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Anyagcsere és 
testsúly 
Az anyagcsere felpörgetése 
veszélyekkel is járhat. De fo-
gyaszt is?
Sokak fejében felmerül a gondolat, 
hogy ha sikerül gyorsítani szerve-
zetük anyagcseréjét, talán gyor-
sabban fogynak majd. Nos, ez 
nem igaz. Legalábbis nem olyan 
mértékben, mint ahogyan az, ha 
megváltoztatjuk az étrendünket 
és életmódunkat. A koffeinről pél-
dául bebizonyosodott, hogy na-
gyon kis mértékben növeli ugyan 
az anyagcserét, de ez nincs jelen-
tős hatással a hosszú távú fogyás-
ra. A súlyvesztés ugyanis valójá-
ban attól függ, hogy hány kalóriát 
viszünk be a táplálékkal, és emel-
lett mennyi mozgunk. A lelassult 
anyagcsere csak ritkán vezet túl-
zott súlygyarapodáshoz – ha igen, 
annak hátterében olyan egész-
ségügyi probléma állhat, mint 
például a Cushing-szindróma 
vagy a pajzsmirigy-alulműködés 
(hypothyreosis).

Az aszalt szilva
Egyetlen szem aszalt szilva is hihetetlenül sok ásvá-
nyi anyagot és vitamint tartalmaz.
Vas, kalcium, szelén, A-, B-, és C-vitamin-tartalmá-
nak köszönhetően óvja a sejteket, védelmet nyújt a 
szív- és érrendszeri megbetegedések 
ellen, és az idegrendszert is erő-
síti. Változókorba lépő nők-
nek is ajánlott, mivel segít 
visszafordítani a meno-
pauza miatt kialakuló 
csontritkulás folyama-
tát. Táplálkozáskuta-
tók szerint az aszalt szil-
va kiváló immunerősí-
tő, hashajtó és vizelethaj-
tó hatású, szabályozza az 
emésztést, rostban is rendkí-
vül gazdag. Fogyasztásával egye-
dül a cukorbetegeknek kell óvatosabban bánni, mi-
vel magas a cukortartalma. 100 g aszalt szilva 300 
kalóriát tartalmaz. Az egészség védelme érdekében 
naponta három szem aszalt szilvát fogyasszunk.

Meddig élhetünk?
Mindenki szeretné tudni, hogyan maradhat örökké 
fiatal, egészséges és boldog. S meddig?

Egy tudóscsoport előrejelzése:
Az egészséges 70 évesek, különösen, ha 
nők, elérhetik a 100 évet. A 40 évesek kö-
zül a legtöbben megérhetik a 100, és néhá-
nyan a 135 évet is. A most 30 évesek az or-
vostudomány fejlődése következtében el-
érhetik a 22. századot. A most 10 évesek is 
megöregszenek, de lényegesen jobb egész-
ségben, mint őseik. Közülük a legegészsé-
gesebbek elérhetik majd a 150 éves kort is.
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Kedves Olvasó!
Önnek hogy sikerült az évkez-
dés? Nálunk bizony kicsit moz-
galmasan indult az új év, mivel 
egy családi kirándulás számom-
ra a műtőasztalon fejeződött be 

– ha nem így lett volna, Önök 
most nem olvasnák ezeket a so-
rokat. Persze, baleset mindig 
történhet, de az én esetemben nem erről volt szó: egy el-
hanyagolt problémát kellett volna már évekkel ezelőtt ke-
zeltetnem... Na de ki az, aki csak úgy becsönget egy kór-
ház ajtaján azzal, hogy csókolom, tessék szíves lenni en-
gem megműteni? Hisz szinte mindenki úgy van vele: ha 
nem fáj, nincs baj. 

Sajnos, többnyire félünk a fehér köpenytől, rettegünk a 
kórházaktól, és mindent elkövetünk, hogy csak akkor ke-
rüljünk az orvos színe elé, amikor már nincs más lehetőség, 
nem segít a kamillatea, és a házi patikában található tab-
letták sem. De olyankor sokszor már késő, vagy legalábbis 
rosszabb a helyzet, mint ha akkor mentünk volna el kivizs-
gálásra, amikor még nem voltak akut tünetek. Urambocsá’, 
egy-egy „csak úgy” megejtett szűrővizsgálat is beleférhet-
ne néhanapján. Közhely, de sajnos igaz: nem szabad meg-
várni az utolsó pillanatot. És ez persze nemcsak az egész-
ségre, de mindennapi dolgainkra is igaz: párkapcsolatokra, 
munkahelyi problémákra és családi feszültségekre. 
Bátraké a szerencse – ha a megelőzésről van szó, akkor biz-
tosan. Érdemes elébe menni a bajnak.

Kellemes olvasást és jó egészséget kíván az egész szerkesz-
tőség nevében: 
  Kalmár András főszerkesztő
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Lovasi Andrással a Kiscsil-
lag zenekar koncertje előtt, a 
hangbeállás után beszélget-
tünk volna – de akkor András 
még a villamoson ült. Némi 
várakozás után aztán befutott, 
beállt, ivott egy rozét, és azt 
mondta, most már a miénk.  

��Mindig ilyen zűrösek a napjaid?
Nem, tegnap például viszonylag 
nyugodt napom volt. Heidl Gyu-
ri barátommal vendégek voltunk 
a Pázmányon. Kicsit gitároztunk, 
énekeltünk, beszélgettünk a diá-
kokkal. Aztán éjszaka kipróbál-
tuk az új kávéfőzőmet, ami egy 
felújított gép, nagyon profi. Az 
albérletben, ahol lakom, van egy 
kutya, őt a kávé után elvittük a 
Gellért-hegyre sétálni. Egy körül 
feküdtem le, de még hajnali 4-kor 
is kaptam SMS-t.  

�� Fix albérleted van Pesten?  
A lányomé, ilyenkor nála lakom, 
bár így sem találkozunk sokat, 
mert ő hajnalban jár dolgozni. 
Visszatérve a napomra: reggel fel-
jött a Megadó Kft. másik dolgo-
zója – ketten működtetjük a ki-
adót –, és hozott magával reggelit, 
mert a lányom tipikus húszéves, 
a konyhájában nem volt semmi 
ehető. Hat darab penészes kivi – 
azt hiszem, ennyit találtam a hű-
tőben. Aztán elkezdtem ügyeket 
intézni, mert sok dologgal elma-
radtam. Épp intenzív lemezcsi-
nálásban vagyunk, ilyenkor szin-
te semmire nincs időm.   

�� Hogy lehet ezt bírni?  
Hetente háromszor megpróbálok 

Lovasi 
András

adódóan legfeljebb „provinci-
ális sztárocskák”, B kategóriás 
celebek vagyunk, annak min-
den átkával és jutalmával együtt. 
A centrum árnyékában azért itt 
is lehet élni, jól érezni magad, jól 
érezni magad a bőrödben. Ez itt 
„kicsit savanyú, kicsit más, de a 
mienk” – és azt gondolom, nincs 
miért panaszkodni. Bizonyos 
értelemben szerencse, hogy van 
egy viszonylag zárt piac, ahol 
ezzel a nyelvvel elboldogulunk, 
és csinálhatjuk azt, amit szere-
tünk. Majd eldől, hogy ezekből 
a dalokból mennyi marad meg. 
Amúgy szerintem a magyar elő-
adók 98%-a még ennyire se vin-
né például az angolszász poppi-
acon, mert 1500 hasonló képes-
ségekkel rendelkező ember vár 
arra, hogy ő legyen az új Mick 
Jagger. 

�� Nem érzed néha úgy, hogy a 
sok sallang, a kötelező velejáró 
visszafogja a kreativitásodat?
Nem véletlenül tudtunk a 90-es 
évek elején minden évben csi-
nálni egy lemezt. Csak annyi 
koncertünk volt, amennyit meg-
szerveztünk magunknak, egyéb-
ként meg heti háromszor-négy-
szer próbáltunk. Ez a fajta lassú 
és módszeres munka, amikor egy 
év alatt csiszolódik össze valami, 
nagyon hiányzik. Most e-mailen 
küldözgetjük egymásnak a felvé-
teleket, és sokszor két-három nap 
alatt próbálunk belőle valamit 
kovácsolni. Persze, ha sikerül, az 
nagyon jó érzés. Volt olyan év a 
2000-es évek közepén, amikor 
150-200 koncertem volt össze-
sen. „Korai kapuzárási pánikom” 

volt, ezért kezdtem el csinálni a 
Budapest Bárt, a Kiscsillagot, a 
Kispált, a Lackfi-féle verslemezt, 
aztán elkezdtünk együtt dolgoz-
ni a Csík Zenekarral… Ez az idő-
szak arról szólt, hogy ilyet se csi-
náltam, ezt se próbáltam még, 
olyan voltam, mint egy kíváncsi 
gyerek a csokigyárban. Most egy 
picit megint inkább egy irányba 
próbálok figyelni, az utolsó egy 
évben újra elkezdtem magam-
nak írni dalokat. Csak nekiállni 
nehéz, húzza, halasztja az ember, 
mert tudja, hogy mivel jár, olyan, 
mint gyereket vállalni: nem elég 
megszülni, aztán nőjön, mint a 
gomba, hanem utána jön az óvo-
da, iskola, a serdülőkor stb., ami 
a mi esetünkben a hangszerelést, 
a hangfelvételt, a keverést, az utó-
munkát jelenti, aztán útjára bo-
csátod, és elkezd önálló életet él-
ni, jó esetben előtted, vagy épp el-
tűnik a szemed elől egy pillanat 
alatt. És a munka minden fázisá-
ban elronthatsz valamit, és nem 
lesz sose olyan, mint amilyennek 
megálmodtad. Szóval, most már 
tudom, hogy nem szabad annyit 
görcsölni ezen, kicsit hagyni kell, 
hogy mutassa magát a dal, hogy 
milyen akar lenni, és hagyni kell 
arra gurulni, amerre akar. De eh-
hez meg türelem kell, ahhoz meg 
idő.  

�� Tényleg előfordult, hogy öt 
perc alatt írtál meg egy dalt? 
Örömteli állapot, amikor az em-
berre egyszer csak rászakad egy 
dal, de azt is ki kell böjtölni. Le-
het, hogy öt perc alatt kész, de 
előtte eltelik akár fél év is, mire 
meg tudod írni. Ma már lazáb-

ban veszem, de régebben sokszor 
bántott, hogy egy-egy dal végül 
más formában került fel a lemez-
re, mint ahogy eredetileg megír-
tam. De ahogy az lenni szokott, 
ma már csak a szépre emlékszik 
az ember: milyen jó volt, mikor 
a Kispállal egy egri szállodában 
gitároztunk, eszembe jutott egy 
dal, és két perc alatt megvolt. 
Igaz, hogy végül csak rontottunk 
rajta, de akkor úgy tűnt, hogy ez a 
világ legjobb dala. Amikor meg-
születik a semmiből valami, az 
mindig jó érzés. De más lelkiál-
lapot kell a dalíráshoz, és az elő-
adáshoz.  

�� Benned amúgy is megvan ez 
a bipolaritás. Egyrészt, van a 
koncerteken mindig jókedvű, 
színpadi ember Lovasi, más-
részt, van az introvertált, világ-
tól elzárkózó, a hegyoldalban 
lakó, a saját stúdióban gubbasz-
tó Bandi.   
Valószínűleg ez a kettő csak 
együtt működik. Soha nem vol-
tak nagyra törő álmaim, de sze-
rintem mindenkinek ott van a fe-
jében egy-két kép, hogy mit sze-
retne elérni az életben. Nagyjából 
sikerült olyan környezetet terem-
teni magamnak, amiben mindig 
is szerettem volna élni. Azt gon-
dolom, a magyar kulturális piac 
úgy működik, hogy azt jutalmaz-
za, ha sokáig, kitartóan csinálsz 
valamit, relatíve jó színvonalon. 
Ha nagyon nagyokat ugrasz, na-
gyon szabad vagy, akkor követ-
hetetlen leszel, és azt nem szere-
tik az emberek. Én egy viszony-
lag egyenletes karriert mondha-
tok magaménak, de néha szere-

úszni, hogy legyen valami rend-
szer az életemben. Amikor épp 
sportolok, akkor tartok fogadó-
órát magamnak, akkor szoktam 
magammal beszélgetni, nekem 
ez a kikapcsolódás. A mi életünk-
ben hosszú távon az a leggyöt-
rőbb, hogy minden napot újra és 
újra ki kell találni, hogy értelme-
sen teljék, mert nincs egy meg-
szokott meder, nincs egy fajta rit-
musa az életünknek. Nekünk a 
hétvége is munkanap, miközben 
sokan azt hiszik, hogy a zenész 
hétvégén elmegy, kicsit zörög, és 
ennyiből áll az élete. De nem aka-

rom sajnáltatni magunkat, hi-
szen nyilván azért csináljuk, mert 
élvezzük. Sok örömöt kapsz visz-
sza a közönségtől. De tény, hogy 
egy olyan intenzív időszakban, 
mint a mostani, nehéz minden-
ütt helytállni.  

�� Nem hiányzik rettenetesen 
az az infrastruktúra, ami példá-
ul egy azonos státuszban lévő 
nyugat-európai művészt körül-
vesz? Például, hogy legyen mel-
letted egy asszisztens, aki elin-
tézi a dolgaidat?  
Mi a piacunk kicsinységéből 
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tek kilépni ezekből a helyzetek-
ből, amikbe óhatatlanul beszoru-
lok, és valami mást csinálni.  

�� Ugyanakkor nem tagadod meg 
a régi dolgokat. Például, lesz Kis-
pál-koncert a Fishing on Orfűn…
Ebben a személyes ambícióim 
játsszák a legkisebb szerepet, egy-
szerűen a fesztiválomnak most 
erre van szüksége. A Fishing egy 
jó nevű fesztivál, de nem igazán 

éri el az ingerküszöbét azoknak, 
akik 200 kilométernél messzebb 
laknak. Azt szeretnénk, ha egy-
két év múlva elővételben telthá-
zas lenne, kiemelkedne a többi 
kisfesztivál közül, és ha egyfaj-
ta keretet tudnánk garantálni a 
közönségünknek és a zeneka-
roknak is, amire minden évben 
számíthatnak. Ezért nyilván óri-
ási mankó lesz a Kispál a feszti-
válnak. Nekünk nincs arra pén-
zünk, hogy komoly sztárzene-
karokat vásároljunk. Egy fegy-
verünk van: a Kispál zenekar. 
Amúgy valószínűleg ezek a korai 

Kispál-számok nem játszhatók el 
hatvanévesen. Talán fizikálisan 
is jobban igénybe vesznek/vettek 
bennünket, többnyire gyors nó-
tákról van szó, és az ének is in-
kább ilyen kukorékolás, szóval 
nem egyszerű. Most még el tu-
dom énekelni ezeket a dalokat, 
de lehet, hogy 10 év múlva már 
nem. Látom a többieken is, hogy 
ez már most sem olyan egyszerű. 
Már el is kezdtünk próbálni, pont 
azért, hogy ne májusban szembe-
süljünk vele, hogy mennyi min-
den nem megy kapásból.    

