se fizettek. 

Ezután Kisterenyére vezetett az utam. Oláh János cukrászüzemében aprósüte-
ményeket, habrolót készítettem. Hírünk volt a környéken. Annyira megszerettem a 
cukrászatot, hogy beiratkoztam egy mézeskalácssütő-tanfolyamra. Ez Balassa-
gyarmaton volt. Közben esti levelező szakközépiskolába jártam Nagybátonyba, a 
bányavárosba, le akartam érettségezni. 

Később elvégeztem a szociális gondozó és ápoló tanfolyamot. Munkát ígértek 
vele, és adtak is. Az állami támogatást mindig igyekeztem kihasználni. Így dol-
goztam egy évig a salgótarjáni kórházban, a baleseti sebészeten. Segítettem a rászo-
rulóknak. Szívesen, örömest, serényen… Nagyon sokfélét csináltam ott. Etettem a 
betegeket, különböző vizsgálatokra vittem el a papírjaikat, szóval elirányítottam 
őket az intézményben. Szerettem. Az ápolónők keze alá dolgoztam. Meg is hosz-
szabbították a szerződésemet, július végéig. S hozzá kell tennem, hogy ez, mármint 
a hosszabbítás nem mindenkinek sikerült. 

Sok jó történt velem az életben… 2006 nyarán különösen… Az előző évi földrajz, 
biológia érettségi mellé ugyanis megszereztem magyar nyelv- és irodalomból, meg 
történelemből is az érettségit, és megszületett a fiam… Nem akartunk még gyere-
ket a párommal, de megesett… megfogant… Csak pár napja dolgoztam a kórház-
ban, és jött a fiú. Anita augusztus 20-ára volt kiírva, de a kicsi már augusztus 4-én, 
pénteken kopogtatott. Délután három órakor, császárral született. A nevemet kap-
ta: Szilveszter… Akkor már harmadik éve éltem együtt az élettársammal. A 
kisterenyei cukrászüzemben ismerkedtünk meg. Egymás közelében dolgoztunk, ő 
a csomagolóban… Helyes volt, tetszett nekem, megszerettem… Később egyszer azt 
mondta, neki az tetszett meg bennem, hogy szomorúságot látott a szememben… 
Nagyon sokat segítettem a szüleinek, például a házfelújításban. Úgy érzem, elfo-
gadnak… Azt vallom: tisztelnünk kell egymást… A boldogsághoz. A boldogsá-
gért… Ennyi az egész. 

Ha belegondolok az életembe, mi mindenen mentem át, csak azt mondhatom, 
hogy sínen vagyok. Képzettségem van, családom, állásom van. A munkahelyeimen 
szerettek, szeretnek. Mert ezt mondhatom most is, hogy már jó három éve újra az 
eredeti szakmámban dolgozom. A salgótarjáni Palócbrot Sütőipari Kft. után jelen-
leg egy kis magánpékségben sütöm a kenyeret meg amit kell. Csak nagyon meg-
terhelő már. Évek óta állandó éjszakára járok. Azóta már a kisfiam is megnőtt. Öt-
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éves lesz hamarosan. Szívesen elmennék már máshová, ahol nincs ez az intenzív éj-
szakai igénybevétel. De nem tudom, hova. Az élettársamnak még mindig nem ta-
láltunk munkát, bár rendszeresen kerestünk. A környéken nagyon szűkösek a lehe-
tőségek. Most éppen a hangszórógyárba adta be a jelentkezését, és várjuk, hogy 
visszajelezzenek… Szóval nem ugrálhatok. Mindamellett nem esem kétségbe. Sze-
retem a szakmámat, a cukrászdát. Akár holnap visszamennék oda. Oláh Jánosnál 
nagyon szerettem. Mindig mást sütöttünk. Soha nem volt unalmas. 

Van egy digitális, sztereo hallókészülékem. Borsos az ára, de megéri. Havi rész-
letekben törlesztettem. Hallok vele… Kint most megy el egy mentőautó, ugye?... 
Nem teljesen hallok, de hallom… És ha figyelem a szájmozgást, mindent megér-
tek… A hallássérültek szövetségében használjuk a jelbeszédet is… Minden pénte-
ken eljártam a klubba. Rendezvényekre, nőnapra, mikulásra. Mentem focizni. Még 
vetélkedtem is. Például a Távolság határok nélkül játékban… Itt, látja, van két tele-
víziónk… a Grundigot egy vetélkedőn nyertem. 

