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Kérdezze meg
gyógyszerészét...

Popper Péter
Ha eljön az öregség

Novák Péter

mert ismeri a gyógyszerek hatását,
mellékhatását és kölcsönhatásait,

(Ér)Vény

PRESSER GÁBOR

mert eskü kötelezi a gyógyításra
és a titoktartásra,

Szentimentális
	Rock and Roll

mert egyetemi diplomája révén
széleskörű ismeretekkel rendelkezik
a természettudományok terén,
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mert a gyógyítást hivatásnak tekinti,
nem szakmának.
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mert tanácsadással segít eligazodni
a reklámokban bemutatott termékek
között a betegségek megelőzésének
érdekében,
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Tett Ön szilveszterkor újévi fogadalmat? Elhatározta, hogy
rendszeresen mozogni fog, leszokik a dohányzásról, többet
lesz a családjával, netán idén végre tényleg lelkiismeretesen
és alaposan nekiáll a nyelvtanulásnak? A legtöbben bizonyára tettek maguknak valami hasonló ígéretet, és bizonyára
szép számmal lesznek is olyanok, aki betartják ezeket,
de a legtöbb újévi fogadalom esetében néhány hét, rosszabb
esetben néhány nap után alább hagy a kezdeti nagy lelkesedés, hogy feledésbe merüljenek, miután visszacsúsztunk
a szürke hétköznapokba az ünnepek forgataga után.
A január azonban még ezzel együtt is egyfajta határt jelent,
így e számunk központi gondolata, vezérfonala nem is
lehet más, mint az újrakezdés.

Szentimentális rock and roll
4
Novák Péter beszélget Presser Gáborral

A 2009-es évet ennek jegyében egy igazán exkluzív
beszélgetéssel indítjuk, melyet Novák Péter készített a
mindig megújulásra képes, ezerarcú Presser Gáborral, aki
tavaly töltötte be – hihetetlen, de igaz – 60. születésnapját.
Üzenet a Földről rovatunk témája is az újrakezdés, a Túl a
szakadékon pedig mindig egy talpraállás történetét meséli
el, most sincs ez másként. Persze nem csak előre kell tekinteni: ennek jegyében Popper Péter az öregségről, az idős
emberek társadalomban elfoglalt helyéről, szerepéről vetette
papírra elgondolkodtató és megfontolandó gondolatait.
Nem maradhatnak ki persze a gyerekek sem: apaszemmel
és anyaszemmel sem mindig olyan idilli és habkönnyű az
élet, mint azt sokan gondolnák… Ismét százezreket érintő
témákról kérdeztük meg kezelőorvosunkat, gyógyszerészünket, de szót ejtünk egy gyakran tabuként kezelt kérdéskörről, az időskori szexualitásról is.
A mi újévi fogadalmunk az volt, hogy 2009-ben is napra
kész, informatív, de egyszersmind olvasmányos írásokat
kínálunk Önnek, és ezt garantáltan be is fogjuk tartani.
Még egyszer sikeres, boldog új évet
és jó egészséget kívánunk!
Draveczki Ádám
főszerkesztő

Túl a szakadékon
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„Csalás nélkül szétnézni...”
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Novák Péter beszélget Presser Gáborral
Ich möchte schwimmen Bad,
ich möchte schwimmen Bad
– dünnyög a Kossuth-díjas művész,
és befordul a Lukács uszoda ajtaján.
Hatvan éves múlt? Szerintem hat,
ha engem kérdeznek…
Novák Péter: Rockzenésznek lenni, fogalmazzunk
finoman, különös életmód. De egyszer csak a legendából munkahely, a csillogásból felelősség lesz.
Presser Gábor: Észrevétlenül változik meg az élet
körülötted, és persze az sem mindegy, honnan jössz.
Nem egyformán izgatott minket maga a „rock and
roll életmód”, különösen nem a szocialista rock and
roll… Ráadásul errefelé a túlzott alkoholfogyasztás
nem egyértelműen a zenészek privilégiuma volt, itt
ivott a mérnök, a színész, az értelmiségi, a munkás,
ilyen idők voltak. Mi dolgozni szerettünk, nem is voltunk tele szabadidővel. Hullámzó létforma ez, van,
amikor nagyon sűrű, alig érsz haza egy turnéból, és
két nap múlva már kezdődik a másik, rossz körülmények között, borzalmasan hideg, vacak buszokban,
rémes szállodákban. De fiatalok voltunk és nem arra
gondoltunk, hogy tennünk kell valamit magunkért
is. Lejátszottuk a koncerteket, sikerünk volt, akár
bele is mehettünk az éjszakába. Aztán kezd megváltozni az ember, másként kezelni dolgokat, bizonyos
szegmenseit például megunni.
Egy korszak attól válik meghatározóvá, ha később
annak látjuk. Ott, akkor, benn a közepében ezen
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találni mindig valami jót egy másik alkotóban, amely
tulajdonságok ugye nem igazán jellemzőek ránk…
Az amadindás Rácz Zoli, Haraszty Édeske mobilszobrász jutnak eszembe. És persze még rengeteg barát.

nem is gondolkodsz, vagy pont az ellenkezőjét érzed.
Főleg, ha épp nem történik semmi látványos. Nincs
forradalom, nem bukik a rendszer, tán fiatalok egy
csoportja hosszú hajjal muzsikál (nem is akármit,
nem is akárhogyan), de amúgy a langymeleg
szürkeség. Meg százötvenezer eladott példány
lemezenként, hogy el ne feledjem.

Apropó barát. A Baráthoz asztal is kell, este is
kell. Pici bácsiéknál a gondolatokon innen és túl a
szakácsművészet előtt lehet térdre esni, de nagyon.
A bőven mért szellemi táplálékok mellett olyan
konyhát visznek, hogy néha nem tudom eldönteni, vacsoravendég szeretnék lenni, vagy maga a
vacsora következő életemben! Ráadásul minden
a reformok jegyében, így a magamfajta életen át
tartó fogyokúrázó is a végletekig fokozhat.

P. G.: Közben persze ott volt nekem a színház…
N. P.: Nagyon más szerep, hogy stílusos legyek?
P. G.: Szerencsés esetben jól kiegészítik egymást.
Sok mindent lehet tanulni a rockzenében, aminek
komoly hasznát veszed egy színházi munkában,
és fordítva is ugyanígy igaz. Nekem ez sosem volt
igazán elválasztható, elkülöníthető, már csak azért
sem, mert az egész színházi karrieremet pont a
rockzenének köszönhetem, a Képzelt Riport egy
Amerikai Popfesztiválról megszületésének.
N. P.: Legendával és csillogással kezdtem, de azért
ez tényleg egy fizikum- és lélekörlő foglalkozás.
Ráadásul könnyen szokik rá az ember, és egyre
nehezebb szünetet tartani.
P. G.: Én szeretek! Ahogy mennek az évek, egyre
jobban.
Kérdem én, mit nevezünk szünetnek? Kiállás-e
például az élet fősodrából az, ha valaki szabadidejében damilra erősített videokamerát pörget egy
műanyag glóbusz körül, hogy az esti koncerten
színházi eszközökkel is dramatizáljon egy dalt? Ha
ezer fényképpel és tízezer lépéssel gazdagabban tér
haza egy távoli országból?

N. P.: Ahhoz képest állandóan tele van a naptárad.
Fellépésekre, próbákra jársz, de kiállításokra, koncertekre is, táncszínházat nézel, frissen megjelent
könyvekkel látlak. Az érdeklődésen túl mintha
pótolni szeretnél valamit…
P. G.: Pótolni is szeretnék – fiatalon a fentiek miatt
sok mindenből kimaradtam, de azért ez mind
inspiráció a mai napig! A mi pályánk nem abból áll,
hogy elvégezzük a Rockzenei Egyetemet. Mi abból
tanulunk, hogy a többieket hallgatjuk. És nem csak
zenét, hanem irodalmat, képzőművészetet, táncot,
esetleg egy jó beszélgetést.
N. P.: Vannak minták amiket, akiket követsz? Ha
nem akarod, nem kell megnevezni őket, csak úgy,
egyáltalán.
P. G.: De meg akarom! Egy életre szóló leckét adott
Kemény György grafikusművész, legendás LGT borítók tervezője, akivel még zenegimnazista koromban
barátkoztam össze. Tőle lestem el – anélkül, hogy
valaha is szándékosan tanítani akart volna
– a mások iránti kiváncsiságot, megbecsülést, hogy

