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Kalmár András interjúja
Charlie: Én tizenöt évig négy-öt órákat énekel-
tem. Ha benne vagy a rutinban, a mókuskerék-
ben, akkor mindent meg tudsz oldani. Lehet, hogy 
egy fiatal gyereknek három óra megterhelő, de mi 
még bírjuk.

Nagyon sok díjat kaptatok, nemcsak  
a dalokért, de azok hangzásáért is.  
A lemezeitekről bárki megmondja, hogy 
ja kérem, ez másképp szól. Mi volt ennek 
a titka? 

Tátrai: Egy űrt töltöttünk be. Abban az időben 
mindenki nagyon vad, agresszív volt, ment ez a 
rock-csörömpölés, dirr-durr, kandúr, mindenki 
hadászati módon muzsikált. Akkoriban Dorozs-
mai Peti stúdiójában, a Tom-Tomban csináltunk 
egy nótát Pálvölgyi Gézával, én elkezdtem gitároz-
ni, Charlie hozzáénekelt, és ez lett a Take It Easy 
Baby, ami egy meghatározó dallá vált a Tátrai Band 
életében. Irányt adott, mert elvált a szokásos tatará-
tól... hogy le kell trappolni a refrénben a közönség 
fejét, meg szét kell túrni gitárral.
Emlékszem, felvettem egy cérnavékony hangú gi-
tárt, és ujjal kezdtem el pengetni, amitől ez merő-
ben levált az abban az időben divatosnak mondott 
gitárstílusoktól. Charlie hangja eleve eltért az itthon 
megszokott, magasan kukorékoló srácok hangjától, 
és Géza a nyugalmával, a harmóniáival nagyon-na-
gyon sokat hozzátett, sőt tulajdonképpen az övé 
volt a koncepció, mi csak megvalósítottuk.
Charlie: Csináltunk valami olyat, ami nem egy tu-
catprodukció. Még analóg technikával dolgoztunk, 
szalagos magnóval, és szerintem azért szólt úgy... Én 
ezt az Illúziók nélkül c. lemezünket megmutattam 
egyszer egy amerikai zenésznek, és ő megesküdött 
rá, hogy ez valami kaliforniai stúdióban készült, 
nem hitte el, hogy itt, Budapesten.

Lennétek-e most fiatalok? Jobb lenne-e 
most elkezdeni a pályát? Vagy mondjuk  
a 2000-es évek elején?

Charlie: Nem. De ezen már sokat gondolkodtam. 
Az összes fiatal zenészgyerek irigy ránk, hogy ők 

is szerettek volna abban a legendás korban benne 
lenni... pedig nekünk nagyon kemény volt. Tibusz 
játszott ötven vagy száz lemezen, én is csináltam 
huszonhét vagy harminchét lemezt, volt úgy, hogy 
évi kettőt. Ugyanakkor csak negyvenévesen sike-
rült életem első lemezét összehozni, nem húszéve-
sen, mint jó pár kollégának.
Tátrai: Nem is értem, hogy ez a korszakos dolog 
mitől probléma. Az én nagymamám Hajmási Pétert 
hallgatta, én pedig Jimmy Hendrixet játszottam és 
Tűzkerékre jártam. Ne várjuk azt a mai fiataloktól, 
hogy Charlie-t vagy Tátrait hallgassanak... Ezt fe-
lejtsük el! Ők csinálják a maguk dolgát, ez az élet 
természete. Az én unokám egészen máshogy él, mint 
ahogy én éltem annyi idős koromban, hála a jó Is-
tennek. Fogalmad sincs arról, hogy hogy nézett ki 
Angyalföldön '66-68-ban a világ, hogy mondjuk mi 
folyt a Danuvia Művelődési Házban. Minden hét-
végén tömegverekedés volt, az Angyalföld–Újpest 
összevont csapata a Zugló ellen. Koncert után leve-
zették az energiát. Egészen más volt az atmoszféra, 
ma már hál’ Istennek ilyen nincs, de ugyanakkor 
egy kicsit túlontúl ki van fésülve minden, le van 
polírozva, és ahogy nézem, egyre drámaibb módon 
tűnik el az egyéniség. A mi fiatalságunkban a zenei 
egyéniségünk nem volt bekorlátozva, nem is lehetett 
volna, már azért sem, mert fogalma sem volt senki-
nek arról, hogy ez mi. A politikai irányító szervek 
nem is sejtették, hogy ebből mi lesz... vagy mit okoz. 

Fotók: Szabó Dániel 

„Az légy, aki vagy”
Az első szó, ami eszembe jut a két elválaszthatatlan rocklegendáról, az az önazonosság. Kevés olyan 
előadóművésszel találkoztam, aki minden gesztusában, mondatában és pillantásában annyira 
önmaga lett volna, mint ők ketten. Ahogy hallgatom a sztorikat, olyan, mintha két vadnyugati hős 
mesélne egy korról, amiben szerencsevadászok, megingathatatlan jellemű indiánok és prémvadászok 
harcoltak a felbecsülhetetlen értékű kincsért, egy álomért, ami gitárokon és dobokon szólalt meg, és 
ki tudja még miféle hangszereken, és voltak dalok, amikért érdemes volt tűzbe menni... Ahogy ma is.
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Hatalmas koncertetek lesz november 6-án. 
Egy ekkora dobásra mennyit kell készülni? 
Ez fizikailag is nagyon megterhelő lehet, 
kell erre külön edzeni?

Charlie: Nem kell gyúrni... Ha az egészség megvan 
– és az Isten áldásával megvan –, nem kell semmi. 
40-50 éve muzsikálunk együtt, ez nem egy friss ze-
nekar. És hát a barátság, az sokat segít.

Abban biztos vagyok, hogy minden számot 
oda-vissza tudtok, és nyilván nüánszokat 
kell csak kigyakorolni, de azért nehéz lehet 
ennyit állni a színpadon... Mennyit fogtok 
játszani, három órát, két és fél órát?

Tátrai: Én csak húsz percet... Viccelek. Egyébként 
miért kérdezed ezt? Azért, mert ilyen öregnek né-
zünk ki?



Nem tudták hova rakni, és mire észbe kaptak, már 
baj volt, annyira nagy erővel jött ez a kultúra, hogy 
a fiatalságot bekapta, berántotta.

„Az ifjúsági probléma.”
Tátrai: Yes!

Az akkori zenei forradalom nagyon 
izgalmas volt és inspiráló, most viszont ott 
a rengeteg lehetőség, aki tehetséges, az 
tényleg meg tudja mutatni magát...

Tátrai: Nem lehetett annál tökéletesebb szituá-
cióba beleszületni, mint amibe én beleszülettem.  
A szüleim elhagytak, a nagymamám nevelt fel. 
Nem volt, aki kezében tartson, nem volt, aki pa-
rancsoljon. Én pedig tizenhat éves koromban elsza-
badultam otthonról, elmentem a Radicshoz (Radics 
Béla, legendás magyar gitáros – a szerk.) gitározni, 
és ott beleestem egy teljesen új világba. És ennél 
jobb világot elképzelni sem tudnék a születéshez és 
a felnövéshez. De ha erről az unokámnak mesélek, 
nem is érti, hogy miről beszélek. Neki ez nincs meg. 
De nagyon boldog vagyok, hogy ott voltam abban 
a korban, és itt lehetek most. Beszélhetünk arról, 
hogy milyen nehéz 70 évesen fölszívni magad, hogy 
muzsikálj a színpadon, de mi ezt meg tudjuk ugra-
ni. 18 éves koromban biztos, hogy jobban futottam, 
mint ahogy most futok, és ezt átvitt értelemben is 
mondom. De az a jó az egészben, hogy nem azt 
várják el tőlünk, hogy rakétával kilőjük magunkat 
és föl-alá repüljünk 50 méter magasan a színpad 
felett, hanem azt, hogy ott álljunk, ő énekeljen, én 
gitározzak, a zenekar pedig kísérjen. Nem a Bala-
ton Soundra járó unokáim jönnek el a bulira. Per-
sze eljönnek, a szüleik meg a nagyszüleik tisztelete 
miatt, de az más. Viszont ott lesz a mi közönségünk 
is, akik hála Istennek együtt öregszenek velünk, és 
ez így van jól.

Lehetett volna ennyi időn át együtt 
dolgozni anélkül, hogy barátok vagytok? 

Tátrai: Nem. Gondolj bele, nemcsak a színpa-
don vagyunk együtt, hanem a próbateremben, az 

utazáskor, a magánéletben, mindenhol. Ha ott va-
lami kis taszítás van, akkor borul a dolog.

Laktatok is együtt?
Tátrai: Hát hotelban…

Albérlet, vagy ilyesmi?
Tátrai: Ja, azt nem. Eleget laktunk együtt, egy 
szállodában. DDR, Lengyelország, Szovjetunió,  
Románia, Bulgária. Mit hagytam ki? Csehszlovákia.
Charlie: És még Nyugat-Németország.
Tátrai: Ja, igen. De hát akkor is a DDR-ben lak-
tunk. Szoci blokk, KGST-exportbanda voltunk.

Volt közös barátnőtök? Nem egyszerre, 
hanem egymás után.