  
(Szilveszter szülei betanított munkások. A zagyvapálfalvai síküveggyárban dolgoztak, 

mígnem az üzem megszűnt. Kényszerűségből vállalkozásba fogtak. Használt ruhával, ipari 
ronggyal vásároztak, amíg az apa erejét meg nem törte egy agyhártyagyulladás. 57 éves, 
négy évvel idősebb a feleségénél, aki 17 évesen szült először: egy leányt, két év múlva meg 
Szilvesztert, s újabb két évre rá pedig megszületett az öcsike. Szilveszter nővére kitanulta a 
varrónő szakmát, de az olcsó kínai textiláruk áradata lassan megölte ezt az élethivatást. Egy 
ideje lángossütőt működtet a salgótarjáni kórházban, a városi piacon, vállalkozóként. Férje 
vízdíjbeszedő, de elvállal minden munkát, csakhogy pénzhez jusson. Két lányuk nővé érett 
ezekben a hónapokban. Szilveszter fivére – a családban Suminak becézik - asztalos szakmát 
szerzett, bútorkárpitos egy külföldi tulajdonú, ülőgarnitúrát gyártó cégnél. A futball sze-
relmese. Korábbi csapata a megyei osztályú Salgótarjáni BTC volt, most egy falusi együt-
tesben kergeti a bőrt. Csatár. Azt mondják, ügyes, jól teszi-veszi a labdát. Két gyermeket, 
egy fiút és egy kislányt nevel a hitvesével.) 
 
Második konfesszió (Nagy Anita) 
 

Első látásra nem tetszett nekem Szilveszter. Nem is akartam vele szóba állni. Et-
től ideges lett, és váltott… Szóval megváltozott… Addig mindig segített a mun-
kában, és udvarias volt… Na, most már elég, gondolta egy idő után, és keményebb 
hangon kezdett el beszélni velem… Ezután kezdtünk el aztán találkozgatni. Kez-
dett hatni rám a kitartása, a rámenőssége. 

Kisterenyei vagyok. Anyu varrónő, de szociális gondozóként dolgozik. Apu la-
katos, targoncavezető. Csak hát munka kellene… Nekik, nekünk… Mindenkinek… 
Az öcsémnek se munkája, se szakmája nincsen… Egy időben elég sok feszültség is 
volt a családunkban, főleg az anyagiak meg a jövőnk miatt. A sok vita oda vezetett, 
hogy nem tudtam beiratkozni a ruhaipari technikumba, pedig nagyon szerettem 
volna. Nem volt más választásom: a 10. osztály elvégzése után el kellett mennem 
dolgozni, az akkor még működő kötödébe. Szakmám nincs. Huszonhat éves va-
gyok. 

Szilveszterrel jól kijövök. Nagyon jó szíve van. Sőt, túl jó szíve van. Nem tud 
nemet mondani. Úgy veszi, hogy az gonoszság… Hogy miért ilyen a természete?! 
Nem tudom. Talán a pesti neveltetése miatt… Én mondogatom neki mindig: meg 
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kell tanulnod nemet is mondani, mert sokan éppen ezt használják ki, a jóságodat… 
Nem lehet csupa fejbólogatással élni! 

Engem nem zavart a származása. Soha… A legjobb barátnőm is roma volt a 
bátonyi ISZI-ben… Ugyanolyan emberek ők is, mint bárki közülünk… Persze a 
szokásaik másak. Azt ismerni kell. Megérteni… Irtózatosan nagy például bennük 
az összetartozás érzése. Egy-egy családi ünnepen rengetegen gyűlnek össze… No, 
ezt a nagy tömeget nem szoktam még meg… Egyébként pedig nincs semmi baj kö-
zöttünk… De mondok még valamit a családjáról… magunkról: rendszeresen járnak 
ide a testvérei… Az öregek az udvar másik felében laknak, ott, abban a kocka ház-
ban. A gyerekek, a szülők kíváncsiak egymásra, törődnek egymással. Nem véletlen, 
hogy a Berkieket szeretik ezen a környéken… Az apja legjobb barátja sem roma… 
Misi bácsi… Amikor apósom nagybeteg volt, kocsival ő vitte fel Pestre, meg hozta 
vissza, puszta szívességből. 

 
(Régi emlékünnepen, a nemzetközi nőnapon beszélgettünk. Egyszer csak elsötétült az 

üveges ajtó, először egy kislegény, majd egy kisleány toppant be rajta, s mögöttük a szülők: 
a focista Sumi, alias Berki Krisztián és felesége. Köszönteni jöttek az édesanyát, a nagyit, aki 
hallássérült fiánál beszélgetett éppen.) 

