
Amit a bölcsességfogról 
tudni érdemes

Akire büszkék lehetünk: 
Szatmári András kardvívó

Az ekcéma 
hatékony kezelése

Februári akció

Az Ön Szimpatikája:

Tokody Ilona

2018. február



3

Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül

Ha már kellőképpen kifarsangoltuk ma-
gunkat, akkor böjtre fel! Nem árt egy kis 
vértisztítás, már csak azért sem, mert 
ez a hónap a megtisztulás római iste-
nének, Februusnak a nevét viseli, meg 

ugye volt az az újévi fogadalmacska is a 
kilókról, az egészségről, a sportról... És 

böjtölni menő! Bár ez a hagyomány eredetileg az év végével 
lendületet kapó evészet és ivászat megfékezését szolgálta a far-
sang és a húsvét közötti 40 napos időszakban, de ma már di-
vattá vált, hogy hittől és felekezettől függetlenül bármikor 
önfegyelmet gyakoroljunk, természetesen precíziós kütyük 
és appok segítségével. Ha úgy érezzük, hogy érdemes meg-
szabadulnunk a mindennapok lerakódásaitól, akkor rengeteg 
trendi böjtölési módszer, praktika, kúra, diéta közül választ-
hatunk, a hagyományos, és az extrém kategóriában is! Méreg-
teleníthetünk izlandi zuzmóval spékelt barna rizzsel és Amity 
szigetéről való cápauszony-levessel, tatooine-i homoktövissel, 
vagy akár céklalébe áztatott kandírozott mandarinzselé-színű 
áramvonallal. Újjászülethetünk, átalakulhatunk, sőt, szinte 
olyanná válhatunk, mint Csukás István szőrmók mesefigu-
rája Pom-pom, aki mint azt tudjuk, bámulatosan tudja vál-
toztatni az alakját... A kúrák hatására lehetünk szőrpamacs 
vagy paróka, vagy egyujjas, kifordított bundakesztyű vagy 
szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutbojt. 

Esetleg pamutböjt? 

Önmérsékletből születő élményekben gazdag februárt, és kel-
lemes olvasást kíván az egész szerkesztőség nevében:

Kalmár András főszerkesztő 
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Címlapon

 � Könnyűzenét nem is 
hallgatott?

Dehogynem, a szép könnyűze-
nét nagyon szeretem. Ahhoz 
képzett hang kell, nem tudja 
bárki elénekelni azokat a dalo-
kat sem, komoly tudás kell eh-
hez is. Claudio Villa vagy Mario 
Lanza hatalmas énekesek vol-
tak, de a magyarokról se feled-
kezzünk meg: Koncz Zsuzsa 
vagy Bródy János a mai napig 
tökéletesen elénekelnek bár-
mit, de az igazán nagyok, Ba-
lázs Fecó, Presser Gábor vagy 
Zorán is képzett zenészek. 

 � A szülei támogatták 
abban, hogy az énekesi pályát 
válassza?

A szüleim mindenben támogat-
tak, ez hatalmas áldás volt. Van 
erről egy gyönyörű történetem: 
amikor felvettek a zeneisko-
lába, kiderült, hogy otthon is 
gyakorolnom kellene, amihez 
elengedhetetlen egy zongora. 
A nagymamám akkor eltökél-
te, hogy ő mindenképp szerez 
nekem egy hangszert. Bejárta a 
környéket, elment a gazdákhoz, 
mindenhonnan előleget kért, és 
én kaptam egy Rösler pianínót. 
Édesanyám és a nagymamám 
aztán két éven át dolgozott 
napszámosként, hogy a saját 
verejtékükkel fizessék vissza a 
zongora árát. Ezt a hangszert a 
mai napig őrzöm és használom. 
Aki játszik rajta, mindig meg-
jegyzi, hogy ennek a zongorá-
nak lelke van – nem véletlenül. 

Megfogadtam, hogy amíg élek, 
ez a zongora mindig velem lesz, 
mindenhova jön velem.

Az édesapám végtelenül 
jó ember volt. Azért vette fe-
leségül édesanyámat, aki ak-
kor csak tizenöt éves volt, hogy 
megmentse az oroszoktól, ne-
hogy meggyalázzák. Nagyma-
mám ezért mindig hálás volt 
apámnak. Nem tudom, meny-
nyire volt szerelmes az édes-
anyám akkoriban édesapámba, 
aki ennyivel idősebb volt nála – 
a szülők egyébként is szégyen-
lősek, ha erről esik szó –, de az 
biztos, hogy miattam mind-
végig kitartottak egymás mel-
lett. Én voltam a szemük fénye, 
de soha nem mondták, mit te-
gyek, vagy mit ne. A tanulás 
számomra evidencia volt, az-
zal sosem volt gondom. Érde-
kelt a költészet, az irodalom, a 
drámák, a regény, a képzőmű-
vészet, főleg a festészet, ami jól 
is ment, gyerekkoromban még 
rajzversenyt is nyertem. Néha 
még vágyom rá, hogy rajzolgas-
sak, de ma már erre nincs időm, 
van dolgom bőven.

 � Hol érzi magát 
jobban, koncert- vagy 
operaszínpadon?

Mindkettő más. Egy operaelőa-
dásban ott van a jelmez, a kellék, 
a színpadi rendezés, távolság van 
a közönség és köztem. Belebújok 
egy másik ember bőrébe, egy ka-
raktert játszom. Imádtam az egé-
szet, mert az ember ott kiélheti 
magát, akár a negatív tulajdon-
ságait is, vagy lehet szerelmes 
bárkibe, hiszen az csak egy sze-
rep. De a koncert egy sokkal 
személyesebb, intimebb talál-
kozás a közönséggel, mivel fenn 
kell tartani a figyelmet, és erre 
csak az igazán nagyok képesek 
– ezért kihívás –, de én pont erre 
vágyom. Olyan, mintha az em-
ber pőrén állna ki a színpadra –  
csak rajta múlik minden. Egy 
zongorával énekelni a legjobb, 
mert ha nagyzenekarral áriákat 
énekelsz, megint ott a fal, a távol-
ság a közönség és az előadó kö-
zött. A legnagyobb feladat pedig 
az, amikor egyedül áll ki az éne-
kes, akár az ősi népi énekesek, és 
minden kíséret nélkül, a capella 
ad elő egy dalt.

 � A népzene szeretete 
megmaradt a mai napig?

Igen. Amikor meg akarom tisz-
títani a lelkemet az esetleges 
rárakódott maníroktól, ami 
általában a műfajból ered, ak-
kor népdalt énekelek. Sokszor 
előfordul az is, hogy a koncert 
végén még vár valamit a hall-
gatóság, és az a legnagyobb 

 � Hogyan vált az élete 
részévé a zene?

Az édesapám, aki néptanító 
volt Tápé-Kutason, autodidak-
ta módon megtanult hegedül-
ni. Szépen játszott, és engem is 
próbált tanítgatni, ekkor talál-
koztam először a hangszeres 
zenével. Fél évig volt türelmem 
hozzá, aztán kijelentettem, 
hogy nekem minden hang ha-
mis, nem megy, abbahagyom. 
Édesapám türelemre intett, 
gyakoroltatni akart, még pici 
hegedűt is kaptam, ami a mai 

napig megvan, de végül fél-
retettem a hegedűt – amit így 
utólag azért sajnálok. Az ének-
kel viszont más volt a helyzet, 
mert édesapám nagyon sokat 
énekelt nekem erdélyi népda-
lokat, amik annyira megfog-
tak, hogy azóta is vonzódom 
Erdélyhez, amikor csak tehet-
jük, odautazunk a férjemmel.

Aztán ott voltak a kará-
csonyi dalok, amelyek kisgye-
rekként elbűvöltek a fa alatt, 
nagyon sokat énekeltünk. Ak-
kor ivódott belém az éneklés 
öröme, ami azóta is mindig 

átjár. Ezt a szüleim is észre-
vették, és mivel édesapám két-
hetente kis színielőadásokat 
rendezett, ahol az általa írt 
műveket adták elő a gyerekek 
a szülőkkel közösen, én is közel 
kerültem a színpadhoz, és el-
kezdtem fellépni ezeken az is-
kolai rendezvényeken. Aztán 
egyszer apám hozott nekem 
egy Orion táskarádiót. Iga-
zi boldogság volt, hogy egész 
nap szólhatott az opera és a 
magyar népzene. Mindenho-
va magammal cipeltem, min-
denhol azt hallgattam.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Tokody 
Ilona

Tokody 
Ilona

Forrás: Magyar Állami Operaház Archívuma • Fotó: Nagy Attila
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ajándék, ha egy szál magam-
ban – csak a Jóisten van velem –  
elénekelek egy népdalt, ez közel 
hozza, emberivé teszi a közön-
séggel való kapcsolatot.

 � A zenén kívül mi az, ami 
kikapcsolja?

Az olvasás és a természetjárás, 
a nagy séták a férjemmel. Ő az 
én lelki társam, minden érte-
lemben egy pár vagyunk.

 � Ő is szakmabeli, Muskát 
András közismert tenor. 
Hogyan találkoztak?

Nálam, ha párkapcsolatról 
volt szó, két dolog volt tabu: 
nem kezdtem nálam fiatalabb 

férfival, vagy olyannal, aki a ta-
nítványom volt. Mintha a sors 
meg akarta volna mutatni, ki 
az úr, az ő esetében mindkét 
dolog bejött. Így jelentsen ki 
az ember bármit is… – épp 
az ellenkezőjét kapja az élet-
től. De azért sem bántam meg, 
mert valahogy sok mindenben 
András az érettebb, az idősebb. 
Sokszor azt veszem észre, hogy 
neki bölcsebb döntései vannak, 
mint nekem.

 � Remélem, nem bántom 
meg, ha azt mondom, van 
Önben valami őszintén 
gyermeki...

Ez valóban így van. Gyerekko-
romban lány létemre fociztam, 

és ezt a mai napig imádom. 
Megesett, hogy alig vártuk, 
hogy elmenjenek a gyerekek, 
és a férjemmel beszöktünk lab-
dázni a grundra. Azt valljuk, 
hogy az igazi művészek egy 
kicsit mindig gyermekek ma-
radnak. Gyakran mondom a 
tanítványaimnak, hogy őriz-
zék meg magukban a gyerme-
ki énjüket, mert akkor mindig 
őszinték tudnak maradni a 
színpadon. Ahogy Ruttkai Éva 
fogalmazott: a színpad nem tű-
ri a hazugságot. Egy jó művész a 
színpadon őszinte, és a gyerme-
ki lelke jön elő. Elég megnézni 
a legnagyobb művészeket, mi-
csoda csibészek – például a há-
rom tenor.

 � Hogyan ismerte meg őket?

Elsőként José Carrerasszal ta-
lálkoztam, akivel a bécsi Staats-
operben volt egy koncertszerű 
előadásunk, ahol az apámat 
alakította. Ott jóban lettünk, 
ma pedig már testvérként sze-
retjük egymást. Sokra tartom 
őt, és jólesik a nagyrabecsülé-
se, az, hogy mindig partnernek 
tartott. Azt mondta, azért sze-
ret velem énekelni, mert én ma-
ximálisan komolyan veszem a 
darabot, a karaktert, és meg is 
nyugtatom őt az előadás alatt. 
Sok helyre elvitt magával, a 
Covent Gardenbe, Spanyolor-
szágba, és több más koncertre 
is, nagyon megszerettük egy-
mást. Placido Domingót szin-
tén Bécsben ismertem meg, 
később már ő ajánlott, amikor 

Címlapon

be kellett ugrani egy előadásba 
Berlinben. Sokszor léptünk fel 
együtt a világ különböző pont-
jain. Pavarottival pedig Buenos 
Airesben énekeltünk együtt, 
úgy éreztem, mintha ezer éve 

ismerném. Annyira egymásra 
találtunk, hogy együtt nevet-
géltünk a Bohémélet szüne-
teiben, két felvonás között. A 
hangja olyan volt, mint a folyé-
kony arany, mégis hihetetlenül 
szerényen kezelte a saját tehet-
ségét. A darabban az egyéb-
ként pékként dolgozó édesapja 
is énekelt, akinek valóban szép, 
de képzetlen volt a hangja. Lu-
ciano pedig azt mondta, hogy 
hallgassam meg, mennyivel 
szebb hangja van az apjának, 
mint neki. Egyébként mind-
ketten szerették a lányokat, és 
az édesapjától láttam először 
azt is, hogy jeget szopogat a to-
rokgyulladásra – bár engem et-
től mindig óvtak.

 � Mennyire kell vigyázni a 
hangszálakra? Mik a babonák, 
és mi az, ami tényleg hasznos 
praktika?

