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Kedves Olvasó!
Sokan lélegeznek fel ezekben a napokban, hiszen  
a márciussal – feltehetően – vége a hideg, fagyos 
időszaknak, amikor az embernek leginkább még  
az utcára kimenni sincs kedve. Remélhetőleg az idei 
év végre megajándékoz minket egy igazi tavasszal, 
hiszen a globális klímaváltozás következtében las
sanként már kezdtünk lemondani erről az évszakról, 
akárcsak az őszről.

A tavaszról nekünk nem a fáradtság jut eszünkbe, 
ennek jegyében címlapunkon is egy olyan művész 
szerepel Hegyi Barbara személyében, akinek aztán 
egészen biztosan nincs sok ideje lazítani a rengeteg 
munka mellett. Interjúnkból az is kiderül, mit  
csinál, ha mégis el tudja engedni magát egy kicsit.

Ha tavasz, természetesen a két nem közötti hol  
felhőtlen, hol feszült, de mindenképpen izzó  
és izgalmas viszony sem kerülhető meg: Novák Péter 
írása alighanem sokakat elgondolkodtat majd.  
Popper Péter pedig azokra is gondolt, akiknek nincs 
kivel megosztaniuk a tavaszi napok örömeit.

Tartalmas szórakozást kívánunk a magazinhoz, ha  
az idő engedi, igyekezzenek minél több időt tölteni 
a szabadban.

Draveczki Ádám
főszerkesztő
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kikapcsolódás 
         a konyhában
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Mi vitte a színészi pályára?

Miután édesapám operatőrként dolgozott, 
édesanyám pedig díszletépítész volt, túl sokat 
láttam a szakmából ahhoz, hogy ne érdekeljen. 
Az érdeklődés persze önmagában még kevés, 
hiszen menet közben derül ki, hogy valaki 
tényleg alkalmas-e erre a hivatásra, vagy csupán 
alkalmi fellángolásról van szó. Különféle próbák-
nak vetettem magam alá, és ma is azt tapasz-
talom, hogy még mindig ez érdekel a legjobban.

Nem volt nehéz megszokni a színészléttel együtt 
járó igénybevételt és az átlagostól eltérő napi-
rendet?

Inkább folyamatosan szoktam hozzá. Már a fő-
iskolán nagyon sokat próbáltunk, időnk túlnyo-
mó részét így töltöttük, tehát volt alkalmunk 
megtanulni, hogy egy-egy szerep, előadás 
létrehozása, kondícióban tartása rengeteg 
energiát igényel. Az persze előadástól is függ, 
hogy mennyire veszi igénybe az embert. Bizo-

nyos darabok nagyon komoly fizikai helytállást 
kívánnak meg, de akadnak olyanok is, amelyek 
más módon dolgozzák meg a színészeket. Az 
Elsötétítés című előadásban például két és fél 
órán át kellett ülnöm egy székben, de emellett 
is nagyon megterhelő volt ez a gondolatisá-
gában kötött, koncentrált darab. Egy musical 
pedig azért fárasztó, mert ott két órán keresztül 
énekelni, táncolni, ugrálni kell.

Tehát nem a színpadon eltöltött idő és a szöveg-
mennyiség függvénye, hogy mennyit vesz ki egy 
színészből egy szerep.

A legkevésbé sem.

Mennyire nehéz visszazökkenni a „rendes”  
kerékvágásba azt követően, hogy egy egész  
estét a színpadon töltött?

Nálam általában ez is előadásfüggő. Van, 
amelyiknek könnyebben elmúlik a hatása, de 
olyan is, amelyiké egyáltalán nem, és ez sem 
feltétlenül azon múlik, hogy mennyi dolgom 
van benne. Mindenképpen beletelik egy kis idő-
be, amíg az ember adrenalinszintje visszaáll a 
hétköznapira. Egy előadás este 10 órakor véget 
ér, de előfordul, hogy utána még éjjel fél 1-kor 
sem tudok elaludni. 7-kor persze ilyenkor is fel 
kell kelnem, mert a gyerek megy az iskolába… 
Bizonyos előadások után mindig ott maradunk 
a színházban, ott töltve további egy órát vagy 
akár még többet is, mert olyan társaság játszik 
együtt a darabban, ami nehezebben széled szét. 
Máskor meg ez egyáltalán nem jellemző.

Mennyiben jelent más típusú igénybevételt egy 
színházi előadás és egy filmszerep?

Egészen más a kettő. A filmekben rövidebb 
„koncentrálós” periódusok vannak: mindenki 
a saját néhány percében fókuszál a maga 
dolgára, amin nem is lehet már változtatni on-
nantól kezdve, hogy filmre került. A színház-
ban pedig három órán keresztül folyamatosan 
koncentrálni kell.

Miként lehet kezelni az ilyen nagyfokú összpon-
tosítással óhatatlanul együttjáró feszültséget?

Egy idő után mindent meg lehet szokni, így az 
ember a stresszt is megtanulja kezelni. Azt már 
persze nem tudom, hogy mit okoz és meny-
nyire amortizál hosszabb távon – valószínűleg 
nagyon. A megoldás csak az lehet, hogy a sza-
badidőnkben olyasmivel foglaljuk el magunkat, 
amit szeretünk, ami feltölt, és ezáltal valami  
egészen mást tud hozzáadni az életünkhöz.  
Ez nyilván mindenkinél eltérő.

Önnél mi vált be?

Eleve nagyon meghatározó számomra, hogy 
van családom, gyermekem, édesanyám és köz-
vetlen rokonaim élnek, és javarészt egy házban 
is lakunk. Vagyis van hová hazamennem, ami ad 
egyfajta nyugalmat, kiegyensúlyozottságot, és 
rengeteget segít a hétköznapokban. Emellett 
nagyon szeretek főzni.

Milyen ételeket főz legszívesebben?

Mindig fontos volt számomra, hogy jókat 
együnk, de emellett egészséges is legyen,  
ami az asztalra kerül. Készételeket például 
sosem eszünk, ezért aztán mindenképpen 
főzni kell, mégpedig általában friss dolgokat. 
Már önmagában az is izgalmas, hogy melyik 
hozzávalóból mi lesz. Ez kikapcsolódás, hobbi, 
amit nem is feltétlenül ért meg az, aki nem 
főz. Vezetek egy Asztalfő című műsort az  
Alexandra Házban, ahová minden alkalommal 
meghívok egy színészkollégát, hogy beszéljen 
arról, mit eszik. Úgy gondolom, ha nem is tel-
jesen, de azért valamennyire megismerhető 
egy ember az étkezési szokások mentén.  
A kollégák pedig annyit beszéltek már a sze-
repeikről, hogy jól esik néha másról is szót 
ejteni. Ezekben a beszélgetésekben is mindig 
felmerül, hogy a mai lányok nem nagyon 
főznek. Mintha napjainkban valami sikk lenne 
ebben… Ezért is mondom, hogy akinek a 
hűtőjében csak narancslé és keksz található, 
ha pedig éhes, legfeljebb egy pizzát rendel, 
nyilván nem érti, miért szeretek annyira főz-
ni. Ugyanígy az sem, akiben egyfajta zsigeri 
ellenérzés él a főzéssel szemben, mert annak 
idején a mamáját folyamatosan csak a kony-
hában látta, mint valami rabszolgasoron…  
Én ezzel teljesen másképp vagyok.

Beszélgetés Hegyi Barbarával

Hegyi Barbarának az ország egyik 
legfoglalkoztatottabb és legnépsze-
rűbb színésznőjeként nincs sok 
szabadideje, ám igyekszik azt 
minél hasznosabban eltölteni. 
Színházról, stresszről, kikap-
csolódásról egyaránt 
beszélgettünk vele.
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A rendszerességre is figyel az ételek mellett?

Ez is annak kérdése, hogy éppen fogyókúrázom 
vagy tisztítókúrázom-e. Voltam például vegetári-
ánus is fél évig, mert egyfelől érdekelt, másrészt 
azon a ponton helye volt az életemben. Ami 
a rendszerességet illeti, előadás előtt például 
sosem eszem nehéz ételeket. Előadás után már 
más a helyzet… Persze akkor sem szabadna,  
de nagy a kísértés. Sok csábító dolognak nehéz 
ellenállni, ez önuralom kérdése. Ha valamit 
elhatározok, akkor egyébként nagyon kitartó 
tudok lenni, és kemény is vagyok önmagammal 
szemben, de vannak periódusok, amikor nem 
lehet ezt csinálni.

Köztudott, hogy szabadidejében a főzés mellett 
kutyákkal is nagyon szívesen foglalkozik.  
Van most kutyája?

