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PoPPer Péter 
Nehéz megtalálNi a helyüNket?

Novák Péter 
kötelező szabadság miNdeNkiNek

GuNdel takács 
Gábor

„a kíváNcsiság 
a legfoNtosabb”

kérdezze meg 
gyógyszerészét... 

mert ismeri a gyógyszerek hatását,  
mellékhatását és kölcsönhatásait,

mert eskü kötelezi a gyógyításra  
és a titoktartásra,

mert egyetemi diplomája révén  
széleskörű ismeretekkel rendelkezik  
a természettudományok terén,

mert tanácsadással segít eligazodni  
a reklámokban bemutatott termékek  
között a betegségek megelőzésének 
érdekében,
 
mert a gyógyítást hivatásnak tekinti,  
nem szakmának.



 

Kedves Olvasó!
Jónéhány hőségriadóval terhelt kánikulai nap áll már a hátunk 
mögött, és vélhetően sok vár még ránk. Ezekben a hetekben 
elég nehéz rávenni magunkat bármilyen hasznos tevékenységre: 
aki még nem volt szabadságon, már tűkön ül, hogy indulhasson, 
aki volt, az legszívesebben visszamenne, és egyáltalán, a 90 
százalékos páratartalom melletti 35-40 fok sem a fizikai, sem 
a szellemi munkára nincs megtermékenyítő hatással. Ezzel 
mindenki tisztában van, közhelyeket pedig mi sem szeretnénk 
hangoztatni, de ehavi számunkban természetesen a nyárral 
kapcsolatban is adunk hasznos tanácsokat, méghozzá 
arról, miként kerülhetjük el az ilyenkor még gyakoribb 
ételmérgezéseket és -fertőzéseket. Augusztus első hete a 
szoptatás világhete, gyógyszerész szakértőnkkel így a terhesség 
és a szoptatás alatt szedhető gyógyszerek, készítmények 
kapcsán tárgyaltunk meg néhány gyakran előkerülő kérdést. 
Mivel e téma kapcsán rengeteg tévhit  
és féligazság kering a köztudatban, nem titkolt szándékunk 
az volt, hogy kicsit rendet tegyünk ezek között. Remélhetőleg 
mindenkinek tudunk hasznos információkkal szolgálni.

Ebben a hónapban Gundel Takács Gáborral beszélgettünk, aki 
némi kitérőt követően ismét a közszolgálati televízió egyik 
legismertebb arcaként dolgozik, Popper Péter pedig  
a tekintélytiszteletről ír szokásos rovatában.

Kellemes böngészést kívánunk Önöknek az utolsó nyári hónapra, 
aki pedig még többet szeretne, az a www.szimpatika.hu 
honlapon találhat további olvasnivalókat.

dr. Draveczki Ádám
főszerkesztő
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Az ajakherpesz (szájsömör) tünete: az égetô, viszketô hólyagocskák, melyek
pár nap után kifakadnak. Ekkor fertôznek a legjobban. A nedvezô seb pár nap
alatt gyógyulhat.
Kiváltja: a stressz, terhelés, kimerültség (fizikai-szellemi), láz, gyomorrontás, a
szervezet védekezésének átmeneti legyengülése.
A sebet megérintô kéz, a csók, közös evôeszköz vagy törölközô viszi a fertôzést.
Az aphta az ajak, még inkább a szájüreg nyálkahártya-kifekélyesedése. Tüne-
tei rendkívül kellemetlenek.
Kiváltja: kórokozó eredetû károsodás, fertôzés, az immunrendszer átmeneti
meggyengülése, gyulladásos folyamat, fizikai hatás (pl. erôs napsugárzás),
ételek (pl. dió, csoki, citrusfélék), allergia. 1–3 hét alatt gyógyul, esetenként el-
húzódik.
A gélt ajakfájdalmak vagy szájüregi fekély elsô tüneteikor (szúró, égô érzés)
célszerû alkalmazni.
Ha 3 hétnél tovább tartó, felderítetlen eredetû fekély, seb van a szájában, fel-
tétlenül menjen orvoshoz!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa
el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg

kezelôorvosát, gyógyszerészét!

A Carbosan gél az ajakfájdalmak – pl. láz kivál-
totta, herpesvírus okozta gyulladás-, valamint
szájnyálkahártya-fekély tüneteinek enyhítésére
és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény.
Rövid idôn belül csökkenti a fájdalmat és elô-
segíti a természetes gyógyulási folyamatot.

Vény nélkül, gyógyszertárakban kapható gyógyszer!

Magyarországi képviselô: SATCO Kft.
Tel.: (+36-1) 371-0530 • Tel./Fax: (+36-1) 371-0531 • E-mail: satco@satco.t-online.hu
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Úgy tudom, komolyan kézilabdázott, de aztán 
abbahagyni kényszerült…

Valóban így történt. 18 éves voltam, és egy 
vérszegénységgel együtt járó betegség miatt  
6 hetet kórházban töltöttem. Akkor mondták  
az orvosok, hogy abba kell hagynom a sportot. 
Egy ilyen korú fiatalembernek persze nem sza-
bad ilyet mondani, hiszen abba haltam volna 
bele, ha nem sportolhatok többet… Szóval 
pár évig még játszottam ezt követően is, de ki-
csit visszavettem a tempóból, és alacsonyabb 
szinten, a Budapest Bajnokságban folytattam 
a pályafutásomat. A betegség egyébként 
azóta sem tért vissza, és soha nem derült ki, 
miről is volt szó valójában. Számomra is teljes 
rejtély a dolog… A három gyermekem közül 
az egyik egyébként kézilabdázik.

Mivel korán abbahagyta az élsportot, gondo-
lom, nem is szerzett olyan sérüléseket, károso-
dásokat, amik az élsportolókra jellemzők…

Valóban nem, hiszen 18 évesen az ember még 
bírja a gyűrődést. Az már más kérdés, hogy 
amikor az élsportolók 30-35 évesen befejezik 

a karrierjüket, komoly problémákkal néznek 
szembe: tönkremennek az ízületeik, a derekuk, 
a hátuk, bizonyos esetekben pedig akár tragé-
diák is bekövetkezhetnek, ha valamilyen rejtett 
szívprobléma előjön.

Azért gondolom, a Telesportnál is a kézilabda 
volt a szíve csücske.

A Telesportnál egyáltalán nem volt kérdés, 
kinek mi a szíve csücske, mert mindenki azt 
kapta, ami éppen jutott és fontos volt. Nálam 
mindez pont úgy alakult, hogy a kézilabda va-
lahogy mindig elkerült, legfeljebb beugróként 
közvetítettem ilyen mérkőzéseket… Eleinte 
rengeteg kisebb sportágat osztottak rám: kara-
tét és egyéb küzdősportokat, ökölvívást, BMX-
ezést, sífutást. Egyik sem okozott nehézséget, 
mivel általában véve szeretem a sportokat. 
Persze létezik olyan, amit sosem csinálnék, és 
ezért kommentátorként is távol álltak tőlem. 
Ide tartozott például a műkorcsolya vagy a rit-
mikus sportgimnasztika, ami teljesen más világ, 
mint én. Ez persze nem gátolt meg abban, 
hogy megfeszülve drukkoljak a Regőczi-Sallai 
párosnak vagy Sebestyén Julinak.

Voltak olyan sportesemények, melyeknél büsz-
ke volt, hogy Ön közvetíthette őket?

Hirtelen két ilyen jut eszembe. Az egyik az 
első telesportos kiküldetésem volt, amikor 
1990-ben Bulgáriába utazhattam, hogy közve-
títsem a baráti hadseregek szpartakiádját. Ez 
tulajdonképpen amolyan mini-olimpia volt, 
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melyen a szocialista blokk katonasportolói 
vettek részt. Mint később kiderült, ez lett aztán 
a legutolsó ilyen rendezvény… Kezdőként 
mindenesetre óriási megtiszteltetésként éltem 
meg, hogy Vitray Tamás engem választott 
erre. A másik sorsfordító, meghatározó élmény 
pedig természetesen az 1992-es barcelonai 
olimpia volt, ahol önmagában is fantasztikus 
volt jelen lenni, de emellett a Telesport is ekkor 
érte egyik aranykorát. Hihetetlenül termékeny, 
jó csapatban dolgoztunk.

Ha jól emlékszem, a Játék határok nélkül volt 
az első nem kimondott sportműsor, amiben 
debütált. 