Elővigyázatosnak kell lenni, de 
sajnos van egy olyan érzésem, 
hogy a mostani vírusok már 
sokkal erősebbek, mint régen. 
Hiába szedem a vitaminokat, 
és élek egészségesen, sokkal 
kegyetlenebb megfázások tör-
nek rám, mint az aranykorban, 
amikor nagyon sokat énekel-
tem. Az embernek vigyáznia 
kell magára, amennyire lehet. 
Én például tudom magamról, 
hogy nem bírom sem a huza-
tot, sem a szelet, még otthon is 
beteg leszek tőle. Ezért ilyenkor 
előveszem a lámpáim, a páro-
logtatót és az inhalálógépemet, 
nekem ezek segítenek.

 � A 80-as években még 
kiváltságszámba ment, ha 
valaki ennyit utazhatott. Mit 
szólt az akkori szakma és a 
vezetés ahhoz, hogy hirtelen 
egy magyar világsztár 
született?

Szerencsére mindig olyan 
igazgatóim voltak, akik elen-
gedtek. Akkor mentem a csúcs 
felé, amikor Mihály András 
volt az igazgatóm az Opera-
házban. Ő azt vallotta, hogy 
az Operaháznak és Magyar-
országnak is nagy dicsőség, ha 
folyton Tokody Ilonát hívják a 
bécsi Staatsoperbe. A kollé-
gák között persze sok irigyem 
volt, mert András mindig 
mindent megpróbált nekem 
elintézni, segíteni. Ő belátta, 
hogy ha külföldön énekelek, 
de itthon tag maradok, ak-
kor a kint megszerzett tudást 
hazahozom, amivel az Ope-
raház is jól jár, és talán az or-
szág hírnevének is jót tesz, ha 
kinn sikerem van. Aztán jött 
Petrovics Emil, Szinetár Mik-
lós, Vass Lajos, szóval mindig 
felvilágosult igazgatókkal dol-
gozhattam együtt, akik segí-
tettek. És valójában az akkori 
kormányra sem tudok semmi 
rosszat mondani. Néha elő-
fordult, hogy eltűnt a szerző-
désem, vagy mást ajánlottak 
helyettem, de nem éreztem, 
hogy gátolnának bármiben. 
Olyannyira nem, hogy bár-
mikor beugorhattam akár a 
Deutsche Operbe, akár a bécsi 
Staatsoperba…

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját, 
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n! 

Ismét a kortárs táncművészeté a főszerep: válogatott 
hazai és külföldi fellépők bűvölik el a Budapest 
Táncfesztivál közönségét 2018. február 20. és március 1. 
között. A fesztivál idei sztárvendége a Magyarországon 
először fellépő, San Francisco-i kortárs balett társulat, 
az Alonzo King LINES Ballet. Emellett a magyar táncélet 
kiválóságai, a Győri Balett, a Miskolci Balett, a Pécsi 
Balett, valamint a Magyar Nemzeti Balett, illetve a 
Szegedi Kortárs Balett és a Badora Társulat produkciói szerepelnek a programban. A Nemzeti 
Táncszínház által megszervezett eseménysorozatnak ebben az évben is a Müpa és a Pesti 
Vigadó ad otthont.

Tíznapnyi szárnyalás a Budapest Táncfesztiválon

Február 8-án különleges koncertre kerül sor az Opus Jazz Club-
ban. Karosi Júlia Quartettje ezúttal Borbély Mihály szaxofonos-
sal, a hazai jazzélet egyik legjelentősebb zenészével lép fel. A 
koncerten az énekesnő legújabb saját szerzeményei csendülnek 
fel, valamint néhány ismert Gershwin-dal Fenyvesi Márton izgal-
mas hangszerelésében. A Gershwin-daloknak az is aktualitást ad, 
hogy 2018-ban ünnepeljük a nagyszerű zeneszerző születésének 
120. évfordulóját. 

Karosi Júlia Hidden Roots című második lemeze a New York-i Dot 
Time Records kiadó gondozásában jelent meg, rajta elsősorban a fiatal jazzénekesnő saját 
szerzeményeivel, valamint néhány népdal-feldolgozással. A dinamikus zene magán viseli a 
magyar és a közép-európai zene ritmikai sokszínűségét. Maga a Hidden Roots (Rejtett gyö-
kerek) cím is az énekesnő zenei identitására utal, amelyben a jazz hagyományai mellett ki-
emelt fontosságú a magyar népzene és Bartók Béla, valamint Kodály Zoltán életműve, ez a 
finoman összefonódó, kettős örökség. Ezt szőtte tovább legújabb, saját kompozícióival is, 
amelyek a február 8-i koncerten lesznek hallhatók. Az énekesnő zenei gyökereihez legalább 
ilyen erősen hozzátartoznak George Gershwin dalai is.

Borbély Mihállyal lép fel Karosi Júlia

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

 � Ez hogy működik a gya-
korlatban? Megbetegszik egy 
énekes három nappal az előa-
dás előtt, és gyorsan keresni 
kell valakit helyette. De egy 
operát nem lehet három nap 
alatt megtanulni, vagy igen?

Általában olyan darabokba hív-
tak, amiket ismertem, tudtam a 
dalokat, vagy esetleg már éne-
keltem is náluk az adott darab-
ban. Mindig megkérdezték, el 
tudom-e vállalni. Egyetlen eset 
volt, amikor öt nap alatt kellett 
volna megtanulnom Verdi Álar-
cosbál című operájából Amelia 
szerepét. Claudio Abbado sze-
mélyesen könyörgött nekem, 
hogy vállaljam el. A darabot ma-
gyarul tudtam, és bár beszélek 
olaszul, de az Álarcosbált sosem 
énekeltem más nyelven. Az olasz 
sokkal könnyedebb, és ez annyi 
munkát igényelt volna, mint új-
ra megtanulni a szerepet, mert 
hiába beszélem a nyelvet, isme-
rem a szöveget, ha nem gyako-
roltam olaszul a dalt. Ráadásul 
Verdi szövegei sokszor régi olasz 
nyelven íródtak, olyan, mint-
ha Shakespeare-t énekelnék, ez 
plusz nehezítés. Így végül nem 
vállaltam el, és Abbado nem is 
haragudott meg érte. Minden-
esetre a beugrás izgalmas dolog. 
Előfordult, hogy reggel szóltak: 
„Ilona, ülj be a kocsiba, és estére 
énekeld el Laurettát, és még éne-
keld el hozzá az Angelika nővért 
is.” Úgyhogy ment a Triptichon, 
Puccini hármas operája, de tud-
tam a rendezést, ismertem min-
dent, nem volt ebből gond.

 � Puccini nagy szerelem, 
vagy egyszerűen csak úgy 
alakult, hogy sokat énekelte?

Nekem igazából Verdi a nagy 
szerelmem. Jóval később is 
énekeltem, mint Puccinit. Puc-
cini jobban adja magát, mert 
egy csupa szív, csupa szenve-
dély zene, az ember beleőrül az 
éneklésébe is. És pontosan ez a 
nehéz, hogy az ember kontrol-
lal énekeljen, odafigyelve, agy-
gyal, hogy a hangjával ne adjon 
át hamis érzelmeket.

 � A tapasztalataiból mennyit 
tud átadni a tanítványainak?

Megmondom őszintén, ez na-
gyon nehéz. Most már a férjem 
is velem tanít Pécsen, mindket-
tőnknek hét-hét növendéke van. 
Tehetségesek, különben nem is 
vettük volna fel őket. Ugyanak-
kor azt látom rajtuk, hogy ők a 
mai világ sürgetését érzik, amit 
én anno nem. Volt idő arra, hogy 
diák, egyetemista, kezdő legyek. 
Rajtuk viszont azt érzem, hogy 
türelmetlenek, pedig ha ezt a 
szakmát meg akarják tanulni 
rendesen, ahhoz mérhetetlen 
szorgalom és türelem kell. Ren-
geteg információt kapnak az in-
terneten, ami nem feltétlenül jó, 
mert ekkora halmazt nem tud-
nak feldolgozni. Idegesek lesz-
nek tőle, azt látják, hogy a másik 
már ott áll a színpadon, nekik 
pedig még gyakorolniuk kell. Én 
mindig megpróbálom türelem-
re és harmóniára nevelni őket. 
Olyanok vagyunk a férjemmel, 

Andrással, mintha a pótszüleik 
lennénk. Sokszor jönnek hoz-
zánk a privát problémáikkal is, 
és én tudom, hogy ez hatalmas 
felelősség. Én a módszert tudom 
megtanítani, de szükség van a ta-
nítvány intelligenciájára és érzé-
kenységére, hogy tudja, hogyan 
használja a tudását. A technikát 
a mesterkurzusokon szoktuk tö-
kéletesíteni, ahol több idő van 
rá, hogy foglalkozzunk a stílus-
sal, az előadóművészettel. Ilyen 
kurzusokat tartunk Balassagyar-
maton, Budapesten, és harmadik 
éve Bécsben is. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a végén egy nagy kon-
certtel zárjuk le a képzést, ahova 
meghívjuk a tévét és a rádiót is, 
ez pedig nagyon vonzó a gyere-
kek számára, akik bíznak benne, 
hogy valaki felfedezi őket. Mert 
az is komoly probléma, hogy ha 
elvégzi a gyerek az egyetemet, 
merre menjen. Meg kell tanul-
nia menedzselnie magát. 

 � A tanítás ezek szerint 
kitölti az életét, és bőven 
akad dolga a koncertekkel is.

Előttem az lebeg, hogy amíg az 
Isten engedi, és van hangom, jól 
vagyok egészségügyileg – ami-
ért meg is teszek mindent, tor-
názom, jógázom, gyakorolok 
–, addig miért ne dolgoznék? 
A koncertek boldoggá tesznek, 
megvan hozzájuk az egyénisé-
gem, a tudásom, és külön öröm 
számomra, ha találkozhatok a 
közönséggel.

Kalmár András

Címlapon
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Jane Goodall és Hugo van Lawick a Jane című filmben, mely április 1-jén 18 órakor kerül bemutatásra a National Geographic csatornán
Forrás: National Geographic / Jane Goodall Institute
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Üzenet a Földről

Kalmár András

Az úgy volt…
N

ekem közismerten rossz 
az arcmemóriám, ezért 
magam is meglepődtem, 

amikor úgy éreztem, én ezt a sző-
ke srácot, aki a pincében üldögél 
a szintijével és a kütyüivel, már 
láttam valahol.

D
e ez azután történt, hogy 
az emeleten megismer-
hettem a Rumcájszra 

hajazó bárót, Hugot, aki talán 
minden idők legnagyobb termé-
szetfilmese volt. 

E
gy barátom mutatott be 
neki, aki családi össze-
köttetései révén épp gya-

kornoki és gondnoki státuszban 
volt, egy az év nagy részében la-
katlanul álló, amszterdami fla-
mand barokk palotácskában, 
ahova Hugo csak vágni járt haza. 
Hugo ugyanis szenvedett Amsz-
terdamban, illetve mindenütt, 
ahol volt vezetékes víz, közvilá-
gítás meg villamos, és alig várta, 
hogy a filmjének utómunkála-
tait befejezvén visszatérhessen 
a vadonba. Az afrikai vadonba, 
ahol ifjúkorától kezdve élt, és 
ahol Maugliként nevelte fel fiát 
első feleségével, akit úgy hívtak, 
hogy Jane Goodall.

A szőke srácot pedig Stewart-
nak hívták, és a pincé-
ben zenét komponált 

mancslógató leopárdokra, ásíto-
zó oroszlánokra, és folyóparton 
ügető zsiráfokra, akiket Hugo 
szürke teflondobozokban pihe-
nő filmtekercseken hozott haza 
a szavannákról, ahol a mélykék 
égen tűzpiros felhőpamacsok 
lebegnek, és a homokról visz-
szaverődő utolsó napsugarak 
simogatják a faágon lustálkodó 
leopárd bajuszát. Nem túlzok: 
Hugo van Lawick Leopárd kö-
lyök (The Leopard Son) című 
egész estés mozifilmje ilyen ké-
pekből áll. És ami szavakba 
öntve giccsözönnek tűnhet, az 
filmen, igazi 35 mm-es filmen, 
amelyet még nem tuningolt pép-
pé a digitális szűrők özöne, maga 
volt a csoda. 

D
e hogy lehet egész estés 
egy természetfilm? Hugo 
van Lawick azt találta ki, 

hogy az állatokat nem fajuk kép-
viselőiként mutatta be, hanem 
személyiségükre, sőt egyénisé-
gükre fókuszált – a szó legszo-
rosabb értelmében –, és ezzel egy 
olyan új műfajt teremtett, amely 
képes volt 70 percen át lebilin-
cselni a nézőit. 

S
tewie-ről, pedig közben ki-
derült, hogy a gimis éveim-
ben a szobám falait borító 

Police poszterekről olyan isme-
rős. Ő állt Stingtől jobbra, ő volt 

a dobos. Azt, hogy azóta film-
zeneszerző lett, nem tudtam, de 
azt igen, hogy Stewart Copeland 
a világ egyik legnagyobb dobosa. 
Nem véletlen hát, hogy ő írt ze-
nét a világ egyik legjobb termé-
szetfilmjéhez. Ami emberfeletti 
munkával készült.

