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Bár a címlapunkon nem véletlenül 
nincs ott az elnevezés, magazinnak 
hívjuk magunkat, hiszen napi hírek 
és hírességek helyett az élet hosszabb 
távon is fontos, érdekes és praktikus 
dolgairól írunk. 

A női lapokhoz sorolnak minket 
– mert ugyan, ki mást érdekelne 
a párkapcsolat, gyereknevelés, 
egészséges életmód, mint őket? 
Sőt, mi más is érdekelné őket, mint 
mindez, no meg persze a divat, 
a szépségápolás, a receptek… de nem 
túl tudományosan, filozofikusan 
vagy művészien, hanem minél 
egyszerűbben és rövidebben, hogy 
a „magazinolvasó” is megértse.

Mindez csak néhány a közhelyek 
közül, amelyek megcáfolására 
létrehoztuk és 15 éve készítjük 
a Képmást. 

Két októberi vezértémánk: a szépség 
és az öregedés, a női magazinok 
örök slágerei. Igyekszünk mégis a 
megszokottól kicsit eltérő, képmásos 
módon megközelíteni őket. Miközben 
persze nekünk is fontos a szépség, és 
semmivel sem könnyebb feladat az 
öregedés.  
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– Kipihented a fesztivált?
– Még nem voltam itthon a fesztivál óta, most öt napig vagyok, aztán egy hét Libanon, 
majd megint Ukrajna, és csak novemberben jövök haza. De munka közben szerencsére 
megvannak azok a kis katarzisok, amelyek a fizikai erőmet is újragenerálják. 

– A fesztivál Ukrán Udvarának tizenhárom vendége, gondolom, különlegesen 
figyelmes vendéglátást kívánt. 
– Nagyon is, mivel idős asszonyokról van szó, akik nemcsak először kerülnek ki a szűk 
környezetükből – három ukrajnai kis faluból – és ülnek repülőgépre, hanem például 
útlevelük sincs. Egy busszal elvitték őket a nagyvárosba, Csernyihivbe, hogy elkészítsék 
az okmányokat. Kértem őket, hogy mindig jelezzenek, merre járnak éppen. Küldtek is 
a segítőink egy képet, ahogy a váróban ülnek, ölükben a csomagolt elemózsia, a szalonna, 
és énekelnek. Egy óra múlva látom, hogy megjelenik a csernyihivi lapban, hogy 
az útlevélközpont igazgatójával állnak egy fotón. Helyi hír lett belőlük.

Magam is tudom a saját utazásaimból, hogy hiába beszélek nyelveket, sokszor 
a helyi nyelvet is valamennyire, olyan sok impulzus éri ilyenkor az embert, hogy 
borzasztóan el tud fáradni. Többen voltak a csapatból 80 év fölött, nagyon figyelni 
kellett arra, hogy ne hajtsák túl magukat, ráadásul akkor voltak a 40 fokos kánikulák is. 
Persze ezek a mi félelmeink voltak, azaz a szervezőké – ők meg közben úgy táncolták, 
énekelték végig a fesztivált, mint a húszévesek.

Két fiatal kolléganőm már egy éve újra és újra bedobja a  szerkesztőségi 
értekezleteken, hogy őt tegyük címlapra. Mert korosztályára nem jellemző 
módon a múlt értékei foglalkoztatják, pedig menő zenekara van. Mert elment 
roma településekre tehetségeket felkutatni, és mert beült a Dal zsűrijébe. Mert 
fotót, filmet és hangszert készít, zenét szerez szó szerinti és átvitt értelemben, 
és persze nem utolsósorban elég jól gitározik. Az Ördögkatlan Fesztivál és egy 
libanoni utazás között kaptuk el Both Miklóst.

AKKOR BIRTOKLOD A ZENÉT, 
HA EL TUDOD JÁTSZANI

KÉPEK —
EMMER LÁSZLÓ

SZÖVEG —
SZÁM KATI

SOROZAT —
KÉPMÁS
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– Akkor az már félsiker, hogy hazaértek épségben, de 
úgy tudom, a siker másik fele sem maradt el. Honnan 
jött az ötlet, hogy nénistül szállítsd az ukrajnai 
népzenét?
– Tavaly felkértek díszvendégnek, annak kapcsán 
jött a hirtelen ötlet, hogy elhívom őket. Akkor már 
harmadik éve jártam Ukrajnába falusi énekeseket 
felkutatni, és éreztem, hogy a sok erőfeszítés ellenére 
tökéletesen soha nem fogom tudni elhozni az ott átélt 
élményt, hacsak nem az emberekkel együtt. Az idén 
sokkal több, 4–5 hónapnyi előkészülettel és nagyobb 
stábbal indultunk neki. Ez azt jelenti, hogy nagyobb 
a nyomás is, de úgy érzem, sikerült átugrani a lécet, és 
sok olyan pillanat született, amikor szervezőből én is 
közönséggé váltam. 

– Ha már szerepváltás: hogyan lettél a Napra 
zeneszerzőjéből és gitárosából népzenegyűjtő?
– Zeneszerzőként sokszor indultam neki a világnak, 
Kínába, Indiába, Iránba, hogy inspirációkat gyűjtsek. 
Bementem az ottani kis falvakba, általában a szegény 
területekre, mert a szegénység konzerválja a kultúrát. 
Nem népzenegyűjtés volt ez, annál kevésbé módszeres 
és alapos, inkább olyasmi, mint amikor egy író sztorikat 
hallgat a kocsmában, hogy legyen miből megalkotnia 
a saját történeteit. Aztán egyszer csak, egy ukrajnai 
utamon megéreztem, micsoda elképesztő emberi 
innováció és kulturális érték van ezeken az eldugott 
helyeken, és ez sehol sincs lejegyezve. Lassan átalakult 
az önös művészi érdek valami társadalmilag is 
értelmezhető céllá. Egyre inkább igyekeztem mindezt 
rendszerezett felvételsorozatra menteni, hogy mások is 
megismerhessék, használhassák.

– Hogyan tudod mások számára hasznossá tenni?
– Szép lassan egy projektté duzzadt az egész, 
Ukrajnában például az Ivan Honchar Néprajzi Múzeum 
a partnerünk. Áprilisban az összes eddigi videónkat 
szeretnénk a YouTube-ra feltölteni, addigra a múzeum 
elkészíti a dalszövegeket, a kommenteket, megalkotjuk 
az egész rendszerét, és bárki elérheti majd. Ezt nagy 
dolognak tartom, mert a magyar népzenei felvételek 
sem érhetők el egyszerűen bárki számára, eldugott 
honlapokon keresgélheti az ember, ha kíváncsi rá. 60 
falu 1200 dala gyűlt össze.

– A zene mellett nyilván sok emberi sorsot is megkapsz 
ráadásul. 

– Az első expedíciómon egy 92 éves néninél laktunk, 
hatalmas trombitahangja volt, súlyos élet húzódott meg 
az ereje mögött. Az apja segítette világra, de közben 
kinyomta a fél szemét, és ez egy falusi közösségben 
számunkra felfoghatatlan teher. Nem is lett férje, 
egy szeretőjétől lett terhes. A családja azt mondta 
neki, akassza fel magát az udvarban, mert itt nem lesz 
semmiféle zabigyerek. Elment egy falu végére egyedül, 
megszülte a lányát, aki felnőve alkoholista lett. Ez 
a néni rengeteg dalt tudott, elképesztően énekelt – 
azt mondta, az tud a legszebben énekelni, akinek 
szomorú élet jutott. Volt egy hatalmas ládája telis-tele 
a gyönyörű hímzéseivel meg kendőkkel, mesélte, 
hogy azt mindig a halottakról szedi le, ott ez a szokás. 
Májusban meg akartam látogatni, és messziről látom, 
hogy a ház ablakai kiverve. A szomszédok mondják: 
tavaly meghalt. Kérdezem, mi ez a fekete folt a háza 
előtt, azt felelik, a lánya elégette az összes holmiját, 
a bútorait, a ruháit, a ládát. Nem nemtörődömségből – 
ez a hatalmas kulturális kincs a következő generáció 
számára a szegénységet, az immár kellemetlenné vált 
falusias jelleget jelenti. Ez számukra a múlt, amelyet 
nem akarnak tovább hordozni.

– Sok fogadott nagymamád lehet…
– Sajnos Ukrajnában a falvakban a férfiak jóval korábban 
halnak meg. A hetvenes, nyolcvanas éveikben járó 
generációkból már alig talál az ember férfi énekeseket. 
Ebből adódik, hogy ezt a kultúrát az idős asszonyok 
őrzik. Persze sok emberi kapcsolat is alakult az évek 
során, amely túlmutatott a felvétel adta kereteken.

– Libanonba is gyűjteni mész?
– Palesztin és drúz táborokba megyünk énekeket 
felvenni, ottani kutatók is jönnek velünk, és megnézik, 
hogyan dolgozunk.

– Egy palesztin táborban nem kérdeznek vissza, hogy 
„kinek van kedve énekelni?” 
– Minden ember szeretné felejteni a problémáit. Ezeknek 
a közösségeknek megvan a természetes receptjük, hogy 
az éneken és a zenén keresztül hogyan tegyék ezt meg.  
És ahogy elindul az ének, megjelenik a jókedv. 

– Közben pedig készülnek a fotók, az utazófilmek? 
Azzal szembesültél, hogy csak zenébe csomagolva 
mégsem lehet minden élményt áthozni? 
– Pontosan.

8 KÉPMÁS



– Szóval, ha kell fotózol és filmezel, ha kincsekre 
bukkansz, gyűjtővé alakulsz, ha pedig nem tudod 
a hangszereden eljátszani, amit szeretnél, építesz egy 
hangszert. Akad olyan, aki követni tud? 
– Lenyűgöztek a szituációk, amelyekbe belekerültem, 
és éreztem, hogy egyrészt ezek már sokáig nem 
ismételhetők meg, másrészt a következő generációknak 
is fontosak lehetnek ezek a felvételek. Nem volt arra 
lehetőségem, hogy tévéstábot fogadjak, másrészt, 
ha fogadok, feltehetően hamar unni kezdik, mert 
nincsenek benne a témában, és ha ők unják, akkor 
másképp énekelnek azok is, akiket felveszünk. 
Akárhogy gondolkodtam rajta, mindig az jött ki, hogy 
vagy én felveszem, vagy a dolog nem fog létrejönni, 
és csak sajnálkozhatok, hogy micsoda értékeknek 
voltam én még tanúja, de senki nem foglalkozott vele. 
A másik oldala pedig az, hogy ha ebbe belerak az ember 
egy csomó energiát, nagyon öncélúvá válhat mindez 
a közösség szemében, ha nem kap egy olyan formát, 
amelyen keresztül a többi ember is hasznát veheti.

– Eddig a médiában egy pipával és gitárral barangoló 
világfinak tűntél, akit a kíváncsiság hajt, és sokszor 
ki is nyilatkoztatja, hogy nem missziónak tekinti 
a kutatómunkáját. Most viszont egészen más 
a benyomásom: mintha nagyon is patikamérlegen 
mérnéd, mi a hasznos és mi a számodra izgalmas.
– Ez így van, de nyilván össze is függ a kettő. Azért 
szoktam ezt mondani, mert mindig nagyon gyanúsak 
az olyan szólamok, hogy én a jövőért meg a hazáért…  
Én azért csinálom, mert érdekel és inspirál, ugyanakkor 
persze szeretnék elszámolni az időmmel magam és 
a többi ember felé. 

– Elmagyarázod, miért volt szükséged a hegedűgitár 
elkészítésére?
– Annyira meghatározta a hangolás a dallamokat, 
amelyeket el akartam játszani, hogy nem lehetett 
a gitáron, ezért készítettem egy olyan hegedűszerűt, 

HA NAGY RAJTAD A NYOMÁS, 
HIHETETLEN TEMPÓBAN TUDSZ 

TANULNI ÉS ÉRTELMEZNI.
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egészen máshogy adja át, ugyanígy a zenei katarzist 
is más módon éri el. Az évszázadokon át kialakult 
belső logikája különbözik. Vegyük a matematikát. 
Aki nem ismeri a nyelvét, annak egy bonyolultabb 
számsor valami ákombákomnak tűnik, de mondjuk tíz 
darab egymást követő kettes számjegy már elnyerné 
a tetszését. Ha valaki beavatott, akkor őt a bonyolult 
egyenlet nyűgözi le. Az utóbbi sokkal hosszabb távú 
öröm, mintha tíz darab kettest néznénk.

– Ha egy külföldi zenész magyar zenét keresne, mit 
mutatnál meg neki?
– Most Libanonban a bejrúti egyetem zenetanáraihoz 
látogatok el. Őket korábban már elvittem Erdélybe. 
A Ceauşescu-rendszer sok települést elzárt a világtól, 
sok negatív hatása mellett a népi kultúrát megóvta. 
A másik irány, amit mutattam nekik, nem a népzene, 
hanem a magyar nóta utolsó nagy, fül alapján tanuló 
játékosai. A magyar nóta az 1800-as években keletkezett 
műdalokra épül, sokszor bugyuta dallammal, szöveggel, 
mégis hihetetlen zenei virtuozitást építettek rá a cigány 
zenészdinasztiák, az improvizáció mesterei. Úgy 
játszanak a hangszerükön az épp feldobott témákra, 
ahogy az improvizációs színház művészei. Egy nagy 
tehetségű zenész a legegyügyűbb témákat is képes 
többlettel megtölteni. Mindkét téma nagyon izgalmas 
volt az arab kutatók számára.

– Szerinted mindazt, amivel te zenészként több lettél, 
meg is tanulhattad volna, ha tegyük fel, tizenévesen 
készen kapod valakitől a gyűjtéseidet?
– Az ukrán népzene törvényszerűségeinek 
elsajátításához kihagyhatatlan a terepmunka. Egész 
egyszerűen nem található meg az interneten vagy 
tankönyvek formájában olyan mennyiségű és minőségű 
anyag, amely ezt kiváltaná. Azon dolgozunk, hogy ez 
megváltozzon. Számomra érdekes kérdés lesz, hogy 
a jövő néprajzkutatói milyen módon fogják értelmezni 
ezt a paraszti kultúrát, amelyet csak felvételekből 
ismerhetnek. De alkotói oldalról is érdemes közelíteni: 
ha valaki soha nem mélyült el a mezőségi hegedülésben, 
de megtetszik neki egy részlet, ebből inspirálódva 
létrehozhat egy új minőséget. Emellett a terepmunka 
mindig kitettebb, mint szobában tanulni. Egy 
50 km-es földúton behajtok egy ismeretlen településre, 
megérkezem, megismerem a helyieket, felépítem 
a lámpákat, a kamerát, összerakom a képet, felveszem 
őket, aztán lebontom az egészet, alszom, és másnap 

amin el tudtam játszani. Ha a zenészre egy dallam nagy 
hatással van, akkor folyton az jár a fejében, és azért 
gyakorol annyit, mert csak akkor tudja birtokolni, ha el 
is tudja játszani. Szerettem volna gitárosként magamévá 
tenni a hegedűvirtuóz felvételeket.

– A hegedűvirtuózok mindezt értékelték?
– A kalotaszegi Mérában például most játszottunk 
a Rendhagyó Prímástalálkozó koncertsorozatunkkal 
azok előtt a zenészek előtt, akiktől tanultunk, és nagyon 
szerették.

– És a tanáraid általában mit szólnak a gyűjtéseidhez?
– Hívnak előadást tartani, nyilván érdekli őket; de 
tisztában vagyok vele, hogy mindennek megvan a maga 
helye, én pedig sokféle dolgot csinálok, nehéz besorolni. 
A Zenetudományi Intézetben például tartottam 
előadást, és érzékeltem, mennyire fontos, hogy mindezt 
tudományos módon is rendszerezzem. Majd, ha 
a terepmunkából visszaveszek.

– Szét tudod szálazni a saját zenédben, hogy mi 
honnan származhat?
– Az új hatások mindig jobban láthatók, mert még 
a felszínen vannak, de aztán később, amikor leülepszik, 
és már csak a belső logikájuk dolgozik a mélyben, 
nehezen visszafejthető. 

– A jó turista felkészül az úti célból, de hogyan készül 
fel a zenei nyelvből?
– Jól látod, kulcskérdés egy utazásnál, hogy az ember 
hogyan készül fel. Tanulmányozza a hely kultúráját, 
a történelmét, a nyelvét, megtervezi, mit szeretne 
megnézni. Úgy ugrasz bele az élménybe, mint akit 
már kiéheztettek az étlap olvasgatásával. A zenére 
a legnehezebb készülni, sokszor a környezet és az ottlét 
hozza elő az igazi kérdéseket, szempontokat. Én 
a Himalájában voltam főleg, és a kisebbségek zenéit 
tanulmányoztam. Csak akkor tudtam összehasonlítani 
a magyar népzenével vagy a környező falvakéval, 
amikor már ott voltam.

– Több interjúban említetted, hogy Kínában nagyon 
megfogott, mennyire másképp gondolkodnak 
a zenéről. Mit értesz ezalatt?
– Ahogy a kínai nyelv is teljesen másképp gondolkodik 
a beszédről és a hangtanról, mint a magyar vagy 
egy indoeurópai nyelv. Ahogy a nyelvi információt 
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megyek tovább… Ha ilyen nagy rajtad a nyomás, 
hihetetlen tempóban tudsz tanulni és értelmezni.

– Lehet ennek a munkának vége? Nem olyan ez, mint 
egy szerencsejáték? Nem lehet abbahagyni, mert hátha 
épp most jön a legértékesebb, legnagyobb felfedezés. 
Vagy csak még a szomszéd falut megnézem… És ha így 
van, lehet ezt egy életen át ilyen tempóban hajtani?
– Nem lehet. Épp ez a tempó jelöli ki a határaimat. Egy 
ponton túl biztosan jobban visszakanyarodom a zenélés 
felé, de most minden együtt áll, amiért eddig dolgoztunk. 
Egyre több a felvett anyagunk, ezáltal egyre több 
az információ, és egyre elképesztőbb összefüggések 
rajzolódnak ki a felvételekből. Ráadásul több ukrán 
barátság is szövődött az elmúlt időszak alatt, akikkel 
öröm együtt dolgozni. Sok év előkészítése után anyagilag 
is megalapozódott a tevékenységünk az Európai Unió 
Creative Europe programjának köszönhetően. 

– Az utazófilmek a népek zenéjéről szólnak, vagy 
inkább rólad?
– Nyilván végtelenül össze van gabalyodva az egyén 
a környezetével. Az utazófilmekben leginkább 

a témaválasztás az én részem, és hogy azt milyen 
minőségben és narratívában tudom végigvinni. 
A téma a takarásban lévő zenei világok bemutatása, 
hogy ellensúlyozzuk a szép lassan mindent beborító 
popkultúrát, amely az egész világon egyre egységesebb 
képet mutat. Az egységes gondolkodásnak lesz sok 
pozitív hozománya, de ugyanakkor magával hozza 
az egyediség eltűnését.

– Te magad is részt veszel az asszimilációban azzal, 
hogy beépíted mindezt a saját zenédbe, nem? Ennek 
a kompenzálása is a konzerválás?
– Próbálom keresni az újat alkotóként, de nem 
érzem ezt asszimilációnak, hiszen épp a globális 
zenei gondolatot igyekszem tágítani. Közben sokat 
változom. Ahogy a tudomány művelőjénél is magától 
értetődik, hogy folyamatosan fejlessze magát 
olvasással, terepmunkával, konferenciákkal, ugyanúgy 
a művészembereknél is így kell lennie. Ha valaki arra 
hivatkozik, hogy erre már nincs ideje, akkor lényegében 
elvesztette a talajt a lába alól. Mert a talaj nem az a dal, 
ami meghozta a sikert, hanem a folyamatos kíváncsiság, 
amivel a dalt is megtaláltuk.  

EGY UKRAJNAI UTAMON MEGÉREZTEM, 
MICSODA ELKÉPESZTŐ EMBERI INNOVÁCIÓ 
ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉK VAN EZEKEN 
AZ ELDUGOTT HELYEKEN.
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BÖJTE CSABA SZEPTEMBERBEN 
CSODÁLATOS TERMÉSZETFOTÓKAT 

OSZTOTT MEG KÖZÖSSÉGI OLDALÁN, 
AMELY ALÁ EZEKET ÍRTA:

 
„A gonosz lélek azt szeretné, hogy 

mi mindent szürkének, csúfnak, 
rossznak lássunk, ő azt akarja, hogy 

mi ócsároljuk, szidjuk a mennyei 
Atyánk által teremtett szép világot, 

s ezért meg is tesz mindent! Sajnos 
nagyon sok embert nemcsak a maga 

cinikus szürkeségével fertőz meg, 
de a saját savanyú, mindent és 

mindenkit ócsárló szócsövévé is tesz. 
Ha nem vigyázunk, vírushordozóvá, 

az örökös elégedetlenkedés, 
nyafogás gócpontjává válhatunk!”

Az októberi Jelenlét-rovat témája 
a szépség.



A HIT MEGSZÉPÍT

Sok olyan embert ismerek, aki nem templomlátogató, 
és időnként gunyorosan, kihívóan beszél a hitről, 
a kereszténységről. De előfordul, hogy némelyikük egy-
egy őszinte pillanatában azt is megvallja, hogy bizony 
vannak élethelyzetek, amikor valósággal bemenekül 
az istenházába. Mert az életünkre rátelepedő világ zaja 
közepette, sok fájdalmas élményt, emléket, kihívást 
hurcolva jólesik, ha megszépülhet a lelkünk. Erre 
pedig a legmegfelelőbb hely a templom. A szakrális 
tér és benne az a csend, amelyben néhány perc erejéig 
számot vethetünk, fölfelé tekinthetünk, és egyszer 
csak feltörhet belőlünk az addig elnémított ima szava is. 
Ebben a templomi áhítatban egyszerre megtapasztaljuk 
az Odafentivel való közösséget, amiről a Cseh Tamás 
által Ady Bandinak becézett, de költőfejedelemnek 
elismert alkotó így beszél: „Csöndesen és váratlanul / Átölelt 
az Isten.” És ez a csöndes, váratlan ölelés, ez a hitélmény 
megszépít. Nem csupán bensőleg, de az arcon is ott 
fénylik, ott tükröződik az Istennel való találkozás 
szentséges öröme, az ő kibeszélhetetlen dicsősége. 
Tudnánk-e tagadni, hogy mennyire nagy szükségünk 

van mostanság ezekre a különleges, lélekszépítő, 
életegyensúlyozó élményekre és tapasztalatokra? 
Amikor annyi minden feszíti az életünket, és olyan 
sokféle irányba.

Amikor a kilencvenes évek elején először jártam 
Magyarországon, furcsák voltak a kifejezéstelen, 
leginkább a zombifilmekhez hasonlítható, érzelmek 
nélküli arcok a tömegközlekedésben, az utcákon és 
a boltokban. Ez a jelenség számomra addig ismeretlen 
volt. Sokszor azon mulattam a metrón, hogy lám, én 
vagyok itt az egyetlen ember, aki mosolyogni mer / 
tud / akar. Persze ez vírusként azóta a teljes Kárpát-
medencébe eljutott. Sőt, már a falvak lakóinak arcán is 
otthonos, nem kell messze mennünk a kifejezéstelen 
tekintetekért. Életünk valóságával olyan szépen 
találkozik mindaz, amire Pál apostol már kétezer éve 
emlékeztet: hogy a hit valami olyan örömet szabadít 
fel bennünk, ami megtelepszik az arcon is; megszépít, 
így szavak nélkül is tanúságtevője leszel annak, aki 
remegéseid, szorongásaid és félelmeid közepette 
kitartóan tanít örülni.  