Valóban így volt. A Játék határok nélkül 1993-
ban indult Magyarországon, én 1994-től vezet-
tem a műsort. Eleve azért szemeltek ki engem, 
mert olyan műsorvezetőt kerestek, aki sportri-
porteri szemmel tudja szemlélni az eseménye-
ket, tehát képes klasszikus értelemben véve 

„közvetíteni” a történéseket. Azt hiszem, ebben 
a műsorban alakult ki az a stílus, ami ma én 
vagyok. A nézők is nagyon szerették a Játék 
határok nélkült, hiszen utoljára 1999-ben 
került a képernyőre, de még ma is gyakran 
odajönnek hozzám megkérdezni, hogy miért 

lett vége és mikor lesz legközelebb.

Itt tehát tudta hasznosítani a sportriporter-
ként tanultakat. De mi volt a helyzet később, 
mondjuk az Áll az alkuban, ami egy teljesen 
más világ?

Azt hiszem, én igazából bármilyen műfajban 
is mozgok, a Telesportban tanultakból élek. Az 
egy olyan műhely volt, ahol az ember egysze-
rűen mindent megtanult, amire csak szükség 
van a televíziózáshoz: jártasságot szereztünk 
a riportkészítésben, a közvetítésben, a szer-
kesztésben, és mindez élőben ment. Meg kel-
lett tanulni súgógép nélkül létezni, rögtönözni, 
amikor beszólnak a fejhallgatódba, hogy 
történt valami, ezért most perceken keresztül 
beszélned kell, és így tovább. Az Áll az alkuban 
rengeteg hasznát vettem ennek a tudásnak, 
ezt a műsort ugyanis leginkább a jazz zenéhez 
tudnám hasonlítani: a keretek és a hangnem 
adottak voltak, ezeken belül lehetett improvi-
zálni. Óriási figyelmet, koncentrációt igényelt 
a munka, hiszen a stúdióban 21 ember volt 
jelen, akiket végig figyelni kellett, hogy kézben 
tudjam tartani a dramaturgiát, a ritmust, meg-
érezzem, mikor mondott valaki olyat, aminél 
feltétlenül meg kell állni.

Élvezte?

Nagyon. Ebben a szakmában igazából a kí-
váncsiság a lényeg, mindenkit ez köt össze, 
és a magamét szerencsére maximálisan ki is 
élhettem az Áll az alkuban. A fiataloknak is 
csak ezt tudom a figyelmébe ajánlani: aki nem 
kíváncsi más emberekre és az ő történeteikre, 
az inkább keressen más elfoglaltságot magá-
nak. Kíváncsiság nélkül ez a munka egyszerű-
en nem megy.

„A kíváncsiság  
               a legfontosabb”

Beszélgetés Gundel Takács Gáborral

Gundel Takács Gábor a Telesportban 
kezdte pályafutását, de azóta volt 
már kvízmester és sok egyéb más 
is. A Magyar Televízió egyik 
legnépszerűbb személyiségével 
sportról, tévéről, konyháról 
beszélgettünk.
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Milyen típusú műsort csinálna szívesen?  
Létezik olyan, amit szeretne vezetni,  
de még nem nyílt rá alkalma?

Valahogy úgy alakul a pályám, hogy noha 
időről időre beadok egy-egy műsorötletet, 
ezekből a végén sosem lesz semmi, és inkább 
valami máshoz találnak meg. Ez persze nem 
meglepő, hiszen tudomásul kell venni, hogy 
Magyarországon ma nem a személyiségekhez 
keresnek műsort, hanem fordítva. Igazából 
fatalista típus vagyok: amit megfeszülve, 
görcsösen akartam elérni az életemben, az 
általában nem valósult meg, viszont a nem 
erőltetett dolgokból mindig valami nagyon jó 
sült ki. Tehát nem panaszkodhatom, mert min-
dig remek műsorokat kaptam, és azt hiszem, 
minden állomásnak meg is volt a maga oka. 

Ami lehetőséget a sors kínál, azt alázattal meg-
becsülöm és szorgalmasan, fegyelmezetten 
dolgozom azon, hogy minél többet hozzak  
ki az adott lehetőségekből.

Manapság hogy áll a sporttal?

Igyekszem hetente kétszer-háromszor sportol-
ni valamit. Inkább reggel van időm ilyesmire: 
ilyenkor elmegyek teniszezni, fallabdázni,  
de tegnap reggel például a fiammal úsztunk 
egy jót. Évek óta küzdök a kilók ellen, oda kell 
figyelnem arra, hogy ne szaladjon el a súlyom, 
de a megfelelő kondíció ugyanígy ahhoz is 
elengedhetetlen, hogy jól érezzem magam 
a mindennapokban. Lassan 45 éves leszek,  
és nem szeretnék elfolyni, mint sokan az én 
korosztályomból.

Tehát szereti a hasát. A családi adottságok eset-
leg tetten érhetők a főzési tudományában is?

Nem, egyáltalán nem tudok főzni. Valahogy 
sosem vonzott a dolog, pedig már a 13 éves 
lányom is főz. Inkább remek előkóstoló vagyok, 
a fűszerezésben szoktam tanácsokat adni 
főzés közben. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy 
ínyenc vagyok: szeretek új ízeket, új ételeket 
kipróbálni, és éppen ezért törzshelyem sincs, 
mert igyekszem mindig más éttermeket felfe-
dezni. Egy-két éve megpróbáltam bekapcso-
lódni a vendéglátóiparba, de aztán rá kellett 
jönnöm, hogy én igazából vendég szeretek 
lenni, és jó vendég is vagyok. Tehát érdemes 
nekem főzni, mert nem válogatok, és hálás 
vagyok a finom ételekért. 

Draveczki Ádám

Mogorva vénembernek álcázza magát. Majdnem 
elhiszem, jó színész. Első kérdéseim lepattannak róla,  
idézetek mögé bújik. - Ki van ma jól?! – kérdi.  A Vakok 
Intézetében rossz a lift, gyalog mászunk föl a másodikra, 
a szobájáig. Egyik kezében fehér botja, másikban kapu-
csínó, talán szeretne a korlátba kapaszkodni, ám nem 
jut eszembe elvenni tőle a kávét; még sután mozgok az 
ismeretlen közegben. Idő kell, hogy összehangolódjunk, 
de beszélgetésünk valódivá válik, és kezdek képet kapni 
Tardy Balázsról, aki színművész, író-rendező, mégis 
mindenekelőtt: alkotó ember. Közönséggel vagy a nél-
kül, látóként épp úgy, mint vakon. És se nem mogorva, 
se nem vén.

Mióta él itt?

Hagyjuk a dátumokat, nem érdekesek. 5-6 éve. Egyedül 
a lányom születési idejét vagyok hajlandó megjegyezni. 

Olyan filmek jegyzik a nevét, mint a Bohóc a falon,  
a Szépleányok, ne sírjatok, a Hamis Izabella vagy az 
Ikonosztáz, hogy színpadi tevékenységét ne is említsem. 
A siker mennyire volt fontos? 

A munka számított, ma is az éltet. A sikereket a helyükön 
kezeltem. Nem a szakma az életem, hanem az életem. Aki 
mögött nincs igazi történet, az képes két csinos mondatban 
összegezni. Egyébként itt, az Intézetben nem számít, ki vagy. 

Az nem mindig baj. Szövődtek új barátságai?

Egy-két emberrel találom csak meg a hangot. A betegség-tu-
dat gyilkos, fizikailag, szellemileg is, sokan feladják. Nem túl 

inspiráló a közeg. Én egészségileg amúgy nem panaszkod-
hatok, ezért nagy a feszültség a lehetőségeim és a mozgás-
kényszerem között. Szimpla elmebajom persze van, de kell is, 
akinek nincs, halálosan unalmas. Sajnos kevés itt a hasonló 
bolond. Egyébként, egy ófrancia mondás szerint, „aki 60 felé 
még nem utálja az embereket, soha nem is szerette őket”.  
Én 61 vagyok.

Bejöttem az oroszlánbarlangba?

Hát, minden szakmának megvan a veszélye. De ne vegyen 
teljesen komolyan.

A régi kapcsolatai hogy alakultak?

Kevesen tudják, hogyan viszonyuljanak hozzám. Idegesítem 
őket. „És mennyit látsz?”- kérdezgetik; engem ők idegesí-
tenek. De az igazán fontos emberek mellettem maradtak. 
Andrea, a barátnőm a legnehezebb időszakokban is kitartott, 
akárcsak Kati unokanővérem, akit testvéremnek érzek, vagy 
a kicsit sem mostoha mostohatestvérem, János. És persze, 
a lányom, Anna, aki a 8 órás agyműtétemet mozdulatlanul 
ülte végig a folyosón. Naponta beszélünk, mindenki irigyel 
miatta. Ő életem egyetlen tökéletes teljesítménye. Körtvé-
lyessy Zsoltot is meg kell említenem, vele még Miskolcon 
dolgoztunk együtt, Orosz Tamást szintén, aki barátom,  

Egy-két társsal,

humorral, lóval

túl a szakadékoN
Polgár Teréz Eszter
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egyben mentorom; és Galkó Balázst, aki épp most hozott 
nekem Hrabal-hangoskönyvet. Vele Hrabal első népszerűsítői 
közé tartoztunk itthon, és azóta is közös kedvencünk.