Igen, egy bolognese, aki tulajdonképpen a 
férjem lányáé, csak nálunk lakik. Tavaly elveszí-
tettük a kutyáinkat, ami mindnyájunkat nagyon 
megviselt, de most tavasszal tervezzük egy 
újabb eb magunkhoz vételét. Az is elképzelhe-
tő, hogy egy menhelyről hozunk majd kutyát, 
de ebben az esetben is fontos, hogy nálunk 
nőjön majd fel, hiszen sok ember fordul meg a 
házunkban, amihez hozzá kell szoknia. Emellett 
hamarosan egy kampányban fogok részt venni 
a kutyák nagyköveteként. Muszáj tenni valamit 

azért, hogy az emberek átgondolják, milyen 
körülmények között tartják a kutyájukat, és ne 
kerüljön utcára egyetlen állat sem. Például nem 
is értem, hogyan lehet valakinek ajándékba ku-
tyát venni… A kutyát mindig a gazdájának kell 
kiválasztania. Az természetesen belefér, hogy 
a mama és a papa vesz egyet a gyereknek, de 
egyéb esetben nem szabad ilyesmit csinálni.  
A kutya nevében senki sem fog beszélni.  
A macska talál élelmet, mert még tud vadászni, 
a kutya viszont nem. Számára nem létezik rossz 
gazda: mindegyikük szeretetet akar adni és  
kapni, és feltétel nélkül ragaszkodnak ahhoz,  
aki gondoskodik róluk. Emellett fontos tudatosí-
tani az emberekben, hogy a menhelyeken lévő 
kutyákhoz is el lehet menni, meg lehet őket 
simogatni, vinni nekik ennivalót és így tovább.  
A gyerekeknek is nagyon sokat számít, hogy 
kapcsolatba kerülhetnek egy állattal, ha már 
otthon valamiért nem tarthatnak ked-
vencet. Remélem, a szavaim meg-
hallgatásra találnak majd, és egy 
kicsit javul a kutyák helyzete.

Draveczki Ádám

Hegyi Barbara 1966. január 
16-án született Budapesten. 
1989-ben diplomázott a Színház- 
és Filmművészeti Főiskolán, ezt kö-
vetően három hónapig a Los Angeles-i Lee 
Strasberg színiiskolában tanult, ahol olyan 
hírességek is gyakoroltak, mint Robert  
Redford vagy Barbra Streisand. 1989-től 
1996-ig a József Attila Színház tagja volt. 
1996-tól a Vígszínház társulatát erősíti. Eddi-
gi pályája során olyan darabokban nyújtott 
emlékezetes alakítást, mint az Amphitryon, 
a Boldog születésnapot, az Elsötétítés, 
a Körmagyar vagy a Sok hűhó semmiért.
Férje Sztevanovity Zorán előadóművész.

Hegel szerint a világtörténelem könyveiben a boldogság pillanatai csak 
üres lapok. Hátborzongatóan igaz gondolat. Olybá tűnik, a fejlődés vele
járója a pusztítás, az elnyomás, a felperzselt nemzetek és életek sora.  
Az emberi elme igazából a fajtársaknak okozott szenvedésekben telje
sedik ki, és ezen – gyorsan átpörgetve az elmúlt tízezer év történetét 

– vajmi keveset javít a tény, hogy mi lennénk az egyetlenek e planétán, 
kik az empátia érzésének is birtokosai. Boldog birtokosai…
A történelem könyveit persze férfiak „írták”, a kevés női szerzőt általában 
a sors és/vagy a családi vérvonal sodorta az események gyújtópontjába, 
de a számarányok tekintetében korántsem jellemző módon. A társada
lomban vállalt nemi szerepek genetikai okokból már csak ilyenek, ahogy 
ezt a társadalommal foglalkozó tudományok meg is állapították a leg
újabb korokban. Apa olvas, Anya főz. Első elemista olvasókönyvünkbe is 
ezt a kódot rejtették hetvenhatban, nekem és a mellettem ülő Pelczéder 
Szilvinek. Apa vadászik, halászik, madarászik, vélt vagy valós ellenségé
ben dárdát merít meg, Anya főz. Apa tudományos felfedezéseket tesz, 
országokat pusztít el, törvényeket alkot és megszegi azokat, értől az 
óceánig tart kalandos útja, Anya főz. A férfiakhoz hosszútávon tényleg  
a hasukon keresztül vezet az út – állapítottuk meg –, és gyorsan le is 
modelleztük tervezett életünk fázisait a homokozóban. Én magam koz
monautaként sodródtam mászókától mászókáig, míg Szilvi szőlőformá
ból hozta ki az aznapi betevőt. Nagy Űr a szerelem.
Tud bánni a nőkkel – szóhasználatunkban ez a kifejezés többnyire arra a 
férfira vonatkozik, akinek száját még egyetlen kedves szó el nem hagyta, 
aki durva, mint a murva, nem szolgáltatja ki magát az érzelmeknek, és 
úgy ánblokk tökösen viselkedik mind a hétköznapokban, mind krízis
helyzetben. Egy egészséges pofon még senkinek nem ártott meg, ugye? 
Nyelvében él a nemzet, ne csodálkozzunk tehát a híradó vérbefagyott 
családanyákról szóló összeállításán, az internetes pornográfia brutális, 
szadista képsorain, az utcáról hajnalban fülünkbe kúszó zokogó segély
kiáltáson. Ne. Alá és fölérendeltségi viszonyokban élünk, és bizony az 
ilyen hierarchikus struktúrákban akad veszteség. Még a huszonegyedik 
század hajnalán is. 

“S hogy esznek a fáról, szemük kinyílik és látják, hogy mezítelenek”. Lát
ni a másikat. Látni a másikat, aki nem én – embert, férfiembert próbá

ló feladat, mert a nő bizony látja, érzi, 
ismeri a másikat. És persze akaratos, 
hisztis, követelőző, értetlen, nyűgös, 
persze, tudom én, de mégis. Csak 
annak lehet készsége az elbűvölés
re, aki elbűvölően készséges.
Nem tudom, jól bánoke feleségem
mel, anyámmal, lánytestvéreimmel. De 
hogy maga a lelkiismeretfurdalás még nem 
egyértelműen pozitív kategória, az biztos. Elnézést 
ezért, bocsánat azért, ma nem jöttem, nem akkor jöttem, elfelejtettem, 
de később eszembe jutott, megígértem, de másként alakult, és el ne 
felejtsem, a munkám! A nagybetűs! Amiből élünk, lányok, na az! Gratu
lálok. A rossz lélekvisszhangokból idővel így születik az ordító önsajná
lat és az ásító öngól. Pedig mindig megbocsátanak, még a feleségem is. 
Én magam nem vagyok képes felülemelkedni saját önzésemen, melyet 
amúgy és állítólag nagy közös célok érdekében gyakorlok fent említett 
szeretteimen. Nem jó ez így. Nekem se. Nekik se szerintem, bár nagyon 
ritkán vágják a fejemhez. Még ez is…
A pislákoló parázs és a tűz között mérhetetlenül hatalmas a különbség. 
Takarékon nem lehet bánni egy nővel. Bocsánat: lehet, de nincs értel
me. Ellenben a lobogás földöntúli máglyákat kelt életre, olyan szerete
tet, amit mi, férfiak nem is értünk, csak ismerünk. A kitartás szeretetét 
jóban, rosszban, ha kell, háborúkon, vértengereken, világégéseken 
át, hogy arra a rövid időre Hegel tiszta lapjain is legyen néhány köny
nyű, könnyes sor. 
Anyám első dolga sokadik korházi kezelése után is, most is a vasárna
pi ebéd volt. Gondolom, már hazafelé azon törte fejét, mily kedvencek 
sorakozzanak az asztalon kedvenceinek. Honnan az erő, a kitartás? Ke
resem a nagy szavakat, pedig a megfejtés prózai és egyszerű, 
csak nekem kell, magamnak kell minduntalan elmagyarázni: az 
őrláng lobbantja lángra a világot! A kapucsengő, a bejárati ajtó 
nyikorgó dallama, az a három kedves szó és az a váratlan furcsa érzés  
ott fenn, a bal zsebem tájékán. Hogy tudunk bánni a nőkkel? Kit érdekel, 
ha szeretni is lehet őket?

Cherchez la Femme
– Keresd a Nőt! (ha megtalálod…)

I Novák Péter

ÜzeNet A FöLdrőL 
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Mikor halt meg a férjed, és hogyan tudtad meg ? 

Hét éve történt. Az anyósom hívott föl. Az első pillanatok 
teljesen kiestek, csak arra emlékszem, hogy ott állok a fürdő
szobában és nem hiszem el, hogy igaz. Azután bementem a 
másfél éves lányomhoz, kivettem a kiságyból és mondtam 
neki, hogy apa nincs többé. Akkor kezdtem csak fölfogni 
én is. Sírtam és hánytam egész éjjel. Anyukám teletömött 
nyugtatóval, lényegében azon éltem a következő egy évben. 
Olyan lettem, mint egy zombi. Miután megkaptam a hírt, 3-4 
napig egyáltalán nem ettem; később se sokat. Valahogy azt 
éreztem, ahol Bálint van, ott nem eszik, akkor én sem.

Vezekeltél...

Igen, és kapcsolódni próbáltam hozzá. Tudom, tiszta őrület
nek hangzik... Ahogy a mai fejemmel az is marhaság, hogy 

komolyan foglalkoztatott a világból való kivonulás: majdnem 
apáca lettem. Nem akartam egy férfit se közel engedni 
magamhoz többé. 

A bezárkózás és az apácaság azért nem ugyanaz. Na meg 
ott volt a kisgyerek...