A
z egész úgy kezdődik, 
hogy hajnalban kimegy 
a kétfős stáb az előzőleg 

gondosan kiválasztott helyszín-
re, és ott is marad napnyugtá-
ig. És nem is csinál semmi mást 
két hónapon át. Ezalatt az ál-
latok megszokják, hogy jön-
nek-mennek, és megszokják az 
autó motorjának hangját is. De 
ha tönkremegy a kocsi, és új au-
tó kell, akkor az újabb két hónap.

D
e ha már nem zavar-
ja az autó az állatokat, 
kezdődhet a forgatás. Il-

letve a várakozás. Nem csak a 
megfelelő állatra várnak, ha-
nem a megfelelő fényre. Hugo 
filmjeinek egyik nagy titka az 
volt, hogy csak akkor nyom-
ta meg a kamera gombját, ha 
a fényviszonyok is kellően iz-
galmasak voltak. Hiába csóko-
lózott hosszan két leopárd egy 
baobab fa tövében, ha nem vi-
lágította meg őket hátulról a 
rózsaszín égről visszaverődő 
alkonyi napsugár, Hugot nem 
érdekelte a jelenet.

M
ivel egy-két kivételtől 
eltekintve, emberi láb 
nem érinthette a Tan-

zániai Nemzeti Park területét, 
mindent távolról, teleobjektívek-
kel vettek fel.

A
ztán hazamentek és át-
adták a hangmérnöknek 
a listát: egy hiéna kaca-

ja, egy oroszlán horkolása, egy 
gepárd gazellát üldöz, stb. Ekkor 
a hangmérnök fogta a magnóját, 
a puskamikrofont, hőlégballon-
ba szállt, és megpróbálta begyűj-
teni a listán szereplő hangokat 
a Szerengeti felett. Akadt olyan, 
amit csak egy év múlva sikerült. 

M
a már, amikor a telefon-
jainkban hordjuk kame-
ránkat, akkor a Hugo van 

Lawickhoz hasonló természetfil-
mesek munkái olyanok, mintha a 
piramisokat néznénk egy panel-
házból. Negyven kilós vasládá-
kat cipeltek a dzsungelek mélyén, 
felhúzhatós kamerákkal hódítot-
tak sokezres csúcsokat, egyensú-
lyoztak a vulkánok peremén, vagy 
merültek vérszomjas barrakudák 

közé, bármikor kockáztatták az 
életüket, vagy ami sokszor még 
annál is fontosabb volt, a felsze-
relésüket, egyetlenegy felvételért, 
egy jó beállításért. A műfajnak sok 
hőse névtelen maradt, de néha, ha 
mögöttük állt a nap, az árnyékuk 
is képbe került a sivatag homok-
ján, vagy sziluettjük tükröződött 
az állatok szemében.

B
aron Hugo van Lawickot 
a tanzániai Ndutuban te-
mették el 2002-ben, azon a 

helyen, ahol táborának sátrai áll-
tak 30 éven át. Most a nemzetkö-
zi dokumentumfilmfesztiválok 
díjait sepri be az a film, amit az 
ő felvételeiből állítottak össze és 
a Jane címet kapta. A film Hu-
go első feleségéről, Jane Goodall-
ról szól, de aki megnézi, láthatja, 
hogy igazából neki egyetlen sírig 
tartó szerelme volt: a kamera.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Polgár Teréz Eszter

A régészet iránti érdeklődése-
met egy fantasztikus pedagó-
gus-házaspárnak köszönhetem: 
Nagytarcsán, ahol felnőttem, 
ők alapították és működtették 
a szkíta leletekkel is büszkélke-
dő helytörténeti múzeumot. A 
’80-as években olyan múzeumi 
kultúrát és múzeumpedagógi-
át műveltek, amiről ma is csak 
álmodunk. Rendkívüli történe-
lemórákat tartottak, régészeket 
hívtak előadni, és ők is renge-
teget meséltek. Nekem alapél-
ményem, ahogy a honfoglalást 
bemutatták. Már ötödikben szól-
tam a történelemtanáromnak, 
hogy szeretnék eljutni egy ása-
tásra, majd amikor Dunaföld-
váron rendeztek feltárást, írtam 

a vezetőnek, hogy szeretnék ott 
önkénteskedni. Ezután minden 
nyáron ásatáson dolgoztam, hat 
éven át. Fantasztikus volt a lég-
kör, akár talicskát is szívesen tol-
tam egész nap. Középiskolában, 
az építőipari technikumban az 
iskola alapítója, Gáborjáni Péter 
építész és Beke Györgyi kerami-
kus rajztanárom szerettette meg 
velem az építészetet, a kerámiát 
és iparművészetet; sőt, az egész 
világlátásomra hatott: hogy az 
ember saját értékrendszert tudjon 
felépíteni, ugyanakkor a nyitott-
sága megmaradjon. A Karinthy 
Gimnázium művészeti körét is 
látogattam, ahol szintén rengete-
get kaptam. Nagyon hálás vagyok 
ezeknek a tanároknak.

Adta magát, hogy érettségi 
után régésznek jelentkezz?

Régész szakra majdnem maxi-
mum pontszámmal lehetett csak 
bekerülni, nem is vettek fel elsőre. 
Viszont hallgattam az egyetemi 
előadásokat, miközben kertész-
ként dolgoztam a Kiscelli Múze-
umban. Ott futottam bele egy 
restaurátorba, akit még a Fazekas 
Központból ismertem, ahová an-
no jártam. „Zsolt, maga mit csi-
nál itt?” Azzal felküldött a Várba, 
ahol ásatási technikust kerestek: 
’94-től ’98-ig ez volt a munkám, 
már egyetem mellett is. 

Minden egy irányba mutatott.
Igen, főleg, hogy másodévben, 

’96-ban fölvettek a Szent Ignác 

Szíria – szerelem és misszió
Katolikus Szakkollégiumba. 
Bentlakó, aktív tagja tudtam 
lenni a közösségnek, ami a lel-
ki, és később a szakmai életemre 
is nagy hatást gyakorolt. Az ott 
kiformálódott gondolatvilágot 
vittük tovább a felnőtt életünk-
be. Az első szobatársam Major 
Balázs volt, aki ma a Régészet-
tudományi Intézet igazgatója a 
Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men. Ő már ’95-től kijárt Szíriá-
ba, kétszer egyetemi ösztöndíjjal, 
utána kutatóként folyamatosan. 
A vezetésével alakult meg a Szí-
riai Magyar Régészeti Misszió, 
melyhez én 2005-ben csatlakoz-
tam – akkor kezdtük el a csopor-
tos terepbejárásokat. A Tartus 
megyei kollégák kérésére segí-
tettünk felmérni a lelőhelyeket, 
topográfiai munkát végeztünk, 
majd felkérést kaptunk Margat 
johannita várának feltárására. 

A kelet iránti érdeklődésed már 
korábban is megvolt?

Igen, ’93-ban, tizennyolc éve-
sen két barátommal elmentünk 
Törökországba hat hétre: bejártuk 
az országot hátizsákkal, stoppol-
va, a délszláv háború kellős kö-
zepén. Ráadásul én Kónyától 
egyedül jöttem vissza: az anatóliai 
tíz napom életre szóló élmény. Az 
emberek hasonló közvetlenségét, 
segítőkészségét Szíriában éltem 
át. A török út a felnőtté válásom 
egyik lépcsője volt. 

A családod nem aggódott?
Biztos féltettek. Akkor még 

nem volt mobil vagy inter-
net, egyszer telefonáltam haza. 
Egyetem végén és utána viszont 
főleg itthon dolgoztam, illetve 
az égetőkemencék történetével 
foglalkoztam. Az angliai ösztön-
díjaimat is ennek a témámnak 
köszönhettem. Izgalmas varga-
betűk, örökségvédelmi munka 
után 2005-ben indult el a szíriai 
projekt, pont, amikor megszüle-
tett a második gyerekem. 

A feleséged mennyire volt 
felkészülve rá, hogy sokat fogsz 
utazni?

Szerintem semennyire, de 
mindenben támogatott. Sokat 
köszönhetek neki. Szerencsére 
a megélhetésünket nem befolyá-
solta, ha önkéntesként elutaztam 
egy-egy hónapra, mert szabadú-
szó voltam. A szíriai utakat az 
első években nem szponzorál-
ta senki; az elhivatottságunkra 
épültek. Nagyon fontos a profesz-
szionalizmus, de a közös cél és a 
közösségi háttér még fontosabb, 
ezért mind a helyiek megnyerése, 
mind a saját csapat egyben tar-
tása alapvető volt. Mi kezdettől 
más attitűdöt vettünk fel, mint 
a nyugat-európai kutatócsopor-
tok, akik hozták a fehér ember 
gyarmati gondolkodását. A he-
lyiek ezt azonnal megérzik. Mi 
minden segítségnek nagyon 

örültünk, mindenkit partner-
ként kezeltünk – és minden cé-
lunk egyezett a helyiek céljaival! 
Ehhez kellett Balázs is, aki há-
tizsákos egyetemistaként kezdte 
a személyes kapcsolatokat építe-
ni. A projektekbe fokozatosan 
be tudtunk vonni szír fiatalokat, 
ma már többen ösztöndíjas ré-
gész- vagy doktoranduszhallga-
tók nálunk, a Pázmányon. Teljes a 
kooperálás a kinti szakemberek-
kel a tervezéstől a kivitelezésen 
át a publikálásig, és ami nagyon 
fontos: a műemlék-helyreállítás-
ban is. Először a damaszkuszi 
citadellában kértek föl minket szi-
getelésre, amelyet a magyar kül-
ügyminisztérium is támogatott a 
helyi szakemberek bevonásával, 
így átadhattuk a technológiát. 

Most is Szíriából érkeztél pár 
napja. Min dolgoztatok? 

A johanniták másik nagy ke-
resztes várának, a Crac des Che-
valiers-nek a régészeti kutatásán, 
illetve kápolna-helyreállításán: 
erre 2016-ban kértek fel minket, 
miután visszafoglalták. Korábban 
a damaszkuszi citadella szigete-
lési munkálatai mellett Margat 
egy-egy, még a háború előtt meg-
sérült épületrekonstrukciójának 
előkészítését koordináltam. A mi 
munkánk továbbra is missziós ke-
retben zajlik, de 2014-től én már a 
Pázmány munkatársaként dolgo-
zom a Régészettudományi Intézet 
oktatójaként, és az elmúlt három 
évben a misszió kapott támogatást 
a kiutazáshoz is. A csapat nyilván 
kisebb, mint 2009/10-ben, amikor 
vagy 100 emberrel mentünk ki a 

Régésznek lenni igazi gyerekkori álom – amely so-
kaknál akkor ér véget, amikor a romantikus elkép-
zeléseket felülírja a realitás. Vágner Zsolt is régész 
szeretett volna lenni, de nála – ahogy fogalmaz – ez 
sosem múlt el. Ma a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Régészettudományi Intézetének oktatója; tizen-
két éve rendszeresen jár az újjáépítésre váró, nemrég 
még háború sújtotta Szíriába. Annak a magyar Szí-
riai-Magyar Régészeti Missziónak a tagja, mely 2011 
ősze óta egyedüli külföldi régészcsoportként van je-
len a közel-keleti országban. 
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margati projektre: restaurátorok, 
régészek, művészettörténészek, 
építészek, önkéntes alapon. Min-
denki úgy jött haza, hogy bele-
szerelmesedett Szíriába. 

Te is nagyon szereted. Miért?
Szíria az arab kultúra legfon-

tosabb központja volt a közép-
korban, és ma is az, a háború 
ellenére. Elképesztő látni Da-
maszkusz középkori történetének 
forráskiadásait kétölnyi széles-
ségben az értelmiségi családok 
polcain. És nem csak dísz, betéve 
tudják. Ami engem nagyon vonz 
Szíriában, az emberek kedvessé-
ge mellett az a nagyon ősi kultú-
ra, amelyet az ott élők élnek – a 
vallásban és a hétköznapokban 
is –, ez hat vissza a viselkedésük-
re. Volt szerencsém hat húsvétot 
kint tölteni, utoljára az ún. Keresz-
tény Völgyben, egy félmilliós zárt 
keresztény tömbben. Katartikus 
volt. Két szír kollégám családjá-
nál laktam megosztva, de min-
denki más is családtagként kezelt. 
Már anno, az első terepbejárá-
soknál tapasztaltam a hihetetlen 
vendégszeretetet. A szír muszli-
mok részéről is, de persze, a ke-
resztényekkel még van egy plusz.

Megszólítanak, meghívnak 
ismeretlenül?