Gyűlnek a nevek...  Az olvasás mint a munka része vagy 
mint örömforrás, ugye, kiesett. Tudja valami helyettesíteni?

Nem, nagyon hiányzik, talán a rádió pótolja némiképp: így 
tájékozódom közéletről, irodalomról. Kaptam ugyan egy ún. 
olvasótévét, de nagyon macerás az alkalmazása. Megmuta-
tom, hogy működik. Ezt is egy magyar zsidó találta fel a Síp 
utcában, de itt természetesen nem kellett, vitte Amerikába. 
Hol lehet a szemüvegem? A legrosszabb az állandó keresés... 
Beteszem az írást, alul egy kamera fölveszi, és fölül nagyítva 
kivetíti. De betűnként kell összeraknom a szavakat.

Tehát Ön nem vak, hanem gyengénlátó.

Hát, van némi látásmaradvány, de nem sokra megyek vele. 
Inkább a fülemre hagyatkozom. Szerencsére a zene nagyon 
sokat jelent... Néha az Intézettel átsétálunk a Nádor terembe: 
remek az akusztikája. Itt léptem fel utoljára, elmesélem, mert 
istenien sikerült. Vakoknak, siketeknek rendeztek konferenciát, 
és fölkértek, hogy egy siket-vak fiatalember írását és Örkény 
Gondolatok a pincében című egypercesét szavaljam. Izgatott 
csend fogadott, én gyanútlanul kiperdültem a színpadra. 
Mellettem, a jeltolmács hadonászott, ami zavart, mert peri-
fériálisan látok valamit – nehéz volt koncentrálnom. Amikor 
azonban a 2. sorban egy nő elkezdett fordítani a mellette 
ülőnek – üvöltve és oroszul –, végem lett. 

Jobban alakult fellépései is voltak az elmúlt években.  
Például egy önálló táncos produkció. 
Igen, Zsuránszky Zoltán barátom készített koreográfiát Illyés 

Egy mondat a zsarnokságról című versére. Annak idején 
a Nemzetiben láttam, és belém égett. Felvetettem Zsurának, 
hogy előadnám, most hogy éppen kövér vagyok és vak, eljött 
az ideje. Képtelenségnek tűnt, tehát belement; itt a kertben, 
meg egy kis lyukban próbáltunk. Igazából nem táncnak, in-
kább mozgásszínháznak nevezném. A Várszínházban adtam 
elő, retrospektív koreográfiák között. Kicsit Jordán Tamásnak is 
készült, szeretném neki megcsinálni újra, Szombathelyen.

 Lett az előadásnak visszhangja?

Elragadtatottan nyilatkozott mindenki, de szerintem ez 
némileg a cirkuszi attrakciónak szólt. Végülis tényleg az: 
egyedül a sötétben mozogni, minden támpont, kapaszkodó 
nélkül fantasztikus, de egyben végtelenül ijesztő. Halálug-
rás-élmény... Teljes bizonytalanságot él át az ember. Csak 
a belsőmre hagyatkozhattam, miközben kötött volt minden 
egyes mozdulat, improvizálni nem lehetett. Amikor dicsértek, 
nem tudtam, mennyi jár ebből a teljesítménynek, hogy nem 
lát a szerencsétlen, mégis mire képes, és mennyi annak, hogy 
hatott rájuk a darab. 

Amikor szöveges előadásra készül, hogyan tanul?

Világéletemben tanultam. Lételemem. És időnként kipattan 
a fejemből, mit lehetne megcsinálni. Akkor a következő 
lépés, hogy kit tudok még bebolondítani. Rengeteg irodalmi 
szöveggel van tele a fejem. Cd-lejátszón, vagy mp3-on 
hallgatom a megtanulandókat. Most kortárs költők verseit 
tanulom, és tervezem egy ilyen cd elkészítését. Hallja ezt 
a zajt? Az ablakaim a Hungária körútra néznek. Mintha 
a járdaszigeten lenne a párnám. Aludni úgysem tudnék, hát 
fél éjszaka tanulok.

Akkor  Önben sok bizakodás kell hogy legyen. 
 Aki megkeseredett, annak nem fontos közvetítenie  
valamit mások számára.

Maga mondta. De én nem hit-remény-szeretet alapon élek így, 
csak ilyen vagyok. Jó, igaz, tömhetném magam zsíros kenyér-
rel meg alkohollal, vagy rázhatnám az öklöm a Sorsnak, ahogy 
sokan. De az életünk hullámhegyek-hullámvölgyek sorozata. 
Látóként is. Nekem minden mélypontomon visszaadták az 

erőm az irodalmi és zenei 
remekművek. Beethovent hallga-
tok – ismeri? Szintén fogyatékos volt. Bartókot sem tudom 
megunni – következő tervem az ő Allegro Barbarójára egy 
táncszínházi produkció. Zongorakísérőnek fel szeretném 
kérni Kocsis Zoltánt. Tudja, amikor megvakultam, rettentően 
kétségbeestem. De megszoktam, hogy kívülről nézem 
önmagam, hogy a testem nem én vagyok, csak eszköz.  
Elképzelhetetlen volt beleragadnom abba a ragacsos trutymó-
ba. Az intellektusom és főleg a humorom nem engedte...

Napközben, amikor nem tanul, és nem készül fellépésre, 
mivel tölti az idejét?

Törzsvendég vagyok pl. egy kisvendéglőben, most is onnan 
jövök: Gyuri bácsi, helyi ápolt-barátom meghívott pótkajára. 
Napi négy órát egy gipszműhelyben dolgozom; szívesebben 
fonnék kosarat, de most ez a lehetőség. A kapott pénz szim-
bolikus, viszont szükségem van rendszeres munkára. Nemrég 
elkezdtem dobolni járni, gondoltam: úgy haljak meg, hogy 
nem tudok?! Tanulok Braille-írást – Pászti Ágnestől, aki 
nagyszerű ember, rengeteget segít nekem; és szeretnék még 
gyógymasszőr tanfolyamot végezni.

Elfoglalt ember. Beszélhetünk a betegségéről,  
amely a látása részleges elvesztéséhez vezetett?
 
A szemem romlására lettem figyelmes, de a szemorvos ne-
urológushoz küldött, aki aneurizmát, vagyis agyi értágulatot 
állapított meg: a kiöblösödött ér nyomja a látóideget, amely 
ettől sorvad. 3 operáción estem át, köztük egy 8 órás, nyitott 
agyműtéten, de nem javult az állapotom. A látás semmivel 
sem pótolható, de érdekes, hogy az emlékezet, a látásmarad-
vány valahogy elég ahhoz, hogy képet alkossak. Az agyam ki-
egészít és összerak, ha fontos, pl. ha csinos nővel találkozom. 
Nem látom, de érzékelem a látványt. Az emlék és a primér 
élmény együtt hat. Maga még férjhezmenés előtt áll?

Igen, de ez sajnos nem azt jelenti, hogy olyan nagyon 
fiatal vagyok.  Sikerült megbékélnie az állapotával? 

Nem összegzek. Valahogy a lelkem mélyén hiszek a fiziku-
momban, annyi mindent legyűrtem már. Járok konditerembe, 

gyorsgyaloglásra a Ligetbe, és időnként lovagolni, Eszes  
Sándor volt színész-barátomhoz, Szentendrére. Amikor ki-
megyek a lovardába és vele meg a lovakkal töltök egy napot, 
az olyan élmény, amiből egy hónapig élek. Nagyon hálás 
vagyok neki, mert nem engedhetném meg magamnak ezt 
a luxust. Gyerekkoromtól szívem közepe a ló: ismeri, érzi a lo-
vasát, lát is helyette, ha kell. Fantasztikus kapcsolatok fűztek 
lovakhoz, Szirént pl, akit én Irénkének becéztem, születésétől 
ismertem. De minden állatot nagyon szeretek. Itt csak két 
növényt tarthatok az ablakban, kutyám, macskám nem lehet. 
Kár. Mélyen osztom Mark Twain mondását, mely valahogy így 
hangzik: „A macska az egyetlen háziállat, mely nem hagyta 
rabigába hajtani a fejét. Ha véletlenül sikerülne az embert 
a macskával keresztezni, az embereknek igen javukra válna. 
Szegény macskákkal viszont borzasztó rosszat tennénk.”

Ez nagyon tetszik. Mark Twaint is szeretem,  
meg a macskákat is. Amúgy kutyám van.