Persze. Szélsőséges vagyok. A gyerekkérdés nagyon érdekes, 
mert azt hinné az ember, hogy hasonló esetben az anya 
ráfonódik a gyerekére, mert legalább ő emlékezteti a férjére. 
Biztos ez az egyik út, de a másik pont az ellenkezője. Az én 
zárt ajtóim mögé még a kislányom se jutott be. Bogi tiszta 
apja, ha megnézed a fényképeken, az arca, a haja, az alkata, 
olyan, mintha nem is lenne anyja. Nem bántam, hogy nem 
rám hasonlít, mert Bálint öngyilkossága után magamra se 
bírtam nézni – viszont Bogi szépsége is csak fájt, állandóan 
az apját láttam benne. 

Milyen volt Bálinttal a kapcsolatotok, mikor a kislány 
született?

Rendkívül rapszodikusan éltünk, hol együtt, hol külön; nem 
terveztük a babát, nem is álltunk készen a szülőszerepre.  
Én még kevésbé, mint Bálint, pedig 7 évvel voltam idősebb, 
akkor már elmúltam 29, és nagyon vágytam is gyerekre. 
Állandó csetepatéban éltünk, ritka harmonikus idősza
kokkal – egy ilyen pillanatban fogant a lányunk. Nehéz a 
kapcsolatunkat elmagyarázni, én magam sem értem 
tökéletesen. Nem szerelem fűzött minket össze, 
nem is igazi szeretet, mert rosszul szerettünk, 
tele voltunk teljesíthetetlen elvárásokkal. 
Mint két sebtapasz ragadtunk egymásra, 
de inkább elmérgesedtek a sebek... 
Gyógyulni egyikünk sem tudott, de 

A lakásban a polcok az ő 
fényképeivel vannak tele: 

finom arcú, majdnem lányosan 
szép fiú néz rám mindenhonnan. 

Nehéz elhinni, hogy apuka volt. Még 
nehezebb, hogy véget vetett az életének. Felesége és 
kicsi lánya mintha azóta is vele élnének: az anya az 
emlékével és a hozzá kapcsolódó sokféle érzéssel, a 
kislány a közös fotók és a neki mesélt történetek kirajzol-
ta apa-képpel. Kemény időszak áll mögöttük; a tragédiát 
az életben maradottak kapcsolata is megsínylette.  
Mégis, a sok rossz ellenére, a tudatos erőfeszítés meg-
hozta jutalmát: végre közel tudott kerülni egymáshoz 
anya és lánya, a 37 éves Yvett és a 8 éves Bogi.

ha megpróbáltuk letépni a másikat, fájt... Kölcsönösen 
ragaszkodtunk, függtünk, de azért ez sem mond el mindent, 
két ember kapcsolata sokkal bonyolultabb, mint hogy egy 
oldalról leírható legyen. 

Nagyon képszerűen fogalmazol...

Talán mert a film a mindenem. Bálinttal végignéztünk min
den klasszikust. Még a balhék után is felhívtuk egymást, hogy 

„Te, Bergman megy...” Szellemileg jól összeillettünk. Nagyon 
hiányzik az érzékenysége, az intellektusa. Persze, a szellem 
csak egy dimenzió...

Mégis mi okozta az állandó hullámzást? Mikor megismer-
kedtetek, már akkor sem volt minden rózsaszín?

Engem Bálint szépsége fogott meg; vonzott, hogy zenél, szí
nésznek készül... Mindaz, ami miatt betegesen féltem később, 
hogy elveszítem. Ő inkább a megmentőjét látta bennem, a Jó 
Embert, akiben végre bízhat. A korkülönbség is ezt erősítette. 
Neki a jó anya hiányzott, hát belém látta. Én pedig alkalmas 
is voltam erre a szerepre – egy darabig. De ez is többszörösen 
csavart történet, mert amúgy gyerekként éltem, a szüleim 
támogattak mindenben. Mégis, a segítő-pozícióban úgy 
éreztem, magamra találtam. Eleve ilyen foglalkozásra készül
tem, és korábban is dolgoztam például gyermekpszichiátrián. 
A legtöbb ember nem bírná, de engem az a sajátos, zárt világ 
elvarázsolt; na meg ott láttam értelmét a napjaimnak.

De otthon ez a segítő-segített felállás nem tett boldoggá 
hosszú távon...

Hiányzott a társ, a férfi – és amellett, hogy egyre kevésbé fe
leltem meg neki, bele is fáradtam a patrónusszerepbe. 

Már nem tudtam segíteni Bálintot, viszont az 
életében betöltött első helyet nem akartam 

átengedni senkinek. Görcsösen fogtam, és 
egyre rosszabbul hatottam rá. Megterhel
tem az elvárásaimmal, hogy legyen férj 
és apa, családfenntartó – pedig magát 

sem volt képes megtartani. Egyre gyűlt bennem a harag, és 
nem láttam, hogy egy gyerekre haragszom. Amúgy is alig múlt 
20 éves, de a személyisége a kamaszkorban maradt. Instabil 
volt és befolyásolható, ezért is szokott rá a kábítószerre...

A drognak volt köze az öngyilkosságához?

Ez a történet egy nagy puzzle, minden és mindenki kellett, 
hogy összeálljanak a darabok. A drognak Bálint személyi
ségéhez volt köze: egy ilyen érzékeny fiú azonnal függő lesz, 
ha nem is fizikailag, de lelkileg. Hiába „csak” füvezett. Egy 
marihuánás cigi után már folyt a nyála és félrebeszélt. Nem 
hittem volna, ha nem látom. 

Próbáltad leszoktatni?

Persze. Csak rosszul. A drog számomra a színész-léttel  
kapcsolódott össze, ezért is szerettem volna őt eltéríteni  
a főiskolától. Bálint egy musical forgatásán kezdett füvezni:  
a rendezőnő szoktatta rá, miután elcsábította az akkor 15 éves 
fiút. Ismertem ezt a történetet, azt is láttam, hogy a főiskola 
nem az a bohém hely, amilyennek hiszik, hanem kőkemény, 
és csak a legerősebbek bírják. Bálint szorongott, rettentően 
meg akart felelni az anyjának, aki anno a színészi pályáját 
hagyta ott a gyerekek születése miatt, és ezt az áldozatot 
tudatosította is bennük: fiatalon elhunyt, híres színész-apja 
szintén példaként lebegett előtte. Anyósom ahhoz kötötte 
a szeretetét, hogy Bálint végezze a főiskolát. Én meg ahhoz, 
hogy hagyja ott. Nem csak a drog miatt – ha őszinte vagyok, 
márpedig a gyászév a szembenézés ideje volt: mindent meg 
akartam változtatni, ami vonzott benne és polgári foglalko
zású családfenntartóra cserélni. Elképzeltem a főiskolai „szép 
fiú-szép lány”- jelenetekben, vártam, mikor csal meg, hagy 
el. Pedig éreztem az erőt, ami összeköt minket, a legrosszabb 
pillanatokban is. De ez nem a szerelem ereje volt. Bálint 
őszinte naivitással beszámolt nekem például arról, ki tetszik 
neki a csoportjából.

Mint a jó anyának, aki feltétel nélkül szereti. 

Polgár Teréz Eszter

túL A szAkAdékoN
Mégis 
pereg a film
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Úgy valahogy. Azután otthagyta a főiskolát, és kiesett a valódi 
anyja kegyeiből. Én győztem, Bálint pedig még elveszettebbé 
vált. Tudom: a fű miatt nem bírt felkelni és bemenni a reggeli 
óráira, ezért maradt ki – de ha dicsértem, biztattam volna, 
hogy tehetséges, talán ma színész lenne, élne... Soha nem tet
tem, szándékosan, pedig nagyon várta... Bálintról azt mondta 
egy pszichiátere, hogy a hidegdomináns anyja és melegdo
mináns felesége között eltűnt, kisgyerekké vált. Sajátos módon 
pont az apaságban tudott kiteljesedni. Vagyis tudott volna... 
Különleges kapcsolatot éreztem a lánya és közte, kezdettől 
fogva. Bogi őt szerette jobban. Ha hárman feküdtünk a nagy 
ágyon, az apja felé fordult. Bálint a gyerek kedvéért akart 
meggyógyulni. Ő tartotta benne a lelket a kezelésnek nevezett 
kálváriája idején, az utolsó 3/4 évben. A vidéki rehabilitáción, 
ahol öngyilkos lett, Bogi képeivel ragasztotta tele az ágya 
fölötti falat; furcsán is néztek rá a társai, akik meztelen nők 
fotóival éltek. Tőlük tudom, hogy húsvétra ajándékot készített 
a kislányunknak. Haza akart jönni, de már nem tudott...

Hogyan halt meg?

Felakasztotta magát a gitárja 
kantárjával... Nem egészen 
tisztázottak a körülmények. 
Ami biztos, hogy nem lépett le a 
székről, hogy 3 óráig nem keresték 
és hogy a zárójelentés szerint újraéleszt
hető lett volna... Nehéz ezzel megbékélni, hosszú folyamat.

Hol tartasz benne? Ahogy beszélsz: vádolod magad.

