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Fotó: Nagy Gergő

 A feleségedet is a szinkronban ismerted meg?

 Mitől lesz valaki jó
szinkronszínész?

Attól, hogy jó színész. Szerintem a szinkronizálást is csak
képzett színészeknek szabadna csinálniuk. Ez nem csupán arról szól, hogy kinyitjuk
és becsukjuk a szánkat. Ott
nincs más eszköze a színésznek, mint a hangja, és az adott
karaktert ezzel az egy eszközzel kell megtölteni lélekkel,
tehát nagyon nehéz feladat.
Amikor azt mondja a rendező, hogy mosolyogjon, az nem
azt jelenti, hogy a mikrofon
4

mögött vigyorognia kell, hanem hogy a hangjával kell mosolyognia. Ilyeneken múlik,
hogy jó lesz-e egy szinkronizált film. A sok szinkroniskola biztosan hígított a szakmán,
de a legnagyobb baj az, hogy
bizonyos korosztályokban nagyon nehéz kiosztani a szinkronszerepeket, mert kikoptak
a színészek.
 Hogy lehet ebbe a körbe
bekerülni?

Az összes szinkronrendező jár
színházba és szájhagyomány

Csuja
Imre

útján is terjed, hogy ki hol
végzett, kit lehet hívni. Én is
adtam már le névsort azokról
a fiatalokról, akik szerintem
nagyon ügyesek. Pályakezdő
koromban Kristóf Tibor engem is körbevitt, hogy itt ez a
gyerek, hívjátok hangalámondani. Ez egy íratlan szabály.
Ahogy Kézdy György mondta
egyszer: „Ha majd nagyfiú leszel, te is segíts a kisfiúknak.”
Mindenben nem tudunk segíteni, de az idősebb színészek
mindig beajánlják a tehetséges, fiatal, kezdő kollégákat.

Nem, őt még a Filmgyárban,
akkor vágóasszisztens gyakornok volt, én pedig főiskolás
– ennek már harminchárom
éve. Aztán jöttek a gyerekek,
otthon maradt velük, de amikor újra felköltöztünk Pestre,
elment szinkronvágónak. Később szinkronrendező lett, amit
hosszú időn keresztül csinált, és
még most is gyakran visszahívják, de már főállású nagymama.

 Te pedig háromszoros
nagypapa. Terveztek közös,
nagy családi nyaralást?

Voltunk már együtt Olaszországban és belföldön is. Gyakran megyünk a vejem, Telekes
Péter szüleihez Szlovákiába, és
ők is sűrűn jönnek hozzánk.
De sajnos nem nagyon tudunk
tervezni, mert nyáron is megvan a magunk elfoglaltsága, és
mivel Pepe is játszik a Vígszínházban, nagyon nehéz a családot egyeztetni. Amikor tudjuk,
összehozzuk a közös pihenéseket, amikor pedig sok
a munka, az unokák jönnek
hozzánk.

hatalmas sikere lett. Ez annál
is inkább érdekes, mivel nem
vagyok bábelőadó. Azóta is sok
helyre hívnak meg ezzel, gyakran iskolákban is előadom.
 Mit gondolsz, a filmes
munkáid bevonzzák ugyanazt a közönséget a komolyabb előadásaidra is? Például
a Jónás könyvére elmennek
azok, akik egy vígjátékból
ismernek?

Szeretném azt hinni, hogy
konvertálható a közönség. A
tapasztalatok azt mutatják,
hogy működik a dolog: a vidéki városokban mindig teltház
van az előadásokon, vagy amikor egy iskolában lépek fel, jó
érzés látni, hogy a bordásfalon
ott ül kétszáz gyerek. A fiatalok is szeretnek színházba járni, és eljönnek a verses estekre
is. Kíváncsiak a költészetre, ki
vannak éhezve a szépre, a jóra, a katarzisra. A Pillantás a
hídról című előadás után több
házaspár is megvárt, hogy

 Az egyik nagysikerű
előadásod Babits Jónás
könyve című művének
szólójátéka. Honnan jött
az ötlet, hogy épp ezt, és
épp így dolgozd fel?

Felkértek, hogy működjek közre egy bábos vizsgaelőadásban, és úgy alakult,
hogy rengetegen látták, és

elmondják, valójában azért
jöttek el, mert kíváncsiak voltak, hogy ez az „easy rider
gyerek” mit hoz ki egy ilyen
komoly darabból, és gratuláltak, hogy ennyire jól sikerült.
Ezek olyan pozitív visszajelzések, amik nagyon sokat jelentenek számomra.
 Alapvetően nem zenés
darabokban játszol, de viszonylag gyakran énekelsz.
Mennyire áll közel hozzád a
zene?

Sajnos a zene kimaradt az életemből. Csak addig volt közöm
hozzá, amíg a főiskolán hangképzésre jártunk. De bizonyos
mértékig muzikális vagyok, a
nekem való, rám bízott dalokat
el tudom énekelni. Sőt, annyira felbátorodtam, hogy az Örkény kertben Frank Sinatra-t
énekeltem angolul. Persze csak
kottából, nem mertem volna
kiállni egyedül, hogy angolul
elénekeljem, pedig fél évig tanultam. Féltem, hogy egyáltalán eszembe jut-e a szöveg,
hiszen nem beszélek angolul, és zenélni sem tudok,
szóval nekem ez egy nehéz feladat volt. Nagyon
szerettem, jól is sikerült,
de szériaszerűen ezt nem
tudnám csinálni.
 Nehezen tanulsz szerepet? Mi a módszered?

Pillantás a hídról
Forrás: Örkény Színház – Fotó: Gordon Eszter

A szerepeket könnyen
és gyorsan megtanulom,
hogy minél hamarabb
túl legyek a nehezén, és

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Hamlet
Forrás: Örkény Színház – Fotó: Gordon Eszter

jöhessen az alkotói szabadság.
Ha már tökéletesen tudom a
szöveget, lehet cizellálni. Ennek megvan a maga rendszere, hogy a munkafolyamat
során hogyan rakódnak egymásra az elemek. Már az olvasópróbán meg lehet érezni
bizonyos dolgokat, hogy hova
kell tenni majd a hangsúlyokat, vagy mi a jelenet, a párbeszéd lényege. Aztán jönnek
a rendelkező próbák, amikor
rögzül, hogy mi történik, honnan jövök be, mikor pofozom
meg, stb. Ilyenkor a színész
már cselekvésekhez, kellékekhez tudja kötni a szöveget,
ez meggyorsítja a tanulást.
Egyébként általában az aznapi anyagot szoktam átnézni
6

útban a próbára, vagy közvetlenül előtte. Így három hét
alatt megtanulom, ami nem
megerőltető, és nem is túl
hosszú idő. Ha a szöveget már
tudjuk, mindig jönnek új ötletek, sőt, még az előadások alatt
is elfordul, hogy módosítunk,
újítunk valamin utólag.
 Például?

Beépülhetnek improvizációk
is, vagy olyan újítások, amikor például egy kicsit nagyobb
szünetet tartok két mondat között, mint addig, vagy halkabban szólalok meg, mert épp
az aznapi előadásnak olyan
az atmoszférája, hogy lehet
intimebben, „frissensülten”
fogalmazni.

 A közönségtől függ, hogy
mikor lehet egy kicsit változtatni valamin?

Elsősorban a közönségtől és az
előadás hangulatától, de mindig
frissítő élmény, ha vannak új
hajtások egy előadásban. Mindig ugyanazt játsszuk, mégis
egy más hangsúllyal, hangerővel vagy kis szünettel változtathatunk annyit, hogy az aznapi
előadás egyedi legyen, ne pedig
egy reprodukció.

 Kortárs szöveget vagy
Shakespeare-t könnyebb
tanulni?

Shakespeare-t azért könnyebb,
mert nagyon sok monológ van
benne. Egy két oldalas dialógust viszont nem lehet otthon,

egyedül gyakorolni, és a kortárs darabokra inkább ez a
jellemző. A pályám kezdetén
egyszer David Mamet Amerikai bölény című darabját adtuk
elő. A felkészülés alatt mindig
összeültünk hárman a szereplőkkel, és eljátszottuk a darabot valakinek a lakásán, mert
csak úgy mertünk kiállni a
színpadra, annyira bonyolult
dialógus volt a három ember között. Molière-t vagy egy
verses Shakespeare-t sokkal
könnyebb megtanulni, hiszen
a tízsoros monológot bármikor megtanulhatod, nem kell
rá várnia a kollégának sem. De
az az igazság, hogy a szövegtanulás mindig a legnehezebb
része a színészetnek, akár kortársról, akár klasszikusról van
szó. Ezen nem is nagyon szoktunk gondolkozni, hogy men�nyire nehéz lesz megtanulni a
szöveget. Már megtanultunk
tanulni.
 Színpadra állni szellemileg
és fizikailag is megterhelő.
Van valamilyen sport, amivel
karbantartod magad?

A gyomlálás meg a fűnyírás.
Ez azért is fontos, mert közben jönnek a legjobb ötleteim.
Ilyenkor látszólag kikapcsol az
agyam, mégis ilyenkor jövök rá
sok mindenre. A sok ötlet közül
persze utólag szelektálni kell, de
számtalanszor előfordult, hogy
kertészkedés közben oldottam
meg egy-egy apróságot, vagy
akkor jöttem rá, hogy csináljak
meg egy jelenetet.

 Vidéki gyerekként szeretted meg a kertészkedést?

Régen volt egy hatalmas, 900
négyszögöles kertünk. Apám a
munka mellett földet művelt, én
pedig mentem vele. Rengeteget
gyomláltam, és akkoriban persze gyűlöltem. Egyetlen dolog
segített: akkor már sok verset
ismertem, és azzal szórakoztattam magam, hogy munka
közben ezeket szavaltam. Ez
segített át a nehézségeken, elrepült az idő, a gyomok végül
eltűntek, nekem pedig volt egy
katartikus élményem, földművelés közben.

 Honnan ismertél ennyi
verset?

A nagyanyám tanította őket.
Akkoriban nem volt se tévé,
se rádió, egész nap otthon voltunk. Ő vigyázott rám, ezért
nem is kellett óvodába járnom.
Fogékony voltam a versekre, nem volt kényszer
a megtanulásuk, és sok
klasszikus költőt már ekkor megismertem, például
Petőfi vagy Arany műveit,
később az iskolában pedig
erre rakódtak rá a további nevek.

versek, vagy a Szózat, és van
olyan, hogy nem jut eszembe
egy szó. Ilyenkor a következő
parkolóban megállok, megnézem az interneten, mert csak
így tudok továbbmenni. Borzalmas érzés, amikor nem jut
eszedbe valami, főleg, ha előtte
már százszor elmondtad a színpadon is. Talán ezért van az,
hogy sok kolléga fél ettől, lámpalázasak, és hatalmas stresszként élik meg a versmondást.
Bennem is van stressz, de van,
aki emiatt egyszerűen képtelen
kiállni a színpadra. Megértem,
mert tudom, hogy ez milyen
megterhelő, mekkora bátorság
kell hozzá, és hogy mennyire el
tud árvulni néha az ember másfél óra alatt, ha valami nem úgy
sikerül, ahogy tervezte. Gyorsan össze kell szednie magát,
hogy javítson, de ez is hozzátartozik a színészethez.