Igen? Akkor megérdemli, hogy elmondjam a kedvenc  
viccem. Stevie Wondert kérdezi egy riporter: - Nem zavarja 
Önt a munkájában és életében, hogy vak?  - Nem, megszok-
tam – hangzik a válasz –, kialakítottam az életemet,  
jól eligazodom. Sokkal jobban zavarna, ha mondjuk, teszem 
azt... néger lennék.

Nem hittem volna, hogy ilyen vidáman távozom...  
Kifelé menet rossz irányba indulok, karon fog, és lekísér 
egészen a kijáratig. Fárasztó lesz visszalépcsőznie, de 
hiába tiltakozom. Ő úriember, én pedig – habár látok –  
bárhol eltévedek.
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Nehezen magyarázhatnám el a játékbolt eladójának, hogy nem 
helyes apuka vagyok, az indiános arcfesték nekem lesz, bizony, 
én magam akarok teljes harci díszben kenuzni a Holt-Körösön, 
és énekelni a dalt: megmondtam én, enyém leszel... Nem is 
teszem, az oldalamon lógó csodás csecsemőre fogok mindent.

Hogy hol rontjuk el pontosan? Mármint a saját létezésünket? 
Valahol a huszonötödik életév tájékán, mikor elér az a kedves 
társadalmi célú üzenet a friss diplomához, vagy csak az ún. 

„felnőttséghez” járó forró kézfogással, hogy most már akkor 
vidd is valamire, építsd fel, tömd tele, és nagy legyen ám,  
de nagyon nagy, vagy semmi vagy!

„Semmi vagy, ne rágódj” – Andromaché görög hősnőhöz 
intézendő adja Euripidész a kar szájába ezen szavakat, ki őszin-
teségi rohamában elszámolt saját addigi életével. Számoljunk 
el mi is. A kézfogáshoz ugyebár minimum két ember kell,  
és ebben a szituációban az egyik fél vélhetőleg mi vagyunk, 
tehát kezünket, nevünket adjunk a nagy projekthez, kár lenne 
tagadni. Hát ki az a helyes buksi fiatalember, aki ott virít (vagy 
szeretne virítani) abban a hatalmas autóban? Hm? Aki olyan 
kényelmesen pöffeszkedik (vagy szeretne pöffeszkedni) a 
bőrkanapén, oh, a sikersrác, ki csupa bű és csupa báj, csak úgy 
árad (vagy szeretne áradni) az Ármáni körülötte. Ki?

Motivációból ambíció lesz egy villanás alatt, olyan 
jó személyes, a világ megváltoztatásának kény-

szerét elnyeli a sokzsebes fekete buksza, 
s csak a végső elszámolásnál  

derül ki, buksz-e?

Buksz biza’, mert soha nem elég, soha nem lesz elég a pénzből, 
épp ez az ördögi az egész találmányban, hogy állandóan 
számolni kell, legyen szó a villanyszámláról, vagy a Riviérás 
ásványvíz euróból forintra átszámolásáról. De boldog egy 
percig sem lehetsz.

És nem elég a sikerből sem, a karrierből, a buzgó nagyravá-
gyásból, és sorolhatnám, de minek, annyiszor megbeszéltük 
már, mégsem változunk, mégsem változik semmi,  
csak az életévek száma...

Maradjon legalább a nyár, az egy nyári emlék, ökörhülyeség  
a napon, jól megférve az emberiség megváltásáról szőtt 
álmokkal, gyerekesen, derekasan.

Emlékszel, mikor II. világháborúsat játszottunk? A pillanatot, 
mikor Hős vagyok! felkiáltással négyszázszor estél össze, mert 
már nem térhettél ki a géppisztolysortűz elől, de valakinek 
oda kellett állni, mert nálam voltak a szupertitkos katonai 
térképek? Istenem, mennyit röhögtünk akkor, most meg csak 
keservesen sírok, mert elfelejtettem megköszönni, pedig azóta 
sem akadt senki, hogy ennyiszer adja értem életét.

És a nagy terv? Hogy felfedezzük a második lakható planétát  
a világegyetemben, és  Kudlik Júlia jelenti be a Deltában? 
Hogy a negyven fokban napokig jártunk pizsama – búvár-
szemüveg kombinációban szkafander gyanánt? És amikor  

a Gödöllői Agrártudományi Egyetem orvoscsoportja 
voltunk, akik feltalálták az éhínséget megszüntető 

vakcinát? És a dalunk? Most milyen dalunk van, 
barátom? És milyen motivációnk? Nem tudom, jó 
ötlet-e felnőni, de gyereknek egy kicsit sem ma-

radni – na, az egészen biztosan nagy hülyeség volt. 

Lazítsunk a nyakkendőn, erre kérlek téged 
is. Ősszel majd komolyan szomorko-
dunk, esküszöm. De most lementem  
a partra. Gyere te is!
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MOST CSAK

1160 Ft
   

Zovirax 
ajakherpesz 
krém
2 g

A száj és az arc 
területén jelentkező 
herpeszfertőzés 
helyi kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

550 Ft
55,0 Ft/db

Voltaren Dolo 
filmtabletta
10 db

Fejfájás, fogfájás, 
menstruációs fájdalom, reumatikus 
és izom eredetű fájdalom csillapítására
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

1320 Ft
   

Visine Classic 
szemcsepp
15 ml

Szemirritáció 
okozta tünetek 
enyhítésére
Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer

MOST CSAK

765 Ft
25,5 Ft/db

Tisasen 
tabletta
30 db

Hashajtó, székrekedés 
rövid ideig tartó kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

1360 Ft
27,2 Ft/db

Tebofortan 40 mg 
filmtabletta
50 db

Központi idegrendszeri zavarok, 
szédülés, fülzúgás, fejfájás, látászavar, 
emlékezetgyengülés, szorongással 
kísért hangulati labilitás kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

1845 Ft
61,5 Ft/db

Revalid 
kapszula
30 db

MOST CSAK

1080 Ft
   

Corega Extra Strong 
műfogsorrögzítő 
krém
40 g

Egész napos tartás. 
Megakadályozza az ételmaradék 
műfogsor és fogíny közé kerülését.
Orvostechnikai eszköz

MOST CSAK

1925 Ft
19,3 Ft/g

Lioton 100 000 
gél
100 g

Visszérbetegség okozta panaszok (nehézláb 
érzés, lábdagadás, fájdalom) kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

1205 Ft
   

Lamisil Derma
1% krém
7,5 g

Gombás fertőzések 
helyi kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

MOST CSAK

2155 Ft
143,7 Ft/db

Compeed 
Herpesztapasz
15 db

Legdiszkrétebb 
megoldás 
a herpesz gyors 
kezelésére
Tapasz

MOST CSAK

615 Ft
61,5 Ft/db

Advil Ultra 
lágyzselatin 
kapszula
10 db

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

MOST CSAK

670 Ft
83,8 Ft/db

Advil Ultra Forte 
lágyzselatin 
kapszula
8 db

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

* Áraink maximált akciós árak

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

MOST CSAK

650 Ft
   

Vibrocil 
oldatos 
orrspray
10 ml

Megfázás és allergia 
okozta orrnyálkahártya-
-duzzanat csökkentésére 
(6 éves kor felett ajánlott)
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

AUGUSZTUSI AKCIÓ*
MOST CSAK

725 Ft
72,5 Ft/db

Neomagnol 
tabletta
10 db

Vízben feloldva 
fertőtlenítésre szolgál
Vény nélkül kapható 
fertőtlenítőszer

MOST CSAK

2480 Ft
49,6 Ft/db

Milgamma N 
kapszula
50 db

B-vitaminokat tartalmazó készítmény. 
Fájdalommal, gyulladással járó 
ideg-megbetegedések és reumatikus 
kórképek esetén
Vény nélkül kapható gyógyszer



Fiammal közösen mentem a VOLT-ra. Először együtt egy 
fesztiválon, ami lehet, hogy megbotránkoztat valakit, de 
számomra ez a családi kultúránk része. Ha pedig megyünk, 
legalább együtt menjünk, amíg még nem vagyok ciki  
a gyereknek... 