�� A Kispál-korszak kezdetén 
mennyire volt tudatos döntés, 
hogy hárman vagytok az együt-
tesben? A szakma akkoriban 
rettenetesen irigyelt titeket, azt 
mondták, hogy nektek köny-
nyű, hiszen egy hely vagy fesz-
tivál általában fix összeget szán 
egy zenekarra, és ha ezt hárman 
osztjátok el, nem pedig nyol-
can, akkor nyilván anyagilag 
jobban megéri.  
A mai napig nagyjából az hatá-
rozza meg egy zenekar árát, hogy 
mekkora közönséget vonz. A 
jegybevétel bizonyos százalékát a 
zenekar viszi haza, de csak miu-
tán kifizetett mindent: a fény- és 
hangtechnikát, a benzint, a pla-
kátokat. Nagyon sok kezdő zene-
kar nem megy el vidékre, ha nem 
tudja előre, hogy egyáltalán a 
benzinpénz meglesz-e. Mi men-
tünk. Lehet, hogy ennyi a titok. 
Persze, nyilván, ha kevesebben 
vagytok egy zenekarban, kiseb-
bek a költségek, több pénz ma-
radhat a tagok zsebében. A há-
romfős felállás nem tudatos dön-

tés volt; kezdetben négyen indul-
tunk, és miután Rezső (Ózdi Re-
zső, a zenekar basszusgitárosa – a 
szerk.) kiszállt, meghallgattunk 
néhány basszusgitárost. Sokan 
közülük azóta is aktív zenészek, 
de nem igazán érezték, hogy a mi 
zenekarunkban mit kéne csinál-
ni. Így lettem „szükség-basszus-
gitáros”, amivel viszont hirtelen 
meglódultunk egy irányba. Basz-
szusgitárosként sokkal könnyeb-
ben tudtam irányítani a zenekart, 
mint gitárosként. Körülbelül egy 
nagylemeznyi anyagot összehoz-
tunk még négyen, de aztán meg-
torpantunk, és nem tudtuk, hogy 
merre menjünk tovább. Azzal, 
hogy trió lettünk, újra elkezdett 
működni a banda, lett egy irány, 
egy hangszerelés, kialakult a Kis-
pál furcsa, sajátos hangzása.  

�� Ezt a hőskort hogy lehetett fi-
zikailag bírni?
Huszonegy-két évesek voltunk, 
akkor ez nem volt kérdés. Befér-
tünk egy Wartburgba a hang-
szerekkel együtt. Az első ülésen 
volt a Brajti (Bräutigam Gábor, a 
zenekar dobosa – a szerk.) nagy-
dobja, amibe beleraktuk a többi 
dobot, minden koncert után le 
kellett szedni a bőröket. Viszont 
egyszer így menekült meg a cuc-
cunk. Az aktuális próbahelyünk 
leégett, mindenünk odalett, de 
éppen turnéztunk valahol, csak 
annyi maradt, amivel épp kon-
certezni voltunk.    

�� Családapa vagy, két, már szin-
te felnőtt lánnyal. Mennyire sike-
rült összehangolni a Rock’n’Roll 
életformát a családdal?  

A feleségemmel még a Kispál 
nagy sikerei előtt ismertük meg 
egymást. Valószínűleg sokkal ne-
hezebben működött volna a há-
zasságunk, ha nem együtt szo-
kunk hozzá a zenészélethez. El-
sősorban a feleségem érdeme, 
hogy biztos hátországot terem-
tett. De talán, ha nem ezt a fur-
csa, kettős életet élem, és nem 
hárul ennyi teher a feleségemre, 
nem így alakul az életünk, és még 
mindig együtt vagyunk.  

�� A lányaid hogy élték meg 
gyerekként, hogy apa „sztár”?  
Nekik ez valószínűleg természe-
tes volt. Utólag mesélték el, hogy 
észre sem vették, milyen kivé-
teles helyzetben vannak, mikor 
„nagy” zenészekkel találkoz-
hattak, csak amikor a barátaik 
megkérték őket, hogy hozzanak 
autogramot ettől vagy attól. Mi 
akkor falun laktunk, Orfűn, egy 
eléggé elzárt közegben. Néha el-
jöttek hozzám a „híres” baráta-
im – akik akkor még nem is vol-
tak annyira ismertek –, de a lá-
nyaim ugyanúgy kezelték őket, 
mint bárki mást. Amikor a fél 
Quimby zenekar ott lakott ná-
lunk, akkor nem tűntek híres 
embereknek, csak alkoholis-
táknak és horgászoknak. Meg 
nagyon vicces bácsiknak, mert 
Líviusz nagyon sokat szórakoz-
tatta őket, őt nagyon szerették; 
azt mondták, a vicces bácsi jö-
het még.   

�� A természetszeretet otthon-
ról, a családból jött, vagy fel-
nőttként ébredt fel benned az 
igény arra, hogy legyen kert, 

birtok, hogy legyenek állatok, 
horgászat… Milyen közegben 
nőttél fel?  
Panelben nőttem föl, de a szüle-
immel sokat kirándultunk. El-
ső generációs városiak voltak, a 
nagyszülők még falun laktak. A 
bátyámmal érdeklődtünk a bio-
lógia iránt, járattuk az Állatvilág 
című magazint, Schmidt Egon-
könyveket olvastunk, és mindig 
voltak állataink. Egy ideig etoló-
gusnak készültem. Nagyon sok 
könyvünk volt, bármit kértünk, 
megvették nekünk a szüleink, 
ebben nem volt pardon. Amió-
ta tudtam olvasni, reggeltől estig, 
egyfolytában olvastam. Ma már 
ez ritkaság, de nekem nem tűnt 
fel, mennyire sokat olvasok, csak 
amikor 8-9 évesen egyszer ösz-
sze kellett írni az osztályban, ki-
nek mennyi könyve van otthon, 
és kiderült, hogy nekem van a 
legtöbb: négyszáz darab. Nálunk 
mindenki szeretett olvasni, a szü-
leim is, érdekes, hogy én már hiá-
ba erőltettem a gyerekeimnél, bár 
épp most a kisebbik nagy tempó-
ban elkezdte falni a könyveket.

��  Mivel foglalkoztak a szüleid?  
Anyukám könyvelő volt egy 
SZTK-ban. Egészségügyi dolgo-
zó volt, fehér köpenyben, de nem 
volt egészségügyi végzettsége. 
Egyébként kulákgyerek volt; bár 
kitűnőre érettségizett, de emi-
att nem tanulhatott tovább. Egy 
ideig gyógypedagógusként dol-
gozott, aztán könyvelő lett. Apu-
kám pedig építész-technikus volt.   

�� Szóval a zene nem a család-
ból jött. Vagy mégis? Volt eset-

leg egy tehetségesen harmoni-
kázó nagybácsid?
Az apai nagyapám kántor volt, 
egyébként más nem foglalkozott 
zenével. De mindenki szépen és 
sokat énekelt otthon. Nem volt 
az autónkban rádió, ha unatkoz-
tunk, énekeltünk.   

��Mesélj egy kicsit a szövegek-
ről. Ha most bekapcsolom a 
Petőfi rádiót, azt veszem ész-
re, hogy a mai zenekarokon 
egy nagyon erős Kispál-hatás 
érződik. Ugyanakkor az a faj-
ta énekelési stílus, ami neked 
a sajátod volt, nekik egy kicsit 
maníros. A szövegeid világa is 
markáns nyomot hagyott, de ez 
sem áll jól mindenkinek...   
Amikor mi elkezdtünk szövege-
ket írni, akkor az volt a cél, hogy 
ne olyan legyen, mint a 80-as 
évek dalszövegei. Voltak elkép-
zelések, de igazából csak azt tud-
tuk, hogy olyan szövegeket aka-
runk írni, ami mögött sejtesz va-
lami erőt. 
Hogyan lehet a dalokban úgy 
megszólalni, hogy nem érzed 
cikinek? 
Mi sokkal cinikusabbak voltunk 
az elődeinkkel, miközben persze 
szerettük őket, de ugyanakkor 
egy olyan nyelvet akartam talál-
ni, ami beszélhető. Úgy tűnik, 
valamennyire sikerült, és ennek a 
nyelvnek vannak „direkt” követői 
is. Szerintem ezek gyengébb pro-
dukciók, de nagyjából ki is ful-
ladtak, mert csak formálisan ta-
nulták meg ezt a nyelvet – hiszen 
ez is elemekből épül. Lehetne Lo-
vasi-szöveggenerátort is építeni, 
mint ahogy Kovács Ákos-szö-
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9
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

Február 12-én a MÜPÁban a Nemzeti Táncszínház szervezésében 
lesz látható a Rómeó és Júlia c. előadás, melyet a South Bohemien 
Ballet ad elő. A világirodalom leghíresebb tragikus szerelmi történe-
tét ezúttal Egerházi Attila rendezte és koreografálta, aki így nyilatko-
zott a darabról: „Shakespeare Rómeó és Júliája tragikus emberi sor-
sokról szól. A szeretet, és annak izzó válfaja, a szerelem  alapvető és 

lényegi emberi megnyilvánulásunk – saját lelkünk összhangjának keresése egy másik embe-
rében.  Az igaz szeretet és szerelem átíveli a társadalmi konvenciók határait, a vallási tradíció-
kat, és gyakorta olyan dolgokat sem tisztel, amelyeket a társadalom törvénynek tekint. Rómeó és 
Júlia szerelme örök.”  Aki szereti a táncszínházi előadásokat, annak kihagyhatatlan csemege!

WWW.KULTURPART.HU

A Kultúrpart hangstúdiójában készült el Szokolay Dongó Balázs: Privát 
Népzene c. anyaga, amelyen Bartók és Kodály népzene-feldolgozásai, va-
lamint népzenei ihletésű improvizatív kamarazene is hallható. „Én Bartók irá-
nyából szerettem meg a népzenét. Számomra kézenfekvő a gondolat, hogy 
a Bartók által megmunkált dallamot népi hangszeren, népi modorban, de 
a bartóki kísérettel játsszam el. Nekünk, mai world music-játékosoknak 
érdemes volna tanulnunk Bartóktól. (...) E gondolat jegyében vállalkozom arra, hogy össze-
hozzam a rusztikus furulya-, duda- és tárogatójátékot Bartók zenéjével” – vallja Dongó. 

Február 15-én kezdődik a már hagyományos Fonó Szalon, ahol 
a különleges koncerteken még finom borokkal is találkozhatunk, 
és olyan vendégekkel, akikkel ezúttal lesz idő és mód beszélget-
ni is. A nyitónapon Pannonhalma lesz a vendég, Varga Mátyás 
szerzetes, költő, a pannonhalmi Arcus Temporum Művészeti 
Fesztivál vezetőjének személyében. A nagyteremben pedig egy 
szakrális mű, egy igazi jazztörténeti kuriózum hangzik el, Coltrane: A Love Supreme c. da-
rabja, Juhász Gábor, Lukács Miklós és Szalai Péter triójának előadásában.

A kultúrát nem csak fogyasztani, de tanulni is lehet! Sosincs 
késő ahhoz, hogy elsajátítsunk egy szakmát. Például itt a Werk 
 Akadémia, amely februártól újra elindítja zenei menedzser, 
színházi menedzser, képzőművészeti menedzser és krea-
tív (szép)írás képzéseit. A szakokon kizárólag azon szakemberek 
oktatnak, gyakorlati szellemben, akik a mai hazai progresszív 

kulturális szcénát mozgatják: Czutor Zoltán, Goda Gábor, Szabó György, Ledényi Attila, He-
gedűs Orsolya, Orlai Tibor, Szécsi Noémi és Cserna-Szabó András is megtalálható az oktatók 
között. A képzésekre a werkakademia.hu oldalon lehet jelentkezni február közepéig. 

A    ajánlja:veggenerátor is van. Ez egy ta-
nulható gesztusrendszer, vannak 
bizonyos stílusjegyei, amik jól le-
nyúlhatóak. Hisz mi is nyúltuk 
valahonnan, biztos. Viszont van-
nak olyan új szerzők, akik az elő-
dök ismeretében, aztán attól el-
rugaszkodva csinálnak egészen 
kiváló dolgokat. Az utolsó 10 év 
legjobb magyar dalszerzője sze-
rintem egyértelműen Bércesi Ro-
bi. És most már őt is utánozzák. 
Epigonok mindig lesznek.  

�� Van kedvenc Kispál-dalod?  
Több is van, amit nagyon szere-
tek, bár nem mindig a dal miatt. 
Például imádom a Húsrágó híd-
verőt az azóta eltűnt klip képei 
miatt, ahol a Duna-part homok-
jában kipörgetem a Wartburg ke-
rekét… Vagy azokat a számokat, 
amikhez kötök valamilyen más 
emléket is. Vannak elfeledett kis 
kedvencek, amikbe sokkal többet 
gondoltam bele anno, mint ami 
végül lett belőlük. Most, hogy új-
ra hallgatom és tanulom a Kis-
pál-dalokat, meglepődöm, meny-
nyit elfelejtettem már. De inkább 
az az érdekes, hogy az a fajta ar-
tisztikum, vagy ahogy kevésbé 
jóindulatúan szokták mondani, 
„lilaság”, ami ezekben a szöve-
gekben megjelenik, azzal a fajta 
zenei világgal, ami a Kispál véd-
jegyévé vált, az lett a 90-es évek 
egyik jellegzetes megszólalása, és 
emiatt, bizonyos értelemben, ki-
kerülhetetlen még egy darabig. 
Hogy ez meddig lesz így, nem tu-
dom. Ma már nagyon sok min-
den  anakronisztikus a Kispálban 
is. Sok dal inkább csak kordoku-
mentum talán. Az a két-három 

generáció, akik akkor voltak fi-
atalok és ezen nőttek fel, kiöreg-
szenek, elfelejtenek koncertre jár-
ni, aztán szép lassan nyugdíjasok 
lesznek, és eltűnnek a poppiacról 
mint vásárlók. Akkor valószínű-
leg ezek a zenekarok is eltűnnek. 
Ez ugyanolyan, mint amikor a te-
metőben egy halott 30 évig nyug-
szik örök nyugalomban, mert 
utána meghalnak azok, akik a 
sírhely bérletét ki tudják, vagy 
akarják fizetni. Maximum negy-
ven-ötven év a mi örökkévalósá-
gunk, de ez nem is baj. „Kinek 
kell egy tegnapi újság?” – ahogy 
a Rolling Stones kérdezte anno. 
Mondjuk, pont az ő működésük 
elég vicces válasz erre, nem?  