Ha elmegyünk egy lelőhelyre, 
és ott ők épp piknikeznek – ami 
szokás –, akkor elvárják, hogy 
odaülj, érdeklődj, és ők is érdek-
lődnek: igazán. Emberiek a kap-
csolatok. Egy európainak furcsa, 
hogy folyton köszönnek, kérdez-
getnek, de ez annak a szociális 
gondolkodásnak a része, hogy 
odafigyelnek egymásra. Így kap-
juk a legizgalmasabb információ-
kat. Mi kezdettől transzparensek 
voltunk, a sajtó is követte a mun-
kánkat. A zárkózottan, titokzato-
san dolgozó régészcsapatok mind 
elfogytak. 2011 őszétől mostanáig 
csak mi dolgozhattunk, mert ve-
lünk kialakult a bizalom. Idén egy 
katonai ellenőrző pontnál néz-
ték a papírjainkat, és a katona, 
mikor megtudta, hogy mi dol-
goztunk Margatban, elkezdett a 
margati vár freskójáról beszélni, 
majd odajött, és megölelt. 

Voltatok veszélyben?
Tudatosan kerültük a veszélyes 

helyeket, az ott élőktől tudtuk, 
hova mehetünk. A háború előtt 
én keresztül-kasul utaztam Szí-
riát, éjjel, nappal, sehol nem volt 

olyan biztonságérzetem, a hábo-
rú három évében viszont nem 
dolgoztunk. Én Palmyrában rég 
nem jártam, remélem, hamarosan 
visszatérhetek. A romterületén 
rend van, de az ötvenezres város-
ban lerombolták az infrastruktú-
rát. Itt egy provokált háborúról 
van szó – kezdettől, 2011 már-
ciusától, az első agresszív tünte-
tésektől jelen van az intervenció. 
Ez az ország a nagyhatalmi tö-
rekvések áldozata. Sokat elárul, 
hogy Szíria volt az egyetlen a tér-
ségben, amely az államadóssá-
ga nagy részét rendezte, és külső 
segítség nélkül önellátóan mű-
ködni tudott. Pont a háború előtt 
pedig ugrásszerű fejlődésnek in-
dult. Én tizenkét éve járok ki, de 
még csak most kezdem kapis-
kálni, mi történt, nem is merek 
megfogalmazni dolgokat. De az 
biztos, hogy a lakosok áldoza-
tok. Az ott lévő örökség az éle-
tük része; egyben a mi életünké 
is, hiszen a világörökségről van 
szó. Ha azt mondjuk, keresztény-
ség, az ott kezdődik, Szíriában: a 
legelső közösségek ott alakultak 
ki. Nehéz látni, hogy a háború 
hogy törte össze, szórta szét a 
mai keresztény közösségeket. És 

katartikus, amikor visszatérnek, 
próbálnak újra megkapaszkodni. 
Döbbenetes a szírek élni akarása, 
életszeretete. Ez az állam minden 
jóslat ellenére nem omlott össze, 
mert az emberek tartják össze az 
államot, ők pedig békét akarnak. 
Senki nem akarta ezt a háborút, 
gazdasági, politikai változásokat 
talán, de háborút senki. 

Mit tapasztalsz, akik Európába 
menekültek, hazatérnének?

Sok szírt ismerek, aki vissza-
megy, pedig otthon szegénység 
várja a szír font elértéktelenedése 
miatt. Egy értelmiségit Szíriában, 
ha végigjárta a ranglétrát, megbe-
csültek. Nyugat-Európában szá-
mokat látnak bennük, profitot, és 
ezt ők érzik. Sokan kint marad-
nak, persze, de mi abban próbá-
lunk segíteni, hogy minél többen 
tudjanak visszatérni, legyen ho-
va, és a régész-ösztöndíjasaink, 
ha hazamennek, hatékonyan ve-
hessenek részt az újjáépítésben. A 
legfontosabb, hogy a szírek újra 
tudják teremteni a közösségeiket. 

A különböző vallási csoportok 
együttélését hogyan látod?

Muszlim és muszlim közt is 
nagy különbségek vannak, a 
keresztény felekezetek között 
is. A szír kormány 80 százalé-
ka szunnita muszlim, hiszen ez 
egy többségi szunnita muszlim 
ország. A keresztények társa-
dalmi szerepe azonban min-
dig is meghatározó volt. A 
keresztény családokban ke-
vesebb a gyerek, de ők maga-
sabban képzettek, általában 
egyetemet végeztek, a mű-
veltség elvárás. Az ő helyben 
maradásuk ezért életbevágó 
a szír társadalom szempont-
jából. Nem véletlen, hogy az 
elűzésük, ellehetetlenítésük el-
sődleges cél volt a háborúban 
– ezzel a társadalom alapjait 
bombázták. A kormány a há-
ború előtti években sokat tett 
azért, hogy a különböző vallási 
közösségeket, iskolákat egyfor-
mán támogassa. Ez jellemezte 
a társadalmi és politikai gon-
dolkodást. Tavaly decemberi 

élményem Damaszkuszban, 
a nagymecsetben a főmufti 
és az ortodox pátriárka vallá-
si diskurzusa. Tartusban, ahol 
laktunk, az ortodox boltos vi-
gyázott a mellette lévő szunnita 
boltos árujára, és adott el he-
lyette, mikor ő naponta több-
ször elment imádkozni. Ki-ki 
őrzi a kultúráját, nem keve-
rednek, de kitűnően tudnak 
együtt élni, sőt, együtt ünne-
pelni. Amit nem viselnek el, az 
a szélsőség.

A gyerekeid szeretnének 
régészek lenni?

Elrettentő lehet nekik, hogy 
apa eltűnik hetekre. A hábo-
rú előtt két hónapra is, most 
legfeljebb hat hétre. De érdek-
li őket a történelem, a régé-
szet, megfogja őket is ennek 
a romantikája. Most 12 és 14 
évesek, ásatáson voltak már 
velem itthon. Kíváncsi va-
gyok, mikor kezdik majd kö-
vetelni, hogy vigyem el őket a 
Közel-Keletre.

15Magazinunk újrahasznosított papírból készül



A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

***Hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

Az akció 2018. február 1-jétől 28-áig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.FEBRUÁRI AKCIÓ!

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: ibuprofén

Láz- és fájdalomcsillapító, 
gyulladásgátló hatású készítmény

101,6 Ft/db101,6 Ft/db

1 625 Ft1 625 Ft Láz és fájdalomcsillapípítót1 625 Ft1 625 Ft

Advil® Ultra Forte lágy kapszula
16 db
Advil® Ultra Forte lágy kapszula
16 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció
tel.: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu

hatóanyag: bacillus clausii

Kiegészítő kezelésként a bél normál 
baktériumflórájának helyreállítására 

antibiotikummal való vagy 
antimikrobiális terápia során kialakuló 

eltérések esetén21,4 Ft/ml
an

21,4 Ft/ml

3 215 Ft3 215 Ft
gKieKiegésgészítzítő kkő kezezeezelésléskénként at  bél normál 

b kb té i fló ájá k h l állítá á3 215 Ft3 215 Ft

Normaflore belsőleges szuszpenzió
30×5 ml
Normaflore belsőleges szuszpenzió
30×5 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Az orrmelléküregek és a légutak heveny és idült 
gyulladásainak kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény. 
Hatóanyagai gyulladáscsökkentő, nyákoldó hatásúak, 
megkönnyítik a letapadt váladék felköhögését és 
kiürülését

32 Ft/ml32 Ft/ml

1 600 Ft1 600 Ft1 600 Ft1 600 Ft

Sinupret® belsőleges oldatos cseppek
50 ml
Sinupret® belsőleges oldatos cseppek
50 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

hatóanyag: szabalpálmatermés kivonata

Jóindulatú prosztatamegnagyobbodás 
esetén fellépő vizelési zavarok 

kezelésére
60,3 Ft/db

Jó

60,3 Ft/db

3 620 Ft3 620 Ft óindulatú prosszztatamegnagyobbodásJó3 620 Ft3 620 Ft

Teva-Saballo 320 mg lágy kapszula
60 db
Teva-Saballo 320 mg lágy kapszula
60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer***

hatóanyag: pelargonium sidoides

Felső légúti fertőzések, többek között a közönséges 
megfázás tüneteinek enyhítésére. Hagyományos 
növényi gyógyszer. 
A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló 
használaton alapul

78,3 Ft/ml78,3 Ft/ml

1 565 Ft1 565 Ft1 565 Ft1 565 Ft

Kaloba® belsőleges oldatos cseppek
20 ml
Kaloba® belsőleges oldatos cseppek
20 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHOTRI/0001/18

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 
www.gsk.hu

A kiújuló ajakherpesz korai jeleinek és 
tüneteinek kezelésére: kezeli az 
ajakherpeszt és a hólyagképződést is 
megakadályozhatja

852,5 Ft/g852,5 Ft/g

1 705 Ft1 705 Ft1 705 Ft1 705 Ft

Zovirax Duo 50 mg/g és 10 mg/g 
ajakherpesz krém  2 g
Zovirax Duo 50 mg/g és 10 mg/g 
ajakherpesz krém  2 g

Vény nélkül kapható gyógyszer
OACC744/07.16

forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

hatóanyag: acetilcisztein 

Fokozott viszkozitású nyákelválasz-
tással, köhögéssel járó légúti 

betegségek váladékoldást elősegítő 
terápiájában javallt

57,5 Ft/tasak57,5 Ft/tasak

1 725 Ft1 725 Ft
Fokozott viszkozitású nyákelválasz-

tással, köhögéssel járó légúti 
b t é k ál dék ldá t lő ítő1 725 Ft1 725 Ft

ACC® 200 mg granulátum
30 tasak
ACC® 200 mg granulátum
30 tasak

Vény nélkül kapható gyógyszer
MAG1802LFSZ 

forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
www.beres.hu

Magnéziumhiány 
megelőzésére és 

kezelésére

24,6 Ft/db244 6 Ft/t/db

2 210 Ft2 210 Ft
Magnéziumhiány  

Béres Magnézium 250 mg +B6 filmtabletta
90 db
Béres Magnézium 250 mg +B6 filmtabletta
90 db

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
VTD1802LFSZ 

forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
www.beres.hu

Magas hatóanyag-tartalmú – 3000 NE  – D3-vitamin 
az immunrendszerért, a csontozatért, a fogazatért és 
az izmokért

24,3 Ft/db244 3 Ft/t/db

1 455 Ft1 455 Ft
Magas hatóanyag tartalmú 3000 NE D vitamin

Béres Vita-D3 Forte 3000 NE tabletta
60 db
Béres Vita-D3 Forte 3000 NE tabletta
60 db

Étrend-kiegészítő készítmény**

Komplex összetétel luteinnel, 
antioxidánsokkal és cinkkel. A cink 

hozzájárul a normál látás 
fenntartásához

96,5 Ft/db996,5 Ft/db

2 895 Ft2 895 Ft
Komplex összetétel luteinnel,

ti idá kk l é i kk l A i k2 895 Ft2 895 Ft

Ocuvite® lutein forte tabletta
30 db
Ocuvite® lutein forte tabletta
30 db



A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

FEBRUÁRI AKCIÓ! Az akció 2018. február 1-jétől 28-áig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHOTRI/0001/18

forgalmazza: 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid 

Gyorsan megszünteti az orrdugulást és hatása akár 
12 órán át tart

163,5 Ft/ml163 5 Ft/ml

1 635 Ft1 635 Ft1 635 Ft1 635 Ft

Otrivin Menthol 1 mg/ml adagoló 
oldatos orrspray  10 ml
Otrivin Menthol 1 mg/ml adagoló 
oldatos orrspray  10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Felnőttek és 6 év feletti 
gyermekek számára 
gyulladáscsökkentőként, 
fájdalomcsillapítóként és 
fertőtlenítőként torok-, 
szájüregi és fogíny-irritáció 
kezelésére

75,6 Ft/db75,6 Ft/db

1 210 Ft1 210 Ft1 2210 Ft1 2210 Ft

Septolete® Extra 3 mg/1 mg 
szopogató tabletta  16 db
Septolete® Extra 3 mg/1 mg 
szopogató tabletta  16 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Duzzanatcsökkentő és váladékoldó hatóanyag 
kombinációját tartalmazó orrspray. Alkalmazható 
orrdugulás és heveny arcüreggyulladás kezelésére. 
Kíméletes, mert nem szárítja a nyálkahártyát, és akár 
4 hétig is használható

151,5 Ft/ml151,5 Ft/ml

1 515 Ft1 515 Ft1 515 Ft1 515 Ft

Nasopax orrspray gyermekeknek
10 ml
Nasopax orrspray gyermekeknek
10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

Csökkenti a lázat, mérsékli az orr 
és az orrmelléküregek dugulását, 

csillapítja a fájdalmat és 
gyulladáscsökkentő hatású

86,5 Ft/db86,5 Ft/db

1 730 Ft1 730 Ft Csökkenti a lázat, mérsékli az orr1 730 Ft1 730 Ft

Advil® Cold Rapid 200 mg/30 mg 
lágy kapszula  20 db
Advil® Cold Rapid 200 mg/30 mg 
lágy kapszula  20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Száraz és hurutos köhögés esetén, 2 éves kortól