A felejthetetlen Tempfli József püspök atya temetési szertartásán jártam jó egy évvel ezelőtt, a nagyváradi 
római katolikus székesegyházban. Várakoztam a sokezres gyülekezetben a szentmise kezdésére, közben 
önkéntelenül is fölfelé emeltem a tekintetem, és hosszú percekig úgy is maradt. Bár mi, protestánsok a fehér 
falak egyszerűségében keressük a hit szépségét, csendességét és áhítatát, ahol figyelmünk kizárólag 
az üzenetre és az üzenőre irányul, mégis megfogott, sőt, rabul ejtett a látvány. A bazilika szakralitása, 
a belső tér kimondhatatlan, ember alkotta szépsége, von Schöpf kupolafreskója, Storno Ferenc festményei, 
a főoltár és a mellékoltárok képei valósággal lenyűgöztek, a hatásuk alá kerültem. Lám, a Fennvaló már 
azelőtt üzent, szólt, kijelentett, hogy elkezdődött volna az istentisztelet...

SZÖVEG —
FÁBIÁN TIBOR református lelkész, publicista
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Az ember szépnek mondja az eléje táruló természetet – ritka, különleges jelenségeit 
csakúgy, mint az emberkéz alkotta impozáns alkotások sorát. Szépnek talál szobrokat, 
festményeket, fülbemászó muzsikákat. De embertársait is képes, önmagát pedig 
szeretné szépnek látni – dicséri vagy éppen irigyli mások szépségét, a sajátját ápolni 
igyekezve komoly áldozatokra is képes. Elfogultan, mint a csemetéjét gyönyörűnek 
látó édesanya, szépnek, másoknál szebbnek tartjuk szerelmesünket, rokonainkat, 
barátainkat, akikhez közünk van, azokat a dolgokat – házat, autót, utazást, kedvtelést, 
tárgyakat – amelyek a mieink, amelyek fontosak nekünk. Ám ha megkérdezik, hogy 
miért is szép ez vagy az a személy, tárgy, jelenség, már bajba kerülünk, hiszen arra, 
hogy mi is valójában maga a szépség, módfelett nehéz felelni.

Amikor szépnek, gyönyörűnek mondunk valamit, valakit, döntően személyes 
benyomásainkra hagyatkozunk. Tetszik nekünk, kedvünkre van, gyönyörködtet, de 
érezzük azt is, hogy mindez elillanó, múlékony, kérészéletű, mások által vitatható. Ilyen 
esetekben azt mondjuk valamire: én szépnek látom, ám ezzel azt is elismerjük, hogy 
ítéletünk érvénye nem terjed túl önmagunkon, érvelnünk kell, hogy – mint bíráló 
a szépségverseny zsűrijében – meggyőzzünk másokat. Van, aki Rembrandtért, a másik Van 
Goghért vagy Daliért lelkesedik, Mozart, Schönberg vagy a Beatles zenéje ragadja magával, 
a balatoni naplemente vagy a csillagos augusztusi égbolt szép a számára, Katában vagy 
Annában látja a női szépség teljességét. Ám ilyenkor is érezzük azt, hogy személyes 
tetszésünk mögött kell lennie valamilyen közös alapnak, ami széppé tesz. Maga a szépség 
igenis létezik, és nem a pillanat játéka, múló benyomásaink szeszélye csupán.

Arra a kérdésre, hogy mi is ez a titokzatos valami, választ kerestek már a régiek is. 
A görögök úgy gondolták, a szépség forrása a létezőkben, dolgokban és személyekben 
is megmutatkozó arány, mérték és szimmetria tökéletessége, magukat az embereket 

Egy átlagos ember élete során rengeteg dolgot lát és nevez szépnek, és talán soha nem 
gondol bele, hogy amikor a szépség különféle megmutatkozásaival találkozik, valójában 
a létezés végtelen teljességének és tökéletességének egy-egy villanásával szembesül.

SZÖVEG —
HORVÁTH PÁL filozófus

SOROZAT —
LÉTKÉRDÉS

A SZÉPSÉG MISZTÉRIUM
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pedig küllemük és jellemük változatossága mellett 
az teszi széppé, ha testi és lelki értelemben is rendben, 
harmóniában vannak önmagukkal. Évezredek alatt 
a szépség természetének tisztázását az az elemi emberi 
igény ösztönözte, hogy szép dolgok, szép társak, szép 
környezet vegye körül, hogy szép legyen az, ami 
körülötte és benne valódi. Nem változtat ezen az sem, 
hogy aki szép volt, megcsúnyulhat, ami szép volt, 
elenyészhet. A szépség kontrasztjaként mindig ott a rút, 
és mi, emberek is változunk abban a tekintetben, hogy 
mi a szép számunkra.

Ha a szépség állandó és örök titkát keressük, a görög 
bölcselő, Platón ideje óta abból kell kiindulnunk, hogy 
szép az, ami van, ami létezik, akár még vágyaink, 
álmaink tárgyait is ideértve, hiszen azok is vannak, 
legalább a képzeletben. Arisztotelész pedig ezt azzal 
toldotta meg, hogy a szépség az, ami a lelki katarzis, 
megrendülés élményét kelti bennünk, ami átjár, 
megérint. A középkorban Szent Tamás ugyanezt úgy 
fogalmazta meg, hogy „a szépség nem más, mint a lét 
tökéletessége, teljessége, harmóniája”, amely felé úton van 
minden és mindenki, ami és aki van. Jól rímel erre 
kortársának, Szent Bonaventurának a gondolata is, aki 
szerint „mindannak, ami létező, van valamilyen formája; 
mindaz pedig, aminek valamilyen formája van, szépséggel bír.” 

A SZÉPSÉG MISZTÉRIUM

A pillanat szépségeire vágyó ember számára 
persze nehéz elfogadni, hogy belső természete 
szerint a szépség túl van a pillanatnyi benyomások 
látványpékségének világán, és valami olyan létadottság, 
amely benne van fűben, fában, a természetben, 
a tudományban, a technikában, kiváltképpen pedig 
minden ember életében. A szépség, amelyet egy-egy 
ihletett pillanatban egy katedrális fenségében, egy 
dallam harmóniájában, egy arc, egy alak, egy forma 
tökéletességében, egy természeti tüneményben, egy 
technikai csodában, tudományos felismerésben, emberi 
kapcsolataink egy-egy felejthetetlen pillanatában 
megtapasztalunk, mind abba az irányba mutat, amit 
Heltai Jenő bölcs tapasztalata így általánosít: „az élet szép, 
tenéked magyarázzam?”

A szépség valójában nem más, mint a létezés csodája, 
részesedés a Létből, az Igazságból és a Jóságból. 
Lehetősége szerint minden szép, ami van, és akkor válik 
egyre szebbé, ha a benne rejlő lehetőségek, képességek, 
adottságok a természete szerinti teljesség felé 
közelítenek. Ha pedig ezt belátjuk, akkor megérezzük 
azt is, hogy a szépség olyan misztérium, titok, öröm- 
és boldogságforrás, amely hozzátartozik az ember 
lényegéhez, és amely a Teljes Valóságnak, a végtelen 
isteni tökéletességnek a fényét sugározza az életünkbe.  
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BOTLADOZÓ SZÉPSÉGMEGHATÁROZÁSOK
A definíciók, amelyeket európai gondolkodók alkottak 
a szépségről, mind igazak, de a valóságnak csak egy kis 
szeletét írják le: szép az, ami jó és kellemes. A szépség 
a harmonikus arányokban és a szimmetriában 
rejlik. Minden létezőben felfedezhető a szépség, 
amely arányos formájának a ragyogása. Szép az, ami 
minden érdektől mentesen tetszik. Szép az, ami 
érzéki vagy szellemi gyönyört okoz. A sort hosszan 
lehetne folytatni… Hozzám azok állnak közel, amelyek 
az érzések oldaláról közelítenek: a szépség megragadja 
és örömmel tölti el a lelkemet, rabul ejti az érzékeimet, 
és elfeledteti a valóság gyatrább részeit. 

A SZÉPSÉG VONZ ÉS VIGASZTAL
A külcsín elleplezi a mögöttes ürességet vagy belső 
romlást. Ha a házakon szép a vakolat, a turisták, 
akik nem járnak a belső udvarokban, szépnek látják 
a várost. Egy vonzó arcú és arányos testalkatú ember 

már megjelenése első pillanatában szimpátiát ébreszt, 
függetlenül attól, hogy okos vagy jó szándékú-e. 
A börtönben a rabok szívesebben viselik a színes, 
tetszetős szabású egyenruhát, mint a piszkosszürke, bő 
inget és gatyát. A tetszés a szépségélmény előszobája. 

Felmérések bizonyítják, hogy a jól kinéző diákok jobb 
osztályzatot kapnak a tanáraiktól, mint a hétköznapi 
megjelenésű társaik. A bírósági tárgyalásokat vizsgáló 
kutatások szerint a fizikailag vonzóbb alpereseket 
kevésbé ítélik el, és ha el is ítélik őket, enyhébb büntetést 
szabnak ki rájuk, mint a kevésbé vonzóakra. Ez 
igazságtalan. Mégis, a szépség okozta gyönyörködés 
ellágyítja a lelkünket, és olyan sok bajunkra gyógyír, 
hogy gyakran még az igazságtalanságot is hajlandók 
vagyunk elszenvedni miatta. 

A számítógépes kor szolgáltatott arra bizonyítékot, 
hogy a legszebbnek tartott arc valójában a legátlagosabb 
méretű és formájú arc. Az átlagos nem keverendő össze 
a hétköznapival, mert itt éppen az ellenkezőjét jelenti: 

Nem titok, hogy a szépségnek nagy szerepe volt világnézeti döntésemben és pályaválasztásomban. Rabul 
ejtett a középkori képzőművészet és építészet szépsége. Nem értettem, mit jelentenek, mit akarnak mondani 
azok a műalkotások, de a szépségük lenyűgözött. Nagy igyekezettel próbáltam megfejteni a jelrendszerüket, 
így adódott a döntés, hogy ezt leginkább az egyetem művészettörténet szakán tudom megtanulni. Amikor 
pedig kezdtem megérteni a középkori falképek, oltárképek és szobrok mondanivalóját, rájöttem, hogy mind 
egy irányba küldenek: az istenhit, a kereszténység felé.

LEGSZEBB JUTALMUNK, 
A SZÉPSÉG

SZÖVEG —
KÖLNEI LÍVIA

SOROZAT —
LÉTKÉRDÉS
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férfiak által szépnek tartott női arcokat vetítettek 
egymásra, és a metszethalmazból előtűnt azok átlaga, 
egy olyan arc, amely a legtöbb embernek tetszett. 
Széppé válni ezek szerint azt is jelentheti, hogy minél 
jobban megközelíteni az átlagost – amely ritkább, mint 
a fehér holló.

SZÜLETETT SZÉPSÉG?
A különlegesen szép kisgyerekekről azt tartja a népi 
bölcsesség, hogy csúnya felnőttek lesznek. Valójában ez 
logikus: a szőke fürtös, makulátlanul fehér bőrű, finom 
vonású, gödröcskés arcú kisgyerekekből (a közvélekedés 
nálunk őket tartja nagyon szépnek) a kamaszodás 
átlagosabb embereket formál, akik a tökéletes kicsihez 
képest tűnnek csak csúnyábbnak. 

Nagymamám számos testvére között volt egy 
ikerpár, két kislány. Terike vörös és ráncos bőrű, akit 
a rokonok nem szívesen vettek kézbe, Rózsika viszont 
gyönyörű kisbaba volt, csodájára jártak, és összevesztek 
rajta a leendő keresztszülők. A csodaszép kislány 
hamarosan meghalt betegségben. A csúnya testvér 
felnőtt, és aranyszőke hajú, fehér bőrű, búzakék szemű, 
bájos mosolyú fiatal hölgy lett. A bálokban egyetlen 
percre sem maradt táncpartner nélkül. Én hetvenes-
nyolcvanas éveiben ismertem meg, amikor szépségét 
már csak a régi fényképek őrizték, de önfeledt, csilingelő 
nevetése ma is a fülemben cseng.

SZÉPPÉ VÁLNI 
„A rút kiskacsa” című mese a hattyúfiókáról, akit kicsi-
ként kiközösítettek csúnyasága miatt, de felnőve szép 
hattyúvá alakult, sok csúnyácska vagy átlagos fiú és lány 
számára ad reményt. És ez a remény nem is légből kapott. 
Vannak olyan ismerőseink (vagy talán mi magunk?), akik 
látszólag hétköznapi, szürke „kisegerek” – de ha mások 
megbecsülő figyelme rájuk irányul, vagy megtalálja őket 
a boldogság, az elismerés, kivirulnak. A rút kiskacsák 
reménysége azért is reális, mert mindenki tetszik valaki-
nek, csak az a kérdés, megtalálják-e egymást…

Azt tartja a népi bölcsesség, hogy negyven után 
az ember már felelős az arcáért, vagyis ami a lelkünkben 
van, az kiül az arcunkra. Mint minden leegyszerűsítő 
megállapításban, ebben is van némi igazság. Én azonban 
jobban kedvelem és igazabbnak tartom Szent Ágoston meg-
fogalmazását: „Amilyen mértékben növekszik benned a szeretet, 
olyan mértékben növekszik szépséged, a lélek szépsége.”

A szépség energiát ad sokféle küzdelmünknek, megszí-
nesíti kopárnak érzett életünket, feledteti a fáradtságot. 
A szép ember, állat, növény vagy dolog puszta látványa is 
előzékennyé tesz, felvillanyoz, örömmel tölt el – vagyis 
a szépségélmény az egyik legnagyobb ajándék, amit 
az élettől kaphatunk. Kevés bennem a hajlam a miszti-
kumra, mégis úgy érzem, hogy Simone Weil, a 20. század 
misztikus gondolkodója eltalálta a lényeget: „A szép magá-
ban foglalja a pillanatnyi lét és az örökkévalóság egységét.”  

LEGSZEBB JUTALMUNK, 
A SZÉPSÉG
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SZÖVEG —
PÁCZAI TAMÁS

SOROZAT —
VILÁG‑KÉP

Így mesél Both Miklós egy terepmunkával töltött 
napjáról. „Az expedíciót több hónapig készítettük elő, és egy 
nagyobb stábbal indultunk el. Az egy hónapos út során 18 
falut látogattunk meg, voltak helyek, ahová pedig többször is 
visszatértünk. Ilyen Zolotinka is, ahol ez a fénykép készült.”

Miklós a faluba érve megkereste a kultúrház 
vezetőjét, aki nagyon örült a messziről jött 
népdalgyűjtőnek, össze is hívta délutánra 
az asszonyokat. „Ilyenkor én már a munka lázában 
égek: kiválasztom a felvétel helyszínét, felállítom 
a mikrofonállványokat, berendezem a világítást, 
próbafelvételeket készítek. Ezután elindulok autóval összeszedni 
az embereket.”

Mindeközben az asszonyok is készülődnek – egyikük 
levest főz, a másik süteményt készít, kalákában dobják 
össze a kultúrházi cateringet –, de kora estére mindenki 
a helyére kerül. „Bemutatkozunk egymásnak, majd korábbi 

felvételeket hallgatunk, közben elmesélem, hogy mit és miért 
szeretnék tőlük. Az éneklés általában 2–3 órát tart, majd 
mindenkit hazaviszek. Utána visszamegyek a kultúrházba, és 
mire lebontom a helyszínt, már ránk esteledik, így a faluban 
alszik a stáb.”

Bár az nagyon ritka, hogy egy faluban kizárólag 
özvegyek éljenek, a vidéki Ukrajnára jellemző, hogy 
a férfiak sokkal korábban halnak, főleg az alkoholizmus, 
a régi rendszer kényszermunkái és a háborúk miatt. 
Ezért alakult úgy, hogy a nők tartják kézben a falvak 
irányítását.

„A képen balról a második hölgy félszemű, a férje verte ki 
egy rúddal vitatkozás közben. Később a férj, majd az egy szem 
fiuk is felakasztotta magát” – bontja ki Miklós a közös 
éneklés mögött rejlő emberi sorsokat. Szerinte a hasonló 
történetek elég gyakoriak az ukrán falvakban, „emiatt is 
válnak az ukrán balladák sötét tónusai különös erejűvé”.  

„A közép-ukrajnai Zolotinka nagyon érdekes falu: körülbelül ötvenen lakják, kivétel nélkül özvegyasszonyok. 
Idén májusban érkeztünk ide egy 6–7 kilométeres rozoga földúton. A kerítések, ablakok mögött egyre 
szaporodtak a kíváncsi tekintetek, ahogy közelítettünk a falu központjához.”

NEM BÁCSIKNAK VALÓ VIDÉK

KÉP —
BOTH MIKLÓS
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SZÖVEG —
SZÁM KATI

SOROZAT —
RIPORT

A két szőke apróság legalább egy perccel megelőzi az előresiető anyukát 
a dunakeszi ház kapujában, és mire belépünk, már kikérdezték, kik 
is vagyunk. Kunné Nerpel Krisztina, az OSA segítője már korábban 
megérkezett Anették családi házába, láthatóan mi vagyunk most 
a vendégek, vagyis a fő attrakció. Nem telik el öt perc, fotósunk és 
a kolléganőm már végigszemlézte a játékokat, elkalauzolták őket 
az emeleten, sőt a spájzban is, és megismerkedtek a macskával. Mindez 
persze nem jelenti azt, hogy közben mi, a másik három felnőtt végig 
tudunk mondani egy összetett mondatot anélkül, hogy Dia gurgulázó 
vagy Máté morgós, okoskodó hangján el ne hangozzon egy kérdés, kérés, 
felszólítás.

Krisztinának ez az itteni az első feladata az alapítványnál, eredeti 
szakmája védőnő. Amikor megkérdezem, miben különbözik 
az önkéntesség a védőnői munkától, azt feleli, hogy bár ez is ingyenes 
szolgáltatás az anyukáknak, fontos különbség, hogy csak addig áll fönt, 
amíg ez a találkozás mindegyik fél számára kellemes. „A segítőnek is és 
a segítettnek is feltöltődés ez – mondja. – Én 20 éve vagyok édesanya, és emellett 
az is segít a szituációban, hogy természetgyógyászként is látogatok családokat. 
Az alapítványnál olyan embereket kerestek, akik maguk is szülők, és segíteni tudnak 
azoknak, akiknek most valami miatt nehezebb.” 

A Képmásnak egyik szívesen vállalt feladata, hogy a mindennapi kihívások 
közepette a fiatal családok mellett álljon, és mindezt a szó és a kép szemérmes 
és biztonságos bástyái mögött maradva teszi. Az Otthon Segítünk Alapítvány 
önkéntesei azonban be is kopognak az otthonokba, hogy megkérdezzék, miben 
segíthetnek. Ezúttal mi is ellátogattunk egy családhoz egyik új önkéntesükkel.

MEGFOGNI A KEZET 
ÉS ELENGEDNI

KÉP —
PÁCZAI TAMÁS
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MIT JELENT A NEHÉZ HELYZET? 
Mindenkinek mást. Van, akinek sérült 
gyermeket, akit fejlesztésre kell horda-
ni, és közben nincs, aki az egészséges 
testvérrel játsszon. Másnak dupla 
vagy tripla örömöt, vagyis kettes- vagy 
hármasikreket, akiket lehetetlen két 
kézzel ellátni. Van, akinek egyedülálló 
szülőséget, azt, hogy még a fürdő-
szobában sem tud eltölteni tíz percet 
egyedül, mert 24 órás készenlétben 
kell lennie. És sokan vannak, akik-
nek csak egy beszélgetőtársra, egy 
megnyugtató szóra van szükségük, 
 hiszen – ahogy az alapítvány hon-
lapján olvasható egyik történet hőse 
fogalmaz – az anyává váláshoz nem 
elég megszülni egy gyereket. 
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„A barátok eltűntek, a nagyszülők elfoglaltságuk miatt 
nem tudnak napi szinten segíteni – meséli Anett, akinek 
egy barátnője ajánlotta az alapítványt. – Előtte is ritkán 
találkoztunk a barátnőmmel, de Máté túl antiszociális 
volt ahhoz, hogy az ő kisfiával együtt is tartsuk a közvetlen 
kapcsolatot, ezért csak neten tudtunk beszélgetni. Máté 
nem egyszerű eset, de aztán megszületett a húga is, akivel 
valószínűleg nem lenne probléma, viszont Mátétól nagyon 
gyorsan tanul. Amikor panaszkodtam a barátnőmnek, mutatta 
az alapítványt: »erre lenne szükséged!« Egy évet kellett 
várnom, mert nem volt emberük a mi környékünkön, de végül 
megérkezett Kriszti.” Anett közben az asztalnál állva 
banánt hámoz, elmagyarázza, hogy miért nincs ebéd 
előtt gumicukor, lehajol megigazítani egy nadrágot, és 
közben elhárít egy szeme felé csapódó ceruzát.

„Nem ülsz le”? – kérdezem, bár jól emlékszem 
az időszakra, amikor én sem értettem az effajta 
kérdéseket. „Akkor biztos valaki leesik valahonnan – feleli 
nevetve. – Sok anyuka meséli, hog y anyaként akkor ült 
le először enni, amikor az első g yerek elment oviba. Arról 
nem is beszélve, hány év, mire átalusszák végre az éjszakát.” 
Anett rögtön el is meséli a mait, amely különösen 
nyugodtnak ígérkezett, míg a macska le nem csapta 
a vécétetőt a földszinten. Ennyi egy anyának épp 
elég ahhoz, hogy riadót fújjon. (Én már hozzá sem 
teszem, hogy ma is szinte éberen alszom, amíg 
felnőtt gyerekeim után nem csapódik a bejárati ajtó – 
félálomban bízom benne, hogy belülről).

Közben egy kisebb konfliktus bontakozik ki, 
amelynek az egyébként igen békés macska is résztvevője. 

Anett és Kriszti rutinos túsztárgyalóként békítik ki 
a feleket. „Tegnap öcsém átugrott délután – folytatja Anett – 
és csodálkozva kérdezte, hogy én miért csak akkor tudok 
tevékenykedni, ha ő itt van. Ha vendég van, akkor általában 
semmi gond a gyerekekkel. De ma reggel például hosszú percekig 
tartottam egy poharat a kezemben a szekrény előtt, mert 
valamelyik gyerek úgy húzta le a pólómat, hogy nem tudtam 
elérni a polcot, hogy feltegyem. Máté másfél éves kora körül 
eljutottam oda, hogy mozdulni sem tudtam tőle, hívnom kellett 
egy takarítónőt. Abban a percben, ahogy megérkezett, már itt 
játszott körülöttünk, mint egy kisangyal, és én is takaríthattam.” 
Kriszti a saját tapasztalataiból is meg tudja ezt erősíteni: 
„Nekem anyukám mesélte egyszer, hogy előfordult velünk is, hogy 
heteken át csak a postás toppant be »vendégségbe«.”

15 évvel ezelőtt az angliai Home Start mintájára 
jött létre az Otthon Segítünk Alapítvány. Az alapí
tók büszkék arra, hogy nemzetközi viszony latban is 
csodájára járnak, mennyire professzionális alapokra 
épült az országos magyar szervezet. Ez nemcsak 
az önkéntesek 40 órás szakmai képzését jelenti, 
hanem többek között az őket kísérő szupervizor
rendszert is, amely ennek a nehéz segítő munkának 
a hátterét biztosítja. Ahogy az önkéntesek 
beszámolnak róla, nem egyszerű belecsöppenni egy 
család olykor tragikus élethelyzetébe, magukra venni 
a teherből pár órára, amíg szükség van rájuk, aztán 
letenni, és visszamenni a saját otthonukba.
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nehezebben kezelhetők, ilyenkor meg kell találni hozzájuk 
a megfelelő kulcsot. Ebben tudok segíteni.” – magyarázza Kriszti. 

„Másról is tudtok beszélgetni a gyerekeken kívül?” – kérdezem, 
miközben az Anett öccse által festett fal előtt fotózunk.  
„Ó, néha egyáltalán nem tudunk beszélgetni! – nevetnek. – De, ha 
igen, leginkább a gyerekekről.” Amikor a fiatal anyukától azt 
kérdezem, ő el tudná-e magát képzelni OSA-segítőnek, azt 
feleli: „Igen. Ha ezen túl vagyok.”  