Hét év telt el azóta – lassan visszatértem az életbe. Elfelejteni 
nem lehet, amit történt, már csak a gyerek miatt sem. Azt 
sosem akartam, hogy tabu legyen az apja, és úgy látom, jót 
teszek vele. Az első évet volt legnehezebb túlélni. Vádoltam 
Bálint anyját, de kimondtam magamban azt is, hogy én 
öltem meg..., és gyűlöltem a betegtársait, akik először bele
nyomták a heroint. Az volt a vég kezdete.

Erről nem is beszéltél eddig...

Még mindig fáj... Én vittem be őt abba a budapesti kórházba, 
ahol történt. Addig csak füvezett. Az utolsó hónapjaiba már a 

heroin is beleszólt. A legnehezebb, hogy haragban váltunk el, 
sokat bántottam. Nem engedtem, hogy lássa Bogit, pedig erőt 
adhatott volna neki. Drogosan nem lehetett a gyerekhez közel 

– de amikor tiszta volt, találkozhattak volna. Emlékszem egy 
smsére a kórházból, ahogy visszakérdezett – szinte hallom  
a hangján: „Tényleg, már két copfba lehet tenni Bogi haját?”

Neked mi adott erőt a tragédia után?

Először is az a bizonyos segítő foglalkozás: a sors fintora vagy 
a jószerencse, hogy drogos fiatalokat patronálok. Az első 
években úgy istápoltam őket, mintha Bálintot menthetném 
meg. Nem is munka volt, hanem az életem. Így bírtam elfor
dítani a figyelmem magamról, miközben ez a saját terápiá
mat jelentette. Meg kellett gyógyulnom annyira, hogy anya 
lehessek, ne zombi. A szüleim is rengeteget segítettek: Bogi 
nevelését szinte átvették, amíg talpra álltam. Azután újra 
kellett építenem a lányommal a kapcsolatunkat, ami nem 
volt egyszerű, de tudatos munkával sikerült. Amióta közel 
kerültünk egymáshoz, az anyaság is sokat ad: nagyon klassz 
kislány, és igazán mindent megérdemel az élettől, ha már ap
ja nem lehet. Sokáig nem fejezett ki érzelmeket, ami eléggé 
aggasztott. Az elmúlt két évben viszont hatalmasat léptünk 
előre. Mondja, írja, hogy hiányzom neki és szeret. Most az 
ellenkező végletbe nem akarok átesni: annyira ragaszkodik a 
párosunkhoz, hogy ebbe nem fér bele egy férfi sem. Pedig 
nekem már hiányzik a társ – nem Bálint helyett.

Amikor meghal valakink, óhatatlanul kíséri a gyászunkat 
bűntudat. Azután ezen is ugyanúgy átvergődünk, mint 
a „nem lehet igaz!” stádiumon. Viszont ha a halottunk 
23 éves és maga választotta, hogy elhagy minket, meg az 
életet, mindez még sokkalta nehezebb. Pedig kik vagyunk 
mi, hogy azt higgyük, a kezünkben lehet mások sorsa? 
Még azt is csak a merészek 
állítják, hogy a 
sajátjukat ők 
irányítják.

NéGYLáBú terAPeuták

Magyarországon kevéssé elterjedt a kutyaterápia, pedig az 
ember legjobb barátainak segítségével számos kisgyerek-
nek sikerült már komoly előrelépést elérnie a fejlődésben. 
A mikéntekről az ilyen foglalkozásokat tartó  
Illés Anettet kérdeztük. 

Mi az oka annak, hogy hazánkban inkább a lovasterápia jóté-
kony hatását szokás emlegetni?

Magyarországon azért terjedt el inkább a lovasterápia, mert egzo
tikusabbnak tűnik a kutyaterápiánál. Az emberek nem találkoznak 
minden nap lovakkal, ezért náluk jobban elhiszik a „gyógyító erőt”, 
a kutyaterápiával kapcsolatban pedig gyakran megkapjuk: csak 
simogatjuk a kutyát.

Hogyan kell elképzelni egy ilyen foglalkozást?

Az úgynevezett állatasszisztált aktivitás keretében játékos felada
tokat kapnak a gyermekek, melyeken keresztül megismerik az állat 
természetét. Mivel élete során mindenki találkozott már kutyákkal, 
hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindent tudunk róluk. Ez 
azonban távolról sem így van. A 2-6 éves korig terjedő életsza
kaszban a legtöbb a kutyatámadás, mert a gyerekek nem tudják, 
hogyan közelítsenek az állatokhoz. 

Mi ennek az oka? A félelem vagy éppen ellenkezőleg,  
a túlzott bizalom?

Felnőtt korukban nemcsak azok félnek a kutyáktól, akiket meg
harapott egy állat, hiszen elég, ha valakire kiskorában ráugrik 
egy nagytestű kutya, netán a szülei félnek a kutyáktól. Akik 
félnek, azok az ismereteiket bővíthetik a foglalkozások keretében: 
megtanulják, hogyan kell leültetni a kutyát, rászólni, irányítani, 
így magabiztosabbá válnak. Azt is megmutatjuk, mit nem szabad 
csinálni a kutya társaságában.

És miként segíthetnek az ebek a sérült gyerekek képességeinek 
fejlesztésében?

Az akadályozott gyerekeknél úgynevezett állatasszisztált terápiát 
alkalmazunk, méghozzá a gyógypedagógiai fejlesztési célokat az 
adott célcsoportra, gyerekre kidolgozva. Szakértők segítségével 
minden fogyatékosság kezelésébe be lehet vonni a kutyákat. Így 
például egy mozgáskorlátozott gyermeknél sokat számíthat, hogy 
nem tornateremben végez monoton gyakorlatokat kis súlyzókkal, 

hanem a kutya ve
zetésével kapcsolatos 
feladatok révén érhetünk 
el jelentős előrelépést. A gyerekek 
ráadásul egy másik élőlényt irányíthatnak, ami plusz motivációt 
jelent számukra.

Számít, hogy milyen fajtájú kutyák vesznek részt a foglalko-
zásokon?

A golden retriever és a labrador például jó tűrőképességű, barát
ságos, magas szocializációs fokú fajták, a pitbullok pedig nem. De 
megfelelő kezekben bármilyen kutya kinevelhető ilyen feladatokra. 
Persze az is fontos, hogy a foglalkozáson a felvezető is szakértő 
legyen. Ez szerencsére így is van, hiszen a kutyákkal egyegy ilyen 
alkalomra érkező kísérők terápiás vizsgán vettek részt, vagy vala
melyik kutyás szervezet felügyelete alatt dolgoznak.

Nem kell attól tartani, hogy a kutyák nem megfelelően reagál-
nak a gyerekek jelenlétére?

Kiválóan képzett, nagyon szocializált állatokról van szó, agresszív 
megnyilvánulásra sosem került még sor a részükről. Ráadásul 
annak is terápiás hatása van, amikor egy ilyen rossz mozdulat  
után a kutya kilép a helyzetből, és érezteti, hogy nem partner.  
A gyerek motiváltabbá válik, kedvesebb, alaposabb, figyelmesebb 
lesz, és előbb-utóbb összecsiszolódnak. Létezik olyan pedagógiai 
program, melynek keretében egész nap bent van a kutya az óvo
dában. Találkoztam már olyan gyerekekkel, akik egyébként be  
sem akarnak jönni reggel, de amint meglátják a kutyát, egyből jó 
kedve derülnek, ölelgetik, játszanak vele.

Látványosabb-e a sérült gyerekek fejlődése, ha rendszeresen 
kutyák társaságában vannak?

Az autista gyerekek nagy része előbb megnyílik egy kutya, mint 
egy ember irányába. Mivel az akadályozott gyerekek fejlődése 
általában nem kiugrás
szerű, ezeket az 
eredményeket 
nagyon jó látni.

 
Draveczki Ádám



Nizoral 
sampon
100 ml

Gomba okozta 
hajkorpásodás kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Orrcsepp megfázás, 
szénanátha okozta 
orrdugulás 
megszüntetésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Otrivin 1
orrcsepp
10 ml

Mastu S forte 
végbélkúp
10 db

Aranyér kezelésére 
szolgáló készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Saballo 320 mg 
kapszula
30 db

A prosztata megnagyobbodása miatt 
kialakuló vizelési és vizeletürítési 
zavarok kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Revalid 
kapszula
30 db

Haj- és körömregeneráló
Gyógyhatású termék

Calcium-Sandoz 
Pezsgőtabletta
20 db

Kalciumhiány 
megelőzésére 
és kezelésére
Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer

Corsodyl szájöblögető 
oldat 0,2%
300 ml

Antibakteriális 
hatású készítmény 
a szájhigiénia 
fenntartására, 
illetve ínygyulladás 
esetén
Szájhigiénés termék

Jíangzhí Tongshu SAN 
Szűztea Kapszula
80 db

Zsíroldó és fogyasztó teakapszula
Étrend-kiegészítő készítmény

Hunyadi János 
Gyógyvíz
0,7 l

Keserűsó 
és glaubersó 
tartalmú gyógyvíz
Gyógyvíz

Advil Ultra 
lágyzselatin 
kapszula
20 db

Láz-, fájdalomcsillapító 
és gyulladásgátló hatású készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Voltaren
Emulgél 
1% gél
100 g