7,1 Ft/ml7,17 Ft/Ft/ml

1 425 Ft1 425 Ft1 425 Ft1 425 Ft

Stodal® szirup
200 ml
Stodal® szirup
200 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Hatékonyan csökkenti a megfázás 
és az influenza tüneteit

184 Ft/tasak1184 Ft/tasak

1 840 Ft1 840 Ft1 8840 Ft1 840 Ft

Wick TriActin citrom ízű por 
belsőleges oldathoz  10 tasak
Wick TriActin citrom ízű por 
belsőleges oldathoz  10 tasak

Orvostechnikai eszköz*

Kettős hatású komfort szemcsepp, amely 
hosszantartó komfortérzetet nyújt a vörös, 
irritált, száraz szem számára

305 Ft/ml305 Ft/ml

3 050 Ft3 050 Ft3 050 Ft3 050 Ft

Optive™ szemcsepp
10 ml
Optive™ szemcsepp
10 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: biszakodil

Hashajtó készítmény, rövid időtartamú 
kezelésre szolgál székrekedés esetén

33,8 Ft/db

Ha
k

33,8 Ft/db

1 690 Ft1 690 Ft ashajtó készíttmény rövid időtartamúHa1 690 Ft1 690 Ft

Stadalax® 5 mg bevont tabletta
50 db
Stadalax® 5 mg bevont tabletta
50 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: nikotin

A nikotin utáni vágy és a dohányzás 
abbahagyásával összefüggésben jelentkező 
megvonásos tünetek enyhítésére

3860 Ft/adagoló tartályg y

3 860 Ft3 860 Ft
386860 FFt/adagoló tartály

3 860 Ft3 860 Ft

Nicorette® Quickspray 1mg/adag 
szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray
          1 adagoló tartály

Nicorette® Quickspray 1mg/adag 
szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray
          1 adagoló tartály

Étrend-kiegészítő készítmény**

A C-vitamint liposzómális 
formában tartalmazza, mely 
lehetővé teszi a C-vitamin 
kiváló hatékonyságú 
felszívódását és 
hasznosulását a szervezetben

57,3 Ft/db57,3 Ft/db

3 435 Ft3 435 Ft3 435 Ft3 435 Ft

Novo C plus® liposzómális 
C-vitamin lágy kapszula  60 db
Novo C plus® liposzómális 
C-vitamin lágy kapszula  60 db

Étrend-kiegészítő készítmény**

11 féle ásványi anyagot, 13 vitamint, valamint 
10 mg zöld tea- és 5 mg vörösszőlő-kivonatot 
tartalmazó komplex készítmény, az 50 év 
felettiek igényeinek megfelelő összeállításban

22,6 Ft/db22,6 Ft/db

1 355 Ft1 355 Ft1 355 Ft1 355 Ft

Patikárium Multivitamin 50+ 
tabletta  60 db
Patikárium Multivitamin 50+ 
tabletta  60 db

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHOTRI/0001/18

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
hatóanyag: diklofenák-kálium 

Enyhíti a fejfájást, fogfájást és 
menstruáció következtében fellépő 

fájdalmat

90,3 Ft/db90,3 Ft/db

1 805 Ft1 805 Ft
y j j , g jEnyEnyhíthíti ai a fefejfájást, fogfájást és
áá ió kö k éb f llé ő1 805 Ft1 805 Ft

Cataflam Dolo 25 mg bevont tabletta
20 db
Cataflam Dolo 25 mg bevont tabletta
20 db



www.beres.hu                                                         facebook.com/beres.klub

Mert a napot nem  
lehet eltenni.
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Mondanom sem kell, 
hogy a Szakira hogy 
hat ez a Valen-

tin-napi őrület. Lépten-nyo-
mon fintorog, utálkozik és 
szitkozódik, minden mó-
don demonstrálja, hogy 
mennyire elhatárolódik 
mindentől, ami szívecskés, 
plüss meg cuki, főleg a túl-
áradó, nyalós-falós érzelmek-
től, ugye, amilyen a szerelem. 
Szerinte.

Én ráhagyom, mert 
semmi kedvem a 
Szakival vitázni, mert 

az azzal járna, hogy hetekig 
rám se nyitná az ajtót, Spi-
rike viszont sokkal bátrabb 
nálam, és sokkal szentimen-
tálisabb, mint a Szaki, így az-
tán egy emberként száll 
szembe vele a szerel-
mesek védelmében, illetve 
önmaga védelmében, akiből 
a szerelem, állítása szerint, ki 
nem fogy soha. 

Na, nem mintha Spiri-
két nem hagyták volna 
már el, nem zokog-

ta volna tele a párnáját hosszú 
éjszakákon át, nem csellen-
gett volna évekig szingliként a 
nagyvilágban a szerelmet ke-
resve bús ábrázattal, talpig fe-
ketében, nagy fekete füstös 

szemeket rajzolva magának, 
hogy mindenki lássa, mennyire 
kiábrándult és reményvesztett. 
De amióta Spirike, szintén sa-
ját állítása szerint, rádöbbent az 
élet lényegére, márpedig, hogy 
minden, de minden a szeretet, 
azt is megértette, hogy nem is 
kell férfiember ahhoz, hogy 
a nőt a szerelem áldott érzése 
lengje körül. Mert itt van pél-
dául ez a bögre forró tea, mond-
ta, és aztán lassan belekortyolt, 

a szemét lehunyta, és mély le-
vegőt vett hosszan (nyilván az 
orrán át, mert a szájában még 
mindig ott időzött a kortyocska 
tea), majd nagyot nyelt, kinyi-
totta a szemét, és ránk mosoly-
gott. A szeme csillogott, az arca 
kipirult, és mi azon mereng-
tünk, mi a fenét tett a csészéjé-
be, ami ilyen nagy hatással volt 
rá. De itt jön a lényeg. Hogy 
Spirike egy filter zöld teán és a 
vízen kívül semmit nem tett a 
csészéjébe, mégis elborította az 

életöröm, a mámor és a szere-
tet, mert mindvégig, amíg 
a tea a szájához ért és le-
csorgott a torkán, a pilla-

natra figyelt, az érzésre, amit 
a forró nedű kelt életre benne. 
A fanyar ízre, meg ahogy vé-
giggurul a testében, egészen a 
gyomráig lehet követni a korty 
útját, mondta, és ez a pillanat 
azt kiáltja, hogy élet, élet, él-
ni gyönyörűség, nem kell hoz-
zá nagy csoda, csak a pillanat a 
maga teljességében. És mi ez, ha 
nem szerelem. 

Márti, akit kézzel fog-
ható szerelem ron-
gyol már évek óta, 

rálegyintett Spirikére ked-
ves, megbocsátó mozdulattal, 
ami azt jelezte, hogy bár Spi-
rike nyilván nem normális, 
attól még szeretjük, és aztán 

Vág Bernadett

Szív küldi
Társaslány

hozzáfűzte, hogy jó dolog a tea, 
az már igaz, de a szex még jobb, 
vagy ne is menjünk el rögtön a 
szexig, maradjunk csak egy pá-
ros teázásnál, egymás szemébe 
nézve, némán. Rubin tea, ugye-
bár, meg sárga páragőz… Na, az 
már viszonylag elég jó.

Pisti szerint nem az a baj a 
szerelemmel, hogy nya-
lós-falós meg szívecskés, 

hanem az, hogy múlandó, reg-
gel még a felhőkben járunk, es-
tére meg unjuk az egészet, és 
szívesebben néznénk a soroza-
tot a tévében, mint egymást. 
Azt most nem tette hozzá, amit 
mindannyian tudunk, hogy 
Pistike egyetlen részt se volna 

képes megnézni az esti soroza-
tából zokogás nélkül, ha valahol 
karnyújtásnyira nem morogna 
ott az ő Pistije, akivel reggelre 
ismét a felhőkbe száll, és szí-
vecskés üziket sem átall kül-
dözgetni neki, ha Valentin-nap 
van, ha nincs. 

Szerintem a szerelem úgy 
kell, mint a levegő, és iga-
za van Spirinek abban, 

hogy a csupasz érzés magában 
is életre kelthető, csak csend-
ben kell lenni hozzá egy kis 
időre. Az én szép szerelmem, a 
legelső és örök, aki rám moso-
lyog minden tavaszban, haté-
ves volt, és én is hat, és egymás 
mellett ültünk a padban. És ez 

a fiú, amikor kifogyott a töltő-
tollamból a tinta, a saját tollá-
ból kövér pöttyöt buggyantott 
a mutatóujja begyére, hogy az 
én tollam felszívhassa onnan. 
Ez az igaz szerelem, biztosan 
tudom. Ekkor érkezett a vilá-
gomba, és itt időzik ma is, hol 
felragyog, hol elhalványul, 
hol meg csillogó darabkákban 
szóródik körém. Másodikban 
elköltöztünk, nem járhattam 
többé abba az iskolába, a fi-
út is elvesztettem örökre, és 
ma már golyóstollal írok. De 
ha olvasná ezt itt, tudja meg, 
hogy elindult felé tőlem egy 
szív, piros és plüss, és cukin 
vigyorog. A Szaki pedig puk-
kadjon meg.

HIRDETÉS
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Január elején csodálatos dolog 
történt velem: tönkre ment a cé-
ges telefonom. Kicsit aggódtam, 
mert egy normális hétköznap 
volt, én viszont nem mentem 
be dolgozni. Semmi különöset 
nem terveztem, csak megbeszél-
tük a fiaimmal, hogy együtt tölt-
jük az egész napot, elmegyünk 
hangszerboltba, barkácsáruház-
ba és minden olyan helyre, aho-
vá a feleségem és a lányaim nem 
hajlandók bemenni. Szóval férfi 
utódaimmal bandába verődve 
nyakunkba vettük a várost, né-
zelődtünk, dumáltunk, úgy érez-
tük, miénk a világ!

A céges telefon utolsó leheletét 
kihasználva reggel átirányítot-
tam a magán számomra a hívá-
sokat, így a cégtől is elérhettek, 
ha baj van. 11 óra körül gyanús-
sá vált, hogy nem hív senki, ezért 
ránéztem a privát telefonomra, 
és láttam, hogy se kép, se hang. 
Szuper. Bence és Gergő is pró-
bálták újraindítani, sikertelenül, 
pedig ők korunk igazi telekom-
munikációs szakértői! Bence te-
lefonjáról jeleztem a kollégáknak, 
hogy a gyerek számán elérnek, 
ha nagyon kell. A probléma nem 
csupán az elérhetőségemmel volt, 
hiszen manapság egy ennyi-
re okos telefon, ha tönkremegy, 
akkor gyakorlatilag oda az em-
ber fél élete. A készülék naptárát 
használom notesz helyett, látom 

rajta a leveleimet, illetve elen-
gedhetetlen a cég banki ügylete-
inek intézéséhez, mindezeken túl 
benne van életünk összes fontos 
telefonszáma. A nap folyamán 
kénytelen voltam ránézni a leve-
lezésemre, ezért ígéretem ellené-
re egy kávézóban kinyitottam a 
laptopom, és szegény fiaim meg-
várták, amíg apa csatlakozik, le-
tölt, elolvas, válaszol. A második 
ilyen akciómnál ránéztem a srá-
cokra, és elszégyelltem magam, 
majd gyorsan lecsuktam a gépet. 
Estig minden ráér! Otthon, mi-
után mindenki lefeküdt aludni, 
szomorúan konstatáltam, hogy 
irgalmatlan mennyiségű levelem 
érkezett aznap (is).

Másnap kaptam a munka-
helyemen egy cserekészüléket, 
amiben a céges partnerek tele-
fonszámai nagyrészt megvoltak, 
de nem mindenkié. Így jó pár 
ismerősnek bemutatkoztam, az 
egyik az anyám volt, a másik a fe-
leségem, aki ezen megsértődött. 
Mint utóbb kiderült azért, mert 
otthon megint leállt a kazán, 
és nem találta a szerelő számát. 
Mondanom sem kell, a telefo-
nomban volt az is… Ugyanezen 
a napon – előre eltervezett szán-
dékkal – a laptopom alattomosan 
felmondta a szolgálatot. Ettől a 
pillanattól kezdve nem mertem 
közelíteni az irodai eszközök-
höz és a kollégák gépeihez sem, 

kez dtem 
úgy érezni, hogy 
a jelenlétem 
ténylegesen 
veszélyezteti a 
termelést. Ar-
ra gyanakod-
tam, olyan 
tér van kö-
r ü löt t e m , 
ami a mini-
mális intel-
ligenciával 
rendelkező 
elektronikus 
készü léke-
ket megza-
varja. Estére 
megtartottam a homlokomon 
a kanalat, és hétvégére elvállal-
tam egy műsort a faluházban, 
ahol közkívánatra kézrátétellel 
fogok gyógyítani. A viccet fél-
retéve, egész jól túléltem a na-
pot. Este a hatéves lányomtól 
kértem egy jégvarázsos füze-
tet, és beleírtam, miket terve-
zek a hétre. Másnap boldogan 
indultam a jegyzeteimmel dol-
gozni, mindenkivel mindent át 
tudtam beszélni, nem nyom-
kodtam kényszeresen a telefo-
nom, mindenre és mindenkire 
tudtam figyelni, és (!) aznap este 
nem dolgoztam otthon!