Ingyenes felkészítő tanfolyamra várjuk azokat a szülőket, 
nagyszülőket, akik heti 1–2 alkalommal baráti, gyakorlati 
segítséget nyújtanának kisgyermekes családoknak: 
061 365 1436, otthonsegitunk@webdream.hu

Keressenek bátran, ha nehéznek érzik 
a kisgyermekes éveket, ha nem győzik egyedül: 
061 365 1436, otthonsegitunk@webdream.hu

Ha valaki most betoppan, egy takaros házat lát, 
benne két szép, okos, egészséges, élénk gyerekkel, akik 
társalognak, csúszdáznak, paradicsomot szednek vagy 
kreatív mókákat eszelnek ki a fiatal anyukával – minden 
idilli (tévét, mobilt, bármiféle kütyüt nem is láttunk). 

„Jellemző, hogy kifelé minden rendben, és közben az anya mégis 
összeomlás előtt áll?” – kérdezem Krisztit. „Abszolút!” – feleli. 

„És tényleg elegendő heti egy látogatás, hogy megelőzze egy 
komolyabb pszichés vagy életvezetési probléma kialakulását?” 
Az OSA önkéntese szerint valamilyen segítségre 
mindenkinek szüksége van, nagyszülőre, testvérre, 
barátra, egy kismamaklubra vagy egy egyházi közösségre. 

„Biztos vagyok benne, hogy komoly eseteket nem tudnék kezelni, 
de sok esetben megelőzhető egy komolyabb pszichés probléma. 
Néha tényleg csak leülök, és kártyázok a gyerekekkel, vagy 
megvárom velük kint a rendelő előtt, amíg az anya orvoshoz 
megy. Sokan félreértelmezik az alapítvány munkáját, azt hiszik, 
bébiszitter kölcsönző. Azt nem tehetem meg, hogy Anett nélkül 
vagyok a gyerekekkel. Nyilván az is fontos, hogy legyen néha 
szabadideje, de nem ez az alapítvány vállalása.”

Anett persze tiltakozik, Kriszti szerinte sokkal 
több, mint játszótárs, nagyon sokat segít a tanácsaival, 
a jelenlétével. „Nálunk az az érdekes, hogy Máté velem nem 
hajlandó játszani. Emiatt elvittem korai fejlesztésre is, de ott 
nem volt vele probléma. Ha én leülök vele, eljátssza az értetlent, 
Krisztivel viszont nagyon jól megoldja a bonyolult feladatokat 
is.” „Egy fejlesztő pedagógus egyszer azt mondta nekem, hogy 
a szülő mindig a nehezét kapja, ő a rajtkő, amelytől egy gyerek 
elrugaszkodik, és ilyenkor néha nagyot rúg is belé. A kivételesen 
intelligens gyerekek – mint Máté – sokszor első néhány évükben 

A segítő munkát ingyen vállaló önkéntesek kivétel nélkül 
maguk is szülők. Ahogy egyikük fogalmaz, néha bizony 
az is elhangzik a házastárs részéről, hogy „miért otthon 
segítesz, miért nem itthon?”. És talán a legnehezebb, 
hogy nemcsak belépni kell az otthonokba, hanem egy 
idő után elköszönni is, amikor az anyuka már barátként 
fogad, amikor a gyerek futva ugrik a nyakadba, ha 
megérkezel. El is kell engedni a kezet, amit egyszer 
megfogtál, hiszen az Alapítvány legfontosabb célja 
a segítségkérő szülő megerősítése, hogy egy idő után 
segítség nélkül is jól működjön a család.
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GYEREKEINK ÉS A SZÉPSÉG
MI SZÉP?
Megkérdeztem hatéves kislányomtól, hogy szerinte 
mi szép. „A hangod szép, amikor mesét olvasol ”, „a vadszőlő 
piros levele”, „a lila Hello Kittys pólóm.” „Melyik gyerek szép, 
mit gondolsz?” – próbálkoztam tovább. „Akinek szépen be 
van fonva a haja, és szoknyát visel.” Meglepődve fogadtam 
válaszait: tényleg ilyeneket mondtam volna neki?

Némi utánajárást követően megnyugodva vettem 
tudomásul, hogy gyermekem szépségről alkotott 
fogalma megfelel az ókori szofisták és sztoikusok 
felfogásának: szép az, ami a szemnek-fülnek kellemes, 
megfelelő arányai és vonzó színe van. Meghaladta 
viszont a platóni elképzelést, ami a 3–4 éves ovisok 
sajátja. Náluk a szép fogalma az esztétikai értelmezés 
mellett az erkölcsi és jogi kategóriákat, vagyis a jót és 
igazat is magában foglalja. „Anya, te olyan szép vagy, te 
sütöd a világon a leg finomabb palacsintát!” – mosolygunk 
a kicsinyek bókjain. Szóval, nem csupán én vagyok 
felelős azért, amit kislányom a témáról gondol. Vajon 
belénk van kódolva, mit vélünk szépnek?

A SZIMMETRIKUS SZEBB?
Az észleléssel foglalkozó vizsgálatok alapján már 
az újszülött is képes különbséget tenni az arcok között, 
és a szimmetrikusabbakat szívesebben nézegeti. 
A szépségkutatások is alátámasztják a szimmetria 
előnyben részesítését, amit azzal magyaráznak, 
hogy a méhen belüli fertőzések és sérülések 
a magzat testében aránybeli eltéréseket okozhatnak. 
Az aszimmetrikus formák betegségek hatásai lehetnek, 
ami gyenge ellenállóképességre utal. 

Lehet, hogy a hosszú lábú–darázsderekú női 
szépségideál gyermekkori kialakulását nem csak 
Barbie rovására írhatjuk? A végtagok kifejlődésének 
elakadását ugyanis szintén okozhatja valamilyen 
immunkapacitásbeli eltérés, így a hosszabb végtagokkal 
rendelkezők egészségesebbek lehetnek. A derék–
csípő arány pedig a nők termékenységére enged 
következtetni, bár ennek észlelésére serdülőkor előtt 
kevéssé vagyunk fogékonyak.

Tehát aki arányosabb testtel, illetve arccal 
rendelkezik, annak stabilabb a fejlődése. Aki pedig 
ezt képes észrevenni, az életképesebb párt választhat 
magának, akivel szép és egészséges utódokat hoz majd 
a világra – gondolják az evolúciós elméletet magukénak 
valló kutatók.

ELZA VAGY ANNA?
A kisiskolásoknál a szépségfelfogás már a külső 
jegyekre irányul elsősorban. Markáns hatását 
tapasztalhatjuk a média sugalmazásának, amelyet 
a szülői véleményalkotás ellensúlyozhat. A széptől, 
amit a gyakran csepült, lehetetlen arányokkal tervezett 
Barbie képvisel számos lány számára, elválik a cuki, 
aranyos, édes, amilyenek a kedvelt mesefigurák. 
Az utóbbi évek talán legnépszerűbb rajzfilmszereplői, 
a Jégvarázs Elzája és Annája közül 10 kislányból 9 
választja a szőke szépséget varázserővel és szociális 
szorongással, szemben a csinos, vörös, nyitott, kedves 
és önfeláldozó testvérével. Vajon a varázserő ennyire 
vonzó, vagy a szőkeség?

Kozmetikus ismerősöm szerint a magyar nők jelentős része a jól ápolt külsőt és a tökéletes sminket tartja 
a szépség zálogának. Miként jutunk felnőttkorunkra hasonló következtetésre? Hogyan alakul a szépségről 
vallott felfogásunk gyermekéveink során?

TA
ND

EM
SZÖVEG —
BALKUNÉ SZŰCS EMESE tanácsadó szakpszichológus
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KONFORMIZMUS ÉS MÉDIAHATÁS BŰVÖLETÉBEN
A kiskamaszok tapasztalataik alapján világosan képesek 
elkülöníteni a többség által szépnek ítélt dolgokat és 
embereket a csúnya tárgyaktól, illetve előnytelen 
külsejű személyektől. Megértik és megfogalmazzák, 
hogy a szépség nem jár feltétlenül együtt más jó 
tulajdonságokkal, ennek ellenére mégis hajlamosak jobb 
tanulmányi eredményt jósolni helyes társaiknak, mint 
a kevésbé jóképűeknek. Eltérő pszichológiai elméletek 
igyekeznek erre magyarázatot találni. Egyrészt a szép 
kisbabák születésüktől fogva több külső megerősítést 
kapnak, így erősebb önbizalommal rendelkeznek 
később, ami viszont pozitívan hat egyéb készségeik 
kifejlődésére. Másrészt érzéketlenebbekké válhatnak 
mások érzéseire és igényeire.

Mi, nők kifogásoljuk azonosításunkat a szebbik 
nemmel, hiszen számos más területen bizonyítottuk 
rátermettségünket. Mégis, gyakran legöntudatosabb 
társaink is azt közvetítik lányaik felé, hogy a testi szépség 

különleges érték, és egy nőnél kifejezetten fontos a külső. 
Ha pedig nem áldott meg az ég bennünket tökéletes 
alakkal és arcéllel, akkor hozzuk ki magunkból, amit 
lehet szépségápolással, aminek persze része a megfelelő 
smink, amely el is takar! Vajon ezzel segítjük eljuttatni 
lányainkat kiskamasz korukra a megcsinált médiasztárok 
bálványozásáig, amelynek végletekig hajtott, bizarr 
formája az amerikai típusú gyermekszépségversenyek 
világa, ahol a gyermek árucikké válik? Hogyan is 
lennénk képesek néhány évtized alatt levetkőzni 
évezredek meggyökeresedett vélekedését, amely szerint 
a szépségünk tesz értékessé, a párválasztás során 
piacképessé, így túlélővé bennünket?

Ettől eltávolodhatunk, egyszersmind előre 
is léphetünk, ha önmagunk és gyermekeink 
testi adottságait elfogadjuk, a belső kisugárzást 
hangsúlyozzuk, és kifejlesztjük a rácsodálkozás 
képességét a teremtett világra és a külső-belső emberi 
szépségre, valamint az emberi kéz alkotásaira.  

A SZÉP GYEREKEK EGYRÉSZT 
SZÜLETÉSÜKTŐL FOGVA TÖBB 
KÜLSŐ MEGERŐSÍTÉST KAPNAK, 
ÍGY ERŐSEBB ÖNBIZALOMMAL 
RENDELKEZNEK KÉSŐBB, MÁSRÉSZT 
ÉRZÉKETLENEBBEKKÉ VÁLHATNAK 
MÁSOK ÉRZÉSEIRE ÉS IGÉNYEIRE.
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Itt nincs szőlő és sajnos barack sem. A cseresznyét 
mind leeszik a madarak, a dióért meg versenyezni 
kell a mókusokkal. De van málna, és ősszel érik. 
A mi kertünk telis-tele van vele. Mindenhol az nő: 
a kerítésnél, a bokrok mellett, a virágágyások körül, 
sőt, a virágágyásokban is. Hiába ültet Anya céklát, 
akkor is málna nő. Még az a szerencse. Amikor 
megjövünk az iskolából, be se megyünk a házba, hanem 
szétszaladunk a kertben, és Anya alig bír összekiabálni 
minket, hogy uzsonnázzunk. Aztán amikor mégis 
sikerül, akkor meg alig bírunk uzsonnázni, annyira 
teleettük magunkat.

A málnán kívül van még nagyon sok szeder és 
galagonya, bodza meg gesztenye. Azok nem a mi 
kertünkben vannak, hanem csak úgy szanaszét, de 
az itteni emberek azt hiszik, csak dísznek jók, és inkább 
megveszik a boltban. Pedig annyi van, hogy az még 
a madaraknak és a mókusoknak is sok. Igazából még 
nekünk is. Amikor jön a ködös idő, meg is penészedik 
mind. Kivéve, amit mi leszüretelünk: Ágó, Dani meg én.

A gesztenyét együtt szedjük. Az őszi szünetben nagy 
táskákkal megyünk Apa iskolájába a focipálya mellé. 
Ezzel nagyon igyekezni kell, mert meg kell előznünk 
a kertészeket, akik a lombszívóval feltakarítják a fák 
alól az összes szemetet. Ha elég ügyesek vagyunk, abból 
a szemétből készít Anya gesztenyés sütit egész évben. 
Régen még szedret szedni is együtt mentünk, de most 
már nem kell, mert két éve felfedeztünk egy titkos 

labirintust, ami nagyon jó lelőhelyekre visz. Most már 
onnan hozzuk a szállítmányokat mindennap.

A labirintus a kertünk mögött van, de sokáig nem 
lehetett látni a bozóttól meg a borostyántól. Annyira 
titkos, hogy még az emeleti ablakból sem látszik. 
A bozót mögött van egy nagyon öreg kőkerítés meg 
egy magas és sűrű sövény, és a kettő közt egy hosszú 
járat. Azon át jutunk el például az ezeréves templom 
kertjébe, ahol ezeréves emberek sírjain kívül óriási, 
nagy szemű szederbokrok is vannak. De annyi, hogy alig 
hittünk a szemünknek. Aztán eljuthatunk egy legelőre 
is, ami tele van csipkebokorral meg galagonyával, de ide 
többet nem megyünk, mert a múltkor úgy megijedtünk, 
hogy még az egyik vödrünket is otthagytuk. Kiderült, 
hogy ez nemcsak egy üres legelő, hanem tehenek 
is vannak rajta. Aztán van a labirintusban még egy 
óriási bodzabokor is – éppen a szomszéd néni padja 
mögött, ahova ki szokott ülni beszélgetni a barátnőivel. 
Az a bokor is tele van, és ha az összes bodzát leszedjük, 
nem is kell máshol gyűjteni. Mi tavaly is jó magasra 
felmásztunk a sövényen, és elértük majdnem mindet. 
Közben azt játszottuk, hogy indiánok vagyunk, és 
kihallgattuk, miről beszélnek az öreg nénik a padon. 
Nagyon jók voltunk, mert egyáltalán nem vettek 
minket észre. Csak akkor, amikor Dani elfelejtette 
az indiánosdit, és elkezdett hangosan hellózni nekik… 
Lett is nagy mérgeskedés! Persze hiába mutogattuk 
a vödröket meg a bodzát, senki sem hitte el, hogy mi 
csak szüreteltünk...  

Errefelé nem érik olyan sok gyümölcs, mint a nagymamáéknál, de azért nálunk 
is elég izgalmas a szüret.

SZÜRETI MULATSÁGOK

SZÖVEG —
TAHIN RÁHEL 

SOROZAT —
CSALÁDI KÖRBEN
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Bárki beszállhat

A Babakötvény forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az aktuális Ismertető és a Nyilvános Ajánlattétel tartalmazza, mely megtekinthető a 
forgalmazó helyeken, illetve a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapon. A 2013. évi központi költségvetési törvényben a 2013. évben született gyermeket illető első 
utalási összeg. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető 
ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Babakötvény esetében sem zárhatóak ki 
teljeskörűen az infláció változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

Babakötvény

- 42 500 Ft állami támogatás
- garantáltan az infláció felett 3%-kal kamatozó állampapír,
-  az éves befizetések mértéke alapján további állami támogatással,  

akár évi 6 000 forinttal gyarapodhat

Igényelje a Magyar Államkincstárban, és nyissa meg gyermekének  
a Start-értékpapírszámlát most!

allampapir.hu

ÁKK_Babakotveny_Képmas_200x245.indd   1 2017. 08. 29.   11:39



Az elköteleződés előszobája

Dr. Perczel -Forintos Dóra klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta szerint 
a fogalom tudatos választást és ennek megfelelő életmagatartást jelent, 
kialakulásához azonban már ezelőtt szükség van bizonyos képességek kifejlődésére, 

ÖNkÉNT VÁllalT 
KÖTelÉKek

SZÖVEG —
SZÁM KATI

SOROZAT —
HÁRMAS KÖTÉS

Elköteleződés. Komoly, sőt ijesztő fogalom lehet egy kamasz számára, aki épp 
most tapasztalná meg a szabadságot. Pedig az elköteleződés vagy annak hiánya – 
társhoz, hivatáshoz, munkahelyhez, közösséghez  – életünk meghatározó 
része, és jövőbeli döntéseink alapjai kamaszkorban már épülgetnek. Ráadásul 
a pályaválasztásban már jelen van az egyik első komolyabb elköteleződés is.

Valami véglegeset jelent, amin nem lehet változtatni. 
Biztos van, akinek ez ijesztő is. 
De lehet, hogy valakinek meg pont megnyugtató.

(Vince, 16)
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„arra a képességre, hogy a gyerek ki tudjon tartani olyan 
tevékenységben is, amelyben elfárad, például sportban, 
kiránduláskor. Várni, türelmesnek lenni, erőfeszítést tenni 
valamiért fontos motívum a nevelésben. A kiskamaszoknál már 
előfordul, hogy konfliktusba kerülnek otthon, mert számukra 
fontosabb egy baráti program, mint egy családi esemény. Jó, ha 
a szülő érti annak a jelentőségét, hogy ebben a korban elsődleges 
referenciaponttá válik a kortárs csoport, de a családnak is 
vannak értékei. Ilyenkor megegyezhetnek, hogy két vasárnap 
a családé, kettő a barátoké.”.

Szűcs István karrier- és szervezetfejlesztési tanácsadó 
úgy látja, egy kamasz életében mindennapos a sokféle 
csábítás, és ezek kezelése meghatározó lehet. „Amikor 
hazaér, egyszerűbb leülni a gép elé, mint egyből megcsinálni 
a házi feladatot. Hajnalban könnyebb aludni, mint elmenni 
edzésre. Minél több élményt szereznek a fiatalok azzal 
kapcsolatban, hogy egy nagyobb cél elérése érdekében olyan 
dolgokat is meg kell csinálni, amihez nincsen kedvük, annál 
könnyebb dolguk lesz a munkaerőpiacon.”

Az oldás VAgy a KöTés boldogíT?

A párkapcsolati elköteleződésről, hűségről, 
házasságról elsősorban a szülői példa adhat igazodási 
pontot, de manapság egyre kevesebb a valódi minta 
az elköteleződésre, ma már nem az ép családok 
a jellemzők, sok helyen élettársi kapcsolatban élnek 
a szülők, vagy elváltak és új párjuk van. Perczel-
Forintos Dóra figyelmeztet rá, hogy „a fogyasztói 
szemlélet kapcsolati szinten is megnyilvánul, s ha nehézség 
adódik, nem a megbeszélés irányába mozdulnak el a dolgok. 
A nézeteltérést vagy konfliktust gyakran érzelmi alapon kezelik, 
a személyt hibáztatják, a helyzetre kimondják, hogy rossz, ott 
kell hagyni. Ha a szülők képesek meg- és feloldani a felmerülő 
érdekellentéteket, az mintát adhat a fiatalnak, hogy a kapcsolat 
iránti elkötelezettség fontosabb, mint az egyéni érdek. Ugyanez 
igaz a munkahelyi kapcsolatokra is: itt kimondottan az az 
uralkodó vélemény, hogy ha nehézség van, akkor el kell menni. 
Ez nem hatékony konfliktuskezelési stratégia.” 

Juhász Dániel pszichológus, aki maga is a fiatalabb 
generáció tagja, azon a véleményen van, hogy 
az elköteleződés fogalma egyre nehezebben helyezhető 
el a negatív–pozitív dimenzióban, és ezt nemcsak 
az határozza meg, hogy milyen családban nő fel 
valaki, hanem a társadalmi környezet is a politikától, 
a médián át az iskola értékrendjéig. „Maga a családfogalom 
is mást jelent egy apa-anya-gyerek relációban, mást, ha 
már a nagyszülőket is beleszámítjuk, és különbözik ettől 
például a roma kultúrában, ahol sokkal átjárhatóbbak 
a szerepek. Az egyén felől nézve emellett nagyobb tere van 
a személyes szabadságnak, az önmegvalósításnak.” Szerinte 
a házasság és az elköteleződés ma már nem azonos 
fogalom a társadalmi konszenzus szerint, elsősorban 
vallási meggyőződés és szokás kérdése, hogy valaki 
azonosítja-e a kettőt. Úgy látja, az Y generációtól kezdve 
egyre gyakoribb, hogy stabil kötődés jön létre, de ezt 
nem szentesítik házassággal. „Egyre több olyan példát látok, 
hogy az esküvőt helyettesítő egyéni szertartásokat vezetnek 
be a párok, például nagyobb hangsúlyt fektetnek egy-egy 
évforduló megünneplésére.” Ugyanakkor a pszichológus 
azt is elmondja, hogy a fiatalok talajtalanok a jóléti 

Én még nem érzem magam elég 
érettnek hozzá. Néha még azt sem 
tudom megmondani, melyik 
a kedvenc együttesem vagy filmem, 
mert állandóan változik.

(Szasza, 17)
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társadalmakban. „Olvastam egy kutatást, hogy az angliai 
fiatalok jó körülmények között élnek, mégis elveszettek 
a kapcsolatteremtésben, a családalapításban.” Szerinte 
a megoldás az, hogy az egyén az önismeretnek olyan 
szintjét legyen képes kialakítani, hogy különösebb 
veszteségélmény nélkül meg tudja hozni a fontos 
döntéseket, például, hogy karrier vagy család, házasság 
vagy együttélés.

Több felmérés szerint az elköteleződött 
párkapcsolatban élők, valamint azok, akiket 
a munkahelyükön megbecsülnek, és maguk 
is elköteleződtek a hivatásuk mellett, lelkileg 
egészségesebbek. „A kutatások ellenére sem könnyű 
a korszellemmel szembemenő magatartást megvalósítani – 
mondja Perczel-Forintos Dóra. – Ha valaki megtalálja 
a párját vagy a hivatását, és kitart mellette, sokkal inkább 
a szerencsének tulajdonítják, nem annak, hogy az illető 
erőfeszítést tesz értük. A nagyobb cégek már tudatosan 
alkalmaznak tréningeket, hogy egymással hosszú távon 
együttműködő közösséget hozzanak létre, mert egy ilyen sokkal 
hatékonyabban, gyorsabban oldja meg a feladatokat”

ÉrTéKekről kamaszfejjel

Bár e cikk írójának szándéka az volt, hogy feltérképezi 
a fiatalok elköteleződésének akadályait, menet közben 
szembetalálkozott a ténnyel, hogy a fiatalok többsége 
az elköteleződés hiányát éli meg családjában. Ezért 
a fogalmat érdemes lehet mérlegre tenni egy felkészült 
pedagógussal, értékközpontú szemlélettel moderált 
kortárscsoport-beszélgetésben. Ehhez néhány 
vitaindító észrevétel:

Perczel-Forintos Dóra szerint, „ha evolúciós 
perspektívába helyezzük a párkapcsolati elköteleződés kérdését, 
azt is látnunk kell, hogy régen, de még száz évvel ezelőtt is, 
nehéz volt túlélni egyedül. Ma azonban az egyéni teljesítmény 
felértékelődött, úgy is fogalmazhatunk, a férfiak megvannak 
nő nélkül, ott a mosógép, a nők meg férfiak nélkül, hisz ott 
a költöztető vállalat. Generációs szinten elveszett a bizalom 
abban, hogy hosszú távon két ember vagy egy család képes jól 
együttműködni és boldogulni. Továbbá az értékrendszerben 
a kimagasló egyéni teljesítmény áll elől – a mai kor kihívása, 
hogy újra meg kell tanulni kompromisszumot kötni. Például egy 
kisgyerekes anyuka esetében nagy kihívás lehet, hogy egyéni 

igényeit és a család iránti elköteleződését egyensúlyban tartsa, 
és hogy tudjon késleltetni.”

