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Popper Péter

Kérdezze meg
gyógyszerészét...

A féltékenységről

Novák Péter

A zene mindenkié!

mert ismeri a gyógyszerek hatását,
mellékhatását és kölcsönhatásait,

Schell
Judit
„Nem vagyok

mert eskü kötelezi a gyógyításra
és a titoktartásra,
mert egyetemi diplomája révén
széleskörű ismeretekkel rendelkezik
a természettudományok terén,

idegeskedős típus”
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mert a gyógyítást hivatásnak tekinti,
nem szakmának.

SZ

mert tanácsadással segít eligazodni
a reklámokban bemutatott termékek
között a betegségek megelőzésének
érdekében,
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TARTALOM
Kedves Olvasó!
Mivel májusban a közelgő nyár mellett
az anyákat és a gyerekeket ünnepeljük,
nem is választhattunk volna alkalmasabb
személyiséget ehavi címlapunkra Schell
Juditnál. Az ország egyik legszebb
színésznője, aki a kiváló színházi alakítások
után az utóbbi évek legsikeresebb
magyar filmje, a Csak szex és más semmi
főszereplőjeként még ismertebbé vált,
kétgyermekes családanya: interjúnkban
őszintén beszélgettünk vele hivatásról,
munkáról, családról és szabadidőről.

„Nem vagyok
idegeskedős típus”
Beszélgetés Schell Judittal
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A nyár és a strandidő közeledtével egyre
jobban fókuszba kerül a szépség, a jó
megjelenés témája. A mindenhonnan
töménytelen mennyiségben ömlő
fogyókúra-receptek és különböző diétás
kúrák helyett egy kevésbé nyilvánvaló
témáról beszélgettünk annak szakértőivel,
mégpedig a leggyakrabban alkalmazott
plasztikai sebészeti beavatkozásokról.
A féltékenység kérdése némileg
áttételesen ugyan, de szintén szervesen
kapcsolódik a szépség témaköréhez,
így Popper Péter ezt veszi górcső
alá, gyógyszerészünkkel pedig a
fogamzásgátlást érintő legfontosabb
tudnivalókat tekintettük át.
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Beszélgetés Schell Judittal

Schell Judit évek óta a legnépszerűbb színésznők közé
tartozik Magyarországon, a Csak szex és más semmi
című film hatalmas közönségsikere révén pedig
olyanok is megszerették, akik korábban nem
látták őt színházban vagy a televízióban.
Színészetről, szabadidőről, családról
egyaránt beszélgettünk vele
egy budai kávézóban.
Nagyon fiatalon született az első kisfiad. Miként tudtad
összeegyeztetni az anyai feladatokat a főiskolai, majd a
színházi elfoglaltságokkal?
A főiskolás időszak még egyszerűbb volt ebből a szempontból,
ugyanis nem voltam szakmai gyakorlaton, tehát nem játszottam színházban. Ha a főiskolán akadt valami elfoglaltságom,
általában a nagymamám vigyázott a gyerekre. Mikor viszont
leszerződtem a Radnótiba, már jóval nehezebb volt a dolgom.
Úgy kellett bölcsődét keresnem, hogy nem a lakásunk, hanem inkább a színház mellett legyen, hogy az elfoglaltságom
előtti utolsó percben adjam le és a munkám vége utáni
legelsőben vegyem fel a gyereket. Aztán bébiszittert kellett
keresni, vele egyeztetni az időbeosztásomat, és így tovább...
Mi a legnehezebb a színészmesterségben? Ez a kötött
időbeosztás?
Azt hiszem, igen, hiszen én nem tudok magamnak szabadnapokat vagy szabad hetet kivenni. Talán az egyetlen kivétel a
nyár, amikor magam döntöm el, hogy dolgozom-e vagy sem,
év közben viszont elképzelhetetlen, hogy kivegyek pár napot,
és elmenjünk valahová. Amikor szólnak a színházból, ott
nincs mese, menni kell. Az esténkénti távollét szintén nem
könnyű egy szülőnek, különösen amikor még kicsi a gyerek.
A nagyobb már inkább azt lesi, mikor nem vagyunk végre
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otthon... Aztán léteznek olyan időszakok is, amikor összesűrűsödnek a teendők: egyszerre van főpróbahét, ugyanakkor
kell forgatni és mindenféle egyebet is csinálni. Szerencsére
ezeknek a szakaszoknak azért mindig látom a végét.
És ha magát a színjátszást nézzük, mi jelenti a legkomolyabb kihívást?
A színház és a film másfajta energiákat mozgat meg. A film
speciális, roppant koncentrált munka: ha főszerepet játszik
az ember, van 30 napja, ami nagyon intenzív, viszont plusz
energiák is termelődnek a komoly igénybevételtől, különösen,
ha valami jót csinálunk. A színházban hosszabb idő, míg
kialakul egy szerep, egy darab. Jóval lassabb a tempó, van
idő megtanulni a szöveget, rákészülni a karakterre, és persze
utána minden este ugyanazt a szerepet eljátszani teljesen
másfajta koncentrációt igényel, mint egy film. Mindkettőt
nagyon szeretem.
Hogy tudsz a legjobban kikapcsolódni ebből az igen
stresszes, hajtós hivatásból?
Nincs szükségem különösebb stresszoldásra, mert akármen�nyire is feszült ez a szakma, nem vagyok idegeskedős típus.
Nem szeretem magam felhúzni semmin, igyekszem kerülni
az ilyen helyzeteket. Ha mégis feszültebb periódust élünk,
az otthon töltött idő tökéletes számomra ahhoz, hogy elfelejtsem ezeket a problémákat. Játszom a gyerekekkel, vagy
egyszerűen csak kiülök egy kicsit a teraszra.
Melyik volt a kedvenc szereped?
Filmek közül eddig talán a Csak szex és más semmi a kedvenc,
ahol nemcsak a munka volt nagyon élvezetes, de a mai napig
kapjuk a pozitív visszajelzéseket: rendszeresen gratulálnak
hozzá, és még mindig ér el sikereket a világban. Például a
napokban tudtam meg, hogy van japán honlapunk, ahol meg

Fotók: Gordon Eszter

tudtam nézni, hogy írják a nevemet japánul, sőt, leírás is volt
rólam. Persze egy szót sem értettem belőle, de azért jól nézett
ki... De egyébként minden filmszerepemet nagyon szerettem,
például A hídembert is. Ebben összesen két megjelenésem van,
de imádtam ülni Nagycenken a szép kosztümben, és olvasgatni a hatalmas fák alatt a forgatási szünetekben. A színházi
előadások közül a Ványa bácsi mindenképpen kedvenc volt, de
idén már nyolcadik éve játsszuk A kriplit, ami szintén a szívem
csücske, és a Hermelint is nagyon szeretem. Most mutattuk
be A park című darabot, amiről egyelőre még én sem tudom,
milyen lesz a fogadtatása a nézők körében, de a saját szerepemet megkedveltem benne. Azok az emberek már látták, akik
számomra a legfontosabbak, tőlük pozitív visszajelzéseket
kaptam. 13 év múlva nem biztos, hogy kedvencként fogok
visszaemlékezni erre az előadásra, de jelenleg mindenképpen
meghatározó az életemben, nem csak egy a sok közül.
Mennyire fontos egy előadás esetében, hogy a benne
dolgozók jó csapatot alkossanak? Látszik, milyen viszonyban vannak egymással azok, akik megformálják az egyes
szerepeket?
Ha nem is látszik, de valamit a nézők is megérezhetnek
abból, hogy jól összeforrott-e egy adott társaság, vagy pedig
szanaszéjjel vannak. Ez természetesen az első néhány előadás
alatt nem tud kiderülni, időbe telik, míg összekovácsolódnak
a színészek. A premier környékén mindenki csak a saját
dolgára koncentrál, az ember fokozatosan tud egyre több
és több figyelmet fordítani a másikra. A Ványa bácsi például
ilyen volt: eleve szerettük, de az évek során olyan különleges
dolgok történtek az egyes előadásokon, amiket biztos, hogy
a nézőknek is meg kellett érezniük. Maga a darab közben
egyébként nem változott, legfeljebb kis nüanszokban. Egy kis
színházban mindenképpen könnyebb létrehozni ezt a speciális hangulatot, mint egy nagyobb teremben.
Van olyan kollégád, akivel különösen szívesen játszol együtt?
Kulka Janival nagyon szeretek dolgozni. Régóta játszunk már
egymás mellett, először a Radnótiban, aztán most a Nemze-