Lehet, hogy mostantól ha-
vonta két napra minden gépet 
tönkreteszek.

Nem mondom, hogy nem érde-
kel, ha a kütyüim (egy örökölt 
telefon és egy ugyancsak leve-
tett laptop) rendetlenkednek, 
de ha a telefonom ellátja klasz-
szikus feladatát, azaz csörög, ha 
hívnak – hiszen szülésznőként 
szükséges, hogy 0-24 órában 
elérhető legyen a számom –, 
felőlem sztrájkolhat az inter-
netelérhetőséget vagy az alkal-
mazásokat tekintve.

Azt ellenben nehezen vi-
selem, ha a háztartási gépeim 
nem dolgoznak tökéletesen, 
és ha véletlenül felmondják a 
szolgálatot, na akkor tudok ki-
borulni! És ha netán több nél-
külözhetetlen segítőm adja fel 
egyszerre, hajlamos vagyok 

összeesküvés-elméleteket sej-
teni a háttérben. Amikor 
beköltöztünk a Házba, ragasz-
kodtam bizonyos márkához a 
konyhagépek terén, mert a régi 
konyhámban a főzőlap, a moso-
gatógép és a sütő is tönkrement, 
persze szigorúan a szavatossági 
idő letelte után. Miután a javítá-
suk egy vagyon volt, és heteket 
vártunk a megfelelő alkatrész-
re, most hosszas mérlegelés 
után egy könnyen szervizelhe-
tő, megbízható, magas vásár-
lói elégedettséget mutató, felső 
középkategóriás márka mel-
lett tettem le a voksomat, úgy-
hogy mikor az átköltöztetett 
kilencéves mosógépem vég-
leg feladta, a mosókonyhát is a 
márkahűség jegyében szereltük 
fel. Vígan dolgozott is a majd-
nem ipari méretű mosógépem, 
mígnem háziasszonyi létem 
egyik legnagyobb mulasztá-
sát követtem el, nem húztam 
fel a cipzárt egy pulcsin és még 
meg is tömtem szegény szerke-
zetet, úgyhogy egy hasadás ke-
letkezett az ajtó gumigyűrűjén. 
Ettől kezdve egy vígjátékot for-
gathattak volna rólam, kezdve 
a telefonbeszélgetéssel, melyet 
egy szerelővel folytattam, és 
megtudtam, hogy be kellene 
vinnem a műhelybe a mosógé-
pet, amit két markos legény ci-
pelt be ide hevederrel… Azután 

hetekig nem kevés szennyes/
mosott ruhával jártam dolgoz-
ni, anyukámhoz és minden-
hova, ahol mosási lehetőséget 
sejtettem. Felfedeztem az ön-
kiszolgáló mosodák világát, és 
bújtam a videókat, hogyan le-
het házilag kicserélni az ún. 
„üstszájgumit”. Eközben pe-
dig megbolondult a kazánunk, 
és hol fűtés nem volt, hol meleg 
víz, és persze volt, hogy telje-
sen leállt a rendszer, a tél kö-
zepén hat gyerekkel az ünnepi 
időszakban…

De most már minden mű-
ködik! Apa megrendelte arany-
árban az ajtógumit, ijesztő 
mértékben szétszedte a mosó-
gépet, az akkor még működő 
laptopról nézte felváltva német 
és angol szerelők demó videóit, 
harmadik nekifutásra „négyke-
zes” technikával kicserélte, rögzí-
tette, visszaépítette, helyére tolta, 
és láss csodát, sikerült! A kazán 
története sem volt egyszerű, több 
hét, jó néhány káromkodás, a 
szerelő többszöri látogatása és 
próbálkozása és persze egy nagy 
csomó pénz kellett hozzá, de új-
ra melegek a radiátorok. Ebben a 
jó melegben pedig már nekilát-
hattunk Dávidkám bozontos fri-
zurájához: hajmosás, hajvágógép 
beizzít, nyírás megkezdése, majd 
a fejtetőt elérve egy recsegő hang, 
ennyi…

Küttel Dávid

Apaszemmel 

– a hiba mindig az én készülékemben van
A gépek lázadása

Szonda Györgyi

Anyaszemmel

– avagy ami elromolhat, az el is romlik 

A gépek lázadása
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Sallai Ervin
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Jégvarrás

Tisztelt szülők!

Ahogy arról a gyermekektől 
bizonyára már értesültek, a 
farsangi mulatságot, a tavaly 
sokak rosszallását kiváltó vá-
góhídi helyszín helyett, idén a 
városi jégpályán korcsolyázva 
tartjuk, hála a polgármester úr 
önzetlen felajánlásának. 

Az alsósok azonos tematikus 
jelmezbe öltöznek. A hupikék-
törpikék-jelmezhez szükséges 
kék pufidzsekiket és sapkákat 
a Színvarázs divatáruüzletben 
vesszük meg osztálypénzből. 
A boltvezető Irénke a polgár-
mester úr édesanyja, így 10% 
kedvezményt biztosít mind a 
négyszáz jelmezre az egyéb-
ként is roppant vonzó, negy-
venezer forintos vételárból. 

A rosszindulatú híreszteléssel 
szemben a dzsekiket farsang 
után is használhatják majd a 
gyermekek, mert bár se nem 
divatosak, se nem könnyűek, 
rikító kék színűknek köszön-
hetően a legnagyobb tömegben 
is látszanak majd már távolról. 

A tanári kar részéről Viro-
vecz tanár úr maszkírozza 
magát Hókuszpóknak. Tulaj-
donképpen csak egy macská-
ra lesz szüksége a szerephez. 
Kollégánk jó eredményekkel 
búcsúzott el az idegszana-
tóriumtól, és már fokhagy-
mafüzér nélkül is hajlandó 
találkozni a gyerekekkel, csak 
a Mikulás ünnepséget ne hoz-
zák szóba előtte, mert attól 
pánikbeteg lesz.

A felsősök idén is szabadon 
beöltözhetnek bármilyen 
kézzel készített jelmezbe. Kis 
újítás: kérjük, a jelmezekre ír-
ják rá, mit ábrázolnak, mert 
tavaly sírás lett abból, hogy 
Tihanyi Miklóska Jabbának 
öltözött a Csillagok Háborújá-
ból, de többen azt hitték, hogy 
ő a Kaka emoji. Amennyiben 
a töri tagozatos Herceg Zsófi-
ka tartja magát terveihez, és 
Hammurapi törvényoszlop 
lesz, be is mondatjuk hangos-
beszélőn, nehogy műfallosz-
nak nézzék. 

Természetesen a tornából 
felmentett diákoktól nem 
várjuk el, hogy a többiek-
kel korcsolyázzanak, meg-
terhelve a kis szervezetüket. 
Ők ehelyett választhatják, 
hogy inkább elméleti testne-
velésből írnak felmérő dol-
gozatot. Készüljenek olyan 
kérdésekre, mint például: 
Milyen erők hatnak egy 160 
centiméter magas jégtán-
cos korcsolyacipőjére, ha az 
mérlegállásban forogva má-
sodpercenként 2,3-szer per-
dül meg a tengelye körül?

A jégpálya mellett hagyomá-
nyos magyaros farsangi ételek 
kaphatók. A gyerekek a zseb-
pénzükből vásárolhatnak csö-
rögefánkot, kocsonyát vagy 
Oreo kekszet. Kérjük, mér-
sékeljék a forraltbor-fogyasz-
tást, mert nem szeretnénk, 
ha részegen kurjongató ötö-
dikesek randalíroznának az 
utcákon a rendezvény után, 
kukákat rugdosva. Épp elég 
volt tavaly és azelőtt. 

Tudjuk, hogy a jég szilárd hal-
mazállapotában meglehetősen 
csúszós, mégis fölöslegesnek 
tartjuk, hogy a tisztelt szülők 
felszórják sóval. Szöges cipő he-
lyett is inkább a korcsolyát ja-
vasolnánk. Ha mindenképpen 
meg kívánják védeni gyerme-
keiket az esésektől, szereljék fel 
őket térd és könyökvédővel, si-
sakkal és gerincprotektorral, va-
lamint karúszóval arra az esetre, 
ha váratlanul elolvadna a jég.

A jégpályán az egyezményes hala-
dási irány az óramutató járásával 
ellentétes. Mivel hagyományos 

mutatós órája már senkinek 
sincs, úgy jegyezhető meg, hogy 
az egérrel klikkelő kéz legyen kö-
zel a palánkhoz. Apropó palánk: 
a jégkorongból bodicsek néven 
ismert test a test ellen ütközés és 
palánkra szorítás a farsang alatt is 
lehetséges. Általános közlekedési 
szabály, hogy a nagyobb jelmez-
nek elsőbbsége van. Tehát az óriás 
sün előbb mehet almáért a mele-
gedőbe, mint Hófehérke.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
műjégpálya alkalmatlan a lék-
horgászatra, ezért fölösleges a 
diákoknak láncfűrészt hozni 

magukkal, épp elég lesz a ho-
kiütőkkel hadonászókra figyelni.

A jégkarbantartó traktort re-
méljük, idén nem a nyugdíjas 
otthonból kell visszahozniuk a 
rendőröknek, mert a tavalyi kárt 
sem fedezték a takarékbélyegek.

Bízom benne, hogy fergeteges 
lesz a hangulat mind a pályán, 
mind az ortopédián a korizás 
után. 

Üdvözlettel:
Kerecsendiné Szirbik Klára 

(Zsófi néni)
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

A bölcsességfogak evolúciós 
szerepe közismert, viszont 
a mai embernek javarészt 
már nincs szüksége efféle 
pótfogakra. Mennyi idő 
alatt tűnhet el teljesen a 
bölcsességfog az életünkből?

Az evolúció léptékeit figye-
lembe véve még igen sok idő 
van addig hátra, de tény, hogy a 
törzsfejlődéssel párhuzamosan 
redukálódott az egyes fogcso-
portok száma, ennek megfele-
lően a nagy őrlőfogak száma is 
redukálódik. Míg korábban ál-
talános volt a három nagyőrlő, 
ma már egyre kevesebb harma-
dik van, sokaknál már a fogcsí-
ra sem fejlődik ki. A problémát 
az jelenti, hogy az arckopo-
nyánk mérete aránytalansá-
got mutat a fogak méretével és 
számával szemben. Magyarán 
szólva, a bölcsességfogakkal 
leggyakrabban az a gond, hogy 
kicsi a csontozat, és egyszerűen 
nem férnek el. Az mindenesetre 

az embrionális fejlődés során 
dől el, hogy a csontfejlődés al-
kalmával, a csonton belül ki-
alakul-e a fogcsíra, és további 
kérdés, hogy alkalmas állású-e 
arra, hogy előtörjön. Sokaknál 
csak az alsó bölcsességfogak 
törnek elő, a felsők már lehet, 
hogy nem, másoknál fejjel lefelé 
áll a csíra, és ezért nem bújik ki.

Mitől függ, hogy kinél 
problémamentes ez a folyamat?

Nem lehet általános okot 
megnevezni, hiszen külön 
öröklésmenet határozza meg 
az arckoponya csontozata és 
a fogak méretét. Tehát lehet, 
hogy az anyukától finom cson-
tozatot örököltünk, az apukától 
pedig széles „lapátfogakat”. El-
vileg elképzelhető, hogy mind 
a négy bölcsességfog normáli-
san kinő, de tényleg minden-
féle átmenet létezik, a teljes 
csírahiánytól kezdve a tökéle-
tes funkcionalitásig.

Említette, hogy a legnagyobb 
probléma, ha nincs helye a 
fogaknak.

Így van. A jobbik eset ilyen-
kor, ha a bölcsességfog telje-
sen a csontban marad: ilyenkor 
nem biztos, hogy el kell távolí-
tani, hiszen ha nem alakul ki 
kóros folyamat, akár életünk 
végéig bent maradhat. Problé-
ma két irányból léphet fel. Az 
egyik, ha a bölcsességfog neki-
feszül a meglévő fogaknak. Ez 
általában az alsóknál szokott 
jelentkezni, mert ezek helyez-
kednek el jellemzően ilyen po-
zícióban: ilyenkor a kitörő fog 
összekuszálja a többit, vagyis 
fogszabályozási probléma ke-
letkezik. A másik gond – és 
ez a leggyakoribb eset –, ha a 
fog félig-meddig előtör, a csü-
csök kint van, viszont az állása 
rossz, és nem tud teljesen kinő-
ni. Ennek következtében aztán 
olyan, tisztítás számára hozzá-
férhetetlen területek alakulnak 

ki, amelyek az előtte lévő hetes 
fog elszuvasodását, illetve a fé-
lig előtört bölcsességfog szuva-
sodását eredményezik. A félig 
előtört fogra ráboruló ínyterü-
let pedig úgynevezett tasakot 
képez: ez egy tisztíthatatlan bú-
vóhely a baktériumoknak, ami 
időnként begyullad, és komoly 
fájdalmakat okozhat. Ezek a 
körülmények mindenképpen 
a bölcsességfog eltávolítását in-
dokolják. Ami egyébként a 
legnagyobb, legnehezebb, 
legidőigényesebb, járóbe-
tegként végzett fogászati 
beavatkozás.