�� Egy dal mennyi ideig marad 
fenn?  
A legtöbb az nagyjából 1-2 év 
alatt eltűnik, amelyik megél az 
emberek fejében 50 évet, az már 
valószínűleg egy jó dal. Nyilván, 
ha az ember több ilyet ír, akkor 
nagyobb sírhelyet kap, több követ 
raknak rá, hogy nehezebb legyen 
a feltámadás.    

�� És mi a helyzet a közeli jövő-
vel? Mi lesz februárban? Lesz 
szólólemezed?   
Igen, van egy szólólemezterv, de 
most már ezt sem egyedül aka-
rom csinálni. Van a Kiscsilla-
gon kívül egy másik zenekar, 
akikkel a Lackfi-verseket ját-
szottuk, amiben persze min-
denki nagyon elfoglalt. Emiatt 
két éve gyúrunk egy anyagot, 
és ott tartunk, hogy még egyet-
len stúdiófelvételünk sincs. Van 
pár dal, vannak ötletek, és az 

évi négy próbán is túl vagyunk. 
Közben dalokat írok, amiket az-
tán a Kiscsillag zenekar mindig 
elkér, és rákerülnek a következő 
lemezre. Születnek és fogynak a 
dalok, de előbb-utóbb lesz szó-
lólemez is. Március elején kijön 
a Kiscsillag lemez, sokat dolgoz-
tunk rajta, erős anyag van a ke-
zünkben, talán az eddigi legerő-
sebb. Aztán elkezdtem írni egy, 
a dalokhoz kapcsolódó novel-
lafüzért, lehet, hogy párat a le-
mezhez csapunk egy füzetbe. 
Most volt az „Idáig tudom a tör-
ténetet” című estünk premierje 
Pécsett, azon pl. elhangzik be-
lőle egy csokorra való, a dalok 
között. Még a nyár előtt remél-
hetőleg elkészül az a – mondjuk 
úgy – klasszikus életrajzi könyv, 
amit Lévai Balázzsal írunk. Iga-
zából nem tudom, milyen lesz; 
ő kérdez, én válaszolok, ő pedig 
leírja. Aztán jön a Kispál-kon-
cert, szóval az első félév nagyjá-
ból így fog eltelni.  

�� Hogy látod magad húsz év 
múlva? Van még olyan dolog, 
amit meg szeretnél csinálni?
Nincsenek ezzel kapcsolatban 
sem illúzióim, sem különösebb 
ambícióim. Remélem, hogy még 
életben leszek, és a fejem is tiszta 
lesz, és még akkor is szeretek élni, 
mert azért ez egy ünnep, ha né-
ha nem is látszik. Csak idővel a 
testünk megtréfál bennünket, és 
elronthatja az ünnepet, de hátha 
szerencsém lesz. Azért az jó len-
ne, ha húsz év múlva is írnék még 
egy-két jó dalt... És még el is tud-
nám játszani! 
 Kalmár András
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Dogossy Katalin

Február van. Rossz hónap. 
Hideg, nyálkás, barátságta-
lan, undok hónap. Utcára 
sincs kedve menni senkinek. 

Játszunk a lakásban. Idősebb, 
majdnem hatéves unokámmal 
dominózunk. Bár a gyerek imád 
mindent, ami számokkal kap-
csolatos, a dominó nem köti le. 
Építsünk inkább várat a kockák-
ból! – mondja. Jó – egyezek be-
le –, rakj egy dominót te, egyet 
én. Az veszít, akinél ledől a vár. 
Ez tetszik neki. Rakjuk is élé-
re a kockákat, szépen egymás 
után. Már alig marad felrakni-
való, amikor Eszter következik. 
Mérlegeli a helyzetet, és úgy íté-
li meg, hogy már nem tud újabb 
dominót felrakni anélkül, hogy 
a torony ledőlne. Gondolkodik, 
majd szándékosan összerombol-
ja az egészet. 
Vesztettél – mondom neki. 
Nem vesztettem – tiltakozik –, 
direkt rontottam el. Igen – bó-
lintok –, igaz, hogy direkt vesz-
tettél, de ez akkor is vesztés. 
Ezen elgondolkozik. Egy órával 
később még mindig a dominó 
van műsoron. Eszter újabb vá-
rat épít. Nem akar versenyezni. 
Ki akarja próbálni magát. Test-
vére, a kicsi, a még csak négy-
éves, szeretne beszállni. Persze, 
nem tud, hiszen az élükkel egy-
másra állított dominók rakásá-

hoz finom mozdulatok szüksé-
gesek, olyanok, amilyenekkel ő 
még nem rendelkezik. 

Nem is kell rendelkeznie.
A helyzet nehezen kezelhető. A 
kicsinek is igaza van, hiszen ő is 
szeretne részt venni a játékban, 
és az számára nem elfogadható 
érv, hogy erre még nem képes. 
A nagynak is igaza van, ha nem 
hagyja, hiszen most ő épít, a ki-
csi csak elrontaná. Mi lesz ebből?
Először úgy tűnik, hogy a kicsi 
beletörődik a megváltoztatha-
tatlanba. Elvonul mással játsza-
ni. Eszter boldogan felrakja az 
összes dominót. Már majdnem 
elkészül, amikor a kicsi odasom-
fordál és ledönti. A helyzet tipi-
kus, „úgy kezdődött, hogy visz-
szaütöttem”. Eszter zokog. Sirat-
ja a dominóba fulladt délutánja 
összes keserves csalódását. Nóri 
pedig elégedetten odébbáll. 
Az efféle pontokon a szülők haj-
almosak közbelépni, és a testvé-
rek közötti pozícióharcoknak 
arról a pillanatáról, amire rálát-
nak, igazságot szolgáltatni. Szé-
gyelld magad, Nóri, mondják 
esetünkben a kicsinek, akinek 
persze esze ágában sincs szé-
gyellnie magát. Úgy érzi, igaza 
volt, úgy érzi, győzött, akkor is, 
ha ő a kisebb. A nagyobb, aki-
nek tornyát a pisis összerombol-
ta, szintén győztesnek érzi ma-

gát, hiszen a szülő őt védte meg. 
A két győzelem között azonban 
alapvető indulati különbség van. 
Az egyik erőből elért, a másik 
gyengeségből. S bár az egész his-
tória túlságosan bonyolultnak 
tűnik, a gyerekek egész bizto-
san tökéletesen érzik, átélik, sőt 
megkockáztatom, tudják. Reme-
kül végigviszik, napjában több-
ször is a koreográfiát. Játszmákat 
játszanak egymással és a szülők-
kel. Ha a felnőtt belemegy a do-
logba, akkor a konfliktusmegol-
dás rögzül. A továbbiakban a ki-
csi erővel, a nagy sírással fogja a 
konfliktusait megoldani.

Na jó – mondhatod Kedves Ol-
vasó –, akkor mégis, mi a fenét 
lehet a testvérharcokkal csi-
nálni?
Szerintem a legjobb nem bele-
avatkozni. Testvérek, mióta vi-
lág a világ, küzdenek egymással. 
Születésük pillanatától harcot 
folytatnak a családon belüli szű-
kös erőforrásokért. Szegény csa-
ládokban effektív az élelemért, 
jobb módú családokban pedig 
azért, amiből a legkevesebb jut: 
szüleik idejéért, szeretetéért, fi-
gyelméért.
Egyébként, ha feltétlenül muszáj, 
családi vitákban én igyekszem 
az elsőszülöttek pártjára áll-
ni. Profánul azt mondhatnám, 
azért, hogy megtörjem az ősi át-

kot, mely az emberiséget sújtja 
azóta, hogy az elsőszülött Káin 
megölte testvérét, Ábelt. Miért 
tette? Azért, mert az Isten visz-
szautasította őt, míg testvére ál-
dozatát elfogadta. 

Néha azt gondolom, persze, 
képletesen és erős túlzással, de 
a bibliai történet játszódik le a 
családokban nap mint nap. A 
szülő, aki a gyerek szemében 
maga az Isten, minden olyan 
esetben, amikor igazságot tesz a 
testvérek vitáiban, az egyik gye-
reket elfogadja, a másikat eluta-
sítja. Az elutasított éktelen ha-
ragra gerjed, s ezt ráadásul még 
titkolnia is kell. Úgy tapaszta-
lom, hogy az elutasított gyak-
ran a nagyobb, az okosabb. Mit 
csinál hát, hogyan védekezik? 
Elkezd úgy viselkedni, mint a 
kicsi. A szülő erre még mérge-

sebb lesz, és csak nagyon ritkán 
gondol bele abba, hogy az első-
szülöttek vesztesége milyen fel-
mérhetetlenül nagy. Kezdetben 
minden mozdulatukat, szavu-
kat aggódó szülői, nagyszülői 

figyelem és lelkesültség kísérte. 
Sztárok voltak egészen addig, 
míg a testvérük, testvéreik meg 
nem születtek. Akkor azon-
ban kiűzettek a Paradicsom-
ból. Olyan sérelem ez, amelyet 
lehetetlen elfelejteni. Ráadá-
sul, a családokban szinte min-
dig a legnagyobb gyerek húzza 
a rövidebbet. Ő az, aki már elég 
okos, akinek engednie kell, aki 
már meg tudja csinálni, el tud-
ja rakni, ide tudja hozni. A sors 
rendszerint kárpótolja őket az-
zal, hogy sokkal tudatosabbak 
és teljesítményorientáltabbak 
lesznek későbbi életükben. 

Legalábbis így gondolja Alfred 
Adler, a Freud által kitagadott, 
s így önálló iskolát alapító pszi-
choanalitikus, akinek iskolája a 
testvérsorrendben elfoglalt po-
zíció jellemformáló hatásával 
foglalkozik. Azt mondja, hogy 
az elsőszülöttekre a nyugtalan-
ság, féltékenykedés, érzelmi in-
gerlékenység jellemző, és az, 
hogy sokkal kevésbé mernek 
kockázatot vállalni. A középső 
testvérek rugalmasabbak és al-
kalmazkodóbbak, nyugodtab-
bak, s ha békén hagyják őket, 
jól tudnak egyedül játszani. A 
legfiatalabbak hajlamosak meg-
kérdőjelezni dolgokat, lázadó 
személyiségek, és nem szeret-
nek versengeni.

Így van ez tényleg?
Olykor igen, máskor nem. Hi-
szen a testvérek közötti kapcso-
lat annyi minden mástól is függ. 
A korkülönbség nagyságától, a 
nemek eloszlásától s még ezer 
mástól. A családunkban elfog-
lalt helyünknek azonban bizo-
nyosan szerepe van abban, hogy 
milyen stratégiákat alakítunk ki 
az életben. Milyen technikával 
érjük el céljainkat, hogyan kezel-
jük a konfliktusainkat, kudarca-
inkat. 
Megtanuljuk-e a legfontosabbat: 
új várat építeni, ha a régi valami-
ért, bármiért összedőlt.

Testvérsorrend meg a dominóvár
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Maszkabál

zott eufória és a négy haknijából egyikkel meg-
tisztelő X-faktoros énekes, pont annyira. Ellen-
kező előjellel.
ÉS PERSZE AZ SEM ÉLETSZERŰ IMMÁRON, 
hogy a legények bálokat szerveznek, hozzá a leá-
nyok bokrétákkal kedveskednek a rokonok által, 
és a végén ott az eljegyzés, mint kötelező fordu-
lat. Rémisztő.
VISSZA A GYÖKEREKHEZ HÁT, a hagyomány 
megtartható elemeihez, például farsang farká-
hoz, legyen még oly frivol a kifejezés is! Húsha-
gyó kedd előtti hétvége a dátum, ahol a szükség 
törvényt bont, bár a valódi hiány ebben az eset-
ben erősen kérdéses, mintegy pont az ellenkező-
jéről van szó, legalábbis a helyszín és az idő te-
kintetében... De így élünk mi, emberek!
KONC KIRÁLY ÉS CIBERE VAJDA – a közép-
kortól eredeztetett mitikus figurák, a jelen és az 
eljövendő szimbólumai – pedig csak veszeksze-
nek a koncon (mint maradék) és a ciberén (mint 
a böjti eledel), mi meg röhögünk, még akkor is, 
ha rólunk van szó... Még akkor is, ha tanulhat-
tunk volna eleinktől: képmutatásból, jelmezből 
és maszkabálból nem élünk meg! 

„Vedd fel a pöttyös ruhádat, az lesz ám a fel-
tűnő!” – recsegi szenvedélyes hangon a ba-
kelit, s valóban: boldog, boldogtalan kivirul, 
mihelyst jelmezt ölt, fe(le)dve a valóság va-
lóságát.