 Van olyan, hogy nem
jut eszedbe egy sor?

Ez szörnyű érzés! Amikor vidékre megyek egyegy előadásra, a hosszú út
alatt a kocsiban elmondom a szövegeket gyakorlásképp. Ezek hosszabb
anyagok, Ady és Radnóti

Anyám tyúkja
Forrás: Örkény Színház – Fotó: Gordon Eszter

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A

AJÁNLJA:

Jazz, bor, Balaton – Világsztárok Paloznakon!

Tartuffe
Forrás: Örkény Színház – Fotó: Gordon Eszter

Egyszer meghívtak Hévízre a Jónás könyve előadással, amit már kiegészítettünk
több más verssel is. Nagyon
jól ment, amikor hirtelen, egy
ezerszer elmondott versnél elakadtam, nem jutott eszembe
két szó. Nem tudtam átugrani, mert fontos rész volt. Tudtam, hogy nem fog eszembe
jutni, így nem húztam tovább
a csendet, hanem elmondtam a
közönségnek, hogy ez az igazi
monodráma, amikor a színész
a régóta szavalt versbe belesül
a színpadon. Türelmet kértem,
és ahogy feloldódott bennem a
görcs, el is tudtam mondani az
egész anyagot. A végén a feleségem hallotta, ahogy a nézők
megjegyezték, hogy milyen
jó, hogy legalább bevallottam,
hogy nem megy. Szóval még
ez is tetszik a nézőknek, hogy
8

a színész is ember, nem pedig
egy gép. Ilyenek azok a pillanatok is, amikor valaki elröhögi
magát a színpadon. Ezekért nagyon hálásak a nézők, de persze nem szabad ezzel visszaélni.
 Van valamilyen szociális
terület, ami különösen közel
áll a szívedhez?

Régebben havonta eljártam,
hogy verset mondjak hajléktalan szállókon és a „Vonat” éjjeli
menedékhelyen is voltam a Vágány utcában a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében.

 Milyen versekkel
készültél?

Nem kerteltem vagy köntörfalaztam: ugyanazt vittem,
amit más helyekre is. De egészen más hangsúlyt kapott sok
mű. Abban a helyzetben más

megvilágítást kapnak bizonyos
sorok, bizonyos gondolatok.
Mindig erre a személyességre törekszem, hogy a közönség
úgy érezze, mintha én írtam
volna, vagy ott születne meg
helyben egy-egy szöveg, és erre
szerencsére mindig nagyon érzékenyek az emberek. Ha pedig
így van, akkor nincs görcs, jönnek veled, és együtt szárnyaltok
az egész előadás alatt.
 Hol láthat a közönség
nyáron?

A Szegedi Szabadtéri Színpadon augusztusban, a Tévedések vígjátéka című darabban.
Ennek ugyan tavaly volt a bemutatója, de olyan jól sikerült,
hogy újra meghívták, én pedig
örömmel játszom ott újra.
Kalmár András

Télen 400, nyáron 7000 ember rója Paloznak utcáit. A hívószavak: St Germain,
Incognito, Mario Biondi, isteni borok, napsütés. Balatonfüredtől 10 percre a nyár
egyik leghangulatosabb fesztiválja várja augusztusban.
Idén augusztus 4-5-6-án három napra Paloznak lesz a jazz balatoni fővárosa.
A Paloznaki Jazz Piknik a helyi Homola Pincészet zenei és gasztro
fesztiválja, a Veszprémfesttel kooperációban kerül megrendezésre.
Az elmúlt öt év alatt több ezer fős ünneppé nőtte ki magát, fűben ülős
jazzkoncertekkel, minőségi borokkal és első osztályú külföldi és hazai
előadókkal. A két napból 2016-ra három nap lesz minden eddiginél
izgalmasabb programmal. Csütörtökön a világhírű St Germain ad egész estés koncertet a nagyszínpadon (a nulladik napra külön jegy váltható). Pénteken és szombaton izgalmas nemzetközi és hazai
előadókkal készülnek, fellép a brit acid jazz csapat, az Incognito, a soul, a blues és a jazz határterületein
egyensúlyozó olasz énekes, Mario Biondi, a Váczi Eszter Quartet, Harcsa Veronika és a Bin-Jip, Csemer
Boggie, a Pankastic!, Marge, a Belau, a Kéknyúl Hammond Band, a Szőke Nikoletta Quartet, a Juhász
Gábor trió, valamint Jász András és Barátai. A Sáfránkert Vendéglő melletti színpadon pedig fiatal tehetségek zenélnek majd egy- vagy kétszemélyes formációkban. További információk: www.jazzpiknik.hu

Drakula utolsó tánca
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Szegedi Szabadtéri
Játékokon mutatja be július 8-9-én a Drakula utolsó tánca c.
tánc/szín/játékát. Az idősebb Drakula szerepében Zsuráfszky
Zoltán Kossuth-díjas, kiváló művészt láthatjuk, ő koreografálta
és rendezte az előadást. A fiatal Drakulát Sánta Gergő alakítja,
az előadásban közreműködik Keresztes Ildikó és Novák Péter is.
Drakula történetét szinte az egész világon ismerik. A legtipikusabb magyar, illetve román mitikus lényként ismert vámpír legendájáról még azok
is hallottak, akik egyébként azt sem tudják, hogy hol található a térképen a
vadregényes Transsylvania, ahol Drakula gróf hihetetlen meséje született.
A klasszikus Drakula történettől eltérően, a mi mesénk egy erdélyi falu magyarok és románok lakta vidékén játszódik, ahova furcsa vándormutatványosok érkeznek… A környéken félelem tölti el az embereket
a vérszomjas vámpírról szóló hírek hallatán; férfiak szerelmüket, apák lányaikat féltik a titokzatos vámpírtól, aki mágnesként vonzza magához a megbűvölt asszonyokat, s szívja el éltető, friss „energiájukat”.
Az öreg és örökké kiéhezett „vérszívó vámpír” fiatal nők friss vérétől nyer mindig új energiát, s válik maga is fiatallá; legalábbis ideig-óráig… addig, amíg az elrabolt energia képes fiatalon tartani;
ha az elfogy, újra roskatag öregemberré válik, s kénytelen újabb és újabb zsákmány után nézni…
Drakula gróf lenyűgöző meséjét az erdélyi népzene csodálatos világa, az Erdélyben élő népek táncainak gazdag és egyedülálló virtuozitása teszi „varázslatos” élménnyé.
Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Csak szólok…

Dogossy Katalin

Új útjai a gyógyulásnak

Olvasom, hogy szervezetünk naponta 25 ezer hibás sejtet termel. Meg hogy a
WHO jelentése szerint élete
során minden második ember
megbetegszik rákban. Ez persze nem azt jelenti azt, hogy
meg is fog halni.

Néha igen.
Máskor viszont
nem.
Minden esetre a félelem
jogos. És félünk is rendesen.
Az orvosok jelenleg a műtéti megoldáson, vagyis,
amennyiben lehetséges – a
daganatos sejtek eltávolításán kívül a kemoterápiát és
a sugárkezelést ajánlhatják
a betegeiknek. Illetve mivel
az utóbbi évtizedekben egyre többet tudnak a DNS-ről,
a proteinekről és a jelátviteli folyamatokról, a kezelések
is irányt váltottak: azokat a
sejtműködési zavarokat veszik célba, amelyek daganat
keletkezéséhez vezethetnek.
Ez a célzott terápia.
A
tási
10

legújabb
rákkutairány azonban az

immunonkológia. Több évtizede vizsgálják az immunrendszer szerepét a rákos
megbetegedések kialakulásában, az ellenük való küzdelemben. Hiszen minden
emberi szervezetben vannak
ráksejtek, de ideális esetben ezeket az immunrendszer felismeri és elpusztítja.
A betegség akkor alakul ki,
amikor a daganatos sejtek
elrejtőznek az immunrendszer elől. Az immunonkológiai kezelések lényege,
hogy kiiktatják a gátlóreceptorokat és az infúzióban

bejuttatott gyógyszer hatására beindul a szervezet immunválasza. Ezt mondta el
Dank Magolna, a Semmelweis Egyetem Onkológiai Központjának megbízott
igazgatója, azon a konferencián, amelyet erről az új
terápiáról tartottak újságíróknak. A baj csak az, hogy
az immunonkológiai terápiát ma még csak a gyógykezelések három százalékában
alkalmazzák. Igaz, a szakemberek szerint tíz éven belül a kezelések 60 százaléka
ilyen lesz.

Na jó. De mi
lesz addig?
Nincs mese, vigyáznunk
kell az immunrendszerünkre. Nem kicsit, nagyon. Kérdés, hogy miként.
Dank Magdolna szerint vigyázni kell például arra, hogy
a szervezetben sehol ne legyen
gyulladás. Egy vérző aranyér,
egy rossz fog, egy örökké vis�szafolyó sav, magyarán a kezeletlen reflux, és bármilyen
gyulladt góc arra kényszeríti
a szervezetet, hogy immunrendszerének katonáit oda
küldje, vagyis a rendszer védelme meggyengül, a rákos
sejt pedig növekedni kezd.
Beata Bishop, a leghíresebb alternatív rákterápia, a
Gerson-terápia szakembere,
pszichológus, számos könyv
szerzője mást gondol. Beatánál több mint húsz évvel

ezelőtt diagnosztizáltak melanómát az orvosok, s néhány
hónapot jósoltak neki csupán.
Ma is előadásokat tart Európa-szerte. Beata azt vallja,
hogy immunrendszerünket
úgy lehet megerősíteni, hogy
megszüntetjük szervezetünk
hiányállapotát és mérgezettségét. Hiányállapotunk és
mérgezettségünk egyik alapvető oka az, hogy nem jó minőségű, alacsony tápértékű
élelmiszereket fogyasztunk.
Ha meg akarunk gyógyulni, ha egészségesek akarunk
maradni, meg kell tanulnunk
helyesen gondolkozni és táplálkozni. Ajánlatos ezért a
természetes termelési móddal
előállított zöldségek, gyümölcsök, illetve az ezekből előállított élelmiszerek fogyasztása.
Más orvosok az immunrendszer és a lélek kapcsolatát
tartják nagyon fontosnak.
Hiszen az idegrendszer és az immunrendszer sejtjei azonos
őssejtből alakultak ki az embrionális fejlődés során.

Az idegrendszer, a hormonrendszer és az immunrendszer
sejtjei között szoros kapcsolat
áll fenn, folyamatosan kommunikálnak egymással, egymáshoz igazítják működésüket,
hatásukat. A szervezetben termelődnek olyan anyagok is,
amelyek mindhárom rendszerre
együtt is képesek hatást kifejteni. Ennek megfelelően nem
meglepő hát, ha az idegi tevékenység és a szervezet ellenálló
ereje egymástól erősen függ.
Ezért van az, hogy a daganatos megbetegedések többsége
a pszichoszomatikus betegségek közé tartozik.