Miért ennyire nehéz 
a műtét? A nehéz 
hozzáférhetőség okoz 
problémát?

A nem kibújt fogaknál 
mindig műtéti úton történik 
az eltávolítás, és ilyenkor a fog 
nagy része vagy egésze még a 
csontban van. Vagyis ez nem 
egy úgymond szimpla foghú-
zás, mivel a fogat fel kell szaba-
dítani a csontból egy műtéttel, 
és csak ezután tudjuk kiemelni 
egyben vagy darabokban. Maga 
a műtét megoldható fájdalom-
mentességgel a korszerű helyi 
érzéstelenítők révén, viszont 
később szinte minden esetben 
utófájdalmak és duzzanat je-
lentkezik. Ezek akár négy-nyolc 
napig is eltarthatnak, ha pedig 

nagyon mélyen helyezkedett el a 
bölcsességfog, különböző egyéb 
szövődményekkel is számolni 
lehet. Például sérülhet az áll-
kapocscsonton belül futó ideg, 
amely a fogakat, az alsó ajakál-
lományt és a fogakat idegzi be. 
Ez egyébként nem túl gyakori, 
de előfordulhat, és ilyenkor kel-
lemetlen zsibbadás maradhat, 
amelynek oldódása akár hosz-
szú hónapokat is igénybe vehet.

Érdemes a nyugalomban lévő 
bölcsességfogakat preventív 
célzattal kiszedni, vagy inkább 
nem tanácsos ezeket bolygatni?

Én ezen a téren konzer-
vatív vagyok, és azt val-
lom: ha nem okoz problémát 
az adott bölcsességfog, ak-
kor nem kell bolygatni. In-
kább azt tanácsolnám, hogy 
két-három évente minden-
ki menjen el egy megfelelő 
rendelőbe, ahol a megfelelő 
diagnosztikai eszközökkel – 
vagyis panorámaröntgen-
nel – meg lehet bizonyosodni 

róla, okozhatnak-e problémát 
a fogak. A szakember ebből a 
bölcsességfogak állása mel-
lett jó esetben azt is meg tudja 
mondani, várható-e az előtö-
résük. Ha kicsit előtör a fog, 
az elmondottak miatt min-
den esetben el kell távolítani. 
Ha nem tör elő, maradhat, és 
pár évente megnézzük, nem 
alakult-e ki a csontban rekedt 
fog körül valami probléma.

Mikortól és meddig 
jelenthetnek gondot a 
bölcsességfogak? A praxisában 
mi volt a legextrémebb eset?

Még nyolcvan év feletti pá-
ciensnél is kellett műtenem 
csontban rekedt bölcses-
ségfogat, mert akkor kez-
dett el kellemetlenségeket 
okozni. Egy esetben pedig 
fogsort csináltunk egy tel-
jesen fogatlan szájba, amely 
hátul törte a bölcsességfog 
tájékát, és az inger hatásá-
ra a bölcsességfog szabad-

dá vált. Utána ezt is ki kellett 
műteni. De ezek azért tényleg 
extrém esetek, ilyen nagyon 
ritkán fordul elő. Egyébként 
fiatalabb korban is jelentkez-
hetnek nehézségek, bár náluk 
még nem minden esetben ala-
kult ki a teljes fogméret. Ez azt 
jelenti, hogy a bölcsességfog-
nak nincs gyökere, és a koro-
nai része van meg, ami olyan, 
mint egy golyó. Műtéttechni-
kailag egy ilyen bölcsességfo-
gat egyébként még a relatíve 
kis mérete ellenére is igen ne-
héz eltávolítani.

A rettegett bölcsességfog
A bölcsességfogak a fejlett világban mára 

már csak egy többé-kevésbé letűnt korszak 
kellemetlen maradványainak tűnnek, viszont 
ettől még nagyon tudnak fájni, és a fogorvo-
soknak is okozhatnak nehéz perceket. Dr. Mé-
hes Pállal, a Méhes Fogászat fog- és szájsebész 
szakorvosával beszélgettünk.

Dr. Draveczki-Ury Ádám
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

29

Kinél alakulhat ki ekcéma? A hajlam vagy 
a környezeti ártalmak növelik a kialakulás 
esélyét?

Az ekcéma kialakulásának különböző okai 
lehetnek. Normális körülmények között a 
bőrünk képes a különféle fizikai, kémiai, és 
biológiai behatásoknak ellenállni, túlzott 
igénybevétel esetén azonban előfordulhat, hogy 
a bőr védekező funkciója sérül, és nem kívánt 
tünetek, gyulladás alakul ki. A bőr „tűrőké-
pessége” függ a kortól, a nemtől, a genetikai 
adottságoktól. Megkülönböztetünk ún. alka-
ti ekcémát, melyet a bőr védekezőképességé-
nek veleszületett gyengesége okoz, illetve külső 
tényezők által kiváltott allergiás vagy irritatív 
mechanizmus alapján kialakuló ekcémát.

Amennyiben allergiás reakcióként lép fel, mi 
válthatja ki, és ez milyen tünetekkel jár?

Allergiás kórok esetén akkor beszélhetünk ek-
cémáról, ha korábban valamely anyagra, pél-
dául fémre vagy kozmetikumra érzékennyé 
vált a beteg, ezt követően pedig bőrgyulla-
dás alakulhat ki. Más esetben valamilyen ir-
ritáló anyag, például erős vegyszer váltja ki a 

tüneteket, amelyekre jellemző a piros, viszkető, 
apró hólyagokkal tarkított vagy hámló bőrfe-
lület. Krónikus formában a folytonos dörzsölés 
és vakarás miatt megvastagszik a bőr, a ráncok 
mentén és a bőrhajlatokban kisebesedik.

Hogyan előzhetjük meg az ekcéma 
kialakulását?

Megelőzésében fontos a bőr védekezőképessé-
gének megóvása, a szárító hatású szappanok, a 
kemény víz, a vegyszerek kerülése, és a rend-
szeres bőrápolásnak a napi rutin részévé kell 
válnia. Ebben segítségünkre lehetnek a pati-
kában elérhető, jó minőségű dermokozmeti-
kumok, hipoallergén tusfürdők, olajfürdők, 
testápolók, illetve a gyógyszerész által készí-
tett bőrápoló készítmények. 

Milyen gyógymódok, készítmények léteznek, 
amelyekkel házilag is kezelhetjük magunkat?

Enyhe viszketés, bőrszárazság esetén elegendő 
a fenti termékek használata, azonban ha erő-
sen viszkető, nedvedző, kisebesedő bőrtünetek 
jelentkeznek, mindenképp érdemes bőrgyó-
gyászhoz fordulni, mivel az ekcémának több 

Az ekcéma hatékony kezelése

fajtája létezik, rengeteg kiváltó oka lehet, és 
ezek tisztázása nem mindig egyszerű.

Szükségesek lehetnek például akár 
belgyógyászati vizsgálatok is a kialakulás 
okainak feltárásához?

Kontaktekcéma esetén – tehát amikor a bőr köz-
vetlenül érintkezik az allergiát okozó anyaggal – 
 érdemes átgondolnunk, milyen új anyagokkal, 
krémekkel, kozmetikumokkal érintkezett a bő-
rünk. Hosszabb ideje fennálló panaszok esetén 
a bőrgyógyász gyakran valóban kivizsgálást vé-
gez, és akár laborvizsgálatot, góckutatást is el-
indíthat a kiváltó ok tisztázására.

Amennyiben gyermekeknél, csecsemőknél 
alakul ki, mire kell kiemelten figyelni?

Újszülötteknél, csecsemőknél nagyon fontos a 
szárító, irritáló hatású anyagok és a túl gyako-
ri fürdetés kerülése. Használjunk kifejezetten 
a babák bőrére kifejlesztett fürdetőket, ápoló-
krémeket, hiszen az ő bőrük még kevésbé képes 
ellenállni a környezeti behatásoknak. Ameny-
nyiben a tünetek nem enyhülnek rövid időn be-
lül, mindenképp forduljunk orvoshoz.

Az ekcéma az egyik legkellemetlenebb 
bőrbetegség, amivel élete során bárki ta-

lálkozhat. Arról, hogy hogyan ismerhető fel, 
milyen gyógymódok léteznek, és mikor szük-
séges mindenképpen orvoshoz fordulnunk,  
dr. Komáry Gábort, a kecskeméti Hunyadi Já-
nos Gyógyszertár gyógyszerészét kérdeztük.
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Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark
8060 Mór, Dózsa Gy.u.111. - www.hetkut.hu
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu

Varázslatos Téli Wellness Kényeztetés
h 2  éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
h Érkezéskor 1 pohár forralt bor felnőtteknek, 
     gyermekeknek Mustlica (palackozott must)
h Vízi Világ korlátlan használata
Felnőtteknek 1x választható program:
h Uraknak: paraffinos kéz vagy lábápolás vagy japán manikűr
h  Hölgyeknek: manikűr gél lakkal ünnepi vagy téli hangulatú
     szalondíszítéssel vagy multivitaminos arcmasszázs 20’
Kiegészítő szolgáltatások ingyenes használata:
h Ping-pong, Minirex-terem, Játszószoba gyermekek részére

A csomag érvényes 2017.11.20 - 2018.03.25-ig, 2 teljes árat fizető 
személy esetén, kivéve 2017.12.22-27-ig, 2017.12.30-
2018.01-02-ig és 2018.03.15-18-ig. A kedvezmény egyéb 
kedvezményekkel nem vonható össze! 

már  14 950  Ft/fő/éj-től
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Mozdulj!

Édesapád is vívott. Fel sem 
merült, hogy más sportágat 
válassz?

De igen. Először karatéz-
ni kezdtem 5-6 évesen, mert 
az volt közel a lakhelyünkhöz, 
és a szüleim levittek, hogy a 
mozgásigényemet levezethes-
sem valahol. Körülbelül egy 
évig jártam, de az edzések előtt 
rendszeresen a mosdóban kö-
töttem ki, mert féltem elmen-
ni. Utána vitt el az édesapám a 
vívóterembe, ahol egy nagyon 
barátságos környezet fogadott, 
és olyan nevelőedzőt kaptam 
Gerevich Gyuri bácsi szemé-
lyében (Gerevich Aladár fia, 
szerk.), aki gyorsan a második 
apukámmá vált. Egy év múlva 
már versenyeken is indultam, 
ahol idővel egyre jobb eredmé-
nyeket értem el, úgy hogy nem 
nagyon volt lehetőségem abba-
hagyni, mert annyira szeret-
tem nyerni, versenyezni, hogy 
fel sem vetődött.

A Vasas SC-ben vívsz, 
ami számos sikeres vívó 
anyacsapata. Mi a titok? 

A Vasas SC egy nagy, össze-
tartó család, tökéletes az össz-
hang köztünk, és a termen kívül 
is barátok vagyunk, nem csak 
Szilágyi Áronnal, hanem a töb-
bi csapattársammal is. Emellett 
profi az oktatás, és ez az alapja 
mindennek, hiszen hiába jó a 

hangulat, ha nem megfelelők az 
edzők. Szerencsésnek mondha-
tom magam, hogy rögtön olyan 
trénerhez kerültem, aki kiváló 
szakmailag és pedagógiailag 
is, pontosan tudja, hogy mit, 
mikor kell tanítani, mondani 
ahhoz, hogy a legjobb eredmé-
nyeket érjem el. 

A vívás hagyományosan egy 
magyar sikersportág. Van 
példaképed?

Szigorúan vett példaképem 
nincsen. Az első olimpia, amit 
láttam, az athéni volt, ahol 
Nemcsik Zsolt vívott a döntő-
ben. Akkor csodáltam őt, és 
szerencsésnek éreztem magam, 
hogy egy teremben edzünk, 
nagy benyomást tett rám.

Hogyan jellemeznéd a vívói 
stílusodat?

Fizikailag egyelőre gyengébb 
vagyok a mezőnynél, hiába van 
meg a magasságom, viszont 
technikailag jól állok, ezzel tu-
dok kompenzálni, és ebben lá-
tom a jövőt is. Nem akarom 
felvenni a koreai vívók ritmu-
sát és rohanni a páston, hanem 
szép, pontos vívással megverni 
őket, hiszen a dinamikám el-
lenére, a fizikumom még alul 
marad hozzájuk képest, de 
szerencsére ez egy technikai 
sportág és értelemszerűen a fi-
zikumomon is dolgozom…

A világbajnoki győzelmed óriási 
meglepetés volt. Előzetesen 
milyen eredménnyel lettél 
volna elégedett?