Tátrai: Azt hiszem, ez intimszféra. És ha még azt 
is megkérdezed, hogy volt-e együtt fiú barátunk, 
akkor meg aztán tényleg nem is tudom, hogy mit 
mondjak. De visszatérve a csajozásra, a rockszakma 
ilyen tekintetben a legkönnyebb a világon... a leges-
legkönnyebb. Semmi mást nem csinálnak a csajok, 
csak jönnek örülni. Mi pedig úgy csináljuk, hogy 
örüljenek. Ha ezt összerakod, akkor már kész is a 
kép. De ez az ipar része, a lemezcégek úgy öltözte-
tik be a vitézeket, hogy minél tetszetősebb, minél 
etetősebb, minél vonzóbb legyen a felszerelésük, ez 
is ahhoz kell, hogy a biznisz jól működjön. A sok 
kellék mind azt szolgálja, hogy minél jobban ra-
jongjanak, minél jobban őrjöngjenek a zenekarért.

Van itt egy másik dolog, ami a csajozás 
mellett az előadóművészetben nagyon 
jelen van, stílszerűen azt mondhatnám, 
hogy „egy szippantás a jóból”... Ti itt 
vagytok, de nagyon sokan nincsenek már 
itt, rámentek az alkoholra, a drogra,  
a szerekre.

Tátrai: Én a magam történetét tudom elmondani. 
Piáztam egész életemben elég keményen, elég ren-
desen. És beleszaladtam olyan állapotba is, ami már 
régen a gáz kategória. Ez olyan, hogy ha iszol, még 
véletlenül se hiszed el magadról azt, hogy piás vagy. 
Hiába mondja akárki, csak azt mondod, hogy hát 
én nem vagyok piás, csak ennyit iszom meg minden 
nap. Nagyon rossz állapotba kerültem. Volt olyan, 
hogy a Muzikumban összeestem és a mentő vitt el 
a színpadról. És akkor abba is hagytam, most már 
öt vagy hat éve nulla pia. 40 éves koromban voltam 
utoljára így egyben, mint most. Sokkal erősebb va-
gyok, hogy megszűnt ez a része az életemnek. 
Charlie: Hát én elég későn kezdtem el piálni, olyan 
30 éves lehettem.
Tátrai: De te nem is voltál rajta soha. Úgy, mint 
én, biztos nem.
Charlie: Régen nem is cigarettáztam. Na, most 
láncdohányos vagyok. 
Tátrai: Na, ez meg egy másik sztori. A cigi.
Charlie: Viszont azzal nyugtatom magamat, hogy 

nem tüdőzöm le... Szükségem van rá. Volt olyan or-
vos, aki azt mondta, hogy Charlie ne hagyd abba. 
Volt, aki meg azt, hogy azonnal. Az italozás pedig 
olyan, hogy nem vagyok zugivó. A zugivás azt je-
lenti, hogy otthon... Otthon nem iszom.
Tátrai: Hát én otthon nem zugittam, hanem ki volt 
rakva. Nem volt abban semmi zug.

Charlie, az, hogy 30 évesen kezdtél el 
inni meg cigizni, milyen hatással volt a 
hangodra?

Charlie: Semmilyennel. Figyelj, a Tibor az tudja. 
Én az Olympiával Joe Cockert, Rod Stewartot, 
Blood, Sweat and Tearst énekeltem. A régi idők-
ben attól függött, hogy egy banda milyen zenét 
játszik, hogy mire volt képes. Most is nehéz lenne 
megtanulni egy pár zenekarnak azt a repertoárt, 
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HIRDETÉSamit akkor játszottunk. És mi mindig olyan sze-
rencsések voltunk, hogy nagyon jól felkészült ze-
nészekkel muzsikálhattunk, így a legnehezebb 
feladatokat is meg tudtuk oldani, mind zenében, 
mind énekben.

Jártál valaha tanárhoz?
Charlie: Le kellet vizsgáznom az Országos Szó-
rakoztatózenei Központban, itt minden énekes-
nek és zenésznek kategóriavizsgát kellett tennie. 
Az, hogy valaki A, B, vagy C minősítést kapott, 
meghatározta, hogy hol léphetett fel. Nekem azt 
mondták, hogy menjek el tanárhoz, mert az so-
kat jelent a vizsgán, úgyhogy a Mamihoz jártam, 
a Kapás utcába. A harmadik órán azt mondta a 
Mami, hogy drága kisfiam, te jöhetsz ide bármi-
kor, de én téged nem tudlak megtanítani énekel-
ni, mert te mindent fordítva csinálsz. A levegőt is 
fordítva veszed... 

Az OSZK-vizsgához kellett szolfézs?
Charlie: Hát leütöttek egy hangot, és azt mond-
ták, énekeljek rá egy kvartot, aztán énekeljek egy 
kvintet. Le kellett olvasnom egy kottát, nem volt 

nagyon komplikált. Mindegy, bementem, leénekel-
tem a kötelezőket. Egy hülye öltöny volt rajtam és 
nagyon féltem, de akkor egyszer csak bejött a Ma-
mi azzal, hogy ő az én növendékem. Az a Mami, 
aki azt mondta, hogy engem nem tud megtanítani 
énekelni. De azért tőle függetlenül kaptam meg az 
A kategóriát.

És Tibusz, te tanultál valaha zenét? 
Tátrai: Nem, de OSZK-vizsgán én is voltam, ponto-
sabban egy minimumvizsgán. Volt egy nagyon híres 
gitáros, Öcsi bácsi, egy öreg roma jazz-zenész. 
Charlie: Hátul hosszú volt a haja, de különben ko-
pasz volt, ezért feltekerte a haját a feje tetejére. Úgy 
hívtuk, hogy Öcsi bácsi, a briós.

És ő vizsgáztatott? 
Tátrai: Emlékszem, bementem, hát tele volt a 
gatyám, mivel semmiféle előképzettségem nem 
volt, az ég adta világon. Sőt, akkor még kifejezet-
ten zöldnek számítottam, nem is volt még rendes 
gitárom. Ott ült az öreg, kis izé bajusz, kihú-
zott szemöldök, feje tetején meg a briós. Na, ak-
kor fogjon egy gesz-moll hét kilencet – mondta. 

Mondom, ezt hagyjuk ki... lehetett újat kérni. Jó, 
akkor játsszon – és mondott három-négy akkor-
dot. – Hát én ezeket nem tudom. – Akkor mit 
tud? Nekiálltam, és eljátszottam valami gitárbu-
git. Azt mondta, ez jó, viszontlátásra. Ez volt az 
OSZK-vizsga. Onnan különben nem lehetett el-
jönni anélkül, hogy nem tudtál száz akkordot. Ér-
ted? Ennyire jó fej volt az öreg, hogy követte a 
fiatal világot, a trendeket, és tudta, hogy már nem 
lehet a régi iskolát számon kérni.

Van olyan, amit nagyon szerettetek volna, 
de nem jött össze?

Charlie: Nem. Összejöhetett volna egy pár dolog, 
de ebbe nem is akarok belegondolni. Az azzal járt 
volna, hogy disszidálok, meg itt marad a kétéves 
kisfiam és a feleségem. Nem, nem.
Tátrai: Az élet döntésekről szól. Minden apró 
kis döntésed megváltoztatja a sorsodat. Én úgy 

gondolom, hogy nem az a fontos, hogy hol játszol, 
hanem hogy mit. Aki azt tűzi ki, hogy hol szeret-
ne játszani, az nem a zenével foglalkozik, hanem 
a külcsínnel.
Charlie: Én megtaláltam a társaimat, a zenészkol-
legáimat, nekem ez elég. Én tudom, hogy ki mit 
tud, és Tibusz is tudja, hogy ki mire képes. Én már 
nem akarok mást. Boldogok vagyunk, hogy egy-
általán dolgozhatunk, szeretjük, amit csinálunk, 
és lesz ez a nagy koncert, ezt megcsináljuk szépen. 
Biztos lehetne jobban zenélni, de ennél többet nem 
tudtunk. Boldogok vagyunk, ha játszhatunk, és így 
fog véget érni az életünk. Ennyi.

És nagyon boldog vagyok, 
hogy ott voltam abban 

a korban és itt lehetek most.
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Generál együttes: balról Várkonyi Mátyás, Póta András, 
Novai Gábor, Horváth Charlie, Tátrai Tibor, Solti János. 

Forrás: Fortepan / Urbán Tamás



Szentkuty Nikolett interjúja

Milyen típusú köhögések léteznek, melyek for-
dulnak elő a leggyakrabban?
Fontos tisztázni, hogy a köhögés nem betegség, ha-
nem egy tünet. A patikában mi azt tudjuk felmérni, 
hogy mióta áll fenn a tünet, illetve hogy hurutos 
vagy száraz köhögésről van-e szó. Azt azonban nem 
tudjuk kideríteni, hogy milyen eredetű, mi okozza, 
így a régóta fennálló tüneteknél azt javasoljuk, hogy 
a beteg mindenképpen kérjen orvosi segítséget.

Mi válthatja ki a hurutos köhögést?
A hurutos köhögés különböző felső légúti fertőzé-
sekhez köthető, amelynél a legnagyobb problémát 
az okozza, hogy folyamatosan váladék termelődik, 
amely köhögési ingert generál. Ilyenkor az a leg-
fontosabb, hogy segítsünk a betegnek felköhögni a 
váladékot, ezzel is elősegítve a gyógyulást. Erre ma 
már léteznek speciális készítmények, váladékoldók, 
köznapi nyelven köptetők, amelyek hasznosak, hi-
szen segítenek kisebb részekre hasítani a váladékot 

– kicsit úgy működnek, mint a szappan: feloldják a 
váladékot, folyósabbá teszik azt, ezáltal könnyebbé 
válik a köhögés is.