Szóval együtt mentünk, hallgattunk koncertet, nekem volt 
egy-két kötelező megbeszélésem, de azért igyekeztünk annyi 
időt együtt tölteni, amennyit csak lehet. Zavarni persze nem 
akartam: szeretném azt hinni, hogy még emlékszem arra az 
időszakra, amikor én voltam 16 éves – nem volt annyira rég... –, 
és tudom, mennyire érzékenyek a kamaszok arra, ha nem 
tartják tiszteletben azokat a határokat, amiket éppen ebben  
a korszakban alakítanak ki maguknak. Tehát Ádám is 
találkozott a haverjaival, mentek külön ide-oda, amerre csak 
akartak, és ezalatt én is felelevenítettem egy sor régi emléket 
azokkal a barátokkal, majdnem-barátokkal és ismerősökkel, 

akikbe az ember belefut egy hasonló esemény alkalmával. 
Nincsenek kevesen, így vigyázni kell arra, hogy ne igyunk 
mindenkivel egy-egy pohár sört, bort vagy a kötelezettségek 
letudása után akár valami erősebbet is a viszontlátás örömére... 

Számomra még mindig ez a fesztivál az egyetlen belátható 
méretekkel bíró rendezvény hazánkban. A többi olyan 
gigantikussá nőtte ki magát az elmúlt években, ami 
számomra már sokkk. Szakmámból adódóan minden  
évben jelen kell lennem egy-két ilyen eseményen, így  
azt hittem, sok meglepetés már aligha érhet, de a napokban 
egy elrettentő adat jutott tudomásomra: a hazai fesztiválok 
egyik legnagyobbikán az első két napon megdöntötték  
a detoxikáló-csúcsot az alkohol és a drogok terén, és nem az 
előző évit, hanem az előző két év összegét. (Nem a Szigeten!) 
Ez mindenképpen rossz, sőt, felháborító és riasztó is egyben. 
És lényegében nem is a lökött huszonévesekre akadtam 
ki – bár azt sosem értettem, miért szükséges a szórakozáshoz 
a „cucc” –, hanem azokra, akik mindebből meggazdagodnak. 
A szerek egészségügyi hatásait meg jobb nem is firtatni... 
A fiamban persze megbízom: értelmes gyerek, aki nemcsak 
az iskolában, de otthon is hallott már a különféle káros 
szerekről. Remélhetőleg mindenféle demagógia és túlzó 
aggodalom nélkül, tárgyilagosan és tényszerűen sikerült 
neki mesélni a veszélyekről... Azt ugyanakkor nem állítom, 

hogy nem aggódom, hiszen a drog manapság 
már mindenhol jelen van, a „jó” iskolákban 

és „jó” fesztiválokon is. 

A VOLT mindenesetre kellemes 
élmény volt: az együttes jelenlét 
miatt családi, de közösségi is 
egyben. Jövőre is igyekszem majd 
hasonló módon megszervezni  

ezt a pár napot.

Ha nyár, akkor fesztivál... Biztos én is képben lennék, ha még 
egyetemista éveimet tölteném, és nem öt gyermekemet 
szeretgetném, nevelgetném éppen. Valószínűleg én is 
fognám a sátrat, hálózsákot, és járnám az országot keresztül-
kasul, nehogy lemaradjak egy fergeteges buliról. Magunk 
közt szólva: azt már nem tudom, honnan teremteném elő 
azt a pénzösszeget, ami egy ilyen fesztiválról fesztiválra 
utazgatáshoz kell...

Ádám fiam révén hamarosan pontosan fogom tudni, mikor 
és az ország melyik pontján dübörögnek a hangfalak, 
hiszen már 16 éves, és pár év múlva nálunk is beindul 
a fesztiválszezon. Már idén is beleszagolhatott ebbe egy-két 
helyszínen, ugyanis Apa elvitte magával „dolgozni” Sopronba. 
Vagy Ádám vitte magával bulizni, mindegy, mert egyelőre 
szülői felügyelettel volt a VOLT. Apa rettentő büszke volt, hogy 
még nem ciki, és a nagyfia szívesen tombol vele Quimby 
koncerten, vagy türelmesen megvárja, míg a borfaluban 
fröccsözik, és csak utána mutatja meg neki az addig soha 
nem hallott „nagyon menő” zenekarokat.

Azért nem vagyunk teljesen kezdő fesztiválozók sem, 
hiszen Apa az elmúlt tíz évben több zenekarral is fellépett 
több fesztiválon, így voltunk már gyerekekkel és nélkülük 
is, nappal és éjszaka is, esőben és kánikulában is főleg 
vidéken, de Budapesten is koncerten. A Szigetre is kivittük 
a gyerekeket, először talán négy éve, amikor Apa a világzenei 
színpadon játszott. Igaz, hogy délutáni koncertet adott, de 
én teljes frászban voltam, minden gyerekre felragasztottam 
egy szalagot a nevükkel és a telefonszámommal... Persze 
nem tűnt el senki, imádták a koncertet, az óriási színpadot, 
énekeltek és táncoltak, ültek a földön egy-egy pohár 
üdítővel, mint a felnőttek a sörükkel. Egy 
idő után már én sem aggódtam 
annyira, hallgattam a zenét, és 
a hangerőtől nem hallottam, 
mikor két éves Bence fiam 

próbált kiabálni nekem a pisilésről. Így aztán később találtunk 
képeket a neten, ahogy a tömeg közepén nadrágot cserélek 
kicsi fiamnak, majd olyan képeket is, ahol négy gyerek 
gitározik gumigitáron egy sátor előtt, miközben mögöttük kis 
pohárral koccintanak a felnőttek.

Két whiskey elfogyasztásáért ugyanis felfújható gitárt adtak 
ajándékba, és persze baráti társaságunk mindent megtesz 
a gyerekeinkért...

Nem rettentett el ez az élmény eléggé a Szigettől, hiszen 
tavaly is kimentünk velük, kihasználva Apa két ajándék 
napijegyét, és azt a tényt, hogy tizenkét éven aluliaknak nem 
kell fizetni. Így elvittük őket életük első Kispál koncertjére. 
Nem tudom, mit gondolhattak rólunk a kívülállók, furcsa 
látvány lehettünk, ahogy egy láthatóan domborodó hasú 
kismama és két kislánya együtt éneklik a szövegeket, 
mellettük Apa nyakában egy még kisebb fiú üti a ritmust, 
oldalt pedig egy kamasz srác ugrál, akit ez az egész felállás 
egyáltalán nem zavar.

Idén persze egy kicsit csendesebben fesztiválozunk, hiszen 
nyolc hónapos kisfiam még csak gyerekkoncerteket látogat. 
A Sziget megvolt, igaz, Gyerekszigetnek hívták, fesztivál 
is volt kenyérlángossal, vásárral, távolabbról hallgatott 
muzsikával a Lánchídon sétálva, de ahogy 
nőnek a gyerekek, azt hiszem, ez 
a pár nyugis év csak a vihar előtti 
csend...

aNya – aPa
s z e M M e l FesztiválFeeliNGapaszemmelFesztiválFeeliNGanyaszemmel
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Önmagam ismeretében elég fiatalon 
rájöttem arra, hogy nem szabad középen 
megállnom. Nekem csak az a lehetőségem, 
hogy lemenjek az egzisztenciális 
nullpontra, mint Svejk, akinek teljesen 
mindegy, hogy börtönbe vagy diliházba 
csukják, csak egy doboz gyufára van 
szüksége, és így is boldog. Vagy pedig 
feltörjek addig, ahol már csak virtuális 
főnökeim vannak. Én annyira öntörvényű 
vagyok, hogy nem bírom elviselni, ha van 
főnököm, aki megkérdezi fél 9-kor, hogy 

„Hol voltál? Miért nem értél be pontosan?” 
Na, ezt nem… Rengeteg lemondással 
lett belőlem egyetemi tanár, ugyanis 
alapvetően nem vagyok tudós típus. 
A szabadságvágy vitt előre ezen az úton, 
nem pedig a karrierizmus.

Bizonyos emberek rosszul tűrik a hatalmat 
maguk felett: él bennük egy mániás vágy 
arra, hogy azt csináljanak, amit akarnak. 
Ezzel kezdődik az emberiség története is: 

„Csak a két fa gyümölcséből ne egyetek”, 
mondta az Isten. Mi a válasz? Csakazértis… 
Még az Isten hatalmát sem fogadom 
el, és azért is eszem abból, amiből nem 
lenne szabad. Az emberek egy része 
ilyen, de nem mindenki. Van, akinek 
éppen az ad biztonságot, ha pórázon 
van, létezik egy hatalom, akitől függ, 

aki védi, aki gondoskodik róla, és főleg 
felmenti a gondolkodás alól. Ahogy Füst 
Milán is mondja, rengeteg olyan ember 
él, akinek a fejében nincs semmi. Ebbe az 
ürességbe aztán beleteszik a marxizmust, 
a katolicizmust, a taoizmust, és így tovább: 
innentől kezdve mindenről van véleménye, 
állásfoglalása, de elkerülhetetlenül 
fanatikus lesz, mert más nincs 
neki. Így aztán eljut oda, hogy 
akinek más is van a fejében, 
az rossz, sőt, valószínűleg 
gonosz, talán sátáni is, tehát 
el kell pusztítani… Így lesz az 
egygondolatú fanatikusból 
szadista gyilkos, a szeretett 
vallásából inkvizíció, és 
így tovább. A konformista 
engedelmességet két dolog 
hozza létre: a tömeghangulat, 
amivel nem merünk szembemenni, 
és a tekintély, illetve az azt hordozó 
személy. Mindegy, hogy az illető 
érdemes-e a tekintélyre, vagy nem, de 
ha elég szuggesztív, mennek utána, akár 
Churchillnek, akár Hitlernek hívják. Aki 
ilyen, annak soha semmi baja nem lesz 
a hatalommal, a főnökséggel.