A Park című új darabban Rátóti Zoltánnal

„Nem vagyok
idegeskedős típus”

tiben. Az életben is nagyon jóban vagyunk. Csányi Sanyival
színházban még csak egyszer szerepeltem azonos darabban,
de közös dolgunk nem volt benne – a filmben vele is remekül tudtunk együtt dolgozni. Csomós Mari jut még eszembe
így hirtelen, de nyilván sokan vannak még rajtuk kívül is.
A kérdést megfordítva: emlékszel olyan előadásra, ami
személyes probléma vagy feszültség miatt hagyott benned keserű szájízt?
Inkább csak egyes jelenetek jutnak eszembe, amik nem sikerültek jól, mert éppen történt valami, ami miatt nem tudtunk
ráhangolódni a másikra. A színészeknek arra kell törekedniük,
hogy létrejöjjön közöttük a kapcsolat. Nagyon hamar rá kell
tudni érezni a többiekre, hiszen sokkal inkább egymásra
vagyunk utalva a színpadon, mint azok, akik mondjuk egy
irodában dolgoznak. Fontos a kölcsönös szimpátia, ami elsősorban a humor révén alakulhat ki gyorsan. Különösen igaz ez
a vendégjátékok esetében, amikor az ember ismeretlen közegben, kevésbé ismerős kollégákkal dolgozik: be kell illeszkedni,
szerepet tanulni, próbálni... Az eredményességhez nagy adag
kompromisszumkészség szükséges. Mindez ugyanígy a rendezőkre is igaz. Emlékszem, amikor először dolgoztam együtt
Mohácsi Jánossal, csak néztünk egymásra a többiekkel: nem is
értettük, mit akar. Miért mondja, hogy ne csináljunk semmit,
és csak akkor kezdjünk el játszani, ha már eleget tudunk a
szerepünkről? Nekem szimpatikus volt ez a megközelítés, de
jó időbe telt, mire kiismertük a módszereit...
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Te egyébként inkább ösztönösen vagy tudatosan készülsz
egy szerepre?
Leginkább az ösztöneimre
hallgatok, de nem lehet kizárólag ezekre hagyatkozni. Estem
már abba a hibába, hogy – a
gyakran elhangzó utasításnak
megfelelően – „ráküldtem az
ösztönt” egy szerepre, majd másnap azt sem tudtam, mit csináltam, és
persze meg sem tudtam ismételni... Ez a Sirály volt a Radnótiban, ahol a negyedik felvonásban Nyinának van egy elég
nehéz monológja. Egyszer sikerült elmondanom úgy, hogy
azzal elégedett voltam, de utána soha többé. Az ösztönös
színjátszás áldozata lett... Vagyis némi tudatosságra mindenképp szükség van, de mértani pontossággal, matematikai
alapossággal képtelen vagyok kiszámítani, hogy „igen, és
akkor itt így tartom a vállamat, ott meg pislantok egyet.”
Biztos van, aki így csinálja... Nem tudom, melyik a jobb módszer a kettő közül, mindkettőnek akad előnye és hátránya is.
Ismert és népszerű vagy, mégsem látni főzőműsorokban
és hasonló produkciókban. A Csak szex és más semmi
hatalmas sikere nyomán nem próbáltak meg téged is
„celebesíteni”?
De igen. Sőt, amikor kiderült, hogy terhes vagyok, majd
amikor megszületett a gyerekem, szintén megindult egy
sajtóhadjárat, én viszont nem megyek bele ezekbe a dolgokba. Ma már persze bizonyos szintig muszáj belefolyni a
bulvármédiába, különösen a filmek PR-ja kapcsán, de nem
gondolom, hogy nekünk, színészeknek celebeknek kellene
lennünk, pláne nem magánemberi minőségben. Az ma már
egy külön szakma... Hívtak főzőcskézős műsorokba is, de
nemet mondtam.
Valahol azt olvastam, hogy rendszerint felmerül benned:
talán nem is azzal foglalkozol, amivel igazán akarnál...
Ez igaz, de sosem konkrét dolgokra gondolok ilyenkor, csak
kipróbálnék valami teljesen mást is, és egyszer ki is fogok.
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Például gyermekkori vágyam vendéglátással foglalkozni,
egy panziót vezetni.
Rendelkezel ilyen irányú tapasztalatokkal? Szeretsz például főzni?
Semmi ilyen irányú tapasztalatom nincs, legfeljebb annyi,
hogy még kisgyerek koromban Ausztriában nyaraltunk egy
panzióban. Egy család üzemeltette, nekem pedig nagyon
tetszett, amit ott láttam: az anyuka vezette a vendégházat,
miközben szoptatta a gyerekét, az apuka pedig intézte a
papírmunkát. Rendkívül hangulatos volt. Ami a főzést illeti,
nem mondom, hogy bármit, de azért elég sok mindent meg
tudok főzni, ez azonban inkább a hétvégéken jellemző. Nem
lenne kedvem ahhoz, hogy hétköznap mindenki odarohanjon
az ételhez, amikor éppen otthon van, és egyen belőle egy kanállal... De amikor együtt a család, van idő kitalálni, mi legyen
az ebéd, el tudunk menni megvásárolni a hozzávalókat, majd
együtt ülünk le megenni is, akkor szívesen főzök. Kicsit olyan
ez, mint a kötelező olvasmányok voltak a suliban: az ember
szívesebben olvasta azt, ami nem tartozott közéjük.
Köztudott, hogy gyermek- és tinédzserkorodban versenyszerűen táncoltál, rengeteget sportoltál. Ma mit csinálsz,
ha mozogni támad kedved?
Sokat számít, hogy jó levegőn élünk, és így, hogy a meleg idő
is beköszöntött, igyekszünk minél többet biciklizni. Ez inkább
amolyan hobbi, tehát nem közlekedési eszközként használjuk
a biciklit, és nem is óriási távokon. Bár most tervezzük, hogy
nyáron elmennénk a Balaton környékére, ha nem is egy tó
körüli teljes körre, de egy cikkelyre. Az idősebbik fiam már
elég nagy ahhoz, hogy külön bringán jöjjön, a kicsi pedig
ahhoz, hogy beüljön valamelyikünk mögé.
Milyen terveid vannak a közeljövőre nézve?
A közeljövőben már a nyár jön. Alföldi Robival megállapodtunk, hogy ebben az évadban csak egy előadást vállalok,
hiszen a gyerek még nagyon kicsi. Ezen a bemutatón túl
vagyunk, már „csak” játszanom kell. Nyáron nem valószínű,
hogy dolgozni fogok – volt olyan munka, amit már lemondtam, mert nem akarom feláldozni a családdal töltött időmet.
Draveczki Ádám

Túl a szakadékon
Szabadulás

Polgár Teréz Eszter

Két és fél évtizedig azon a
pályán keringett, amelyre
születésekor állították, és
amelyről sorstársainak
zöme sohasem tud letérni.
Attilának sikerült. Túlélőből lett valóban élő; hite
szerint nem csupán a saját
erejéből. Megtalálta a párját,
a hivatását, fölépítette házát, és
feleségével három gyermeket nevel...
Még mindig csak 42 éves.
Állami gondozásban nőttél fel... Nevelőszülőkhöz
sosem kerültél?
Nem, de én sem akartam, sok rosszat hallottunk azoktól,
akiket a befogadóik visszadobtak a téglási intézetbe. Ott
legalább ismertem a szabályokat, hogyan lehet túlélni.
Hetedikes koromig erre rendezkedtem be, vagyis: tűrtem.
A nagyobbak verték a kisebbeket, a nevelők ugyanúgy.
Már felnőttként olvastam azokat a pedagógiai elméleteket,
amelyek alapján velünk bántak, a hideg futkosott a hátamon.
Egyébként is meggyőződésem, hogy a leggonoszabb, máshonnan leselejtezett tanárok kerültek hozzánk nevelőnek.
Egy-kettő rendes akadt. 12 évesen kezdtem mindent tűrő
áldozatból magam is agresszorrá válni; úgy döntöttem: elég
volt! Csak erőszakkal lehetett előrejutni a hierarchiában.
Szőke, kékszemű kisfiúból balhés srác lettem – a végén már
a tanárok is tartottak tőlem. Egyszer a fizikatanár beleverte a
fejem a padba, mert dumáltam, erre elagyabugyáltam.
Három napig üldözött, meg akart ölni, de a többiek bújtattak... Hamar helyre tettem mindenkit, akivel elszámolnivalóm