Azon túl, hogy zavaró és kellemetlen, miért any-
nyira fontos, hogy a váladék felszakadjon és ki-
kerüljön a szervezetből?
A váladék csak felfelé vagy lefelé tud haladni, és az 
utóbbi verzió komoly veszélyt hordozhat, hiszen a 
tüdőbe jutva könnyen megjelenhetnek olyan bak-
tériumok a légzőszervben, amelyek tüdőgyulladást 
okozhatnak. Ezen kívül a váladék lenyelése sem sze-
rencsés, mert a gyomorban és a bélrendszerben is 
bakteriális fertőzést okozhat.

Mi a teendő száraz köhögés esetén, illetve mi 
válthatja ki?
A száraz köhögésre léteznek olyan gyógyszerek, 
amelyek kifejezetten a köhögési ingert csökkentik. 
Az ilyen típusú köhögést okozhatja torokszárazság, 

allergia, de akár mechanikai inger is. Azonban ha 
valaki nem biztos abban, hogy milyen típusú kö-
högésben szenved, a patikában sosem javasoljuk a 
köhögéscsillapítók alkalmazását, mert ezeket csak 
akkor szabad használni, ha semmilyen váladékról 
nincs szó. Hurutos köhögésnél épp a gyógyulást 
akadályozzuk ezekkel a készítményekkel. Sajnos 
gyakran találkozunk olyan pácienssel, aki a huru-
tos köhögésre kér köhögéscsillapítót, mert nagyon 
zavarja a tünet, ám ezt ilyenkor nem adhatunk.

A száraz köhögést allergia is kiválthatja. Ez-
zel a problémával gyakran találkoznak gyógy- 
 szerészként?
Igen, valóban nagy arányban jelentkeznek allergiás 
páciensek, főleg a pollenszezonban. Sajnos megál-
lapíthatjuk, hogy a levegő minősége a legtöbb te-
lepülésen nem megfelelő, ami tovább súlyosbítja a 
tüneteket, így ha tehetnénk, minden allergiás be-
tegnek azt az életmódtanácsot adnánk, 
hogy költözzön el egy tengerpart-
ra – persze ez legtöbbször nem 
megvalósítható, az azonban 
tény, hogy a légszennyezett-
ség sokat ront a helyzeten.

Mire érdemes figyelni, 
ha valaki hirtelen kö-
högni kezd otthon, és 
ennek látszólag nincs 
magyarázata?
Fontos tudni, hogy a penész 
nagyon komoly problémákat 
okozhat: ha a penészgomba spórája 
lejut a tüdőig és elkezd szaporodni, akkor 
csak nagyon komoly gyógyszerekkel lehet onnan 
kiirtani, és nélkülözhetetlen a kezelése, ugyanis 
akár maradandó sérüléseket is okozhat. Ameny-
nyiben valakinek az otthonában megjelenik a pe-
nészgomba, akkor azt minél hamarabb távolítsa 
el, így elkerülhetőek a komolyabb tünetek. Leg-
többször olyan lakásokban fordulhat elő a pené-
szedés, amelyek párásak, vagy ahol nincs megoldva 

a páraelvezetés, illetve ahol nyílászárót cseréltek, 
amelynek olyan jó a szigetelése, hogy a lakás ter-
mészetes szellőzése megszűnik.

A szülők egyik rémálma a gyógyszerek beadá-
sa. Milyen készítményekkel tehetjük könnyebbé 
a köhögés kezelését a gyerekeknél?
Nagyon sokféle ízesített köptető létezik, amelyeket 
a gyermek korának megfelelően kiválaszthatunk. 
Ezek leggyakrabban szirup formában kaphatóak, 
ezzel is megkönnyítve, hogy a kicsik gyorsan le-
nyelhessék a gyógyszert, az ízesítésnek köszönhető-
en pedig általában szeretik is, tehát nem kell nagy 
küzdelmekre számítaniuk a szülőknek sem. Egyéb-
ként a szirupok felnőtteknek is elérhetőek, így aki 
ódzkodik az egyéb gyógyszerformáktól, nyugodtan 
alkalmazhatja ezeket.

A koronavírus-járvány óta talán még fonto-
sabbá vált, hogy mindenki elsajátítsa, 

hogyan illő köhögni. Mire kellene 
figyelnie a lakosságnak?

A járvány kapcsán is sokan és 
sokszor elmondták, hogy le-
hetőleg zsebkendőbe, de ha 
nincs kéznél, akkor legalább 
mindenkitől elfordulva, in-
kább a könyökhajlatunkba, 
mint a kezünkbe köhög-

jünk. A kezünket ettől füg-
getlenül minden köhögés után 

mossuk meg alaposan meleg víz-
zel, és igyekezzünk elkerülni, hogy 

az arcunkhoz érjünk.

Amennyiben köhögést tapasztalunk, mikor 
szükséges orvoshoz fordulni?
Ha a köhögés régóta fennáll, tehát krónikus, ha 
vény nélkül kapható gyógyszerekkel nem kezelhe-
tő, vagy nem reagál rá jól, illetve ha megjelenik 
bármilyen más tünet, pl. láz, akkor mindenképpen 
szükséges, hogy a beteg orvoshoz forduljon, ezzel is 
elkerülve a súlyosabb betegségek kialakulását.

Az őszi szezonban egyre gyakoribbá válnak azok a betegségek, 
amelyek köhögéssel járnak. A járvány árnyékában a tünet 
típusának pontos meghatározása és kezelése nélkülözhetetlen, 
ebben a gyógyszerészek is segítséget nyújthatnak. Arról, hogy 
milyen jellemzők alapján ismerhetjük fel, és hogyan kezelhetjük 
a különböző köhögéstípusokat, dr. Kerék Dánielt, a nyíregyházi 
Korona Gyógyszertár gyógyszerészét kérdeztük.

Állítsuk meg  
a köhögést!  

De hogyan?
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A hallgatás azonban támogatja a jelenséget, tulaj-
donképpen a női jogokat csorbítjuk vele. Az utcai 
zaklatásnak nincs nemzetközi definíciója, a Stop 
Street Harassment (a témával foglalkozó nemzet-
közi civil szervezet) úgy határozza meg mint olyan 
nyilvános helyen történő nemkívánatos megjegy-
zések, gesztusok és cselekedetek, amik az egyén 
beleegyezése nélkül történnek, és a nemük miatt 

irányulnak rájuk. A szervezet szerint az utcai zak-
latás magába foglalja a nemkívánatos fütyülést, 
bámulást, a szexuális tartalmú megjegyzéseket 
és követeléseket, a követést, fogdosást, nyilvános 
maszturbálást és a nemi erőszakot is. A felsorol-
tak között nyilván más-más a súlyossági fok, de az 
ártalmatlanabbnak tűnő megjegyzések is könnyen 
átfordulhatnak valós veszélybe.

Erre gyakran érkezik válaszul a szándék és reak-
ció teljes félreértelmezése, miszerint ez csak dicsé-
ret, bók, sőt örülnöm kellene, hogy az emberekből 
kivált valamilyen véleményt a testem. Ez igazá-
ból nem nekem szól, hanem rólam szól: a nőről, 
akit meg lehet nézni, fogdosni, pedig nem vagyok 
árucikk.

Akik hozzám szóltak, legtöbbször nem erőltették 
meg magukat: a testemet méregető rám köszönéstől 
kezdve a „de szép vagy”-ig jutottak, néha cifrázva 
füttyögéssel, ciccegéssel, csókdobálásokkal. Félre-
értés ne essék, nem egy kreatív költészeti verseny-
re vágyom, a csendkirályt sírom vissza. Előfordult, 
hogy a buszon fényes nappal a mögöttem ülő fickó 
átnyúlt az ülések között és fogdosni kezdett, vagy 
hogy az aluljáróból haladtam felfelé, és a combom 
közé nyúlt egy férfi. Volt olyan is, hogy a napi ruti-
nomon változtattam, másik útvonalat használtam 
csak azért, mert tudtam, hogy egy bizonyos helyen 
megjegyzéseket tesznek rám és követnek. Amellett, 
hogy traumatizál, az utcai zaklatás következménye-
ihez tartozik a közterekhez való egyenlőtlen hoz-
záférés is. A jó hír, hogy Magyarországon elindult 
egy igazán hiánypótló kezdeményezés, a Hazakí-
sérő Telefon Alapítvány, akiket fel lehet hívni, ha 
félnénk egyedül hazafelé.

A nők kénytelenek különböző megküzdési és 
túlélési stratégiákat kialakítani. „Figyelj a környe-
zetedre, légy résen, kerüld a szemkontaktust, ne fi-
gyelj rá, ülj arrébb, menj át az út másik oldalára, 
ne menj egyedül és ne menj este, ne használj fül-
hallgatót, a telefon legyen a zsebedben, a kezed a 
zsebedben.”

Megtanultam, hogy sebezhető vagyok. Tudom, 
mert édesanyám és nagymamám figyelmeztetett 
– és bár megrémisztettek, de ezért nem lehet őket 
hibáztatni –, és tudom, mert én magam is megta-
pasztaltam a félelmet.

Nekünk nőknek meg kell tanulnunk generáci-
óról generációra, hogy ez így nem normális. Meg 
kell változtatni az egymásnak átadott tippeket és 
trükköket, nem alkalmazkodni, hanem megtanul-
ni védekezni és ellenállni.