Másokban viszont él a függetlenség igénye, 
és nem fogadnak el soha semmilyen 

hatalmat, sőt, inkább abba a túlzásba 
esnek, hogy ami felülről jön, az csakis  
rossz lehet. Egy klinikai osztályon 
dolgoztam beosztottként. Miután a főnök 
meghalt, én lettem az utódja, és elkezdtek 
utálni. Azonnal kiváltott az emberekből 
egyfajta ellenállást, hogy én lettem a főnök. 
Ez – a kiszolgáló stréberrel szemben – 
egyfajta kamaszattitűd, ami ugyanolyan 
mélyről érkezik, mint az alávetettség 
elfogadása. Úgy gondolom, alapvetően 
attól függ, ki milyen lesz, hogy mennyire 

érzi magát belül biztonságban.  
Aki elveszve érzi magát, az 

fogékony a tanácsadásra, 
utasításra, aki pedig 

nem, az nem tűri, hogy 
más belebeszéljen 
abba, megkereszteli-e 
a gyerekét vagy rágyújt-e. 
És ebből óhatatlanul 
komoly konfliktusok 

származnak, amikre én 
sem tudok jó megoldást.

Ancsel Éva filozófus azt mondta, 
az a baj, hogy a modern technikai 

civilizáció megalázza az embereket, 
mivel csavart, cserélhető, eldobható 
társadalmi alkatrészt csinál belőlük. 
A félreértések elkerülése végett: ez 
a susztert és az értelmiségit egyformán 
érinti. Gyerekkoromban a házunkban 
lakott Sorbán bácsi, gyönyörű cipőket 
gyártott, és büszke volt magára. S aki ma 
cipőgyárban dolgozik? Megnyom egy 

gombot, egy gép kivág 600 talpbőrt… 
Bárki megtanulja tíz perc alatt. Nagy 
megalázottság, ha az ember könnyen 
behelyettesíthetővé válik. Van például egy 
fül-orr-gégész szakorvos barátom, akihez 
bement egy néni fülzúgással. „Megmérték 
mostanában a vérnyomását?”, kérdezte 
tőle a barátom, majd átküldte egy másik 
szobába vérnyomásmérésre. A néni elment, 
ő pedig magába roskadt. Úgy érezte, hogy 
megszűnt orvosnak lenni, és fülmesterré 
vált, hiszen nem ő mérte meg a beteg 
vérnyomását. Na de hogy mérje meg, ha 
közben harmincan ülnek odakint? Erről 
van itt szó: bárki tud adni egy papírt, hogy 
méresd meg a vérnyomásodat… Azzal, 
hogy az ember egy alkatrész, rengeteg 
egyéni törekvéséről, becsvágyáról 
le kell mondania, és éppen ezért 
a családban már nem hajlandó semmiféle 
kompromisszumra. Az egész társadalmi 
élete megalkuvásokból áll, és otthon már 
érvényesíteni akarja a saját szubjektív 
igényeit – márpedig így nem lehet együtt 
élni egy kapcsolatban. Ancsel Éva itt látta 
a fő problémát, és hajlok rá, hogy igaza volt.

NEhéz 
mEgtAlálNi 
A hElyüNKEt?
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Nyár van, kánikula telepedett mindenre: az embernek 
nincs is energiája annyit enni ilyenkor, mint egyébként, ha 
azonban mégis megéhezik, érdemes odafigyelni, milyen 
táplálékot vesz magához, a nyár ugyanis az ételmérgezések 
szezonja. Farkas Nándor dietetikussal beszélgettünk.

Mi az oka annak, hogy nyáron gyakoribbak  
az ételmérgezések? 

Mert nyáron meleg van, ami több következménnyel is jár. 
A nyers ételekben lévő mikroorganizmusok, baktériumok gyor-
sabban szaporodnak a hőségben, ami máris kockázati tényezőt 
jelent. Ha tartósan meleg az időjárás, az ételek elkészítése vagy 
tárolása során is több kórokozó juthat ezekbe. Emellett pedig 
a különböző repkedő rovarok is terjesztik a baktériumokat, 
hiszen az előzőleg a szemetesben kutakodó légy a következő 
pillanatban már a klopfolásra váró hús tetején mászkál. A nyári 
melegben a zöldségeken, gyümölcsökön is több a kóroko-
zó. Ráadásul a mosatlan gyümölcsre és zöldségre rakódott 
szennyeződés is komoly mérgezéseket okozhat, hiszen ezeket 
gyakran ólommal, arzénnal permetezik. 

A leggyakoribb és legismertebb ételmérgezés  
a szalmonellafertőzés. 

Nemcsak általánosságban véve a leggyakoribb, hanem a nyári 
hónapokban még ezzel együtt is különösen gyakori. A nem 
megfelelően tárolt, napon hagyott ételek, a mosatlan gyümöl-
csök kiváló táptalajt biztosítanak a szalmonella kórokozójának. 

Ez egy szívós és ellenálló baktérium, 
ami nagyjából 8-tól 45 fokig érzi 

magát a leginkább elemében. 
A fertőzést elsősorban nem 

megfelelően tárolt tojásból, 

szárnyasból, sertésből 
lehet „beszerezni”, de  
ugyanígy a mosatlan  
gyümölcstől is kaphatunk 
szalmonellát. Nyáron a tej, a fagylalt, 
sőt, a jégkocka is rizikófaktor lehet ebből a szempontból,  
hiszen a víz is lehet fertőzött. A tojást külön kiemelném,  
mert óvatos becslések szerint is legalább a magyarországi 
baromfiállomány 90-95 százaléka fertőzött. A kórokozó gyak-
rabban jelenik meg olyan helyeken, ahol tömegesen készítenek 
ételeket, így például éttermekben, iskolákban, munkahelyi 
ebédlőkben, hiszen a megfelelő tárolás és higiénia igen nehe-
zen biztosítható ilyen mennyiségben a nyári kánikulában.

Mik a szalmonella tünetei? 

Hányinger, szinte elviselhetetlennek tűnő, görcsös hasfájás, has-
menés, magas láz és hidegrázás, de az influenzához hasonlatos 
végtagfájdalom is jelentkezhet a fertőzéssel. A vírus lappangási 
ideje – a fertőzés módjától is függően – néhány órától akár 
egy hétig is terjedhet. A fenti tünetek gyakorlatilag az összes 
ételmérgezésre jellemzők, nemcsak a szalmonellára. 

Hogyan előzhetjük meg a szalmonellafertőzést? 

Mivel leginkább a tojások rejtenek veszélyt, fertőtlenítsük le 
ezeket, mielőtt betesszük a hűtőszekrénybe. Másrészt – bár 
tudom, hogy rengetegen szeretik – ne együk a tojást nem 
megfelelően megfőzve, lágytojásként, mert így könnyebb 
megbetegedni. A húst is mindig süssük át rendesen, nyers 
állapotában pedig igyekezzünk vigyázni arra, hogy ne érjen 
más ételekhez. Mosogassuk el alaposan a konyhai eszközöket, 
miután nyers hússal foglalkoztunk! Ha gyümölcsöket főzünk 
be, nagyon ügyeljünk a befőttesüvegek, fémtetők, zárófóliák 
tisztaságára. Nem lehet eleget hangsúlyozni a hűtőszekrény 
használatát: ne hagyjuk kint az ételeket a konyhapulton vagy az 
asztalon, különösen nyáron, hanem pakoljuk be őket azonnal 

a hűtőbe! Arra is érdemes odafigyelni, hogy a hűtőszekrény 
megfelelő hőmérsékletű legyen, hiszen a kánikulára maguk 
a gépek is eltérően reagálnak, a régebbi típusok közül több 
egyszerűen nem tud megfelelően hűteni ilyenkor. Külföldön, 
meleg égövi országokban célszerű még fokozottabb figyelmet 
fordítani minderre. Azt például sehol sem ok nélkül írják ki, 
hogy a vezetékes víz ihatatlan. Megint csak azt tudom mondani: 
a többi ételmérgezés ellen is az elmondottak betartása jelenti 
a legbiztosabb védekezést. 