Izom 
és ízületi gyulladások 
tüneteinek enyhítésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Nasivin 0,05 % 
adagoló 
orrspray
10 ml

Nyálkahártya duzzanat csökkentésére 
heveny orrnyálkahártya-gyulladásban, 
valamint allergiás eredetű nátha 
jelentkezésekor 
(6 éves kor felett ajánlott)
Vény nélkül kapható gyógyszer

Walmark GinkoPrim 
40 mg tabletta
30 db

Ginko biloba tartalmú tabletta magnéziummal, 
az agy és a végtagok vérellátásának fenntartására
Étrend-kiegészítő készítmény

Béres Csepp 
2 x 100 ml

Az immunrendszer működésének, a szervezet 
ellenálló-képességének támogatására, pl. meg-
hűléses megbetegedésekben, influenza idején
Vény nélkül kapható gyógyszer

Magnerot 
tabletta
50 db

Magnéziumhiány 
megelőzésére és kezelésére
Étrend-kiegészítő készítmény

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

MOST CSAK

2280 Ft
635 Ft

1055 Ft

1630 Ft

1840 Ft

813 Ft

995 Ft

1305 Ft

245 Ft

925 Ft

1695 Ft

865 Ft

1695 Ft

4845 Ft

1715 Ft

MOST CSAK

MÁRCIUSI AKCIÓ*

* Áraink maximált akciós árak

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!
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Hálistennek túl vagyunk rajta. Ezt azért írom, mert a február 
olyan volt, mintha az Aggteleki Nemzeti Parkban talált 
medvékkel együtt aludtunk volna téli álmot, a konyhában és 
a gyerekszobában történtek pedig semmiben sem különböz
tek egy tábori kórház és az üzemi étkezdék viszontagságaitól. 
Feleségem lebetegedett. Nem részletezem, de 39,9 a szauná
ban enyhe, míg Györgyi homlokán inkább veszélyes hőmér
sékletnek minősül, mindez őrjítő fejfájással és gyengeséggel 
kísérve... Két és fél hét.

Mindent megoldok – közlöm nyertes mosollyal a hét 
elején, és nem engedem felkelni. Biztatom, hogy maradjon 
fekve, én a nagyokat intézem, a kicsihez meg áthívom vala
melyik nagymamát. Nem hisz nekem, de rám bízza.

Kedden, ölemben legkisebb gyermekemmel ruhát 
keresünk a többiekkel közösen. A fiúk rendben vannak, de a 
lányoknak nem sikerül kiválasztani azt, mely a legjobban ki
fejezné kialakulóban lévő személyiségüket, és meg is felelnek 
benne a fiúnak, akivel hetek óta szemkontaktusban vannak. 
Az erélyes szó hatástalan, úgy érzem magam, mint az áruházi 

eladó, akinek ma nem terem babér. Na és  
ez hogy tetszik? Miért baj, ha zöld? És így tovább... 

Nem mondom, nagy élmény, de indulhatunk: 
8.05-kor mindenki  

az ajtóban,  
 

én pedig büszkén állok, mint Dobó a törökök visszaverésénél, 
amikor Bence diszkréten megkérdezi, hogy nem iszunke egy 
kakaót. Azt hiszem, ez nem fér bele, eleve elaludtunk, szóval 
inkább elindulunk. Ádámot kiteszem a busznál, elmegy 
egyedül, a csajokat elvisszük a suliig. Borinak adok pénzt 
tízóraira, és megkérem, hogy majd a húgának is vegyen. 
Bencével kényelmesen tartok az ovi felé, és elkövetem az 
első hibát: nem fizetem be az ebédet. Pedig legalább egy 
sajtcetlin kiírták, hogy ma 10 és 12 között ebédbefizetés 
lesz. Eleve kompromisszumképes időpont, hiszen a gyereket 
8-ra visszük, de aztán még menjek vissza 10-re is befizetni. 
Mindegy. Nem fizettem be. Vállalom.

Györgyi még mindig beteg. Egy cseppet sem javult 
az állapota. Ma be kell vásárolnom, mert már nincs otthon 
semmink. Mi az az étel, amit én is könnyen meg tudok 
csinálni? Ha valami különleges kell, az megy, de egy egyszerű 
babfőzeléknél megakad a tudomány. Hogy is van ez? Legyen 
krumplifőzelék virslivel, az egyszerű, csak babérlevél, só és 
bors kell bele, meg a rántás. A postára is el kell mennem, 
aztán a gyógyszertárba is... Szerencsére a közelünkben van 
egy szimpatika, ahol Rózsi néni, a család régi barátja segít 
eligazodni a homeopátiás és egyéb lázcsillapítók, vitaminok 
erdejében, nem mellesleg hihetetlen kaszinótojást tud 
készíteni, mint azt minden karácsonykor megtapasztaljuk.

Mire végzek a dolgokkal, már mehetek is a gyerekekért. 
Minden nap úgy telik el, mintha összesen egy óra lenne. 

Hamar eltelik a hét: minden este úgy esem be az ágyba, 
mint egy tégla. Elég!

Hét végére Györgyi jobban van, én pedig 
közlöm vele, hogy nem bírom tovább nélküle...  

Most látom igazán, mi történik, amíg én 
dolgozom, de legalább ez a néhány nap,  
azt hiszem, egy kicsit jobban össze is 
hozott minket. Szeretem!

A múlt hónapban alig volt egészséges ember a városban,  
a suliban és az oviban csak lézengtek a gyerekek. Egy ideig  
a mieink még tartották a frontot, de aztán nálunk is meg
kezdte pusztító munkáját egy vírushalmaz. Először Bori 
lányom dőlt ki, majd az orvosi rendelőben töltött két óra  
után Rozi és Bence is köhögni kezdett.

Mindenki más tüneteket produkált, ezért egy egész 
gyógyszertári készlet gyűlt a konyhapulton, a lázmérőben 
fogyni kezdett az elem, és minden éjszaka másik gyermek 
küzdött a vírusokkal a szülői ágyban. Ádám fiam minden 
nap hozott friss gyümölcsöt és kétszáz papírzsepit a suliból 
hazafelé, Apa pedig átvállalta a bevásárlást. Így én maradhat
tam főállásban ápolónőanyuka.

Két hétig tartott, mire a lányok újra mehettek 
suliba, Bence pedig oviba. Közben persze Ádám fiam is 
itthon feküdt pár napot, de felgyúrta magát valami fontos 
focibajnokságnak köszönhetően... És eddig tartott ki Szent 
Anna, az anyák védelmezője.

Vasárnap hajnalban hagyott el, mikor olyan fejfájásra 
ébredtem, hogy mozdulni sem tudtam, csak szorítottam 
két kézzel a fejemet, és szívem szerint ordítottam volna. 
Nem vagyok fejfájós típus – talán ha kétszer fájt a fejem 
életemben –, ezért aztán teljes pánik fogott el, hogy 
mi lehet ez. Szoptatós anyaként azt is felmértem, 
hogy csak egykét esélyem van a gyógyszereket 
illetően... Nos, ezek az esélyek elszálltak 
délutánra, mikor a lázcsillapító csődöt mondott, 
és már a lázam is ment fölfelé, egészen 39,9-
ig. Hűtőfürdő, priznic, mindeközben pedig 
szétrobbant a fejem – maga volt a középkori 
kínzókamra! A következő szoptatásig sikerült 
levinni a lázamat 38,8-ra. Sokak szerint ilyenkor 
nem szabad szoptatni, de a legújabb kutatások 
szerint nem lesz semmi baja a babának, sőt, így ő is 
megkapja az anya vérében termelődött ellenanyagokat, 
így ellenállóbb lesz a betegséggel szemben. Drága férjem 

és a gyerekeink próbáltak segíteni, hoztak teát, betakartak, 
főztek, mosogattak helyettem, de tudtam, hogy aggódnak, 
mert még sose láttak betegen.

Hétfő reggel annyira rosszul voltam, hogy alig 
érzékeltem, ahogy Apa elindítja a napot: öltöztet, zsebpénzt 
oszt uzsi helyett, mellém teszi Dávid babát, odaadja a 
homeopátiás golyókat, hátha hatnak, majd a fülembe súgja, 
hogy úton a segítség, majd engedjem be Anyukámat. Hála 
nekik, délutánra már jobban voltam, és az esti vacsora
fürdésaltatás szertartásában már részt is vettem. Korai volt...  
A következő reggelre újult erővel tört rám a kínzó fejfájás, 
megvallom, magam is kezdtem aggódni, egészségügyi 
tanulmányaimnak köszönhetően már rémeket láttam, ezért 
miután a gyerekeket bevitte, apa engem is elfuvarozott az 
orvoshoz, ahol végre fény derült gyászos állapotom okára: 
arc- és homloküreg-gyulladás. Mivel náthás egyáltalán nem 
voltam, ez eszembe sem jutott, de mindig tanulunk újat...

Az antibiotikumnak köszönhetően szerencsére 
viszonylag hamar helyreállt a családi rend, Anya 
visszaállhatott a csatasorba, és nekiállhatott a betegséggel 

vívott két és fél hetes háború 
romjainak eltakarításához.