Vagyis? Kire
hallgassunk?
Mit csináljunk?
Nem könnyű kérdés. Van,
aki csak az orvosokban bízik,
van, aki csak az orvosokban
nem. Szíve joga. Azt gondolom, miként az életünk, úgy
a betegségünk is a miénk, s
dönteni csak nekünk szabad
felőle.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Embersport

J

átsszunk? Persze, helyre, tétre, befutóra! Mert bár a részvétel a
fontos, mindent a győztes visz...

12

Nem beszélve az általuk generált kérdőjelekről, és
ahol nincs válasz, ott oda a
spiritusz.
„Hitünk egy morális univerzumban bevezette az igazságosság princípiumát egy
olyan világba, amelyben lehet, hogy nem létezik igazság és igazságtalanság, csak a
fizikai erők és törvények vak
zakatolása”. Sokadszorra citálom Hankiss Elemér mondatait ebben a rovatban, de ha
bárki fogékony a teljesség egy

részére, örömmel ajánlom AZ
EMBERI KALAND című elméleti munkáját, júliusi önképzés gyanánt! Kijózanító,
mégis reményteli képet kapunk a szimbólumok és rendszereik létfenntartó szerepéről,
tükrében civilizációnk kultúrtörténelmének. Többek között egy egész fejezetet szentel
a játéknak – azon belül is es�szék sokaságát a sportnak – s
óva int Homo ludensi énünk
elvesztésétől...
Nem kellene veszíteni.

Rettegve nyitok ki újságot,
hírportált nap mint nap, s
fohászkodom rendületlenül,
hogy győzzünk magunk felett!
Kapjunk aranyérmet az Úrtól,
diplomát a Világegyetemtől,
kézfogást a Végtelentől, miszerint felkészültünk, odatettük,
megérdemelten vagyunk jelen,
és tartjuk magasba vándorkupáját az evolúciónak, bármily
kétes is az idő minősége.
Játsszunk hát a sorssal,
mert kihívni felesleges. Ő az
erősebb.
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A csomag érvényes 2016.05.30-09.11-ig hétfőtől – vasárnapig, kivéve 2016.08.19-21.
közötti kiemelt időszakban, 2 teljes árat fizető személy esetén.
A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!
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kísérleteként tekinthetünk a
jeles ókori kezdeményezésre,
hogy idővel, annak rendje és
módja szerint fulladjon kudarcba, mert ez is velejárója
a körforgásnak...
Röpke négy évszázad leforgása alatt politikai és presztízs
harcok korrodálták el az alapokat, így II. Theodosius keletrómai császár, amúgy a
kereszténységet államvallásként hirdető kampányának
PR-fogásaként, be is tiltotta
a pacifista seregszemlét. Már
csak afféle földtörténeti iróniaként említem, hogy végül egy
természeti katasztrófa nyelte el Olümpiát és stadionjait,
majdhogynem emlékezetével
együtt.
Mit várok hát mítoszok, ekképpen istenfélők és isten(ek)
től félők hiányában?
Teszem azt humanizmust,
melynek (modern) filozófusai az ember(i)séget nevezték
meg az érték(ek) forrásaként, s
e (régi-)új ideát örömmel tette
magáévá (majdnem) teljes lakossága a planétának!
Látom én is; egyszerre sok
lett a zárójel, így az elhallgatás
eszméinket illetően...

Ór

Olybá tűnik, hogy mások
lelki, fizikai megfélemlítése
nyílt erőszak útján – tekintve az említett kontinens viadal nyitónapjaiban történt
europer vandalizmusra – korántsem ideológiai, etnikai,
kulturális hovatartozás függvénye. Elsősorban. Bennünk
él a gonosz, ha nem is születésünktől fogva, de kisvártatva
megfogan a végzetszerű családi, társadalmi és geopolitikai
szocializáció során, vélt vagy
valós sérelmeink szüntelen
kompenzációjaként.
Nem véletlen, hogy már
történelemet építő eleink
koponyájából kipattant az
időszakos béke vágya; ezen
fertályon például olümpiai játékok címén szorították
szabályok közé a mindennapok öldökléseit. De még
hogy! A ciklikusan megrendezett eseményről minden
Hellén kötelezően értesült, s
míg az indulók közel egy esztendőn át készültek, a többséget eskütételek, szertartások
sokasága presszionálta a
törzsek közötti fegyverszünet megtartásra. Bizony, a
globális demokrácia első

Ez
er

A nyomtatott újságírás legnagyobb ellensége az idő: érvényesek lesznek-e leírt szavaim
később, vagy majd mindet maga alá temeti a jövő? Óvatosan
fogalmazok hát, lévén választott önművelődési témám
– igazodva a nyár nemzetközileg meghatározó kulturális
eseményeihez – a sport, minek
végeredménye prognosztizálhatatlan, akár az időjárás. Még
egy bő hónapra az olimpia, és a
labdarúgó-Európa-bajnokságból is másfél hét hátra a magazin megjelenésekor; ki tudja,
mi lesz és mi volt? Főleg ez
utóbbi, és az utóbbi eseményen!
No nem a helyezésekre
gondolok...
Drámai árnyék vetül az
Eb-re! – jelezték jó előre az
orgánumok, egyúttal hasonló aggodalommal figyelmezve minden tömegrendezvény
kapcsán.
A terrorfenyegetettség kézzelfogható valóság, nem lehetnek illúzióink afelől, hogy
részesei lettünk egy ez eddig hírből hallott háborúnak. Kérdés
csak az, mennyire „új típusú”
ez a hadviselés, már ami emberi valónk ösztönvilágát illeti?

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

Polgár Teréz Eszter

„A börtön a társadalom kicsiben”

– ugyanerre jut egymástól függetlenül
Dosztojevszkij, Churchill vagy Mandela – és
őket idézve beszélgetőtársam, Fliegauf Gergely
elméleti börtönpszichológus, kriminológus is.
Börtönben szerezte első munkatapasztalatait
őrként, majd nevelőtisztként, és azóta is – 25
éve – a börtönügy elkötelezettje: kutatóként,
oktatóként, a Börtönblog írójaként vagy a kínzás
és a rossz bánásmód ellen folytatott munkájában.
18 évesen börtönőrnek
jelentkeztél. Nem tipikus
diákmunka.

Nem, de apukám rendőr
volt, így én nem idegenkedtem ettől annyira. Az ő
nyomdokain járva Rendőrtiszti Főiskolát végeztem –
azután pszichológia szakot.
Közben őrből nevelőtiszt lettem, és amit pszichológiából
épp tanultam, a börtönhelyzetre fordítottam. Az lett a
vizsgálódási közegem. Már
gyerekkoromban is valahogy mindig megfigyelőszerepben találtam magam. A
lakótelepen, ahol laktunk,
sosem kerültem az ottani
vagányok közé, de áldozat
sem voltam. Megfigyeltem.
Az iskolában is így néztem
az ottani zaklatásokat. A
börtönben nagyon hasonló
a dinamika.
14

Fiatal srácként az első
börtön-munkanapodon nem
volt benned félelem?

De, viszont ahogy beléptem,
ez megszűnt. Azt hittem, büdös lesz, nem volt; attól féltem,
hogy vademberek lesznek ott,
de nem ezt éreztem. A Budapesti Fegyház és Börtönben
leginkább középsúlyos bűnözők ültek, lopás-rablás miatt, főleg romák. Sok őr eleve
előítélettel nézett rájuk, de én
gyerekként romákkal jártam
egy suliba. A szocializmus is
szegregált; az „A” volt a fehér
osztály, a többi roma. A közös
iskola bennem sok előítéletet
felszámolt, pl. hamar rájöttem, hogy a romák semmivel
sem butábbak nálunk, hiába
az elit meg nem elit osztály. A
családi kapcsolataik viszont
tényleg sokkal szorosabbak
– ami helyzetfüggően pozitív

vagy negatív. Egyszerűen más
a kultúrájuk, mint a miénk.
Bent sok határhelyzetet láttam, olyat, ami az emberi lét
alapjait igazán megmutatja. Pl. volt egy roma elítélt,
renitens és látszólag minden érzésre képtelen. Amikor megtudta, hogy meghalt
a gyereke, a fejét a falba verte és hangosan üvöltött. És én
úgy éreztem, hogy egy gyerek
halálhírére ez a valódi reakció.
Mennyire találtad meg a
hangot az elítéltekkel? Volt
tekintélyed?

Bár magas voltam, nagyon vékony, meg olyan csillogó szemű (ami nem előny) – mégsem
volt gondom a rabokkal. Távolságtartóan fogadtak, de
még azt is könnyen megúsztam, hogy mint új őrt „bevigyenek az erdőbe”: az egyik

rab odajött, hogy patkányt
kell irtania, el kell szórnia a
fehér port. Beszórta a cipőmet
is. Tanultam belőle, de ennél
nagyobb bajom nem lett, ellentétben sok kollégámmal. A
börtönőr azt hiszi, ő figyeli a
rabokat, holott pont fordítva.
A rabok beosztják, ki mikor
kit figyel, felmérik, meddig
tolhatják ki a határokat. Az
működik, ha az őr korrekt, de
nem bratyizik. Ha keménykedik, rosszul jár. Az elítéltek
tudják terrorizálni anélkül,
hogy az büntethető lenne. Minimum körberöhögik. És ha
egy rab letegezi az őrt,
az a vég, akkor a hiéna
már kiharapott egy darabot az oroszlánból.
Te milyennek
láttad a 90-es évek
börtönviszonyait, és
milyenek most?

A régi Kék fény és a Családi Kör szemlélete uralkodott. Tehát a bűnöző
„javíthatatlan”, egy másik embertípus; emlékszem, egyszer
azt mondtam a felettesemnek
egy rabról, hogy jó ember, és ő
rám szólt, hogy ilyet ne mondjak többet. Másrészt a nevelést
adminisztrációs kötelességnek tartották. A nevelőtiszt
kötelezően írt nevelési tervet,
amelyből hiányzott bármilyen

A4-es papírra, és kérelmezem, nyissák ki az ajtót; ezt
lepecsételtetem két emberrel, majd átadom. De ugye, be
voltam zárva… Amikor börtönpszichológus lettem, már
tapasztaltam a börtön abszurd
oldalát – és volt kb. tíz esetem, ami kimeríthetetlen forrása lett a kutatásnak, illetve
jól illusztrálta az olvasmányaimat. Foucault börtönszociológiai-pszichológiai munkái
voltak rám a legnagyobb hatással, főleg a gyakorlat fényében. Volt pl. egy fogvatartott,
aki több mint 20 éve ült, mikor megkértek, írjak róla szakvéleményt. Mikor
leültünk, azt mondta nekem: Na, mit hozzak ki
ebből a Szondi-tesztből?
– amit meg akartam vele csináltatni. Nagyobb
gyakorlata volt benne, mint nekem. Az ún.
igazságszolgáltatás sajátos mechanizmusok
Bőrbe égett rács (börtönrajz) által működő gépezet,
Hogy bírtad a hivatali
sokkal inkább a láthatatlan,
mint a látható szabályokra
beszorítottságot?
Nagyon nehéz volt, de őrült épül.
izgalmas megfigyelő-hozzáállással. Egyszer beszorultam Az elítéltek bármikor
a padlásra, mert elromlott a kérhetnek – és kérnek is –
zár; telefonáltam a karban- pszichológusi segítséget?
tartóknak. Nem engedtek ki, Kérhetik, kérik is, de főleg
csak ha ún. szolgálati jegyet konkrét céllal. Pl. léteznek
írok: leírom a tényállást egy ún. kannibálzárkák, ahol a
spontaneitás, vagy az emberi
kapcsolat lehetősége. A nevelőtiszti munkát sajnos ma is
elviszi az adminisztráció. Fontos látni, hogy az akták tartalma más, mint a valóság. Pl. az
áll az aktában, hogy „zárkaellenőrzésnél tetováló gépet találtak az elítéltnél” – igen, csak
nem biztos, hogy az ő gépe
volt. Laknak tízen a zárkában,
egy les, egy tetovál, egyet varrnak. Amikor jönnek az őrök,
mindhárom beugrik az ágyába, és aki ott marad, talán ő a
legártatlanabb. De nem szól,
mert összeverik a zárkatársai.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek
benti tartozásokat a nyertes emberei a vesztes kinti
hozzátartozóin hajtják be.
Ha valaki szeretne innen
kikerülni, nem ezt mondja, mert ilyen zárka hivatalosan nem létezik (csak
pl. dohányzó vagy nemdohányzó). De már az is
a gyengeség jele, ha valaki pszichológust kér, és
lehet, hogy ki se engedik
a társai. Elkezdi írni a kérelmi lapot, körbeállják:
„Te, öcsém, mit írsz? Ne
írjad.” És ennyi.
Nincs kötelező
pszichológiai ellenőrzés?