Sokszor ilyenkor nem is azon háborodtam fel, 
ami történt velem, hanem amiatt éreztem elégedet-
lenséget, szomorúságot, ahogy reagáltam a zakla-
tásra akkor és ott. Rengeteg érzés kering ilyenkor 
bennem: bénultság, tehetetlenség, félelem, meg-
alázottság. Szituáció- és személyiségfüggő is, ki 
képes ilyenkor lekeverni egy pofont, vagy erélyes 
szavakkal elküldeni a zaklatót melegebb éghajlat-
ra. A molesztálók nagy része félénk, de van, akiből 
ez agressziót válthat ki, és a végén én járhatok még 
rosszabbul.

Az első és legfontosabb dolog, amit megtanul-
tam, hogy tudatosítsam magamban: nem a gyen-
geség jele, ha azt érzem, nem tudok mit csinálni 
egy ilyen helyzetben. Nem vagyok gyáva, egysze-
rűen az emberi ösztön ezekre a helyzetekre a „le-
fagyást” kódolta belém. Annak ellenére, hogy úgy 
érzem, lebénultam, mégis ugyanúgy érzékelem, 
mi történik, sőt éberebb vagyok, és csak azon jár 
az agyam, hogy eldöntsem, harcolni kell-e vagy 
menekülni. 

Attól, hogy látszólag nem tettem semmit, még 
nem egyeztem bele abba, ami történt. A szexuá-
lis zaklatás mindig a zaklató felelőssége és hibája, 
mindegy, milyen ruha van rajtam, mindegy, hogy 
hova, mikor, hogyan mentem. Ha tudom, hogy ami 
történt, nem az én hibám, könnyebben feldolgoz-
hatóvá válik a helyzet. Az is segít, ha beszélek az 
élményről vagy arról, hogyan védeném meg ma-
gam ilyen helyzetben. Ha te úgy érzed, nem tudsz 
megbirkózni azzal, ami történt, akkor kérj segítsé-
get, beszélj olyannal, akiben megbízol. Nem szabad 
hagyni, hogy egy olyan titok legyen belőle, ami lel-
kileg megbetegít.

Ha elbagatellizáljuk, bókként vagy viccként ér-
telmezzük, az azt a nézetet erősíti, hogy a másik-
ra megjegyzést tenni vagy a beleegyezése nélkül 
megérinteni normális dolog. Ez a látásmód pe-
dig csökkenti a nemi erőszak mint bűncselekmény 
megítélésének súlyosságát, és az elkövetők könnyeb-
ben megússzák tettüket. Az utcai zaklatás nem a 
nők túlérzékenysége, hanem igenis komoly társa-
dalmi probléma.

Ivan Anita írásaIvan Anita írása
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Ez nem udvarlás, hanem zaklatás!

Talán nincs nő, aki ne élte volna át azt a megalázó szituációt, amikor az utcán sétálva 
füttyentenek vagy kiabálnak utána. A legtöbben ilyenkor fülig vörösödve meggyorsítjuk 
lépteinket, és igyekszünk minél hamarabb hallótávolságon kívül kerülni. 



A ajánlja
szemszárazságra
szemsérülésekre

Gondolj
a szemedre!

■ Tartósítószer-mentes
■ Hűtés nélkül 6 hónapig 

eltartható
■ Kontaktlencsével is 

alkalmazható*
■ Speciális szűrőrendszer
■ Kiváló ár/érték arány

eNYHe
szemszárazságra

súlYos
szemszárazságra

szaruHártYa
sérülésre

www.vizols.hu

21
10

01

Forgalmazza: Penta Pharma Zrt.
Orvostechnikai eszköz.

* *

Vizols_Szimpatika_1_1_hird_148x210.indd   1 2021. 10. 05.   12:41:59

November 4-étől lesz látható a hazai mozikban 
Eperjes Károly filmje, a Magyar Passió. Az 
1950-ben játszódó film történetében Leopold 
atya azért küzd szerzetestársaival, hogy a 
háború után újjáéledő országban a ferences 
rendet ismét felvirágoztassa. Kezdetben a 
kommunista hatalom nem akadályozza őket 
tevékenységükben, még a háborúban elrejtett 
kegytárgyaikat is visszakaphatták. Ez a „békés” 
állapot nem tart sokáig. Leopold atyát koholt 
vádak alapján letartóztatják és hogy megtörjék, 
kegyetlen kínvallatások alá vetik. Volt diákját, a 
vallásnak hátat fordító, a szocialista rendszerben 
hívő, fiatal tisztet, Keller főhadnagyot  – Fjodorov 
őrnagy parancsára – bízzák meg a beismerő 
vallomás kicsikarásával. Az atya kitartása, 
ellenállása azonban mindent megváltoztat.

Tíz éve hunyt el a magyar organikus építészet mestere, Makovecz Imre. Az ő szellemiségét megidéző, év-
ről évre megrendezésre kerülő Héttorony Fesztivál különleges gálaműsorral zárul november 20-án: a Du-
na Művészegyüttes és a Novák Péter és az Etnofon Héttorony című táncszínházi darabja látható az építész 
születésnapján, a Nemzeti Táncszínházban. Az előadás nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy Makovecz 
gondolkodásmódját, műveinek komplexitását a tánc és a zene nyelvén fogalmazza meg. Ez utóbbi nem csak 
asszociatíve kapcsolódik a mester munkásságához: 1992-ben épült fel Makovecz Imre Magyar Pavilonja a 
Sevillai Expón, amely szinte azonnal nemzeti jelképpé vált. A pavilon zenéjét Kiss Ferenc, az Etnofon alapító-
ja szerezte, a mű a magyar világzenei szcéna egyik emblematikus alkotásává vált. Erre a muzsikára és a ze-
neszerző egyéb sikeres darabjaira született meg a látványos, zenében és táncban a népi kultúrát megidéző, 
ugyanakkor kortárs előadás, amelynek második részében a Novák Péter és az Etnofon dalai csendülnek fel 
szimfonikus kísérettel. A zenekart az építész fia, Makovecz Pál dirigálja.

Novemberben jön a Magyar Passió

Koncertszínházzal zárul a Héttorony Fesztivál







  

Felgyorsult világunkban, ahol minden a fogyasztás-
ról szól, egyre nehezebb megtalálni azokat a békés, 
stresszmentes pillanatokat, amelyek az adott hónap 
hagyományos történéseihez kapcsolódnak. Értem 
én, hogy tudatosan lehet ragaszkodni ahhoz, hogy 
hidegen hagyjon az ősz derekán ránk zúduló kará-
csonyi dömping, de bevallom, engem szorongással 
tölt el, amikor október elején mikuláscsokik tömege 
vár az áruházban, ahol a napi bevásárlást intézem. 
Nem tudom figyelmen kívül hagyni, hogy szalon-
cukorvásár van, amikor még az őszi szünet is csak 
két hét múlva köszönt be, és eszembe jut, hogy az 
elmúlt években december elején már csak korláto-
zott számban és minőségben, illetve méregdrágán 
tudtam csizmába valót szerezni, és hiába próbálok 
inkább almát-diót-mogyorót, pici meglepit kérni a 
Mikulástól, de egy-egy kedves szakállas figurának 
azért nagyon örül kicsi és nagy is.

A karácsonyi csillogás és dekoráció is furcsa még 
októberben, de a kereskedők részéről teljesen ért-
hető, hiszen nekik ez a két, két és fél hónap az iga-
zi szezon. A november (legalábbis az eleje) nekem 
akkor is még az ősz, krizantémok, dísztökök, őszi-
rózsa, csipkebogyóág a vázában, erdei séta a párás 
erdőben, gomba és színes levelek, termések gyűjté-
se, az avar és füst illata, a kandalló fénye és sok-sok 
gyertya, amelyekkel a fényt marasztaljuk és az em-
lékezést kísérjük. Napi szinten használjuk ilyenkor 
a sütőt, jólesik a melege, a sülő sütemény, gesztenye, 
sütőtök vagy pecsenye illata pedig az egész házat 
belengi. Ahogy telnek a hetek, én is érzem a közel-
gő várakozás izgalmát, és idén is elkezdem ünnepi 
dísz be öltöztetni a házat már az első adventi hétvége 

előtt, persze csak lassan és fokozatosan, de ahogy a 
sötét egyre nagyobb teret hódít magának, én egy-
re több égősort teszek fel az ajtóra, a házra, a kerí-
tésre, a bokrokra, és egyre több mécses és gyertya 
világít a lakásban, egyre több csillogás kerül elő a 
dobozokból, és szépen lassan, mire a hónap végén 
meggyújtjuk az első gyertyát, már teljes pompájá-
ban ragyog minden körülöttünk, készen az ünne-
pi várakozásra.