Beteg a család
apaszemmelanyaszemmel

Anya beteg
ANYA – APA
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Miről ismerhető meg a középfülgyulladás? 

Az akut középfülgyulladást általában valamilyen 
felső légúti megbetegedés, bakteriális vagy vírusfer

tőzés előzi meg, így tehát nátha vagy garatgyulladás, 
és ezekhez is kapcsolódik. Manapság az ilyen típusú meg
betegedések legnagyobb része úgynevezett fülkürthurut,  
a súlyosabb és veszélyesebb gennyes középfülgyulladás 
már viszonylag ritkán fordul elő. Utóbbi tünetei egyér
telműek: lázzal és éles fájdalommal jár, kifolyhat a genny, 
satöbbi... Amennyiben csak hurutos középfülgyulladásról 
beszélünk, ezt nem is feltétlenül veszi észre az ember, 
különösen akkor nem, ha csak egyoldali megbetegedésről 
van szó. Elképzelhető, hogy csupán enyhe dugulásérzéssel 
jár a betegség, vagy még azzal sem feltétlenül. Gyerekeknél 
éppen emiatt fokozott a kockázat, különösen, ha a gyer
meknek alapból is jó a hallása. Ez igen veszélyes, hiszen ha 
nem kezelik megfelelően a gyulladást, az krónikussá válik, 
és meg kell operálni. Márpedig a fülműtétek után a hallás 
megközelíti, de el nem éri az eredeti jó hallás szintjét. Nem 
megfelelő kezelés esetén egy ilyen gyulladás akár tartós 
halláskárosodáshoz is vezethet. 

Említette, hogy a gennyes középfülgyulladás ma már 
ritka. Mi ennek a magyarázata? 

Több okról is beszélhetünk. Egyrészt a hatékony antibioti
kumok, másrészt az életmódváltozások magyarázhatják, 
de az is közrejátszik, hogy ma már szerencsére idejekorán 
eltávolítják az orr és garatmandulát, ezzel is csökkentve a 
krónikus középfülgyulladás kialakulásának esélyét. Ma már 
jelentősen kevesebb fülfelszúrást is végzünk, mint mondjuk 
30, vagy akár 15-20 évvel ezelőtt is: ez a genny eltávolítását 
szolgálja, a középfülben képződött „tályogot” ürítjük ki ezen 
a módon. Napjainkban erre már csak ritkán van szükség. 

Mi okozza  
a belső fülgyulladást? 

Mindenekelőtt szögezzük le, hogy a belső fülgyulladás 
nagyonnagyon ritka, a különböző okokra visszavezethető 
nagyon gyakori szédüléses panaszok nem ebbe a kategó
riába tartoznak. Kialakulásának okait és mikéntjét nagyon 
nehéz megállapítani: ezek inkább virális, mint bakteriális 
eredetű megbetegedések. Nagyon erős, határozottan 
egyirányú szédüléssel, hányingerrel, hányással jár  

– ilyen betegség esetén a beteg képtelen felkelni az ágyból.  
Az egyensúlyszervek ilyenkor egy idő után regenerálódhat
nak, de nagyobb az esély az érintett oldal kiesésére, amit 
átmeneti ellenoldali szédülés, majd panaszmentesség  
jelez. A baj az, hogy a folyamat a hallószervet is érintve 
maradandó azonos oldali halláskárosodást, süketséget  
okoz. Nem fertőzéses, így rövid távon maradandó károso
dáshoz nem vezető, de súlyos életviteli problémákat  
okozó formája a Meniére-betegség.  

Mit tehetünk a megbetegedések elkerülése végett? 

Ne piszkáljuk a fülünket. A huzat és a hideg szintén nem 
tesz jót a hallószervnek, de nem elsősorban a fület érő 
közvetlen hatások miatt, hanem a már említett felső légúti 
megbetegedések révén. Nem véletlen, hogy a középfülbán
talmak elsősorban télen jellemzőek, a hallójárati problémák 
pedig inkább nyáron.

Dr. Németh Tamás honlapja: www.fuleszorvos.hu

Draveczki Ádám

A hideg téli napok sokaknál visszatérő problémája a 
fül különböző részeinek begyulladása, a dugulásér-
zéssel járó fülfájás. Mindannyian tisztában vagyunk 
vele, hogy a huzat és a hideg nem tesz jót az érzékeny 
emberi hallószerveknek. De vajon mire érdemes még 
odafigyelni emellett? Dr. Németh Tamás fül-orr-gé-
gész szakorvossal beszélgettünk. 

Mire vezethető vissza a fülbántalmak többsége? 

A fertőzések alapja többnyire bakteriális eredetű, ezen 
túlmenően azonban olyan egyéni tényezők is közrejátsza
nak, mint például a genetikai adottságok. Magyarán szólva 
bizonyos embereknek egyszerűen hajlamuk van az efféle 
megbetegedésekre. Gyakori probléma az is, amikor az 
emberek elkezdik „tisztogatni”, valójában azonban piszkálni 
a fület, és ezzel betuszkolják a fülzsírt olyan részre – a fül 
járatának belső kétharmadára –, ahonnan az már nem 
képes kitisztulni.

Vagyis tanácsos óvatosan bánni a fültisztító pálcikával? 

Nem elég, hogy pusztán óvatosan kell 
vele bánni, hanem inkább egyáltalán 
nem érdemes használni, még a külső 
részeken sem. Ha ugyanis belenyúlunk 
vele a hallójáratba, azzal már min
denképpen beljebb visszük a fülzsírt. 

Az emberek ezzel általában nincsenek 
tisztában, pedig a fület úgymond rá kell 

szoktatni az öntisztulásra. Igazából szinte minden inzultus 
befolyásolja a hallójárat öntisztulását. Akárcsak a fültisztítók, 
a manapság előszeretettel reklámozott fültisztító sprayk 
sem szoktak beválni. Hozzám sok beteg jár, akik arról 
számolnak be, hogy hiába használják ezeket a készítmé
nyeket, vagy nem érik el a kellő hatást, vagy még rosszabbá 
teszik a helyzetet. 

Magunktól meg tudjuk állapítani, hogy mi baja a fü-
lünknek, ha érezzük, hogy valami nincs vele rendben?  

Nem, és éppen ezért érdemes mindenképpen orvoshoz 
fordulni, ha bármelyik tünetet észleljük magunkon. Az em
ber alapvetően két dolgot vesz észre ilyenkor: egyrészt azt, 
hogy fáj a füle, másrészt azt, hogy rosszabbul hall. Azonban 
többféle megbetegedésről, gyulladásról is szó lehet, így 
külső fülgyulladásról, középfülgyulladásról, de akár a belső 
fül problémájáról is. A belső fület érintő megbetegedések
nél különösen fontos, hogy időben megkezdjék a kezelést, 
ezért ne halogassuk az orvost, mert a nem megfelelően 
gondozott fülproblémáknak akár egész életre kiható, mara
dandó következményei is lehetnek. 

Mik a hallójárat-gyulladás tünetei? 

Fájdalom, viszketés, dugulásérzés, a hallás tompulása 
– ezek a fő tünetek. Ez a betegség helyi kezeléssel, fülcsep

pekkel általában egyszerűen gyógyítható. Antibiotikumot 
csak akkor adunk, ha a gyulladás már túlterjedt a halló
járaton. Ilyen esetekben általában már szemmel is látható  
a fülkagyló és környékének duzzanata.

kérdezze MeG 
kezeLőorvosát... 

Felejtsük el  
      a fültisztító pálcikát!
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Vallásos családból származom: nagyon jóban voltunk az 
Istennel. Ha az ismerősök valamelyike megbetegedett, 
jött apámhoz a templomszolga, mondván, hogy a 
Kovács úr nagyon beteg, és megkérdezte, mit ad neki. 
Apám például azt mondta: két napot. A másik szomszéd 
adott egy hetet, a harmadik nem adott semmit. Ezeket 
aztán felírták, összegyűjtötték, és a templomban felaján
lották a Jóistennek. Lehet, hogy Kovács úr ideje lejárt,  
de mi a sajátunkból adtunk neki még ennyit és ennyit, 
hogy tovább élhessen. Kiskoromban nagyon meghatott 
ez az egész, hiszen ennél többet az egyik ember nem 
adhat a másiknak. Ha Kovács úr meghalt, jött a templom 
szolga és közölte apámmal, hogy Isten nem fogadta el 
a felajánlott időt, visszakapta azt. Ha Kovács úr meg
gyógyult, akkor is jött: „Vigyázzon, Popper úr, maga két 
nappal kevesebbet fog élni, és nem tudhatta, mennyiből 
ajándékoz.” Isten közelsége óriási biztonságot adott 
nekem gyerekkoromban, akárcsak az, amikor apám azt 
mondta: „Ne félj, amíg engem látsz!” Ez egészen addig 

tartott, amikor géppisztolyos nyilas 
suhancok megverték a Nyugati 

pályaudvarnál a szemem lát
tára, ő pedig nem ütött vissza, 
mert azoknál géppisztoly volt. 
Ekkor kellett rájönnöm, hogy 

nagy baj van: nem véd meg 
engem sem Isten, sem az apám, 

sem senki más. Egyedül vagyok. Ez 
sorsdöntő élmény volt számomra. 