Bizonyos kockázati tényezőknél igen: ha szuicid
listára kerül valaki; csak
ennek olyan protokollja van, hogy gyakran elvész a
lényeg. Egy macsó közegben
idegenkednek is a pszichológustól, plusz a roma kultúrában nő nem lehet férfi fölé
rendelt. Ezt tudni kell. Volt,
aki attól félt, mikor beszélgettem vele, hogy kiderül róla valami, amit titkol (pl. hogy
pedofil, ha addig megúszta a
sanyargatást), bár mi nem adhattuk ki, nem bízott bennünk. Volt egy páciensem:
fehérgalléros, nem kigyúrt,
de pénzes; a rabok tisztelték.
Meghallgatást kért, majd 20
percig némán ült nálam. Kérdezgettem, nem reagált semmire. Ahogy kimondtam a
„kapcsolattartás” szót (ez a
hivatalos forma), elkezdett
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ettől a gesztustól ezután
vakon bízott bennem. Sajnos a gyakorlati börtönpszichológusi munkám
hamar véget ért, mert az
Országos Parancsnokságra hívtak kutatásszervezőnek. Megismertem a
különböző tudományterületek börtönkutatásait,
kutatóit, jártam a külföldi börtönöket, a magyar
börtönlátogatásokra pedig én kísértem a küldötteket. Nagyon érdekes
volt látni, ahogy a börtönparancsnokok próbálják
„eladni” az intézményüket, miközben én belülről
is ismertem a helyzetet.
Folyamatosan tágult a
kép. A börtönviszonyok
Nagyenyed (börtönrajz) mindig az adott társadazokogni. A barátnője nem ke- lomról árulkodnak. Jellemreste, és iszonyúan őrlődött, ző, hogy pl. Csehországban,
közben attól félt, kitudódik, Dániában a hidegháború időhogy érez – mert oda a res- szakában törvényes kasztpektje, ha sebezhető. Ezután rálás folyt; Magyarországon
akárhányszor bejött, lerogyott inzulin-sokkal vagy az agy
az ajtóban, és sírt.
egy részének sebészeti kimetszésével „gyógyították” a
Te hogy tekintettél a
fogvatartottakat.
pácienseidre? Az előéletük
nem befolyásolt?

Gyakran direkt nem néztem
meg az aktában, mit követtek el. Arra jutottam, hogy az
a jó, ha semmi, senki nem befolyásol. Volt egy elítélt, akinek olyan testszaga volt, hogy
a rabok zöme és az őrök is
viszolyogtak tőle. Mikor az
édesanyja meghalt, behívtam,
leültettem – amit soha senki –,

A kínzás témája újabb
vetülete a börtönügynek. Az
Európa Tanács Kínzásellenes
Bizottságának a magyar
delegáltja lettél.

Már gyerekkoromban óriási hatással voltak rám Bosch
festményei, de a templomi
feszületek is: nem értettem,
ember emberrel hogy tehet
ilyeneket. A börtönben aztán

szörnyű dolgokat láttam. A
magyar jogban nincs definiálva, mi a kínzás, csak a kínzás
elleni egyezmény szövegében:
hivatali eljárás alatt hivatalos személy által információ
kicsikarása céljából intenzív
testi-lelki szenvedés
okozása. Érzed, hogy
ennél a kínzás jóval
komplexebb: a testi,
lelki integritás megtörése, bármely helyzetben, bárki által. Mégis,
ha egyik rab a másikat
rituálisan megerőszakolja, hogy megtörje,
az jogilag nem minősül
kínzásnak. Rab rabot,
börtönőr rabot, sőt
rab börtönőrt is kínozhat. Láttam. Ezért
ülök most itt, az ombudsmannál: a kínzások megelőzésével,
a fogvatartási helyek monitorozásával
foglalkozom.
Hogyan született a
Börtönblog?

2005-2015 között írtam. An�nyi mindent tapasztaltam,
hogy ki kellett adnom magamból, másrészt érzékenyítésnek is szántam. Aztán
ahogy elkezdtem börtönrajz-elemzéssel foglalkozni, a
blog is elment ebbe az irányba.
A börtönőrökről szintén
sokat írsz.

Tíz évig szociálpszichológiát tanítottam nekik a

Rendőrtiszti Főiskolán. Szélmalomharcot vívtam: iszonyú
elvont volt nekik. Azt például,
hogy macsó vagy egyenruhás
közegben több a látens homoszexuális, vagy nem értették,
vagy inzultusnak tekintették.

nincs, de ahogy az őr kinyitja az ajtót, kötelező intézkednie. És ő naponta hallja, hogy
boxzsáknak használnak embereket, de nincs ideje, ereje
mindig közbelépni. Amit átél, lelkileg ugyanolyan hatást
vált ki hosszútávon,
mint egy elsődleges
traumatizáció (amihez
egy élmény elég, pl. ha
őt magát bántalmazzák), ugyanúgy poszttraumatikus stressz
szindrómát (PTSD)
okoz. Megmaradtak
kapcsolataim volt börtön-kollégákkal, azóta
is jönnek néha segítséget kérni. Pár éve
két rab agyonverte egy
társát egy asztallábbal;
az eset után intézkedő
őrök azt mesélték: a hipermarketben a húsra
nem tudnak ránézni
Nejlonarc (börtönrajz) azóta. Ez a PTSD.
Furcsállották, hogy az előítéletes gondolkodás – a cigányok- Már csak áttételesen
kal vagy a nőkkel szemben vagy kapcsolatban ezzel
– szerintem rossz. Néhányak- a világgal. Mennyit viszel
ra tudtam hatni: számukra ki- belőle haza?
nyílt a világ, mert aki rasszista Szerencsére nem sokat. Otthon
vagy szexista, az olyan, mint- büszke apa vagyok: 2 éves a fiunk és 5 éves a kislányunk. Gyöha vak lenne.
nyörűek, és nagyon sok örömöt
Foglalkoztál a börtönőrök,
adnak. A családom az a fészek,
ahonnan töltekezem. A felesénevelők ún. másodlagos
gemnek azért sokat mesélek a
traumatizációjával is.
Nagyon fontos téma. Aki na- munkámról, jó, hogy megosztponta lát testi-lelki erősza- hatom vele. Nagyon támogató
kot, az traumatizált. Szabály a ember, és bár nem pszichológus,
börtönben, hogy ami a bezárt hanem jogász, én pszichológuszárkaajtó mögött történik, az ként rengeteget tanulok tőle.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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JÚLIUSI AKCIÓ!
Az akció 2016. július 1-jétől 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Idros 5 hatékony izzadásgátló spray

30 ml

3 125 Ft
1104,2 Ft/ml

Erős izzadásra lettt
kifejlesztve, és akár
5 napig tartó
védelmet nyújt

Algoflex® forte filmtabletta

945 FFt

Fejfájáscsillapító gyógyszer

994,5
4,5 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén

Voltaren® Emulgel® Forte 20 mg/g gél
50 g

1 905 FFt

Akár 12 órán keresztül csillapítja
az ízületi és izomfájdalmakat és
csökkenti azok gyulladását

38,1
8,1 Ft/gg
hatóanyag: diklofenák-dietilamin
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.

Bánó®-féle fokhagyma-galagonya-fagyöngy
kapszula 100 db

2 845 Ft

20 db

1 760 Ft

Antibiotikumos kezelés vagy
g
gy
gyomor- és bélrendszeri fertőzés
té jjavasoltlt
esetén

88 Ft/db

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer

Kozmetikai termék

10 db

Lactiv Plus kapszula

ÉÉrelmeszesedés
Ér
Ére
reel
elme
lm
lmesz
szes
esed
edé
dés
és megelőzésére,
meggel
előz
lőz
őzés
éséér
és
ére, a vér
ére
vér
ér
kol
eszterinszintjének
j k csökkentésére,
csök
cs
ökke
kentésére,
koleszterinszintjének
ma
agas vérnyomás és szívpanaszok
szí
zívpan
anaszok
magas
k
kezelésénél
a gyógyszeres terápia
kiegészítőjeként

Gynoxin® 200 mg lágy hüvelykapszula

3 db

A hüvely,
y, illetve

a külső nemi
1 710 Ft szervek
sze
gombás
fertőzéseinek

28,5 Ft/db

570 Ft/db
hatóanyag: fentikonazol

kezelésére
alkalmas

CHHU/CHVOLT/0057/16

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

Salvequick® vízálló sebtapasz

Candibene-Teva 10 mg/g krém

ACC® long 600 mg pezsgőtabletta

Béres Porcerő+Csont-Izom
Komplex filmtabletta 2×60 db

28 db

560 Ft

Ví
záll
zá
állllóó, műanyag
műa
űanyag
űany
yagg tapasz,
p , melyy véd a
Vízálló,
szennyeződésektől,
y
, jó
j tapadású,
tapadású
p
ú,
rugalmas és légáteresztőő

20 g

895 Ft

20 Ft/db

44 Ft/g
44,8
hatóanyag: klotrimazol

Orvostechnikai eszköz*

Béres C-vitamin 500 mg filmtabletta

100 db

1 755 Ft
17,6 Ft/db
hatóanyag: aszkorbinsav

A C-vitamin
hozzájárul az
im
immunrendszer
megfelelő
m
működéséhez.
Szedése Béres
Csepp mellé
ajánlott

Enyhíti
Enyh
yhítítíi a bőrirritációt,
bőrirri
i itáációt,, viszketést,
alkalmas a bőr ggombás
megbeteegedéseinek fertőzésének
m
megbetegedéseinek,
ke
kezelésére és a gombás fertőzéstől
sérült bőr ápolására

10 db

1 640 Ft

Fokozott
Fokozo
Foko
zotttt viszkozitású
vis
iszk
zkozitású nyák
y
termelődésével,, hurutos
k
köhögéssel
járó légúti betegségek
váladékoldást elősegítő
terápiájában javallt

Háromszoros
Há
áromszoros

vé
védelem
az
4 660 Ftccsontok,
ízü porcok,
ízületi
son
izmok

164 Ft/db
hatóanyag: acetilcisztein

38,8
38
8,8 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer

Corega® Erős Rögzítés mentolos

Cataflam Dolo® 25 mg bevont tabletta

Infacol® belsőleges szuszpenzió

műfogsorrögzítő krém XL 70 g

1 820 Ft
26 Ft/g

Cinket nem tartalmazó,
mentolos ízesítésű
műfogsorrögzítő, teljes és
részleges műfogsorhoz

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
CHHU/CHVOLT/0057/16

20 db

1 705 Ft

Enyhíti
Enyyhítítii a fejfájást,
Enyh
fejf
fe
ejjfjfáj
ájá
áj
jás
ást, fogfájást
ást
fog
ogfá
gfá
fájá
jjást és
m
menstruá
uáci
cióó következtében
köve
kö
vetkeztében fellépő
p
menstruáció
ffájdalmat.
ájddal
almat Fájdalomcsillapító
hatású készítmény, mely egyúttal
cs
csökkenti a gyulladást és a lázat is.