A novemberi hónap még igazából az elcsende-
sedés, a megnyugvás, a visszaemlékezés ideje és 
még nem szabadna, hogy a karácsonyi előkészü-
letek határozzák meg, de ennek egyszerűen anyagi 
okai is vannak, annyi pénze kevés embernek van 
decemberben, hogy ráér addig a vásárlással. Én is 
gyűjtögetem szép lassan az apróságokat az adventi 
kalendáriumokba, hiszen már négy gyermekünk 
tölti távol a szülői háztól az adventet, és nekik is 
izgalmas a napi szintű meglepetés, nem csak a két 
itthon élő kisebbnek, szóval lesz dolgom november 
30-án. Addig azért inkább az együtt töltött esték-
re koncentrálok, mivel korán sötétedik, megnyúl-
nak az esték, többet vagyunk bent a tűz körül, így 
tényleg juthat elég idő a közös családi történetekre, 
mesékre, emlékezésre. A klasszikus fényképnézege-
tős esték is ebben az időszakban vannak nálunk, és 
egy illatos tea vagy egy pohár újbor mellett belső-
séges, békés hangulat alakulhat ki, ha elfogadjuk és 
örömmel vesszük, hogy ennek az ideje van most…

Ideje van a szeretetnek,
    ideje a gyűlöletnek.

Ideje van a háborúnak,
    ideje a békének.

A boltok már roskadásig vannak a karácsonyi deko-
rációval, kellő ízléstelenséggel keverve a Mikulás- és 
az újabban megjelenő zöld Grincs-figurák megany-
nyi variációjával. Akad köztük csokoládéból ehető 
kis figura, ehetetlen, de dísznövényként locsolható 
zöldnövény-kompozíció, és természetesen elmaradha-
tatlan plüssváltozatok is bőven találhatók a kirakatok 
polcán. Mindenhol, minden (is) kapható. Mindezt a 
karácsony miatt erőltetik ránk az üzletláncok, össze-
keverve rengeteg földrész megannyi népcsoportjának 
különböző szokásait. Ha elvonatkoztatok a ránk zú-
duló giccshalmaztól, akkor sem tudom feldolgozni, 
hogy az adventi időszak kezdete előtt – már novem-
ber elején – miért kell nagyon elcsépelt karácsonyi 
slágereket hallgatva bevásárolnom a napi élelmiszert? 
Miért kell óvatosan kerülgetni a pénztár előtt a mi-
kuláscsokiból gondosan felépített várat? 

Én a novembert másként „tanultam”, másként 
nőttem fel. A mi családunkban a hónap elején em-
lékeztünk az elhunyt családtagokra és a barátokra. 
Hiszen az emlékük nélkül nincs múltunk, nincse-
nek hagyományaink, nincs történelmünk és ezek 
ismerete nélkül nem lehet jövőnk. Hál’ Istennek a 
gyermekeim is érdeklődnek, mert ebben nőttek fel, 
ehhez szoktak hozzá, és egyaránt nyitottak a múltra 
és az újonnan érkező ingerekre.

Ennek a hónapnak a közepén van Márton-nap, 
amikor a hazánkban élő német kisebbség szoká-
sait tiszteletben tartva lámpásokat készítünk és a 

gyermekekkel énekes felvonulást tartunk. Ugyan-
ezen a napon megkóstolhatjuk az újbort, mi felkö-
szöntjük harmadik fiunkat, a hónap végén pedig 
legkisebb gyermekem, Réka szülinapja van, ami 
egy nagyon különleges nap, hiszen ő idén tizenegy!

Mindezek után kanyarodunk csak bele a decem-
berbe és ezáltal az adventbe. Mert csak akkor kez-
dődik, akkor jön el az ideje...

November 20-án zárul a Héttorony Fesztivál, 
melynek gálaműsorában magam is fellépek. Az ün-
nepi előadás Makovecz Imre halálának tizedik évfor-
dulója alkalmából az országépítőnek állít emléket. A 
koncertszínház egy jelenetében el kell mondjak a Bib-
liából egy részletet, amely a próbák alatt gyakorlatilag 
„beégett” a gondolataimba és kihozta belőlem ezt az 
írást, miszerint mindennek megvan az elrendelt ideje.

Mindennek és Mindenkinek meg kell adni az 
időt, amit megérdemel! A gyermekeimnek, a tár-
samnak, a szüleimnek, testvéreimnek, a barátaim-
nak, MINDENKINEK. 

Ha nem figyelünk az alkalomra, a tartalomra, 
akkor elfelejtjük. 

Elfelejtjük egymást, elfelejtődünk, és nem tud-
nak majd mesélni a gyermekeink, mert nem lesz 
miről, nem lesz kiről, és nem lesz mindezekhez 
megfelelő idő sem.

A maga idejébenA maga idejében  

Anyaszemmel

Szonda Györgyi írása Küttel Dávid írása

Apaszemmel
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Ideje van a megszületésnek,
    ideje a meghalásnak.
Ideje van a vetésnek,
    ideje az aratásnak.



saját maguk dönthetik el, hogy ezekhez az infor-
mációkhoz melyik intézmény és ki férhet hozzá. A 
beállításokat az EESZT lakossági portálján (eeszt.
gov.hu) keresztül a betegek bármikor módosíthat-
ják, sőt a különböző adathozzáféréseket is láthatják, 
tehát hogy mikor, melyik orvos vagy gyógyszerész 
fért hozzá az adataikhoz.
Mikor merült fel az EESZT fejlesztésének ötlete?
2011-12 környékén úgy döntött az egészségügyi 
ágazatvezetés, hogy a korábbi gyakorlattól 
eltérően nem szigetszerű egészségügyi 
alkalmazásokat fog fejleszteni, ha-
nem egy központi rendszer köré 
építi az informatikai fejleszté-
seket. Az EESZT első verziója 
2015 év végére készült el, de ezt 
követően még sok fejlesztésre 
volt szükség, és az egészség-
ügyi dolgozókat is meg kellett 
tanítani a használatára, illetve be 
kellett mutatni, hogy milyen szol-
gáltatások érhetőek el rajta. A rendszer 
2017 óta érhető el szélesebb körben.

Az EESZT előkészítése és tervezése kapcsán át-
tekintettük a nemzetközi projekteket, melyek ta-
pasztalatait és az alkalmazható, jó gyakorlatokat 
átvettük. Az alapvető célkitűzés az volt, hogy az 
információkat megosszuk az ellátóhelyek között, 
de voltak olyan szolgáltatások, amelyek más orszá-
gokban már jól működtek, például az eRecept, az 
elektronikus beutaló, a dokumentumok és a nagy-
méretű felvételek, pl. a CT-vizsgálatok eredménye-
inek megosztása, így ezeket mi is elérhetővé tettük.
A hosszú távú cél az, hogy teljesen eltűnjön a 
papíralapú egészségügyi dokumentáció?
Célunk, hogy minél inkább lecsökkenjen a papír- 
alapúság az ellátási folyamatokban, de mindezt úgy, 
hogy a betegellátás nem sérülhet és az ellátás foly-
tonosságát minden körülmények között biztosítani 
kell. Ezért egyelőre elkerülhetetlen a papíros megol-
dások tovább élése, de a cél egyértelműen az, hogy 
minél több esetben megvalósítsuk az elektronikus 
megoldásokat.

Mekkora informatikai kihívást jelent az, hogy 
egy közel 10 millió lakossal rendelkező ország 
egészségügyi rendszerét kell kiszolgálnia a 
rendszernek?
Naponta 850 ezer elektronikus recept kerül fel a 
rendszerbe, plusz az egészségügyi dokumentációk, 
amelyeket a több mint húszezer, állami és magánin-
tézményhez tartozó kórházi és járóbeteg-irányítási 
rendszer tárol itt, illetve kérnek le adatokat minden 

nap, ami nyolcmillió tranzakciót jelent. Ez fo-
lyamatos fejlesztést igényel a mi részünk-

ről is, hiszen egyre több adat kerül 
fel, így a rendszer második verzió-

jának 2020-as indítása óta már a 
következő verziót tervezzük.

Egyébként naponta 35-50 
ezer ember nézi meg a saját ada-
tait, receptjeit, vizsgálati ered-
ményeit a rendszerben, és kb. 

30 ezer egészségügyi felhasználó 
lép be azért, hogy feltöltse a bete-

gek adatait, vagy éppen lekérje azokat.
Ki lehet jelenteni egyszer, hogy elkészült 

a rendszer?
Az EESZT egy folyamatosan fejlődő rendszer és 
ennek figyelembevételével történt meg már a ter-
vezése is. A benne lévő alkalmazott technológiák is 
csak olyanok lehetnek, melyek jövőt állóak. 

Az EESZT fejlesztése során mindig arra törek-
szünk, hogy a betegellátás folytonosságát ne ve-
szélyeztessük.  A folyamatirányítás nem egyszerű, 
hiszen a húszezer intézményre, patikák, kórházak 
és rendelők működésére van közvetlen hatással. 

A pandémia kikényszerítette, hogy minimalizál-
juk az orvos-beteg találkozók számát, és amit csak 
lehet, elektronikusan érhessenek el a betegek, akár 
még egyes vizsgálatokat is, amennyiben ahhoz nem 
szükséges a személyes jelenlét – ezt hívjuk teleme-
dicinának, amely tovább növelte a tranzakciók szá-
mát a rendszerben.

Ezen kívül a dokumentum-megőrzési kötelezettség 
terhét is szeretnénk levenni az intézmények vállá-
ról, így ezt a területet is továbbfejlesztjük a jövőben.

Mit érdemes tudni az EESZT-ről? Miért annyira 
különleges?
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér egy 
olyan központi rendszer, ami azt a célt szolgálja, 
hogy az a rengeteg információ, ami már korábban 
is létezett az egészségügyi informatikai rendszerek-
ben – például a háziorvosoknál, a patikákban és 
a kórházi információs rendszerekben – egy helyen 
megtalálható legyen. Korábban, ha a beteg elment 
a háziorvoshoz vagy egy szakorvoshoz, magával kel-
lett vinnie a leleteket, amelyek a kórházban vagy 
egy másik szakrendelésen keletkeztek.