Juhász Dániel szerint a mai fiatalok szülei 
megélték a rendszerváltás negatív élményeit, 
a legtöbben megtapasztalták, hogy le kell mondani 
az álmaikról. „Ma azonban az az elvárás, hogy a családdal 
és a karrierrel kapcsolatos álmaid megvalósítsd. Régen 
az volt az életpályamodell, hogy elvégezzük az egyetemet, 
vagy szakmát tanulunk, másnap elkezdünk dolgozni egy 
munkahelyen, megházasodunk, gyerekeink lesznek. Ha valaki 
nem így tett, akkor azzal a közvélekedés szerint valami gond volt. 
Ma már egészen más a helyzet. A régit lehetetlen ráerőltetni 
az új generációra.” 

Az elköteleződés nehézségét növeli a rengeteg 
választási lehetőség is, amely a kutatások szerint 
a legtöbbször nem jár elégedettséggel (ld. erről pl. Barry 
Schwartz: A választás paradoxona. Győr, 2006.). „Az 
egyetemeken sokszor a bőség zavara miatt maradnak hosszú ideig 
hallgatói státuszban a fiatalok. Sok időt elvesztegetnek azzal, 
vajon jól döntöttek-e, nem kellene-e még valami mást tanulni. De 
ugyanígy sok fiatal tanácstalan, hogy megházasodjon-e, hiszen 
akkor mást már nem választhat. A döntéspszichológusok szerint 
arra kell koncentrálni, hogy mindent nem lehet megtanulni, 
megszerezni – amit aktuálisan helyesnek tart a személy, az a jó 
döntés. Nem láthatunk a jövőbe, hogy 20 év múlva mi lenne 
jobb, viszont ha arra várunk, eltelik az életünk a mérlegeléssel” – 
figyelmeztet Perczel-Forintos Dóra.

FelVéTeli előtT

Lehet egyáltalán pályát választani a felnőtté válás előtt? 
Szűcs István úgy látja, a fiatalok manapság különösen 
nehéz helyzetben vannak. Ennek az egyik oka, hogy 
a munkakörök, amelyeket ma egy álláskereső portálon 
láthatunk, 15–20 évvel ezelőtt még nem is léteztek. „Egy 
érettségi előtt álló tizenéves keveset tud arról, hogy egy- egy 
végzettség megszerzésével milyen munkakör betöltésére lesz 
lehetősége, milyen napi tevékenységeket kell majd csinálnia. 
Sok esetben sem a tanárai, sem a szülei nem tudnak segíteni, 
így az alapján döntenek, melyik tantárgyból jók. Ez viszont 
legtöbbször köszönőviszonyban sincs a munkahelyi feladatokkal. 
Az internetről beszerezhetők a valós munkaerőpiaci információk, 
de nagy segítség, ha felnőttként, kapcsolataink révén lehetőséget 
teremtünk az adott területen dolgozókkal való találkozásra, 
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vagy ha közösen keresünk konkrét álláshirdetéseket, együtt 
értelmezzük azokat. Segítsünk megérteni a fogalmakat, pl. 
proaktivitás, problémamegoldó gondolkodás.”

Amiben még nagy hiányban szenvednek 
a pályaorientációs döntés előtt álló serdülők, az az 
önismeret – véli a szakember. – Sajnos a közoktatásban 
és a felsőoktatásban kevés a kapaszkodó ahhoz, hogy 
reális énképük legyen, illetve hogy készségeik (pl. 
prezentáció, kapcsoltteremtés, konfliktuskezelés, 
együttműködés, problémamegoldó gondolkozás) 
megfelelően fejlődjenek.

ÁllhATatlanok és állástalAnoK?

Az idősebb generáció sokszor úgy érzékeli, a mai fiatalok 
nehezebben maradnak meg egy munkahelyen. „A 
gazdaság és a munkaerőpiac teljesen másként néz ki, mint 
20–30 évvel ezelőtt. Az Y generáció tagjaira jellemző, hogy 
akkor érzik igazán jól magukat egy munkahelyen, ha kíváncsiak 
a véleményükre, megoldási javaslataikra, partnerként 
kezelik őket, autonómiát adnak (legyen az bármennyire 
is kicsi), ha nem így történik, elkezdenek gondolkozni 
a munkahelyváltáson. A jelen munkaerőpiaci helyzetben 
az is kedvez a munkahelyváltásnak, hogy szinte bármilyen 
pozícióban dolgozik ma egy fiatal, egy-két hónap vagy akár 
egy-két hét alatt talál új helyet” – jellemzi a helyzetet Szűcs 

István. Sok fiatalban viszont már a pályaválasztáskor 
benne van a szorongás, vajon talál-e majd munkát. 
A szakértő úgy látja, hogy ha 2017-ben egy pályakezdő, 
legyen diplomás, szakképzettséggel vagy érettségivel 
rendelkező, hónapokon keresztül nem talál munkát, 
annak a legtöbb esetben lelki tényezői vannak. Ezek 
sokrétűek lehetnek, attól a gondolattól kiindulva, hogy 
elég jó-e abban, amit tanult, azon keresztül, hogy fél 
a kudarcélményektől, egészen addig, hogy próbálja 
kitolni a felnőtt felelősségvállaló élet megkezdését.

Végül, hogyan néz ki egy álláskeresést segítő 
tanácsadás Szűcs Istvánnál? „Amikor megkérem a fiatalt, 
meséljen, eddig mit tett meg az elhelyezkedése érdekében, ez 
már általában egyértelművé teszi, hol van elakadás. Többnyire 
önismereti fejlesztéssel folytatódik a munka, közösen 
megkeressük az erősségeket, hogy milyen munkakörök lehetnek 
meg felelőek, majd egy 3–5 éves karrierterv kialakítása 
következik, és álláskeresési stratégiát dolgozunk ki. Hogyan 
tud álláslehetőségeket feltárni, milyen pályázati anyagot 
készítsen, és az állásinterjút is gyakoroljuk.” A szakember 
az idén október 4–5-én megrendezett HVG Állásbörzét 
is ajánlja, ahol több mint 200 cég fog kiállítani. Lehet 
érdeklődni munkakörökről, felvételi követelményekről, 
munkakörülményekről, 20 előadás lesz karriertémában, 
és sokféle egyéni tanácsadáson is részt lehet venni 
(önéletrajzírás, próbainterjú).  

Az elköteleződés fontos nekem. Sokszor nehéz is, kételyeket szül bennem, de ha 
hiszek benne, hogy végig tudom csinálni, el tudom azt is hinni, hogy élni jó.

(Vera, 17)

További információ új sorozatunkról és az ahhoz 
kapcsolódó előfizetői akcióról a harmaskotes@
kepmas.hu címen vagy a kepmas.hu Hármas kötés 
menüpontjában, ahol az adás is meghallgatható.

Hallgassák meg október 6-án 11:30-kor az MR1 
Kossuth Rádión Keresztes Ilona VÁLASZ-UTAK 
c. műsorát, amely a Hármas kötés e havi témáját 
dolgozza fel kamaszokkal.
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MIRE JÓ A BABAKÖTVÉNY?
Azt hiszed, hogy ez az örömteli, de nagyon nehéz 
kisgyerekes életszakasz sokáig tart? Tévedsz. 
Hipp-hopp kétéves lesz, utána pedig egyszer csak 
azzal szembesülsz, hogy már majdnem felnőtt. 
A fizikai gondoskodásból egyre kevesebbet igé-
nyelnek a gyerekek, viszont a gondos nevelésük 
egyre több pénzbe kerül. Jó, ha már most takaré-
koskodsz, hogy iskoláztatását és önálló életkezdé-
sét könnyebben segíthesd.

A 2005. december 31. után született gyerekek számára 
az állam 42 500 forint életkezdési támogatást tart nyil-
ván egy letéti számlán, a Magyar Államkincstárban. 
Ezen a számlán az induló támogatás mindössze az inflá-
ció mértékével megegyezően kamatozik (vagyis például 
az elmúlt évben nem gyarapodott). Ha viszont Kincstári 
Start-értékpapírszámlát nyitunk, akkor az előző év átlagos 
inflációja felett még évente 3% kamatprémiummal is gyara-
podik, sőt, a befizetések mértékétől függően további állami 
támogatással (10%, de max. évi 6 000 forint) növekedik. 
Ezeket az összegeket automatikusan Babakötvénybe fek-
teti a Kincstár, amely egy különleges állampapír: minden 
évben egy-egy sorozatot indít belőle az állam, és a szülők, 
hozzátartozók a gyermek születési dátumának megfelelő 
kötvénybe fektethetik az életkezdésre szánt pénzt, a gyer-
mek 18 éves koráig.

A Kincstári Start-értékpapírszámlán gyarapodó össze-
get a gyerek szinte bármire költheti. 

Megéri idősebb gyermekek számára is takarékoskodni 
Start-értékpapírszámlán. A 2006 előtt született gyerekek 
nem jogosultak a 42 500 Ft-os induló állami támogatásra, 
de az összes többi kedvezményre igen. A számla megnyi-
tásakor ugyan 25 000 Ft-ot be kell fizetni a számlára, de 
természetesen a befizetések utáni állami támogatásra és 
a kiemelkedő kamatra ezek a gyerekek is jogosultak. Az ő 
esetükben leghamarabb a számla megnyitása után három 
évvel vehető fel a megtakarítás.

Egy próbaszámítás: ha minden évben 3 százalék inflá-
ciót feltételezünk, havi 5 000 forint befizetésével 18 éven 
keresztül kb. 2,3 millió forint takarítható meg, ami fedezhet 
pl. jó pár évnyi tandíjat.

Tipp: A családtagok számára az ünnepek, a születés- és 
névnapok ajándékozása egyszerűen és hasznosan megold-
ható, ha bármekkora összeget utalnak a számlára.

A Kincstári Start-értékpapírszámla a Magyar Állam-
kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgá-
latán személyesen nyitható, a számlavezetés díjmentes. 
A számlanyitáskor érdemes elektronikus forgalmazási 
csatornákra is szerződni, így akár otthonról, kényelmesen 
is intézhető a befektetés.

Miért jó a Babakötvény? 
  bármilyen kis összegért lehet venni,  

mert alapcímlete 1 forint; 
  a befizetendő összegnek nincs alsó  

és felső korlátja; 
  bármikor vásárolható, amikor épp rendelkezésre  

áll megtakarítható összeg; 
  a befektetett tőke garantáltan az előző év átlagos  

inflációja felett 3 százalékkal kamatozik; 
  az éves befizetések után további 10%-os állami 

támogatás jár (évi max. 6 000,- Ft); 
  a kamatjövedelem adó- és illetékmentesen 

felvehető; 
  egyszerű, mivel elég egy állandó havi átutalási 

megbízás a befizetni szánt összegről,  
és más dolgunk a gyermek nagykorúvá 
válásáig nincs vele.  (x)



A MESTERM

DÍJ ÉRTÉKE
EGYMILLIÓ
FORINT!

NINCS TANÍTVÁNY 
MESTER NÉLKÜL.
JELÖLJ TE IS A MESTER-M DÍJRA!
Díjátadás: 2018. tavasz. www.ujeuropaalapitvany.hu; www.mol.hu   

Az online jelölések határideje: 2017. december 31. 
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KISGYEREKES ÉVEK
Örültem neki, hogy a kormány 2010-ben visszaállította a három éven át tartó gyest, 
így a gyerekek fokozatosan „nőhetnek bele” a tágabb környezetükbe, és kevésbé érzik 
durva elszakításnak a gyerekközösségbe járást. Egyes nőjogi aktivisták szerint elveszi 
a nők kedvét a mielőbbi munkába állástól, így kiszolgáltatottságukat növeli, de nincs 
igazuk, mert a szabad választás lehetősége nyitott: aki dolgozni akar, az a 2014 óta 
létező gyed extra mellett korlátlanul vállalhat munkát a gyerek féléves korától. Ha 
pedig a gyerek elmúlik egyéves, a munkába visszatérő szülő fizetése mellett a család 
megkapja a családtámogatást is. Persze ahhoz, hogy ezt jól ki lehessen használni, 
sokkal több családbarát munkáltató kellene! Az ő ösztönzésükre is vannak már jó 
példák.

További segítséget jelent a „testvér gyed”, azaz a korábbi gyerek után kapott 
ellátások további folyósítása újabb gyerek születése esetén. Akik még egyetemista 
korukban családot alapítanak, azoknak nagy segítség lehet a „diplomás gyed”. Ez 
eddig a gyerek egyéves koráig járt, jövő évtől már kétéves korig vehetik igénybe 
a nappali tagozaton tanuló lányok vagy fiúk. Fontosnak tartom, hogy egyre több 
juttatás megilleti az apákat is, mert rájuk is szükség van a gyereknevelésben, ezt jó 
tudatosítani! 

Divat lekicsinyelni a gyed és gyes összegét – de ha belegondolunk, hogy a legtöbb 
nyugati országban hírből sem ismerik az ilyen támogatásokat, akkor már egészen 
másképp értékeljük. Ha nagyszüleink, szüleink családalapítási körülményeit 
összehasonlítanánk a gyerekeink mai lehetőségeivel, lenne okunk irigykedni nekünk, 
idősebbeknek.

Gyerekeim már fiatal felnőttek. Kortársaik körében gyakran találkoznak a dilemmával: hol érdemesebb élni, 
családot alapítani, itthon-e vagy külföldön? Nekünk, idősebbeknek se mindegy, hogy csak szkájpon látjuk-e 
majdani unokáinkat, vagy gyakran megölelhetjük őket, és segíthetünk testi-lelki növekedésükben. Ez arra 
késztetett, hogy alaposan utánajárjak a családtámogatásoknak.

ÉRDEMES MAGYARORSZÁGON 
CSALÁDOT ALAPÍTANI
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A jólétben élők el se tudják képzelni, milyen nagy 
a jelentősége az ingyenes óvodai-iskolai étkezésnek azok 
számára, akik kizárólag az oktatási intézményekben 
kapnak meleg (és megfelelő minőségű) ételt. Ezért 
becsülöm nagyra, hogy Magyarországon közel félmillió 
gyereknek biztosít ingyenes intézményi étkezést 
az állam. Egyre több iskolára és (közel 450 ezer) gyerekre 
terjesztik ki az iskolatej-programot – tudom, nem 
mindenütt fogadják ezt a gyerekek kitörő örömmel, 
mégis nagyon fontos, hogy tejhez (és kefirhez, 
joghurthoz is) juthassanak. A gyerekek egy része magától 
gyümölcsöt és zöldséget se eszik szívesen, mégis 
nagyon fontos, hogy erre ösztönözzék őket az oktatási 
intézményekben, és erre is lehetőség nyílik ma már közel 
550 ezer gyerek esetében.

A CSALÁDI KASSZA
A családi adókedvezmény 
magyarországi rendszere lehetővé 

teszi, hogy a dolgozó emberek többségének az állam 
a munkájukból származó jövedelmük utáni 
adóból ad vissza támogatást, így nem segélyekért 
kell folyamodniuk. A kétgyermekes családok 
adókedvezménye 2019-ig négy lépcsőben a duplájára, 
családonként havi 40 000 forintra emelkedik. Ez 
évente akár 240 ezer forint többletet jelenthet a családi 
kasszában. A későbbi adókedvezmények „előszobája” 
a friss első házasok havi 5000 forintos adókedvezménye 
két éven át. Nem hatalmas összeg, de kifejezi 
a megbecsülését a házasságban vállalt elköteleződésnek, 
felelősségvállalásnak. Két év alatt 120 ezer forint gyűlik 
belőle össze, ami már nem kis zsebpénz. 

35TANDEM



Ké
p:

 G
et

ty
im

ag
es

 H
un

ga
ry

KIS SAJÁT OTTHON IS ELÉG 
A NAGY ELHATÁROZÁSHOZ
Nagyon fontos a fiatalok életében 

az önálló otthon. Ez az, ami miatt a leginkább 
hajlamosak erejükön felül eladósodni (amint 
a devizahitelesek szomorú esetei is mutatták). 
A mostani otthonteremtési támogatások esélyt adnak 
a kisebb adósságfelhalmozásra. A CSOK akár 10 millió 
forinttal növelheti a lakásvásárlásra vagy -építésre 
fordítható pénzösszeget, akik pedig három gyereket 
vállalnak, további 10 millió forintos kedvezményes 
hitelhez juthatnak. Az utóbbi időkben megélénkült 
a gazdasági válság utáni években ijesztően pangó 
ingatlanpiac. Ebben szerepe van az 5%-ra csökkentett 
áfának az új lakások építésekor, illetve vásárlásakor, 
valamint a CSOK kiterjesztésének is.

Úgy vélem, hogy Magyarországon a népesedési 
gondokat elsősorban a gyermekvállalási kedv 
ösztönzésével lenne jó megoldani. Ha egy fiatal pár azt 
érzi, hogy a gyerek születése az öröm mellé nemcsak 
gondokat, hanem anyagi és erkölcsi megbecsülést is 
hoz, nagyobb bátorsággal vállalkozik a szép feladatra. 
Az ösztönző törekvések nem hiábavalók, ezt mutatja 
a termékenységi ráta, amely a 2010-es 1,25-ös szintről 
(ami akkor a legalacsonyabb volt az Unióban) 2016-ra 
1,49-re emelkedett.  

A JÖVŐRE IS GONDOLNI KELL!
A nyugati országokban az a tapasztalat, 
hogy megnő a gyerekvállalási kedv ott, 

ahol a nők biztonságban érzik a szülés és gyereknevelés 
idején is a munkahelyüket, vagyis nem úgy készülnek 
erre az időszakra, mint tanult hivatásuk feladására és 
az elszegényedésre. Már említettem a gyed extrát, de 
ehhez szükség van bölcsődei férőhelyekre is. Az utóbbi 
években sok új bölcsődét építettek és korszerűsítettek. 
Kormánytervek szerint 2020-ra 60 ezerre nő a három 
éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító bölcsődei 
helyek száma, és erre igény is van. 

A közbeszéd úgy emlegeti a gyerekek taníttatását, 
mint ami egy átlagos jövedelmű család számára egyenes 
út az anyagi csődhöz. Ez is letörheti a gyerekvállalási 
kedvet: akik eredetileg hármat terveztek, lehet, hogy 
emiatt csak kettőt vállalnak, akik kettőt, azok csak 
egyet… Nagy anyagi áldozat az igényes iskoláztatás, ezért 
nem mindegy, hogy ehhez milyen segítséget kap egy 
család. Az utóbbi években jelentős az előrelépés ezen 
a téren: a 2013/14-es tanév óta felmenő rendszerben egyre 
több iskolás kapja ingyen a tankönyvet (idén már közel 
egymillió diák!), 2014 óta pedig fokozatosan és jelentősen 
csökkennek az állami kiadású tankönyvek árai. 

Én családbarát lehetőségként tartom számon 
a Nők40-et, vagyis hogy a nők negyvenéves 
munkaviszony után jogosultak a teljes állami 
nyugdíjra. Ezzel a nők egy jelentős csoportjának 
még ereje teljében lehetősége nyílik besegíteni 
nagymamaként az unokái nevelésébe.

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával.36 TANDEM



SZERENCSE
A KULTÚRA
SZOLGÁLATÁBAN
Mindannyian hiszünk abban: a ma tehetségeiből
lesznek a jövő világhírű művészei, alkotói. 

Ezért vagyunk büszkék arra, hogy a Szerencsejáték Zrt.
csak a tavalyi évben több milliárd forinttal támogatta
a hazai kultúra fejlődését. 

Köszönjük, hogy játékával Ön is hozzájárul
a magyar tehetségek sikereihez! 

MERT VANNAK ÜGYEK, AMIKET NEM BÍZHATUNK 
CSAK A SZERENCSÉRE. 



A Családbarát Médiáért-díj évek óta rangos elismerése 

azoknak az újságíróknak és szerkesztőknek, akik 

a nyomtatott, az elektronikus vagy online sajtóban 

következetesen kiállnak a családi élet értékei 

mellett. A díjat a Képmás szerkesztősége hívta életre 

2007‑ben, és a Média a Családért Alapítvány osztja ki.

Az évi 12 jelöltet nyolctagú szakmai zsűri választja 

ki a print és elektronikus médiamegjelenések közül. 

Az aktuális hónap győztesével interjút 

olvashatnak lapunkban. 

Decemberben választjuk ki a Családbarát Médiáért-

díj 2017 magyarországi és külhoni díjazottjait, akik 

500 000 Ft jutalmat kapnak.

Bővebb információ: www.mediaacsaladert.hu, 

facebook.com/mediaacsaladert

SEGÍTSEN MEGTALÁLNI 
A HÓNAP JELÖLTJÉT!

Ajánljon olyan nyomtatott vagy 
elektronikus sajtóban megjelent, illetve 

rádióban, televízióban sugárzott anyagot, 
országos vagy határon túli médiából, amely 

a családot mint értéket jeleníti meg!

Javaslatát az info@mediaacsaladert.hu 
címre várjuk.

AZOK KÖZÖTT, AKIK A KRITÉRIUMOKNAK 

MEGFELELŐ JELÖLÉST (ÚJSÁGCIKKET,  

RÁDIÓ‑ VAGY TÉVÉMŰSORT, ONLINE 

TARTALMAT) KÜLDENEK NEKÜNK, HAVONTA 

KISORSOLUNK EGY AJÁNDÉKOT.

Támogatók

Emberi Erőforrások
Minisztériuma



Szabó Sári egy vidéki rádiónál kezdte pályáját, utána több kiadónál is dolgozott. Gyerekei születéséig alapvetően bulvár 
területen mozgott, most szabadúszóként ír az Apa Magazinba és a Playboyba. Újságírói munkái mellett social media 
menedzserként is dolgozik.

Az a legfontosabb, hogy egészséges legyen. Persze, de az anyák azért hosszasan tervezgetik gyerekeik 
nemét, ideális születési idejét. Hogy aztán az  élet jól keresztülhúzza a  számításaikat. A  tudatos 
családtervezés paradoxonáról írt cikket Fiús anyák, lányos apák címmel Szabó Sári. Az Apa Magazinban 
megjelent írás a Családbarát Médiáért-díj októberi jelöltje lett.

FEJ VAGY ÍRÁS?

Mindig lányt akart, sosem merült fel benne ennek ellenkezője. 
Aztán természetesen két fia született. „Életem tragédiája. Na 
jó, nyilván nem” – nevet fel Sári, amikor a témaválasztásról 
kérdezzük. Mint mondja, húga van, nála fiatalabb fiú pedig 
nem is volt soha a családjában. Kisfiúkkal kizárólag rokonsá-
gon kívül találkozott, de őket különösebben nem figyelte meg, 
nem tudta, hogyan kell bánni velük. Emiatt rettegett attól, 
hogy fia lesz, de azt azért tudta: minden neki sem jöhet össze.

„Úgy voltam vele, hogy ha fiam lesz, akkor legyen nagyon 
menő fiam. És így is lett. A nagyobbik négy és fél éves, a kiseb-
bik kettő. Azt ugyanakkor érzékelem, hogy minden anya azon 
pörög, hogy adott nemű gyereke szülessen. Az egyik ismerő-
söm is ezzel volt elfoglalva, pont most várja a babáját. Az bil-
lentette ki ebből az állapotból, hogy kapott egy rossz vizsgálati 
eredményt, további szűréseket kellett végeztetnie. Amíg arra 
vártak, egy pillanatig sem jutott eszükbe, hogy fiú vagy lány 

legyen, egyedül az volt fontos nekik, hogy egészséges legyen. 
Mert tényleg csak ez számít. Még ha ez akkora klisé is, hogy 
nem lehet nála nagyobbat mondani” – mondja Sári.

Neki egyébként az ismerősök kevésbé feszegetik annak 
kérdését, hogy adott nemű gyereket szeretnének, tudják 
ugyanis, hogy amikor nagyobbik fia megszületett, néhány 
hétig a csecsemő intenzíven kellett tartani. „Szerintem sokan 
tapintatlanságnak tartanák, ha ilyesmiről beszélnének, pedig 
engem ez a téma már nem kavar fel. De ettől függetlenül ránk 
is maximálisan igaz, hogy tudjuk, csak az egészség a fontos, 
nem az, hogy fiú vagy lány érkezik. Ez harmad-negyedrangú 
dolog” – emeli ki Sári. Véleménye szerint az, hogy ki milyen 
gyereket szeretne, főképp az alapján dől el, hogy milyen csa-
ládi háttere van, milyen korábbi élménye, tapasztalata van 
volt. Például ha valaki ideálisnak találta azt a környezetet, 
amelyben fölnőtt, akkor maga is hasonló családot szeretne.  