50 ml

1 865 Ft
37,3 Ft/ml
hatóanyag: szimetikon

85,33 Ft/db
85
Ft/db
hatóanyag: diklofenák-kálium
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.

normál
működéséért

CHHU/CHVOLT/0057/16

Csecsemőkk
fokozott
g
gázképződés
és
levegőnyelés
okozta
hascsikarásának,
bélgörcsének
megszüntetésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz*

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Patikárium Magnézium B6 tabletta

Sperti Preparation H® végbélkenőcs

Imodium® 2 mg kemény kapszula

Stadalax® 5 mg bevont tabletta

60 db

830 FFt
13,8 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény

A magnézium
m
é a B6-vitamin
és
hozzájárul a
f
fáradtság
és a
kifáradás
csökkentéséhez

25 g

1 715 Ft
F

Aranyér kezelésére, tüneteinek
enyhítésére

20 db

1 105 Ft

Különböző
Kül
lönböző eredetű akut és krónikus
hasmenés tüneti kezelésére

50 db

1 380 Ft

68 6 Ft/g
68,6
Ft/g

55,25 Ft/db
hatóanyag: loperamid-hidroklorid

27 6 Ft/db
27,6
hatóanyag: biszakodil

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Hashajtó
j készítmény,
y, rövid
időtartamú kezelésre szolgál
székrekedés esetén

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Társaslény

Vág Bernadett

Az kizárt, hogy vége!

B

alázs eleinte el sem akarta hinni, hogy Lili az övé.
Kizárt, hogy épp az ő nyakába ugrik, amikor találkoznak,
hogy épp őrá függeszti halványkék szemét, és le se veszi
róla a randi végéig.
izárt, hogy ez a csodalány épp az ő viccein nevet, amiket még csak nem is
szánt viccnek, és kizárt, hogy
épp őhozzá bújik kiscicásan
a moziban. Kizárt, hogy pont
az ő nyakába csimpaszkodik
a megállóban, hogy épp az ő
fülébe sugdos forróságokat,
ha társaságban vannak, hogy
őt irigyli a többi srác, mikor
táncolni mennek, hogy az első borsólevest is pont neki
főzte, pedig utál főzni, de
csakis Balázsnak, most az
egyszer.
gyértelmű volt, hogy Lili
lesz a felesége. És a gyerekei anyja. És az unokái nagyanyja. Legalább négy gyerekük
lesz, három gyönyörű lány,
pont mint Lili, és egy erős, okos
fiú, aki rettentő sokat fog keresni, és úgy néz majd ki, mint
a régi mesekönyvben a királyfi,
izmos és cuki, piros palástban.
Szóval lesz egy nagy házuk egy
mezőn, meg hat kutya, meg két
ló, vagy már van is, csak még
nem értek oda időben, ahol ez
már valóság. Teltek az évek,

K

Balázs egyre többet melózott
az egyetem mellett, gyűjtött a
lóra meg a házra, meg a Lilivel töltött hétvégékre, Lili néha nem ért rá, azt mondta, a
barátaival is muszáj lenni, de
majd bepótolják, övék az egész
élet. Aztán még kevesebbet ért
rá, és már a vicceken se nevetett annyit, pedig ezek már igazi viccek voltak, Balázs jó előre
kigondolta őket, az odabújások
is megritkultak, a nagy igéző bámulások is, de még így is
olyan jó volt.

L

E
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mintha süket volna, csak fogta
tovább Lili kezét, húzta ugyanúgy magához, vitte a kedvenc
helyükre, mert az kizárt, hogy
ez a sok hülyeség, az uncsi
meg a múlás jelentene valamit. És újabb hetek teltek, és
Lili még ritkábban ért rá. És
pont akkor történt az is, hogy
egy buliban, ahová Balázs már
megint egyedül ment, volt egy
lány, aki kártyából jósolt, és
azt mondta Balázsnak, téged
megcsalnak barátom, jobb, ha
leszállsz a felhőkből. De Balázs
csak nevetett, kit érdekelnek a
jóslatok, mert az kizárt, hogy
Lili már nem az övé, hisz ő az
egyetlen, a minden, ő a felesége és négy gyermeke anyja,
csak oda kell érni.
ili mostanában amúgy
elég gyakran beszélt egy
bizonyos Rókáról vagy Rókusról vagy kiről, aki irtó jó fej,
persze, csak haver. Aztán teltek az újabb hetek, Lili néha
megint felvetette, hogy ez már
elég uncsi meg izé, de azért
néha bújt még, és fülbe is sugdosott. Aztán egy nap, amikor felugrott Balázshoz, de
tényleg csak egy percre, mert
hogy rém el van havazva, ott
felejtette a laptopját, amiből
előzőleg elfelejtett kilépni, és
ott volt minden e-mail, vis�szamenőleg, évekre. És mikor

A

ztán egy nap Lili előállt
azzal, hogy ez így már
elég uncsi, szóval hogy nem
elég pörgős már, vagy hogy is
mondják szépen, persze, nem
Balázs a hibás, és nem is ő, de
értse meg, annyi minden van
még, amit fel kell fedezni, a
szerelemnek meg múlnia kell,
a dalban is benne van. Balázs,

elment, Balázs nem akart belenézni, tényleg nem, de végül mégiscsak, aztán az lett,
hogy hajnalig olvasta a leveleket. Ez a Róka vagy Rókus, ez volt minden második
meg harmadik levél címzettje és feladója, és igen, erősen

szerelmes levelek voltak ezek,
cseppet sem barátiak, és forró
éjszakákról is szó volt benne.
Meg arról, hogy a Balázs már
szörnyen uncsi, és vége, csak
Lili sajnálja még megmondani szegény baromnak, meg a
jövőről is sok szó esett, amikor

majd férj és feleség lesznek,
mármint a Lili meg a Róka,
és négy gyerekük lesz a házban a mezőn, három kislány
meg egy fiú, aki olyan lesz,
mint a mesében a piros palástos királyfi. És akkor Balázs becsukta a gépet.

Szakítani szépen és tisztelettel
Adjuk meg a módját annak, ahogy kimondjuk az utolsó mondatokat. Az sms, az
e-mail, a telefonba kiáltott vége nem méltó egy szép kapcsolat befejezéséhez.
Ne vádoljuk a másikat, de ne is dicsérgessük. A saját érzelmeinkről beszéljünk.
Ha ő vádolni kezd, hallgassuk végig türelmesen. Nincs értelme vitába bocsátkozni.
Ha kérdései vannak, feleljünk őszintén, ezzel megkönnyíthetjük a gyász idejét. Nincs
szörnyűbb, mint megválaszolatlan kérdéseken rágódni.
Nincs értelme a búcsúszexnek, búcsúcsóknak. Csak elnyújtaná a fájdalmas
időszakot.
Egyelőre nem kell barátságban maradni. Aki tele van fájdalommal és sértettséggel,
amúgy sem a legmegfelelőbb barát, viszont tovább reménykedik, hiába.
Az elválások hasonlatosak a
gyászhoz. Valakit elveszítünk,
vele az összes álmot, tervet, a
szép emlékek igazát, valódiságát, a reményt, hogy létezik
még boldogság. A pszichológusok szerint az elválást épp
olyan nehéz elfogadni, mint
a halál tényét, először sokkos állapotba kerülünk, majd
megpróbáljuk nem elhinni a
történteket, és mindent elkövetünk, hogy valami módon

kiderüljön, csak rossz álom
volt a szakítás, és mehet tovább minden úgy, mint azelőtt. Aztán, miután kiderül,
hogy a másik valóban elhagyott, feltörnek az érzelmek,
felváltva a fájdalom, a düh,
a kétségbeesés vagy az őrjítő féltékenység. Végül jön
az önvád, hogy nem vagyok
elég jó. Mindezek testi tünetekkel is gazdagodhatnak, álmatlanság, étvágytalanság,

gyomor- és fejgörcsök törhetnek ránk, de a jó hír, hogy
idővel mindez lecsillapodik,
és újra meglátjuk felbukkanni a napot. Egészséges esetben legfeljebb hat-hét hónapra
van szükségünk ahhoz, hogy
feldolgozzuk egy kapcsolat elvesztését, ha ennél tovább húzódik a krízis, akkor
úgynevezett „érzelmi megakadásról” van szó, és pszichológushoz kell fordulni.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Küttel Dávid

Recsegő hangszórók
és letörölt könnycseppek
Idén Gergő ballagott el az
általános iskolából, így már
harmadszor szembesültem
ennek az ünnepnek az „ünnepélytelenségével”. Tizennégy éves fiúként nehezen
viseli az ember a kiöltözött
rokonokat, a rúzsos puszikat,
a nagynéni parfümfelhőjét, a
folyamatosan rá szegeződő videokamerát, a fotózkodást az
iskolakapuban, de azt láttam,
hogy még mindig ez a jellemző…
Persze a fényképet mi is
megcsináltuk, de nem hívtunk meg minden élő rokont,
nem vettünk részt a „kinek
van nagyobb virághalmaza”
versenyben és nem készültünk drága ballagási ajándékkal sem. Az általános iskolából
elballagni még nem egy óriási teljesítmény, tekintve, hogy
kötelező… Inkább azt ünnepli az ember, hogy a nyolc évvel ezelőtt évnyitóra induló
cuki kisgyerek immár apányi
méretekkel, pelyhedző állal, a
hetedikes lányok olvadozó pillantásától kísérve lép ki az iskola kapuján.
Őszinte leszek, én még ezeken a poros, ballag már a vén
diák kísérte, tavalyihoz nagyon hasonló beszédekkel
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anyaszemmel

tűzdelt műsorokon is ejtek néhány könnycseppet, de ez kizárólag az elmúlt éveknek és
a nagyfiúra nézve érzett büszkeségnek köszönhető, nem a
megható műsornak. Bár idén
szükség volt a zsebkendőmre,
mert Gergő osztálya két mai
slágert választott búcsúajándéknak, amit hangszerekkel
kísérve énekeltek el, szerintem
az egész ballagás csúcspontjaként. A tornateremben persze meleg volt és elfogyott az

oxigén, az igazgatónő hosszan
beszélt, a gyerekek unottan ültek, a vendégek beszélgettek és
Zorán szólt a torz hangszórókból, de én ismét csak ámultam,
hogy mikor lett Gergő fiúból
srác és könnyes szemmel azon
tűnődtem, hogy már a harmadik gyerekünk nő ki a kezeink közül.
Jövőre három ballagásra is
hivatalosak leszünk, Bence fiunk fogja befejezni a nyolcadik osztályt, Réka az óvodából
átballag az első osztályba, és
Borival átérezhetjük, miben
más egy érettségi előtt pár
nappal álló, színpadiasságra
kicsit hajlamos, felnőtt lányt
kísérni végig a gimnázium
termein. Gyanítom, több lesz
a virág, magasabb a cipősarok,
loknisabb a frizura és nagyobb
az előkészület, mint az öccseinek összesen…