N. P.: Hány életmódváltáson vagy túl?
P. G.: A sokadikon. Egy ilyen nagy koncert például
rengeteget „kivesz”, és nem is ez a kérdés, hanem
az, hogy egyáltalán fel tudsz e készülni rá? Mert ha
fizikailag nem vagy kész, nyilvánvalóan szellemileg
sem leszel. Rendszeresen járok fürdőbe, végzem a
testkonzerváló tornamutatványaimat, és nemsokára
már régi csúcsformámban csavargok a környéken, naponta kétszer. 6-8 órát ülök a hangszer, a
zenészek mellett, ez kiván némi korrekciót. És persze
elkerülhetetlen, hogy gondoljak a koromra is…
N. P.: A zene gyógyít!
P. G.: De nem feltétlenül kell beledögleni!
Hány dalt tudunk kívülről? Gábor Áron rézágyúja,
Tavaszi szél vizet áraszt, és... és jön a könnyűzene, a
súlytalan tonnák. Mindig megszólalnak, ott dübörögnek az agyunkban, felpattanunk még a vállalati
bulin, a fogadáson, az esküvőn is, egy pillanatra
felhangosítjuk a rádiót, éneklünk a dugóban, és természetesen összekacsintunk, mert mindenki tudja,
miről van szó! Vagy tudni véli, és ez jó.
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N. P.: 1 koncert, így nevezted el a január 24-ei
Aréna-fellépést. Szándékos
a szerénység?
P. G.: Semmiképpen sem
kívántam ünnepeltetni magam,
kötelezővé tenni a megjelenést.
Ráadásul egyáltalán nem vagyok benne
biztos, hogy a hatvan annyira vidám évforduló, így
rögtön az idei évre tettem az előadást. Azon túl,
hogy nem akartam, megoldhatatlannak is tűnt
egy életmű koncert, száz százalék, hogy rosszul
válogattam volna össze a dalokat. Jobb így címkék
és kategóriák nélkül. Szabadabb vagyok talán.
Nem lett világsztárunk. Pedig már voltunk a közelében, de mégsem. A fene egye meg! Még ezen a kerek
évfordulón is egy kicsit azért, de nem azért, csak
azért mégis. Na mindegy. Ez van, ilyenek vagyunk.
Mármint a véleményformálásban.
N. P.: Mit látsz, ha a visszapillantóba nézel?
P. G.: Lehettem volna sokkal jobb, ha máshova
születek, és lehet, hogy nem lett volna belőlem
senki. Soha nem ilyen célokat kerestem, elém sod
ródó lehetőségekből választhattam, amelyek aztán
további lehetőségek felé sodortak. Ha valami nem
sikerült, gyorsan megírtam egy dalban és viszlát.
N. P.: Mi akkor a siker?
P. G.: Életbarát dolog, bizonyos kereteken belül.
Nem sok dolog van ám, ami jobb a sikernél! Persze
pont annyira inspirál, mint amennyire rongál, már
ha elhiszed. Mert módjával szabad csak elfogadni.
Ha nem így teszel, nagyon sok fájdalom ér, a siker
meglehetősen rossz tanácsadó. A keményen elvégzett munka eredményének egy része, ennyi.
Se több, se kevesebb.
N. P.: Számtalan karitatív tevékenységed van,
fellépőként, szervezőként egyaránt. Ezt is a siker
hozta, gondolom, mármint, hogy teheted
és teszed is.

P. G.: Senki nincs a világon, aki nem valakinek,
valakiknek köszönheti a sikerét, így a vele járó lehetőségeket is illik megosztani. Ráadásul lényegesen
többet ér, ha másnak is jut belőle…
Ich möchte schwimmen Bad – ez a hatvan év tényleg valami vicc, vagy? Vagy van esélye a bölcsességnek, a humorérzéknek, a szeretetnek, a tehetségnek
mindannyiunk életében, hogy ezek nem afféle
ifjúkori tréfák, hanem gondozható, csiszolható munkadarabok. Mert az élet bizony tapasztalati szakma.
Aki figyel, tanulhat valamit.
N. P.: Mit üzenünk végül a fürdőbe nem járóknak?
P. G.: Sürgősen változtassanak, ha
rám hallgatnak. Kilencven év alatt
ajánlott, hatvan alatt kötelező!

Presser Gábor 1948. május 27-én
született Budapesten. Négy éves volt,
amikor zongorázni kezdett. 1967-ben lett
az Omega tagja, a zenekar fő dalszerzőjeként
gyorsan országszerte ismertté vált. 1971-ben
eltérő zenei elképzelései miatt Laux Józseffel kiléptek
a csapatból, és megalapították a Locomotiv GT-t, melynek vezetőjeként a magyarországi könnyűzenei élet meghatározó figurája
lett. Az LGT nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is komoly
sikereket aratott.
1982-ben jelent meg első szólólemeze, az Electromantic. Az évek
során olyan művészeknek írt dalokat, mint Zorán, Demjén Ferenc,
Kern András, Zalatnay Sarolta vagy Kovács Kati. Az LGT utolsó
albuma 2002-ben került a boltokba, de 2007-ben felléptek a Sziget
Fesztiválon. Presser Gábor legfrissebb önálló anyaga, a T12enkettő
2006-ban készült el.
Viszonylag korán bekapcsolódott a színházi életbe: a Vígszínház
1973-ban mutatta be az első magyar musicalt, Déry Tibor Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról című regényének Adamis
Annával közösen jegyzett zenés adaptációját. Ezt követően Presser
a Vígszínház több zenés darabjának is szerzője volt, majd 1978-ban
a teátrum zenei vezetője lett. Az 1987-ben bemutatott A padlás
szintén mérföldkőnek számít a hazai színháztörténetben. 1977-ben
Erkel Ferenc-díjat, 1990-ben Érdemes művész díjat, 1996-ban
Huszka Jenő-díjat kapott. 2003-ban Kossuth-díjjal tüntették ki.

Túl a szakadékon
Polgár Teréz Eszter

„Csalás nélkül szétnézni...”
Ha azt a szót halljuk, hogy „drogos”, mi, kívülállók
hajlamosak vagyunk sablonokban gondolkodni
és fogalmazni – mert ez követeli a legkisebb
energiát. Talán még ahhoz a generációhoz tartozunk,
amelyiknek nem volt olyan egyszerű droghoz jutnia,
mint egy csomag ropihoz, talán a mi családunkat
éppen elkerülte ez a problematika. Mivel azonban
a statisztikák szerint egyre kevesebben vagyunk
ilyenek, érdemes a sablonjainkat emberi arcokra
cserélni. Ha nem félünk fölfedezni, számos
vonásukban magunkra ismerhetünk.
Miki 30 éves, másfél éve tiszta, azóta még egy pohár
sört sem ivott. Öncsaláson alapuló fiatal felnőttkorát
háta mögött hagyva megkapó őszinteséggel mesél
magáról. Érdemes őt megismerni.
Sokan biztosan rejteni igyekeznének a múltjuk árnyékos
oldalát. De te a telefonban azt mondtad, terápiának
és missziónak is tekinted, hogy beszélsz mindarról,
amin átmentél.
Igen. Az anonim önsegítő csoportban, ahová máig is járok,
szintén az őszinteség, a tényekkel való szembenézés segít,
már a közösség élményén túl. A fél életem azzal telt, hogy
mindenkinek azt mutattam, amit látni akart. Átvertem
másokat, de magamat csaptam be leginkább. Ebből a hasadtságból lettem egész ember a rehabilitáció során. Tudom,
milyen sok fiatalt érint a drogfüggőség, azt is, mennyire
nehéz belátni, hogy vakvágány, és leginkább: micsoda kín
lejönni a szerről. Egyszerűbb, ha az ember hazudik magának
tovább, csak belehalhat.

Hogyan lesz valaki függő? Nálad hogyan kezdődött?
Én is alkohollal kezdtem, ahogy az lenni szokott, tizennégy
évesen: buli előtt bedobtunk egy-két pohárral. Ha csajozni
akartam, valamivel oldanom kellett a gátlásaimat. 17 éves
koromtól már füvezgettem a haverokkal, mellette partydrogokat is használtunk. Ez normálisnak számított.
A nővéremmel együtt is szívtunk, a szüleink nem tudták.
Kicsit sem tartottál a drogoktól?
Nem. Mindig is több izgalomra vágytam, mint amit az élet
adott. Már óvodában ezt éreztem. Jómódú budai gyerekként
mindenem megvolt, de amiért sokan irigyeltek, nekem semmi örömöt nem jelentett. Amikor a főiskola mellett dolgozni
kezdtem, a bankban is rögtön többre vágytam – és a lehetőségek jöttek is, mint a mesében. Nagy sztárnak képzeltem
magam. 19 évesen bankárjelmezbe bújtam, aztán ahhoz
illő kocsit vettem. Közben a drog, az alkohol a társasági
életemhez tartozott, de úgy gondoltam, az én kezemben a
kontroll. Aztán 21 éves koromtól már egyedül is használtam
ezt-azt. Egy nagyon józan lánnyal éltem együtt, akkor már
egy éve, aki előtt titokban tartottam a sötét
oldalam. Ez a kettősség végigkísért: két énem
volt, és a külvilág nem vett belőle észre semmit.
Az asztrológia készen kínálta a magyarázatot:
mindez Ikrek csillagjegyemnek
köszönhető.
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Sok ambíciód volt. Stresszben éltél?

mert irtó messze kerültem attól az értékrendtől, amim valaha
mégiscsak volt. A feleségemmel közös lakást elkótyavetyéltem,
az örökségem ráment, az ügyfeleim pénzét lenyúltam.

Nem tudom. A nehéz, kellemetlen érzéseimről egyszerűen
nem vettem tudomást. Érzelmi analfabéta lettem. Éreztem,
ha fáj valami, de rögtön arra koncentráltam, hogy pozitív
dolgokkal elüssem.

Mi hozott áttörést?