volt. Sokszor meg is szöktem. Egyszer három napot talpaltam,
hogy találkozzak a 2 éves öcsémmel egy másik intézetben,
akinek az aktámba lesve tudtam meg a létezését. Sikerült is.
Persze, visszavittek.
Mi jelentett örömet akkoriban? Volt ilyen egyáltalán?
A foci. Nagyon jól ment, és ha továbbtanulok, a kiugrási
lehetőséget jelenthette volna. Csakhogy ezt nem engedték
a magatartásom miatt, ezért 14 évesen cipőfelsőrész-készítőnek kellett továbbtanulnom Debrecenben. Innentől
kezdve semmi célt nem láttam. Belecsöppentem egy rocker
társaságba, ahol legalább úgy éreztem, elfogadnak. Már az
intézetből is kijártuk lopni, ittunk, drogoztunk, mégsem lett
belőle baj, a kollégiumi balhék miatt viszont fél
év után fegyelmi tárgyaláson kötöttem ki.
Egyenes út vezetett egy javító jellegű
intézménybe. Nem érdekelt. A társaim jöttek látogatni, és a rácson
át dugdosták be a piát, füveztünk,
bélyegeztünk, szipuztunk, ami
épp akadt. Nekem, mondjuk, a
drog nem jött be, de már a nevelőotthonban is kinézték, aki nem élt
mindezekkel.
Nem érezted drágának az életed...
Hát, nem. 12 és 24 éves korom között 12-szer kíséreltem meg
öngyilkosságot. Ugyanakkor őriztem a büszkeségemet, ha
torz formában is. Miután az intézet igazgatója csúnyán elvert
(máig sem tudom, miért: nem is ismertem addig személyesen), megszöktem és felgyújtottam a nyaralóját. Úgy éreztem
magam, mint Monte Cristo grófja, azzal a különbséggel, hogy
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én kaptam még egy alapos verést és 2
év 2 hónap javítóintézetet. Ez arra volt jó,
hogy tökéletesítsem a technikákat, hogyan kell
másokat legyűrni. Ilyen helyen érzések nélkül lehet
csak túlélni: nem szabad felvenni, ha valakit megvernek,
megerőszakolnak, megaláznak. Nekem szerencsém volt: a
kialakult klikkek jelentettek némi védelmet. Aki klikken kívül
maradt, azt szinte kivégezték. Az ottani kimenőink azért
viccesek voltak, így visszagondolva: 30 srác próbált gyorsan
becsajozni.
Mi történt, amikor kikerültél a javítóintézetből? Hová
tudtál menni?
Csatlakoztam két barátomhoz, akik betörésből éltek.
Az állam azért termelte ki az intézeti gyerekeket, hogy legyen
kikkel feltölteni a börtönöket. A 75 százalékunk útja ez lett,
csak azoké nem, akik valamiféle háttérrel rendelkeztek.
Én nem számíthattam senkire. Egyszer bementem a Gyivibe,
de elhajtottak. Anyámat ismertem ugyan, párszor meglátogatott gyerekkoromban, de felületes volt a kapcsolatunk.
(Ő úgy állította be, hogy elvettek tőle, felnőttként viszont
megtudtam, hogy lemondott rólam...) Szóval, elkezdtem
betörni járni a barátaimmal, és hirtelen luxuskörülmények
közt találtam magam: szállodákban laktunk, csináltuk, amiről
azt hittük, hogy az hiányzott. Volt egy fickó, akihez rendszeresen betörtünk. Biliárdozás közben mesélgette, hogy az egér
megrágott nála egy köteg pénzt. Aztán mentünk, megnéztük,
mit nem rágott meg az egér. Annyi pénze volt a pasasnak,
hogy fel sem tűntek neki a lopások, csak amikor már lebuktunk és a rendőrök szóltak neki. Baracskára kerültem.
Ezúttal már igazi börtönbe.
Igen, akkor először. Ott is összeütköztem, persze, mindenkivel,
aki a hatalmat képviselte. Mondok egy példát. A fogház és
a börtön közötti különbséget a sapkánk gombjai mutatták:
ezeket nekünk kellett fölvarrnunk. Focizás közben nekem
valahogy leszakadtak, és ezért fogdát kaptam. Válaszképp
nem csak a sapkámat, minden ruhámat televarrtam gombbal,
egész a cipőfűzőmig. De a legnagyobb botrány a szaba-
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Mert ártatlanul vertél meg valakit?

dulásom előtt egy héttel
tört ki. A barátnőm akkor
írta meg, hogy összejött
valaki mással. Padlót fogtam,
bevettem mindent, amit csak
találtam, hozzá megittam 2 deci
vízben feloldott 15 filter teát – ez
egyfajta börtön-narkó. Másnap
dolgoznom kellett, de olyan állapotban
csak tönkretenni bírtam a munkagépet, majd lefejeltem
a vezetőt... Fogdába zártak, úgy leszedálva, hogy 3 napig
mozdulni se bírtam. Ezután még négy hónapot rám vertek.
Hány évesen szabadultál, és mit tudtál kezdeni a szabadságoddal?
Húsz múltam. Egy budapesti punk-csoporthoz csapódtam, és
mindenben részt vettem, amivel nekimehettem a társadalmi
szabályoknak. Azt akartuk, hogy foglalkozzanak már velünk,
jeleztük, hogy nem akarunk börtönbe menni, de ha kell,
megyünk. Dolgozni nem vettek fel sehova végzettség nélkül,
börtön-előélettel, hát az utcán laktam és lejmoltam, ami
büntetendőnek számított. Egyszer csak letartóztattak érte,
méghozzá 63 rendbeli csoportosan elkövetett rablás címen!
Mert többen együtt kéregettünk. 5 évet ültem érte Szegeden.
Ott kezdtem el azon gondolkodni, hogy miért élek, azon
túl, hogy kínlódom, és akkor próbáltam először imádkozni.
A lökést egy csúnya eset adta: a benti normáknak megfelelően, az egyik társam elvette a levelemet, és egrecíroztatott,
hogy visszakaphassam, de nem voltam úgy hangolva. Megvertem. Már mostam a vért a kezemről,
mikor kiderült, nem is ő dugta el a
levelem. Innentől kezdve
iszonyatos bűntudatom lett.

Nem csak azért. Azt kérdeztem
magamtól: ennyi az élet? Ütjük egymást egy fecniért, együtt nyomjuk
az éveket, és kész?! Magamba
zuhantam, csak ültem és cigiztem.
A többieknek is feltűnt, mert voltak
azért jó mókák, sokat röhögtünk,
ment a vízivás-verseny, kártya, sakk, a
vesztes fekvőtámaszozott... szerintem
sehol nincs annyi jó sakkozó együtt, mint
a börtönökben. Valaki szólt, nézzem meg a
börtönmisét, hátha segít. Elmentem. Hallgattam
a 90 éves papot, aki arról beszélt, hogy megverjük a társunkat,
mert pl. elveszi a levelünket. Ez szíven ütött. A pap maga
is ült Szegeden, politikai okokból, és én egyből hitelesnek,
szimpatikusnak éreztem. De megint jött egy balhé az ún.
nevelőmmel. Mikor megtudtam, hogy egy éven át visszatartotta a leveleimet, nekimentem.
Újabb büntetés?
Egy gyűjtőbe kerültem: kétszemélyes cellába. Nagy különbség a 30 fő után. Végre nem volt konfliktus, tudtam gondolkodni. Itt ismertem meg egy rabot, az udvaron, akit Igor
atyának csúfoltak: ő vezetett be abba a közösségbe, amely
megváltoztatta az életem. Fél évig csak figyeltem, hallgattam,
azután beszéltem Stefi nénivel, aki a börtönmisszió kereteiben bibliaórát tartott. Nagyon foglalkoztatott Isten, Jézus, a
saját múltam, és végül megértettem, hogy a bűneim megbocsájtattak. Amikor kiszabadultam, tudtam, nem szabad vis�szakerülnöm a régi közegembe, de nem láttam, merre tovább.
Stefi néni várt a börtön kapujában. Máig előttem van, ahogy
totyog felém. Magához fogadott, munkát szerzett nekem.
Tőle olyan feltétel nélküli szeretetet és őszinteséget kaptam,
ami többet ér minden korlátnál, rácsnál, ha tényleg az a cél,
hogy valaki megváltozzon. Sajnos már meghalt. Mellettem
állt a szabadulásom után, amikor nagyon féltem a külvilágtól
és meg kellett tanulnom mindent a kinti élethez, pl. pénzért
vásárolni, pénzt beosztani. Eljártam a pasaréti gyülekezetbe,

és végre tartoztam valahová, ahol
elfogadtak. Megértettem azt is,
hogy az üres életemet nekem kell
megtöltenem tartalommal.
Ennek a munka is fontos része
lehetett...
Eleinte kertészetben dolgoztam,
amit szerettem, de aztán gondoltam,
hogy mert gyerekként annyi társamat
bántottam, gyerekeknek szeretnék segíteni.
A Madarász utcai Gyerekklinikára jelentkeztem, és nem csak
felvettek műtősnek, az előéletem ellenére, de tökéletesen
elfogadtak. 12 évig maradtam, a részlegem bezárásáig. Ott
értékelték a munkámat, egyáltalán, a munkát, a kollégák
mint emberek figyeltek egymásra, és a beteg gyerekektől is
sok megerősítést kaptam. Rengeteget adott az a munkahely;
többek között a feleségemet is. Ő íratott be aztán – meglepetésemre – esti iskolába, ahol leérettségiztem, majd én
gondoltam azt, hogy meglepem őt, és beiratkoztam a főiskolára: szociális munkásnak tanulok. Nemrég épült fel a házunk
Szokolyán, az első igazi otthonom. 14 éve vagyunk házasok,
született 3 gyönyörű gyerekünk, és még mindig szerelemmel
szeretjük egymást.
Megmutat egy gyomorszorító trükköt, amelyet a nevelőintézeti tanárok alkalmaztak: 3 gyufásdoboz kell hozzá, egy
kiszolgáltatott gyerek és egy nevelő(!), aki alig várja, hogy
tanítványa elrontsa (a könnyen elrontható) mutatványt
és ezért megbüntesse. Attila a gyufát mintegy múltja
illusztrációjaként hozta, de hozott mást
is: családi fotókat, melyek a
már nem is olyan új, igazi
életének a képei. Jó őket
nézegetni, köztük a
családban felnövő,
tényleg gyönyörű
gyerekeit.
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Üzenet a Földről

Müller Péter Sziámi – Baltazár
A költő Baltazár színházasoknak írt indulója. A Baltazár
Színház Magyarországon az egyedüli hivatásos
színtársulat, amely értelmi sérült színészekből áll.