Dobszólóval ballagni

apaszemmel

Június közepével lezajlottak
az évzárók és idén ballagott a
harmadik gyermekünk a nyolcadik osztályból. És bármily
meglepő, idén is minden úgy
zajlott, ahogy eddig minden
iskolai évzáró az elmúlt tizenkét esztendőben. Bizony! Ilyen
rég volt, hogy tanköteles lett a
gyermekünk.
Nem tudom magamban
tartani az iskolai ünnepségek
„változatlanságát”, mert tényleg minden ugyanolyan, mint
a mi időnkben volt. Ízléstelen
csokrok garmada – napjainkra megspékelve spongyabobos
lufival – és persze mindez egy
vagyonért. Aztán ugyanúgy
András bá' intézi a hangosítást
a hetedikesekkel, ahogy ez nálunk is volt és természetesen
a mikrofon a beszéd második
mondatánál bereccsen, majd
sisteregni kezd. A társait búcsúztató szerencsétlen kislány,
csak mondja tovább a maga tizenhárom évével. Megmondta
neki a tesitanár a próbán, hogy
bármi van, te nem állhatsz le!
A próbán persze hogy működött, hiszen Manyi néni a kék
hajával tagoltan és érces hangon ordította a tornateremben:
nem-be-szél, nem mocorog,
szépen figyeli a Vivient, amíg

ő elmondja a köszöntőt! És a
köszöntő… szintén ugyanaz. Ugyanarról szól, mint a
mi időnkben: Mindenki megszeppenten lépett be az iskola
kapuján anno 8 évvel ezelőtt és
mindenkiből klassz nyolcadikos lett, akire minden hetedikes felnéz.

Hál' Istennek viszont idén
nem volt ájulás! Ennek azért
örülök, mert tavaly az évnyitón
sikerült az igazgató néninek
annyit beszélni a tűző napon,
hogy egy kislány összeesett
mellettem. Nyugalom, túlélte!

Élcelődhetnék tovább, de
tényleg minden ugyanúgy van,
mint volt. Sajnos a tanárok zöme érdektelenül beszél, ami
nem szerencsés egy rendezvényen, bár nem tudom, mit
kezdenek ezzel egy tanórán. A
műsorokat szerkesztő, összeállító kollégáknak pedig semmi
arányérzéke, illetve nem tájékozódnak a zenék alakulásáról
és a kortárs irodalomban születő, alkalomhoz illő újdonságokról sem. Azzal teljesen
egyetértek, hogy a Himnuszt
minden iskolai ünnepségen el
kell énekelni, de a Metro együttes örökzöldje az iskola udvarán inkább csak az anyukám
generációjának mond valamit.
Egy nyolcadikos ballagás elsődleges célcsoportja viszont
éppen a most 14 éves ember.
Gergőék osztálya kitalálta,
hogy megtanulnak 2 mai slágert, amiben édesanyjával segítettünk is nekik. Tavaly a
bátyja osztálya is hasonlóan
búcsúzott, akkor a dal végén
Ádám fiam egy gitárszólóval
ballagott el. Gergő pedig egy
dobszólóval búcsúzott tanáraitól és iskolatársaitól. Bevallom, baromi jó próbák voltak,
és szerintem mindenkinek emlékezetes marad...
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Messze-messze egy távoli galaxisban

– X-G4-HERO, mennyi időt is töltöttél a
Földön az emberek megfigyelésével?
– Jelentem, 10 földi évet, tábornok!
– Akkor mindent tudsz a fajról. Mivel táplálkozik az ember?
– Fogazata alapján mindenevő, de valójában
csak lájkot fogyaszt.
– Szerves tápanyagot nem?
– Azt nem. Ételt csak azért készít, hogy lefotózza. Minél jobb ételfotót készít, annál több
lájkot kap rá – ezt eszi.
– Tehát nem a szerves tápanyag megszerzése mozgatja a fajt.
– A társadalom mozgatórúgója a pénz. A
pénz egy kis papírdarab. Valószínűleg valami
bírságféle, mert az emberek arra törekszenek,
hogy minél kevesebb legyen belőle. Ahogy megkapják, gyorsan odaadják másnak. Még fölösleges dolgokat is hajlandóak elvenni ellenében
csak azért, hogy megszabaduljanak a pénztől.
Mint például a szénsavmentes palackozott ásványvíz, pedig az jön a csapból.
– Ezek szerint minél megbecsültebb egy
ember a társadalomban, annál kevesebb ilyen
pénz nevű dologgal büntetik.
– Pontosan. A tanárok vagy orvosok például nagyon sokat tanulnak azért, hogy ne kelljen
sok pénzt kapniuk, míg például a teljesen haszontalan politikusok rengeteg pénzt kapnak.
Aki egyáltalán nem dolgozik, azt nagyon sok
pénzzel büntetik. Őket úgy hívják, hogy „celeb”. A celebeket a pénzen kívül még azzal is
sújtják, hogy tévéműsorokban kell szerepelniük állandóan.
– Úgy kell nekik, miért nem dolgoznak. Kik
a legokosabbak?
– A londoni mosogatók. Ahhoz, hogy valaki Londonban mosogasson, el kell végeznie
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legalább két egyetemet, évekig kell tanítania,
nyelveket kell ismernie és disszertációkat kell
készítenie, vagy saját kútfőből írnia egy doktorit, amit nem másolhat.
– Akkor vélhetőleg a londoni mosogatók
kormányozzák a bolygót?!
– Csak erre tudok gondolni.
– Mit tesznek az emberek a boldogságukért?
– Helyet változtatnak.
– Attól boldogabbak lesznek, ha egyik helyről a másikra mennek?
– Igen. Összeállnak csoportokba azokkal,
akikkel nem érzik jól magukat, és átmennek
egy másik helyre. Ha ezt a családjukkal teszik,
azt úgy hívják: nyaralás, ha a munkatársaikkal,
azt csapatépítőnek nevezik.
– És tényleg boldogabbak lesznek?
– Pár napig igen, mert erről fotókat készítenek, azokat feltöltik a facebookra, és lájkot kapnak érte.
– Értem: a lájkokból bezabálnak, és ettől
lesznek boldogok.
– Pontosan.
– Ennyi az összes örömük?
– Van még egy közkedvelt szórakozás – a
hányás.
– Szeret az ember hányni?
– Bármit megtenne érte. Hajlandó keserű
vagy torokkaparó italokat is fogyasztani, csak
hogy végre hányhasson. Sőt vannak, akik távoli
országokba elutaznak, hogy ott hányhassanak.
– Hihetetlen.
– Pedig igaz. Sőt: már attól is boldogok, ha
beszélhetnek a hányásról. Vannak semmirekellő nevettetők, akik elmesélik több száz embernek, hogy hánytak régebben. Őket úgy nevezik,
hogy stand up humoristák. Nevet rajtuk az embercsorda, amit közönségnek hívnak.

– Megdöbbentő. Na mindegy. Hogyan szaporodnak az emberek?
– Alapvetően két fajta közösségben élnek. A
munkahely és a család. Maga a párzás a munkahelyen történik, de a szaporodás és az utódok felnevelése már a család feladata.
– Érdekes. Tehát a családok mások által nemzett utódokat nevelnek.
– Igen. Így küzdenek az emberek a sokszínűségért. Egyébként a párválasztás nagyon
bonyolult folyamat. A fordított arányosság elve
érvényesül. Minél nagyobb autója van egy hím
egyednek, annál kisebb bikinivel rendelkező nőstényt választ magának. Ezután kezdődik a násztánc. A hím megpörgeti a kocsikulcsot, mire a
nőstény piros zsírrúddal keni össze a száját, jelezve, hogy készen áll a párzásra.
– Rendkívül érdekes. Ezután összeérintik az
ivarszerveiket?
– Nem. Elmennek moziba.
– Mi az a mozi?
– Az emberi faj rájött, hogy fölösleges energiapocsékolás lenne érdekesen élniük. Ezért ezt az
alantas munkát másokra bízzák. A szerencsétlen,
temérdek pénzzel büntetett egyedek, akiket színészeknek neveznek, mozgóképre rögzítik az érdekességeket. Ezeket a mozgóképeket nézik meg a
párok a moziban.
– Hadd találjam ki: a nézők kiírják a facebookra, hogy megnézték az alantas emberek izgalmát filmen, ezért lájkokat
kapnak, és azzal táplálkoznak.
– Jól látod.
– Akkor megvan a megoldás,
hogyan igázhatjuk le a Földet. Megsemmisítjük lájk
készleteiket, és kipusztul
az emberiség.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Szentkuty Nikolett

Sarkalatos kérdések

A

jó idő beköszöntével sok hölgy veszi
elő a lapos talpú tavaszi cipők helyett
a magasabb sarkú szandálokat, nőiesebb
cipőket, és a gyakoribbá váló esti programokon
is elegánsabb cipőt viselnek. Azonban nem
mindegy, mennyire terheljük meg ezzel a lábat.
Az ideális sarokméretről és az esetleges hátrányos
következményekről Dr. Moravcsik Bence Balázst, a
Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő ortopédtraumatológusát kérdeztük.
Milyen tünetek esetén
gyanakodhatunk, hogy a
fájdalmakat a nem megfelelő
cipő okozza? Mely területeken
okozhat problémát?

Amikor új cipőt vásárolunk, az
első egy-két alkalommal, amikor felvesszük, elő szokott fordulni, hogy megfájdul benne
a lábunk. Különösen a lábtőízület és az ujjízületek, a talpi
párnácskák fájdulhatnak meg,
de a sarokfájdalom is gyakori,
főleg, ha a cipő még fel is töri
a lábat, és a sebet folyamatosan dörzsöli. Ugyancsak a cipő
okozhatja az esetleges fájdalmakat a talp belső felén, a hos�szanti ín mentén. Amennyiben
ezek a panaszok nem múlnak el
néhány alkalom után, vagyis a
cipő nem idomul egy kicsit a lábunkhoz, ne viseljük.
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Rendszeres használat esetén
milyen időtartam után
számíthatunk maradandó
károsodásra, illetve mik
lehetnek ezek?