Milyen baktérium okozta ételmérgezések gyakoriak még? 

A szalmonella után hagyományosan a staphylococcus baktérium 
okozza a legtöbb ételmérgezést. Ez a fertőzés rendszerint olyan 
étel elfogyasztásából származik, ami a közönséges staphylo-
coccus baktériumok méreganyagával szennyeződött. Tipikusan 
az élelmiszerrel foglalkozók szokták beszennyezni az ételeket, 
méghozzá a bőrükön lévő fertőzéssel, ezért olyan fontos a hi-
giénia az élelmiszer-feldolgozásban és a kereskedelemben is. 
A kórokozók szobahőmérsékleten roppant gyorsan szaporodnak, 
és a staphylococcus jellemzően krémes süteményekben, tejter-
mékekben, felvágottakban és halban terjed. Ez egy hányással, 
hasmenéssel, görcsökkel és magas lázzal járó fertőzés, ami 
azonban amilyen hirtelen támad, olyan gyorsan el is múlik, 
a legtöbben egy nap alatt túlesnek rajta. De félvállról venni 
nem szabad, a kisbabák, kisgyerekek, idős vagy beteg emberek 
ugyanis szélsőséges esetben akár bele is halhatnak. Emellett 
Magyarországon is egyre gyakrabban üti fel a fejét a humán cali-
civírus, és ez is nyáron jellemző elsősorban. Ez a betegség legin-
kább a fertőzött széklettel szennyezett élelmiszer vagy a fertőzött 
személlyel létesített kapcsolat révén terjed. De ugyanígy a víz 
is terjeszti, sőt még úgy is levegőbe kerülhet, hogy a megbete-
gedés következtében a szervezetből kiürült hányadék párologni 
kezd. Calici-járvány is gyakran fordul elő zárt közösségekben.

Vagyis itt a trágyázás jelenti a fő kockázati tényezőt? 

Igen. 

Mit tegyünk, ha már elkaptuk a fertőzést? 

Igyunk sokat – 3-4 litert, tehát tényleg komoly mennyiséget –, 
ne együnk nehéz, zsíros ételeket, tojást és tejtermékeket.  
Ha kisgyerekeknél, idős embereknél észlelünk ételmérgezéses 
tüneteket, azonnal orvoshoz kell fordulni, de ha másfél-két nap 
alatt nem enyhülnek a problémák, az egészséges felnőtteknek 
is el kell mennie szakemberhez.  

Mit kell tudni az úgyneve-
zett „kolbászmérgezésről”? 
Úgy tudom, ez lényegesen 
veszélyesebb a fentieknél… 

A botulizmust szokás  így 
emlegetni, ami valóban nagyon 
veszélyes, mert az ezt okozó  baktérium 
méreganyaga, a botulotoxin a legerősebb méreg-
anyagok közé tartozik: már egymilliomod grammnyi mennyi-
ség is halálos lehet. A kolbászmérgezés elnevezés onnan ered, 
hogy jellemzően házilag tartósított élelmiszerek okozzák, így 
például a nem megfelelően sterilizált kolbász, hurka, disznósajt, 
tehát a disznóvágásból származó ételek. De ugyanígy lejárt 
szavatosságú konzervek, sőt, akár zöldségek és gyümölcsök is 
lehetnek a botulizmus forrásai. A már említett tünetek mellett 
a botulizmus izomfájdalommal, fokozott izzadással, szájszá-
razsággal jár, sőt, akár látászavart is okozhat. Ilyenkor azonnal 
orvoshoz kell fordulni, kezelés nélkül ugyanis a fertőzések 
nagyjából ötödrésze egy nap leforgása alatt halálhoz vezet. 

Mire érdemes még odafigyelni így nyáron? 

Nemcsak nyáron, hanem az év minden szakában fokozott 
óvatosságot kell tanúsítani a kémiai eredetű ételmérgezések 
megelőzése érdekében. Ezek azok a mérgezések, amiket az 
elfogyasztott növények, gombák vagy állatok méreganyagai 
okoznak. Gombák közül közismerten mérgező a gyilkos galóca, 
egyes susulykák vagy őzlábgombák, de a közhiedelemmel 
ellentétben a kalapos gombáknak csak elenyésző aránya, 
mintegy 3 százaléka veszélyes. Vagyis lényegesen több mérgező 
növény van, mint gomba. Az állati eredetű táplálékoknál egyes 
tengeri halak, kagylók, rákok okozhatnak súlyos mérgezéseket, 
ezekben ugyanis olyan szervezetek is rejlenek, melyek különféle 
idegmérgeket választanak ki. A tünetek itt is rosszullét, hányás, 
láz és végtagfájdalom, de gyakoriak a kü-
lönféle allergiás bőrreakciók, sőt, extrém 
esetben akár részleges bénulás is fellép-
het. Ilyenkor mindenképp 
orvoshoz kell fordulni.

Draveczki Ádám

kérdezze MeG 
kezelőorvosát... 

Fokozott ételmérgezés-veszély 

a forróságban
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A gyógyszerek adagolására, hatásaira és mellék-
hatásaira fontos odafigyelni, főleg, ha az ember-
nek nemcsak a saját, de gyermeke egészségét is 
szem előtt kell tartania. Augusztus 1. a szoptatás 
világnapja, ebből az apropóból Rábainé M. Kata-
lin szakgyógyszerészt – aki nem mellesleg két-
gyerekes anyuka is – arról kérdeztük, mire kell 
odafigyelnie a kismamáknak terhesség és szop-
tatás alatt, ha gyógyszerek szedéséről van szó.

Ha valaki megtudja magáról, hogy babát vár, 
nagy valószínűséggel sokkal óvatosabban fog 
bánni a gyógyszerekkel, nem beszélve az alkohol-
ról, cigarettáról. De sokan aggódnak amiatt, hogy 
még mielőtt megtudták volna, hogy terhesek 
lettek, akaratukon kívül is ártottak a babának 
azzal, amit a szervezetükbe bevittek. Mennyire 
reálisak ezek a félelmek? 

Azokat, akik nem tervezték a terhességet, és ag-
gódnak, hogy teherbeesésük idején, vagy köz-
vetlen előtte a babára káros gyógyszereket, vagy 
alkoholt fogyasztottak, azzal tudom megnyugtat-
ni, hogy a természet kitalálta erre is a megoldást. 
A fogantatást követő 15 napos időszakot 
szokták „mindent vagy semmit” álla-
potnak is nevezni. Ha olyan hatás 
érte a magzatot, ami káros len-
ne rá, akkor az a baba nagy 
valószínűséggel nem marad 
meg. A nők nagy többsége 

ilyen esetekben sem a ter-
hességet, sem a vetélést 
nem veszi észre, annyira 
korai szakaszban történik mind-
ez. Sokan megijednek, ha például 
fogamzásgátló szedése mellett esnek teherbe, 
de mivel a mai fogamzásgátlók már nagyon ala-
csony hormontartalmúak, nincs mitől félniük, ha 
amint észlelik terhességüket, abbahagyják annak 
szedését. 

Mik az alapszabályok a terhesség és szoptatás 
alatti gyógyszerszedéssel kapcsolatban? 

Elöljáróban elmondanék egy számadatot: amikor 
megvizsgálták a rendellenességgel született cse-
csemőknél a kiváltó okot, 1 százaléknál kevesebb 
olyan esetet találtak, amikor gyógyszer mellékha-
tása okozta a bajt. Odafigyelés és az alapvető sza-
bályok betartása mellett tehát kicsi esély van rá, 
hogy a terhesség alatt megfelelően kiválasztott 
gyógyszerek kárt okozzanak a magzatban. Első 
és legfontosabb szabály, hogy semmilyen szert – 
még vény nélkül kaphatót sem – ne kezdjünk el 
szedni anélkül, hogy orvosunkat erről megkérdez-
nénk. Orvosok részéről alapelv, hogy terhesség és 
szoptatás alatt nem a legújabb, frissen bejegyzett 

készítményeket ajánlják az anyáknak, ha-
nem azokat, amelyek már régóta 

benne vannak a terápiában, és 
már sok adat gyűlt össze róluk, 

így biztonsággal állítható 
róluk, hogy nem magzatkáro-
sítóak. Ami a szoptatás alatti 

gyógyszerszedést illeti, vizsgálatok ki tudják mu-
tatni, hogy egy bizonyos hatóanyag átkerül-e az 
anyatejbe vagy nem, de ez nem jelenti azt bizto-
san, hogy az adott szert tilos szedni. Előfordulhat, 
hogy az a mennyiség, amennyi a hatóanyagokból 
az anyatejbe átmegy és onnan a baba szervezeté-
be jut, már olyan csekély, hogy nem befolyásolja 
az ő egészségét. 