Rájöttem, hogy az ember minden lényeges élethely
zetében egyedül van. Egy műtét során világossá vált: 
akárhogy szeret az anyám, nem tud belépni egy műtét 
félelmébe, fájdalmába, szorongásába, egyedül kell 

végigcsinálnom. Egyedül születünk és egyedül halunk 
meg. Létezik persze társas magány, páros magány és 
egyedül való magány is, de az élet terheit nem tehetjük 
át más vállára. Ezért a „vallomások” sokszor feleslegesek, 
néha viszont nélkülözhetetlenek. Mire gondolok? Szabó 
úr kimegy Brüsszelbe egy konferenciára, ott megtetszik 
neki egy pincérlány, akivel lefekszik, majd hazajön, és 
azt mondja a feleségének: „Matild, szörnyűt vétkeztem 
ellened, megcsaltalak!” Miért mondja el? A nő nem tud 
semmit csinálni, csak megalázott, féltékeny, kiszolgálta
tott lesz. A férfi azért cselekszik így, mert gyenge ahhoz, 
hogy elviselje saját cselekedete súlyát, és legalább 
a felét rá akarja lőcsölni a feleségére. Ilyenkor 
hallgatni kell. Ha viszont beleszeretett másba, 
azt el kell mondani, nem szabad hagyni, 
hogy a másik hamis illúzióban éljen, és ne 
legyen tisztában a kapcsolat megváltozott 
érzelmi jellegével.

Az egyedüllétet a felszínen ugyan elfedheti 
a társaság, a kapcsolatok, de a magány valós. 
Amikor Indiában jártam, egy jógi megkérdezte, 
hogy vannak az emberek a mi hazánkban a vallással, 
én pedig elmeséltem, hogy vannak katolikusok, re
formátusok és így tovább. Az volt válasz: „Látom, nem 
tudja, mi az a vallás. A vallás azt jelenti, hogy mit csinál 
az ember, ha egyedül van.” Erre annyit tudtam mondani: 
ha mifelénk az ember egyedül van, igyekszik nem 
egyedül lenni. Társaságot keres, programokat hajszol, 
ha pedig nem talál, ott a rádió, a tévé, a háttérzaj. Nem 
akarunk egyedül lenni önmagunkkal. Menekülünk a 
csendtől, a magánytól. Pedig az ember hitelességéhez 
az is hozzátartozik, hogy tud magányos lenni. Éppúgy, 
ahogy tud kapcsolódni másokhoz és képes szembe

szegülni bizonyos hatásokkal. A baj az, hogy akár a 
diktatúrát, akár a globalizált társadalmat nézzük, az 
ideál ugyanaz, a jelszavakkal, mítoszokkal, reklámokkal 
könnyen irányítható tömegember. Az individualistákat, 
a külön utakon járókat, a másként gondolkodókat  
nem szeretik.
A konformizmusproblémát egy Ash nevű amerikai 
pszichológus világította meg: kitett az asztalra egy 
hosszabb és egy rövidebb pálcát, majd kétszáz emberrel 
megbeszélte, hogy azokat egyforma hosszúságúnak 
mondják, százat pedig nem avatott be. A kísérletet 
számtalanszor megismételték: soha nem megy 60  
százalék alá azok száma, akik noha jól látják, melyik 
pálca a hosszabb, mégis azt felelik, hogy egyforma  
a kettő. Nem mernek szembeszegülni a közvélemény

nyel, a közgondolkodással: ez a konformizmus 
nagyon sokszor elfedi az igazságot. Ezzel 

manipulál a reklám, a politika is.

A manipulációnak az adja meg  
a lehetőségét, hogy az ember az 
ősközösségektől kezdve mindig 
csoportban élt. Az állatokéhoz képest 

gyenge biológiai fegyverzete miatt  
csak közösségben érezhette biztonság

ban magát. Vagyis nem csak szociális,  
de biológiai okokból is társas lény volt. Ezért 

még a legmodernebb kultúrában is szinte lelki 
kényszerként éli meg, hogy „valahová tartozni kell”. 
Ugyanakkor ezen igény ellen dolgozik az évezredes 
fejlődés, ami alatt énlénnyé vált, személyisége 
lett, az individuális szabadságot is 
áhítani kezdte. A fejlődésnek 
ez az útja végül is átcsapott 
abba a társadalmi jelenségbe, 
amit „elidegenedésnek” neve
zünk. Tehát jelentős, nagyon 
erős, ellentétes tendenciákra 

bukkantunk rá. Az emberek többsége mindkét igényét 
szeretné kielégíteni: szuverén is akar lenni, és megriad 
az elmagányosodástól. Mindennek eredménye egy fur
csa kompromisszum: egyre több álközösség alakul ki. 
Ugyanis egy csoport ember együtt még nem közösség. 
Egy új osztály diákjaiból idővel alakulhat közösség.  
De nem jelent közösséget egy tüntetésen résztvevő 
tömeg, sőt, egy nagy vallásos együttes sem.

Közösségről akkor beszélhetünk, ha a tagok személye
sen ismerik egymást, és egymásról némi intim tudással 
is rendelkeznek, közös céljuk van, közös értékrend  
szerint élnek, zárt struktúrát alkotnak, amelyben bizo
nyos állandósággal megoszlanak a szociális szerepek,  
a vezértől az egyszerű tagokon át, az ellenzékig, s ezeket 
a szerepeket elfogadják és tiszteletben tartják. Közössé
güket értéknek érzik, ha kell, megvédik a támadásokkal 
szemben. Van valamilyen fontos „együttes élményük”, 
ami érzelmileg összekapcsolja őket. Legalábbis ezek  
a minimális követelmények. Tehát a haverkodás,  
a „társaság”, a bulik, a tribünön való közös drukkerség, 
üvöltözés, semmi esetre sem jelent közösséget,  
és az egyén magányát nem oldja meg, csak elfedi.

M a g á n y
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Székrekedés: egy probléma, amivel szinte mindenki 
találkozik az életében, de mégis kevesen beszélnek 
róla. Sokan megpróbálják maguk orvosolni a bajt, 
szinte rendszeresen használnak hashajtókat, anél-
kül, hogy tudnák, valójában mi okozza esetükben 
a székrekedést, milyen egyéb módokon lehetne 
megszüntetni azt, és hogy a hashajtók hosszú távú 

szedése milyen következményekkel járhat. 
Rábainé M. Katalinnal erről a kényes 

témáról beszélgettünk, amiről talán 
nem sokan merik megkérdezni 
gyógyszerészüket.

 
Mit nevezünk székrekedésnek? Mikortól mondhatjuk, 
hogy már olyan problémáról van szó, amit gyógysze-
rekkel kell orvosolni?

Ezt nehéz konkrétan meghatározni, hiszen nagyon nagyok 
az egyéni különbségek. Az élettan tankönyv szerint a 
székletürítés gyakorisága a napi három alkalomtól a heti 
három alkalomig normálisnak számít. Tehát mindenki 
önmagához viszonyítva tudja eldönteni, hogy székreke
dése van-e. Másrészt nem is annyira a gyakoriság a fő 
szempont, hanem hogy milyen nehezen ürül a széklet, 
vagy hogy milyen az állaga.

Mitől alakulhat ki a székrekedés?

Nagyon sok esetben mi magunk alakítjuk ki rostszegény, 
folyadékhiányos táplálkozással és mozgásszegény élet

móddal. Tipikusan hasfogó ételek a rizs, a banán, a körte, 
a csokoládé, a kakaó és a kemény sajtok. Hosszú távon az 
sem tesz jót, ha gyakran kényszerülünk arra, hogy vissza
tartsuk a székelési ingert, és nagyon gyakran a székrekedés 
kialakulása pszichés okokra vezethető vissza. Utóbbi 
nemcsak felnőttek, de gyerekek esetében is jellemző, 
gyakran alakul ki székrekedés például a szobatisztaságra 
szoktatás időszakában. De jelentkezhet a probléma akkor 
is, ha elutazunk, szokatlan, új környezetbe kerülünk. Ezek 
az emberi tényezők, de a székrekedés oka lehet gyógyszer
mellékhatás is. A legtipikusabb székrekedést okozó szerek 
az ópiátszármazékok. Ilyenek például a nagyon erős, 
krónikus fájdalomra adott gyógyszerek, de mivel ezek már 
kábítószernek minősülnek, beadásukhoz külön engedély 
kell és azt csak szakorvos rendelheti el, aki eleve azonnal 
adja ezekhez a hashajtót is. Viszont ópiátszármazék a 
kodein is, ami bizonyos köhögéscsillapítókban is benne 
van. Ezek vényköteles gyógyszerek, tehát ha az orvos 
felírja, akkor nagy valószínűséggel mondani fogja, hogy 
a betegnek székrekedése lehet tőle. A székrekedés előfor
dulhat mellékhatásként bizonyos vérnyomáscsökkentőknél, 
elég sok nem szteroid gyulladásgátlónál, néhány szoron
gáscsökkentő vagy antidepresszáns szernél, Parkinsonkór 
kezelésére szolgáló szereknél, és bizonyos görcsoldóknál, 
amik belladonnát tartalmaznak. Megemlítem még – 
bár ez már nem gyógyszerészi, hanem orvosi téma 

–, hogy bélelzáródás és daganat is okozhat 
székrekedést. Ha nagyon tartósan fennáll a 
székrekedés, és nem akar javulni, minden
képp érdemes megvizsgáltatni magunkat, 
mert akár szervi probléma is lehet az oka. 