A kor is ezt sulykolja: csak élvezd az életet, és gondolkozz
pozitívan!
Nekem is csak az élmény, az élvezet számított és az, hogy
mit birtoklok. Úgy éreztem, minden jár, de semmi nem
elég. Az ölembe hullott mindaz, amiért más hiába dolgozik
40 évig. Simán belefért, hogy ebédszünetben a kocsiban
füvezzek, utána szemcsepp, bankár-viselkedés: nem tűnt
fel senkinek, hogy épp a sötét oldalamon vagyok, csak
öltönyben, szerepben.

megfeleltem, de mivel még mindig elégedetlen voltam,
elkezdtem prostituáltakhoz járni. Ezt is megideologizáltam:
nem megcsalás, ha nem bonyolódom más kapcsolatba.
Rászoktam, hogy a kokain után jönnek a lányok... A kokó
pörgetett és az érzékeimet is felturbózta.
Gondolom, a saját barátnődhöz nem is mehettél volna.

Inkognitóban éltem. A kapcsolatunk elején, egyszer, amikor
az amphetamin hatása elmúlóban volt, az annak megfelelő
letargikus állapotban kértem, hogy soha többet ne engedjen
ilyesmit használni. Nem is engedte, de aztán a játszma része
lett, hogy őt is kijátsszam.

Hát, beállva nem. Csakhogy a kokain hatását, még az utóhatásait sem lehet csak úgy palástolni. A párom ki is szúrta
egy idő után. Csak annyit kérdezett: „Macikám, minden oké?”
Bevallottam neki, hogy: néha kokózgatok. Elfogadta, hogy
annak a világnak, amelyben mozgok, ez velejárója – vakká
tette, hogy gyarapszunk, nagyobb autót, nagyobb lakást
veszünk. Amikor összeházasodtunk, már heti 3-4-szer
kokóztam: ő többször el akart hagyni, ehelyett hozzám jött.

A munkádat, a viszonyaidat nem befolyásolta a drog?

A munkádat bírtad még?

Az egész lényemet már rég uralta, de a működésemet sokáig
én irányítottam. Értékesítésben dolgoztam, ahol a könnyedség, jó kommunikáció alapfeltétel. Úgy éreztem, annyival
több vagyok, mint a környezetem, hogy még lassítanom is
kell magam.

Dehogy... Hitelközvetítéssel foglalkozott
a cégünk, és ahhoz agyilag ott kellett volna
lennem, de nagyon sok rossz döntést hoztam,
másrészt az ügyfelek pénzét simán elvittem
a dealernek. Az utolsó fél évben már a napot
sem bírtam elkezdeni egy 100 ezer forintnyi
adag nélkül, és közben kutyául szenvedtem
a mellékhatásoktól. A legrosszabb
a paranoia volt. Egyedül ültem például
a lakásban, és hangokat hallottam.
Kiszórtam egy kiló lisztet az előszobába,
majd az egész éjszakát azzal töltöttem,
hogy tükörrel figyeltem, nem jelennek-e
meg lábnyomok a lisztben.

A párod sem vett észre semmit?

Voltál boldog?
Csak a szerelem lángoló időszakában, egyébként nem. 2000ben vállalkozó lettem, és még többet kerestem: elkezdtem
kokaint használni – a könnyű drognál már több kellett, és
telt rá. Ekkoriban ismerkedtem meg a későbbi feleségemmel.
Tudtam, hogy kell egy nővel bánni, mégiscsak hárommal
éltem a családomban. Mindenem megvolt, mindenhol
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Mikor szántad rá magad az elvonóra?
Egy 3 napos ámokfutás után úgy éreztem, már mindent
felégettem magam körül, és nem bírok szembenézni a hétköznapokkal. Az a zuhanás, amit felturbózott érzelmi állapot
után megélsz: gyilkos. Nagyon empatikus voltam azokkal a
sztárokkal, akiknek mindenük megvolt, és öngyilkosok lettek.
A kokónál gyorsan lezajlik ez az „evolúció”, amíg kikészülsz:
már szerrel is rossz, anélkül még rosszabb. Elkezdtem
a neten keresgélni, hová forduljak segítségért. Ajánlottak
egy helyet, ahol 80 ezerért két hét alatt leszoktatnak. Egy
hét után rájöttem, hogy ezt a humbugot csak az hiszi el,
aki még a szerek hatása alatti irrealitásban él.
Mi ugrik be először, ha a régi életedre gondolsz?
Az az iszonyú magány és életen kívüliség. Hogy üres utcákon
rendőrautók elől menekülök, parkolókban lesem az árnyékokat.
Már tudok azonosulni azzal a gyerekkel, aki egy gyorsétterem
vécéjéből veszi a vizet az injekcióhoz, mielőtt beszúrja magának a heroint, holott mindig is lenéztem, és jobbnak tartottam
magam. Ahhoz, hogy beismerjem, ugyanolyan mélyen vagyok,
át kellett élnem a paranoiás rettegéseket. Amikor bementem a
rehabilitációra, le volt nyúzva a fél arcomról a bőr, mert egész
éjjel egy panzióban hasaltam az ajtórés előtt, helikopterhangokat hallottam, és lestem, mikor jönnek értem. Úgy éreztem,
minden kapcsolatom tönkrement, és hogy ezt érdemlem,
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Valaki, aki talpra állt, ajánlotta a Leo Amici Alapítvány
egy éves terápiáját, Komlón. Budáról az a világ végének
tűnt, fanyalogva mentem. Ehhez képest európai színvonal
fogadott, és valami egész más értékrend, mint amiben
éltem. Felvételiztettek, elég erős-e az elhatározásom. Szigorú
rendszerbe kellett beilleszkedni, tisztaságot, rendet tartani.
Én, a menő sznob, reggelente kecskéket terelgettem. Keményen megdolgozták az egóm. Hatalmas energiát fordítanak
mindenkire, de a fő az önsegítő közösség. Ha panaszkodsz,
kaphatsz kamillateát, vagy bármikor hazamehetsz. A korábbi
élményeimhez mindig kötődött egy kis stimulálás, ez a hely
nagyon sok józan élményt adott. Az egész napot moderálták:
terápiák, munka, sport, drámajáték követte egymást. Képzeld
el, amikor tetovált, fogatlan figurákkal (na meg a felsővezetővel, akinek kiesett a tű a zakózsebéből) Shakespeare-t
adaptálsz, és nem tudod, hogy kerülsz oda – de aztán rájössz,
hogy pont úgy, ahogy ők. Végre adhattam magamnak egy
évet, mert korábban csak az érdekelt, milyen kocsim legyen,
miközben egy hazug idióta voltam. Ahogy teltek a hónapok
– hála a Leo Amici szeretetközpontú szigorának – ráébredtem
a felvágós macsó-szerepeim mögött rejlő önbizalomhiányomra. Lassan-lassan magamra találtam – és a feleségemre,
aki sok balhé és szakítás után mégis mellettem maradt: új
alapokról folytattuk a kapcsolatunkat. Szinte elölről kellett
kezdenem az életemet, de miközben még mindig törlesztem
az adósságaim, először érzem magam kiegyensúlyozottnak
és boldognak. Azt tudni kell, hogy aki függő volt, sohasem
gyógyul meg. De mindig csak egy napig kell ellenállnom
az esetleges kísértésnek – egy életen át.
Mi is függünk, társtól, tévétől, cigarettától... Mi is kábítjuk
magunkat. Talán nem halunk bele, talán lassabban.
De ahhoz, hogy esélyünk legyen „csalás nélkül szétnézni
könnyedén”, szembe kell néznünk a kérdéssel: mitől is
menekülünk? Lehet, hogy számunkra is csak „a semmi
ágán” születhetne meg rá a válasz.
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nincs! Hiszen ő orvos, tanár, villanyszerelő, aki most nyugdíjban van. Miért kell elvenni az öregektől a foglalkozásukat is?