NOVÁK PÉTER

volt a valóság. És igen, csodálatos volt
állni a színpadon, felfedezni a milliókban
egyet és egyet a milliókból, hogy ilyen
végletesen közhelyes legyek. Így van ez az
igazság megoldóképleteivel: később derül
ki, milyen találóak.
Az enyém biztosan. Csak a zenére
emlékszem igazán gyermekkoromból,
no meg a táncra. E kettő mifelénk szoros
összefonódásban lélegzett egymással:
hol a lemezjátszóról, hol anyám csengő
torkából szólt a muzsika, én meg roptam,
mint aki robbanni készül. El akartam
varázsolódni. Szinte még érzem, most is
látom a forgó szobát, ahogy a szédülés
különös delíriuma magával ragad, ahogy
kilépek a megszokottból, ahogy idő és tér
feloldódik a mámorban… „Te, te kerengő
dervis!”, kacagott anyám, ahogy szédült,
ziháló testemet ölelte magához, én meg
elégedetten vettem tudomásul, hogy a
világ egy nagyszerű találmány, és a magam
részéről egész életemben pörögni kívánok,
zenére!
Aztán a „nagyszerű találmány”
természetesen megmutatta minden
arcát, de a pörgés és a hangok maradtak.
Örömmel konstatáltam, hogy nemcsak
nekem. Csodálatos volt koncertekre járni,
immáron együtt zihálni a tömeggel, átélni
a dalok, előadók okozta extázist, eufóriát,
katarzist, mit tudatmódosító szer nem
ismer, mert a fenn említett varázslat maga
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A Nemadomfel Zenekar tagjai súlyos
fogyatékkal élő fiatalok. Vezetőjük,
tanáruk, mesterük különleges személyiség,
kétméteres szakállas óriás, nyakában
gitárral, lelkében földöntúli türelemmel,
szívében azzal a szeretettel, mit tanulni
nem lehet. Olyan odaadással terelgeti
békés nyáját, hogy az ember fiának
minduntalan könnybe lábad a szeme.
Persze más ok is van a meghatódásra,
mert a szeretet a srácok sajátja is, parttalan
árad mindenki felé, megállíthatatlanul és
zavarba ejtően. Súlyos fogyatékosságról
írok – többségük Down szindrómával
született –, de kérdezem én: mi a súlyos és
mi a fogyaték, ha a szeretet feltétel nélküli?
Közös fellépésünkre érkezvén hosszasan
ünnepelnek az öltözőben, nyakamba
borulnak, suta kis kezeikkel simogatnak,
egy percre nem hagynak magamra,
kérdeznek és válaszolnak, megmutatják a
fellépőruháikat, de a tegnapi kiránduláson
készült csoportképeket is. És mondják,
mondják szüntelen. Nekem, az öltözőbe
belépő szervezőnek, a büfés kisasszonynak,
a világnak. Mert az bizony egy nagyszerű
találmány valójában, idézőjelek nélkül…

Én meg, a meg nem értett nem
is tudom kicsoda, topogok egyik
lábamról a másikra, és igen,
zavarban vagyok. Ugyan mitől?
A szeretettől?
A Nemadomfel Zenekar a
színpadon sem adja fel! Néha
összevissza játszanak, néha mennyei
harmóniában. Van, akinek nem is
hangosítják ki a hangszerét, és van,
aki bármely színpadon megállná
a helyét. De az energia soha nem
érzékelt erővel söpör el mindent.
Az ezerszer lejáratott gondolat, hogy
mi és ti – előadó és közönség –
most vagyunk és itt egyek. Érzik ezt
a többiek is. Az együttest hallgatók
egy része szintén fogyatékos, akik
kitörő örömmel fogadják
már az első akkordokat is,
hiszen azért jöttek, hogy
elvarázsolódjanak. És láss
csodát, mind pörögni,
forogni kezdenek, talán
azért, hogy kiléphessenek
a megszokottból. Sok
kis kerengő dervis.
Ne kérdezd hát
többé, hogy van-e
gyógyító ereje
a zenének!
Van.
Láttam…

Nem tudhatja ép elme,
Hol a világ értelme.
Akinél a fogyaték,
Annál van a hagyaték.
Aki azt a verset írja,
Amelyik már meg van írva,
Aki olykor váratlanul
Megölelget ártatlanul.
Szeret téged, nem válogat,
Mint egy perselyt, megrázogat.
Sőt, fel is fordít,
hogy úgy verselj,
Spontán, mint a malacpersely.
Az a persely sok év óta
Számot tarthat az apróra,
De öröme akkor van csak,
mikor mindent visszaadhat.
Mondja, csak mondja, mondja, mi a gondja,
Úgyse érdekel!
Uram, királyom,
Pedig nagyon kívánom,
Még sincs nekem hiányom.
-Figyelj! Na figyelj!
-Jó! Zenét!

www.nemadomfel.hu
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MÁJUSI AKCIÓ

*

Daylong extreme
SPF 50+ naptej
100 ml
MOST CSAK
3495 Ft

Fastum gél
100 g MOST CSAK
1660 Ft

35 Ft/ml

16,6 Ft/g

Lorano
tabletta
10 db

Prostamol uno MOST CSAK
kapszula
1990 Ft
30 db

Lamisil 1x
1% külsőleges oldat
4g
MOST CSAK

MOST CSAK

860 Ft
86 Ft/db

66,3 Ft/db

2075 Ft
Szénanátha, allergiás bőrpanaszok
(viszketés, csalánkiütés) tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Infacol szuszpenzió
50 ml
MOST CSAK

1510 Ft
30,2 Ft/ml

Csecsemők fokozott gázképződés
és levegőnyelés okozta
hascsikarásának, bélgörcsének
megszüntetésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Lioton 100 000
gél
MOST CSAK
100 g
1890 Ft
18,9 Ft/g

Jóindulatú prosztata-megnagyobbodás
okozta vizelési panaszok tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Gombás fertőzések
helyi kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Respir Activ
Légzéskönnyítő
orrtapasz
normál
bőrre
10 db

Liposzóma alapú
naptej különösen
érzékeny bőrre
Egyéb termék

Reumás (pl. derék, hát, térd)
vagy traumás eredetű (rándulás,
ficam) fájdalmak helyi kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Milgamma N MOST CSAK
kapszula
2480 Ft
50 db

49,6 Ft/db

MOST CSAK

1145 Ft
114,5 Ft/db

Espumisan Gyöngy
40 mg lágy
MOST CSAK
kapszula
1095 Ft
50 db

21,9 Ft/db

Gázképződés okozta panaszok
pl. felfúvódás, puffadás kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Légzéskönnyítő orrtapasz
Orvostechnikai eszköz

MOST CSAK

3690 Ft
73,8 Ft/ml

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

MOST CSAK

Béres Csepp 3020 Ft
4 x 30 ml

25,2 Ft/ml

Gingium
MOST CSAK
filmtabletta 2570 Ft
50 db

51,4 Ft/db

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

* Áraink maximált akciós árak

Anthelios XL
napvédő krém
SPF 50+
50 ml

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

Venoruton MOST CSAK
kapszula 1995 Ft
50 db

Omega-3
mélytengeri
halolaj
MOST CSAK
kapszula
1160 Ft
60 db

19,3 Ft/db

39,9 Ft/db

Visszérbetegségekben:
duzzadt, fáradt, fájdalmas
lábak és lábikra görcsök
esetén javallt
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Illatanyagmentes, színtelen, vízálló
napvédő krém, napérzékeny bőrre
Egyéb termék

Az immunrendszer működésének,
a szervezet ellenállóképességének
támogatására
Vény nélkül kapható gyógyszer