Szabó Sári

OKTÓBERI JELÖLT 

SZÖVEG —
SZABÓ EMESE

A Családbarát Médiáért‑díj határon túli jelöltje októberben
Virág Árpád: Egyre kevesebben maradunk – A sürgős intézkedések sem hoznak 
azonnali eredményt. Az írás a Magyar Szó című vajdasági napilapban jelent meg.



Igaza van, nehéz fenntartható érdeklődéssel kísérni 
azt az (állítólag 25 éves korunktól zajló) folyamatot, 
amelynek során izmaink sorvadnak, testünk víztartalma 
csökken, zsírtartalma növekszik – hogy más, fontosabb 
változásokról tapintatosan ne is ejtsünk szót. Ezért 
aztán a média (benne a Képmás is), de különösen 
a reklámipar igyekszik ezt minden pillanatban eszünkbe 
vésni, persze finoman, semmiképp sem levénasszonyozva 
és leöregtrottyozva potenciális vásárlóikat. Az ízületi 
bántalmakkal és inkontinenciaproblémákkal küzdő, 
gombaölő kenőcsért ácsingózó karakterek kivétel nélkül 
jól öltözött, hibátlan frontfogakkal rendelkező figurák, 
hidrogénezett hajjal a tisztes kor eposzi kellékeként. 
Felfigyeltem egy népszerű kozmetikai márka újítására: 
nem a közvélekedés szerint depresszióba taszító tízes 
korhatárokkal jelöli arckrémeit, hanem diszkréten átugorva 
a tabuszámokat 35+, 45+, 55+ feliratokkal, óvva vásárlóit 
a 30–40–50-es számok traumatikus látványától. 

Persze – ha nem is olyan megszállottan, mint 
a marketingszöveg-írók – klasszikus költőink sem hagyták 
szó nélkül az idő múlását. Emlékszünk: „sötét hajam 
őszbe vegyül már”, „szaporodik fogamban az idegen anyag”, 
„szemedben köd lett a sugár”, „ma sem tudom, hogy az az 

ifjú én voltam-e”. De mielőtt e kérdések (netán a versek 
továbbolvasása) a létezés filozofikus, önvizsgálatra 
késztető gondolatai felé terelnének minket, sokkal 
praktikusabb válaszokat kapunk egy jó hajfesték, egy 
megbízható protézisragasztó, egy fiatalos szemüveg 
vagy egy emlékezetjavító komplex gyógynövénykivonat 
képében. Az olykor mindenkit hatalmába kerítő „óh, jaj, 
meg kell halni, meg kell halni!”-féle jajongásokat pedig 
azonnali intéznivalóra váltja egy előnyös életbiztosítási 
ajánlat vagy a lassan evolúciósan is bevésődő, adaptációs 
stresszreakciót kiváltó rendkívüli akció felirat.

Nem feledkezhetünk tehát meg arról, hogy az idő múlá-
sával a test változik, de nem igazán esik szó arról, mi történik 
a lélekben. Talán mert nem lehet százalékokkal és grafiko-
nokkal épülés-sorvadás, rugalmasság-petyhüdtség, gyorsa-
ság-lassúság, tanulás-felejtés relációban felvázolni. Nem is 
vállalkozom erre, szerencsére hivatkozhatok helyhiányra. 

Közben, persze, nem tagadom, én is egyre gyakrabban 
behúzom a hasam, megemelkedik a pulzusom, ha átadják 
a leletemet a rendelőben. Egyszer-egyszer felveszem 
a szemüveget, amelyet állítólag már 20 éve sem ártott 
volna, és kicsit elgondolkozom, mielőtt igent mondok, ha 
lézertegelni hívnak a gyerekeim.  

KÖZHELYEK KÖZT GALOPPOZVA: 
AZ ÖREGEDÉSRŐL
Ha már kollégáimat fondorlatos eszközökkel arra kényszerítem, hogy ebben a számban az öregedésről 
nyilatkozzanak, sőt, erre másokat is rávegyenek, nem tehetem meg, hogy a partvonalról figyelek. Amikor 
átballagtam ezen újságoldal túloldalán „figyelő” kollégámhoz, hogy felvessem a megírandó témát, ezt 
mondta: „Rendben… de kit fog ez a kérdés érinteni?”

SZÖVEG —
SZÁM KATI

SOROZAT —
NŐI SZAKASZ

TÜ
KÖ

R
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A férfi piros nadrágban áll, nézi magát a szemközti tükörben tükröződő hátsó tükrökből. Minő ritka 
egybeesés: egyszerre látja magát elölről, hátulról és oldalról. Váratlan pillanata a szembesülésnek.

ÖREGECSKEDŐ FÉRFI  
MORMOGÁSA EGY PRÓBAFÜLKÉBŐL

SZÖVEG —
NAGY ISTVÁN

SOROZAT —
FÉRFI SZAKASZ

Fizikai vetületeinek egyidejűsége, koincidenciája. 
Besűrűsödő tér-idő. Idegen férfiak furakodnak önképébe, 
és állnak kéretlenül modellt, mintha mondanák: „Nézz meg 
jól, barátom, én vagyok te.”

Rácsodálkozik, méregeti, kóstolgatja őket, próbálja 
tárgyilagosan szemrevételezni, felmérni a jelenséget. 
Tetszik, nem tetszik, ebből a helyzetből most nem lehet 
csak úgy lelépni. Meg amúgy is, kint sokat álltak ám sorban, 
ácsingózva e mágikus öndivatbemutatóra. Tükröződve 
látja a piros nadrág hátsó zsebére erősített lopásgátló 
korongot és a márka címkéjét: rajta egy tetszetős piramis 
grafikája. „Létezésem címere? Önmagam fáraója, papja, 
rabszolgája?” 

Tekintete a nadrágról csupasz felsőtestére téved. 
A természet visszahódítja, ami az övé – az utóbbi öt évben 
a szőrzet újra terebélyesedik, burjánzik, mint magára 
hagyott erdő tarvágás után. De lám csak, idegen fajok, ősz 
szőrszálak – csenevész cserjék – váltják fel az őshonos 

sötét populációt. A has feszessége – valahol a gimnáziumi 
kondizások és a harmadik gyermek érkezése közötti 
geológiai korszakban – dombocskává alakult. Hiúsága 
berzenkedik. Próbálja megkérdőjelezni a tükörben fintorgó 
alak valódiságát: biztos csak az előnytelen világítás teszi. 
A kitűrt ing sem óv meg attól, hogy kijelentő móddá váljon 
a már egy ideje megfogalmazott kérdés: „Férfi sorstársaim 
nyomdokán masírozok a pocakosodás dicstelen útján?” 

Táskájában szemüvege után kotorászik – egy éve kellett 
kiváltani, mert nem látja jól a monitort –, hogy a nadrág 
címkéjén kibetűzze az árat, de szája közben motyog: „Nincs 
mit tenni. Csoszogva menni előre, kenyér javát már megenni… 
lefeslik már a felesleg, a szűrőn fennakad a maradék, kávé után 
zacc, nincs már több haladék…”

A próbafülke függönye hirtelen félrelibben. Feleség és 
két kamasz lány tolja be az újabb ruhakupacot. 

 – Papa, ez a piros nadrág remek, tíz évvel fiatalabbá 
tesz! 

hirdetés



Az élet valószínűleg a legösszetettebb és legkiszámíthatatlanabb stratégiai játék, 
amit valaha is játszottunk. Végtelen számú út és lehetőség áll előttünk, mégis 
olykor mintha be lennénk skatulyázva, rá lennénk állítva egy olyan ösvényre, 
amiről nehéz, veszélyes vagy éppen majdnem lehetetlenség letérni. Bizonyos 
esetekben olyan, mintha Isten tenyerén élnénk tökéletes biztonságban, máskor 
pedig úgy érezhetjük, nemcsak a hátát, de még az árnyékát is elfordította tőlünk. 
Ezekben a nehéz helyzetekben két dolgot tehetünk: hagyjuk, hogy megtörjenek 
minket, vagy eldöntjük, hogy „…nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; 
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”

SAKK-MATT AFRIKÁBÓL

SZÖVEG —
NÉMETH ZSÓFIA, SZŐNYI LÍDIA pszichológusok

SOROZAT —
EGY TÖRTÉNET, SOK KÉRDÉS
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A TÖRTÉNET
A „Katwe királynője” című film forgatókönyve nem 
egy íróasztal mögött ülve pattant ki valakinek a fejéből, 
hanem az élet írta: Phiona Mutesi élettörténetén 
alapszik. A kilencéves kislány édesanyjával és 
testvéreivel Uganda fővárosában, Kampalában él 
az egyik nyomornegyedben. Édesapjuk meghalt, így 
közös erővel, napról napra élve próbálnak meg túljutni 
a nehézségeken, a szegénységen, magán az életen. 
Szűkösek a lehetőségeik, zöldséget árulnak a piacon, 
illetve az utcákon, s bár pénzük nem sok, a tető a fejük 
felett bizonytalan, de tartásuk és büszkeségük töretlen. 
Phiona egy nap kikémleli, hova jár állandóan az öccse, 
így kerül kapcsolatba Robert Katende misszionáriussal, 
aki sakkozni tanítja a környékbeli gyerekeket. Hamar 
kiderül, hogy bár Phiona sem írni, sem olvasni nem 
tud, mégis különleges tehetsége van ehhez a játékhoz, 
s nagyon hamar kimagaslóan a legjobb játékossá 
válik a társai között. Edzője, illetve a sakkszövetség 
támogatásával egyre több versenyen vesz részt, és 
úgy tűnik, ez a játék lehet a nagy kiugrás számára, 
hogy végre változtatni tudjon nemcsak a saját, hanem 
a családja életén is. Az ő esetében a sakk nem holmi úri 
passzió, hanem játék életre-halálra. 

FOGGAL-KÖRÖMMEL
Phiona példája azért felemelő történet, mert arról mesél, 
hogy ahol akarat van, ott út is van. A helyzete kezdetben 
valóban kilátástalan, hiszen kisebb gondjuk is nagyobb, 
mint az, hogy tud-e olvasni, vagy hogy sakklépéseket 
pörgessen a fejében. Abban a közegben, amiben ő 
növekszik, sokkal valósabb, húsba vágóbb problémákat 
kell megoldaniuk, ezért aztán édesanyja eleinte nem tudja 
hová tenni lánya legújabb szenvedélyét. Az intelligencia 
és az akadémiai környezet, az írás-olvasás, de legfőképpen 
a sakkozás haszontalannak tűnik a nyomornegyed 
dzsungelében. Lehetetlen elképzelésnek tűnik, hogy 
néhány győzelem ebben a fura figurás játékban hogyan 
fog majd ételt-italt tenni az asztalra és tetőt a fejük fölé. 
Phionát azonban több oldalról is támogatják: a testvére, 
a barátai, de legfőképpen az edzője, aki élő példaként 
szolgál arra, hogyan lehet kitörni a szegénységből és 
a kilátástalanságból. 

Különösen értékes élmény lehet kiskamaszokkal 
megnézni ezt a filmet, majd beszélgetni róla, 
hogy egy rövid időre kizökkenjenek a kényelmes 
komfortzónájukból, abból a biztonságos világból, ahol 
(szerencsére) tálcán kapnak sok mindent, amelyre 
a filmbeli gyerekeknek sajnos esélyük sincs.  
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A történet magával ragad, s felébreszti a hála, az empátia 
és a segítőkészség érzését bennünk felnőttekben is, 
amikor rájövünk, hogy a megannyi nehéz teher ellenére, 
amit nap mint nap cipelünk, mégiscsak számtalan 
dologért lehetünk hálásak, és megoszthatjuk ezeket 
a nehezebb sorban élőkkel. 

NEM FENÉKIG TEJFEL
A filmben látjuk, hogy attól, hogy valaki sikeressé 
válik, még nem változik meg egy csapásra az élete, 
sőt, van egy olyan periódus, amikor fél lábbal már 
kint van a régi életéből, de még nem érkezett meg 
az újba. Nehéz a régi értékek szerint működni, amikor 
az újakat még nem alkottuk meg. Ebben a helyzetben 
könnyű elbizonytalanodni a saját képességeinket, 
helyünket illetően; a kétely, az önbizalomhiány 
megakadályozhatja, hogy reálisan lássuk kitűzött 
céljainkat, és képesek legyünk mozgósítani az az 
erőforrásainkat. A tehetséges gyerekekkel kapcsolatos 
kutatások szerint a tehetséges kamaszok kevésbé 
pozitív életérzésről számolnak be, mint társaik, 
hiszen sokkal több kihívással és feszülő ellentéttel kell 
megküzdeniük. Phiona esetében talán a legnagyobb 
kihívás a kultúrája, a családja és a céljai közti különbség, 
ám edzője és végső soron édesanyja is kitartott mellette, 
biztos támaszai voltak azokban az időkben, amikor 
elbizonytalanodott. 

„A tehetség mindenképp utat tör magának ” – hangzik 
a mondás, azonban számos bizonyító erejű anekdota 
ellenére sem tudhatjuk, hogy valójában hány kivételes 
tehetség kallódott el anélkül, hogy egyáltalán 
megcsillant volna. Phiona tehetségét a támogatás, 
az elismerés és a misszionárius mentorálása emelte 
ki. A tehetség felismerése, a fejlesztés, a bátorítás, 
a törődés, a motiváció és az érdeklődés életben 
tartása, a tanult tehetetlenségérzés legyűrése – 
mindezek rendkívül fontosak. Phiona edzője 
bámulatos érzékenységgel keretezi át a gyermekek 

számára, hogy hátrányos helyzetük valójában miért 
jelent előnyt a számukra. Ezzel a példázattal bátorítja 
őket: „Tegnap a busz felé menet láttam eg y girhes kut yát. 
Nag yon éhes volt. Kiszúrt eg y macskát, kergetni kezdte 
a sikátoron át, eg y pocsolyán át, eg y házon át. A macska 
még eg y tűzön is átugrott, és eltűnt. A kut ya összeroskadt, 
kifáradt. Azt mondtam: Kut yus, hát mi történt? Éhes voltál, 
a vacsorád meg elszaladt. A kut ya íg y felelt: A gond itt volt 
nálam. Én csak a kajáért futottam, de a macska az életéért 
futott. Tudjátok, ezek a g yerekek, akiknek van szép ruhájuk, 
kényelmes ág yuk, olyanok, mint a kut ya: minden nag yon 
könnyen meg y nekik. De ti szuper macskák vag ytok, amiért 
futtok, az az életetek…”

Ösztönösen érzi, amiről a tehetség kutatói 
beszélnek: a tehetség nem csupán veleszületett 
ajándék, hanem nekünk is hozzá kell tennünk 
a magunk részét. Zsenialitása abban rejlik, hogy 
a hátrányos helyzetet előnynek címkézi, és ezt 
a gyermekekkel is elhiteti. 

A LEHETŐSÉG KIAKNÁZÁSA
Csíkszentmihályi Mihály és munkatársai a „Tehetséges 
gyerekek” című könyvükben amellett foglalnak 
állást, hogy a tehetség egy ígéret, amely egy fejlődési 
folyamat során bontakozik ki. Ha a gyermek energiát 
és munkát fektet bele, lehetőséget kap a képességei 
kibontakoztatására, és megkapja azt a (társadalmi) 
támogatást, amelyre szüksége van.

Számunkra a film egyik központi üzenete, 
hogy az oktatás, a tanulás egy olyan kitörési pont 
lehet a nehéz helyzetben élők számára, amelybe 
igenis megéri befektetni. Nehéz a kiválóságokat 
felismerni, ha nincsenek erre kidolgozott módszerek. 
A nyomornegyedben a sakk egy kézzelfogható 
eszközzé válik, a szabályai egyértelműek, így könnyű 
alkalmazni. Mindazonáltal fájó belegondolni, hogy hány 
és hány olyan tehetség veszhet el, akinek esélye sincs 
megmutatni, mit tud, hiszen írás-olvasás hiányában 

PHIONA PÉLDÁJA AZÉRT FELEMELŐ TÖRTÉNET, MERT ARRÓL MESÉL, 
HOGY AHOL AKARAT VAN, OTT ÚT IS VAN.
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nem csillogtathatja meg szépirodalmi vénáját, 
képzőművészeti alapozás nélkül a festőművészetét, vagy 
zenei oktatás híján azt, hogy milyen tehetséges zenész 
válna belőle. Az oktatáson és az elkötelezett tanárokon 
kívül természetesen az érzelmileg támogató családnak 
is nagy szerepe lehet a tehetség kibontakoztatásában. 
Mindez azonban mit sem ér, ha a gyermek részéről nem 
kíséri érdeklődés, motiváció és fegyelem. 

Az, hogy ennek a belső erőnek, a kudarcok ellenére 
való továbbmenetelnek a titka miben rejlik, igen 
nagy kérdése a tehetséggondozásnak. Az egyik 
kulcs talán az, hogy a gyermek élvezze, amit csinál 
és a kihívás összhangban legyen a képességeivel. 
A nyomornegyed gyermekei számára a sakk egy 
lehetőség, hogy „tervezzenek, gondolkodjanak, és biztos 
mezőt találjanak”. Megtapasztalják, amit az egyik 
sakkozó kislány így fogalmaz meg „…ez az átalakítás, 
de szerintem királynősítés: végigviszed a kisembert a táblán, 
mezőről mezőre, és amikor eléri a hátsó sort, akkor lesz belőle 
királynő. A sakkban az a jó, hogy a kicsiből lehet egy nagy”, 
így igazán örömteli tevékenységnek érzik az ezzel való 
foglalkozást, a gyakorlást. Ez szimbolikusan magába 
foglalja a külső ösztönzők (kitörni a nyomorból) és 
a belső motivációk (élvezetes játék, amely eltávolít 
a való élettől) összekapcsolódását is, amely feltétlenül 
szükséges az érdeklődés fenntartásához, a fegyelmezett 
koncentráció és munka megvalósulásához. Nem 
elhanyagolható szempont a sakkozó gyermekekből 
épülő közösség megtartó ereje sem, főként, ha hátrányos 
helyzetben élő tehetségek gondozásáról van szó. 

Ne felejtsük el, minden gyermek egy új 
életkezdemény, minden emberben pislákol valamilyen 
tűz. Lehet, hogy hatalmas, ami messze világít, de az is 
lehet, hogy csupán picinyke rebbenő gyertyaláng. 
Azt kell felfedeznünk, hogyan lehet táplálni, kihozni 
belőlük a legtöbbet, hogy mindenki megtalálhassa azt, 
amivel nem csak a saját életébe visz fényt.  

ÉLMÉNY LEHET KISKAMASZOKKAL MEGNÉZNI 
EZT A FILMET, MAJD BESZÉLGETNI RÓLA, 
HOGY EGY RÖVID IDŐRE KIZÖKKENJENEK 
A KÉNYELMES KOMFORTZÓNÁJUKBÓL.
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SZÖVEG —
SZŐNYI LÍDIA pszichológus

Bizonyos időközönként mindnyájunkban felmerül a gondolat, hogy régi rossz 
szokásainkon változtassunk, ám számtalan esetben rá kell döbbennünk, hogy 
a  rossz beidegződések visszakúsznak az  életünkbe, mi pedig ismételten 
gőzerővel dolgozhatunk énünk e részének megváltoztatásán. Ez ám a 22-es 
csapdája! Mi lehet a valódi változás útja?

SZABADULJUNK ROSSZ SZOKÁSAINKTÓL!
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AZOK A MONDATOK, ÁLLÍTÁSOK, AMIKET 
ELHITTÜNK MAGUNKRÓL, HATÁSSAL VANNAK 
A LEGKISEBB HÉTKÖZNAPI DÖNTÉSEIKRE IS, 
S VÉGÜL EZEK EGY EGÉSSZÉ ÖSSZEÁLLVA  
KIJELÖLIK AZ ÉLETÜNK IRÁNYVONALÁT IS. 

Felnőtt emberként azonban van választásunk, nem 
söpörhetjük le a felelősséget, és nem mutogathatunk 
másokra, hiszen a saját életünkről és döntéseinkről van 
szó. A változásnak ezen a ponton kell elkezdődnie. Ha 
csupán egy útmutatót követünk arról, hogy miként is 
érdemes belevágni a szokásaink megváltoztatásába, 
igyekezetünk nagy valószínűséggel kudarccal végződik, 
ugyanis nem fogjuk tudni hosszú távon betartani, amit 
elhatároztunk.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE?
„A szokás az szokás, nem az ablakon kell kihajítani, hanem 
apránként kell letessékelni a lépcsőn” – int türelemre Mark 
Twain, akit gyakran idézünk, amikor a szokásaink 
átalakításáról van szó. Az első lépés, hogy kitűzzük 
a célunkat („Félreteszek néhány havi tartalékot, hogy 
pénzügyileg biztonságban legyek ”), átgondoljuk az addig 
vezető utat („Havonta megtakarítok egy bizonyos összeget”) 
és az átalakítandó viselkedésformákat („A látványpékség 
helyett szendvicset csomagolok, nem használom a hitelkártyát, 
nem vásárlok új kütyüt stb.”). Ha ezzel megvagyunk, 
semmi más dolgunk nincs, mint következetesen 
haladni az úton, minden kis lépés megtételének 
örülni, és a megtett út sikeréből táplálkozva kitartani 
a célig. Segíthet, ha az új lépéseket összekötjük már 
meglévő szokásainkkal, amelyek már rögzültek, így 
még könnyebben automatikussá válhat a hőn áhított 
új viselkedésforma („A reggeli kávé elkészítése közben 
feltöltöm az üveget vízzel, így nem kell majd vásárolnom, ha 
szomjas leszek.”). Más esetekben az hozhat megoldást, 
ha nem pusztán elhagyunk vagy kialakítunk egy új 
szokást, hanem a régi szokásunkat egy újra cseréljük le. 
Ilyen, amikor például az egészséges életmód jegyében 
az esti feszültségoldásként elnassolt chipset sárgarépás-
joghurtos mártogatósra cseréljük le. 

HARC ÖNMAGUNKKAL
Szokásaink, mindennapos automatikus cselekedeteink 
nagyban meghatározzák életminőségünket, ezért 
egyáltalán nem elhanyagolható szempont, hogy milyen 
rutinokat alakítunk ki. Rendkívül tudatosnak kell 
lennünk, ha a kialakult szokásaink ellenére másképp 
szeretnénk viselkedni egy-egy helyzetben. Fokozottan 
igaz ez a feszült élethelyzetekre, ahol automatikusan a jól 
bevált rutin lép működésbe. A legjobb stratégia, ha olyan 
jó szokásokat alakítunk ki, amelyekhez magabiztosan és 
automatikusan nyúlhatunk stressz esetén is. 

Egy szokás levetkőzése vagy kialakítása során az első 
lépés a célok tudatos végiggondolása, és a konkrét 
lépések megtervezése. A célok azonban mit sem érnek, 
ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen belső 
vágyak, igények, szükségletek, családi minták, pozitív 
tapasztalatok, esetleg frusztrációk vagy csalódások 
hajtanak bennünket ezek felé. Lise Firestone klinikai 
pszichológus szerint éppen ezért rendkívül fontos 
a „kritikus belső hang” azonosítása, ami folyton azt 
szeretné elhitetni velünk, hogy az elhatározásunk 
eleve kudarcra van ítélve. A szakember szerint úgy 
kerekedhetünk felül a negatív hangon, ha leírjuk 
az üzenetét („Egy szerencsétlen flótás vagyok ”), mivel ez 
segít abban, hogy kívülről rátekintsünk. A következő 
lépés, hogy vitába kell szállnunk a fenti állítással, 
amiben segíthet, ha átfogalmazzuk egyes szám 
második személybe a kijelentést („Egy szerencsétlen flótás 
vagy”), hiszen így már válaszolhatunk is rá („Bár ebben 
a helyzetben reagálhattam volna jobban is, korábban már 
sikerült jól kijönnöm az ilyen szituációból. Mit csináltam akkor 
másképp? Ha legközelebb is így teszek, akkor jobban oldom meg 
az ilyen helyzeteket.”)