Kung Fu Cse egyik tanítványától megkérdezték,
hogy milyen ember a mesterük.
A tanítvány megvetően elfordította a fejét.
A Mester így szólt: „Miért nem mondtad neki, hogy
annyira keresi az igazságot, hogy enni is elfelejt,
barátai között a gyászáról is megfeledkezik,
és észre sem veszi, hogy az öregség eléri.”
Az emberi történelem folyamán léteztek nagy emlékező
kultúrák – főleg a Távol-Keleten –, melyekben az emberi
viselkedést a hagyomány szabályozta. Az ősökre figyeltek,
hogyan viselkedtek az élet különböző helyzeteiben. A modern technologizált társadalom nem ilyen, hanem úgynevezett gondolkodó közösség: a hagyomány nem érdekli, hanem
éppen ellenkezőleg, idegesíti. „Majd én megoldom, arra való
a fejem”, mondja a modern ember, ezáltal egész más értékek
felé orientálódik, mint az emlékező társadalmak polgárai.
Végeztek olyan pszichológiai vizsgálatsorozatot, ami témánk
szempontjából fontos. Az első kérdés az volt, mikor a legokosabb az ember, értve ez alatt a problémamegoldó kombinatív
gondolkodást. Az európai kultúrkörben valószínűleg 17 és
25 éves kor között vagyunk ebben az értelemben a legjobb
gondolkodók. 25 éves kort követően már műszeresen, tesztekkel kimutathatók enyhe romlások. Erre persze bárki kérdezheti: drága Popper úr, ezt tudva eddig miért nem kötötte fel
magát? Két okból. Az egyik, hogy mindez csak a statisztikai
átlagot mutatja, s az ember önmagáról azt gondolja, hogy
ő a pozitív szélső értékben van. Vagyis akad, aki még 80 éves
korában is nagyon jó gondolkodó.
A másik ok, hogy a következő kérdésfeltevés úgy szólt: mikor
a legjobb az ember abban, amit csinál? Márpedig itt elcsúszás
van, a produktivitás csúcsa 30 és 50 év közé esik. Az újságíró
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ekkor a legjobb újságíró, a tudós ekkor teszi legnagyobb
felfedezéseit, és így tovább. Ennek oka valószínűleg az,
hogy az ember ekkor éri el az informáltság maximumát, ekkor
tud a legtöbbet a világról, és még nyitott új értesülések befogadására. Ez sem általános persze, hiszen 24 évesen is lehet
Nobel-díjat kapni a kettős fehérjelánc felfedezéséért, Thomas
Mann pedig 78 évesen is tudott nagyszerű regényeket írni.
A statisztikai valószínűség szerint azonban amit egy ember
30 és 50 éves kora között nem tesz meg, azt már nem is fogja
megtenni. Vagyis ezt a két évtizedet nem szabad elherdálni.
Van azonban egy újabb elcsúszás: a mi kultúrkörünkben a
karrier-maximumot az emberek 46 és 60 éves koruk
között érik el, azaz akkor, amikor már gondolkodási
és produktív szempontból is rosszabb állapotban
vannak. Az egész fiatalítási mozgalom innen
indult. Ez a kérdés egyik oldala.
A másik viszont az, hogy a mai világ haszonelvű,
ahol az öregekre úgy tekintenek, mint akiket
csak el kell tartani. Sokan megvetik és lenézik
őket. A nyugdíjasklubban a vezető azt mondja nekem: „a mi kis öregjeink.” Tessék mondani, miért „kis”?
És ha egy klubban idős emberek töltik az idejüket, lehet
sakkozni, kártyázni, tévét nézni, miért nem lehet ezt a helyet,
mondjuk Gárdonyi Géza Klubnak hívni? Miért azt írják ki,
hogy Öregek Napközi Otthona? Ebből egy olyan társadalmi
megvetés árad, mely azt sugallja, hogy az idős emberek egy
napközi-otthonos gyerek színvonalán vannak. Egy rádióműsor például az Örökzöld dallamok nyugdíjasoknak címet viseli.
Miért, egy bizonyos életkor után az ember nem szeretheti
akár a legmodernebb zenét is? Az idősek netán külön embertípust alkotnak? Ha egy idős embertől a hivatalban, ahol
felveszik az adatait, azt kérdezi a tisztviselő, mi a foglalkozása,
miért az a válasz, hogy „nyugdíjas vagyok”? Ilyen foglalkozás

S ami az eltartottságot illeti: egy 30-40 évet ledolgozó
átlagos szakmunkás annyi értéket hoz létre, hogy mintegy
126 évig kellene élnie, hogy elhasználja. Vagyis ő már régen
a sírban pihen, s a társadalom még mindig az általa létrehozott értékekből is él.
Az egyén élete szempontjából viszont az egyik alapvető
probléma az, hogy a mai globalizáció felé tartó világ ugyanolyan embereket akar, mint a diktatúra: nem kreatív egyedeket, hanem jelszavakkal, reklámokkal, hamis mítoszokkal,
anakronisztikus történelemszemlélettel irányítható csordát,
amihez nem kell az idősek tapasztalata. Ők már tele vannak
kétellyel, nehezen befolyásolhatók.
Régen azt mondták, valaki „túl fiatal” erre és erre a
munkára vagy posztra. Az én generációm annak
idején szeretett volna mielőbb felnőtt lenni,
mert nagyon sok korlátozás szabályozta
az életét. Mérei Ferenc vette észre, hogy
ez a folyamat megfordult: ma már inkább
mindenki tinédzser akar maradni, mert
az felnőttes jogokkal jár, de felnőttes
életterhek nélkül. Ma már nem ritka
olyan 30–40 éves ember, aki még mindig
tinédzser attitűdökkel él és politizál a világban.
Az öregek eközben az orosz irodalomból ismert
„felesleges emberré” válnak, amivel nagyon nehéz együtt
élniük. Ez a társadalmi attitűd elfogadhatatlan. És ugye
tudjuk: egy társadalom demokratikus kultúrája attól függ,
hogyan bánik a kiszolgáltatott emberekkel.
Ha valaki jól élte meg az óvodát, iskolásként nem akar
visszamenni oda. Ha jól élte meg a felnőttkort, később sem
akarja visszaforgatni az időt. Jobb békességben elfogadni az
öregséget – mindenkinek. A Biblia így búcsúzik nagy fiaitól:
Meghalt jó vénségben, az élettel betelve... „A jó vénség” azt
jelenti, hogy nem gyötörték fájdalmas betegségek, megőrizte
intellektusát, s „az élettel betelve” pedig azt fejezi ki, hogy

végigélte az egyes életkorszakok által kínált lehetőségeket,
s a végén talán már tovább élni sem kívánt. Ennek azonban
az a feltétele, hogy nem szabad nagy maradékokkal élni,
amelyek később már nem pótolhatók.
Persze nem mondana igazat az, aki azt állítaná, hogy milyen
jó öregnek lenni. A Virágot Algernonnak című híres regényben az ideiglenesen zsenivé operált fiú, előre látva elkövetkező romlását, így kiált fel: Uram, ne vegyél el mindent! Sajnos
az öregség túl sok mindent elvesz az embertől. Elsősorban
világi értékeket: pozíciót, befolyást, társadalmi rangot, anyagi
megbecsülést. Mégis a legtragikusabb az, hogy a lélek
valószínűleg nem öregszik, csak a test, az agyi erek. A vágyak
megmaradnak, de a test már nem engedelmeskedik. S ekkor
kell vigyázni, nehogy bekövetkezzen a legrosszabb: amikor
valaki gyűlölni kezdi a fiatalságot, mert elmúlt, és az öregséget, mert eljött. Ennek elkerülésére nincs más lehetőség,
mint a befelé fordulás, kalandozás önmagunk dzsungelében,
és jóindulat a világ változásait tapasztalva, amely már egyre
kevésbé az öregek világa. Kosztolányi így ír az öregségről:
Mert ennyi csak, ha eljön a tavasz,
Megismerem, hogy mindig ugyanaz,
S belényugodtam, hogy a láz elillan.
Nem sírok, ha az esték holdasok,
És néha, hogyha éjjel olvasok
Kissé homályosabban ég a villany.
Arról már nem is szólok, hogy ebből a békéből kisarjadhat
valami még fontosabb, egyfajta hit:
Tudod, ma már, hogy izmaim lazulnak,
Úgy érzem én barátom, hogy e földön,
Hol lelkek és göröngyök között botoltam,
Mégis csak egy nagy, ismeretlen Úrnak
Vendége voltam.
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JANUÁRI AKCIÓ

*

Béres Trinell Pro
filmtabletta
MOST CSAK
10 db
430 Ft
43,0 Ft/db

Béres Csepp
4 x 30 ml

3040 Ft

MOST CSAK

2420 Ft
48,4 Ft/db

Eurovit vitamin C
1000 mg retard
filmtabletta
30 db

MOST CSAK

1465 Ft

Fokozott viszkozitású nyák
termelődésével járó légúti betegségek
váladékoldást elősegítő terápiája
Vény nélkül kapható gyógyszer

Visine Classic
szemcsepp MOST CSAK
15 ml
1095 Ft
Szemirritáció
okozta tünetek
enyhítésére
Vény nélkül
kapható gyógyszer

48,8 Ft/db

Központi idegrendszeri zavarok,
szédülés, fülzúgás, fejfájás, memóriazavar,
hangulati labilitás kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Coldrex
tabletta
24 db

MOST CSAK

1190 Ft
49,6 Ft/db

Megfázás és az influenza
tüneteinek enyhítésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

* Áraink maximált akciós árak

C-vitamin hiányos
állapotok megelőzésére
Étrend-kiegészítő készítmény

Lopedium
kapszula
10 db

Orrcsepp orrnyálkahártya-duzzanat
csökkentésére,
és a váladékürülés
megkönnyítésére
(1–6 éves kor
között ajánlott)
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Orrcsepp orrnyálkahártya-duzzanat
csökkentésére,
és a váladékürülés
megkönnyítésére
(6 éves kor felett
ajánlott)
Vény nélkül kapható
gyógyszer