Mélytengeri
halolaj kapszula
omega-3
zsírsavval
Étrend-kiegészítő
készítmény

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!
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Május. Az év legszebb hónapja, az Ígéret hava, a természet
kiteljesedése, a virágnyílás, a termékenység, a szerelem ideje.
Anyaként és bábaként úgy érzem, a május olyan, mint maga
az anyaság. Ezért ez a hónap az édesanyáké kell, hogy legyen,
és nem csak az első vasárnapja...
Könnyű nekem, hiszen öt gyönyörű gyermekemből két fiam is
májusban született, és ugye minden gyerek szülinapja egyben
egy kicsit az anyát is ünnepli. Azután legalább három anyák
napi ünnepséget látogatok végig (talán gimiben már nem
szokás), amelyeket jó esetben nem egy napra szerveztek, hogy
van egy felsős, egy elsős és egy óvódás meghívóm. Tavaly
sikerült az akkor még két ovis gyerkőcnek ugyanakkor tartani az
anyák napi műsort, és csak miattam volt egy fél óra különbség...
Egy biztos, hogy akár színdarabot nézek Bori lányoméknál,
akár pünkösdi királylány-járást Roziéknál vagy éppen
ugyanazon Donászy verseket hallgatom Bence ovijában,
amiket annak idején mi is szavaltunk, akkor is a könnyeimmel
fogok küzdeni, és nem a műsor-összeállítás vagy a saját
gyerekeim zseniális alakítása miatt, hanem mert
ilyenkor mindig rádöbbenek, milyen jó dolog az
anyukájuknak lenni.
Ilyenkor mindig újra és újra elöntenek azok az
érzések és gondolatok, melyek először tizenhat éve,
Ádám születése után törtek rám, majd a következő
négy gyereknél egyre erősödtek: a tudat, hogy a
legnagyszerűbb, ami az ember lányával történhet,
hogy édesanya lesz.
Ez az érzés vitt hivatásom választásához is, hiszen óriási
dolog részt venni egy új élet várásában, segíteni világra jöttét,
és ellátni az újonnan született kis családot. Minden születés
egy csoda, és a mai napig megkönnyezem a pillanatot,
ahogy először néz egymás szemébe anya és gyermeke.
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AnyA – ApA
s z e mm e l

Persze igaz, hogy anyának lenni nem mindig könnyű, hogy
az anyaságnak nem csak szép és jó oldalai vannak, és hogy
igenis egy csomó lemondással jár. Rengeteget aggódom én
is, hiszen ahogy nőnek, egyre több a gond körülöttük, és igen,
én is szoktam kiabálni, mindegyiket a szobájába parancsolni,
de maximum idáig terjed a nagy bünti. Sokszor nem is bírom
kivárni, amíg ők somfordálnak a konyhába bocsánatkérően,
hanem én kopogok be, vállamon a legkisebbel és ölelem őket
magamhoz. Akár a Nagyfiú beszélt csúnyán, akár a Nagylány
volt szemtelen, akár a Kislány volt hisztis, akár Bence
nyafogós. Nem vagyok valami szigorú, és sajnos következetes
sem, távolról sem tartom magam „mintaanyukának”, de
annak örülök, hogy a gyerekeim szemében én vagyok a
Mutti, az Anyabanya, az Anyúúúúúú vagy Anycika. Így ahogy
vagyok, és nem csak ilyenkor, május táján...

A termékenység hónapja
apaszemmel

Jövő héten kirándulunk. Hosszú hétvége, az iskolákban szünet
a hétfő-kedd, így én is kiveszem szabadságnak. Ádám kezdi,
hogy ő maradna, és csak vasárnap jön utánunk egy vonattal,
mert van egy buli, ahová szeretne elmenni (hiszen Zsófi, a
barátnője is megy). Én persze kapásból azt mondom, beszéld
meg anyuval (nem merek állást foglalni az ügyben), de
részemrôl benne vagyok, és elmondom a feltételeket – tudjuk,
mikor érkezik, hányra érjen haza, és a többi. Nejem is egészen
lazán veszi az ügyet, de este közli velem, hogy ideje lenne
felvilágosítani a gyereket. „Szerintem is”, támogatom ebben
a törekvésében, „mivel senki sem alkalmasabb rá, mint te,
drágám! Mindent tudsz a születésről, a fogamzásgátlásról,
a veszélyekről, hiszen szülésznő vagy és több porontyot
segítettél a világra jönni, mint én valaha is látni fogok...”
„Na nem!”, válaszolja, „TE VAGY AZ APJA! Nem fogok én
elkezdeni beszélgetni vele a csajozásról, ezt neked kell.”
Rendben, elkezdek gondolkodni:
mit mondjak én egy 16 éves
srácnak 2009-ben? Hiszen egyik
vezető internet- és kábeltévés

szolgáltatónk digitális videotékájában egy gombnyomással
lehet „felnőtt” tartalmú filmet kölcsönözni. Az újságárusoknál
több a női mell, mint a focista, a benzinkutaknál az első
polcon a csokik, a másodikon a rágók, a harmadikon az
óvszer, a másik polcon pedig DVD-k, és fényes nappal több
a szexlap, mint a magazin... Folytathatnám, de nem teszem,
mert elszörnyülködöm magamon, pedig nem vagyok prűd,
meg persze az öt gyereket sem a szentlélek nemzette, de hát
nézzünk már körül, ez borzalmas.
Klári, Kinga, Kata, Sára, s valahány név a naptárba’? Remélem,
nem fogja gyűjteni a „skalpokat”, hanem a pillanatnyi
örömök helyett az igazi szerelmet választja... Szívem szerint
annyit mondanék neki, hogy ráér még mindenre, de ha
nekem apám 16 évesen ezt mondja, nem fogadtam volna
kitörő örömmel. Tehát maradok az eredeti elképzelésnél,
próbálok vele minél többet beszélgetni, de nem bocsátkozom
a részletek kifejtésébe, hiszen ha bizalom van közöttünk
továbbra is, akkor remélem, kérdez.
Na jó, most könnyen beszélek, mert nem tudom, mi lesz öt
év múlva, amikor Borcsa hozza majd fel, hogy ő egy nappal
később jön utánunk a családi hétvégére. Azt hiszem, akkor
majd átadom a szót drága feleségemnek, mert én nem
adom a lányomat! Na jó, adom, csak szeressék, és ő is
merjen beszélni, kérdezni – ha nem is tőlem, de
legalább az anyjától.
Tudom, hogy ez a hónap az édesanyáké, a szerelemé meg az aranyesőé, de nem bírtam szó nélkül.
Persze a következő hónapban vége a sulinak és
kezdődhet a nyár! Ez a mostani írás aggodalmasra
sikeredett, de a tavasz már csak ilyen: gyönyörű,
virágzik, éled, de még minden törékeny.
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A féltékenységről
Legősibb ösztönünk a szerzés, a birtoklás –
ez már állati szinten is így van, hiszen egy
állat területét sem lehet megsérteni, az állatok is zsákmányt szereznek, majd birtokolják
azt, és így tovább. Tessék megnézni a Bibliát:
az ember hatalmat kap Istentől a növényvilág felett, hatalmat kap az állatvilág felett, de
a többi ember felett nem. Erre vonatkozóan
az egész zsidó-keresztény kultúrkörben
egy hang sincs, vagyis ebből következően
embernek ember felett gyakorolt hatalma
mindig illegális, mivel ez Isten „kompetenciaterülete”. Pedig az ember nem ilyen, hanem
birtokolni, szerezni akar, és ez az ösztön néha
átcsap tapintatlanságba. Néha viszont abba
is, hogy a másik embert elkezdi a tulajdonának tekinteni: „Ő az enyém, megszereztem
magamnak!”
Meddig tart egy feleség vagy egy férj birtoklási joga? Ha csak tapintatlanságig megy el
ez az egész, még jól-rosszul elviselhető. Jelenlegi házasságom előtt volt egy barátnőm,
akivel együtt éltünk. Egyszer jött hozzánk
a vízvezeték-szerelő, aki munka közben elmesélte nekem, hogy szereti a felesége az
írásaimat. Barátnőm elszaladt a másik szobába, és hozott neki ajándékba egy könyvet,
aminek mindenki örült: a szerelő azért, mert
vihet a feleségének valamit, én azért, mert
hiú majom vagyok, és örülök, ha sikerem van,
barátnőm pedig azért, mert jó ötlete támadt.
Utána viszont megkérdezte: „Nem dedikálod?” Ezzel az egyetlen mondattal mindent
elrontott, ugyanis az, hogy dedikálok-e, kizá-
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rólag az én dolgom, nem az övé. Ezek után
ha nem dedikálok, mindenkinek kínos lesz:
a barátnőmnek azért, mert nem reagálok a
javaslatára, nekem azért, mert őt feleslegesen „lebőgetem”, a pasinak pedig azért, mert
rájön, hogy annyira nagyon jóban mégsem
vagyunk… Ha dedikálok, akkor meg úgy
érzem, papucs vagyok, aki a párja parancsára
írja alá a könyvet, és a szerelő is ezt látja majd.
A barátnőm túllépett egy határt birtoklásban,
olyan területre tévedt, ami már nem az
övé. A baj az ilyen kis dolgokkal kezdődik, és ott folytatódik, hogy egy
szerelmi kapcsolat eljut a „nem
lehet örömöd nélkülem” szintre.
Ha egy gyerek bejött hozzám
a rendelésemre, tíz körömmel
kapaszkodva az anyukájába, és
csak az ölében ülve beszélgetett
velem, sosem azt gondoltam,
mennyire szereti az anyját, hanem
hogy mennyire bizonytalan, mennyire
fél, hogy elveszítheti. Ugyanígy ha egy férj
vagy egy feleség nem tűri el, hogy nélküle a
párjának külön programjai legyenek a barátaival, barátnőivel, az szintén nem a szerelem, a
szeretet jele, hanem a bizonytalanságé. Ezek
korántsem pozitív dolgok, hanem épphogy
a kapcsolat érzelmi gyengeségét jelzik, és
borítékolhatóan konfliktusokhoz vezetnek:
az egyik fél előbb-utóbb bilincsnek érzi a
helyzetét, elkezd hazudozni, és így tovább.
Hosszabb távon tönkremehet a kapcsolat.
A féltékenység mélyén az a hit húzódik meg,