HÁL’ ISTENNEK, no meg a mítoszokhoz fűződő 
kultuszoknak. Áldott egy mozgó ünnep ez, idén 
különösen, hiszen egészen március 5-ig, hamva-
zószerdáig bárki lehet akárki; a rendszerint feb-
ruár idusára eső jeles nap előtt döng, visszhang-
zik, üvölt, no meg reped a 
báli szezon, de minél to-
vább, annál jobb! Az élet 
legkülönbözőbb társulá-
sai – sulik, céhek, csopor-
tok, kasztok – ünnepel-
nek. Valamit. Általában 
a szokás jogát, és mivel 
a szerencsésebbek ide is, 
oda is tartoznak, jó eset-
ben, akár permanensen 
is összecsendül két vagy 
ki tudja, hány pohár, csak 
bírja a gardróbszekrény 
munícióval. 
KEVESEBBEN TUDJÁK, 
hogy a farsang ereden-
dően esküvői szezon, a 
párválasztás időszaka, 
a törzsközösségi termé-
kenységkultuszok maradványa, szerte a világon. 
Nem véletlen esett szabályozás, vagy épp tiltás 
alá a keresztény Európában sem. A szabados-
ság a szabadság előszobája, s annak kulcsát ne 
is keresse senki ember fia, ha lehet. Nem is kö-
tődik egyházi esemény a közösségi élményhez, 
inkább a néphagyományra épül az a kevés, ami 

megmaradt belőle. Pedig..., hogy mily sokszí-
nű a női és férfi archetípust – különös tekintet-
tel a másodlagos nemi jellemzőket – hangsúlyo-
zó tárgyi, tartalmi, gondolati elem a szokások-
ban, még lehetne részletezni, bár manapság is-
mét obszcén, pornográf besorolást kapnának a 
médiatörvény által. Mindenesetre jó tudni, hogy 
a paraszti közösségben élő ember sem volt hü-
lye... Annyi szent.
SŐT! Sokgenerációs tapasztalások sűrítménye 
egy-egy tradíció; hát nem nekünk kellene – ha 

látszólag nem is illene – 
elgondolkodni hitelessé-
güket illetően? A kultúr-
történeti nimbusz övezte 
velencei karnevál az ókori 
Dionüszosz-mulatságok 
okozata, s folyománya, a 
riói nemzetközi népün-
nepély – amiről még ma-
ga a híradó is rendszere-
sen beszámol – portugál 
telepesek által importált 
találmány! Akik, amúgy, 
a velenceiektől tanulták a 
farsangot, hisz azok a ró-
maiaktól örökölték. Ők 
meg a görögöktől. És ha 
már ókori, akkor őskori, 
azaz tudni illik, hogy ál-
talában az (állat)maskara 

az áldozatot volt hivatott megszemélyesíteni, no 
nem mindig azt, aki mögé bújt, úgy egyáltalán...
ILYET? Hogy napjainkig üvöltik egyesek az élet 
igenlését mint időről időre visszatérő gondolat? 
Elképesztő!
BIZONY. Csakúgy, mint a habcsók estélyi jel-
mez, a bérelt szmokingos rang, a tombolára bí-

HIRDETÉS
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Mégiscsak Hoppárézimi!
Emlékeznek Zemlényi 
Zoltánra? 1985-ös balese-
tét, az azt követő kómát, 
majd éberkómát s a lassú 
rehabilitációt neki magá-
nak még mindig fájdalmas 
felidéznie. Amin átment, 
nyomot hagyott beszédén, 
mozgásán – ám sikereiben 
is része volt. Akarja vagy 
sem, neve összeforrt első 
könyvével, a Hoppárézimi!-
vel: 16 éves kori naplójának 
történetével. Túl a százez-
redik eladott példányon, 
négy másik könyve meg-
írásán, három gyermeke 
születésén (lassan nagyfi-
ának felnevelésén is) újra 
nyilvánosság elé állt. 

Két éve kértem Tőled interjút 
először. Akkor nemet mondtál.
Tudatosan visszavonultam. 
Elegem lett abból, hogy 37 éve-
sen is mindenki csak a 15 éves 
koromban történtekre kíván-
csi, és kizárólag a könyveim-
ben olvasottak alapján ítélnek 
meg. Nagyon meguntam – sok 
év után – ugyanazokat a régi 
témákat nap mint nap. Az én 
életem már tök másról szólt, 
iskolás gyerekeim voltak, és 
nem az foglalkoztatott, hogy 
pl. „mit csináltam volna, ha 

nincs a baleset?”. Nekem is csa-
ládi meg anyagi gondjaim vol-
tak. A gyerekemet vinni kellett 
pszichológushoz, a feleségem-
mel nem jöttünk ki, elváltunk 
– a lényeg, hogy teljesen más 
világban éltem. Mellékesen ak-
kor már megvolt mind a négy 
könyvem, de az emberek lera-
gadtak az elsőnél, és olyannak 
akartak látni, mint amilyen-
nek az alapján hittek. Ráadásul 
egyáltalán nem tett jót, hogy 
folyton a balesetemről beszél-
tettek. Egy negatív élményt 
mindenki szeretne elfelejteni. 

De a könyveiddel Te magad 
irányítottad rá a figyelmet.
Igen. Egy ideig örömmel me-
séltem róla, de lassan már 
azt sem tudtam, ki vagyok. A 
Hoppárézimi!-nek köszön-
hetően egymást érték a csa-
jok az életemben, de mindig 
ugyanaz volt a forgatókönyv. 
Belém estek, vagyis abba, akit 
a könyv alapján elképzeltek, a 
jellem és akaraterő bajnokába, 
majd kiábrándultak, mikor a 
hétköznapi énemet megismer-
ték, és elhagytak. Ez így ment. 
Aztán, mikor 2004-ben iszo-
nyú szerelmes lettem, és az a 
lány is otthagyott, összeom-
lott minden. Majdnem kiug-
rottam az ablakon – de tény-
leg. Helyette pszichológushoz 

kezdtem járni, ami semmit 
nem segített, viszont rájöttem, 
hogy nekem kell megtervez-
nem a gyógyulásomat. Lélek-
tannal, spiritualitással kezd-
tem foglalkozni, és úgy dön-
töttem, szakítok a balesetes 
múltammal, a könyveimmel, a 
sikereimmel, a rajongóimmal: 
lebontom magam, hogy aztán 
újraépíthessem. Visszavettem 
a középső nevem, a Kovácsot, 
és letagadtam, ha rákérdeztek, 
én vagyok-e ZZ. Hihetetlen 
jó volt hét évig Hoppárézimi! 
nélkül élni. Andival, a barát-
nőmmel 2009-ben úgy jöt-
tünk össze, hogy ő nem ismer-
te a könyvet, és nem is enged-
tem neki elolvasni. Minden 
régi kéziratomat, a ZZ-s em-
lékeket, fotókat, negatívokat, 
noteszeket, mind-mind kuká-
ba dobtam. Megkértem az is-
merőseimet, ne is emlékeztes-
senek a régi életemre. Megfo-
gadtam, hogy soha többé nem 
írok, nem lesz több közönség-
találkozóm, az újságírókat is 
visszautasítom. Mikor Bencze 
Ilona megkérdezte, mit szól-
nék, ha az ő rendezésében fel-
újítanák a Hoppárézimi! szín-
darabot, azt feleltem neki – 
aki a Madách Kamarában 70 
előadáson, két éven át játszot-
ta anyukámat, és nagyon jó 
kapcsolatban voltunk –, hogy 
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hosszas munkámba került, 
hogy végre ne szembesüljek 
naponta a múltammal, nem 
akarom újra felkavarni. 

Mégsem szakítottál az írással.
Az történt, hogy nagypapám 
halála után előkerült az anyu-
kája – dédnagymamám – elve-
szettnek hitt önéletírása, amit 
elolvastam, és tudtam, hogy 
ezt mindenkinek olvasnia ké-
ne, olyan jó. 2007-től öt éven 
át szerkesztettem, kutattam, a 
szövegből megismert rokona-
immal felvettem a kapcsolatot, 
míg 2012-re elkészült, és Tenzi 
naplója címmel megjelent. 
Azonban bármennyire is lebi-

lincselő, senkit nem érdekelt, 
egészen, míg ki nem írtam, 
hogy „a Hoppárézimi! írójának 
legújabb könyve” – attól kezdve 
vitték, mint a cukrot. 2012-ben, 
negyed századdal az első köny-
vem megjelenése után, akkora 
szeretet és rajongás vett körül a 
Blaha Lujza, illetve a Deák té-
ren, (ahol 1994-ben a könyv 
második kiadását is árultam), 
hogy rájöttem: a történetem 
része lett a magyar közkincs-
nek, akár egy hőseposz. Ebből 
nem lehet időnként kiugrálni, 
meg letagadni magam – mint 
azt évekig tettem, menekül-
ve képzelt fájdalmaimtól. Ek-
kor döntöttem el, hogy 2013-
ban negyedszerre is megjelen-
tetem a Hoppárézimi!-t ma-
gánkiadásban (egy kötetben a 
Kitiltottakkal). Egész decem-
berben árultam, dedikáltam, 
és megint jöttek az emberek, 
akiket a könyv ’87–’88-ban a 
hatása alá vont. Igazából már 
bánom, hogy minden régi kéz-
iratot, emléket kidobáltam, de 
a hosszú elvonulásom szüksé-
ges, fontos és nagyon jó idő-
szak volt.

Most ismét megmerítkeztél 
mindabban, amire sokáig 
gondolni sem akartál.
Fontos, hogy a könyv történe-
te a balesetem után 10 hónap-

pal kezdődik, mikor a legnehe-
zebb időszakon már túljutot-
tam: azon, hogy egy hónapig 
kómában feküdtem, aztán még 
hosszú ideig teljesen bénán, 
némán, úgy, hogy a szüleimen 
kívül mindenki hülyének hitt. 
A második 10 hónap apukám, 
Apuska szavaival élve, már 
„dal, móka, kacagás” volt. Bár 
járni, beszélni még nem tud-
tam, emberi fizimiskám lett, 
és már egész sokáig bírtam az 
ülést. Előtte egy roncs voltam, 
akit külső szemmel, mi más-
nak lehetett volna nézni, mint 
dilisnek?! Én ugyan érzékel-
tem, hogy a környezetem meg-
változott, de tükörben nagyon 
sokáig nem láttam magam, és 
belülről ugyanaz voltam, aki 
előtte: dobos, rajzoló, ötszörös 
kenubajnok, bálkirály – a sike-
res srác. Miután megláttam az 
arcom, elszörnyedtem, de utá-
na is tudtam, hogy jobb kenuz-
ni, zenélni, bulizni, mint a kór-
házban szenvedni, így egyér-
telmű volt, mi felé törekszem. 
Persze, voltak hullámvölgyek, 
ahogy a Hoppárézimi! se dia-
dalmenet, de felálltam. Min-
dig kérdezik, honnan volt hoz-
zá erőm. Ehhez semmi „erő” 
nem kellett, nem volt választá-
som. Akinek ép az agya és leélt 
15 évet egészségesen, azt teszi, 
amit én. 
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Zemlényi Zoltán kislányával, 
Tenzivel 
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Az életkedved nem hagyott el 
soha? Nem kísértett meg, hogy 
csak feküdj és „kiszállj”?
A „kiszállás” sokkal nehezebb 
út. Szerintem, akik ezt választ-
ják, azokkal egyéb baj is van. 
Persze, sokszor magam alatt 
voltam, sőt, vagyok is, szerin-
tem ugyanannyiszor, mint ál-
talában az emberek, de mivel 
velem történt ez a baleset, ami 
miatt szerintük kötelező a bús-
komorság, én pedig ugyan-
olyan jókedvű vagyok, mint 
azelőtt, hát túl van kompen-
zálva a megítélésem. Gyűlöl-
tem és rettenetesen röstelltem 
a tolókocsit, ezért semmi más 
nem érdekelt, mint hogy kike-
rüljek belőle. Nem figyeltem ar-
ra, hogy szépen tanuljak meg 
járni, az volt a fő, hogy járjak. 
Rondán akár, de segédeszköz 
nélkül.

A könyv humora azt tükrözi, 
hogy tényleg tudtad iróniával 
kezelni a legvacakabb helyze-
teket – vagy utólag néztél rá-
juk így? 
Az írás a szórakozásom. Já-
ték. Arra törekszem, hogy él-
mény legyen nekem, és má-
soknak is. Az élet ugyanilyen 
játék – igyekszem így élni. Sok 
mindent el lehet ütni poén-
nal, de persze, nem bármit. A 
Hoppárézimi! is tele van olyan 
helyzetekkel, tapasztalatokkal, 
amikor szó sincs humorról, pe-
dig akkor már túl voltam a ’85-
ös éven, ami baromi kemény 
volt. Sok mindent elfelejtettem 
szerencsére, de arra konkrétan 

emlékszem, hogy milyen ne-
héz volt több hónapos fekvés 
után ülni, és ami még konkré-
tabb emlék: a fejemet tartani!!! 
Olyan voltam, mint egy rongy-
baba. Óriási küzdelmembe ke-
rült például tévét nézni. Lehet, 

hogy emiatt utálom a tévét. Én 
akkor minden voltam, csak az 
akaraterő bajnoka nem. Nyü-
szítettem, hogy vissza akarok 
feküdni. Sokat segített, hogy a 
kenuedzések emléke még ele-
venen élt, és apukám is nagyon 
hajtott, ő se akarta, hogy má-
sokra legyek utalva. De nem tu-
dom, ha ’85-ben képes lettem 
volna naplót írni, az ugyanilyen 
vicces és sikeres lenne-e, mint a 
86’-os Hoppárézimi!…

Találtál valamiben örömöt bé-
nán is? 
Abban, hogy moziztam az el-
mémben. Mindenféle törté-
neteket meséltem magamnak. 

Beszélni nem tudtam, velem se 
beszélt senki, de igényem volt 
a beszélgetésre, így egyedül ol-
dottam meg. Elég nehéz erről 
az időszakról mesélnem, mert 
teljesen más tudatállapotban 
voltam, mint egy korombe-

li egészséges fiú. Például, aki 
éhezik, azt az éhség beszűkíti, 
lelki nyomorékká teszi, azzal, 
hogy eluralja az egész gondo-
latvilágát. Én is ilyen voltam, 
csak engem a fájdalom uralt. 
Minden mozgás fájt. A fekvést 
ki lehetett bírni, de ha jöttek 
tornáztatni, vagy bármit csi-
nálni, nekem az támadás volt. 
Amikor jött a gyógytornász és 
nekiállt „kínozni” (a görcsben 
álló kezemet kimozgatni, ami 
rettentően fájt, meg ugye kiül-
tetni a tolókocsiba, na hát, az is 
borzalmas volt!), rettenetesen 
gyűlöltem azt a nőt, pedig csak 
a munkáját végezte. Én akkor 
nem tudtam racionálisan néz-

ni, hogy a torna javamra válik, 
és idővel nem fog fájni. Vissza-
zuhantam egy beszélni nem 
tudó kisgyerek vagy egy állat 
szintjére, aki ugyan ért dolgo-
kat, de nem lát rá a saját hely-
zetére kívülről. Kilenc hónap 
alatt újra emberré váltam. De 
erről a legrázósabb időszak-
ról alig beszéltem, alig írtam, 
sőt, keveset is gondolkodtam, 
mert nem túl szívderítő emlé-
kezni rá. 

