
– Kilencéves koromig
nem derült ki, hogy
beteg volnék, de aztán
elôjött a lassan romló
izomgyengeség és
gyors kifáradás – meséli Doszkocs 
Zsuzsa. – Akkoriban költöztünk Szent-
endrére. Számítástechnikából érettségiz-
tem, munkát kaptam, igyekeztem teljes
életet élni. 1986 táján hatszor is eltört a

térdem, csak kerekes székkel tudtam közlekedni. Rövid idôre rá a lég-
zést segítô izmaimat is megtámadta a betegség, a kómából gégemet-
széssel ébredtem fel, de ágyban fekvôként sem hagyom el magam. 
– Ön a festészetben és a versírásban találta meg a napi örömét és
elfoglaltságát, amivel már szép eredményeket is elért.
– Azóta, hogy csak ülni tudok, a kötés, a horgolás, a hímzés, majd a
grafika, a festés lett az életem. Elsô pasztell krétarajzom egy törött
szárnyú sast ábrázolt röptében. Fôleg mélykúti és harmincévnyi
szentendrei emlékeimbôl merítek, de nem elégszem meg a puszta lát-
vánnyal, a gondolataimat is belefestem a képekbe. A fa után most
kezdek el vászonra festeni, az elsô ilyen képem egy matyó ruhás párt
ábrázol. A festményre a ruhák népmûvészeti motívumait is ráhím-
zem. Több ilyet tervezek, igyekszem újat kihozni mindenbôl. Sajnos
már csak kitámasztott könyökkel tudok alkotni, egy-egy olajképen
két hétig is dolgozom. 
– Szokott pályázatokon indulni?
– Többször nyertem pénzt, festôkellékeket, okleveleket, pedig névtelenül
beadva nem is tudják, hogy sérült ember alkotásai. Sok közös és több
mint húsz önálló kiállításom volt már, Szentendrén minden évben ren-
deznek egyet. Vásárolják a képeimet, és jótékony célú árverésekre is több-
ször adok a munkáimból, az egyiket például így vette meg Szili Katalin,
az Országgyûlés egykori elnöke. Rajzolok egy külföldi lapba és írok verse-
ket is. Több mindennel foglalkozom, nem állhatok be egy témára. Jó ér-
zés, ha elismerik a munkáimat, vagy ha látják, így is lehet élni és alkotni. 

Muzsay András  

Doszkocs Zsuzsa író és festômûvész 
negyvenéves kora óta a János 
Kórház Légzésrehabilitációs 
Osztályának lakója. A Baba utcában
él, fest, ír és álmodik egy lélegeztetô
gép csövére kötve. Példamutatásá-
ért, kitartásáért szülôhelye, Mélykút
díszpolgárává avatta.

Szárnyalás 

Doszkocs Zsuzsa további képei megtekinthetôk a www.doszkocs-zsuzsa.hu honlapon.
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