hogy nem vagyok elég jó: rettegek a
vetélytárstól, hogy jobb partner, jobb szerető
nálam, mintegy előrevetítem a vereségemet.
Csökkent értékűnek érezzük magunkat, pedig nem biztos, hogy erről van szó, számos
más tényező játszik közre egy ilyen esetnél:
a kíváncsiság, az érdeklődés, az erotika, a
kalandvágy, és így tovább… Fiatal koromban
azt mondtam a barátnőmnek, hogy nem
vagyok hajlandó rohadó kapcsolatban élni,
inkább elmegyek. A válasz az volt, hogy
akkor nagyon sok kapcsolatom lesz, ugyanis
időnként minden viszony rohad, a feladat
pedig nem az, hogy ilyenkor elmeneküljünk belőle, hanem hogy felhozzuk a
mélypontról. Igaza volt. Ennyi jár a
partnernek, ennyi jár magunknak. Más kérdés, ha nem tudjuk
megoldani a problémákat, de
a sértődött eltávolodás, az „ez
már nem az a szerelem, amilyennek indult” hozzáállás nagyon önző, gyáva magatartás.
A féltékenységnek tehát van egy
mélylélektani áramlása, de ugyanakkor
Isten is féltékeny, pedig neki biztos nincs
kisebbrendűségi érzése… „Ne legyenek más
isteneid rajtam kívül!”, mondja a Biblia. A kezdet kezdetén az egyistenhit sem azt jelentette,
hogy csak egyetlen isten létezik, de azt megkövetelte, hogy csak az egyetlen igazit tiszteld.
A Biblia még sok ilyen értelmű tiltást ad.
Nem mondja, hogy nincsenek
halottlátók, jósok, szellemidézők, csak azt, hogy a hívő
ne vegye igénybe a szolgálataikat – hogy miért, arról

hosszas vallástörténeti vitákat
lehetne folytatni. A féltékenység
mögött tehát egy olyan óvás is meghúzódik,
hogy ne menj bele bizonytalan helyzetekbe:
Isten nem attól fél, hogy őt elhagyják, hanem
hogy az őt elhagyó bajba kerül.
A féltékenység mögött tehát az önbizalom,
az önértékelés zavara húzódik meg. Ezért
akarja korlátozni partnere szabadságát. Márai
Sándor Az igazi című könyvében egy tönkrement házasság történetét beszéli el: ebben
van egy jelenet, amikor a feleség meggyónja
kétségbeesését egy papnak. A pap sokáig
hallgat, majd ezt mondja: „Lányom, te nagy
bűnt akarsz elkövetni. Te birtokolni akarsz
egy emberi lelket!” Erről van szó! S ha a Teremtő elfelejtette beírni az emberek szívébe,
hogy „az ember nem tulajdon”, akkor írjuk be
mi! Sem a gyerekünk, sem a házastársunk
vagy a szerelmünk, sem a barátunk, a tanítványunk vagy a mesterünk nem birtokolhatók.
Találkozásokról van szó, néha sorsszerű találkozásokról, amelyek addig élnek, amíg együtt
úton vagyunk, valahonnan valahová tartunk.
Ha már csak egy helyben topogunk, ismételjük magunkat és helyzeteinket, végszavaink
vannak és monológjaink, amelyek elszállnak
egymás füle mellett, akkor kezd egy kapcsolat haldokolni. Próbáljuk megelőzni!
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Kérdezze meg
kezelőorvosát...
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Bőrfiata ssal
beavatkozá

Mit értünk arcplasztika alatt?
Oláh Melinda: Egy olyan beavatkozást, ami csökkenti az
öregedés feltűnő jeleit. Megállítani nem lehet vele a természetes folyamatokat, de a beavatkozás segítségével kisimíthatóak a mély ráncok, feszesebbé tehető az arc és a nyak bőre.
Főleg azoknak ajánlott, akiknek a bőre megereszkedik, és a
kellő hatáshoz már nem elegendő, hogy az arc egyes részeit
kezeljük ráncfeltöltéssel vagy botoxszal. Ez elsősorban 40 éves
kor fölött értendő, amikor a bőr rugalmasságának csökkenése,
a ráncok megjelenése komoly lelki és pszichikai problémákat
okozhat. A laza, lógó bőr az arcon és a nyakon jó eredménnyel
korrigálható. Az arcplasztika ugyanis kombinálható a nyakfelvarrással is, amikor a nyakon képződött felesleges bőrréteget
megfeszítik, ettől a nyak formája is szebb és karcsúbb lesz.
Ha valaki rászánja magát egy ilyen műtétre, 10-15 évig is
élvezheti a hatásokat.
Hogyan kell elképzelni egy ilyen beavatkozást a gyakorlatban?
Oláh Melinda: Minden esetben altatásban, technikailag jól
felszerelt műtőben végezzük. Maga a beavatkozás általában
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Maradnak hegek a beavatkozás után?
Oláh Melinda: Az arcplasztikánál a vágásokat a hajas
fejbőrön, illetve a fül vonalában ejtik a plasztikai sebészek.
Az előbbi láthatatlan, az utóbbi általában szépen gyógyul,
könnyen eltakarható. Feltűnő hegek tehát nem maradnak.
Azt azonban tudni kell, hogy a
hegesedési folyamatot nagyban befolyásolják a páciens
személyes adottságai is,
és ő maga is sokat tehet
annak érdekében, hogy
a hegek szépen gyógyuljanak. Így például védeni
kell őket a közvetlen, erős
napsugárzástól, illetve
bizonyos speciális krémek
használata is ajánlott.
Oláh Melinda

Igen sok tévhit kering a fiatalító beavatkozások körül,
habár jelentős mértékben a bulvársajtónak köszönhetően minden nap szembesülünk a különféle plasztikai
és dermatológiai eljárások nevével. Úgy döntöttünk,
fellebbentjük a fátylat az ilyen típusú kezelésekről,
és ehhez Dr. Molnár László bőrgyógyász szakorvost
és Oláh Melinda esztétikai tanácsadónőt
hívtuk segítségül.

2-3 órát vesz igénybe, és alapesetben egy éjszakát kell
utána a kórházban tölteni. Az arcplasztika után egy speciális,
rugalmas maszk kerül a fejre, melyet utána néhány hétig
viselni kell. Maga a műtét nem veszélyesebb, mint bármely
más plasztikai sebészeti beavatkozás, bár a maga kockázatai
természetesen megvannak. Így például a műtött területen
bevérzések alakulhatnak ki, de ezek 10-14 napon belül általában felszívódnak. Mivel a beavatkozást altatásban végezzük,
közben semmilyen fájdalmat nem érez a páciens, utána azonban az arc bőre általában megduzzad, feszül, véraláfutásossá
válik. Vagyis az első 2-3 napban jelentkezhetnek erősebb
fájdalmak, de ezek a hagyományos fájdalomcsillapítókkal jól
enyhíthetők. Mire átlagosan két hét múlva sor kerül a varratszedésre, a fenti tünetek általában teljesen megszűnnek.

A teljes arcplasztikánál jóval kisebb beavatkozást jelent az
egyre népszerűbb botoxos kezelés…
Oláh Melinda: A botoxos kezelés leginkább a mimikai ráncok
korrigálását szolgálja, azaz a nevetőráncok, a szarkalábak, a
homlokon végighúzódó függőleges ránc eltüntetésére alkalmas, de ugyanígy megfelelő az arckarakter formázására is,
hiszen célzottan simítja ki a ráncokat.
Köztudott, hogy a botox méreganyag. Nem veszélyes
bejuttatni a szervezetbe?
Oláh Melinda: Amennyiben szakember végzi a kezelést,
valamint megfelelő anyaggal dolgozik, a botox sem hordoz
magában nagyobb rizikót, mint bármilyen más rutinszerű
szépészeti beavatkozás. Az azonban nagyon fontos, hogy
csak jó nevű és megbízható helyen szabad botoxos kezelést
végeztetni. A köznyelvben „lárvaarcnak” nevezett jellegzetes
torzulás csak rosszul elvégzett kezelések esetén alakul ki.
Ez nem műtéti eljárás, ugye?
Oláh Melinda: Nem, injekciós kezelésről beszélünk, ami
csupán egészen minimális fájdalommal jár. Utána előfordulhat bőrpír, érzékenység vagy véraláfutás, de ezek a tünetek
rövid idő után eltűnnek, a kezelést követő második-harmadik
napon pedig már látni lehet a korai eredményt. A végleges
eredmény eléréséhez ennél kicsit hosszabb időre, átlagosan
tíz napra van szükség. A hatás 4-6 hónapig tart, a kezelés
viszont gyakorlatilag korlátlanul ismételhető a későbbiekben.
Orvosi tapasztalatok alapján az ismételt kezelések hatása
még hosszabb ideig tart, mint az első kezelés alkalmával, így
a kívánt eredmény megtartása érdekében a jövőben egyre
kevesebb alkalomra van szükség.
Kinek nem ajánlott az efféle beavatkozás?
Oláh Melinda: Nem lehet elvégezni a kezelést annál, akinek
bármilyen aktív bőrbetegsége van. Nem ajánljuk a botox
injekciót akkor sem, ha valaki terhes, szoptat, illetve ha
bármilyen izomműködési vagy idegrendszeri problémával
rendelkezik.