Maga a baleset sem vesztette 
el az érzelmi töltését?
Nem, hiszen meghatározta az 
egész életemet. De ez nem je-
lenti, hogy ezen rágódom. A 
„miért történt; miért pont ve-
lem?” stb. egy, talán két évig 
foglalkoztatott, akkor se folya-
matosan. Utána inkább az za-
vart, hogy a balesetem állan-
dó téma maradt. (Ennek so-
sem lesz vége, mert az embe-
reket az érdekli, amitől félnek). 
De semmit nem lehet vissza-
csinálni, tehát, ami van, abból 
kell a legjobbat kihozni. A bal-
eset pl. egy szempontból rög-
tön jól jött. Gyenge tanuló vol-
tam, első gimiben hamar kide-
rült, hogy a jegyeimmel nagy 
gondok lesznek. Két évre men-
tesültem a dögunalmas tan-
óráktól, aztán egy bentlakásos 
mozgássérült intézetben vé-
geztem el a gimnáziumot. Mi-
vel beszélni nem tudtam, illet-
ve egy tanár se vette a fáradsá-
got, hogy meghallgasson, sose 
feleltem, írásban viszont foly-
ton puskáztam. Még így is ép-

pen csak nem buktam meg! 
Sejtelmem sincs, mihez kezd-
tem volna, ha nem jön a bal-
eset. Sok mindent köszönhe-
tek annak az autósnak, aki el-
ütött. Így alakult az életem, 
minden sikerével és vesztesé-
gével együtt; rég nem agyalok 
rajta. Az emberek – talán Te is 
– azt hiszik, az összes gondola-
tom a baleset körül forog, de ez 
tévedés. Szexen, jó nőkön sok-
kal inkább gondolkozom. Meg 
a könyvemen, ha éppen írok. 

A lányokhoz, nőkhöz való vi-
szonyod hogyan alakult? Nem 
vette el az önbizalmad a bal-
eseted? 
Dehogy vette! Sőt! Bár rettene-
tesen szégyelltem és a mai napig 
szégyellem a nyomorékságomat, 
azon sokat dühöngtem, hogy a 
baleset miatt mennyi csajozás-
ról lemaradtam! És hiába volt – 
kizárólag a könyvsikernek kö-
szönhetően – több száz csajom, 
ez a hiányérzet csillapíthatatla-
nul bennem maradt. 

A Hoppárézimi! megjelenésé-
vel a „barátaid” – akikről írtad, 
hogy a baleset után magadra 
hagytak – nem próbáltak meg 
visszatérni? 
Nem. A felépülést követő álla-
potom sem volt túl vonzó, még 
ha utána sosem látott sikere-
ket értem is el. Furcsa volt vi-
szont, hogy az utcán egyik nap 
mindenki látványosan undo-
rodik tőlem, aztán éles váltás 
(könyvmegjelenés), és ugyan-
azok az emberek másnap már 

a vállukon visznek és gratulál-
nak, hogy mekkora „jófej” va-
gyok. Ma sincs sok barátom, 
magamnak való típus vagyok, 
de párakkal azért megmaradt 
a kapcsolatom. Az írógép mel-
lett Barni, a saját fiam a leg-
jobb barátom, akivel együtt la-
kunk, beszélgetünk, néha vitá-
zunk, de mindig szeretjük egy-
mást, már 20 éve. Megható volt 
és meg is lepett, hogy épp teg-
nap, mikor éjfél körül bemen-
tem hozzá, azt kérte, énekeljek 
neki, mint gyerekkorában, es-
te, elalvás előtt. Így elénekeltem 
a Nemzeti dalt, az Én vagyok a 
zöld uborka című bábfilm da-
lát, a Süsü-dalt, a Szózatot, a 
Himnuszt és végül a „Jó éjt gye-
rekek…” kezdetű Füles mackós 
dalt. 

Három gyereked van. Másképp 
élted meg az apaságot nagyon 
fiatalon és most? 
Ifjúként azt hittem, az élet értel-
me a csajozás. Ma már tudom, 
hogy: a gyerek. Egész korán, 13 
évesen szerettem volna apa lenni 
– mármint egyszer majd. Barni 
23 éves koromban született. 
Kezdettől fogva rajongva szeret-
tem, aztán az öccsét, Marcit is… 
és most a kis Tenzit ugyanúgy. 
Ez nálam semmit se változott. 
Mint ahogy az írói stílusom se 
sokat. Ma is imádok a szavakkal 
viccelni, játszani, épp, mint fia-
tal korromba’. Kárrámbá! 

A kötet megrendelhető a 
hopparezimirendeles@gmail.com  
címen.

Elmondom hát mindenkinek

Zoli és két fia: az idősebbik Barni, a fiatalabb Marci



MOST CSAK

1 375 Ft
15,3 Ft/g

A légutakban lévő sűrű, viszkózus váladék oldására 
alkalmas készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

ACC 200 
granulátum
30 x 3 g

ACC 200 
granulátum
30 x 3 g1 450 Ft

60,4 Ft/db

MOST CSAK

MOST CSAK

1 635 Ft
163,5 Ft/db

MOST CSAK

62,5 Ft/db

1 250 Ft

MOST CSAK

1 295 Ft
80,9 Ft/db

MOST CSAK

44,4 Ft/db

7 990 Ft
MOST CSAK

48,4 Ft/g

1 210 Ft

MOST CSAK

1 110 Ft
55,5 Ft/db

Különböző eredetű akut és krónikus hasmenés 
tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Imodium 2 mg 
kemény kapszula
20 db

Imodium 2 mg 
kemény kapszula
20 db

MOST CSAK

60,3 Ft/db

1 810 Ft

Triactin Wick
citrom ízű por 
belsőleges
oldathoz
10 db

Triactin Wick
citrom ízű por 
belsőleges
oldathoz
10 db

Ibuprofén-tartalmú láz- és fájdalomcsillapító, 
gyulladásgátló hatású készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Advil Ultra Forte 
lágy kapszula
16 db

Advil Ultra Forte 
lágy kapszula
16 db

Centrum A-Z-ig 
filmtabletta
180 db

Centrum A-Z-ig 
filmtabletta
180 db

MOST CSAK

1 130 Ft
37,6 Ft/db

Hatóanyagai hozzájárulhatnak a normál idegállapot, a 
lelki egyensúly fenntartásához és az egészséges alváshoz
Étrend-kiegészítő készítmény

Valeriana Relax 
lágyzselatin 
kapszula
30 db

Valeriana Relax 
lágyzselatin 
kapszula
30 db

Eurovit C-vitamin 
1000 mg retard 
filmtabletta
30 db

Eurovit C-vitamin 
1000 mg retard 
filmtabletta
30 db

NiQuitin Minitab 
1,5 mg szopogató 
tabletta
20 db

NiQuitin Minitab 
1,5 mg szopogató 
tabletta
20 db

A megfázás és az 
influenza tüneteinek 
enyhítésére szolgál
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Coldrex tabletta
24 db
Coldrex tabletta
24 db MOST CSAK

960 Ft
96 Ft/ml

Otrivin 1 mg/ml 
oldatos orrcsepp
10 ml

Otrivin 1 mg/ml 
oldatos orrcsepp
10 ml

MOST CSAK

1 130 Ft
56,5 Ft/db

Torokgyulladás és enyhe szájüregi fertőzések helyi 
fertőtlenítő és érzéstelenítő kezelésére, valamint a 
társuló torokfájás és kaparásérzés enyhítésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Mebucain Mint 
2 mg/1mg 
szopogató 
tabletta
20 db

Mebucain Mint 
2 mg/1mg 
szopogató 
tabletta
20 db

Különböző eredetű náthák 
okozta orrdugulás 
enyhítésére alkalmas
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Viszketéssel együtt járó különböző bőrgyulladások, 
pl. ekcéma, tüneti kezelésére szolgáló homeopátiás 
készítmény 
Vény nélkül kapható gyógyszer

Halicar kenőcs
25 g
Halicar kenőcs
25 gMOST CSAK

2 180 Ft
43,6 Ft/db

Vitaminokat, 
ásványi anyagokat, 
nyomelemeket és 
luteint tartalmazó 
készítmény
Étrend-kiegészítő 
készítmény

Hatékonyan csökkenti 
a megfázás és az 
influenza tüneteit
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Elégtelen agyi vérátáramlás 
és tápanyagellátás 
következtében fellépő 
agyműködési zavarok tüneti 
kezelésére
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Tebofortan 40 mg 
filmtabletta
50 db

Tebofortan 40 mg 
filmtabletta
50 db

C-vitamint tartalmazó, cukormentes készítmény
Étrend-kiegészítő készítmény

MOST CSAK

1 255 Ft
6,3 Ft/ml

Hurutos köhögés 
esetén megkönnyíti a 
hörgőváladék 
felköhögését és 
kiürülését
Vény nélkül kapható 
gyógyszer

Mucopront 
szirup
200 ml

Mucopront 
szirup
200 ml

MOST CSAK

395 Ft
19,7 Ft/db

A dohányzásról 
való leszokást 
segítő készítmény
Vény nélkül 
kapható gyógyszer

Béres
C-vitamin 200 mg 
filmtabletta
20 db

Béres
C-vitamin 200 mg 
filmtabletta
20 db

C-vitamin-hiány (skorbut, Möller–Barlow-betegség) 
kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

FEBRUÁRI AKCIÓ!
Az akció 2014. február 1-től 28-ig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Annak a szutykosan sötét, 
téli estének volt egy fura 
negyedórája, amikor a vá-
ros két végében két em-
ber épp egymásra gon-
dolt, pedig az égvilágon 
semmi közük nem volt 
egymáshoz, és ennek kö-
rülbelül huszonnégy órá-
val azelőtt keményen han-
got is adtak. 

L. Norbert a vacsora után elme-
rült az újságjában, de egyszer 
csak a térdére ejtette a napila-
pot, és belebámult a semmi-
be. A semmiben Miss Amanda 
szokatlanul felhevült arca tűnt 
fel előtte, amint magából kikel-
ve, ádáz indulattal magyaráz. 
L. Norbert az elmúlt félév min-
den szerdáján pontban hat-
kor becsöngetett Miss Aman-
dához, aki egykedvű mosoly-
lyal beengedte, megvárta, míg 
kibújik a kabátjából és illedel-
mesen leveszi a cipőjét, aztán 
bekísérte a szobába, ahol a ke-
rek asztalon, mint örök díszlet, 

egymásra pakolva sorakoztak a 
szótárak.
– How are you? 
Mindig ezzel kezdték. Aztán 
Miss Amanda leellenőrizte a 
házi feladatot, egy kicsit cse-
vegtek, persze szigorúan csak 
angolul, majd új olvasmányt 
vettek. 
– Hogy lehetett ezt a semmi-
séget ennyire félreérteni – me-

rengett L. Norbert marketing-
vezető-helyettes, és belevörö-
södött, ahogy a legutolsó szer-
dára gondolt. 
Abban a pillanatban, amikor 
L. Norbert kissé pufók arcá-
ba szökött a vér, pár kerülettel 
odébb Miss Amanda mosoga-
tóhabos kezéből kicsúszott az 
aranyszegélyes porcelán tál, 
amit még a nagyanyjától örö-
költ. A szétpattanó darabkák 
összefolytak a szeme előtt, az-
tán már nem is látott mást a 
kövön, csak L. Norbert kissé 
kopaszodó figuráját, ahogy he-
begve magyarázkodik, sőt, ki-
kéri magának, hogy ilyesmit 
feltételezzenek róla. Micsoda 
megaláztatás, törölgette ruhája 
ujjával a szemét Miss Amanda, 
aztán leöblítette kezéről a ha-
bot, és indult a seprűért. Pedig 
igenis, kikezdett vele L. Nor-
bert, ez nem kérdés. 

L. Norbert negyvenegy éves 
agglegény. Minden idejét a 
munkájának szenteli, eltökélt 
célja, hogy negyvenöt éves ko-

Érintés
Vág Bernadett
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rára csoportvezető legyen, de 
ehhez elengedhetetlen a jó an-
goltudás. Huszonévesen még 
álmodozott arról, hogy csa-
ládja lesz, gyerekei, de a lányok 
valahogy mindig a barátaihoz 
mentek feleségül.
Miss Amanda – civilben K. 
Margit – két nagy szerelmet élt 
át életében, de mindketten be-
csapták, elhagyták, így aztán 
egyre keserűbben várja a negy-
venedik születésnapját már a 
harmincadik óta. L. Norbert 
örült annak, hogy Miss Aman-
da visszafogott külsejű, kissé 
savanyú, szürkécske nő, mert 
így még véletlenül sem vonta 
el a gondolatait a nyelvleckéről. 
Úgy tervezte, hogy az év vé-
gén nekifut a nyelvvizsgának, 
és ezért sok időt és pénzt áldo-
zott. Miss Amanda pedig an-
nak örült, hogy a netes hirde-
tésére jelentkező férfi megbíz-
ható kinézetű és mindig pon-
tosan érkezik. 
A tanórák ugyanúgy tel-
tek, kissé döcögve, és csakis a 
könyv szerint. De a legutóbbi 
szerdán Miss Amanda vélet-
lenül kiejtette kezéből a ceru-
zát, ami az asztal alá gurult, és 
amiért L. Norbert azonnal le-

„Mi a csoda? … Hát egy-
szerűen az, hogy a szere-
lem örök, emberfeletti és 
titokzatos erejével meg-
szünteti a magányt, elosz-
latja a távolságot két em-
ber között, lebont minden-
féle mesterséges választó-
falat, melyet társadalom, 
nevelés, vagyon, múlt, 
emlékek emeltek közénk. 
Mint aki életveszélyben 
körülnéz, és egy kezet ke-
res, mely titkos szorítással 
üzeni, hogy van még rész-
vét, van együttérzés, élnek 
még emberek valahol.” 
(Márai Sándor: Az igazi)

hajolt, mert nem sejtette, hogy 
Miss Amanda is ezt teszi majd. 
És ahogy a ceruzáért nyúlt, 
karjával véletlenül végigsúrol-
ta a Miss keblét, majd rémült 
zavarában porolgatni kezdte 
a selyemblúzos domborulatot, 
mintha az érintése összemocs-
kolta volna. Miss Amanda si-
kítva felpattant, L. Norbert pe-
dig, hogy jóvátegye illetlensé-
gét, elkapta a tanárnő idegesen 
csapkodó kezét, és bocsánat-
kérése jeléül megcsókolta. De 
Miss Amanda erre nem hogy 
nem enyhült, de zokogásban 
tört ki, és sikítva kikérte ma-
gának, hogy a lakásán inzul-
tálják, először persze angolul, 
majd látva L. Norbert értet-
len arckifejezését, lassan ta-
golva magyarul is. L. Norbert 
magyarázkodni kezdett, hogy 
mindez csak szerencsétlen bal-
eset volt, de erre Miss Amanda 
még hangosabban sírt, és már 
ő kért elnézést, hogy akaratla-
gossággal vádolta a férfit, bár 
meg tudná érteni azt is, ha va-
lóban közeledni kívánna hoz-

zá, mondta, hiszen ez egy ma-
gánlakás, annak minden inti-
mitásával, ők pedig férfi és nő, 
mondhatni összeillők, így hát 
természetes lenne, ha L. Nor-
bert közeledni próbálna, de 
arra kéri mégis, ne tegye még-
se, mert ő már nem bízik többé 
úgyse senkiben. L. Norbert da-
dogva ismételgette, hogy esze 
ágában sem volt közeledni, ő 
angolozni jár ide, nem pedig 
udvarolni, mire Miss Aman-
da elhalkult, és kissé sértett 
hangon arra kérte L. Norber-
tet, hogy a közöttük kialakult 
tarthatatlan helyzet miatt ne 
jöjjön többé soha. L. Norbertet 
úgy érte ez, mint egy szívdöfés, 
hiszen a vizsga vészesen köze-
ledik, de mivel úriember volt, 
szó nélkül távozott. 