Mikor és kinek szükséges hashajtót szedni?

Átmenetileg bárkinél szükség lehet rá, de van pár olyan 
eset, amikor a betegnek nincs is más lehetősége. Például 
olyanok esetében, akik nagyobb vágással járó hasi műté
ten estek át, komoly szívbetegek, esetleg nagyon idősek. 
Náluk azért szükséges a hashajtás, mert ellenjavallt az erős 
hasprés kifejtése. Mivel az erőlködés fokozza a szemnyo
mást is, a szembetegségben szenvedők és szemműtéten 
átesettek esetében is ajánlott, és ugyanígy komolyabb 
aranyérnél, amíg az meg nem gyógyul, illetve különböző 
orvosi vizsgálatok előkészítésénél.

Milyen hashajtó módszerek és gyógyszerek léteznek?

Kezdem a kíméletes, természetes módszerekkel, érdemes 
ezekkel kísérletezni, mert sokszor így is nagy eredménye
ket lehet elérni. Legkézenfekvőbb az étkezési szokások 
megváltoztatása: a rostbevitel növelése, teljes kiőrlésű 
gabonakészítmények, aszalt gyümölcsök, főleg aszalt szilva 
fogyasztása. Nagyon praktikus ilyen célokra a lenmag – ez 
egy nyálkatartalmú mag, ami vizet köt meg. Az apró magok 
folyadékkal elkeverve a gyomrunkban megduzzadnak, ezzel 
is könnyítik a széklet továbbítását a belekben. De mivel 
megköti a vizet, a lenmag mellé sok folyadékot kell inni.  
A mozgás is a székrekedés kitűnő ellenszere. Nem is képzel
nénk, milyen nagy változásokat tudunk elérni azzal, ha több 
mozgást iktatunk be az életünkbe. Ez lehet bármi, torna 
vagy akár intim torna is. Nagyon egyszerű praktika, hogy 
éhgyomorra meleg vizet fogyasztunk. Sokszor segíthet egy 
kanálnyi napraforgó vagy olívaolaj elfogyasztása is, mert 
síkosítja a beleket. Viszont a paraffinolaj alkalmazását már 
elavultnak tekintjük. Nagyon rossz az íze, és bebizonyosodott 

az is, hogy hosszú távon károsítja a bélnyálkahártyát. Is
mert bélizgató olaj a ricinusolaj is, ennek hasz

nálatát azonban már nem sorolhatjuk 
a kíméletes módszerek közé, mivel 

hatása nem a síkosításon alapszik, 
hanem konkrétan a vastagbél 
izgatásán. Nagyon drasztikus, 
csak kórházban, műtéti előké
szítésnél használják. 

 
Mi a helyzet a gyógyszerekkel?

Gyógyszerek terén megkülönböztetünk helyi hatású és 
nem helyi hatású szereket. Az első kategóriába tartozik a 
glicerines kúp, ami egyszerűen a végbél izgatásával váltja 
ki a székelési ingert, és sok esetben ez is elég. Nem terheli 
meg a szervezetet, kisgyerekektől kezdve kismamákig 
mindenki használhatja. A második kategórián belül  
pedig megkülönböztetünk kontakt és ozmotikus szereket. 
A kontakt szerek a vastagbelet izgatják, növelik annak 
perisztaltikus mozgását, alhasi vérbőséget okoznak. Ebbe 
a csoportba tartozik a fenolftalein – aminek hashajtó 
hatását nem mellesleg a magyar Vámossy Zoltán fedezte 
fel – és származékai, a nátriumpikoszulfát, a szennalevél 
és a kutyabengekéreg kivonatai. Utóbbi kettő a hashajtó 
teákban is gyakori hatóanyag. A kontakt szerekről tudni 
kell, hogy csak a vastagbélben hatnak, ezért nem azonnal 
érezzük a hatásukat, hiszen el kell telnie bizonyos időnek, 
mire a szer eljut a vastagbélbe. Ez körülbelül 5-8 óra.  
Az ozmotikus hashajtók úgy működnek, hogy vizet kötnek 
meg a bélrendszerben. Nem engedik a vizet felszívódni, 
ezzel lágyítják a székletet. Ilyen a szirup formájában kapha

Szorult helyzetben 
– a hashajtók helyes használatáról
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tó laktulóz, ezt terhesek is, gyerekek is szedhetik. Bizonyos 
sók szintén hasonlóan fejtik ki a hatásukat, például a 
keserűsó (magnéziumszulfát) és a glaubersó (natrium
szulfát), melyek bélizgató hatású kénhidrogénné lebomló 
szulfát ionokat is tartalmaznak. Ezeket akár ivókúra 
formájában is bejuttathatjuk a szervezetünkbe gyógyvizek 
fogyasztásával. Magyarországon szerencsére rengeteg 
ilyen gyógyvíz van. Ezek rendkívül kíméletes és nagyon 
hatékony hashajtók, még epebetegségek esetén is hasz
nálhatóak. Ozmotikus jelleggel hat az egy Indiában élő 
növény gyümölcséből készülő tamarinlekvár is, ez magas 
cukor, illetve nyálkatartalmának köszönheti hatását.

Vannak olyan esetek, amikor egyáltalán nem javasolt  
a hashajtók szedése? 

Nem szabad hashajtót szednie azoknak, akiknél a székre
kedést bélelzáródás okozza, és ugyanígy bélgyulladások 
mellett sem, kivéve a keserű vizeket. Mindenkire igaz, 
hacsak nem olyan tényező okozza a székrekedést, ami 
kiküszöbölhetetlen – mondjuk az, hogy valaki a krónikus 
reumás fájdalmára állandóan nem szteroid gyulladás
gátlókat szed –, hogy négy hétnél tovább nem tanácsos 
hashajtót szedni. Helyette inkább próbáljon meg mindenki 
utánajárni a székrekedést kiváltó oknak.

Milyen mellékhatásai lehetnek a hashajtók  
szedésének?

Növelik a kiszáradás veszélyét, mert a széklet víztartalma 
megnő. Ezért fokozottan kell figyelni a folyadékbevitelre, 
ugyanígy az ásványi anyagbevitelre is, különösen a 
gyerekek és idősek esetében. Fontos továbbá tudni, hogy 
a hashajtó más gyógyszerek bélben való tartózkodását is 
megrövidíti, így azok kiürülése gyorsul, felszívódásuk és 
hatásuk is csökken. Ez leginkább hormonok és fogamzás
gátlók esetén lehet veszélyes, illetve a szívelégtelenség 
esetén alkalmazott gyógyszereknél is, mert ezeknél 
pontosan kiszámolják azt a mennyiséget, amit szedni 
kell a megfelelő hatás kiváltásához. Tehát ilyen esetekben 
mindenképp szólni kell az orvosnak a hashajtó szedéséről. 

Fenolftalein, illetve szennatartalmú hashajtók  
mellékhatása lehet, hogy a vizelet elszíneződik, mert  
a gyógyszer hatóanyaga lúgos közegben pirosra változik, 
de ez teljesen normális.

Rá lehet szokni a hashajtókra? Okozhatnak függést?

Tulajdonképpen igen. Különösen a kontakt hashajtók 
huzamosabb ideig tartó alkalmazása mellett a bél „megta
nulja”, hogy akkor mozog, ha izgatják, és ha nem kapja ezt 
az ingert, nem mozdul. Vagyis az alapizomtónus lecsökken, 
ellustul az izom, a benne lévő béltartalom egyre jobban 
ki tudja tágítani, mert nem tart ellen, ami béltágulathoz 
is vezethet. 

Mi a tapasztalat, az emberek többsége tudatlanságból 
szokik rá a hashajtókra, vagy más okból?

Sokan nem is tudják, hogy szervezetük hozzászokhat a 
hashajtókhoz, sőt, akár az is előfordulhat, hogy valaki úgy 
szed hashajtót, hogy nem is tud róla. Nem köztudott, hogy 
a fogyasztó teák többsége is tartalmaz szennalevelet – 
úgy is szerepelhet, hogy anyalevél – vagy kutyabengét, 
tehát érdemes megnézni az összetételt, mert ezekre is 
ugyanúgy vonatkozik, hogy négy hétnél tovább nem 
szabad folyamatosan szedni őket. Ám meglátásom szerint 
sokan azért szoknak rá a hashajtókra, mert kényelmesebb 
megoldásnak tartják, hogy egyszerűen bevegyenek egy 
gyógyszert, mint hogy alaposan utánajárjanak az okoknak, 
esetleg rászánják magukat arra, hogy változtassanak 
étkezési szokásaikon és mozgásszegény életmódjukon. 

Maul Ágnes

A melegítô
tapasz

Izomfájdalmak
kezelésére.
(nyak, hát, derék és váll)
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• komfortérzést
biztosít

• lazítja a fájdalmas
izommerevséget

• csillapítja
a fájdalmat
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