25,3 Ft/ml

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

Lázés fájdalomcsillapító
hatású készítmény
Vény nélkül
kapható gyógyszer

Gingium
filmtabletta
50 db

ACC 600 LONG MOST CSAK
pezsgőtabletta 880 Ft
10 db
88,0 Ft/db

MOST CSAK

Nasivin sanft 0,025 %
adagoló MOST CSAK
orrspray
1160 Ft
10 ml

Nasivin sanft 0,05 %
adagoló MOST CSAK
orrspray
1160 Ft
10 ml

MOST CSAK

Milgamma N
kapszula
20 db

MOST CSAK

1140 Ft

66,5 Ft/db

Hasmenés
tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

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

38,1 Ft/db

37,0 Ft/db

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

MOST CSAK
Proenzi 3
filmtabletta 5045 Ft
90 db
56,1 Ft/db

57,0 Ft/db

665 Ft

Mebucain Orange
Szopogató tabletta
16 db
MOST CSAK
610 Ft

Mebucain Mint
Szopogató tabletta
MOST CSAK
20 db
740 Ft

Hatóanyagai
hozzájárulnak
az ízületek
egészséges
működéséhez
Étrend-kiegészítő
készítmény

Torokfájás, valamint a száj- és garatüreg
fertőzéses megbetegedéseinek kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Lamisil 1x
1% külsőleges oldat
4g

MOST CSAK

1985 Ft
Gombás
fertőzések
helyi kezelésére
Vény nélkül
kapható
gyógyszer

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

Üzenet a Földről
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Nincs mese, megkezdődött. Az esztendő.
Nincs hátra, csak előre. Persze az igazi
bátorság az lenne, ha visszakozni sem
mernék. Mármint azon ígéreteimtől,
melyeket legkésőbb a kettőezernyolc
éjfél és kettőezerkilenc január elseje
nulla óra öt perc között terjedő delíriu
mos időintervallumban tettem, mélyen
meghatódva önmagamtól. Ennyit az
utolsó szó jogán, Tisztelt Bíróság!

Miért e páni félelem? Mert bár általában
vigyázó szemünket a jövőbe vetjük,
könnyen feledkezünk meg arról, hogy
a holnap a jelen cselekedeteinek
következménye, bármily közhelyesen
is hangzik ez. És persze ismerem
magam – hogy a fenébe ne ismerném –,
gyarlóságom igen bizonyosan határtalan!
Hány tisztító, fogyasztó, életminőségjavító kúra ért csúfos véget január idusán
túl? Hány „akció” került le a napirendről
érdeklődés hiányában? És hány fikció
született a következő, az azt követő, és az
azt követő hétfői újrakezdések illúziójával?
Ami fent van, az van lent. És ami bent
van? Az lehet e logika alapján kint is,
és csak remélhetem, hogy Hermész
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Triszmegisztosz nem nyúl utánam téren és
időn át, hogy bölcsessége alapján született
háztartási elfordításomat számonkérje…
Mi lehet a bent? Nyilván a lényem, a
reményem, a szeretetem, mindösszesen
minden, amit értékesnek tartok. Bocsánat,
tartunk, mert morális kérdésekben csak
legyünk hívei a közmegegyezésnek!
Rendben is van ez így, vagy rendben
lehetne, ha nem csak a szám járna, ha nem
kerülném ki a szembesítést önmagammal,
miszerint valóban birtokában vagyok-e
még a fent emlegetett szépreményű
tartalmaknak? Mert szép reménnyel
indulunk mindannyian! Ha csak
olvasmányélményeimet veszem elő,
akkor is tudok egyet s mást az eredendő
tisztaságról, de saját vérem emlékeztet nap
mint nap, ki voltam, és ki… lehetnék…
A szavatosság hamar lejár, az érvényesség
nem az utolsó pillanatig szól. Nap mint nap
meg kell küzdeni érte. Jó. Nem ezt teszem?
Hát itt állok, és éppen meg-, vagy vissza-,
vagy egyáltalán, de változtatni akarok, még
futócipőt is kaptam karácsonyra!
Vegyük már egy kicsit komolyan magunkat!
Tényleg jó helyen vannak azok a bizonyos

súlyok és hangsúlyok? Úgy telnek napjaink számolatlanul, amint azt annak idején
megálmodtuk? Úgy zörög a haraszt, úgy
ketyeg a motor, úgy dagad a vitorla?
Remélem, mások, máshol rendben vannak,
de mifelénk semmi nem a régi, ideje
észhez térni! A klímaváltozás fenyegető
réme, a gazdasági recesszió ténye csak
következmény. Igen, a múlt cselekedeteinek következménye. Pedig nem ezt
a jelent álmodtuk jövőnek, még
kissrác koromból emlékszem.
A globális folyamatok annyi
káron és veszteségen túl egy
pozitívumot hoznak: a változás
igényét megannyi életben. Hogy belső
parancsra vagy külső elvárások miatt
mozdul meg valami ott, a szívünk alatt,
mindegy. A mozdulat a fontos.
Elviszem a kutyát sétálni (30 perc). Húsz
– harminc oldalt figyelmesen átlapozok
aktuális olvasmányaimból (60 perc).
Megfürdetem a fiamat (45 perc). Átölelem
a feleségemet (5 perc). Végig is hallgatom
(15 perc). Nem nézem meg egyik szappanoperát sem (50 perc). Lelkem vényén
ezek a mennyiségek szerepelnek. Szeretném már beváltani. És talán visszatér a
rend. Meg a futócipő… Érzem én, hogy ez
így túl egyszerű, de érzem azt is, hogy a
megoldás is ez. Lassú folyamat, nincsenek
látványos eredmények, és valószínűleg
tapsos hajbókolás sem jár érte. Viszont
végre nem a kirakatnak élek!
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Év vége van, elmúlt az a pár békés nap, mikor reggeltől estig
együtt volt a család, mindennap gyertyafénnyel és nagycsaládi vagy baráti eszem-iszommal. Érkezik az új esztendő,
nálunk máris kisebb drámával, hiszen tizenöt éves Ádám
fiam 28-án „utókarácsonyi” buliba volt hivatalos. Képes
voltam megkérdezni, hogy pontosan hová is megy, mire
ő a maga flegma stílusában azt felelte: „Nem tudom,
a Zoli bátyjának saját kérója van, valahol a hatkerben”.
Ez a válasz szíven ütött, hiszen néhány napja még velünk
énekelte a Mennyből az angyalt, most pedig azt sem tudhatom, hová megy, kikkel, és mi fog ott történni. Az őszi osztálykirándulás előtt megfogadtam, hogy nem reagálom túl Ádám
szárnypróbálgatásait, de NEHÉZ. Nem mondhatom neki, hogy
ugyanúgy féltem, mint a kicsi öccsét, mert kiröhögne.
Szóval ordítottam egy sort, mivel arra sem kaptam
normális választ, hogy mégis mikor szándékozik hazajönni...
Innentől Apa vette át, én meg sírással küszködve mentem
szoptatni, hallottam, hogy most tényleg komolyan elkapta,
de aztán csapódott az ajtó. Te jó ég! Ádám elment, Apa vérnyomása az egekben, mert képzeljem el, cigi volt a zsebében.
Szóval így állunk! Drága férjem tizenöt éve dohányzik, most
pedig a fiára haragszik ugyanezért...
Persze jó lenne, ha egyáltalán nem gyújtana
rá, de ez illúzió. Csak remélni tudom, hogy ő
nem bagós típus, és a bulis évek után nem
fog neki hiányozni a „füst”. Két éve még
a lányokkal együtt szekálta Apát, hogy
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mikor szokik végre le, darálta a statisztikát, hogy hányan
betegszenek és halnak meg a dohányzás miatt. Én már rég
nem riogatom ilyenekkel, fölösleges, hisz ő is tudja, hogy
mennyire egészségtelen, de amíg nincs meg az elszánás,
képtelen leszokni. Bár most, hogy megszületett az Ötödik,
látom, hogy néha komolyan elgondolkodik, mert tizenöt év
múlva Dávid fiunkkal kéne hasonló „bokszmeccseket” játszani,
lehetőleg ugyanilyen erőben, mint most Ádámmal...
Mit tudok tenni? Férjemet támogatni, ha megérik az
elhatározás, Ádámnál pedig várni, bízni benne, hogy csak
bulidohányzó marad, mutatni, hogy cigi nélkül is remekül
lehet szórakozni, és egy kicsit több zöldséget és gyümölcsöt
csempészni az étrendünkbe, mert nálam ez az újévi fogadalom. Több répa, alma, narancs az uzsonnás dobozban,
több séta a Picivel a szabadban, korizás a lányokkal
és Bencével a műjégen, és sokkal több türelem
a nagyfiammal szemben...