Aztán másnap, azon a szuty-
kos, téli estén, a város két vé-
gében történt még az is, hogy 
Miss Amanda az ablakban áll-
va szórakozottan végigsimí-
totta a keblét, épp ott, ahol L. 
Norbert előző nap hozzáért, és 
ebben a pillanatban L. Norbert 
szív felőli karján kellemes, for-
ró bizsergés futott végig. De le-
het, hogy ezt csak képzelem. 
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A farsangi időszakban újra 
nagy szükség van a csalá-

di kreativitásra, és nem utolsó-
sorban a türelemre, míg az ak-
tuális óvódás vagy kisiskolás 
kitalálja, hogy milyen jelmezbe 
bújna idén, majd amikor már 
majdnem kész az alkotás, in-
kább mégis valami másnak öl-
tözne. Őszintén nem bánom, 
hogy a gyerekeink nagy része 
már „kinőtt” a jelmezbálokból, 
vagy ha mégis lesz álarcos buli, 
ott már nem anyának kell kita-
lálni, megtervezni, megvarrni 
vagy ragasztani a jelmezt. 
Dávidkám épp elég fejtörést je-
lent, mert szerinte a legtutibb 
jelmez a rocksztár volt tavaly 
középsőben(!), ehhez képest 
egy ötlet sem elég „menő”. Ver-
senyben van a kobold, a bok-

szoló és a ninja, de lehet, hogy 
egy új rocksztár, egy még „ke-
ményebb” vonul majd az oviba. 
Annak idején Bence fiam talál-
ta ki ezt a jelmezt magának úgy, 
hogy ő volt a „jó fiú” a csoport-
ban, édes szőke hajjal kedves, 
csöndes gyereknek számított, 
ezért szó szerint senki nem tud-
ta, ki ez a felzselézett hajú, haj-
pántot és sötét napszemüveget, 
ujjatlan pólót, szakadt farmert 
viselő, gumigitárral ugráló srác, 
akin egy óriás Rolling Stones-
nyelv lóg...
Persze, voltak szolid, klasz-
szikus jelmezek is az évek so-
rán, de azokra valamiért ke-
vésbé emlékszem. Borikámra 
viszont nagyon is, amikor az 
oviban hótündérnek öltözött: 
fehér tüllbe, selyembe öltöztet-

tem, ezüst flitterekkel, csillo-
gó koronával és varázspálcával, 
majd másnap, a táncegyüttes 
szokásos farsangi buliján már 
boszorkány akart lenni, feketé-
ben, csúcsos kalappal, seprűvel 
és macskával – varrás közben 
elképedve állapítottam meg, 
hogy ezek szerint a lányom öt-
évesen valódi nő, angyal és ör-
dög egyszerre.
Rékám is örökölhetett ebből va-
lamit, mert ő ugyan még csak 
hároméves, de a rózsaszín tün-
dérszárnyak helyett a bölcsis 
bosziruhát szeretné felvenni, és 
közölte, hogy neki is kell olyan 
kalap és cicás seprű, mint Bori-
nak a fényképen. Bár meglenne 
még, de a köztük lévő négy fiú 
tett róla, hogy a boszikalap ka-
lózsapkává változzon, a kissep-
rű szétessen, a plüssmacska pe-
dig... – hagyjuk inkább.
Néhányszor csoportos jelmezt 
is öltöttek a gyerekek: mikor 
Dávid két hónapos volt, uno-
katesókkal együtt Hófehérke 
és hat törpe lépett színre, Bori 
ölében vitte a legkisebb törpét, 
öten színes sapkában, térdzok-
niban, csákánnyal és lámpás-
sal masíroztak utána. Idén már 
tizenketten vannak összesen, 
úgyhogy ideje kitalálni valamit; 
bár amikor összegyűlnek ná-
lunk, az előszobát elnézve csak 
egy lehetőség merül föl ben-
nem: a százlábú...

Egy ekkora családban tényleg 
minden hónapra jut egy jeles 
nap, évforduló, vagy bármi, ami 
miatt van ok az ünneplésre. És 
bizony, mi szeretünk ünnepel-
ni. Nincs felhajtás, nincs sem-
mi rongyrázás, csak együtt va-
gyunk, beszélgetünk, néha zené-
lünk, iszunk, eszünk, egyszerű-
en jól érezzük magunkat.
Ha szüleim testvéreit és az uno-
katestvéreimet is számolom, 
ez bizony 52 körüli létszám, de 
pontos darabszámot nem tudok 
mondani, mert a húgaim és az 
unokatesóim közül valaki tény-
leg mindig babát vár. A szűk csa-
ládi létszám csak 22! Képzelhe-
ti a kedves olvasó, milyen klassz 
nálunk ez a „szűk” család egy 

Küttel DávidSzonda Györgyi

Újra itt a farsang Nagy a család, sok a buli

átlagos lakásban. Ebben az idő-
szakban tele voltunk kerek szü-
linapokkal, így az alábbiakra ju-
tottam: pályázatot hirdetek a fő-
városi kulturális és vendéglátó 
intézmények körében!
A részletek:
- évi 6 alkalommal rendezvény-
helyszín biztosítása 50 fő részére 
(kb. fele-fele arányban felnőttek 
és gyerekek – ez utóbbi kategó-
riából általában 3-4 mindig cse-
csemő)
- előnyt jelent a minőségi borvá-
laszték, a házi gyümölcsszörp és 

házi pálinka, illetve az olcsó ár 
és a barátságos, megértő, alkal-
mazkodó személyzet.
Fizetés módja barter: negyed-
évente (mondjuk ünnepekkor) 
vállalok egy ingyenkoncertet a 
gyerekeimmel, vagy Györgyivel 
egy táncházat tartunk. Az aján-
latokat várjuk az apaszemmel@
szimpatika.hu e-mail címre!
Üdvözlettel: egy 91 négy zet mé-
teres, 6 gyerekes magyar apa 
Zuglóból.



egy Michelin-gumi-csillagos séffel! Csak mon-
dom. De ha nem, hát nem. Van rózsa alakú, 
Wunderbaum szivarillattal esetleg, vagy mit 
szólnál a Swarovski-kristállyal kirakott elaka-
dásjelző háromszöghöz? Divatos és praktikus. 
Nem vezet? Akkor a Hello Kitty-s olajemelőt 
vidd. Nem csak kerékcseréhez passzol, fel lehet 
vele emelni a szekrényt is, hogy könnyebben ki-
söpörjön alatta. 

ROMANTIKA?! Hogy oda ne rohanjak! Akkor 
vigyél a lyánykának idézetes noteszt. Velúr bőr-
borító, és minden naphoz tartozik egy szívme-
lengető, elgondolkodtató mondat. Coelho-, Ora-
vecz Nóra- és Ganxsta Zolee-idézetek. Igen, saj-
nos így egyben a három, de veszel hozzá alko-
holos filcet, és átsatírozod a Döglégy szövegeit, 

oszt máris meg kell a szívnek hasadni. Meg va-
lami plüsst is vigyél, mert ha megsimizi a csaj, 
az endorfint termel az agyába bele, és egyből jön 
a boldogság, szeretet. Itt ez a Rózsaszín Párduc. 
Feketében. Miért, rasszista vagy? Rózsaszín már 
nincs, de mosd össze valami pirossal, azt kész. 
Ugye-ugye? És akkor már csak egy parfümöt 
kell venned, hogy igazi szívtipró lehess. Momen-
tán persze kifogyott, de van férfi arcszesz, azt át-
töltjük ebbe a tesztüvegbe, mehet rá a masni, te 
kis Don Juan, és irány a csábítás.

KÉSZPÉNZED VAN? Ennyi nincs? Az kár, mert 
áll az egész kártyarendszer dél óta, de hagyd itt a 
hitelkártyád, és ha megjavul, majd lehúzom. Na-
gyon szívesen. Sok sikert a hódításban. Ne ag-
gódj, nem felejtelek el lehúzni.

Sallai Ervin
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A februári szívtiprók utolsó mentsvára
Gyula, a benzinkutas
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VOLT, UGYE, EGY TANKOLÁS – kétszáz liter 
kilencvenötezerért, meg egy szélvédő harmin-
cért, mert mondtad, hogy mossam le, de olyan 
mocskos volt, hogy inkább beragasztottam egy 
újat. Kicsit kisebb, mint a régi, de majd otthon 
kinyomod szilóval. 
Má’ mé’ ne férne két-
száz lityó a tankba? 
Előredöntöttem az 
üléseket. Csirkemájas 
burekaszt kérsz? Dupla 
pontot kapsz érte, iste-
ni. Olyan omlós, hogy 
senki sem mondaná 
meg, hogy egy hete a 
pultban áll. Valentin-
napra valami?! Bezárt 
minden, te meg későn 
kapcsoltál, mi, haver?! 
Egyet se aggódj, Gyuszi 
bácsi megoldja neked. 

ITT EZ A CSOKOR 
virág. Igazi szívtipró. 
Beleteszel két gomb-
elemet, és harminc-
percenként illatfelhőt lövell ki. Háromféle illat 
választható. Éjfélkor meg eljátssza Elvistől a 
Love Me Tendert. Mondjuk, bolgárul, viszont 
most tizenhét százalékkal le van értékelve. Az 
a kis gomb a csokron? Ja, az a zseblámpafunk-
ció miatt. Így srégen előre tudsz vele világítani 
a margaréta közepéből, nehogy anyósodnak 
add oda a sötétben, a csaj helyett. Nem tetszik? 
De kis válogatós vagy így éjfél felé. Sokat vari-
álsz, elviszi más, pedig azé a nő, aki megmű-
veli, há’ nem?

IGAZI VIRÁG? Mit gondolsz, mi vagyok én, pa-
raszt, hogy a földet túrjam? Nem látod a shop 
menedzser feliratot a kitűzőmön? Ja, mert még 
a szilveszteri Rocky Balboa felirat van kint, 
bocs. Nem volt időm pólót cserélni azóta. Lát-

hatod, mennyit me-
lózom, úgyhogy ne is 
húzd az időmet. Vala-
mi szívecskéset inkább? 
Miért nem ezzel kezd-
ted? Persze, hogy van. 
Minden van. Mond-
juk, óvszerben van leg-
inkább, de az XXL-es, 
nem hiszem, hogy ne-
ked való.

VÁRJÁL, mindjárt 
meglesz, csak odaadom 
ennek a szlovák tahónak 
a klotyókulcsot. Hogy 
magyarnak tetszik len-
ni? Bocsánat, megté-
vesztett a rendszám. A 
mosdót balra találja a 
kedves vendég. Termé-

szetesen tiszta, mit gondol? Azért biztos, ami biz-
tos, vegyen egy gumicsizmát – most akciós. Egyet 
fizet – kettőt kap. Igen. Két jobblábast. A ballábas 
sajnos hiánycikk, de hát ismeri a mondást: akciós 
lónak ne nézd a fogát... 

HOL IS TARTOTTUNK? Ja, a Bálint-napi aján-
dék. Egy szép szívecskés csokibonbon min-
den női szívet meglágyít. Melyik legyen? A tú-
rós-mustáros, vagy a kókuszos-spenótos? Nem 
kéne vitatkoznod gasztronómiáról, szerintem, 
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tin Nap a Hétkúti Wellness Hotelben

A csomagajánlat érvényes 2014.02.14-16 között!
A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!

Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark - 8060 Mór, Dózsa Gy.u.111.
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu - www.hetkut.hu

már 14 950 Ft/fő/éj-től

                  h szállás 1 vagy 2 éjszakára, félpanzióval
     h 2014.02.15-én gyertyafényes vacsora élőzenével, borkóstolóval 
            az Öreg Prés Étteremben
                h 2014.02.14-én Valentin napi musical est Ladinek Judit színésznővel
           h 2014.02.15-én Éjszakai fürdőzés a hotel “Vizi Világában”
 h Zárt parkoló, WIFI térítésmentes használata 
            h Wellness részleg korlátlan használata

HIRDETÉS
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szakszon Réka

„Mindjárt megfagyok!” 
– mondjuk gyakran egy 
hosszú korcsolyázás vagy 
egész napos síelés közben. 
A téli időjárás és a hosz-
szas szabadban tartózkodás 
könnyen a végtagok lehű-
léséhez vezethet. Az okok-
ról és lehetséges megoldá-
sokról dr. Papp Lászlóval, a 
nagyvenyimi Szent Bernát 
Patika gyógyszerészével be-
szélgettünk.