Természetesen minden ver-
senyre nyerni megy az ember, 
de már a legjobb nyolcba kerü-
léssel is boldogan zártam vol-
na a világbajnokságot, mert a 
világranglistás helyezésemet 
megjavítottam. Azzal, hogy 
nyertem, bőven túlteljesítettem 
azt, amit az edzőmmel kitűz-
tünk célul. 

Mikor érezted úgy, hogy ebből 
akár arany is lehet? 

A 16 között Max Hartung el-
len vívtam, aki nagy mumus 
volt nekem, mert előtte több-
ször kikaptam tőle, ráadásul ő 
hazai környezetben volt. Az ő 
legyőzésekor éreztem először, 
hogy akár érmet is szerezhetek. 
Az elődöntő után pedig már ar-
ra gondoltam, hogy innen nincs 
visszaút, irány az arany.

Decemberben a hazai 
rendezésű világkupán 
ötödik helyezést értél el. A 
világbajnokság óta többet 
vársz el magadtól? 

Igen, a világbajnokság óta át-
értékelődött, hogy hol vagyok 
ebben a mezőnyben, és hogy 
mit akarok elérni. A győri ered-
mény nem volt csalódás, de 
nem is voltam elégedett vele. 
Azt éreztem, hogy akár jobban 
is végezhettem volna, de ezek 
az eredmények ahhoz segíte-
nek, hogy tudjuk, hol, miben, 
hogyan kell még fejlődnöm.

 

Tokióban mi a cél?
Egyelőre Tokió a cél, a kva-

lifikáció. Ha már kijutottam, 
utána tudok majd arról beszél-
ni, hogy mi a további terv.

Nehezebb magyar ellen 
vívnod?

Igen, ezért külföldi világver-
senyen nem szeretek itthoni 
ellenféllel vívni, mert mind-
egyikünk azt szeretné, hogy a 
magyarok minél tovább jussa-
nak, így ha mindenképpen mu-
száj, inkább minél később. Egy 
döntőben már nincs különbség, 
mert akkor biztosan mindket-
ten éremmel távozunk.

Az év sportolója választáson 
második lettél az újságírók 
szavazata alapján. Hogyan 
értékeled az eredményt? 

Baji Balázzsal nagyon jóban 
vagyunk, ezért örültem a győ-
zelmének, és nem éreztem rosz-
szul magamat amiatt, hogy őt 
választották. Természetesen re-
ménykedtem benne, hogy én 
kapom a trófeát, ezt most nem 
sikerült, de nincs bennem hiá-
nyérzet, mert megtettem min-
dent, ami tőlem telt. Már a jelölés 
is jó visszaigazolás és ösztönzés 
volt arra, hogy jó úton haladunk.

Még nagyon fiatal vagy, de gon-
dolsz már az élsport utáni életre?

Kereskedelem és marketinget 
tanulok a Budapesti Gazdasági 
Egyetemen, nyilván ha befeje-
zem a pályafutásomat, szeret-
ném hasznosítani a diplomát és 
a megszerzett tudást.  Egyenlőre 
viszont csak a sportra összponto-
sítok, mert az a tervem, hogy To-
kió után még legalább négy évig 
folytatom a vívást, megcélozva 
a 2024-es olimpiát is. Akkor 31 
éves leszek, de úgy érzem, hogy 
van még annyi erő bennem, hogy 
végigcsináljam.

Tokió a cél!

Még csak 24 éves, de már 
világbajnok kardvívásban, 
és nem csak a teremben 
veszik körül profi szakem-
berek, hanem azon kívül 
is. A TMC SPORT keretein 
belül az olimpiai bajnok 
Risztov Éva segíti a hét-
köznapjait. Szatmári And-
rással beszélgettünk.  

Tompa Diána
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Üzenet a Földnek
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Dr. Garamvölgyi László

Talán mondani sem kell, nagy vihart kavart a né-
met hatóságok bűnmegelőzési ajánlása, nemcsak 
szakmai körökben hördültek fel, hanem maguk 
az állampolgárok is nagy elutasítással fogadták, 
mondván, amúgy meg a rendőrség dolga lenne 
őket megvédeni. Kétségtelenül szorult helyzetben 
vannak a nyugati rendvédelmi szervek, mert egy-
szerűen nem tudnak mit kezdeni a menekültek 
tömegével (ez önmagában is veszélyes a közbiz-
tonságra), de főleg azzal a kriminális robbanással, 
ami 2015-től megfigyelhető. Nem tisztem minő-
síteni az inkriminált prevenciós javaslatot, ellen-
kezőleg, komolyan veszem és megvizsgálom az 
ötlet kivitelezhetőségét. 

Sigmund Freud (1856-1939) osztrák neurológus 
és pszichiáter óta tudjuk, hogy a Homo sapienst 
két ösztönfajta vezérelte evolúciós fejlődésében, 
mégpedig a létfenntartás, illetve a fajfenntartás 
sugallata. Látszólag tehát az ösztön inkább a pszi-
choanalízis kulcsfogalma, mintsem a kriminoló-
giáé, illetve a bűnmegelőzésé, de mégis érdemes 
vele foglalkozni, hiszen rémisztőek a bűnügyi 
statisztikák. A kutakodás tárgya pontosan az le-
het, ha megvizsgáljuk fajunk genetikai kódjait és 
azok összekapcsolódását ösztönvilágunkkal, illet-
ve cselekvési reakcióinkkal. 

Három általános tulajdonsággal rendelkezünk, 
úgymint a harag, az undor és a félelem (nincs köz-
te a szeretet), kvázi mint érzelmi ösztönök, tehát 
agyunk által irányított funkciókról beszélünk. 
Elménket átlagosan 85 milliárd idegsejt alkot-
ja, amelynek negyede évmilliók óta kész minták 

formájában működik. Miközben persze agyunk a 
testsúlyunk mindössze két százalékát teszi ki, de 
az oxigén és az energiánk húsz százalékát használ-
ja fel, ám egyiket sem tudja tárolni. Azért fontos 
ez, mert a létfenntartás ösztöne (zsákmányszer-
zés) és a fajfenntartás ösztöne (nemi erőszak) 
további két ösztönnel, a verseny és az együttmű-
ködés ösztönével együtt érvényesül – vagy ke-
rül ellentmondásba –, amit tudatunk koordinál. 
Mindebből az következik, hogy viselkedésünk-
ben, magatartásunkban, reakcióinkban egyszerre 
vannak jelen érzelmi és racionális, illetve ösztö-
nös és tudati tényezők. Érdemes még megemlíteni 
a genetikailag ugyancsak kódolt halálfélelmün-
ket, illetve az élet- és agressziós ösztönünket is. 

Nos, mindezek alapján valóban az a kérdés, 
hogy kifejleszthető-e (nem csak nőknél) az az 
ösztön, amellyel megérezhető a kritikus 
helyzet? Bűnmegelőzési szem-
pontból az a releváns, hogy mi-
lyen magatartással, cselekvéssel 
lehet kivédeni a személy elleni 
támadásokat, és ehhez a potenci-
ális sértettnek milyen képességekre 
kell szert tennie? 

Tegyük fel, hogy DNS-rendszerünk-
ben még vannak szabad genomok (a 
félelemösztönért 59 gén felelős), és 
mintegy a DNS-szintézis hibáit ki-
javítandó, valamiféle mutáció ré-
vén, új genetikai tulajdonság lehetne 
ez a speciális vészcsengő. Spontán 

elképzelhetetlen, mert természetes törzsfejlődé-
sünknek ilyen tartalékai nincsenek, mestersé-
gesen persze igen, de az már a Techno sapiens. 
Különben sincs ilyesmire szükségünk. Szögez-
zünk le egy tételmondatot; a bűnmegelőzés ta-
nult, készség szinten elsajátított ismeretek alapján 
történik, és így eredményes, amit persze katali-
zálhatnak bizonyos genetikai attitűdök (reflex, 
gyorsaság). A veszélyérzet – nevezhetjük kritikus 
helyzetnek is – genetikailag kódolt, elvileg az ilyen 
szituációkat ösztönösen fel kellene ismernünk, 
nincs tehát mit kifejlesztenünk. Agyunk viszont 
nem dekódolja. Az ellenkezője is igaz; az agresszió 
ösztönös, elménk mégsem képes kontrollálni. A 
paradoxon nyilvánvalóan az, hogy atavisztikus 
komponenseinket hogyan vagyunk képesek tu-
datilag navigálni, feljavítani vagy lerontani. 

Egyetlen kiút van, amit már a régi rómaiak 
is láttak; ratio et intellectus, tehát az ész és 
értelem megfellebbezhetetlensége, az az át-
fogó szellemi képesség, amely mostanság 
különösen felértékelődik. Vallom, a Neu-

mann-galaxis totális térhódítása ellenére 
(vagy éppen azért!), vissza kell találnia fa-
junknak a damaszkuszi útra. (Fajoknak 

is van életösztöne, nem csak egyede-
inek.) Kétségtelen, nehéz az utcai és 
személy elleni támadásokra hatásos 
receptet adni, viszont ezzel kapcso-
latos észbeli képességeink serkent-
hetők, főleg ami a rizikófaktorok 
elkerülését, és az esetleges támadá-
sok elhárításához szükséges reak-
ciók alkalmazását illeti. Magyarul 
ösztönvilágunkra alapozott, tanul-
ható és fejleszthető készségekről, 
illetve képességekről van szó. Ne 
feledjük: a félelem mindig konkrét, 

a szorongás pedig absztrakt. Így a támadásoktól 
való ijedséget kell előbb feloldani, majd a helyes 
reakciók – akár szakemberek bevonásával törté-
nő – elsajátításával kompenzálni az áldozat ere-
dendően hátrányos helyzetét. Mi több, a modern 
bűnmegelőzés fogalmi rendszerébe újonnan beil-
lesztett közbátorság azt is jelenti, hogy az elkövető 
többé már nem mehet biztosra, mert számolnia 
kell a kiszemelt erős ellenállásával, ezért már egy-
általán nem biztos a bűncselekmény befejezése. 
(Az absztrakt félelmet is kezelni kell, ami a kli-
nikai pszichológia asztala.) 

Befejezésül megszívlelésre ajánlom a megelőzés 
alapelvét; tanuljunk meg globálisan gondolkodni 
és lokálisan cselekedni.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

Tudatos védekezés, ösztönös elhárítás

HIRDETÉS

Mint ismeretes, szilveszterkor újfent voltak utcai támadások és zaklatások 
külföldön. Ezek kivédésére fogalmazta meg kimondottan nőknek szóló 

tanácsát a német rendőrség: fejlesszék ki ösztönüket, hogy megérezzék a 
kritikus helyzeteket…



Gratulálunk, a nyerteseket 

telefonon értesítjük!

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy 

 a nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében,  

a nyeremények értéke alapján csökkenő 

sorrendben történik!

34 3535

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

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

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

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

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

E-mail:  ........................................................................

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

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

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

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

•  Béni Sándorné, Sopron 
a Király Gyógyszertár (Sopron) vásárlója

•  Kelemen Zsolt, Budapest 
a Sztráda Gyógyszertár (Budapest) vásárlója

Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló 
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel 
és Lovaspark felajánlásával.

•  Feketéné Doktor Jolán, Győr 
a Kazay Endre Gyógyszertár (Győr) vásárlója

•  Kocsárdi János, Miskolc 
a Szinvapark Gyógyszertár (Miskolc) vásárlója

Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat 
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

A decemberi kvízjátékunk nyertesei:

1   Milyen márkájú pianínót kapott Tokody Ilona?
a) Rösler
b) Hoffmann
c) Petrof 

2   Hány éves volt a régészünk '93-ban?
a) 18
b) 28
c) 25

3   Melyik kéz legyen közel a palánkhoz?
a) a jobb
b) a bal
c) az egérrel klikkelős

4   Ki volt a mumus?
a) Vax Weber
b) Max Hartung
c) Mix Tape

5   Hol található az üstszájgumi?
a) fogszabályzón
b) kuktán
c) mosógépen

Karikázza be 
a helyes
válasz 

betűjelét!

34

Februári játékunk sorsolásán azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy 
Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott 
nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2018. február 28-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:
2018. március 12., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség 

(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)

Január 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 lak-
címét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon 
nyilvánosságra hozzuk.

Felhívjuk tisztelt játékosaink figyelmét, hogy kvízjátékunk 
megfejtéseit április 1-jétől kizárólag online tudják leadni.

Játsszon velünk és nyerjen!

Játékunkkal megnyerheti az alábbi 
nyeremények egyikét:

• 2 db kétfős wellnesshétvége a móri 
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban

• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp 
Egészségközpontban

Ha Ön 2018. február 1. és 28. között 
a túloldalon található Szimpatika kvízünket 
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek 
oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk, 
sorsoláson vesz részt.



JÓ EGÉSZSÉGET 
KÍVÁNUNK 

FEBRUÁRBAN IS!