Új év – új élet?

apaszemmel

Év vége van, a megnyugvás ideje, Ádám fiammal viszont
egy nagyot ordítoztunk december 28-án. Ő elindult a
haverjaival találkozni, de előtte jól összeveszett az anyjával,
majd rácsapta az ajtót. Ahogy kilépett, én utána, elkaptam
és megkérdeztem, szabad-e tudnom, mikor jön. Erre ő
visszadobott egy félmondatot: „Fél 11, de kérdezd anyut!”
Sajnos elborult az agyam, elkaptam a kabátját és visszafordítottam. Közöltem vele, hogy 1. Anyáddal nem beszélhetsz így
(szörnyen közhelyes, de ez van), 2. Te dohányzol? (a kabátjában egy cigisdoboznak látszó tárgyat véltem kitapintani).
Erre jött a válasz: nem. Na, ekkor kellett volna két pofont
lekeverni neki!
Elszámoltam háromig, majd közöltem vele magamból
kikelve: jó szórakozást!! – legalább mondana igazat! –
Majd ráordítottam, hogy nem normális.
Elment. Letettük a kicsiket, én meg vártam. Nagyon lassan
jött a fél 11. Egész egyszerűen nem értem. Jó, persze ki
vallaná be az apjának elsőre, hogy van nála bagó? Ráadásul
mindig elkönyveljük, hogy ő a nagyfiú, meg majd ő segít, és
lehet, hogy a kicsi megszületése óta nem figyeltem rá, vagy
többet voltam a kisebbekkel, vagy nem is tudom. Mindegy,
aggódom, mert baromság dohányozni, ezt magamról tudom.
A már-már idilli családi körhöz hozzátartozik, hogy 15 éve
erős dohányos vagyok, de idén decemberben egyre több
dolog bíztat a leszokásra.
Rozi most kezdte az elsőt – imádom – , a nővéréhez
képest még nagyobb beszélőke szorult belé. Az ünnepek alatt
hál’istennek nem kellett sokat dolgoznom, javarészt otthonról intéztem a munkát. Ezért aztán minden reggelt nagy
közös lustálkodással kezdtünk. Reggel fél héttől „lustiztunk”
Dáviddal, aztán 8 körül csatlakozott hozzánk a másik
három. Ádám természetesen 11-ig alszik ilyenkor,
kivéve, ha valamelyik „terrorista” nem
ébreszti fel. Ennek nem mindig örül.
Szóval, Rozi szépen olvas. Egyik reggel azonban keze ügyébe került a cigarettám, melyet
elkezdett kiolvasni, szépen, szótagoltan: A-DO-HÁNY-ZÁS-

HA-LÁLT-O-KOZ-HAT! „Apa!”, rohant hozzám. „Láttad, mi van
erre írva?!” Majd az ölembe ült és megsimogatott, hogy ő
nem szeretné, hogy én meghaljak. Ez eléggé megdöbbentett.
Feleségem az első 5 év után tett le ezen elkötelezettségéről,
mármint hogy rávegyen a leszokásra. Borcsa nem adja fel, titokban piszkál, izélget, cikiz („Apa, büdös a kezed, a zakód!”).
Egy időben rendszeresen kivette a kabátomból a cigisdobozt,
és kidobta, de most már csak csendben tiltakozik. Szóval a
kisebbik lányomtól elhangzott mondat szíven ütött.
Ültem ott, vártam Ádámot, és közben járt az agyam.
Milyen alapon várom el egy 15 éves „felnőtt” embertől, hogy
ne gyújtson rá, ha én is megteszem minden nap? Veszekedhetek meg papolhatok, de nem hiteles. Ezek nem hülyék, hanem
gyerekek. Januártól nem dohányzom, meg kell csinálni!
Ádám 10 óra 40 perckor jött haza. Első útja a konyhába vezetett. „Bocs a késésért, apa.” Leült, és beszélgettünk hajnalig.
Megkínáltam egy pohár borral, inkább velem igyon, mint a
haverjaival. Sok minden kiderült: vannak, akik dohányoznak
a suliban, meg eljárnak bulizni, éjszakázni. Én sem vagyok
hülye, tudom. Azt is tudom, hogy inkább igyanak, mint
bármi más, csak egyet kértem, tudjak róla, tudjam, hol van,
mert ha baj van, csak akkor tudunk segíteni, ha nagyjából
tudjuk, hol keressük.
Új év, új élet, ezért én megpróbálom ezt a fránya cigit
eldobni, ő pedig megpróbál emberien beszélni az édesanyjával. Velem meg ahogy sikerül, de beszéljen!
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Kérdezze meg
kezelőorvosát...

Amikor a beteg nem is
tudja, hogy beteg

Terjed a hepatitis C, vigyázzunk a hepatitis C-vel,
figyeljünk a hepatitis C-re – botlunk a nagybetűs
figyelmeztetésekbe úton-útfélen, az emberek
többségének azonban nincsenek ismeretei erről
a tényleg veszélyes és roppant alattomos betegségről
azt leszámítva, hogy valami májjal kapcsolatos
fertőzésről van szó. Dr. Horváth Gábor belgyógyász
szakorvos volt segítségünkre abban, hogy kicsit rendet
tegyünk a félinformációk tengerében.
Mi a hepatitis C megbetegedés lényege? Miben különbözik
a C változat a májgyulladások többi fajtájától?
Ez egy olyan vírusfertőzés, ami a többi betűjellel jelölt variánshoz hasonlóan szintén májgyulladást okoz. Hogy megértsük, miben is tér el azoktól, nézzük a különbséget mondjuk
az A vírushoz képest! Az A változat az a vírus, ami járványokat
szokott csinálni, ebből a szempontból hasonlít a mumpszhoz,
kanyaróhoz, bárányhimlőhöz. Vagyis az ember megbetegszik,
aztán legrosszabb esetben néhány hónap
alatt teljesen meggyógyul belőle.
A C vírus ugyanilyen betegséget
okoz, a különbség az, hogy
ebből nem mindenki gyógyul
meg. A betegek 60-80 százalékánál a fertőzés krónikussá
válik, vagyis a vírus bent marad
a szervezetben, utána évekig-évtizedekig alattomosan
károsítva, roncsolva a májat.
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Ez a krónikus fertőzés folyamatos legyengült állapotot
jelent? Netán ciklikusan újul ki, időről időre kínozva
a beteget?
Nem, egyik sem. Először is tudni kell, hogy a májnak nagyon
nagy a tartalékkapacitása: ha például egy baleset miatt valaki
elveszti e szervének háromnegyedét, a megmaradt egynegyed is képes ellátni a megfelelő funkciókat. A hepatitis C
éppen azért annyira alattomos betegség, mert a beteg nincs
is feltétlenül tudatában annak, hogy ő beteg. Amikor éppen
érzi a szóban forgó tájékot, legfeljebb azt hiszi, hogy egy
kicsit elrontotta a gyomrát, így aztán orvoshoz sem megy.
De még egy egyszerű laborvizsgálat sem mutatja ki feltétlenül a problémát, ott is születhet olyan eredmény, mely
szerint a máj teljesen jól működik. A májban tehát ilyenkor
egy állandó gyulladás pusztít a fertőzés következtében, ami
azonban nem okoz panaszokat, tüneteket. A beteg csak akkor
veszi észre magától, hogy beteg, amikor már csaknem az
egész mája tönkrement, vagy netán májrákja van. Vagyis
nagyon fontos tudni, milyen úton-módon fertőződhetünk
meg, a hepatitis C-t ugyanis csak és kizárólag akkor lehet
idejében felismerni, ha célzottan keressük.

hepatitis C. Ma már az ilyen úton szerzett fertőzések
aránya elenyésző, hiszen nagyon odafigyelnek arra,
ki adhat vért. Kiemelten veszélyeztetett viszont az
intravénás droghasználók köre, különösen az alkalmi
fogyasztók, akik valahol, például egy buliban egyszer kipróbálnak valamilyen intravénás kábítószert. Ilyenkor ugyebár
nincs a drogfogyasztónál saját tű, így szükségszerűen valaki
másét használja. Nem feltétlenül gondolnánk rá, de a tetoválás is kockázati tényező, még akkor is, ha a szalonokban
figyelnek arra, hogy ne használják ugyanazt a tűt más kuncsaftokhoz. Vagyis a tűt mindig cserélik, a festék azonban nagyon
drága. Tehát gyakran az új tűt is ugyanabba a színes festékbe
mártják, amivel a korábban ugyanabban a székben ülő előző
vásárlót is tetoválták. Hollandiában végeztek egy átfogó vizsgálatot erre nézve több tetováló-szalonban, és a színes festékek 90 százalékában ott volt a hepatitis C vírus. Ugyanígy a
manapság divatos testékszerek, piercingek behelyezése is fertőzésveszélyt hordoz magában – hiszen ez is úgymond „véres”
beavatkozás –, ám még kockázatosabb az a napjainkban
szintén egyre terjedő divat, hogy az emberek egymás között
cserélgetik ezeket a piercingeket. Hangsúlyozom ismét, hogy
a fenti esetekben szó sincs a másik szándékos megfertőzéséről,
hiszen mint mondtam, maguk a betegek sincsenek tudatában
annak, hogy magukban hordozzák a vírust.

sok, amikre nem is gondolunk,
ugyanúgy, amint arra sem,
hogy az a személy, akinek az
ollóját elkértük, fertőzött. Sőt,
ő sem biztos, hogy tudatában
van ennek. Éppen emiatt egyébként rendkívül nehéz is utólag rájönni,
hogyan fertőződött meg az illető beteg.

Mi a helyzet a szexuális úttal?

Nem pusztán elősegíti a májrák terjedését, hanem maga
okozza a májrákot. A vírusfertőzés nyomán kialakuló májbetegségek, májelégtelenség talaján a májrák sokkal könnyebben kialakul, mint azoknál, akik nem fertőzöttek. Ugyanakkor
nagyon fontos tudni és minél többet hangsúlyozni, hogy
hazugság az, amit a különböző médiumokban gyakran
hangoztatnak, vagyis hogy a hepatitis C gyógyíthatatlan, halálos betegség. Ha még nem alakult ki rákos megbetegedés,
májzsugor vagy egyéb olyan visszafordíthatatlan károsodás,
ami miatt a máj nem tudja ellátni funkcióit, a fertőzés igenis
kezelhető, és meg is lehet gyógyítani. Ehhez viszont az kell,
hogy idejében észrevegyük. Időben pedig csak akkor észlelhetjük, ha gondolunk és odafigyelünk rá.