Milyen okok állhatnak a hi-
deg végtagok hátterében?
Ezzel a problémával általában 
a késő őszi, téli időben talál-
kozunk. Az egyik ok maga a 
hideg, a másik ok lehet kerin-
gési elégtelenség. Ennek hát-
terében többek közt genetikai 

adottság (pl. alacsony pajzs-
mirigyhormon-szint) vagy 
alacsony vérnyomás állhat. 
Érszűkület is vezethet kerin-
gési zavarokhoz, amelyet már 
mi magunk idézhetünk elő, 
pl. dohányzással vagy sok ko-
leszterin bevitelével. A szerve-
zet úgy működik, hogy első-
sorban a létfontosságú szervek 
(szív, agy, tüdő, máj) állan-
dó hőmérsékletét biztosítja, a 
perifériák „másodlagosak”. A 
keringési rendszer központja a 
szív, így ha a szív pumpafunk-
ciója csökken (pl. szívbetegsé-
geknél), akkor a szervezetben 
a vér áramlása romlik, és ke-
vesebb vér jut el a perifériák-
hoz, vagyis a végtagokhoz, az 
orrhoz és a fülhöz.

Miért elsősorban a nők prob-
lémája a láb és kéz kihűlése?
A nőknél valóban sokkal gyak-
rabban jelentkezik ez a problé-
ma, aminek megvan a biológi-
ai háttere. A férfi- és a női test 
felépítése, annak izom-, zsír- és 
víztartalma eltérő. A férfiaknak 
magasabb, 40%-os az izom-
mennyisége, míg a nők izom-
zata a testüknek csak 25%-a. A 
férfiak tesztoszteronhormon-
jának magasabb vérszintje fe-
lel a magasabb alapanyagcse-
re-működésért; úgy is mond-
hatjuk, hogy a férfiak szerveze-

te „alapjáraton” magasabb for-
dulattal működik, mint a nőké. 
A „több” izom mozgatása ener-
giaigényes folyamat, de közben 
a szervezet hőt termel, ezért ke-
vésbé fázósak a férfiak.

Hogy tudunk védekezni a hi-
deg ellen?
Általában egy jobb keringési 
rendszerrel rendelkező ember 
kevésbé lesz fázós, ritkábban 
fog lehűlni a végtagja. A gene-
tikai adottságokat nem tudjuk 
megváltoztatni, de a szokása-
inkat igen. A dohányzás elha-
gyásával, a stressz csökkenté-
sével, megfelelő életmóddal, 
helyes táplálkozással és rend-
szeres testmozgással segíthe-
tünk magunkon abban, hogy a 
keringési rendszerünk jól mű-
ködjön. A kihűlés megelőzés-
hez hozzátartozik a megfelelő 
ruhaviselet: a kesztyű, a sap-
ka, a meleg zokni vagy haris-
nya viselése. A nagy hidegben 
való huzamosabb tartózkodás 
(pl. síelés, szánkózás, korcso-
lyázás) során azonban előfor-
dul, hogy a megfelelő öltöz-
ködés sem elegendő. Ebben az 
esetben a feladat, hogy a lehűlt 
végtagot vissza kell melegíteni.

Milyen módszereket alkal-
mazhatunk a hideg lábak és 
kezek felmelegítésére?

Az egyik lehetőség a mecha-
nikus módszer, a „hőközlés”, 
vagyis a felmelegítés. A hét-
köznapi taktikákat alkalmaz-
zák a legtöbben: egy meleg 
fürdő vagy lábfürdő, a sza-
unázás vagy a talpmasszázs 
segíthet. De a gyógyszeré-
szet segédeszközeit is alkal-
mazhatjuk. Kipróbálhatjuk 
a termotasakokat, amelyeket 
patikákban lehet beszerezni. 
Az általában egyszer haszná-
latos tasakok kémiai reakció 
során hőt termelnek, ame-
lyek nyakra vagy derékra fel-
helyezve fájdalomcsillapító és 
melegítő hatásúak. A többször 
használható termotasakok ál-
talában nagy hőkapacitású 
zselés anyagokat tartalmaz-
nak, ezeket egy fazék forró 
vízbe kell helyezni, és lassan 
felmelegíteni. Ezután hosszú 
időn keresztül megtartják és 
leadják a hőt, és melegen tart-
ják a meghűlt testrészt. Ezen-
kívül vannak olyan kenőcsök, 
amelyek a perifériás ereket tá-
gítják, például a kapszaicin, 
ami a paprika hatóanyaga, és 
krémekben használva a peri-
fériás erek kitágulását ered-
ményezi. Ezáltal javul annak a 
területnek a keringése, szinte 
felpezsdül tőle a vérkeringés.

Harcoljunk a hide g ellen!
Milyen ételek, italok javítják 
a vérkeringést és melegítik 
fel a szervezetet?
A megfelelő táplálkozás is se-
gítheti az erek egészséges mű-
ködését. A forró leves és a me-
leg italok belülről melegítenek. 
Vannak viszont tévhitek, ilyen 
az, hogy az alkohol felmelegít. 
Az alkohol magas energiatar-
talmú ital, ilyen értelemben te-
hát a hőtermelést valóban fo-
kozza, de a perifériákon értá-
gító hatása van. Ennek követ-
kezményeként a végtagokon 
az erek kitágulnak, a hő leadá-
sa fokozódik, vagyis a kezde-
ti melegségérzet után a kéz és 
a láb könnyebben lehűl, rosz-
szabb esetben el is fagyhat.

Mikor kell tartanunk attól, 
hogy súlyosabb probléma, 
keringési rendellenesség áll 
a háttérben?
A nőknél sokszor genetikai 
okokra vagy bizonyos be-
tegségre vezethető vissza 
a probléma. Ez egy bizo-
nyos szintig normális, 
egy szint után azonban 
tanácsos orvoshoz for-
dulni. Ha valaki pél-
dául nemcsak a hi-
deg évszakokban, ha-
nem egész évben 

a hideg végtagok problémájá-
val küzd, akkor azt akár beteg-
ség, pl. érszűkület is okozhat-
ja, amelyet az érelmeszesedés 
vagy a cukorbetegség hoz lét-
re. Létezik egy keringési zavar, 
a Raynaud-szindróma, amely 
során az ujjakban és a lábfejek-
ben futó artériás erek túlérzé-
kennyé válnak a hideg hatásá-
ra. Ennek következményeként 
hosszú távon károsodhat az ér-
fal és a szövetek, ezért a beteg-
ség mindenképp orvosi keze-
lést igényel.

Dr. Papp László



Üzenet a Földnek

Kalmár Lalita

Természetes szé pség
Manapság rengeteg ember 
számára a biotermékek fo-
gyasztása jelenti az egész-
ségtudatos életmódot. Vehe-
tünk bioélelmiszert, járhatunk 
biopiacra, bejelentkezhetünk 
biofodrászatba vagy bio koz-
me tikába. De vajon honnan 
tudja az átlagvendég, mi az, 
amit elvárhat egy ilyen keze-
lés során? Hollósi Emőkét, a 
Bodza Szépségszalon bio
koz metikusát kérdeztük.

Mitől bio egy kozmetika? 
A biokozmetikák fő szempont-
ja, hogy elhatárolódnak min-
denféle mesterséges, mérgező 
anyagok használatától. Nem 
alkalmaznak semmi olyan ter-
méket, melyet állatokon tesztel-
tek, a felhasznált termékek nagy 
része besorolható a vegán kate-
góriába, tehát csak növényi ere-
detű összetevőt tartalmaznak. 
Persze, sajnos, léteznek olyan – 
sokszor neves – biokozmetikai 
márkák, melyek nem felelnek 
meg ezeknek a kritériumok-
nak. Az pedig, hogy ki, milyen 
minőségű termékekkel és tech-
nikákkal képviselteti magát, 
kozmetikustól függ.

Vannak olyan speciális szol-
gáltatások, melyeket egy 
áltagkozmetikában nem talá-
lunk meg?
A biokozmetikusok nagy ré-
sze elhatárolódik a gépek hasz-
nálatától. A kezelési technikák 
teljesen egyéniek, kozmetikán-
ként más és más módszerek-
be futhat bele a vendég. Mind-
emellett természetesen feltűn-
nek a hagyományos szalonok-
ban alkalmazott klasszikus és 
elektrokozmetikai szolgáltatá-
sok is.
A nálunk alkalmazott termé-
kekhez speciális kezelések tar-
toznak, melyek szemben állnak 
a hagyományos irányelvekkel. 

Az arckezelések például meleg 
gyógynövényes lábfürdővel in-
dulnak. Legfontosabb elemük 
a nyirokstimulációs masszázs, 
melyet a kozmetikus finom 
kézmozdulatokkal, illetve ecse-
tekkel végez. 

Mint kozmetikus hogyan álla-
pítod meg, hogy a termék, amit 
használsz, tényleg csak termé-
szetes alapanyagokból áll-e? 
Alapvetően lehet bízni a mi-
nőségellenőrző cégek pecsét-
jeiben. A természetes összete-
vőkből álló kozmetikumokat 
több különböző szinten minő-
sítik, eltérő feltételek mellett. A 
különböző elbíráló szervezetek 
irányelvei sokszor csak részben 
egyeznek meg, azonban a leg-

fontosabb szempontokban nem 
különböznek. Elsősorban az ál-
lati eredetű, illetve nem termé-
szetes anyagok kiszűrésére he-
lyezik a hangsúlyt.

Vannak esetleg olyan termé-
kek, melyeket Ti készítetek?
Nagyon ritka manapság a házi 
készítmények alkalmazása, még 
biokozmetikákban is. Ennek 
oka elsősorban az, hogy szin-
te minden kozmetikus elkötele-
zett egy-egy cég irányában, így 
az adott márka termékeivel dol-
gozik. Emellett a házilag készí-
tett termékek tárolása és előállí-
tása is sokkal macerásabb, mint 
a már „előre gyártott” kozmeti-
kumoké.
Mi mindettől függetlenül alkal-
mazunk néhány saját aroma-
terápiás terméket, melyeket or-
ganikus, hidegen sajtolt olajok-
ból és vajakból, illetve illóola-
jokból állítunk össze. Emellett a 
karamell gyantát is mi készítjük.

Tudsz esetleg olyan szépség-
ápolási tippet adni, mely otthon 
is könnyűszerrel elvégezhető?
Egy nagyon egyszerű módszer-
rel kerülhetjük el például a bol-
ti testápolók használatát: bár-
milyen otthon lévő, hidegen 
sajtolt olajat vigyünk fel a még 
vizes testünkre, és garantáltan 
jobb hatást érünk el vele, mint 
bármelyik testápolóval. Ezt az 

alapot saját ízlésünk szerint ve-
gyíthetjük más illóolajokkal is. 
A legfontosabb, amire minden 
házilag készített terméknél fi-
gyelnünk kell, hogy milyen mi-
nőségű alapanyagokból dol-
gozunk. Legyünk figyelmesek 
vásárláskor, hogy elkerüljük a 
mérgező anyagok bevitelét a 
szervezetünkbe.

Vannak olyan speciális esetek, 
amikor kifejezetten ajánlanád a 
biokezelések alkalmazását?

Hozzám elsősorban problémás 
bőrrel rendelkező vendégek jön-
nek. Rengetegen vannak, akik-
nél a rossz minőségű kozme-
tikumok hosszú időn át törté-
nő használata miatt lépnek fel 
bőrproblémák. Ilyen esetekben 
célszerű átszoktatni magunkat 
olyan allergénmentes termékek-
re, melyek segítenek megőrizni 
bőrünk természetességét.

Mire kell odafigyelnünk a 
biokozmetikumok kiválasz-

tásánál? Mitől óvnád a vendé-
geidet?
Én bízom a minőségellenőrzés-
ben. Mást sajnos nem nagyon 
tehetek. Persze, a nem minősí-
tett készítmények sem feltétle-
nül rosszak, de én inkább biztos-
ra megyek. Amitől viszont tény-
leg óvnám a vendégeimet, azok 
a nagy kozmetikai cégek által 
piacra dobott, bionak címkézett 
termékek, melyek általában in-
kább a divatot szolgálják, mint 
az egészségünket. 
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Hollósi Emőke
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Kérdezze meg kezelőorvosát!
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A kopaszodás hátterében ge-
netikai okok, stressz, hormo-
nális zavarok, különböző szer-
vi betegségek, hiányállapo-
tok, gyógyszermellékhatás is 
állhatnak, mégis egyes vizs-
gálatok szerint a hajhullásos 
esetek több mint 80%-ában 
egy különleges atkafajta, a 
Demodex folliculorum mu-
tatható ki. A problémáról 
dr. Sólyom Katalin bőr-
gyógyász főorvost kérdeztük.

Valóban okozhatja élősködő 
a hajhullást? Hogy fejti ki ha-
tását?
A Demodex nevű szőrtüszőatka 
az utóbbi években került a szak-
ma figyelmébe. A Demodex 
egy 0,2–0,4 mm hosszú, nyolc-
lábú atka, melynek két formá-
ja található meg az emberben: 
a Demodex folliculorum na-
gyobb méretű fajta az erőtelje-

sebb szőrzetbe, főként a hajtü-
sző melletti faggyúmirigyek-
be, a másik, a kisebb méretű 
Demodex brevis a piheszőrös, 
faggyúmirigyekkel gazdagon 
ellátott arc területén élősködik. 
Ha elszaporodnak a hajtüszők-
ben, elszívják a táplálékot, és a 
testükön különféle kórokozó-
kat vihetnek be a szőrtüszőkbe, 
melyek akár gyulladást is okoz-
hatnak, így jelentős hajhullást, a 
hajszálak elvékonyodását ered-
ményezhetik.

Milyen tüneteket észlelhet 
magán a fertőzött beteg?
Az atkák irritációt okozhat-
nak már puszta jelenlétük-
kel is, melyet a szervezet ide-
gen anyagként észlel, és gyul-
ladással próbál körülhatárol-
ni. Az atkák éjszaka elhagyják 
a szőrtüszőt, és kijönnek a bőr 
felületére párkeresés céljából – 
ez a mozgás szintén viszketést 
okozhat. Tapasztalatom szerint 
a Demodex-fertőzés gyakrab-
ban mutatható ki tág pórusú, 
zsírosabb bőrű pácienseknél. 
A gyulladás, korpásodás, visz-
ketés, vakarásos sérülések, haj-
szálak elvékonyodása, eseten-
ként jelentős hajhullás hívhat-
ja fel a figyelmet a fertőzésre. 
Gyakran ezek a páciensek már 
több, hajhullás és gyulladás 
miatti sikertelen kezelés után 
keresnek meg.