Az emberek általában nem gondoskodnak meg-
felelően  a papíralapú dokumentumokról hosszú tá-
von, így főleg a régebbi beteginformációk gyakran 
elvesztek. Ez a betegbiztonságra is rendkívül nega-
tív hatással volt, ráadásul gyakran szükségtelenül 
meg kellett ismételni a vizsgálatokat, mert elvesz-
tek a leletek. Az Elektronikus Egészségügyi Szol-
gáltatási Tér összefogja ezeket az információkat, 

tehát mind a háziorvosi rendszerekből származó, 
mind a szakrendeléseken keletkező, mind pedig a 
patikai információk egy helyen elérhetővé váltak, 
így az orvosok bárhonnan hozzáférnek a vizsgálati 
eredményekhez. 
Ez a hozzáférési lehetőség nem vet fel adatvé-
delmi aggályokat?
Az emberek egészségügyi állapotára vonatkozó in-
formációk valóban a világ legérzékenyebb adatai 
közé tartoznak, ezért a lehető legkörültekintőb-
ben kell eljárnunk és minden jogszabálynak meg 
kell felelnünk egy ilyen rendszer fejlesztésekor. Az 
EESZT a jelenleg elérhető legmagasabb fokú adat- 
és kibervédelemmel van ellátva és mind az európai 
uniós jogszabályoknak, mind a magyar jogszabá-
lyoknak megfelel. Az EESZT-ben lévő egészségügyi 
adataink védettek: ezekhez csak háziorvosunk és 
kezelőorvosaink férhetnek hozzá, míg a gyógysze-
részek a számukra fontos recept adatokat érhetik el. 
A betegek, akiknek az adatai a térbe bekerülnek, 
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Betegellátás az online térbenBetegellátás az online térben

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér elindulásával hazánk 
élen járt a digitális egészségügy alapjainak lerakásában. A rendszer 
kifejlesztéséről és a hosszú távú célokról Szabó Bálint, az Országos 
Kórházi Főigazgatóság informatikai főigazgató-helyettese mesélt.

Kalmár András interjúja



ilyesmit kérdezni ennyi ember előtt és ilyen hango-
san egyáltalán nem illendő. 
– Hetvenkilenc! – húzta ki magát még jobban a 
professzor. – Nem szégyen az! 
– Hát szégyennek éppen nem szégyen, csakhogy 
a véradás korhatáros. Hatvanöt éves korig szabad 
csak odamenni. 
Shüleky professzor hirtelen összegörbült, le is ült 
egy székre, annyira elszomorodott. Hát már ar-
ra se méltó, hogy a vérével segítse a rászoruló baj-
társakat? A nyugdíjazása óta sokszor voltak ilyen 
elszomorodásai.

– Ne búslakodjon, én is elmúltam hetven, ha nem is 
látszik! – folytatta Jóska bácsi. – Meg ugye, a cuk-
rom meg a vérnyomásom meg a májleletem sem ép-
pen megfelelő ehhez. De amíg jól bírtam magam, 
el se tudja képzelni, mennyi vért adtam! 
– Mennyit? – kérdezte ámuldozva Márta néni. 
– Kétszer annyit, mint amennyit szabad lett volna! 
– vigyorgott az öreg. 
– Kétszer annyit? Az meg hogy lehet? – csipogta a 
kockás kabátos hölgy. 
– Hát úgy, hogy nekem két véradókönyvecském 
volt. Egyet kaptam, egyet meg csentem. És mivel 
minden véradás után járt egy kis pénzecske, na meg 
virsli és sör, én nagyon szerettem vért osztogatni. 
– De bolond maga, hát olyan gyakran nem szabad 
tékozolni a vérét! – kiáltott fel a kockás néni. 
– Szabad vagy nem szabad, nekem megérte! – ne-
vetgélt Jóska bácsi. 
– Hát én nem a pénzért tenném – dohogott Shüleky.
– Nyugodjon meg, ma már nem adnak pénzt. És 
különben is, vének vagyunk ehhez. 
– Az igaz, hogy amikor katona voltam, nagyon is 
megérte részt venni a véradáson. Mert aznap haza-
engedtek, két nap szabadság járt érte – merengett 
a professzor.  
– Bizony, és a munkahelyről is elengedtek aznapra. 
Régi szép idők. 
– Bizony, bizony. Régi szép idők – sóhajtott Már-
ta néni. 
– Mártika is véradó volt? – kérdezte Shüleky.
– Á, dehogy. Csak fiatal. 

Teltház volt aznap a rendelőben, a novemberi hideg 
alaposan megbirizgálta az emberek orrát. Volt, aki 
köhögött, volt, aki be is lázasodott, de legtöbben at-
tól féltek, hogy a koronavírus verte le őket a lábuk-
ról. Lilla nővér ideszaladt, odaszaladt, lázat mért, 
anamnézist vett fel, hogy megnyugtassa a 
kedélyeket. És amikor végre akadt két 
nyugodt perce, egy nagy papírte-
kerccsel a hóna alatt kiment a ren-
delő előterébe, hogy felragassza az 
üvegajtóra a hirdetést.
– Vér-a-dás – betűzte Márti né-
ni, és büszkén bólogatott hozzá, 
feltehetőleg azért, mert megrögzött 
véradó volt. 
– Véradás? – kérdezte egy kockás kabá-
tos néni, akit sose láttak addig. – És kinek 
adják a vért, édeske? Én is kaphatok?
De Lilla nővér nem felelt, annyira lekötötte a plakát 
folyton visszakunkorodó sarka. 
A néni zavarba jött és visszaült a helyére. 
– Nem azt kell kérdezni, hogy magának adnak-e, 
hanem azt, hogy maga adhat-e! – vágott oda Már-
ta néni. – Ha nincs fertőző betegsége, akkor adhat. 

– Ja, dehogy adhatok, hát tisztára vérszegény va-
gyok! – csipogott a néni. 
– Jó napot kívánok! – toppant be a terembe Shüleky 
professzor. Leemelte vajszínű kalapját, és kicsit 
meghajolt. Addigra Lilla nővér is visszatért a te-

rembe, és szélesen mosolygott a professzorra. 
– Zavarhatom egy percre, nővérke? – 

kérdezte Shüleky professzor. – Épp 
a véradás miatt jöttem. Érdeklődni 
szeretnénk, melyik napon kell jön-
nöm, és hány órára. 
És kihúzta magát, és kicsit meg is 
remegett a hangja, annyira átérezte 

ennek a szép, önfeláldozó dolognak 
a komolyságát. 

– Itt a rendelőben nem szervezünk véra-
dást, Shüleky bácsi. El kell menni valamelyik 

véradó központba, de ha jobban megnézi a plaká-
tot, amit kiragasztottam, megtalál néhány buda-
pesti címet és egy internetes elérhetőséget is. 
– Ó! – felelte Shüleky doktor. – Akkor nem ide kell 
jönni? – és nagyon elszomorodott. 
– Mondja már meg, hány éves maga, Shüleky? – 
kiáltott fel Jóska bácsi nem is gondolva arra, hogy 
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November 27. a Véradók Napja Magyarországon. Ezen a napon közel ötven 
véradóhelyszínen várja a véradókat a Magyar Vöröskereszt. A véradáshoz 
szükséges a személyi igazolvány, lakcímkártya és a TAJ-kártya is. A pontos vé-
radóhelyszínek és időpontok a http://veradas.hu/adj-vert/veradasok oldalon 
tekinthetőek meg. 

Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős 
és testsúlya eléri az 50 kg-ot, a felső súlyhatár 140 kg. A nők egy éven belül 
négyszer, a férfiak ötször adhatnak vért. Két véradás között legalább 56 nap-
nak kell eltelnie, hogy a szervezet regenerálódjon. 



Persze, hogy mi a legjobb, azt mindenki maga dön-
ti el, hiszen az, hogy mi tetszik, teljesen szubjektív, 
pláne, ha képzőművészetről van szó – sőt gyakorta 
felmerül a kérdés, hogy mit tekinthetünk egyálta-
lán annak. Ugyanakkor valahol, valakinek muszáj 
segítenie nekünk abban, hogy mire érdemes figyel-
nünk, mit érdemes megkóstolnunk, meg-
vennünk, megnéznünk.
A Magyar Művészeti Akadémia is 
erre vállalkozik immár hetedik 
alkalommal, amikor nem csak 
díjazza képzőművészeti tagoza-
tának alkotóit, de a munkákat 
be is mutatja a nagyközönség-
nek, ezzel is irányt, utat mu-
tatva a vizuális élményekkel 
bőségesen ellátott mindennapja-
ink útvesztőiben. Mert hogy izgal-
mas, szép, inspiráló-e egy műalkotás, 
az a fejben-szívben-lélekben dől el, de 
hogy mi az érték, abban nem árt, ha az adott 
műfajhoz értő szakemberek nyújtanak segítséget.
Aki belép a Pesti Vigadó ötödik emeleti kiállító-
termébe, különleges képzőművészeti alkotásokkal 
találkozik, amelyek mind anyagukban, mind meg-
jelenésükben alapvetően különböznek, egyvalami 

azonban összekapcsolja őket: az aktualitás. Az el-
múlt két év bezártsága, a fenyegetettség, a szabadság 
utáni vágy, a betegségtől való félelem meghatároz-
za a kiállítás légkörét, ugyanakkor felszabadító erő 
hatja át az alkotásokat, szinte mindegyikben utalást 

találhatunk az emberi újjászületés képességére, 
az újrakezdés fontosságára.