Hagyományos szexuális aktusnál a vírus nem nagyon tud
átmenni a partnerre – persze ez sem zárható ki – , orális
szexnél sokkal inkább, különösen, ha itt is beszélhetünk
piercingről. Ilyenkor kisebb mennyiségű vér is könnyen
átkerülhet egyik helyről a másikra.
Milyen terjedési módok gyakoriak még a felsoroltak
mellett?

Hogyan fertőződhetünk meg hepatitis C-vel?
Alapvető fontosságú tudni, hogy a vírus ép bőrön, ép nyálkahártyán nem jut át: a beteg ember vérében van, a vér fertőződik meg a kórokozóval. Vagyis be kell jutnia a szervezetbe
ahhoz, hogy ott kifejtse hatásait. Régen, amikor még nem
szűrték úgy a véradókat, mint napjainkban, gyakran vérátömlesztéskor vagy vérkészítménnyel történő kezeléskor terjedt a

Szintén magában rejti a fertőzés veszélyét, ha egymás után
többen is használják ugyanazt a fogkefét, körömollót, borotvát. Mindenkivel előfordul, hogy fogmosásnál kicsit vérzik az
ínye, ugyanígy az ollóval is megvághatjuk magunkat – ha
ezután ezeket az eszközöket más is használja, megfertőződhet
a vírussal, még akkor is, ha utána alaposan letisztítjuk a
fogkefét, az ollót, a pengét. Ezek tipikusan olyan veszélyforrá-

Ha tünetek nincsenek, hogyan bizonyosodhatunk meg
arról, hogy megfertőződtünk a vírussal?
Ha felmerül a gyanú, hogy valaki megfertőződött, azt célzottan kell megvizsgálni. A betegség csak akkor mutatható ki,
ha a laboratóriumi vizsgálat kizárólag és direkt a vírusra vagy
az adott ellenanyagra fókuszál. Mint mondtam, az átlagos
laborvizsgálatok, az általános vérkép és májvizsgálat teljesen
rendben találhatnak mindent annak ellenére, hogy a fertőzés
jelen van az adott beteg szervezetében.
Említette, hogy sokszor már csak akkor derül ki, hogy az
illető beteg hepatitis C-ben szenved, amikor már kialakult
a rákos állapot a májban. Eszerint a vírus a májrák terjedését is elősegíti?
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Kérdezze meg
gyógyszerészét...
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betegségek ellen
A tél sajnos nemcsak a hógolyózások, szánkózások,
és a vidám farsangi mulatságok ideje. Sokunk életét megkeseríti, hogy a rossz időben szinte szünet nélkül köhögünk,
náthásak vagyunk, nem is beszélve a komolyabb megbetegedésekről, mint mondjuk egy csúnya influenza, vagy tüdőgyulladás. Gyógyszerészünket most arról kérdeztük, hogy mit tehetünk azért, hogy szervezetünk ellenállóbb legyen és nagyobb
eséllyel kerüljük el a téli betegségeket. Az immunerősítő
praktikákba Rábainé M. Katalin avatott be minket.
Miért betegszünk meg télen könnyebben?
Először is, mert kevesebb vitamint tartalmaz az étrendünk,
kevesebbet mozgunk, kevesebbet vagyunk szabadban. Másrészt
vannak kórokozók, amik kifejezetten téli szezonalitásúak, mint pl. az
influenza. Ráadásul a hazai klíma - ez a nem túl hideg, nyirkos idő nagyon sok kórokozónak ideális környezet. Ezért van az, hogy tőlünk
északabbra, hiába hidegebbek a telek, mégsem betegesebbek az
emberek, mert a nagy mínuszokat már nem szeretik a kórokozók.
Kik azok, akiknek különösen oda kell figyelni télen, kik hajlamosabbak a betegségekre?
Az idősek, a gyerekek, a kismamák, a krónikus betegségben
szenvedők, mint pl. cukorbetegek, de azok is, akik sok időt töltenek
nagyobb közösségben, akár a munkájuk miatt, mint például a
pedagógusok, de azok is, akik napi több órát tömegközlekednek.
Továbbá a dohányosok is jó, ha tudják, hogy nekik eleve nagyobb
a C-vitamin szükségletük, mint a nem dohányzóknak, tehát nekik is
jobban kell figyelniük. A veszélyeztetettebb csoportoknak ajánlott
már a szezon elején az influenza védőoltás beadása, és a tüdőgyulladás legveszélyesebb fajtája ellen, a pneumococcus baktérium által
okozott tüdőgyulladás ellen is tanácsos oltást kérni. Ezt bármikor
beadathatjuk magunknak, és nem kell évente ismételni.
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A védőoltáson kívül mi az, amivel
megerősíthetjük az immunrendszerünket?
Ha odafigyelünk, hogy semmilyen vitaminból és nyomelemből
ne szenvedjünk hiányt. Ez utóbbiak olyan kémiai elemek, amik
nyomokban vannak a szervezetben, de nagy szükségünk van
rájuk. Például vas, réz, cink, jód, mangán, króm, szelén stb. Ezeket
tanácsos kombinált (általában különböző cseppek formájában árult)
nyomelemkészítményekkel pótolni.
Vitaminok közül természetesen a C-vitamin kiemelten fontos.
Az, hogy ebből mennyi a szükséges adag, az megosztja a tudományos világot. Ebben én nem foglalnék állást, de a most hivatalosan
meghatározott 60 milligramm azért elég kevésnek tűnik, állítólag
még maga Szent-Györgyi Albert is sokkal többet evett belőle egy nap,
és ő azért tudhatott egyet és mást a C-vitaminról. De lehet, hogy
a napi több ezer milligramm sem szükséges. Bár azt is egyre több
vizsgálat mutatja, hogy a félelmünk, miszerint a nagy mennyiségben
bevitt C-vitamin vesekövet okoz, alaptalan, mert a felesleg vizelet
útján távozik. Amire érdemes figyelni, hogy ha rágótabletta formájában vesszük be a C-vitamint, akkor mossunk utána fogat, mert
a tabletta savtartalma káros lehet a fogakra.
Immunrendszer erősítés szempontjából fontos lehet még
a B-vitaminok csoportja, pláne rosszul evő gyerekeknél, mert ez
étvágygerjesztő, egy kis B-vitaminnal esetleg az anyukák azt is
elérhetik, hogy a gyerek megegye a vitamindús, egészséges ételt,
amit az anyukája elé tesz.
Antioxidáns hatása miatt nagy szerepe lehet az E-vitaminnak,
ami sejtvédő, a sejt öregedési folyamatait lelassító anyag. A legjobban egyébként a 3 antioxidáns vitamin együtt fejti ki hatását,
vagyis az A, a C és az E.
Túlzásba lehet vinni a vitamin szedését?
A zsírban oldódó vitaminoknál jobban oda kell figyelni az adagolásra, mert ezek túladagolhatók. Ha valaki többféle vitamint, vagy

multivitamint is szed, érdemes figyelni erre. Amikor egy multivitamin
szedésébe kezdünk, érdemes kikérdezni a gyógyszerészt, mert figyelembe kell venni, hogy aki szedi, mennyi idős, hogyan táplálkozik és
terhes-e. Az A-vitaminból például a kismamák egy bizonyos men�nyiségnél többet nem szedhetnek, mert az fejlődési rendellenességet
idézhet elő a magzatnál. Nem érdemes tehát találomra lekapni egy
multivitamint a polcról, mert a kínálat is igazodik ezekhez a különböző
igényekhez. Van olyan készítmény, amit a magyarországi általános,
átlagos táplálkozási adatokat figyelembe véve alakítottak ki. Vannak
direkt kismamáknak kifejlesztett multivitaminok, vannak idősebbeknek, ötven év felettieknek, és gyerekek számára kifejlesztett
multivitaminok is.
Mit együnk, ha a vitaminszükségletünk minél több részét természetes úton akarjuk bevinni?
Figyeljünk oda, hogy olyan zöldségeket, gyümölcsöket együnk,
aminek szezonja van, mert a tél közepén vásárolt paradicsom, eper,
vagy barack, nem biztos, hogy ugyanannyi vitaminmennyiséget
tartalmaz, mint amit nyáron veszünk meg. A fagyasztással egyébként
nem csökken általában a gyümölcsök vitamintartalma, tehát aki
nyáron vásárolt gyümölcsöt, zöldséget lefagyaszt, az télen is eheti
azt vitaminforrásként, amennyiben a felengedést nem hőkezeléssel,
vagy mikrózással hajtja végre. Téli C-vitaminbombák terén verhetetlen a savanyú káposzta, abból együnk, amennyit csak tudunk. De az
összes káposztaféle nagyon egészséges, akárcsak a fekete retek, vagy
a cékla, utóbbiban az A, B, C vitaminok mellett kálium, vas és foszfor
is van. Gyümölcsök közül a citrusféléket, és a kivit C-vitamin tartalmuk miatt tanácsos enni, a banán pedig nagyon jó nyomelem-forrás.
A vashiányosok jó, ha tudják, hogy a vas növényi táplálékból kevésbé
szívódik fel, mint az állatiból (vöröshúsok, máj), ami azt jelenti, hogy,
aki nem eszik húst, annak jobban kell figyelnie arra, hogy mennyi
vastartalmú zöldséget eszik (pl. spenótot, brokkolit).
Vitaminpótlás terén nem szabad megfeledkeznünk a gyógynövényteákról sem, a csipkebogyó, nagyon jó C-vitamin forrás, csak
vigyázni kell, hogy ne forrázzuk le, mert a C-vitamin 40 fok felett
gyorsan elbomlik, tehát inkább langyos vízben áztassuk hosszabb
ideig. Immunerősítő teák még a kamilla, a hársfa és a homoktövis is.
Melyik jobb, ha inkább természetes úton visszük be a vitaminokat,
vagy ha tabletták formájában?
Szerintem a szervezetnek mindegy, hogy tabletta vagy zöldség.
Manapság az már nem fordulhat elő, hogy egy vitaminkészítmény
nem szívódik fel jól, mert ezek nagyon alaposan be vannak vizsgálva.
A szervezet pedig nem tudja, hogy az aszkorbinsav, ami már bejutott