Milyen vizsgálattal mutatható 
ki a Demodex jelenléte?
Kellő jártasságú, tapasztalt 
szakember mikroszkópos vizs-
gálattal egyszerűen ki tudja 
mutatni az atka jelenlétét. Ezt 
a képet általában meg szoktam 
mutatni a pácienseknek is. Bár-
mennyire is megdöbbennek, 
fontos látniuk mint konkrét bi-
zonyítékát a problémájuknak, 
emellett azért is előnyös meg-
mutatni, mert ilyenkor a ke-
zelésben jobban hajlandók az 
együttműködésre.

Hogy terjednek a szőrtüsző-
atkák?
A Demodex egyik gazdaszer-
vezetről a másikra közvetlen 
érintkezéssel vagy közös hasz-
nálati eszközökkel terjedhet. 

Mi okozza a hajhu llást?
Szakszon Réka
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Egyik leggyakoribb terjedé-
si mód a közös párna haszná-
lata lehet, mert mint korábban 
említettük, az atkák éjjel kijön-
nek a bőrfelszínre. Másik gya-
kori terjedési lehetőség a kö-
zös fésű, törülköző használata. 
Ezért a fertőzött személy hasz-
náljon külön párnát, törülkö-
zőt és fésűt; naponta cserélje a 
párnahuzatot és mossa meg a 
fésűjét. Mivel az atkák, főleg a 
vastag fallal rendelkező peték, 
a vegyszerekkel szemben igen 
ellenállóak, a mechanikai tisz-
títás sokkal fontosabb, mint a 
fertőtlenítés. Azonban a szo-
ciális érintkezés, mint a közös 
helyiségben való tartózkodás, 
az étkezés, a kézfogás, a tár-

gyak érintése kézzel, mind ve-
szélytelenek.

Hogyan történik a fertőzött 
egyének kezelése?
Fontos ismertetni a pácienssel, 
hogy hosszú, több hónapos ke-
zelés elébe néz. Mivel jelenleg 
Magyarországon nincs speciá-
lisan a Demodexre alkalmaz-
ható, garantáltan hatásos szer 
forgalomban, és a kezelés hosz-
szú heteket, hónapokat vesz 
igénybe, igyekszünk több tá-
madáspontú szereket adni. Ezt 
általában az életkor, nem, fertő-
zöttségi fok alapján egyedi ösz-
szeállítású szerek formájában 
kapják. Nagyon jól kiegészítik 
a kezelést egyes ayurvédikus 

gyógynövénytartalmú szerek, 
melyeket mellékhatás-mente-
sen, hosszabb ideig lehet hasz-
nálni. A gyógyulás után még 
legalább egy hónapon át szük-
séges a terápia folytatása. Ér-
demes a hatás fenntartása ér-
dekében időnként kúraszerű-
en használni a javasolt gyógy-
növénykomplexumokat tartal-
mazó szereket. Ha a gyulladás 
vagy a fertőzés dominál, anti-
biotikus kezelés is szükséges.

A hajon kívül még hol fordul-
hatnak elő a Demodex-atkák?
A rosaceás arcon, a pattanásos 
bőrön, valamint a gyulladt, rit-
kuló szempillájú szemhéjakon 
is gyakran előfordul a Demodex.

Dr. Sólyom Katalin

HIRDETÉS
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Mérgezések otthon

Draveczki-Ury Ádám

Tartsuk be a szab ályokat!
A háztartási bal-
esetek között külön 
csoportot képez-
nek a különböző 
mérgezéses ese-
tek. Mint a múlt ha-
vi számunkban tár-

gyalt jellemző otthoni szerencsét-
lenségek nagyobbik részénél, itt is 
elsősorban a figyelmetlenség, az 
emberi butaság, felelőtlenség ve-
zet néha tragédiához. Dr. Zacher 
Gábor toxikológussal, a Hon-
védkórház sürgősségi osztályának 
vezetőjével beszélgettünk.

Milyen háztartási körülmények között 
megesett mérgezéses esetekkel talál-
kozik a leggyakrabban?
Elöljáróban szeretném leszögezni: azt 
gondolom, ezek az esetek gyakorla-
tilag kivétel nélkül elkerülhetők len-
nének, ha az emberek egy kicsit job-
ban odafigyelnének. A leggyakrabban 
ugyanis tipikusan figyelmetlenségből 
fakadó balesetekről van szó. Az egyik 
fő csoport, amikor valaki az erede-
ti csomagolásból áttölti a lefolyótisz-
títót, a sósavat vagy valamilyen más 
marószert egy üdítős palackba, amit 
aztán valaki jóhiszeműen meghúz. Se 
szeri, se száma a hasonló balesetek-
nek. Egy másik csoportot alkotnak a 
klórgázmérgezéses esetek, amelyek 
szintén elkerülhetők lennének némi 
óvatossággal és odafigyeléssel. Ezek-
nek ráadásul szintén elég komoly szö-
vődményei lehetnek.

Mikor fordulhatnak elő ilyen balese-
tek? Ezekről elég kevés szó esik…
Tipikusan akkor, amikor valaki, példá-
ul takarítás közben, eltérő kémhatású 
anyagokat, savas és lúgos tisztítószere-
ket önt össze egy viszonylag kis légte-
rű helyiségben, például egy fürdőszo-
bában, mert nem emlékszik a kémiai 
tanulmányaira. Az ilyenkor keletkező 
klórgáz roppant szúrós, intenzív szagú 
anyag, ami már egy-két másodperccel 
a belégzése után érezteti a hatását. Sze-
rencsésebb esetben csak az ember tak-
nya-nyála folyik tőle egybe, és igen kel-
lemetlenül érzi magát, viszont ha súlyo-
sabb a helyzet, akár toxikus tüdőödéma 
vagy légzési elégtelenség is kialakulhat. 
A lehetséges következmények a mérge-
zés súlyosságától függően széles skálán 
mozognak. A harmadik csoport pedig 
a szén-monoxid-mérgezések köre, ame-
lyek főleg most, télen, a fűtési időszak-
ban gyakoriak. Ilyenkor milliószor el-
mondjuk mindenhol, hogy a szén-mon-
oxid színtelen és szagtalan, de van meg-
oldás: a gázdetektor. És ezt most nem 
azért mondom, mert egy gázdetekto-
rokat gyártó cég ügynöke vagyok, ha-
nem mert tényleg ez az egyetlen módja 
annak, hogy akkor észleljük, ha szivár-
gás van, amikor még biztonsággal ki-
nyithatjuk az ablakot és kihozhatjuk a 
gyereket a szobából, nem pedig, ami-
kor már kész a baj. Nagyjából erről a há-
rom nagy csoportról beszélhetünk. Az-
tán persze akadnak még más esetek is, 
például a lakástüzeket is megemlíthet-
jük. Ma már annyi műanyag vesz min-
ket körül, hogy az áldozatokat sokszor 

nem a lángok, vagy a forró füst beléleg-
zése öli meg, hanem a műanyagok égé-
sekor felszabaduló  kén-, cián- és egyéb 
vegyületek.

Az első okcsoport, tehát a klasszikus 
„mérget ittam”-történetek esetében 
létezik tipikus áldozati kör?
Nem igazán, ezeknek tényleg bárki ál-
dozatául eshet. Ha valaki sósavat töltött 
a kristályvizes palackba, és nem írta ezt 
rá a címkére, joggal hihetem azt, hogy 
kristályvíz van benne. Vagyis nem so-
rolnám ide azokat az eseteket, amikor a 
gyerek beleiszik a saját csomagolásában 
lévő vegyszerbe, mert nem tudja, mi az 
– ilyenkor ugyanis arról van szó, hogy a 
szülei nem tanították meg a szabályokra, 
jelen esetben arra, hogy nem iszunk be-
le ismeretlen üvegbe. Felnőttek pedig vé-
letlenül gyakorlatilag sosem szoktak be-
lekortyolni a háztartási tisztítószerekbe.

Gyakran hallani, hogy az újabb és 
újabb tisztítószerek már egyre kevés-
bé veszélyesek. Eszerint ez nem igaz?
De, alapvetően igaz, és ha valaki bele-
iszik, mondjuk, a hipóba, abból azért ál-
talában nem is szoktak olyan komoly ká-
rosodások származni. De ha, mondjuk, 
sósav, vagy a jellemzően nátrium-hidr-
oxidot tartalmazó lefolyótisztítók kerül-
nek a nyelőcsőbe és a gyomorba, az már 
roppant veszélyes tud lenni. Volt példá-
ul egy betegem, egy idős néni – nemrég 
hunyt el, olyan 91-92 éves korában –, aki 
véletlenül beleivott a lefolyótisztítóba, és 
ez olyan felmaródást okozott a nyelő-
csövében, hogy élete utolsó nyolc évében 

már csak egy speciális szondán keresztül 
volt képes táplálkozni. Ilyen esetek saj-
nos rendszeresen előfordulnak.

Létezik egyébként valamilyen statisz-
tika arra, mennyire gyakoriak a fent 
említett esetcsoportok?
Klórgázmérgezéssel évi száz-százöt-
ven embert kezeltünk a Péterfy Kórház 
toxikológiai osztályán, szén-monoxi-
dos eset pedig ötven-hetven alkalom-
mal fordult elő. Utóbbiból, szerencsére, 
egyre kevesebb akad, mert erről a té-
máról azért tényleg elég sokat hallani 
a médiában, és fontos is róla beszélni, 
hogy mindenki megtehesse a szüksé-
ges óvintézkedéseket.

Hogyan lehet megelőzni ezeket az 
eseteket?
Úgy, hogy betartjuk a szabályokat, és 
nem csinálunk hülyeségeket: az eredeti 
csomagolásukban tároljuk a tisztítósze-
reket, nem kísérletezünk a különböző 
vegyszerekkel. És persze odafigyeléssel. 
Egy betegemnek például prosztataprob-
lémái voltak, az urológus pedig gyógy-
szert írt fel rá neki. A baj akkor történt, 
amikor a pincében talált egy dobozt, 
amiről azt hitte, ilyen gyógyszer, miköz-
ben a csomag egy roppant erős rágcsá-
lóirtót tartalmazott, benne alumínium-
foszfiddal, amelyből már 500 milli-
gramm is halálos egy ember számára. 
Volt a férfinak egy fia, aki komoly alko-
holproblémákkal küzdött. Alkut aján-
lottam neki: ha meg tudom menteni az 
apját, akkor befejezi a piálást. Belement, 
és azóta sem iszik egy kortyot sem.

„Az eredeti 
csomagolásukban

tároljuk 
a tisztítószereket”

„Ezek az esetek 
gyakorlatilag 
kivétel
nélkül 
elkerülhetők
lennének”
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Ha Ön 2014. február 1. és 28. között a túloldalon található Szimpatika kvízünket 
kitölti, és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek oldal segítségével a válaszokat bekül-
di nekünk, sorsoláson vesz részt.

Játékunkkal megnyerheti a négy-négy wellnesshétvége egyikét a móri Hétkúti 
Wellness Hotel és Lovaspark, valamint az egri Park Hotel Minaret felajánlásával, illet-
ve két komplex szűrővizsgálatot a VitaHelp Egészségközpont jóvoltából, vagy gazda-
gabb lehet a Libri és a Kolibri Kiadók februári újdonságaival!

A sorsoláson azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket 
nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2014. február 28-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünk-
be (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre. A 
részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.

A nyilvános sorsolás időpontja: 
2014. március 10. délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Januári havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései: 

1.: a)   2.: c)   3.: b)   4.: c)   5.: a)

A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a 
település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon nyilvánosságra hozzuk.

Név*: ...........................................................................

.......................................................................................

Cím*: ...........................................................................

.......................................................................................

Telefon*: ....................................................................

e-mail: ........................................................................

.......................................................................................

Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: .................

.......................................................................................

.......................................................................................

A decemberi kvízjátékunk nyertesei: 
László Lajosné, Berhida - Hársfa Gyógyszertár, 
Veszprém
Nyereménye: két fő részére szóló utazás a 
görögországi Zakynthos szigetére az IBUSZ 
Utazási Irodák Kft. jóvoltából.

Iván László, Budapest - Karina Gyógyszertár, Budapest
Kalmár Jánosné, Budapest - Szent László Patika, 
Budapest
Orsai Zoltánné, Esztergom - Kis Duna Patika, 
Esztergom
Simon Anita, Győr - Salvia Gyógyszertár, Győr
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Ho-
tel felajánlásával.

Kecskés Valéria, Tolmács - Kőhárs Gyógyszertár, Rétság
Szabó Jánosné, Isaszeg - Liget Gyógyszertár, Isaszeg

Szabó Mónika, Sárvár - Segítő Mária Gyógyszertár, 
Sárvár
Tóth Béláné, Edelény - Kamilla Gyógyszertár, Edelény
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége a szilvásváradi Szalajka Liget 
Hotel és Apartmanházak felajánlásával.

Kovács Tamás, Budapest - Eiger Gyógyszertár, 
Budapest
Nyereménye: Patikárium ajándékcsomag.

Faragóné Dr. Földi Erzsébet, Szeged - Aranysas 
Gyógyszertár, Szeged
Kovács Judit, Tata - Smaragd Gyógyszertár, Tatabánya
Lábas Antalné Pém Judit, Tatabánya - Levendula 
Gyógyszertár, Tatabánya
Nyereményük: könyvcsomag a Libri és a Ko-
libri Kiadók felajánlásával.

1   Milyen autóban menekültek meg  
a Kispál zenekar hangszerei?
a) Volkswagenben
b) Kispolszkiban
c) Wartburgban

2   Ki játszotta ZZ anyját a Madách Kamarában?
a) Bencze Ilona
b) Kenéz Mariann
c) Fehér Anna 

3   Mi a kapszaicin? 
a) a paprika egyik hatóanyaga
b) bőr alatti élősködő
c) lábápoló szer

4   Mi L. Norbert foglalkozása?
a) némettanár
b) taxisofőr
c) marketingvezető-helyettes

5   Milyen számot játszik a virágcsokor éjfélkor?
a) Quimby
b) Elvis
c) Csongrádi Kata

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!

Gratulálunk, a nyerteseket telefonon értesítjük!
Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  
a nyeremények értéke alapján csökkenő sorrendben történik!

Kolibri



Kövessen 
 minket  
februárban is!

WWW.SZIMPATIKA.HU
facebook.com/Szimpatika