A teljes arcplasztikáról és a botoxról már
tudjuk a legfontosabb dolgokat, de mit
értünk pontosan a sokat emlegetett ráncfeltöltés alatt?
Oláh Melinda: A ráncfeltöltés segítségével célzottan simíthatók ki a ráncok, ilyenkor azonban – a botoxszal ellentétben –
nem az izmokat kezeljük, hanem valamilyen töltőanyagot juttatunk a bőr alá. Ezek az anyagok különböző felszívódású idejűek
lehetnek. Ránctalanítást lehet végezni a homlok ráncain, a
szemöldök közti és az alsó vagy felső ajkak körül megjelenő apró
ráncokon. Ezt a beavatkozást ideális esetben 30 és 50 év közötti
pácienseken végezzük el. A botoxos kezeléshez hasonlóan fájdalommentes, gyors és nem műtéti eljárásról van szó. A ránctalanító kezelés előtt általában érzéstelenítő krémmel kenjük be a
kezelendő területet. Ha mélyebb redőt tölt fel a plasztikai sebész,
előfordulhat, hogy azt javasolja, hogy a kezelendő területen
injekciós érzéstelenítésre kerüljön sor a beavatkozás előtt.
Az érzéstelenítés után az orvos megtisztítja a kezelendő területet, majd injekciózással a ráncokba juttatja a feltöltőanyagot,
és ha szükséges, masszírozással egyenletesen eloszlatja azt.
A kezelést követő első 24 órában nem árt tartózkodni az erős
gesztikulációtól, nehogy a töltőanyag elmozduljon.
A kollagénterápia szintén gyakori eszköz ránctalanítás,
bőrszépítés céljából. Mi ennek lényege?
Dr. Molnár László: Két olyan rosttípus létezik, mely a bőr
állapotát, rugalmasságát, ráncosságát, feszességét megszabja: az egyik csoportba a kollagénrostok, a másikba az elasztinrostok tartoznak. Ezek a rostok az irha, tehát a bőralja és a
hám között helyezkednek el. Ha valaki öregszik, vagy netán
öregíti magát például túl sok szoláriummal, a kollagénrostok
sérülnek, és megindul a ráncosodás. A kezelés lényegéről a
betegeknek azt szoktuk mondani: olyan, mintha egy falról
hullana a vakolat, mi pedig ledöntenénk ezt a falat, hogy
utána a saját anyagából újjáépítsük. Vagyis idegen anyagot
nem viszünk be a bőrbe.
Hogy zajlik e fal ledöntése?
Dr. Molnár László: Létezik egy rendkívül praktikus eszközünk,
a dermaroller: ez azért kapta a nevét, mert egy roller első
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kerekéhez hasonlít, ezen a keréken azonban kiálló kis tűk
helyezkednek el különböző hosszúságban. A beteg arcára
az előzetes érzéstelenítést követően egy maszkot helyezünk,
amit utána folpackkal lezárunk. Nagyjából fél óra elteltével
levesszük a maszkot, és megkezdődhet a kezelés. Véres
beavatkozásról van szó, tehát a sterilitás elengedhetetlen,
ezért aztán eldobható gumikesztyűvel letöröljük a krémet,
majd megkezdődik a fal ledöntése: egy adott helyen 20-30
alkalommal végigmegyünk a dermarollerrel, ami finoman
stimulálja a bőr felszínét, ezáltal megindulhat a kollagénrostok újratermelődése. A pórusok összehúzódnak, a hegek
eltűnnek, kisimulnak a ráncok. A terápia körülbelül egy órát
vesz igénybe, és minimális fájdalommal jár. Utána igény és
szükség szerint ismételhető a kezelés, két alkalom között
azonban minimálisan el kell telnie három hónapnak.
Mindenkinél egyformán eredményes a beavatkozás?
Dr. Molnár László: Előzetesen meg kell vizsgálni, mennyire
alkalmas a páciens bőre a kezelésre. Ez egyrészt azért fontos,
hogy megfelelő vastagságú és hosszúságú tűt használjunk,
másrészt a hegesedést, a sebgyógyulást is vizsgálni kell, ez
pedig attól függ, hogy az adott ember szervezete miként képzi a kollagén- és elasztinrostokat. Az alapos személyes vizsgálat mellett a családi anamnézis is fontos, vagyis vizsgáljuk
a genetikai hajlamokat is. Kizáró ok, ha az adott bőrfelületen
olyan elváltozás található, amit nem szabad
ingerelni, így például aktív szemölcs,
sőt, aktív pattanás. Bizonyos allergiák
szintén kizárják a terápiát, de a
napérzékenység, fényérzékenység
szintén kizáró ok.
Mire számíthatunk a kezelés után?
Dr. Molnár László: A módszer elsősorban a
pattanások nyomán maradt hegek eltávolítására alkalmas.
Azt ugyanakkor mindenkinek tudnia kell, hogy nem szabad
az eredeti állapotok visszaállítására számítani, a bőr selymessége így sem fog vetekedni a Milói Vénusz fenekének simaságával. A kollagénterápia mindenképpen javít a bőr állapotán,
a megjelenésen, tökéletes eredményt azonban ezzel sem
lehet elérni – mint ahogyan mással sem. Éppen ezért nagyon
fontos a betegek előzetes tájékoztatása.
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Mennyi idő alatt mutatkozik az eredmény? Egyáltalán,
mennyi idő alatt múlnak el a műtét nyomai?
Oláh Melinda: A kezelés után bőrpír jelentkezik, mely
tapasztalataink szerint 24-48 óra alatt általában teljesen
elmúlik, és a bőr gyorsan regenerálódik. Bár a terápia után
körülbelül 3-4 hónapot kell várni a végleges eredmény
kialakulásához, pácienseink már az első hét után látványos
javulásról számolnak be. Alapvetően sok múlik az adott
személy bőrének adottságain is.
Mely korosztály veszi igénybe leginkább a kollagénterápiát?
Oláh Melinda: Összességében 40 év körüli hölgyek-urak
jönnek leginkább, illetve olyan fiatalabbak, akik tinédzserkorukban nagyon megsínylették a pattanásokat, a rossz kozmetikai kezeléseket vagy a kezelések hiányát. Úgy gondolom,
nagyjából 45 éves korig érdemes ilyen típusú beavatkozásra
sort keríteni, utána nem nagyon, mert egy idő után gyorsabban öregszik a bőr.
Mik a leggyakoribb indokok, melyekkel az emberek felkeresik a klinikát? Nem tetszenek maguknak, netán annak,
akinek szeretnének? Vagy úgy szeretnének kinézni, mint
valaki más?
Oláh Melinda: Ezeken az indokokon felül gyakori,
hogy szülés után megváltozott a testük, főleg a mell és a has eldeformálódása esetén.
Elégedetlenek, vissza szeretnék kapni
az eredeti formájukat. Az orr műtétje
esetén fül-orr-gégészeti problémák,
zavaró horkolás vagy esztétikai gondok is
szóba jöhetnek. Fülnél ugyanez a helyzet,
a zsírleszívás indoka pedig a lokális makacs
zsírfelesleg eltávolítása.
Mit tehet a plasztikai sebész, ha nem találja indokoltnak
a kért beavatkozást?
Oláh Melinda: Szakmailag alátámasztva, érvelve megpróbálja ezt elmagyarázni a páciensnek, illetve felvilágosítja az
esetleges következményektől, mellékhatásokról.
Draveczki Ádám
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Sokan bizalmatlanok a hormontartalmú tablettákkal szemben. Milyen mellékhatásokkal járhat ezek szedése?

Itt a május, szerelmek szövődnek, hormonok tombolnak,
de ettől még muszáj észnél lenni, ha valakivel ágyba bújunk, és egyelőre nem szerepel terveink között a gyerekvállalás. Ma már rengeteg fogamzásgátló módszer közül lehet
választani, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt.
A választáshoz állandó gyógyszerész szakértőnk, Rábainé M. Katalin ad fogódzót.
Milyen fajtái vannak a fogamzásgátló
módszereknek?