a sejtbe és elkezdi csinálni a dolgát, az annak idején honnan is indult.
Annyit azért a zöldségek javára lehet írni, hogy azok tartalmaznak
olyan kísérő anyagokat, amik segítik egy bizonyos vitamin hasznosulását. Viszont abban ma már nem lehetünk biztosak, hogy mennyi
növényvédő szert tartalmaz egy zöldség, míg a gyógyszerkészítményeket mindenféle szennyező anyagra bevizsgálják.
Jó, tehát eszünk vitamint, odafigyelünk a nyomelemekre, ásványi
anyagokra. Tehetünk még valamit az egészségünk megőrzésének
érdekében?
Ha bevisszük a megfelelő mennyiségű vitamint és nyomelemet,
azzal csak egy hiányt pótoltunk, de léteznek úgynevezett immunstimulálók is, amelyek még ellenállóbbá teszik az immunrendszert.
Ilyen például az echinacea, magyar nevén bíbor kasvirág, ezt
bevehetjük cseppek, tabletták, oldat formájában, de homeopátiás
golyócskák formájában is. A homeopátiás termékek között az
echinaceán kívül is még van több immunstimuláló szer, olyan is, ami
speciálisan az influenza megelőzésére és gyógyítására jó. A homeopátiás szerek megfelelő hígításának kiválasztása viszont szakember
feladata, ezért ebben mindenki kérje orvos, vagy gyógyszerész
segítségét. Fontos immunstimulálók még a probiotikumok, ezeket
természetes úton, például brobiotikus joghurttal is bejuttathatjuk a
szervezetünkbe, de tabletták, porok útján is. Ezek a jótékony bacilusok
azért fontosak, mert az emésztőrendszerbe jutva fejtik ki hatásukat.
Márpedig az immunsejtjeink 70 százaléka gyomor és bélrendszer
immunrendszerében fejlődik ki. A probiotikumok segítenek az
egészséges bélflóra megőrzésében, ezzel javíthatják a felszívódási
képességet, nem engedik, hogy a kártékony baktériumok elszaporodjanak a bélrendszerünkben. És már az is bizonyított tény, hogy
a probiotikumokat fogyasztók körében kevesebb a légúti fertőzés is.
Mit tehetünk, ha azt érezzük, hogy bujkál bennünk a betegség.
Van valami módszer, amivel meggátolhatjuk, hogy megbetegedjünk?
Szellőztessünk gyakrabban, kerüljük a tömeget, legyünk kint friss
levegőn, ha tudunk. Fokozhatjuk a vitaminbevitelt, az echinacea
készítményekből is növelhető az adag, inhalálhatunk menta és
eukaliptusz illóolajat, az fertőtlenítő hatású. Arra viszont az orvosok
fel szokták hívni a figyelmet, hogy kombinált nyomelemeket tartalmazó csepp szedését a betegség akkut fázisában, láz esetén fel kell
függeszteni, mert jó nyomelem ellátás mellett a kórokozók is
nagyon jól szaporodnak.
Maul Ágnes
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A szexualitásról gyakran úgy beszélnek, mintha az
csak és kizárólag a fiatalok privilégiuma lenne, pedig a
helyzet távolról sem ez. Meglehetősen hiányosak a hitelesnek tekinthető adatok azt illetően, hogy az aktív kort
maguk mögött hagyva, 60–70 évesen hányan élnek
rendszeres szexuális életet, de egyes felmérések szerint
például a hetven éves férfiak mintegy fele még aktív
ezen a téren. Bede Zsuzsanna szexuálpszichológussal beszélgettünk a témáról.
Idős korban az erek meszesedése miatt különféle agyterületek sorvadása következhet be. A folyamat az emberek
ösztönéletét a pubertáskor előtti szintre vetheti vissza, a
köznyelv éppen ezért előszeretettel emlegeti ezt az állapotot
második gyermekkorként. Az időskori szexualitás emiatt
többnyire tabunak számít, mivel a téves közfelfogás alapján
a szex a fiatalok kiváltsága, az idős embereknek már nincs is
igényük az összebújásra. Ez a valóságban – mondani sem
kell – egyáltalán nem így van.
Kétségtelen, hogy ebben a korban pusztán testi szinten már
ritkábban jelentkezik a szexuális hajtóerő. A nők esetében
a hüvely lassabban lesz nedves, ami a vérben található
ösztrogén csökkenésével magyarázható: a változások hatására
a hüvely fala elvékonyodik, a vér- és tápanyagellátás minősége romlik, ennek következtében nehezebben is tágul. A gyengébb vérellátás hatására a hüvelyváladék minősége is megváltozik, csökken a fertőzésekkel szembeni ellenállóképesség,
szex közben pedig könnyebben idézhető elő
fájdalom. Az orgazmuskészség azonban
nem változik, és a kielégülés utáni
vágy továbbra is erős marad,
nem is beszélve a kényeztetés,
a gyengédség iránti igényről. Ne feledjük: a szex
sokkal többet jelent a
puszta testi aktusnál!
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Emellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az érett
szexnek vannak előnyei: az évek során felhalmozott komoly
szexuális tapasztalat ritka fegyvertény. Az előjáték a test kicsit
lassabb működése miatt meghosszabbodik, a férfiaknak nem
kell korai magömléstől tartaniuk, és a védekezés sem okoz
problémát. A háztartással, a munkával és a családdal járó napi
stressz jelentős része szintén a múltba vész már ebben a korban.
Az időskori szexualitással kapcsolatban előítéletes a közgondolkodás – véli Bede Zsuzsanna szexuálpszichológus, aki szerint ráadásul nehéz is képet kapni arról, mi a tényleges helyzet
ezen a téren. „A szexualitás kapcsán ma is sokkal több a tabu,
mint azt például a média által mutatott képből leszűrnénk.
Még a fiatalok is jóval prűdebbek, szégyenlősebbek annál,
amit gondolnánk, nemhogy az idősebbek”, mutat rá.

A hatékony megoldás
torokfájásra

Bede Zsuzsanna nem hisz abban, hogy az évek múltával
kihalna az emberből a szexuális érdeklődés, bár 50-60 évnyi
házasság után a testi szerelem fontossága valóban háttérbe
szorulhat, rossz esetben pedig akár teljesen el is tűnhet,
amiben a fizikai változások is óhatatlanul közrejátszanak.
„A szervezet lassabb már ilyenkor: a menopauza után a nőknél
nehezebben nedvesedik a hüvely és a férfiak erekciós képessége is gyengébb. De ez nem jelenti azt, hogy a vágy meghalna. Az együttlétek alighanem ritkásabbak lesznek, és amikor
sor kerül rájuk, bizonyára nem három alkalom jön majd össze
egymás után. Nem is olyan akrobatikus már az ember, mint
évtizedekkel korábban. Ez azonban nem jelent feltétlenül
minőségi romlást.” Ráadásul valószínű, hogy aki azelőtt aktív
volt e téren, az idősebb korában sem veszti el érdeklődését,
vélekedik a szakember. „Akinek párkapcsolatban élve már huszonéves korában is heti egy alkalomban merül ki a szexuális
élete, annál persze bizonyára más lesz a helyzet.”
A szexuálpszichológus úgy látja, ahogy telik az idő, talán
enyhülhetnek majd a témát jelenleg körüllengő előítéletek,
hiszen míg néhány évtizeddel ezelőtt már 55 évesen is idősnek számított valaki, addig ma már távolról sem ez a helyzet,
a virtuális korhatárok fokozatosan egyre inkább kitolódnak.
De amíg léteznek a tabuk, addig se feledje el senki: éppen
úgy, amint a nőiség sem zárul le a menopauzával, a szexnek
sem kell eltűnnie az életből csak azért, mert az ember túllépett egy bizonyos kort.
Draveczki Ádám
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