A kamaratárlaton Csontó Lajos, 
Ganczaugh Miklós†, Szentpé-

tery Ádám, Szocska László, 
Maurits Ferenc és Nagy 
Árpád Pika munkáit lát-
hatjuk, a közismert mű-
vészeti író, Abafáy-Deák 
Csillag válogatásában. A 
kurátor feladata nemcsak 

az volt, hogy a művekről 
kapott reprodukciók alap-

ján kiválogassa a kiállításra ér-
demesnek tartott műveket, hanem 

kifinomult kompozíciós és arányérzékkel 
el is helyezte azokat a rendelkezésére álló térben. Így 
jöhetett létre az az impozáns válogatás, amely egé-
szen november 7-ig várja a látogatókat az egyébként 
is csodálatra méltó Duna-parti tündérpalotában, a 
Pesti Vigadóban.

Novemberben inkább a mindenszentek és a halottak 
napja kerül előtérbe, viszont egyre több férfit kezd el 
foglalkoztatni egy nagy kérdés: borotválkozzanak-e 
vagy sem?

2009-ben Chicagóból indult útjára a No Shave 
November (borotválkozásmentes november) moz-
galma. Miután egy édesapa meghalt vastagbélrák-
ban, a családja szerette volna minél többek figyelmét 
felhívni a daganatos betegségek időben történő szű-
résére és felfedezésére. A kezdeményezés világméretű 
mozgalommá nőtte ki magát, és a No Shave Novem-
berhez csatlakozó férfiak minden évben november 1. 
és december 1. között felhagynak a borotválkozással, 
az arcszőrzetükkel hívva fel a figyelmet arra, hogy 
mennyire fontosak a rendszeres egészségügyi szűré-
sek. A mozgalom népszerűsége azóta is növekszik, 
az elmúlt években Magyarországon is egyre többen 
teszik el a borotvájukat erre az időszakra.

A mozgalom alapgondolata, hogy ha valaki részt 
vesz a kezdeményezésben, valószínűleg sok ismerőse 
megkérdezi majd, miért növesztett szakállat és ba-
juszt, ezáltal pedig beszélgetés alakulhat ki a rák-
ról és a megelőzés fontosságáról. További cél, hogy 
a fodrászra, borbélyra, borotválkozásra szánt pénzt 
jótékonysági és rákkutatási programokra adomá-
nyozzák a férfiak.

A szakállnövesztés nemcsak a megjelenésre van 
hatással, hanem egészségügyi előnyei is vannak. 
A szakáll ugyanis természetes toxinszűrő: olyan 
anyagokat képes kiszűrni, mint pl. a pollen és a 
por, továbbá csökkenti a pattanások kialakulásá-
nak esélyét, és akár a novemberi hideg ellen is vé-
delmet nyújt.

A figyelemfelkeltés fontos, mert világszerte évente 
220 000 férfi hal meg rákbetegségben, ami azt jelen-
ti, hogy ennek következtében mindennap átlagosan  
600 érintettet veszít el a családja. A statisztikák sze-
rint a rosszindulatú daganatok Magyarországon az 
előző évben összesen 32 844 halálesetért voltak fele-
lősek a férfiak körében. A daganatos megbetegedések 
évek óta a vezető halálokok közé tartoznak, a férfiak 
esetében pedig a prosztatarák a második leggyakrab-
ban előforduló rosszindulatú daganat. Az egészség-
ügyi problémák, különösen a daganatok esetében 
nem lehet eléggé hangsúlyozni az éves szűrővizsgála-
tok hasznosságát. Ilyenkor ugyanis hatványozottan 
igaz, hogyha nem derül fény idejében a betegség-
re, akár az életünkkel is fizethetünk a halogatásért.

Tehát biztassuk arra férfi családtagjainkat és is-
merőseinket, hogy dobják el a borotvát, decembe-
rig növesszenek bajszot, szakállat, ezzel is felhívva a 
figyelmet a daganatos megbetegedések veszélyeire!

Dobjuk el a borotvát!

Ivan Anita írása

Az elmúlt két év legjobbjai

Kalmár András írása
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Míg régen az élet természetes része volt az időskor, 
a betegségek, az elmúlás, mai modern világunkban 
az idős, nagybeteg vagy haldokló családtag jelenléte 
kezd teljes tabuvá válni, ezzel együtt egyre kevésbé 
van eszköztárunk ezen természetes folyamatok ér-
telmezésére is. 

A gyermekek elképzelése a halálról más, mint a fel-
nőtteké, gyászfolyamatuk is sokban eltérhet. Gyakran 
időben eltolódva jelennek meg a gyászfolyamat jellem-
zői, ráadásul szélsőséges megnyilvánulások éppúgy jel-
lemezhetik, mint a teljes passzivitás („mintha nem is 
érdekelné”). Sokszor éppen ezért nem a megfelelő re-
akciót kapják környezetüktől a gyerekek, így érzéseik-
kel, szorongásaikkal egyedül maradhatnak.

Már a kis óvodásokat is nagyon érdekli a halál 
témája, de mivel gondolkodásuk mágikus jellegű 

– tehát a fantáziavilág és a realitás nem válik szét –, 
a halált még visszafordítható, általuk befolyásolható 
dolognak tartják. Nagyjából a kisiskolás korra értik 
meg az élet végességét. 

Gyakori az ún. anticipált (elővételezett) gyász is, 
amikor a családban egy krónikus beteg folyamatos 
leépülését követik nyomon. Ilyenkor erőteljes szoron-
gás áraszthatja el őket, ezért is nagyon fontos, hogy 
gyermekünkkel beszélgessünk az érzéseiről, félelme-
iről, bár a dolgot tovább nehezíti, hogy a kicsik na-
gyon nehezen öntik szavakba érzéseiket.

A gyermekek gyászfolyamata a tagadással kez-
dődik, amikor a passzivitás és a kontrollálhatatlan 
érzelmek egyaránt megjelenhetnek. A temetést kö-
vetően, lassan megindul a tudatosulás szakasza, ek-
kor a túláradó érzelmek, agresszív viselkedés még 

mindig jellemző, de gyakran társul mellé a bűntu-
dat, önvád, szorongás is. A gyermekek a saját halá-
luk kapcsán is szorongani kezdenek, valamint nem 
ritkán magukat okolják a haláleset miatt (mert rossz 
voltam, mert haragos voltam, stb.). Ugyancsak gya-
kori a szomatikus tünetek megjelenése (fejfájás, 
emésztőrendszeri fájdalmak, mellkas szorí-
tása stb.). A gyászfolyamat előrehalad-
tával a veszteség elfogadása szép 
lassan megtörténik, ami abban 
nyilvánul meg, hogy a gyer-
mek ismét, egyre sikereseb-
ben képes alkalmazkodni 
a napi tevékenységekhez 
és a kortárs közösséghez, 
a szomatizáció mérté-
ke csökken, az elhunytra 
való emlékezés már nem 
okoz elkerülő magatar-
tást, képes újra örülni bűn-
tudat nélkül. 

Mit tehetünk szülőként? Min-
dig értelmezzük gyermekünk számára 
a kialakult helyzetet, magyarázatunk illesz-
kedjen életkorához, legyen egyértelmű. A halál ne 
legyen titok, hiszen a gyermek úgyis megérzi reakci-
óinkból, hogy valami nincs rendben, és ha nem kap 
magyarázatot, fantáziálni kezd, a legfélelmetesebb 
dolgokat feltételezve. Saját érzéseinket sem kell véka 
alá rejteni, a hiteles kommunikáció nagyon sokat se-
gíthet a kicsiknek. A sok beszélgetés, együtt töltött 
idő lehetőséget ad arra, hogy választ kapjanak kér-
déseikre. Számos mese áll már rendelkezésre, melyek 
segítenek az érzések feldolgozásában. A temetésen 
való részvétel, később a temetőben tett látogatások 
ugyancsak a feldolgozást segítik elő, emellett közve-
títik a gyermek számára a családi összetartozásban 
rejlő biztonságérzetet, erőt. Lényeges továbbá, hogy 
a megszokott napi rutinok, tevékenységek ne marad-
janak el, hiszen ezek ugyancsak a szorongás csök-
kentését szolgálják, biztonságos fogódzót nyújtanak. 

A gyermekkori gyászfolyamat természetes vele-
járója, ha a viselkedésben regresszió figyelhető meg 

(korábbi fejlődési szakaszba való visszaesés). Erő-
södhet a szeparációs szorongás, a kicsiket gyakran 
rémálmok gyötrik, megváltozhat az étvágy, jelen-
tősen romolhat az iskolai teljesítmény, a figyelem-
koncentráció, stb. 

Éppen ezért fontos jelezni az oktatási-nevelé-
si intézményekben, hogy mi történt a csa-

ládban, hiszen átmenetileg ezen 
tünetek a gyászfolyamat termé-

szetes velejárói. 
Amennyiben úgy érez-

zük, gyermekünk visel-
kedésében túlságosan 
szélsőséges jegyek, eset-
leg időben elhúzódó 
viselkedésváltozás fi-
gyelhető meg, érdemes 
gyermekpszichológus 

szakembert felkeresni. Az 
érzelmeket nem pusztán 

verbális úton lehet kifejezni, 
a játékterápia, a fantázia világa 

ugyancsak segítség lehet a feldolgo-
zásban, hiszen ilyenkor a gyermek újra meg 

újra le tudja játszani a nehéz érzéseit, ugyanezt a célt 
szolgálja a rajz, a mese is.