A „kritikus belső hanggal” való vita, az érzelmeink 
gyökerének, illetve az alternatív magyarázatoknak 
a megtalálása ahhoz is hozzájárulhat, hogy 
a hibázásaink ne azt bizonyítsák, hogy képtelenek 
vagyunk megváltozni, hanem abban segítsenek, 
hogy észrevegyük és felismerjük a buktatókat. Így 
legközelebb már könnyebbem kikerüljük őket.

Érdemes lehet azt is végiggondolni, hogy a kritikus 
belső hang üzenetei milyen régi történetekben, 
saját magunkról kialakított képekben, gyermekkori 
elutasítottság- vagy értéktelenségérzésben, réges-régi 
kudarcokban, esetleg szégyen és bűntudatérzésben 
gyökereznek. 
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ÚGY TARTJÁK, HA 21 NAPIG KÉPESEK  
VAGYUNK AZ ÚJ CÉLJAINK SZERINT ÉLNI, 
RÖGZÜLNI FOG AZ ÚJ VISELKEDÉSFORMA.

Persze ez nagyban függ attól is, hogy mennyire 
összetett viselkedést próbálunk az életünk részévé tenni. 

Ha nem egy új rutin kialakításáról, hanem egy régi 
szokás elhagyásáról van szó, akkor a közhiedelemmel 
ellentétben nem a lépésről lépésre elv az, ami célra vezet, 
hanem gyökeres változásra van szükség. Nir Eyal szerint 
érdemes az önazonosságunkhoz társítani a célunkat, 
hogy az identitásunk részévé válva határozza meg, 
amit teszünk. Lényeges, hogy ezek olyan vállalások 
legyenek, amelyek mellett el tudunk köteleződni, és 
nem okoz túl nagy megterhelést a betartásuk. Mivel 
az elhatározásunk az önazonosságunk része, így nem 
fog minden alkalommal újabb és újabb kihívást jelenteni, 
hogy megküzdjünk a kísértéssel, hiszen egyértelmű 
lesz, mit is kell tennünk. Az elképzelés hátterében 
az az elv áll, hogy amit magunkról gondolunk, aszerint 
fogunk viselkedni. Nézzünk rögtön egy példát: ha úgy 
vélekedünk magunkról, hogy vegetáriánusok vagyunk, 
eszünkbe se jut majd, hogy húst együnk.

TIPPEK A SIKERES VÁLTOZÁSHOZ
Teremts olyan helyzeteket, amelyek támogatják 
a céljaidat! Ne nehezítsük meg a saját dolgunkat, 
igyekezzünk elkerülni azokat a kísértéseket, amelyek 
a céljainkkal ellenkező irányba terelnének bennünket! Ha 
a rossz szokásaink nem karnyújtásnyira vannak, sokkal 
könnyebben legyőzhetjük őket, ezért érdemes minél 
több akadályt beépíteni az elhagyni kívánt szokás felé 
vezető úton. Manapság például sokan küzdenek azzal, 
hogy sokkal több időt töltenek az internet böngészésével, 
mint azt eredetileg tervezték, és az a munkaidő rovására 
megy. Drasztikusnak tűnik, de nagy segítséget jelenthet, 
ha be sem kapcsoljuk az internetet, így lehetőségünk 
sincs a munkánk során használt program és a böngésző 
ikonja között vándorolni. Amennyiben a net szükséges 
a munkánkhoz, csupán az időrabló oldalak megnyitását 
tudjuk korlátozni. Ha külön fel kell jelentkezni az adott 
oldalra, garantáltan kevesebbszer fogunk átkattintani, 
mintha a háttérben futna. Ha pedig egy érdekes cikk jön 
szembe, nyugodtan eltehetjük a linkjét későbbre, egy 
erre a célra megnyitott alkalmazásba, így elkerülve, hogy 
egyik érdekes cikkről a másikra kattintva értékes órák 
repüljenek el.

Keress támogatókat! Segítséget kérni nem gyengeség. 
Beszélgessünk a céljainkról a hozzánk közel állókkal, 
sőt, megkérhetjük őket arra is, hogy figyelmeztessenek, 
ha nem aszerint cselekszünk. Gyakran már az is 
hatalmas erőt ad, hogy nem akarunk kudarcot vallani 
azok szemében, akik tudnak a terveinkről. Hasznos 
lehet olyan emberek társaságát keresni, akik hozzánk 
hasonló cipőben járnak, hogy támogathassuk egymást 
a közös úton. A fentiek miatt működnek olyan sikeresen 
a fogyókúrás csoportok, vagy az, ha szerzünk egy olyan 
partnert, akivel együtt mozgunk, motiváljuk egymást, és 
akinek akkor sem mondunk nemet, amikor magunktól 
nem kelnénk fel az ágyból, hogy hajnalban elmenjünk 
futni. Vannak helyzetek, amikor szakember segítsége 
is szükségessé válhat. Ilyen például, ha azon vesszük 
észre magunkat, hogy minden elhatározásunk ellenére 
rendre kudarcot vallunk, és ez rányomja bélyegét 
a hangulatunkra, az egészségi állapotunkra vagy 
a kapcsolatainkra. Ennek olyan mélyen gyökerező okai 
lehetnek, amelyek a múltunkban, az énképünkben vagy 
épp a szégyenérzetben gyökereznek.

Legyenek konkrét céljaid, és határozd meg 
az ezekhez vezető utat is! Az új szokás kialakításakor 
érdemes konkrét tervet készíteni arról, hogyan, milyen 
lépésekben kívánjuk megvalósítani azt. Minél több 
konkrétumot megfogalmazunk, annál biztosabb 
a siker. Előre végiggondolhatjuk az esetlegesen 
felmerülő buktatókat, és készülhetünk B, sőt, C tervvel 
is, hogy miként fogjuk megoldani őket. Hozzájárulhat 
a sikerhez, ha a terveinket leírjuk, és időt szánunk arra 
is, hogy ellenőrizzük, mennyire sikerült betartanunk. 
Bár ez utóbbi módszer már szélsőségesnek tűnhet, 
vannak olyan helyzetek, amelyeknél érdemes bevetni 
ezt a technikát. Tipikusan ilyen, amikor a pénzügyi 
szokásainkon akarunk változtatni, s arról döntünk, 
hogy rendet vágunk a bevételeink, kiadásaink, 
megtakarításaink és hiteleink között. Az impulzív 
vásárlásokról, a hitelkártyák kontrollálatlan 
használatáról való leszokásban igen sokat segíthet 
egy egyszerű Excel-tábla, ahol naponta vezethetjük, 
áttekinthetjük és ellenőrizhetjük a költségeinket, 
valamint azt, hogy hol tartunk a célunk felé vezető úton.

Légy hálás! A hálás életszemlélet hozzájárul ahhoz, 
hogy észrevegyük az apró változásokat is, és ezekre 
építkezve előre tekintsünk. A változáshoz szükséges, 
hogy pozitívan szemléljük önmagunkat, és higgyünk 
abban, hogy képesek vagyunk rá, sőt, abban is, hogy 
az élet sem fog keresztbe tenni nekünk, az esetleges 
buktatókra pedig megoldásokat találunk.  
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Az agy metabolikus értelemben a legdrágább szervünk, 
a szervezetünk által használt energia 20 százalékát 
emészti fel. Emészti – írom, mert egy 1995-ben megje-
lent, elterjedt tudományos hipotézis szerint – amelyet 
természetesen többen igazoltak, mások pedig kritizál-
tak – ahhoz, hogy az agyunk ennyi energiát fogyaszt-
hasson, más „sokat fogyasztó” szervünknek kellett 
csökkennie és kisebb energiát felvennie. A költséges szerv-
hipotézis azt állítja, hogy az emésztőtraktusunk rovására, 
annak tehermentesítésével tudott az agy naggyá válni. 
Az értelmiségi szabadúszó, technológiai innovátor, 
JP Rangaswami ebből a nézetből vezeti le elképzelését 
arról, hogy az agy is egyfajta „emésztő szerv”: kiválaszt, 
felszív, továbbít. Ha ez így van – folytatja –, akkor 
az információ olyan, mint az étel. Vagyis a gyomrunk 
mintájára az agyunkat is el tudjuk „rontani” azzal, ha 
összevissza fogyasztunk információt, ha émelyítő vagy 
felkavaró mennyiségben, minőségben visszük be őket 
szervezetünkbe. 

Miért nem agy-diétázunk néha? Miért nem enge-
dünk az agynak információs tisztítókúrát? Sőt, miért 
nem nézzük meg jobban az információk lejárati idejét 
és E- összetevőit (a mesterséges és sokszor káros 
elemeket)? Talán mert nincs a csomagolásukra írva? 
Tényleg nincs. Ezért igazán fontos az a józan, önálló és 

magabíró tudatosság, amelynek segítségével – és ezt 
már nem Rangaswami állítja – tényleg salaktalanítha-
tunk. Sőt, amely abban is segít, hogy egy sokkal korábbi, 
megalapozó figyelmeztetés szerint éljünk: „Nem az teszi 
tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami 
kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert.” (Mt 15, 11). 
Vagyis, ne csak ne együnk, hanem ne is tegyünk rosszat. 
Ne csak magunkat védjük attól, ami elrontja a gyomrot, 
hanem, sőt, leginkább másokat. A tisztaság nem lehet 
kizárólag belső állapot –a másokkal való együttélés alap-
jának is kell lennie.

Ha drága is az agy, megdolgozik a béréért. Nincs 
könnyű dolga manapság, amikor egy fél világ forrong 
és háborog az álhíreken, úgy, hogy ezzel sokszor maga 
is álhíreket gerjeszt, és profitorientált nagyvállalatok 
munkatársai jelölik meg kis zászlóval az „igazság-tartal-
mat”. Digitális karszalagokkal mérjük a vérnyomásun-
kat, szívdobbanásunkat és légzésszámunkat, de nem 
is merünk belegondolni, naponta hány rossz gondolat 
foglalkoztat minket, hátha ezzel elrontanánk – ezúttal 
a kedvünket. Arról nem is beszélve, hány mondatot 
mondunk ki megszűretlenül, emésztetlenül, másoknak 
okozva émelygést. 

A kihívás nem kicsi – lehet, hogy eljött az ideje annak, 
hogy végre a lélek nőjön  a legnagyobbra.  

EMÉSZTŐ GONDOLATOK
Az agyunknak nagy ára van. Nem csak azért, mert nagy – testünk méretéhez 
és más fajokhoz képest óriásinak számít. Persze, ez azért súlyban nem jelent 
olyan sokat: a testtömegnek csupán két százalékát adja, tehát nem hordozni 
nehéz, hanem energiával ellátni.

SZÖVEG —
ACZÉL PETRA nyelvész, kommunikációkutató

SOROZAT —
KÖZVILÁGÍTÁS
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A Melléklet az Ilcsi szakmai támogatásával készült. A Melléklet az Ilcsi szakmai támogatásával készült. 

Hosszú, boldog életet kívánunk egymásnak, sokszor mégis panaszkodunk az idő múlása miatti változásokra. 
Néhány év múlva aztán többnyire vágyakozva gondolunk vissza mai, fiatalabb énünkre: „Ha akkor értékeltük 
volna!” Mellékletünkben arra keressük a választ, hogyan köthetünk barátságot az idővel. 

Ismert embereket kérdeztünk arról, ki volt életükben a pozitív példa az öregedés megélésében, 
illetve mit tesznek azért, hogy elfogadják, pozitívan éljék meg az idő múlását.

BARÁTSÁGBAN AZ IDŐVEL

KÉT KÉRDÉS AZ ÖREGEDÉSRŐL
Almási Kitti klinikai szakpszichológus: „Az idő múlásának megélését az segíti, hogy 
megpróbálok elfogadó lenni, valóban elfogadni, hogy ez az élet természetes része, 
rábízni magam a sodrására. Másrészt megnézem, mit tehetek azon túl, hogy elfogadom, 
ami történik velem. Például a fiatalság érzéséhez a sport nagyon hozzátartozik, emiatt 
próbálom olyan gyakran űzni, amilyen gyakran csak tudom. Fontos az is, hogy mivel 
az agyammal és az érzelmeimmel dolgozom, azokat is frissen tartsam. Ebben segít 
az olvasás, a színház, a koncertek, illetve minden, ami érzelmileg és intellektuálisan hat 
az emberre. Ilyenek azok az összejövetelek is, amelyek megmozgatják a gondolatokat. 
Tévét évek óta nem nézek, ami szintén segít abban, hogy az efféle elfoglaltságok 
nagyobb teret kapjanak. 

SZÖVEG  —
SZABÓ EMESE

tematikus melléklet

A MELLÉKLET TÁMOGATÓJA:
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Megjelenésükben is fantasztikusak voltak, de nem a jó 
genetikai adottságaik miatt, hanem mert aktívan tettek 
érte, figyeltek az életmódjukra. Egyfajta csodálatot is 
keltettek bennem: nem azt éreztem, hogy egy idősödő 
nőt látok, hanem hogy a szépség, a bölcsesség, a finomság 
és a letisztultság képviselőit. Akármilyen életeseménnyel 
jöttek, a méltóságukat megőrizték, nem veszítették el 
a fejüket. Ettől nagyon finommá, nőiessé váltak. Őket 
látva mindig azt gondoltam: csak így érdemes öregedni.”

Besenyei Péter műrepülő versenyző, repülőoktató: „Azt 
gondolom, hogy az idő múlása olyan törvényszerű 
dolog, olyan egészséges folyamat, amit el kell fogadnunk. 
Az benne a jó, hogy ugyan igaz, hogy idővel a jó dolgok 
elmúlnak, de a rosszak sem tartanak öröké. És hogy 
az ember miként éli meg a korosodást? Azt gondolom, 
mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát.  
Látok például sok fiatalembert, aki a lelkében öreg, és 
látok sok idős embert, aki belül fiatal. Szerintem ez 
a legfontosabb. Ami engem illet, én sosem akartam 
fiatalabbnak látszani annál, amennyi vagyok, de például 
a fodrászom állandóan szekál, hogy kicsit színezzük be 
a hajamat. Nem akarom, pedig már 20 éves korom óta 

RENGETEG ENERGIÁT TUD ADNI A JÁTÉK ÉS 
A GYEREKEK KÖZELSÉGE, AMIBŐL ÚGY KELL 
EGYRE TÖBB, AHOGY EGYRE ÉRETTEBB LESZEK.

Bár ez még messze van, de nagyon szeretném megélni, 
hogy nagymama legyek, aktívan részt vehessek az unokák 
életében. Ebben anyukám a példakép, hiszen sportosan, 
frissen vállal be mindenféle gyerekes programot. 
Jövőre lesz hetvenéves, de ma is aktív, nagyon szép nő, 
a kiskutyájával naponta többször sétál. Édesapám régen 
meghalt, ő pedig nem akart új társat keresni, nem tudta 
volna elképzelni, hogy más mellett legyen.  
A döntését tiszteletben tartom, ugyanakkor én jobban 
igénylem a társaságot, emiatt azt gondolom, ha ennyire 
fiatalon hozott volna a sors ilyen helyzetbe, nem 
akartam volna egyedül megöregedni, egy idő elteltével 
mindent megtettem volna azért, hogy találjak társat 
magamnak. A pácienseim között is vannak olyanok, 
akikre pozitív példaként tekintek: elképesztő tartással, 
méltósággal és büszkeséggel viselték az idő múlását. 

BESENYEI PÉTERALMÁSI KITTI
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meglehetősen őszülök, fehér a hajam. Nem foglalkozom 
azzal, hogy a festéssel tíz évvel fiatalabbnak látszanék, 
nem számít, hogy minek „látszanék”, sőt, igazából 
az sem érdekelne, ha tíz évvel fiatalabb lehetnék. Jól 
elvagyok a korommal, és amíg mindent meg tudok tenni, 
amit korábban, addig nem hiányzik az, hogy 5–10 évvel 
fiatalabb legyek. 
Másrészt, aki a korát nem fogadja el, az békétlen, és nem 
boldog. Aki pedig magát nem fogadja el, az nem várhatja 
mástól sem, hogy elfogadja őt. 

AKI A KORÁN NEM VÍVÓDIK, SOKKAL 
NYUGODTABBAN ÉL ÉS EZ KI IS ÜL AZ ARCÁRA.

Persze azzal semmi baj, amikor valaki igényes, és 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a látható 
jeleket csökkentse. De azzal már nem jó szembesülni, 
amikor idősebb hölgyek görcsösen fiatalok akarnak 
maradni, kikenve-kifenve, feltöltve, felvarrva, 
injekciózva és kisimítva mutatkoznak. Ugyanez igaz 
a férfiakra is. Konkrét pozitív példák nincsenek előttem, 
ilyesmin még nem gondolkodtam. De nem is akarnék 
másokat követni, mindig az a lényeg, hogy ezt az ember 
maga miként éli meg.”

Hűvösvölgyi Ildikó, Kossuth-díjas színművész: „Csodálatos 
asszonyok vettek körül mindig. Ők vezettek rá, hogy ne 
féljek az öregedéstől. Az Édesanyám, aki a legjobban 
szeretett. Nem tudtam olyat kérni, amit ne teljesített 
volna. Jött, segített, főzött-mosott-takarított, nevelte, 
szerette a lányaimat, Nórát és Zsófit. Tőle örököltem 
a filigrán alkatomat, a munkabírást és az örökös 
mosolygást. Nagy adománya az életemnek, hogy utolsó 
éveiben ápolhattam, gondozhattam: visszaadhattam 
valamit a szeretetből, amit tőle kaptam.

Aztán volt egy csodálatos énektanárnőm, aki sajnos 
már nem él: Cser Tímea, vele a Színművészeti Főiskolán 
találkoztam. Úgy hívott: „Hüvöske”. Mindvégig nagyon 
szoros és bensőséges kapcsolatunk volt. Megtanított 
arra, hogy időt és energiát ne sajnáljak egy-egy figura 
vagy vers kibontására, ne csak a felszínen, de a mélyben 
is kutakodjak. Minden fontos énekes szerepemet vele 
tanultam, és még idős korában is gyakran elmentem 
hozzá. Ilyenkor gyönyörűen felöltözött, megcsináltatta 
a haját, és saját süteménnyel várt. Beszélgettünk – min-
den re emlékezett, jobban, mint én –, múltat idéztünk, 
és később, amikor már rosszul látott, mint Nyilas Misi 
Pósalaky úrnak: olvastam neki. Mert minden érdekelte, 
a világ, a politika, de mindenek előtt én és a családom. 
Értékes életet tudott élni még nyolcvanon túl is. 

Végül itt van, és néhány utcával lejjebb él 
a középiskolai osztályfőnöknőm: Groma Gézáné, Judit 
néni! Nahát, ő még ma is a csúcs! A Konzervatóriumban 
matek-fizika szakos tanárként tanított, emellett irodalmi 
esteket szervezett. Ő fedezte fel a színészi vágyaimat, és 
maximálisan támogatott. Nagy osztálykirándulásokra 
vitt minket, filmet forgatott rólunk, igazi jó közösséggé 
váltunk általa. Sokszor látom őt az utcán vagy a boltban 
megfáradva, betegen, és mégis, amikor a 45 éves 
érettségi találkozónk volt, csinos volt és elegáns, ő 
volt a legfelkészültebb. Felolvasta verseit és novelláját, 
boldogan mesélte, hány unokája és dédunokája van már. 
Mindegyiket számon tartja, meglátogatja, vonatra és 
buszra ül, és viszi nekik a süteményt. Nagyon boldog volt, 
amikor elmeséltem, hogy már nekem is van Nórikámtól 
egy kisunokám, Bence. 

tematikus melléklet

ILYEN ASSZONYOKTÓL TANULTAM AZ ÉLET FORTÉLYAIT, 
A SZERETETET, A BÖLCSESSÉGET ÉS AZ ISTENBEN VALÓ 
MÉLY HITET. MIÉRT FÉLNÉK HÁT AZ ÖREGSÉGTŐL?”
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Emmer László fotográfus: „Simon fiunk tizenegy éves 
kiskamasz, én ötven, apám nyolcvanhárom, és 
az utolsókat lépdeli a hazavezető úton. Ez az életszakasz 
határozza meg most az időhöz, öregedéshez, elmúláshoz 
való viszonyomat. Az ebédlőnk falán családi képek 
sorakoznak dédszülőkkel, nagyszülőkkel, más 
rokonokkal. Kész életfolyam. Apai dédapám bajuszos 
portréja egy öreg embert mutat. Megdöbbentem, hogy 
még csak hatvanéves itt. A tagyospusztai kúria épülete, 
ahol apám sok nyarat töltött, ma már szántóföld. 

Az utóbbi években letisztultak dolgok, sok 
mindent nem akarok már, de még sok mindent 
szeretnék. Az első félidőt már lefújták, át kell 
gondolni, hogy mi is történt: néhány szép gól, 
kihagyott helyzetek, sajgó boka. A második félidőben 
ennek függvényében futok fel a pályára. Másképp 
kell játszani. A munkám során zömében nálam 
sokkal fiatalabbakkal dolgozom, az asszisztensek 
a gyerekeim lehetnének. Nagyon hatnak rám, nyitott 
vagyok rájuk, érdekes ez az összjáték, de csak-csak 
az apjuk lehetnék. Érzékelem, hogy vigyázni kell 
náluk a sztorikkal, mert a bennük szereplő nevek, 
események, helyszínek közül sokszor minden elem 
magyarázatra szorul. Nézem csodálkozó arcukat, és 
kérdezem: „Nincs meg?” Persze a fiam is kirukkol 
néha olyan mondatokkal – leginkább internetes 
játékokkal kapcsolatban –, amikből egy árva kukkot 
sem értek. Mindenesetre jó, ha az ember megtartva 
a kapcsolatot a különböző generációkkal örömmel 
bele tud állni a saját korába.”  

EMMER LÁSZLÓHŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ

AZTÁN JÖNNEK AZ ESKÜVŐI FOTÓK, ZÖMÉBEN 
ÉLETHOSSZIG KITARTÓ HÁZASSÁGOK STARTPONTJAI. 
LÁTOM MAGAM „BEILLESZTŐDNI” EBBE A SORBA, 
TERMÉSZETESEN, MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐEN.
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KAPUZÁRÁSI PÁNIK
A nők előtt két tévút áll: elkezdenek korukhoz nem illően fiatalosan öltözni, túl 
sokat foglalkozni a külsejükkel, vagy pedig elfelejtik, hogy „nőből vannak”. Mindkét 
állapot veszélyeztetheti a párkapcsolat stabilitását. Dr. Bagdy Emőke pszichológus 
érzékletesen foglalja össze a férfiak tévútját: „A férfiak elkényelmesedésük ellenére fickósak 
akarnak maradni, mert szeretik, ha a nők elismerik maszkulin értékeiket. Emiatt könnyebben 
bevonódnak érzelmi kísértésekbe. Ha tudatosítanák magukban ezt a krízist, nem esnének önnön 
csapdájukba.” Feladva akár több évtizedes párkapcsolatukat, családjukat odahagyva, 
egy fiatalabb nő oldalán kezdenek új életet. „Mindkét nem esetében önámításról van szó: 
ha vastag sminkréteggel takarom el ráncaimat, talán nincsenek is. Ha egy fiatal nő gyereket szül 
nekem, akkor még én sem mentem ki a divatból. Borítékolható a csalódás: az életet nem lehet 
újrajátszani” – véli dr. Balkuné Szűcs Emese pszichológus.