Amikor a hölgyek magas sarkú cipőt viselnek, és kizárólag
csak azt hordanak, gyakori probléma az Achilles-ín
rövidülése, illetve az ujjak
összetorlódása. Ezek a panaszok nem egyik pillanatról
a másikra alakulnak ki, hanem egy hosszabb folyamat
eredményei. Már korábban
megjelenhet bőrkeményedés,
kalapácsujj, vagy kialakulhatnak egyéb lábdeformitások.
Ha ezek közül bármelyiket
észrevesszük a lábunkon, érdemes odafigyelni rá, mert
később súlyosabb, és sokkal nehezebben kezelhető

A cipő leváltásán kívül mik
az elsődleges tüneti kezelés
lehetőségei?

problémákhoz vezethetnek,
például harántsérüléshez, ujjgörbülethez, vagy a rengeteg ember életét megkeserítő
bütyökhöz. Természetesen
ezek hosszú éveken át tartó,
napi több órás magas sarkú viselése esetén tapasztalhatóak,
de a korai jelzéseket sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Mi tekinthető ideális méretű
saroknak?

Mindennapi használatra az
egy-két centis sarkú cipők viselését ajánlhatjuk. Ezek a legoptimálisabbak a láb és a gerinc
egészségének és kényelmének
szempontjából.

A tehermentesítés a legfontosabb. Ügyeljünk arra, hogy a
cipő ne nyomja a lábat, a lábujjakat, tehát ne vegyünk a tényleges lábméretünknél kisebb
cipőt csak azért, mert a boltban
tetszetősebbnek tűnik benne a
lábunk. Hasznos lehet valamilyen gyógyszeres tapasz alkalmazása, de ha már elkezdődött
a lábdeformitás, és elváltozások tapasztalhatóak, célszerű
gyógyászati segédeszközöket
alkalmazni, amelyek segíthetnek. Ilyen például a talpbetét,
a harántemelő pelotta vagy az
éjszakai valgus sín. Ezek lassítják a deformitási folyamatot, és
egyúttal korrigálhatják is valamelyest az elváltozásokat.

Előnyös-e, ha fájdalom
észlelése esetén a nagyon
magas sarok után hirtelen
váltunk lapos talpú cipőre,
vagy fontos a fokozatosság?

Fontos a fokozatosság, egy
napon belül akár többször
is váltsunk cipőt, az urak is.
A hölgyek pedig váltogassák a magas és a lapos cipőket, ezzel könnyítve a lábak
terheltségén.
Ha elkerülhetetlen, hogy egy
elegánsabb cipőt vegyünk
fel, milyen módszerekkel
előzhetjük meg a
lábfájdalmat?

Minél kevesebb ideig viseljék
a hölgyek a magas sarkú
cipőket, csak addig, ameddig
muszáj.

Éljenek az alátámasztási lehetőségekkel, amelyek a cipő
talpszerkezetét rugalmasabbá
teszik, puhítják azt, és amellyel
lengéscsillapítást érhetnek el.
Mikor szükséges mindenképp
orvoshoz fordulni? Mennyire
korrigálhatóak a kialakult
deformálódások?

Amikor rendszeresen érezzük
a fájdalmakat, elkerülhetetlen
a kivizsgálás, hogy kiderüljön, mi okozza a panaszokat.
Amikor a deformitás rögzül az
ízületekben, állandósul majd a
fájdalom, a lábujjakban pedig
mozgáskorlátozottság alakulhat ki, és akár egy kényelmesebb cipő viselése is nehézkes
lesz - ezt nyilvánvalóan jobb
megelőzni. Súlyos esetben,
amikor a segédeszközök már
nem elegendőek, sajnos csak a
műtét segít. A gyógyulási idő
ugyan sokáig tart, de végleges
megoldást érhetünk el vele.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Dr. Bartus György

Ki is az a gyógyszerész? 1. rész

L

átszólag egyszerű a válasz, de csak elsőre. Azért, hogy ennél alaposabban és
érthetőbben felelhessük meg a kérdést, dr. Bartus Györgyöt, a Magyar Gyógyszerészi
Kamara alelnökét kértük fel, hogy meséljen szakmája kevésbé ismert részleteiről. A
téma terjedelme miatt cikkünk második részét augusztusi számunkban olvashatják.

Gyógyszerész az, aki valamelyik egyetem gyógyszerésztudományi karán, öt éves
tanulmánya végeztével diplomát szerzett, és – hasonlóan
az orvosokhoz vagy jogászokhoz – foglalkozás doktori címet kapott.
Hogy ez mennyire másképpen jelenik meg a köztudatban,
arra egy beszélgetésem a példa.
Néhány évvel ezelőtt, amikor
a diploma mellé még nem járt
a doktori titulus, vadászatokon az egyik hajtó állandóan
„doktor urazott”. Elmagyaráztam neki, hogy ez miért nem
helyes. Végül elunta, és azzal
zárta le a témát, hogy „Nekem
mindenki doktor, aki a patikában fehér köpenyben van, és az
én bajaimmal foglalkozik.”
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A gyógyszerészet tipikus
határtudomány. Valamen�nyien kicsit gyógyítók, kicsit
vegyészek, kicsit botanikusok
vagyunk. Hogy ez mennyire
így van, azt jól mutatja a hivatás története is.
A régi időben a gyógyszereket maguk az orvosok készítették. Az erről szóló legrégebbi
munkát Kr. e. 1552-ben írták.
Az orvosok, akik nemcsak betegek gyógyításával, hanem a
gyógyszerek eladásával is foglalkoztak, boltot is tartottak e
célra. Ez rekeszes bútorzatánál fogva az „apotheka” nevet
viselte. Az első gyógyszertár
Bagdadban nyílt meg 754-ben.
Az első magyarországi – nem
a mai értelemben vett – patika

a pécsváradi bencés apátságban működött 1015-ben. Itt a
szerzetesek gyógynövényekből állítottak elő gyógyító hatású készítményeket.
Az 1244. évi budai jogkönyv
meghagyja, hogy a gyógyszerészek mást, mint gyógyszert,
nem árulhatnak.
Az orvosi és a gyógyszerész
tevékenység kötelező különválasztását 1770-ben Mária Terézia utasítására, a „Generale
Normativum in Re Sanitatis”
rendeletben szabályozták.
Az 1876. XIV. törvény szerint „a gyógyszertár, mint közegészségi intézmény az állam
felügyelete alatt áll”. Ez a felügyelet kiterjedt a személyzet

képzettségére, a gyógyszertárak kezelésére, az államilag
meghatározott árszabályzat
megtartására, a berendezésre és a felszerelésre. Gyógyszertárat csak az kezelhetett,
aki az ország területén érvényes gyógyszerészi oklevéllel
rendelkezett. A gyógyszertár
tulajdonosa vagy kezelője a
személyzet működéséért is felelős volt.
E törvény szerint a gyógyszertár személyes üzleti joga
a gyógyszerész személyéhez
volt kötve. A jogosítvány nem
volt eladható, sem örökölhető.
A gyógyszerész halálával a jogosítvány haszonélvezte az özvegyre vagy gyermekeire szállt.
Új gyógyszertár felállítása csak
akkor volt lehetséges, ha azt az
állam szükségesnek ismerte
el. Leszármazó hiányában a
gyógyszertár-működtetési joga az államra szállt vissza.
A szabályozás miatt, a vagyonvesztés elkerülése végett
alakultak ki a monarchia magyarországi területén a gyógyszerész dinasztiák, mivel a
személyes gyógyszertár működtetési jogot a gyógyszerész végzettségű leszármazó
örökölhette. Az első dinasztiák jellemzően az 1800-as évek

közepe táján indultak, és a mai
napig gyógyszerész leszármazókkal bírnak. Egy családon
belül sokszor több gyógyszerész leszármazó is volt. Ők napjainkban is gyógyszerészként
tevékenykednek, bár sokan
már nem a lakossági gyógyszerellátás, hanem a például
gyártás vagy az oktatás területén. Ilyen nevezetes gyógyszerész családok például a Kiss
család 1816-tól, a Bölcs, valamint a Zalai család 1855-től,
vagy az erdélyi Issekutz család 1756-tól kezdődően. Ebből
a szempontból mindenképpen
említést érdemel a Küttel dinasztia, amelynek alapítója az
1690-ben született Küttel Sámuel volt.
A rövid áttekintésből jól
látszik, hogy a XIX. század
utolsó negyedére kialakultak a gyógyszerellátás alapvető, napjainkban is meglévő
szabályai. Ezek a mai napig is
meghatározóak. Ilyen a gyógyszertár működtetés állami monopóliuma, a működtetés nem
örökölhető jogának gyógyszerészi diplomához kötése, a
hatósági árak, és a gyógyszertáraknak, mint az egészségügyi ellátó rendszer részeként
működő vállalkozásoknak a
szigorú ellenőrzése.

Azt, hogy mennyire szerteágazó ez a hivatás, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az
egyik nagy hazai gyógyszergyárunk, az alapító nevét viselő Richter Gedeon, az alapító
által 1901-ben megvásárolt, a
„Sashoz” címzett patikából indult ki. Ő építette fel 1907-ben
Kőbányán az első magyarországi gyógyszergyárat.
Napjainkban a korábbiakhoz hasonlóan, jogszabályok
határozzák meg a gyógyszerészi diplomával végezhető
tevékenységek körét. Számos
gyógyszerész dolgozik a gyógyszerészeti karok tanszékein,
oktatva a jövő gyártó-, minőségbiztosító- és gyógyszertári
szakembereit.
Gyógyszerészek végeznek
munkát a gyógyszergyárak kutatási, gyártási és termékellenőrzési részlegein. Ugyancsak
kollégákat találunk a nagykereskedelemben. A gyógyszerek
gyártásának, forgalmazásának
ellenőrzésére jogosult tisztigyógyszerészek szintén gyógyszerész végzettségűek, és nem
szabad elfeledkezni a kórházban ápolt betegek megfelelő
gyógyszerellátását biztosító,
intézeti gyógyszertárban dolgozó kollégákról sem.
Ez is mutatja, hogy számos olyan területen dolgoznak gyógyszerészek, akiknek
munkájáról a nagy nyilvánosság nem is igazán tud.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Marosi Viktor

Zölden a levegőben is!