De gondolom, azzal nem lehet kárt okozni, ha 
valaki a lehető legóvatosabban jár el a gyógyszer-
szedéssel kapcsolatban, és ha csak teheti, kerüli 
a gyógyszereket. 

Ez az óvatosság mértékétől függ. Az rendben van, 
ha nem kapkodunk be minden apróság miatt 
gyógyszereket, de a túlzott óvatoskodás akár 
bajt is okozhat. Sokszor a kezeletlen betegség 
nagyobb kárt idézhet elő, mint maga a gyógy-
szer. Például a magas láz, különösen a terhesség 
első trimeszterében magzatkárosító, tehát nem 
tanácsos hagyni, hogy tartósan 38 fok fölötti láza 
legyen egy kismamának. Ha valaki valamilyen 
okból kifolyólag állandó gyógyszeres kezelésre 
szorul, az semmiképp ne hagyja abba a terápiát 
önkényesen, amint megtudja, hogy terhes. Való-
színűleg az anyára és így a gyerekre is az a legká-
rosítóbb, ha valaki a gyógyszeres terápiáját orvosi 
felügyelet nélkül abbahagyja. Érdemes esetleg 
már hónapokkal a tervezett terhesség előtt orvos-
hoz menni, átbeszélni, hogy biztonságos-e szedni 
a gyógyszereket, esetleg át kell-e állni másfajtákra. 

Vitaminból minél több, annál jobb? 

Attól függ, milyen vitaminról beszélünk. Aki teher-
be esik, az hiába szedett előtte is multivitamint, 
át kell állnia kifejezetten terheseknek szánt mul-
tivitaminok szedésére. Ennek egyik fő oka, hogy 
az általános multivitaminok nagyobb dózisban 
tartalmaznak A-vitamint, mint az a terhesség alatt 
megengedett. Az A-vitamin nagy mennyiségben 
bizonyítottan magzatkárosító. A másik ok, amiért 
nem elegendő az átlagos vitaminkészítményeket 
szedni, az a folsav és a vas, amelyek fokozott bevi-

tele nagyon fontos terhesség ideje alatt, vagy akár 
már azt megelőzően is, a kellő mennyiségű vas-
bevitelre pedig szoptatás alatt is ügyelni kell. 

A terhesség gyakori velejárói a hányinger, a szék-
rekedés vagy a túl sok gyomorsav. Ezeket mivel 
kúrálhatjuk? 

A terhességi hányásra a B6 vitamin szedhető, 
egyéb gyógyszeres módszer nincs. Sokszor 
egyébként épp a túl sok sav okozza a hányingert, 
ezért azt savközömbösítéssel is lehet csillapítani. 
A túlzott gyomorsavtermelésre nem ajánlottak 
azok a szerek, amik a savtermelést csökkentik, 
helyettük a savközömbösítőket szedhetik a váran-
dós nők, de ezek közül a modern, nem felszívódó 
szereket válasszák és ne a már elavultnak számító 
szódabikarbónát. Kerülni kell az olyan hashajtó 
szereket - fenolftalein, szenna levél kivonatok -, 
amik a perisztaltikát fokozzák, mert ezek vérbő-
séget, kisebb görcsöket okoznak az alhasban. 
Legbiztonságosabb a glicerines kúp, mert az csak 
a végbélben hat, de lehet alkalmazni keserűsót, 
laktulóz hatóanyagú szirupokat, illetve tamarin 
lekvárt, de figyelni kell a készítmény összetételére, 
mert ezt olykor szennával keverik. 

A fájdalomcsillapítók közül mit szedhet egy terhes, 
illetve szoptató kismama? 

Fájdalomcsillapításra használt nem szteroid gyul-
ladásgátlókkal általában azért kell óvatosan bánni, 
mert növelik a vérzésveszélyt, 
valamint a születéshez közeli 
állapotú magzat szívére 
lehetnek negatív ha-
tásai, ezért ezeket 
a terhesség 34 hete 
után nem javasolják. 
Az ezt megelőző 
időszakban alkal-
manként lehet 
szedni ezeket láz 
és fájdalomcsilla-
pításra, különösen, 

Szedjem vagy ne szedjem?

gyógyszerek terhesség és szoptatás alatt

kérdezze MeG 
GyóGyszerészét... 

20 21



ha magas lázról van szó. A 34. hét után egyedül 
a paracetamol hatóanyagú gyógyszerek használha-
tóak, de ezeket viszont az első trimeszterben aján-
lott óvatosan alkalmazni, mert zavart okozhatnak 
a magzati szervek kialakulásában. A paracetamol és 
ibuprophen hatóanyagú fájdalomcsillapítók hasz-
nálatával kapcsolatban ellentmondásba is ütközik 
a szakember, hisz a betegtájékoztató szerint ezek 
szoptatás alatt kerülendők. Pedig a hatóanyag  
nem káros, hisz mindkettőből létezik csecsemők-
nek adható szirup változat is, amit vény nélkül 
vehetünk meg a három hónaposnál, vagy öt kilós-
nál nagyobb csecsemőknek. Amit egész biztosan 
nem szabad szoptatás alatt szedni, sőt 12 év alatti 
gyerekeknek sem szabad adni, az az acetil-szalicil-
sav.  Az ópiát alapú fájdalomcsillapítókra ugyanaz 
vonatkozik, mint a kábítószerre: bejut az anyatejbe, 
terhesség alatt már a magzat keringésébe is, és 
függőséget alakít ki a csecsemőben. Tehát a szop-
tatás abbahagyásakor, vagy születés után meg-
vonási tünetei lesznek a csecsemőnek. Ezen túl 
pedig – akár a terhesség alatti alkoholizmus – ezek 
szedése is kis súlyú, visszamaradott idegrendszerű 
baba születéséhez vezet.

Az antibiotikumok szedhetők terhesség és szopta-
tás alatt? 

Mivel antibiotikumot csak receptre lehet kapni, 
ennek felírásáról az orvos dönt. Számos terhes-
ség alatt is alkalmazható antibiotikum létezik és 
a szoptatás alatt szedhető szerek spektruma még 
ennél is szélesebb. Nem kell tehát megijedni, ha 
az orvos antibiotikumot ír fel a kismamáknak, azt 

nyugodtan be lehet szedni.

Mi a helyzet a nyugtatókkal és altatókkal? 

Sajnos ezek bejutnak terhesség alatt 
és az anyatejen keresztül is bejut-

hatnak a magzatba, ezért inkább 
a gyógynövényes pl. vale-

riána tartalmú szerek javasoltak, ha már nagyon 
elengedhetetlen a szedésük. 

Ha már a gyógynövények témájánál tarunk:  
ezeket bátrabban szedhetik a kismamák,  
mint a gyógyszereket? 

Mivel ezek is aktív hatóanyagokat tartalmaznak, 
tehát hatnak a magzatra is, ugyancsak ez érvényes 
az illó olajokra. Teljesség igénye nélkül néhány 
gyógynövény és illóolaj, amit terhesség alatt nem 
javasolnak: Az aloe és az árnika méh összehúzódást 
okozhat, a boróka és a cickafark spontán vetélést 
idézhetnek elő, a fekete nadálytő és a martilapu 
pedig magzatkárosító alkaloidákat tartalmaz. Illó-
olajok közül pedig egyes kutatások szerint kerülen-
dő például az ánizs, a bazsalikom, borsmenta, fahéj, 
a rozmaring vagy a zsálya. Tehát mielőtt terhesség, 
vagy szoptatás alatt gyógynövény-kúrába kezde-
nénk, mindig kérjük ki szakember véleményét. 

Mi a helyzet akkor, ha az orvos úgy látja, elenged-
hetetlen egy olyan gyógyszer alkalmazása, ami 
mellett nem szabad szoptatni? 

Ha az anya valamilyen betegsége miatt egy 
gyógyszerrel kapcsolatban felmerül a kérdés,  
hogy a szoptatás alatt adható-e, érdemes a szak-
orvos mellett a gyerekorvos, esetleg szoptatási 
tanácsadó tanácsait is meghallgatni. Ha semmi-
képp nem szedhető szoptatás alatt egy gyógyszer, 
akkor is – nemcsak gyógyszerészként, de anyaként 
is azt javasolom –, ne döntsön a kismama azonnal 
a szoptatás végleges abbahagyása mellett. A szük-
séges gyógyszeres kúra ideje alatt próbálja fejéssel 
megteremteni a lehetőségét annak, hogy a kúra 
után lehessen folytatni a szoptatást. Hiszen az 
anyatejnél tökéletesebb táplálék és immunerősítő 
nem létezik a baba számára.

Maul Ágnes
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