A fogamzásgátló módszerek lehetnek hormonálisak vagy hormonmentesek. Hormonális a tabletta, a hüvelygyűrű és már van
hormoninjekció is. A nem hormonális módszerek közé tartozik
az óvszer, a spermicid tartalmú krémek, zselék, hüvelytabletták
használata, valamint a pesszárium és a női kondom. Spirálból
van hormonális és hormonmentes is.
Ezek közül a legelterjedtebbek a fogamzásgátló tabletták, úgy
hogy kezdjük ennek a részletezésével. Mit kell ezekről tudni?
A rendszeres fogamzásgátlásra alkalmas tabletták a peteérést
gátolják, ez a legnagyobb védelmet nyújtó fogamzásgátlási
módszer. Van egykomponensű és kétkomponensű fajtájuk.
Előbbiekben csak progeszteron van, utóbbiakban ösztrogén is.
Szoptatás alatt csak az egykomponensűek használhatók, mert
az ösztrogén elapasztja a tejet. Ez nem hoz létre ciklust, a hónap
minden napján szedni kell, szedése mellett felléphetnek közti
vérzések. A kétkomponensű tabletták között vannak egy- és
többfázisos tabletták. Utóbbiak próbálják minél jobban imitálni
a női ciklust, a havi adag különböző hormontartalmú tablettákat
tartalmaz. Hatékonyságbeli különbség a kettő között nincs, minden nőnél más válik be, ezt az orvossal közösen kell kitapasztalni.

Fogamzásgátló tabletták már az ötvenes évek óta léteznek, és
sok régi rossz tapasztalat még ma is tévhitként él az emberekben,
pedig a mai tabletták hormontartalma ezredannyi, mint régen
volt. A mai tablettákra már nem igaz, hogy hajhullást, májkárosodást, nagyobb mértékű hízást okoznának. Tévhit, hogy pár
évente néhány hónap szünetet kell tartani a szedésben, javasolt
folyamatosan szedni. Nem igaz, hogy, aki sokáig szedi, annak
majd a gyerekénél lesz kimutatható valamilyen elváltozás.
Egészséges hormonháztartás esetén szedésének abbahagyása
után a ciklus körülbelül három hónap alatt helyre áll. Szokták
javasolni, hogy egy hónapig még ne essen teherbe, az, aki
abbahagyja, mert akik rögtön teherbe esnek, azoknál több az
ikerterhesség. De annyira alacsony hormontartalmú tablettákról
van szó, hogy annak sem kell aggódnia a magzat egészsége
miatt, aki véletlenül szedésük mellett esik teherbe.
Tehát ezek tévhitek, de mik a valóban létező mellékhatások?
Fogamzásgátló szedése mellett fellépő ismert mellékhatások a
hányinger, depresszió, libidó csökkenés. Migréneseknek súlyosbíthatja a fejfájását, cukorbetegeknél csökkentheti a szénhidrát
toleranciát, 35-40 év feletti nőknél magas vérnyomást okozhat,
az arra hajlamosaknál növelheti a trombózisveszélyt. Aki tehát
lábfájást, dagadást, esetleg kékülést tapasztal, azonnal szóljon
orvosának. És érdemes jelezni már azt is, ha
a családban előfordult trombózis,
mert az orvos egy egyszerű
vérvizsgálattal kimutathatja
a trombózishajlamot. A fogamzásgátlók szedésének
egyébként számos előnyét is
kimutatták már. Csökkentik a
petefészek-gyulladások,
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a petefészek- és a méhtestrák , a jóindulatú méh- és emlődaganatok előfordulásának számát. Előnyösen hatnak endometriózis
esetén, megszüntetik a premenstruációs szindrómát, lassítják
a csontritkulás folyamatát, jók a pattanásos bőrre és lassítják
a fokozott szőrnövekedést is.
Milyen esetekben csökkenhet a fogamzásgátló hatása?
Ha valamiért több, mint 36 óra telik el két tabletta beszedése
között, abban a ciklusban már más védekezési módszert is kell
alkalmazni. Hányás, hasmenés, lázas betegség is csökkentheti
a hatékonyságot, valamint, ha együtt szedjük antibiotikummal.
Néhány epilepsziára alkalmazott szer, antidepresszáns és vérnyomáscsökkentő is befolyásolhatja a hatékonyságot, de
erre az orvos felhívja a figyelmet.
Mi a helyzet az esemény utáni tablettákkal?
Ezek a sürgősségi fogamzásgátlás kategóriájába
tartoznak, megakadályozzák, hogy a már megtermékenyült
petesejt beágyazódjon a méh falába. Mivel durván beavatkozik a
női ciklusba, rendszeres alkalmazása nem javasolt. Körülbelül 95
százalékos védelmet ad, az aktus után 72 órán belül kell bevenni,
de annál biztosabb a hatása, minél előbb beveszik. Recept nélkül
nem adható ki, nőgyógyászaton vagy sürgősségi ambulanciákon
írják fel.
Mit kell tudni az egyéb hormonális fogamzásgátló eszközökről?
A hormontartalmú hüvelygyűrű és az injekció előnye, hogy
nem igényel napi odafigyelést. A gyűrűt havonta egyszer kell
feltenni, az injekcióból van egy- és három hónapos. Ezek is
egykomponensű hormonális fogamzásgátlók. Spirálból van hormontartalmú és sima is. Utóbbi megnövelheti a nőgyógyászati
gyulladások esélyét, egyeseknél hosszabban tartó és görcsösebb
menstruációt okoz. A spirál évekig hatást biztosít, de csak olyan
nőknek helyezi fel az orvos, akik már szültek.
Ha már a spirálok kapcsán áttértünk a nem
hormonális fogamzásgátlókra, vegyük végig ezeket a lehetőségeket is.
Ezek már recept nélkül is beszerezhetők a gyógyszertárakban, igaz?
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A felsorolt módszerek közül hogy érdemes választani?
Mindenképp a nőgyógyász segítségével együtt. Érdemes
a szexuális szokásokat, az esetleges teherbe eséshez
való viszonyulást is mérlegelni. Aki sűrűn váltogatja a
partnereit, annak javasolt a tabletta és az óvszer együttes
használata. Aki semmiképpen nem szeretne gyereket, az válassza a számára legbiztosabb módszereket. Aki, ha megfoganna
megtartaná, az választhatja akár a kevésbé biztonságos természetes módszereket is, például a naptár módszert, a Billingsmódszert, a hőmérőzést, vagy a megszakításos közösülést is.
Ha valaki gyanítja, hogy teherbe esett, általában rögtön
rohan és vesz egy terhességi tesztet. Ezekről mit kell tudni?
Azonnal rohanni nem érdemes. A teszt a hCG hormont mutatja
ki, ami akkor kezd termelődni, amikor a megtermékenyült
embrió beágyazódik. Ehhez körülbelül hét nap kell. Tehát ha
azt olvassuk egy teszten, hogy már háromnapos terhességet is
kimutat, az azt jelenti, hogy legkorábban e hét nap után eltelt
harmadik napon mutatja ki. Vagyis az aktus után érdemes 10-14
napot várni a teszttel, melynek elvégzésére legalkalmasabb a
hormonokat legtöményebben tartalmazó reggeli, első vizelet.
Ha a teszt pozitív, akkor szinte egész biztosan terhességet jelent,
hiszen nincs olyan anyag vagy gyógyszer, ami miatt a teszt
tévesen mutatna terhességet. Viszont ha azt jelzi, hogy nem áll
fenn terhesség, az még nem biztos, hogy úgy is van, például
ha túl korán végeztük el. De a teszteredmény nem helyettesíti
az orvosi vizsgálatot, ezért akár negatív, akár pozitív, javasolt
felkeresni a nőgyógyászt is.
Maul Ágnes

H I R D E T ÉS

Igen. Ezek egyik csoportja mechanikailag tartja távol egymástól
a hímivar- és a petesejtet. Ebbe a csoportba tartozik az óvszer,
ennek hatékonysága kicsivel rosszabb, mint a tablettáé, de ez az
egyetlen védekezési mód, amivel kivédhetjük a nemi betegségeket. Létezik női kondom is, ennek a felhelyezéséhez, akárcsak a
pesszárium használatához elég nagy rutin kell. Utóbbi a méhszájat takarja el, könnyebben elmozdul, ajánlatos spermicid készítménnyel együtt használni. A spermicid gélek, zselék kémiai úton
akadályozzák meg a megtermékenyülést, ún. inverz szappanokat
tartalmaznak, amelyek nem csak a spermát ölik meg, hanem
bizonyos kórokozókat is. Ezek alkalmazás után körülbelül tíz
perccel hatnak és órákon át védelmet nyújtanak – típustól függ,
hogy meddig. Az óvszer és a spermicid egyeseket irritálhat, ez
esetben érdemes több fajtát is kipróbálni.