A

hibrid és elektromos hajtású autók után csak idő kérdése volt, mikor
jelennek meg az elektromos hajtású közlekedési eszközök vízen
és levegőben is. A környezetbarát, és tisztán elektromos repülőgép
egyelőre minden földrészen hiánycikknek számít, néhány éven belül
azonban akár az utasszállító gépek is hangtalanul közlekedhetnek
felettünk. Egy magyar és egy nemzetközi cég álmodott egy nagyot és
közösen létrehozták a világ első elektromos repülőgépét.
„A Siemensszel két évvel ezelőtt kezdtük el a
fejlesztést. Nekik nem volt repülős tapasztalatuk, mi pedig az elektromos hajtás kifejlesztéséhez szükséges mérnöki munkát nem tudtuk
addig kire bízni. Így hoztuk létre közösen a világ első elektromos hajtással rendelkező műrepülőgépét, amely túrázásra éppúgy alkalmas,
mint oktatási célokra” – mondta Andréka Domonkos, az eFusion nevű gépet fejlesztő Magnus Aircraft Zrt. kommunikációs igazgatója.
A cél természetesen az, hogy néhány év múlva az utasszállító gépek is elektromos hajtással működjenek, de a következő lépés – ahogy
a földi közlekedésben is – a hibrid hajtású gépek kifejlesztése. Ebben az első feladat, hogy az
utazási távolságot növelni tudják, illetve hogy
minél nagyobb kapacitású akkumulátor-rendszereket tudjanak a gépekbe beépíteni.
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„Több európai ország kormánya már meghozta
azt a döntést, hogy 2025-től törvények tegyék
kötelezővé, hogy minden újonnan forgalomba helyezett közlekedési eszköz elektromos
hajtású legyen. Terveink szerint az általunk
fejlesztett eFusion gép már 2018-ban sorozatgyártásba kerül.”
A repülőgép ugyanolyan halk, mint egy elektromos autó, kizárólag a légcsavar ad ki hangot. Jelenleg harminc percet képes megszakítás nélkül
a levegőben tölteni és 200 km-es óránkénti sebességet tud elérni. Az elektromos motor meghibásodásának lehetősége jóval kisebb, mint a belső
égésű motoroknál, ráadásul sokkal nagyobb teljesítményt képes leadni, mint benzinmotoros
társai. „Az eddigi tesztek során az eFusion motorja 20-25%-os többletteljesítményt produkált”
– hangsúlyozta ki a kommunikációs igazgató.

A fejlesztés során a géptesten csak kis mértékben kellett változtatni, mivel az elektromos
motort egy fejlesztés alatt lévő repülőgépbe
építették be. A legfeltűnőbb változás a gép orránál jelentkezett, hiszen nincs rajta kipufogó,
illetve a homlokfalnál motor helyett nagy fekete dobozok rejtik az akkumulátorokat.

HIRDETÉS

Túl azon, hogy az elektromos hajtással rendelkező repülőgépeknek nincs károsanyag-kibocsátása, és kevesebb a szervizigényük is,
hosszabb élettartamot képesek majd elérni.
Sokan, akik beszálltak az elektromos repülőgépek piacára, minél hamarabb ki akarják
váltani a hosszútávú repülésben is a kerozinos hajtást elektromos hajtásra. Bár a technikai fejlettség egyelőre nem teszi lehetővé, hogy
egy hosszú útra kellő mennyiségű akkumulátort tudjunk magunkkal vinni, öt-tíz év múlva
már erre is lesz megoldás, elég, ha a digitális
adattárolás fejlődését nézzük.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

31

Kedvenceink

Szentkuty Nikolett

Taníts meg!

A

nevelés fajtától függetlenül minden állat és gazda számára nélkülözhetetlen, ha mindkét fél számára megfelelő körülményeket szeretnénk
kialakítani. Kiképzésről akkor beszélhetünk, ha speciális képességeket szeretnénk megtanítani az állatnak. Sokan nem is gondolnák, de erre nem csak
a kutyák alkalmasak. Hogy miért fontos házi kedvenceinket is oktatni, és
egyáltalán milyen állatokkal érdemes foglalkozni ilyen szempontból, arról
Palló János kutyakiképzőt kérdeztük, aki számtalan más állatot is sikerrel tanított be különböző feladatokra.
Kiknek ajánlható, hogy részt
vegyenek egy kiképzésen a
házikedvencükkel?

A kiképzés bárki számára hasznos lehet, aki szeretné
jobban megismerni a kutyáját, és minőségi időtöltésre vágyik a kedvencével. Elsősorban
kutyákkal javasolható és elterjedt a kiképzés, legalábbis
szervezett, csoportos formában, de tény, hogy bizonyos
feladatokra más állatfajták is
betaníthatóak.
Speciális segítő munkát végző
állatok esetében kötelező a
felkészítő tanfolyam. Ennek
milyen típusai léteznek?

Így van, ezeket a feladatokat
csak kiképzés után tudják és
végezhetik az állatok. A segítő kutyák közül elsősorban
a különböző mentőkutyáknak (vízimentők, romkeresők,
stb.) és a vakvezető kutyáknak
kell oktatásban részesülniük,
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illetve az őrzés-védelemre
használt ebeknek. A rendőrség
speciális nyomkövető kutyái
szintén egy más típusú képzést
kapnak, de a vadászatra használt kutyáknak is szükségük
van a külön foglalkozásokra.
Ami civilek számára is hasznos
és szórakoztató lehet, az az engedelmességi, illetve az agility
tanfolyam. Ezekkel megkön�nyíthetőek a hétköznapok, hiszen szófogadóbb lesz az eb, az
agility pedig testmozgásnak is
kitűnő, ráadásul hatalmas élmény a kutya és a gazdája számára is.
Milyen esetekben
elkerülhetetlen, hogy
szakember segítségét vegyük
igénybe? Például egyes
kutyafajták veszélyesek
lehetnek az emberre kiképzés
nélkül?

Fajtától függetlenül érdemes szakértő segítségét kérni

akkor is, ha már valami konkrét problémánk van, és azt
szeretnénk megoldani, illetve akkor is, ha ezeket szeretnénk megelőzni. Egyébként
mindig könnyebb a rossz beidegződéseknek elejét venni,
mint kijavítani, de semmi sem
lehetetlen. Bizonyos fajták pedig megfelelő oktatás nélkül
több gondot okozhatnak, mint
mások, ezért az ő esetükben
mindenképp szükséges az engedelmességre nevelés ahhoz,
hogy ne váljanak veszélyessé az
emberre nézve.
Felnőtt kutyával sokan
már nem mennek el egy
kutyaiskolába, mert úgy
gondolják, nincs értelme. Ez
tényleg így van?

Ez egy tévhit – ha így lenne,
akkor például egy menhelyről kihozott kutyáról is automatikusan lemondhatnánk.
Ezzel szemben a valóság az,

hogy a kutya mint állatfajta,
rendkívül értelmes és tanulékony lény. Bármilyen korban
érdemes elkezdeni a velük való foglalkozást, mert ez csak
hasznára válhat kutyának és
gazdának egyaránt.
Ön más házikedvencek
kiképzésével is foglalkozott.
Ennek csak speciális
esetekben van jelentősége,
például egy filmforgatásnál,
vagy hasznos lehet bárkinek?

Aki otthon, kedvtelésből tart
valamilyen egyéb állatot, például macskát, papagájt, görényt stb., annak is érdemes
energiát fektetnie a közös időtöltésbe, tanítgatásba, hiszen
mindkét félnek örömet okoznak majd az élmények. Sokat
tanulhatunk a kedvencünktől, és ő is tőlünk, ráadásul külön öröm, ha megtanul valami
olyasmit, amivel könnyebbé
válik az együttélés.

Milyen állatok betanításával
érdemes kísérletezni?

Kis túlzással azt mondanám,
bármilyennel lehet próbálkozni, bizonyos technikákkal
nagy sikereket érhetünk el.
Egy macska is sok mindenre
megtanítható, érdemes időt
szánni rá. Filmekhez tanítottak már be tyúkot, kecskét,
patkányt, sőt, még szentjánosbogarat is, de megfelelő
módszerrel, kellő motivációval tényleg szinte bármilyen
állat kiképezhető bizonyos
szinten. Én magam például
foglalkoztam otthon egy törpenyúllal: imádta a banánt,
cserébe örömmel dobálta az
üres wc-papír gurigákat...
Sok a vita a jutalmazásbüntetés körül. Ön mit
gondol, melyik a jó módszer?

Erre nincs általános recept.
Rengeteg irányzat létezik,
de két dolog biztos: egyrészt

sosem szabad bántani az állatot, másrészt mindenkinek,
aki akár csak érdeklődik a téma iránt, érdemes minél szélesebb körben utánanéznie
ezeknek a technikáknak, és
kiválasztania a számára legjobbnak tűnőt.
Szükség van-e szinten
tartásra, vagy amit egyszer
jól megtanítunk, az
beépül az állat agyába és
viselkedésébe?

Külön kell választanunk a nevelést és a tanítást. A nevelés
által rögzült dolgok beépülnek a mindennapjaikba, így
lesznek „ismételve” folyamatosan az életük során. A tanított dolgokat viszont érdemes
rendszeresen gyakorolni, hogy
minél zökkenőmentesebben
tudjuk alkalmazni őket később is.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

33

Játsszon velünk és nyerjen!

Ha Ön 2016. július 1. és 31. között
a túloldalon található Szimpatika kvízünket
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek
oldal segítségével a válaszokat beküldi
nekünk, sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:
• 4 db kétfős wellnesshétvége a móri
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
A júniusi játékunk sorsolásán azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy
Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott
nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2016. július 31-ig postai
úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest,
Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.
A nyilvános sorsolás időpontja:
2016. augusztus 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Június havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: c) 2.: b) 3.: a) 4.: a) 5.: a)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon
nyilvánosságra hozzuk.
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1

Ki
 írta a Csuja Imre által előadott Jónás
könyve című művet?
a) Barcsay Ábrahám
b) Bartók Béla
c) Babits Mihály

2

Melyik
tesztet említi Gergely?

a) a Szondit
b) a Rorschachot
c) a Yerkest

3

4

5

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

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

Mit
 felejtett Lili Balázsnál?
a) tablettát
b) tabletet
c) laptopot

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

Mikor
vásárolta meg Richter Gedeon a

„Sashoz” címzett patikát?
a) 1901-ben
b) 1886-ban
c) 2000-ben

E-mail: .........................................................................
.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................

Mekkora
az ideális cipősarok?

a) a legjobb a lapos talpú cipő
b) 1-2 cm
c) 30-40 mm

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

A májusi kvízjátékunk nyertesei:
• Bárdossy Tibor, Albertirsa
Patikaplus Centrum Gyógyszertár, Albertirsa
•M
 oldvay Lajosné, Budapest
Pólus Gyógyszertár, Budapest
•P
 iskolti Jánosné, Debrecen
Patikaplus Bojtorján Patika, Debrecen
•P
 ongrácz Ferencné, Pér
Deák Gyógyszertár, Győr
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

teseket
Gratulálunk, a nyer
k!
sít
telefonon érte jü

y
kosaink figyelmét, hog
Felhívjuk kedves játé
yző jelenlétében,
jeg
köz
ása
sol
sor
a nyertesek
alapján csökkenő
a nyeremények értéke ténik!
sorrendben tör

• Hönig Antal Bálint, Budapest
Szent Margit Gyógyszertár, Budapest
• Kati Jánosné, Balmazújváros
Augusztin Béla Gyógyszertár, Balmazújváros
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

Tavaszi Fődíjaink nyertesei:
•D
 r. Szabó Jánosné, Budapest
Ciprus Hungária Patika, Budapest
Nyereménye: egy családi utazás Krétára
az IBUSZ Utazási Irodák Kft. felajánlásával.
•P
 ogonyi Mariann, Eger
Érsek Patika, Eger
Nyereménye: egy családi utazás Rodoszra
az IBUSZ Utazási Irodák Kft. felajánlásával.

35

INTENZÍV MÁJVÉDELEM
A lehető

legmagasabb
szilimarin tartalmú
étrend-kiegészítő

egészségTIPP
Méregtelenítsünk!
A szervezetünknek szüksége
van arra, hogy időről időre kicsit
felszabadítsuk a terhek alól!

A Májbetegekért
Alapítvány ajánlásával
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