KÜZDÜNK AZ ÉLETKOR ELLEN, VAGY MEGADJUK MAGUNKAT?
Bagdy Emőke tapasztalatai szerint aki értelmes célt talál, az elégedettebb és 
kiegyen súlyozottabb. A nagyszülők jóval boldogabbak, mint a magányos idősek. 
Az alacsonyabb iskolázottságúak körében sajnos a nyugdíjba kerülés gyakrabban 
társul kiégettséggel, kimerültséggel. Az életminőséget az anyagi jólét, a „jó nyugdíj” 
minden másnál jobban befolyásolja. „Az ápolt megjelenés, az »adok magamra« attitűd viszont 
általánosnak mondható, sokkal fiatalosabbak az idősek manapság, mint pl. húsz évvel ezelőtt.” 

„Legalább tíz évet letagadhatnál!” „Három felnőtt gyereked van? Nem látszik 
rajtad!” „Jól tartod magad.” „Jól nézel ki. Hol varratod fel a ráncaidat?” „Ennyire 
nem őszülsz még, vagy ilyen jó a hajfestéked?” Ha ezekhez hasonló – dicsérő 
vagy csipkelődő – megjegyzéseket kap a korosodó ember, kihúzhatja magát: 
még nem írta le őt a környezete, a társadalom. Mert az öregedésnek az a nagy 
veszélye, hogy a „csökkent értékű” kategóriába kerülsz.

TESSZÜK A SZÉPET!
Az öregedésről

SZÖVEG —
KÖLNEI LÍVIA

tematikus melléklet
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hátrányos helyzetére. Dr. Boga Bálint, a gerontológia 
(idősödéstudomány) hazai szaktekintélye korunk kényes 
etikai kérdésének tartja az „ageizmust”, az életkor szerinti 
diszkriminációt. Úgy véli, tudatos jogi küzdelmet kell 
vívnunk azért, hogy a 45–50 év felettiek ne szoruljanak 
ki a munka világából. Gőbel Réka HR-tanácsadó 
megerősítette, hogy nehéz a dolguk a negyvenes-
ötvenes munkavállalóknak az állásinterjúkon. 
Egyes munkaadók bizonyos kor felett be se hívják 
a jelentkezőket. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy 
az idősödő munkavállaló önbizalommal vágjon bele 
az álláskeresésbe, mert a munkaadókat meggyőzi 

„a rendezett külső megjelenésből és a csillogó szemekből áradó 

Balkuné Szűcs Emese úgy látja, akik megbékéltek 
az öregedéssel, azok képesek humorosan kezelni 
a lötyögő bőrt és a kerekedő idomokat egyaránt.

VERSENYKÉPTELEN TEHER VAGY MEGBECSÜLT ÖREG?
A fejlett nyugati társadalmakban – szemben 
a természetközeli életmódú népekkel, ahol a véneket 
nagy tisztelet övezi – hátrány az idősödés, mert 
lemaradást jelent a gazdasági versenyben, ezért nem 
illendő öregnek lenni. „Nemcsak, hogy nem termelnek semmit, 
gondolja ez a kultúra, de még nyűgöt is jelentenek. Mi tehát 
a következménye az ilyesfajta gondolkodásnak? Szabaduljunk 
meg tőlük!” – figyelmeztet Ferenc pápa az idősek 
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életerő, harmónia, nyitottság. Az ilyen kisugárzású álláskeresők 
az életkor előrehaladtával is esélyesek.”

A fogyasztói társadalmi modell szerint csak a fiatalok 
lehetnek hasznosak, és csak ők élvezhetik az életet, ezért 
semmi sem drága, ha az öregedés késleltetéséről van szó. 
Ám az „öregedési pánik” diktálta veszélyes és költséges 
praktikák (például a sebészeti fiatalítás) mellett 
szerencsére hódít egy józanabb, egészségtudatosabb 
irányzat is, amely a természetre építve próbálja 
késleltetni, ellensúlyozni az idősödést. Ilyen például 
a programozott mozgás, amely javítja a mentális 
funkciókat, gátolja az élettani hanyatlást. A külső 
öregedés késleltetése érdekében sokan folyamodnak 
kozmetikai szerekhez. „A hetvenes korosztályba tartozó 
idős nők a legdrágább ránctalanító krémeket keresik, méghozzá 
konkrét márkát és típust, ami azt mutatja, hogy rendszeresen 
használják – osztja meg velem tapasztalatát Danka Szilvia 
gyógyszerkiadó szakasszisztens, aki egy budapesti 
patikában dolgozik. – A középkorúak maguknak nem, csak 
ajándékként veszik az idős anyukájuknak. A leg fiatalabbak 
pedig csak az arctisztítókat keresik.”

A fiatalos külső megőrzésének igénye mögött 
persze egyénenként eltérő lelki folyamatok 
játszódnak le.

SPIRITUÁLIS ÖREGEDÉS
Az emberek többsége 65–70 éves kora táján összegzi 
és értékeli életútja eseményeit, és megpróbálja 
megfogalmazni, megosztani másokkal. Mások 
értelmezhetik úgy az életüket, mint külső történések 
kavalkádját, amelynek során igazi bensőjük mindig 
fiatal maradt.

„Egy bizonyos ponton az egyén elengedő attitűdre vált, 
feladja a küzdelmet a testsúllyal és minden fitten tartó 
technikával. Innentől az egészségben maradása attól függ, 
van-e, aki azt mondja neki: szeretlek olyannak, amilyen vagy… 
 –vallja Bagdy Emőke. – Mindnyájunk közös útja az idősödés, 
legjobb emelt fővel viselni és rámosolyogni, hogy így nézzen 
vissza ránk.”  

BEZZEG AZ ÉN IDŐMBEN? – 
IDŐSKUTATÁS A CORVINUSON
A Média a Családért Alapítvány a Budapesti 
Corvinus Egyetem Magatartástudományi és 
Kommunikációelméleti Intézetének kutatóival 
együttműködve arra vállalkozott, hogy egy 
összetett vizsgálatban felmérje az idősekről 
alkotott véleményeket, és megmutassa, 
melyek az uralkodó sztereotípiák. Azt kívánja 
feltárni, hogyan jelennek meg az idősek a hazai 
hírmédiában, és ez mennyire felel meg az előrajzolt 
sztereotípiáknak.

A kétszakaszos kutatás első része egyetemisták 
körében készült, és a nyár végén zárult le. Egy 
húsz kérdésből álló kérdőívben olyan kérdésekre 
válaszoltak, hogy pl. milyen ruhákat visel, miről 
beszélget, mit gondol egy idős ember. A csaknem 
kétszázharminc kérdőívből kinyert eredmények 
korántsem tükröznek olyan egységes álláspontot, 
mint az várható volt. Bár kirajzolódott az otthon 
tévéző, ősz hajú, lassan beszélő, egészségi 
panaszokkal küzdő, nosztalgiázó nyugdíjas képe, 
de az olvasás, a kertészkedés, a családi és egyéb 
apró életörömök említése már jócskán árnyalja 
a képet. Meglepő ugyanakkor, hogy a fiatalok 
szerint az idősek mennyire negatívan vélekednek 
róluk: tiszteletlennek, lustának, udvariatlannak, 
szemtelennek és erkölcstelennek tartják őket.  
A kérdés adódik: mennyi lehet ebből igaz?  
Vajon nem csak a negatív időskép kivetüléséről 
van szó a fiatalok fejében? Mi táplálhatja ezeket 
a sztereotip benyomásokat?

A kutatás a jelenleg folyó, második fázisban 
a média szerepét vizsgálja, hogy a fenti kérdésekre 
(is) választ adhasson. Az eredményekről a Képmás 
olvasóit folyamatosan tájékoztatjuk. 

A gyorsjelentést dr. Aczél Petrától, a Média 
a Családért Alapítvány elnökétől, a kutatás 
vezetőjétől kaptuk.

Kapcsolódó cikkünk a kepmas.hu weboldal 
Tükör rovatában: A naplemente szépsége – 
lelkészek az öregedésről
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Az Ilcsi termékek elérhetőek az Ilcsi kozmetikusoknál, vagy az Ilcsi Szépségmanufaktúrában: 1012 Budapest, Attila út 79.,
Telefon: +36 1 224 0178, +36 20 410 8740, www.szepsegmanufaktura.hu

Néhányunknál korábban, legtöbbünknél később, de mindig megjelennek. 
Hiszen bőrünk ráncosodása az élet megkerülhetetlen, természetes folyamata.

Szerencsére visszaszorításukra is vannak természetes, bőrünket kímélő megoldások!
Az Ilcsi Hidratáló elixír növényi hyaluronát-tartalma és hatékony növényi

összetevői révén finoman, mégis látványosan és igazoltan* csökkenti ráncaink
mélységét. Használjuk dekoltázsunkra, arcunkra, hogy minél szélesebb

mosollyal tudathassuk a világgal: szépek vagyunk!

616

HIDRATÁLÓ ELIXÍR

Tanácsért forduljon Ilcsi kozmetikus szakemberhez, aki alapos bőrdiagnosztikát követően  
a bőrtípusának és bőrállapotának legmegfelelőbb kozmetikumot fogja ajánlani!

* A 26344/17/JSHH/Z1 felhasználói valamint 26344/17/JSHH/Z1 gépi hatástani tesztek alapján. 
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A Melléklet az Ilcsi szakmai támogatásával készült. 
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Fontos tudnunk, hogy nem holmi divattrend miatt hang-
súlyozzuk a sportolás és egészséges táplálkozás kiemelt 
jelentőségét az életminőség javításában. Az izmok edzése 
elengedhetetlenül szükséges az egészséges csontok, kerin-
gési rendszer és metabolizmus eléréséhez, fenntartásához, 
valamint egy sor egészségügyi rizikófaktor kivédéséhez. 

Miért? 
  Mert az állóképesség növelésével javul az izomzat vér-
ellátása, ami lehetővé teszi az izmok erejének növelését.

  Nagyobb izomtömeg több energiát használ fel, vagyis 
javítja az anyagcserét. Mivel 30 éves kor felett egyéb-
ként is elkezd lassulni az anyagcsere, és zsír formájában 
még inkább raktároz a szervezet, az izmaink edzésével 
tehetünk a legtöbbet a normál metabolizmusért.

  Minden mozgás, mozdulat alappillére  
az izmok összehúzódásának képessége:  
vagyis ruganyosabbak, fittebbek leszünk.

  30. életévünket betöltve lassú izomsorvadás veszi 
kezdetét, ami azt jelenti, hogy 10 év alatt három 
kg izomtömeget is veszíthetünk, ha nem végzünk 
erősítő edzéseket. 40 éves kor felett ez a folyamat 
még kifejezettebbé válhat.

  Az izomerő hiánya csökkent izomtónushoz 
és az artériák rugalmatlanságához vezet. 
Merev séget, izomgörcsöket, mozgásaink 
korlátozottságát érezhetjük, ez rossz test-
tartáshoz, a hát és a derék panaszaihoz vezet.

SZÖVEG —
TOLNAI NÓRA sportszakpszichológus, életmód-terapeuta, fitnesz instruktor

SOROZAT —
BEMELEGÍTÉS

MOZGÁS ÉS MÉRTÉK 
HOGYAN VÁLTOZIK A SPORT ÉS AZ EGÉSZSÉGES

TÁPLÁLKOZÁS A KOR ELŐREHALADTÁVAL?
Szerencsések vagyunk, ha már gyermekként életünk szerves részévé vált a rendszeres testmozgás, szüleinket 
is sportos felnőttnek láttuk, és felnőve magunk is beépítettük mindennapjainkba a sportolást. Nehezebb 
a dolgunk, ha nem láttunk és hoztunk ilyen mintát, hiszen így magunknak kell kimunkálni az utat, hogyan 
lehetne teljes értékű, egészséges, hosszú életet élni. A jó hír, hogy sosem késő megváltoztatni az életmódunkat 
és elkezdeni rendszeres testmozgást végezni. A sport minden életkorban pozitívan hat a szív- és érrendszerre 
és az általános egészségi állapotunkra. Nem árt ismernünk azonban néhány fontos tudnivalót, mielőtt 
belevágunk, ezért tíz jótanács következik, hogy mit és hogyan csináljunk, ha elmúltunk már húszévesek.
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6.  Nyújtsunk!
Ez a másik, amit esetleg 30 éves korunkig még elhagy-
hattunk (persze nem, de valljuk be, olykor megtettük.) 
A sérülések elkerülésének, a regeneráció meggyorsításá-
nak, az ízületek, izmok védelmének a nyújtás adja a har-
madik pillérjét a megfelelő bemelegítés és elégséges 
pihenés mellett.

7.  Mozgásterápia és tartásjavító gyakorlatok
Ha valami elkezd fájni, az az esetek többségében valami-
lyen testtartásbéli problémából vagy az izomegyensúly 
felborulásából fakad. Amennyiben így van, a terápiája 
a meggyengült területek megerősítése és az egyensúly 
visszaállítása. Sokszor nem is gondolnánk, milyen 
aprócska izom túlzott feszessége vagy épp renyhesége 
képes nagy galibát okozni! Szakképzett gyógytornász 
vagy mozgásteraputa segíthet a probléma kiderítésében 
és megoldásában.

8. A csontritkulás megelőzésének legjobb módja 
a súlyzós edzés! 
Kiváltképp – de nem kizárólagosan – nőket érintő 
probléma a csontritkulás. Az erősítő edzés az, ami képes 
meggátolni a folyamatot és növelni a csontsűrűséget.

9. A mozgás mellett a táplálkozás is fokozatosan 
átalakul
Mivel az anyagcsere a kor előrehaladtával lassul, a szerve-
zet nem használ el annyi kalóriát, mint korábban, ezért zsír 
formájában raktározni kezd. A túlsúly elkerüléséhez azon-
ban nem elég a kevesebb bevitt kalória. Ha többet moz-
gunk, több kalóriát használ fel a szervezet. Az anyagcsere 
fokozásához elengedhetetlen a minőségi táplálék és a több 
mozgás. Együnk rendszeresen, többször egy nap keveset. 
Fogyasszunk több fehérjét és több folyadékot, 40 éves kor 
felett erre kiváltképp szüksége van a szervezetünknek!

10.  Ne féljünk az étrendkiegészítőktől!
A minőségi táplálkozás mellett szükségünk van néhány 
táplálékkiegészítőre is. A vitaminokat mindig kúraszerűen 
szedjük, inkább nagyobb dózisban rövidebb kúrákat tartva. 
Edzésterheléstől és igénybevételtől függ, de általánosság-
ban szólva érdemes tavasszal és ősszel egy-egy olyan kúrát 
tartanunk, amikor glükozamin-tartalmú ízület- és porcerő-
sítőt, kollagént, D-vitamint és kalciumot fogyasztunk.  

1.  Végezzünk súlyzós erőnléti és állóképességi edzést is!
Erősítéssel megelőzhetjük, illetve lassíthatjuk az izom-
zat leépülését. Súlyzós edzések mellett válasszuk 
a gumiszalaggal végezhető gyakorlatokat, mert kíméle-
tesebbek az ízületekkel, ugyanakkor növelik az ízületi 
mozgástartományt. Az állóképesség növelésével javul 
a szív-érrendszer állapota, csökken a nyugalmi pulzus, 
és megelőzhető a magas vérnyomás. A keringési rend-
szer fejlesztése a súlyzós edzésekhez is szükséges. 

2. Az állóképességi edzések a hosszabb távok  
mellett szólnak. 
Legyen az úszás, gyaloglás, túrázás, nordic walking, 
futás vagy biciklizés, a lényeg, hogy találjuk meg, ame-
lyik örömet okoz, illetve egészségi és edzettségi állapo-
tunknak is megfelelő. A hosszú távok előnye az is, hogy 
képesek lecsendesíteni az elmét, elősegíteni a befelé 
fordulást, amire – valljuk csak be – impulzív húszas 
éveinkben aligha voltunk rávehetők. 

3.  Tartsuk be a fokozatosság elvét!
Különösen fontos akkor, ha sok idő telt el rendszeres 
fizikai aktivitás nélkül. Engedjük el a kampányszerű fel-
lángolásokat! Az egészségmegőrzés és prevenció arról 
szól, hogy testileg és lelkileg is egészségesek maradunk, 
ahhoz pedig a fokozatosság és egyensúly a legjobb út, 
a kizsigerelést felejtsük el!

4.  Pihenjünk többet!
Sejtjeinknek egy-egy edzés után hosszabb regenerációs 
időre van szükségük. A sport–táplálkozás–regeneráció 
hármas kiegyensúlyozottságával, arányosságával alvás- 
és életminőségünk is javulni fog.

5.  A bemelegítés is hosszabb, nem csak a pihenés
A bemelegítés célja a keringésfokozás és az izmok, ízüle-
tek felkészítése a terhelésre. Fogadjuk el, hogy ehhez 40 
fölött már több időre van szükség, szintén fokozatosan 
kell felépítenünk, és akár 20–25 percet is igényelhet.

10 HASZNOS DOLOG 
AZ ÉLETMÓDUNKBAN, AMIRE JÓ, HA 
FIGYELÜNK, AHOGY GYŰLNEK ÉVEINK
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A Melléklet az Ilcsi szakmai támogatásával készült. 

natúrkozmetikumok növényi alapanyagai ökológiai 
gazdálkodásból, elsősorban egy húsz hektáros, 
az ÖkoGarancia által minősített, saját használatú 
bioültetvényről, valamint minősített területről, 
vadon gyűjtött növényekből származnak. 

A gyártás során a legszigorúbb natúrkozmetikai 
előírásokat veszik figyelembe, a termékek 
minőségét a Cosmos minősítési sztenderdjeit 
követő BDIH tanúsítja. Sokan az első apró 
szarkalábak megjelenéséig nem tartják indokoltnak 
a rendszeres arckezelést, pedig jó lenne, ha már 
tinikortól megszokottá és a napi rutin részévé 
válhatna.

Életünk során a kor előrehaladtával bőrápolási 
szokásaink is változást kívánnak. Minden periódust 
másképp élünk meg, és másképp alkalmazkodunk 
hozzá. Ebben segítenek a kozmetikus szakemberek, 
akik egy-egy kezelés közben a bőr mellett időnként 
a vendégek lelkét is ápolják.

Az Ilcsi Szépítő Füvek 160 féle termékkel segíti 
a szakembereket a mindennapi hatékony és kreatív 
munkában, hogy az épp aktuális bőrproblémákra 
személyre szabottan tudják összeállítani a kezelési 
sort, és otthon használható készítményeket is 
ajánlhassanak. A magas hatóanyagtartalmú 

ARC POÉTIKA ILCSIVEL
Szépségápolás különböző életszakaszokban 

Minden életszakaszban fontos önmagunk elfoga-
dása. Remélhetőleg valamennyien megöregszünk, 
így külső szépségünk nem tarthat örökké. Ahogy 
múlnak az  évek, már nem tökéletes az  alakunk, 
megjelennek az  első ráncok is, de ha képesek 
vagyunk mindezen mosolyogni vagy akár felszaba-
dultan nevetni, ez a derű az arcunkon is megjele-
nik, sugárzóbbá, szebbé téve minket minden élet-
korban. Az  Ilcsi Szépítő Füvek szakmai vezetője 
ezekkel a tanácsokkal kezdi bőrápolási javaslatait.  
És nézzük a kiegészítő teendőket!

SZAKÉRTŐ —
SZANYI ÁGOTA
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Harmincéves kortól egyre inkább megfigyelhető 
a szervezetünket érő külső szabadgyökterhelés hatása, 
emellett a bőr vízháztartása csökkenhet, megjelennek 
az első apró ráncok. Érdemes antioxidáns hatású 
nappali és éjszakai krémeket használni, és idejében 
elkezdeni a szemránckrém használatát. Legkorábban 
a szemkörnyék és a nyak-dekoltázs bőre öregszik. 
Figyeljünk ezek ápolására is!

Negyvenen túl a bőr elasztin- és kollagéntartalma 
csökken – ezek az anyagok a rugalmasságért és 
a hidratálásért felelősek –, ekkor már feltétlenül érdemes 
szemránckrémet használni, valamint magas fitoösztrogén 
és hyaluron tartalmú hidratálókrémekkel táplálni a bőrt.

Ötvenéves kortól az érett bőr ápolása már nagyobb 
odafigyelést igényel. A ráncok mélyülnek, a felhám 
egyre érzékenyebbé válhat. Gyakoriak az arcon, kézen 
megjelenő pigmentfoltok, amelyeknek az előfordulását 
lehet csökkenteni.
Az időskori alipikus, zsír- és vízhiányos bőr rendszeres 
kozmetikai és otthoni ápolásával (elektrokozmetikai 
készülékek használata, masszázs, pakolások) 
késleltethetők ezek a folyamatok.  

Tízen túl többnyire még csak kisebb kezeléseket 
igényel a bőr, ha nem korpás, olajos, szeborreás és 
aknés. Azonban az életkor előrehaladtával érdemes 
több időt szánni a bőrünk ápolására, hogy természetes 
szépségét minél tovább megőrizhessük. Serdülőkorban 
a leggyakoribb probléma a szeborreás, aknés bőr – 
elsősorban a tizenévesekre jellemző, de a hormonális 
változásokat a későbbiekben is jelezheti. Ilyenkor 
az otthoni ápolás mellett elengedhetetlen a rendszeres, 
szakszerű kozmetikai kezelés, amely elsődlegesen 
a nyugtató ápolást jelenti: először a gyulladást kell 
megszüntetni, azután már könnyen és hatékonyan 
tudjuk tisztítani a bőrt. A tüneteket általában 
súlyosbítja a helytelen táplálkozás és életmód, ezért 
érdemes megfogadni a kozmetikus ilyen jellegű 
tanácsait is. 

Húszas éveinkben szöveteink rugalmasak, az arcbőr 
üde, hamvas, de huszonöt év körül már veszíthet 
rugalmasságából, szárazabbá válhat. Segíthetjük 
állapotának megőrzését, ha hetente egyszer 
leradírozzuk, és a bőrtípusnak megfelelő arctisztítót, 
nappali és éjszakai szérumot, krémet használjuk.

20+ 50+

40+

30+10+
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SZÖVEG —
BESE NÓRA, Bethesda Gyermekkórház

SOROZAT —
GYEREKRENDELŐ

Az esztétikum, a szépség nagy törvény. És a gyerekek – 
főleg egymás között – kegyetlenek. Ha valaki egy kicsit 
más, mint a többi, ha nem olyan arányosak a testrészei, 
vagy egy sérülés következtében eltér az átlagtól, rögtön 
célponttá válik, egészen kiskortól. A csúfolódás, gúny, 
kirekesztés pedig alapvetően meghatározza egy 
gyermek későbbi pszichés fejlődését. De van-e határ? 
Mi az, ami még elfogadható esztétikailag, és mi az, 
amit korrigálni kell? Vagy pont a szülő elfogadása teszi 
magabiztosabbá a „csúnya” gyermeket? 

Dr. Jeanné Loós Anita, a Bethesda Gyermekkórház 
klinikai szakpszichológusa szerint nagy különbség 
van aközött, hogy a gyermek így született-e, vagy 
szerzett esztétikai hibáról van-e szó. Veleszületett 
eltéréseknél a szülőnek már csecsemőkorában el 
kell gyászolni az egészséges, pirospozsgás újszülött 
képét. Ha ez a gyászfolyamat – akár segítséggel – 
sikerül, a gyermeknek sokkal nagyobb az esélye, hogy 
abba a tudatba nő bele, hogy őt ilyennek szeretik. Ez 
felvértezi őt, és nem szigeteli el a saját kis közegében. 
A pszichológus szerint a nagyon nem szokványos 

kinézetű, különböző szindrómás gyermekek látványát 
is meg lehet szokni, meg lehet szeretni, de ez a felnőtt 
társadalom részéről is nagy tudatosságot kíván. 
Az óvó nénik, tanító nénik hozzáállása is döntő ebben 
az esetben.