A szülői viselkedésminta a gyász időszakában is 
nagy jelentőséggel bír, ezért sem mindegy, hogyan 
viselkedünk gyermekünk jelenlétében: a legfonto-
sabb és talán legnehezebb szülői feladat ilyenkor, 
hogy képesek legyünk elbírni saját érzéseink mellett 
a gyermek negatív érzéseit is, ez által támaszt nyújt-
va számára.

Szécsi Judit pszichológus írása

Novemberben a mindenszentek és halottak napja kapcsán szeretteink elvesztése, 
a halál, elmúlás témája még intenzívebben jelenik meg. Gyakran felnőttként is 

megérint minket érzelmileg ez az időszak, gyermekkorban azonban fokozottan nehéz 
az elmúlással szembesülni.

Az elmúlás gyerekszemmel

Ajánlott olvasnivaló:

Singer Magdolna:  
Ki vigasztalja meg a gyerekeket?

Shona Innes – Agócs Írisz:  
Az élet olyan, mint a szél
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Na fiam! Üljél hát le ide szembe, anyád szekál, 
hogy beszéljek a fejeddel, hogy mit kell tudnia egy 
férfinak, mert maholnap öt éves vagy. Gyere, sze-
lek neked egy kis disznósajtot, tessék, mártsd bele 
a kockacukrot a kávéba, oszt figyeljél erősen, mert 
csak egyszer mondom el!

Férfiember először is a hasától férfi. Az igazi férfi, 
ha hozza kifele a bográcsot a sufniból, semmit nem 
ver le. Állványostul se. Egy gyufával begyújtja a fát, 
és mire lehűl a sör, jó a parázs. A bográcsban bármi 
elfő. Ha te akarsz lenni a ház ura, úgy tekered ki a 
csirke nyakát, mintha felest nyitnál a nemzeti do-
hányboltban meló előtt, oszt a nejed megpuculja, 
te csak górod befele a bográcsba. Erős Pista legyen 
benne, a többi megoldódik magától.

Mindenképpen legyél ezermester! Arra figyelj, 
hogy szakembert csak a táposok hívnak. Mindent 
megcsinálsz magad. Egy igazi férfi pont akkora 
lyukat tud fúrni, amekkora a tiplije. Ha mégsem, 
gyufával kipeckeled. Ha bútort raksz össze, dehogy 
nézed közben az útmutatót, az a pancsereknek való. 

Amikor meg szifont szerelsz, mindig lógjon ki a 
gatyádból a kőműves dekoltázs. Az a férfiember 
kártyalehúzója. De sose kapkodd el! Csak a műmá-
jerek rontanak neki egyből mindennek. Mi csak ak-
kor veselkedünk neki, ha már legalább egy hónapja 
lavórba csöpög. 

A dolgok csak nehezednek, ha majd asszonyt ho-
zol a házhoz, oszt elküld vásárolni. Az igazi férfi 
százas nélkül is elhozza a bevásárló kocsit, és pont 
annyi sört tesz a zacskóba, hogy ne szakadjon le 
a füle. Mármint a zacskónak. Az indiánoknál azt 
avatják felnőtt férfivá, aki megöl puszta kézzel egy 
medvét. Nálunk azt, aki tényleg ki tudja kopog-
tatni a jó dinnyét lékelés nélkül. Hallgass az ösztö-
neidre. Érezd, mikor nyílik a boltban új kassza, és 
légy ott elsőnek.

Kocsi nélkül gyerek maradsz, nem férfi. Ha fel-
nősz, meg kell tanulnod pont 5000-ért tankolni, 
GPS nélkül megtalálni az összes kisboltot a tó kö-
rül, és akkor is kiszúrni a trafit, ha senki sem villog. 
Nem a jogosítvány teszi a sofőrt, hanem hogy képes 

vagy utcahosszat to-
latni csuma gázon 
anélkül, hogy lekap-
csolnád a Balázsékat 
a rádióban.

Szemfülesnek kell 
lenned, érted?! Érj ki 
a kukával, mielőtt jön a 
kukás. Ha jól megtaposod a 
szemetet, belefér a szelektív, a 
zöldhulladék meg a sitt is egyszer-
re. Nohát! Mindig tudnod kell, mikor van 
bálabontás és csőcsere. Nyaraláskor pedig az igazi 
férfinak kuponos hétvégén is jut hely a jakuzziban, 
onnan csak a svédasztalig mozdulsz a wellnessbe. 
Emlékezz: azért vagy a család feje, mert te tudsz pont 
annyit pakolni, hogy ne legyen feláras a csomag.

Ne hagyd lehúzni magad, fiam! Fuvarost, ta-
xit sose hívj! Az igazi férfi bármit rögzít EGY 

gumipókkal, vagy 
elvisz biciklin. Ce-
menteszsák a vá-
zon, PB-palack, zsák 
krumpli kormányról 

lógatva, hűtőszekrény 
a csomagtartón – nin-

csen lehetetlen. Ne légy 
balek! Tanulj meg úgy át-

menni az aluljárón, hogy nem 
tarhálnak le! Na most már eleget 

tanultál. Hozzad ide apádnak a kocso-
nyát, aztán nézzed szépen a tévében, ahogy a me-
sében gyilkolják egymást a robotok. Ha anyád 
kérdi, mindent megbeszéltünk a férfiasságról, 
majd ő elmondja az ilyen „hogyan lesz a gyerek”, 
„mikor kell virágot venni”, „hol kell bekapcsolni 
a mosogatógépet”, meg a többi „emanipiciálós” 
hülyeségeket. 

HIRDETÉS
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Sallai Ervin írása

Az igazi férfi
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A nyeremény az aktuális járványügyi szabályok figyelembevételével vehető igénybe!
játékosaink között wellnesspihenést sorsolunk ki!

MEGFEJTŐ

játékosaink között Twister bekötött szemmel című játékot 
sorsolunk ki.

KVÍZ

hónapról hónapra új nyeremények várják  
a facebook.com/Szimpatika címen!

FACEBOOK JÁTÉK

játékosaink között gyermekkönycsomagot sorsolunk ki  
a Móra Könyvkiadó jóvoltából.

TEMATIKUS KVÍZ
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Magazinunkat keressék decembertől a Szimpatika 
gyógyszertárakban!

Alkoholfogyasztás gyógyszerszedés mellettA karácsonyi vacsora után vagy szilveszterkor szívesen koccintunk, ám ha gyógyszert  szedünk, körültekintően kell eljárnunk.  Gyógyszerészünket az alkoholfogyasztás és  a gyógyszerszedés kapcsolatáról kérdezzük.

A karácsonyi csoda lelepleződése

Pszichológus szakértőnkkel, Szécsi Judittal  

arról beszélgetünk, szülőként hogyan kezeljük 

az ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat, 

illetve hogyan reagáljunk a gyerekek zavarba 

ejtő kérdéseire.

Az alagút-szindróma kezelése

A végtagok zsibbadásával és idegfájdalom-

mal járó alagút-szindróma sokakat érinthet. 

Kézsebész szakorvosunk elmondja, mire érde-

mes figyelnünk.

Következő számunkból
Decemberi  számunkban is sok izgalmas témával készülünk olvasóinknak!

Csonthéjba zárt egészség
A dió magas fehérjetartalma miatt a vegánok nagy 
kedvencének számít, de akkor is érdemes letenni 
a voksunkat mellette, ha csökkenteni szeretnénk a 
húsfogyasztást, és növényi alapon gondoskodnánk 
a szervezet fehérjeszükségletéről. Emellett vitami-
nokban és ásványi anyagokban is gazdag: B1-, B2-, 
B6-, C-, és E-vitamint is tartalmaz, sőt kalcium, 
kálium, magnézium, vas, réz, cink, 
kálium és mangán is bősége-
sen megtalálható benne. A 
dió rendszeres fogyasz-
tásával csökkenthető a 
szívbetegségek koc-
kázata, ennek ér-
dekében elegendő 
naponta mindössze 
30 gramm dióbelet 

fogyasztani, emellett a magas vérnyomás és a ma-
gas koleszterinszint is csökkenthető a segítségével.  
Kiváló hatással van az agyi erekre és segíti a memó-
ria működését.  Mivel sok magnéziumot tartalmaz, 
segítségével a hétköznapokban a stressz ellen is so-
kat tehetünk. Jótékony hatása azonban nem csak a 

belsőnkön mutatkozik meg: fogyasztásával 
a bőr és a haj is egészségesebbé 

válik. Immunerősítésre, fizikai 
terhelhetőség növelésére 

is kitűnő választás. Ma-
gas antioxidáns-tar-

talmának köszönhe-
tően pedig a hosszú 
távú egészségmeg-
őrzés érdekében is 
remek választás. 
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Játsszanak velünk havonta változó tematikus kvízeinken!

Részletek: www.szimpatika.hu

Nyerjen könyvet gyermekeinek, unokáinak karácsonyra!

Ha novemberben kitölti tematikus kvízünket, megnyerheti a 
gyermekkönyvcsomag egyikét a Móra Könyvkiadó jóvoltából.

Olvasni öröm!Olvasni öröm!