  
Harmadik konfesszió (Id. Berki Szilveszterné) 
 

Szilvi nagyon beteg gyerek volt, vele nagyon megszenvedtem. Annyira, hogy 
idegkimerültségbe, depresszióba mentem. Fulladozott. Folyton kórházba kellett 
hurcolni. Betöltötte a három hónapot, a négyet, és továbbra is fulladt. Oxigént, in-
fúziót kapott, sokszor. Azt lehet mondani, hogy én nem is neveltem ezt a gyereket, 
hiszen hónapokig kórházban volt. Hörghurutos, asztmás a gyerek, mondták a tar-
jáni orvosok, majd kinövi. Ebben a tudatban voltunk. És négyéves koráig nem de-
rült ki, hogy mi is az igazi baja… 

Egyszer Kormos doktornő odajött hozzám, mert megsajnált, és azt mondta: tu-
dok én Budán egy helyet a Sváb-hegyen, oda kellene elvinni a gyereket. Jó a levegő, 
gyógyszerek is vannak… Tajti főorvos nagy sokára küldte el Szilvit. Már azt mond-
tam neki, ha nem utalja be, magamra teszek kötelet, mert mindig félve jövök ma-
gukhoz. Ha nincs az ágyban a gyerek, azt hiszem, hogy meghalt, pedig csak vizsgá-
latra vitték… Jól van, anyuka, mondta, holnap viszik a Sváb-hegyre, magának nem 
kell menni, csak látogatóba… Mikor felmentem, nem akartam hinni a szememnek: 
az ágy üres. Megijedtem, baj van, hol a gyerek?... Hol van? Hol?... Hát a többi gye-
rekkel játszott… Olyan szép volt, mint egy kislány. Fürtökben lógott a haja, a két 
szeme ragyogott… De nem is én vettem észre, hanem az uram. Ott a gyerek, lökött 
oldalba, nem látod? Ott játszik a többi között…. A saját fiamat nem ismertem meg, 
olyan volt… Kicsit kövér… Tarjánban meg oxigén alatt, lekötözve; csak az ágyat 
rázta, mikor meglátott bennünket… Mert az apját nagyon szerette… 

Budán aztán kiderítették, hogy baj van a szívével is. Megműtötték. Ezután… ak-
kor jött helyre… ott, a Sváb-hegyen. 

De közben kiderült más baj is… Tényleg, furcsa volt a hallása régtől, tudtuk. A 
rokonok szóvá is tették nemegyszer: Te, mintha nem hallana ez a gyerek. Én meg 
megsértődtem, miért mondanak ilyet. Az uram fejében fogant meg aztán a tenni-
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való, hogy jó lenne Szilvit a fülére megvizsgáltatni… Hát, a tarjáni fül-orr-gégé-
szeten kimutatták, hogy nem hall a gyerek. Hogy a betegeskedése miatt-e? Mert 
sokszor volt felszúrva a füle. Vagy veleszületett ok miatt? Nem tudjuk, azt nem 
mondták meg. Ezután került Szilvi intézetbe. Speciális óvodába járt négyéves ko-
rától. A hallássérültek intézetében tanulta ki a szakmáját is… Én azt akartam, hogy 
műszerész legyen. Mert nyugodt volt, jó fejű… De nem hallgatott rám. (Ebben a pil-
lanatban Szilveszter kisfia, aki közben felébredt, hapcizott egyet. Ott van az igazság! – je-
gyezte meg gyorsan a nagymamája.) Én akartam az érettségit is… Mint ahogy Kriszti-
ánt szívem szerint rendőrnek adtam volna, de ő nem akart tanulni. Még jó, hogy az 
asztalos mesterségre sikerült rábeszélnem… Őszinte leszek. Azért akartam, hogy 
tanuljanak, mert én nem tanulhattam, és velük akartam bizonyítani… főleg ma-
gamnak. Mi hatan voltunk testvérek, én voltam a harmadik gyerek, és csak hat osz-
tályt végeztem. 

Az embernek sok mindenen túl kell mennie az életben. És van, amit nem szabad 
mellre szívni. Például bizonyos mellőzéseket, sértéseket. Az emberek már csak 
ilyenek. Néha akkor is bántják a másikat, ha az nem szolgált rá, ha egyáltalán nem 
érdemli. Engem is értek bántások, csalódtam én is emberekben. Még a családban is. 
Mert bizony azt kell mondanom, hogy a férjem családja nem bírt annyira engem. 
Ámbár a testvérein, vannak nyolcan, ez nem nagyon látszott… De hogy megértse: 
mi balassagyarmatiak vagyunk, fehérbőrűek, ők meg lucfalvaiak, barnák, magyar 
cigányok… Meg a lánytestvérei irigykedtek azért is, mert nekem volt eljegyzésem, 
volt esküvőm, nekik meg nem… Persze kaptam sértést magyaroktól is, a parasz-
toktól, ahogy mi mondjuk. Fiatalabb koromban, nem mindenütt fogadtak el. Visz-
szagondolva a történtekre, ez persze nemigen a cigányságom miatt volt, mert azt 
nem is tudták, az nem látszott rajtam… Későbbi munkahelyemen, a síküveggyár-
ban viszont már nem volt semmiféle gondom a személyem elfogadtatásával. Úgy 
vettek a munkatársaim, a főnökeim, mint a többi embert, nem tettek különbséget 
velem… ami nagyon jólesett. 

 
(Részletek a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógype-

dagógiai Szolgáltató Központ 2005. március 10-én fogalmazott szakértői véleményéből: „… 
/Berki Szilveszter/ hallássérült fiatal bizottságunk nyilvántartásában szerepel... A tanuló 
sajátos nevelési igényű, különleges gondozásra jogosult. Javasoljuk tanulmányai és az érett-
ségi vizsga során a magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia és földrajz tantárgyakból 
az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval, matematika tantárgyból a szóbeli beszámoló 
írásbeli beszámolóval történő felváltását… Az érettségi vizsgán hosszabb felkészülési időre, 
a vizuális megerősítés biztosítására és a tanulmányok során alkalmazott segédeszközök 
használatára jogosult.”) 
 
Negyedik konfesszió (S. L. osztályfőnök) 
 

Amikor Peleskei Mihály tagozatvezető kollégám bemutatta Berki Szilvesztert, 
értésemre adva, hogy az általam vezetett felnőtt szakközépiskolai osztályban fogja 
folytatni tanulmányait, szerfelett meglepődtem. Természetesen nem rögtön, csak 
amikor megszólalt. Akadozva formálta a szavakat, alig értettem azt, amit mondott. 
A harmadik-negyedik mondat után átment tegezésbe, majd egyszer csak újra ma-
gázni kezdett… De, sokat látott idős emberként, hamar megszoktam ezt a stílust, és 
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úgy fogadtam Szilvesztert, ahogyan volt, ahogy van… Miután utána olvastam a 
hallássérültek problémáinak, egyre jobban tiszteltem. Tudjuk, hallás nélkül nincs 
beszéd, a kettő nélkül pedig problematikus a gondolkodás. Rádöbbentem, micsoda 
erőfeszítésre és igyekezetre van szüksége ennek az embernek, Szilveszternek ah-
hoz, hogy lépést tartson az osztálytársaival, hogy kielégítően kommunikáljon ve-
lük, és velünk, tanárokkal. Természetes lett a számomra, hogy ott segítek neki, ahol 
csak tudok… Megérdemelte… Egy kis időt leszámítva… Amikor túl nagyot mar-
kolt, túl sokat akart egyszerre elvégezni; akkor visszaesett a szakközépiskolai ta-
nulmányaiban. A visszaesést tapasztalva azonban elbeszélgettünk, és Szilveszter 
megértette, hogy most az érettségire kell koncentrálnia… Két egymást követő év-
ben érettségizett. Csak matematikából nem. Abból nem sikerült az írásbelije… De 
ahogy ismerem őt, addig nem fog nyugodni, s úgy legyen, amíg meg nem szerzi 
ebből a nehéz tantárgyból is az érettségit, teljessé téve ezzel a bizonyítványát. 

Szilveszter magatartásáról és viselkedéséről csak felsőfokon tudok beszélni, ki-
csit ódzkodom is tőle, nehogy visszatetsző legyen… Szilveszter kulturált, tanult, fi-
gyelmes és érdeklődő fiatalember. Rendkívül rokonszenves. Kivételes tanulási 
kedve, az átlagosnál határozottabb, erősebb igyekezete révén osztálytársai is gyor-
san a szívükbe zárták. Az esti levelező tagozaton tanító kollégáim ugyancsak elis-
meréssel szóltak róla; megoldhatatlan problémát soha nem jelentett. Természetesen 
nagyobb figyelmet igényelt mindenkitől, a diáktársaktól és a tanároktól egyaránt. 
Nagyobb türelmet, és több tapintatot. A Fáy szakközépiskolában mindenki partner 
volt ebben. S ugyanígy csak a jót, a segíteni akarást tapasztaltam a hallássérültek 
Fekete Márta által vezetett salgótarjáni irodájának alkalmazottai részéről is, akik 
kívánság és szükség szerint jöttek az iskolába jeltolmácsolni azért, hogy biztos le-
gyen tagtársuk felkészítése az érettségi vizsgára. Ez a közös akarat mindenképpen 
kellett Szilveszter sikeréhez. 

Sok tanítványomra emlékszem szívesen, Berki Szilveszterre pedig különösen. 
Soha nem volt olyan tanulóm, mint ő… És már nem is lesz, mivel nyugdíjas va-
gyok… CD-lemezen őrzöm azokat a felvételeket, amelyeket az osztály pásztói 
érettségi bankettjén készített. Ajándék-fotók. Nem lehetek elég hálás neki ezért a fi-
gyelmességért. 
 
 
 

 