Más a helyzet, ha a gyermek normálisnak, 
arányosnak, úgymond szépnek született, és ezt 
akár egy baleset, égési sérülés következtében veszti 
el. Minél idősebb, annál nehezebb újra összeraknia 
a személyiségét, s ez külső segítség nélkül nem is 
nagyon megy. Az elfogadás azonban nem örök életre 
szól, minden életciklusváltásnál újra meg kell küzdeni 
vele mind a szülő, mind a gyermek részéről.

Bizonyos problémákra megoldást jelenthet 
a plasztikai műtét. Ez pszichésen is kapaszkodót 
jelent, a remény lehetőségét, de fontos, hogy a szülő 
és a gyermek reálisan lássa, milyen eredményt 
hozhat az esetleges műtét. Dr. Csorba Éva, a Bethesda 
Gyermekkórház égésplasztikai sebészfőorvosa nap 
mint nap találkozik hasonló problémákkal küzdő 
gyermekekkel és szüleivel. „Gyermekkorban nem esztétikai 

TE VAGY 
A LEGSZEBB 
A VILÁGON!

Egy édesanyának mindig a saját gyermeke a legszebb a világon. Nem baj, ha 
kancsal, ha eláll a füle, a mienk, és ezért gyönyörű. De mi van, ha az a gyermek 
tényleg nagyon másképp néz ki, mint az „átlag”?

 Adományaikat a 10300002 - 20350699 - 70073285 számlaszámra várjuk.
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műtétekről, hanem rekonstrukciós, helyreállító műtétekről 
beszélhetünk. Minden életkornak megvannak a sajátos 
jellegzetes beavatkozásai. Kora csecsemőkorban szájsebész 
specialisták műtik a nyúlszájjal született gyermekeket, 
a náluk kialakult hegesedéssel később már azonban hozzánk 
fordulnak a szülők. Többnyire iskola előtt fordulnak 
hozzánk a fülrekonstrukcióval kapcsolatban. Az elálló fül 
gyakori probléma a kisgyerekek körében, ami sokszor már 
nagycsoportos korra megkeseríti az életüket. Kórházunkban 
is végzünk ilyen beavatkozásokat.” Ahogy a főorvosnő 
hangsúlyozza, plasztikai műtétet csak abban az esetben 
végeznek, ha a gyermek is akarja azt. 

Más a helyzet azonban, ha az esztétikum funkcionális 
elváltozásokkal jár együtt. A kórház égésosztályán 
naponta végzik az olyan műtéteket, ahol az égéssérülés 
következtében kialakult hegek megnehezítik vagy 

ellehetetlenítik a normális életvitelt. Ilyenkor 
a funkcionalitás és az esztétikum nem választható el 
egymástól. Legalább olyan fontos, hogy a gyermek ki 
tudja nyitni a szemét, be tudja csukni a száját, ki tudja 
nyújtani az ujját, (ezeket mind akadályozhatja egy-egy 
húzó heg), mint hogy ne érezze magát szörnyszülöttnek. 
A hegek operálásánál az esztétikum érdekében (is) 
használnak szövettágító expandert, ami lehetővé teszi, 
hogy a bőrt előzetesen megnyújtva a kimetszett hegek 
helyére ép bőrfelület kerüljön.

Azt, hogy szükséges-e egy esztétikai beavatkozás, 
nem elsősorban a tükör mondja meg. Különösen 
a kamaszok tükre lehet félrevezető. Ha a probléma 
inkább az önértékeléssel van, szülőként érdemes 
pszichológus segítségét igénybe venni, mielőtt 
a plasztikai sebészhez kérnénk időpontot.  
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A Zagabo márka a klasszikus tavaszi-nyári és őszi-téli kollekciói mellett valódi 
esőkabát-specialistává nőtte ki magát az utóbbi nyolc évben. A tervező, Szabó Gabi 
saját öltözködési igényeiből kiindulva alkotta meg az első darabokat, és a vásárlói 
visszajelzések és a szakmai tapasztalatok alapján fejlesztette és újítja meg minden 
évben a kínálatot. 

Jelenleg két anyagból dolgozik, a vastagabb softshell és a vékonyabb vízlepergetős 
alapanyagokból, amelyek mindegyike 50-50 színárnyalatban érhető el. Az aktuális 
kínálat mellett az egyéni igények, színkombinációk megvalósítására is lehetőséget 
biztosít. A nőies ballonkabátból továbbfejlesztett A-vonal mellett pörgős szoknyás 
vagy éppen sportosabb változatokat is találunk. 

A mára már nemzetközi hírnévre szert tett női kollekció mellett elkészültek a férfi 
darabok is, és gyerekei igényeit figyelve hamarosan a kiskamaszok ruhatára is 
kiegészül a Zagabo esőkabáttal.  

SZÖVEG —
VANYOVSZKI MÁRIA

ZAGABO ESŐKABÁT
Az ősz haute-couture igénye 
a hétköznapokban
Nemrég elegáns, szabadtéri divatbemutatón jártunk, ahol percekkel az utolsó 
modellek bevonulása utána szakadt le az ég. Mi, ernyő nélküli nézők teljesen 
eláztunk, hiába minden kiskabát. Esőálló szettjeim inkább túrázásra vagy egyéb 
sportos tevékenységre alkalmasak, nem érik el egy alkalmi esemény esztétikai 
szintjét. A következő beruházásom biztosan egy nőies vonalú, esőálló kabát lesz, 
különös tekintettel az előttünk álló őszi-téli hónapokra.
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 – Mesélj a kezdetekről! Mióta készítesz esőkabátokat?
 – 2009 -ben kezdődött az egész. Nag yobb cégeknek 
dolgoztam, de a saját ruháimat már akkor is magamnak 
készítettem. Az eg yik barátnőm kölcsönkért tőlem 
darabokat, hog y randira vag y erre-arra kell. Kicsit 
csodálkoztam, mert nem egyforma az alkatunk, de 
sokat nem gondolkodtam, odaadtam neki. A hátam 
mögött lezsűriztette a WAMP szer vezőivel, és íg y 
a 30. születésnapomra egy asztalbérletet kaptam tőle 
a következő vásárra. Már az itt értékesített első darabok 
között volt esőkabát. 

 – De hogy jött az ötlet, hogy esőkabátot is készíts?
 – Nálam a ruhatervezés nem egy művészi inspiráció, 
én mindig abból indulok ki, hog y én mit akarok 
felvenni. Az esőkabáttal is így kezdődött. Egyszerűen 
nem volt olyan, ami az igényeimnek megfelelt volna. 
Leggyakrabban most is a sportos, zsákos vagy pelerines 
megoldás a jellemző, ami nem annyira nőies. Én viszont 
a tipikus trenchcoat formát akartam, így a sziluetthez egy 
korábban készített ballonkabátomat vettem mintának.

 – Azóta rengeteg fejlesztésen ment át, és ma már hihe
tetlen választékot tudsz kínálni.
 – Igen, a színválaszték nagyon lényeges nálam. Hosszabb 
folyamat eredménye, mire megtaláltam azt a két anyagot, 

amivel most dolgozom. Ezekből már nag yon nag y 
színskála alapján tudok válogatni én is meg a vevőim is. 

 – Mennyire könnyen kezelhető ez az anyag? Milyen 
sajátos szabási, varrási igényei vannak egy ilyen ruha
darabnak?
 – Speciális technikát igényel. Úgynevezett félfrancia, 
illetve francia varrásnak hívjuk ezt, ahol az anyagszél 
önmagába befelé van forgatva, mint a férfiingek ujja, csak 
míg arra van egy apparátus, itt rengeteg kézimunkával 
dolgozunk. Pödörjük, kívül-belül varrjuk, ami nemcsak 
növeli a vízállóságot és a tartósságot, de szerintem így 
sokkal szebb is. 

 – Ezek szerint tartósak a ruháid. Vállalsz rá garanciát is?
 – Természetesen. Örök garanciát biztosítok. És nem csak 
az esőkabátokra. 

 – Sok kezdő tervezőnek a baráti köréből alakul ki 
a vásárlói bázisa. Ez rád is igaz?
 – Egyáltalán nem. Sokkal inkább az ellenkezője, hogy 
odajönnek például a vásáron, mer t tetszik nekik 
a kínálatom. Akinek a stílus bejön, annak be fogok jönni 
én is, hisz mindig magamnak tervezek. Több vásárlóm 
vált az évek alatt családi barátunkká. 

SZEMÉLYRE SZABVA, 
NEM CSAK ESŐIMÁDÓKNAK

Szabó Gabi ismereteim szerint ma Magyarországon az egyetlen olyan tervező, aki csak a saját ruháit viseli, 
így vált például esőkabát-specialistává is. Ma már nincs olyan esős ország, ahol ne lenne legalább egy 
boldog tulajdonosa a Zagabo szokatlanul funkcionális, mégis nagyon nőies darabjainak.

SZÖVEG —
VANYOVSZKI MÁRIA

KÉP —
PÁCZAI TAMÁS
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 – Apropó, család. Ha jól tudom, te csak a saját ruháidat 
viseled, szinte semmilyen más márkától nem vásárolsz. 
Működik ez az egész családban?
 – Így van, csak a pizsamám és az alsóruházatom az, amit 
nem magam terveztem. A férjemnek, Balázsnak is sok 
általam készített darabja van. A gyerekeknek csak most 
kezdtem el tervezni, mert hároméves korig nem nagyon 
éri meg. (Bori három-, Dávid hatéves). Túl gyorsan nőnek, 
és bőven elég, ha a családban, barátok között körbejáró 
ruhákat használjuk. Dávidnak pont most készítek 
egy darabot, mert nem jött rá a konfekció méret, meg 
a férfi kollekcióban van egy-két cipzáras pulcsi, azt 
megcsináltam gyerekméretben is. 

 – Esőkabátot fogsz nekik varrni?
 – Férfi esőkabát-kollekció már most is készült. Volt egy 
másfél éves kihagyás, amikor információkat gyűjtöttem 
a törzsvevőimtől, hogy a férfi irányt hogyan vigyem 
tovább. A nőinél ugyanis sokkal egyszerűbben lehet 
általánosítani, hogy pl. az A-vonal a legnépszerűbb. 
A férfiaknál jobban különböznek az igények, és nagyon 
fontos a funkcionalitás. Amíg például az én férjem simán 
bevállal akár egy sárga darabot is, a többség még mindig 
a klasszikus kék, fekete, szürke árnyalataiban gondolkodik. 
A gyerekeknek inkább csak 6, sőt 10–11 éves kortól tudok 
esőkabátot elképzelni, amikor már jobban érdekli, hogy 
néz ki, és nem is nő olyan gyorsan. Így lehet áldozni egy 
olyan darabra, amely aztán két-három évig jó lehet.  
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Akiknek persze a termesztéshez is van egy-két jó 
ötletük. Lippay János 17. századi jó tanácsa szerint, ha 
a fánk kevés, vagy nem jó gyümölcsöt hoz, „el kell a földet 
a gyökerérűl vonni, és tizenöt egész nap óbor söprűjével öntözni. 
Így megjovul a fa tűle, és jó édes gyümölcset hoz.” De mit 
kezdjünk a sok jóízű gyümölccsel?

Sülve, főve
„Karcsú. Ellenállhatatlan. Diadalmas. Micsoda nyak, micsoda 
termet. Bálkirálynő...” 
(Kosztolányi Dezső a körtéről)

Ha már unjuk nyersen, főzzük meg! Thököly Sebestyén 
főúr szakácsa az 1600-as évek elején meghámozta 
a gyümölcsöt, majd borban feltette főni. Vajat tett 
bele, hogy a lé krémesebb, selymesebb, mézet és 
nádcukrot, hogy édesebb legyen. A fűszerezés 
meglepő: köménymagot szórt bele. A Zrínyi-család 
szakácskönyvében – ugyanebből a századból – jól 
látható: ahány ház, annyi szokás. Itt ugyanis előbb 
parázsra tették sülni a gyümölcsöt, majd utána 
meghámozták, és csak ezután tették bele a fűszeres lébe. 
Utóbbinak szintén bor volt az alapja, ám egy kis vízzel 
vegyítve. Került bele vaj és méz is, fűszerként viszont 
ánizst, szegfűszeget, gyömbért, fahéjat és kevés borsot 
ajánl a régi recept. Magában is fogyasztható, de remekül 
illik tejberizshez, piskótához.

Üvegbe zárva
„Csábitólag kandikált a
Körte rám;
Csábjait ki már sehogysem
Állhatám.”
(Petőfi Sándor: Szeget szeggel)

Remek ötleteket meríthetünk a tartósításra is régi 
szakácskönyveinkből. Aszalhatjuk, konzerválhatjuk 
rummal leöntve üvegben, és persze készülhet belőle 
befőtt, lekvár – utóbbi vaníliával ízesítve, ahogy 
a 19. századi Képes pesti szakácskönyv ajánlja. 
A Pesti Hírlap 1930-as években lejegyzett receptje is 
jó megoldás, ha egyszerű, mégis különleges ízekre 
vágyunk. Egy kilogramm körtét hámozzuk meg 
ehhez, vágjuk félbe, kaparjuk ki a magházat. Ezután 
forró, citromos vízben félpuhára főzzük, majd 
a magházak helyére kandírozott narancshéjat teszünk, 
és újra összeillesztjük a fél gyümölcsöket. Így 
tesszük üvegbe, majd leöntjük 40 dkg cukor és 2,5 dl 
vízből készült sziruppal, tíz percig gőzöljük, végül 
dunsztba téve tartósítjuk. Ha inkább savanyúságnak 
készítenénk el, a Divat Újságot kövessük: a megfőzött 
körtét borssal, szegfűszeggel, babérlevéllel és kockára 
vágott tormával tegyük üvegbe, s őrölt mustármaggal 
ízesített ecettel forrázzuk.  

AZ ŐSZ ZAMATA
Vilmos, császár, Ilonka, téli esperes, nagy szegfű, erdei vaj. A sor folytatható a középkoriakkal: nyári 
veres, apró muskotály, árpával érő, Kálmán. A rejtélyes nevek ugyanazzal a gyümölccsel járnak párban: 
a körtével. Sajnos mára kevésbé ismertek ezek a fajták, jó hír viszont, hogy míg a 19. században jellemzően 
a folyó (pl. Duna, Maros, Nyárád) menti gyümölcserdők voltak körtetermő vidékeink, ma már előfordul házi 
kertekben, telepített gyümölcsösökben is. Elkészítésükben azonban van még mit tanulnunk a régiektől!

SZÖVEG —
BOGOS ZSUZSANNA

SOROZAT —
VÉGY EGY RÉGI RECEPTET!
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Szintén az 1908-as Divat Újságban olvasható 
a körtelikőr egészen egyszerű receptje. 10–15 darab 
érett császárkörtét megreszelünk, üvegbe tesszük, 
egy liter szeszt töltünk rá. „Napos helyen nyolc napig 
állni hag yjuk, ekkor fél kiló cukrot eg y liter vízzel föloldva 
hozzátöltünk, s még 2-3 hétig többször fölrázva, meleg helyen 
érleljük. Végül tisztára átszűrjük.” Egy szép üvegbe téve 
karácsonyi ajándéknak is kiváló.

Hússal
„Volnék nyakadra csöppent körtelé”
(Varró Dani: Sóhajnyi vers a szerelemről)

A 16–17. században gyakran előfordult, hogy a húsok 
mellé valamilyen gyümölcsös mártást kínáltak. Ez 
a műfaj mára a feledés homályába merült, pedig nagyon 
fel tudja dobni a sülteket. Akár újrahasznosításhoz 
is használhatjuk ezt az ötletet: a sült vagy főtt húst 
másnap új étellé varázsolhatjuk egy jó mártással. 
A körtét ott találjuk a hal, a szárnyas és a sertés mellett 
is régi szakácskönyveinkben. A gyümölcsöt borban 
vagy ecetben főzték meg – hogy ne legyen túl savanyú, 
az ecetet vízzel vegyítették, nádcukrozták –, a levet 
pedig kenyérrel sűrítették. Kis darabokra szaggassuk 
ehhez a kenyeret. Szét fog főni a lében, de villával tovább 
pépesíthetjük, vagy botmixerrel is rásegíthetünk. 
Szépen besűríti, mártás állagúra változtatja a levet, de 
sokkal jobb, sokkal „simább” ízt kapunk, mintha lisztes 
rántást használnánk. Ami a további ízesítést illeti, itt 
is számtalan régi receptből meríthetünk. A körte mellé 
például mandulát, mazsolát is ajánl a Szakács Tudomány, 
másutt meg almát és hagymát találunk. Fűszerként 
borsot, gyömbért és sáfrányt javasolnak – de ha utóbbi 
elmarad, már akkor is izgalmas, telt ízekkel gazdagítjuk 
húsételünket. Tökéletes választás őszre.  



Hozzávalók:
Konfitált tarja
60 dkg sertéstarja, 15 dkg sertészsír, só, bors, fokhagyma, 
Bakonyi szósz
25 dkg csiperkegomba, 10 dkg füstölt 
szalonna, 6 dkg TV paprika, 6 dkg paradicsom, újhagyma, 
1 dkg fűszerpaprika, 4 dl tejföl, majoranna, petrezselyem, só, bors
Túrófánk
25 dkg túró, 2 db tojássárgája, 15 dkg liszt, 1 ek. tejföl,
0,001 dkg sütőpor, só, olaj a sütéshez

Elkészítés:
1.  A sertéstarját befűszerezzük a sóval, borssal, fokhagymá-

val. Beletesszük a sertészsírba, majd 120 fokos sütőben 
konfitáljuk. (Szó szerint befőzést, eltevést jelent. A sózott 
húst valamilyen zsírral felöntik annyira, hogy ellepje, majd 
forrpont alatt megsütik. A kihűlt zsiradékban akár fél évig 
is eltartható az így készült hús.)

2.  Apróra kockázzuk a  füstölt szalonnát, a  kicsumázott 
paprikát, a csiperkét. Az újhagymát felkarikázzuk, a para-
dicsomot leforrázzuk, leszedjük a héját, majd kiszedjük 
a magját, és felkockázzuk. Előre felhevített serpenyőben 
a  szalonnát üvegesre pirítjuk, beletesszük a  paprikát, 
a gombát és a hagymát. Sóval, borssal, majorannával íze-
sítjük. 10 percig főzzük, majd megszórjuk fűszerpaprikával. 
Ezután hozzáadjuk a tejfölt. (Itt hőkiegyenlítést végzünk: 
a tejfölhöz előbb hozzákeverünk egy kicsit a szaftból, és 

Bakonyi módra, pékné módra, Esterházy módra, bácskai módra – és sorolhatnánk tovább azokat a klasszikus 
magyar fogásokat, amelyek nevével számtalanszor találkoztunk már. De vajon tudjuk is, hogy mit jelentenek 
pontosan e jelzők? A bakonyi például Gundel Károly legendás konyhájában született, nem a Dunántúlon. 
Ám mégis van köze az erdőhöz, ugyanis gombából készült ragut takar. A Pest-Buda szakácsa tarjával és 
túrófánkkal ajánlja. Négy személyre, négy lépésben így készül:

SOROZAT —
A SÉF AJÁNLATA

SZÖVEG —
BOGOS ZSUZSANNA, 21 étterem

KÉP —
KAUNITZ TAMÁS

Klasszikusok könnyedén
KONFITÁLT TARJA BAKONYI MÓDRA, TÚRÓFÁNKKAL

csak utána öntjük hozzá az ételhez, így nem fog kicsa-
pódni.) Végül jöhet a paradicsom és a petrezselyem. 

3.  A túrót, a tojássárgáját, a tejfölt, a sót és a sütőport össze-
keverjük, majd összegyúrjuk, miközben fokozatosan ada-
goljuk hozzá a lisztet. 30 percig pihentetjük, majd kanállal 
vagy pogácsaszaggatóval kis fánkokat szaggatunk belőle. 
Forró olajban kb. 2,5 percig sütjük őket.

4.  A tálalás: 2–3 db fánkot a  tányér közepére helyezünk, 
rátesszük a sertéshúst, végül meglocsoljuk a bakonyi 
szósszal. Tejföllel és újhagymával megszórva díszítjük.  
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Elkészítés:
1.  A tésztát három egyenlő részre vágjuk, tepsi méretűre 

nyújtjuk, majd aranybarnára sütjük. 
2.  Amíg sül a tészta, a túrót áttörjük, citromhéjjal, vaníliával 

ízesítjük. A tejszínt habbá verjük. Az egész tojásokat és 
a tojássárgájákat egy hőálló tálba tesszük a cukorral. 
Vízgőz felett folyamatos kevergetés közben melegítjük, 
majd gépi habverővel kihűlésig kemény habbá verjük.

3.  A zselatinlapokat beáztatjuk hideg vízbe. Ha meg-
szívták magukat, kinyomkodjuk a felesleges vizet és 
felmelegítjük. 

4.  A túróba belekeverjük a tejszínhab egy részét és 
a felolvasztott zselatint, majd a tojáshabbal lazítjuk, 
és a legvégén óvatosan hozzákeverjük a maradék 
tejszínhabot. 

5.  A tésztalapot megkenjük a túrókrémmel, befedjük 
a másik tésztalappal, azt pedig bekenjük a maradék 
túrókrémmel. Hűtőben két órát dermesztjük. A harmadik 
tésztalapot csak ezután tesszük rá.  

Hozzávalók:
750 g kész leveles tészta, 500 g tejszín (31%-os), 
3 db tojás, 5 db tojás sárgája, 9 db zselatinlap, 
400 g félzsíros tehéntúró, 80 g kristálycukor,
2 db citrom héja, 1 db vaníliarúd 

A krémes tipikusan az a sütemény, amit inkább megveszünk a cukrászdában, 
minthogy otthon bajlódjunk vele. A  túrós változat viszont megér egy kis 
munkát – valójában csak a krémet kell elkészítenünk, a többit a sütő és a hűtő 
elvégzi. A 21 étterem 21 darabos süteménye így készül:

Új ízek
TÚRÓS KRÉMES
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SZÖVEG —
BOGNÁR MÁRIA 

SOROZAT —
ZÖLD MOZAIK

ZÖLD MOZAIK
1

ÚJSZERŰ ÚTDÍJRENDSZERT DOLGOZOTT 
KI EGY MAGYAR FIATAL 
Hét ország 120 pályázója közül a 27 éves Raccuja 

Gergely nyerte el Nagy-Britanniában a 250 ezer fonttal (90 
millió forinttal) járó, rangos Wolfson Közgazdasági Díjat. 
A győztes tanulmány arra ad választ, miképpen finanszí-
rozható egy országos úthálózat a közlekedők, a gazdaság, 
valamint a környezet számára is optimális módon. 

Raccuja Gergely az üzemanyag jövedéki adóját és 
az Egyesült Királyságban 1920 óta létező, a  járművek 
túlnyomó többsége után fizetendő járműadót megszün-
tetné. A helyettük javasolt új adó a jármű által megtett 
távolsággal arányos lenne, környezetvédelmi szem-
pontokat is figyelembe véve. A kisebb súlyú és kevésbé 
szennyező üzemű gépjárművek távolságarányos útdíja 
kevesebb lenne. A díjakat az éves kötelező biztosítással 
a biztosítók szednék be, így a beszedési költségek kiseb-
bek lennének, hiszen egy meglévő rendszert használná-
nak. Az összegyűlő útdíjak bizonyos részét az országos 
és a helyi úthálózatra fordítanák, így Nagy-Britannia akár 
öt éven belül kátyúmentes lehetne. A javaslattal a brit költ-
ségvetés is nyerne, a becsült többlet napi 2,3 millió font.

Raccuja Gergely 2011 óta él Angilában, ahol 
a University College London egyetemen politikatudo-
mányból, várostervezésből és olasz nyelvből szerzett 
diplomát 2015-ben. 

Ő és cége további izgalmas kérdésekkel foglalkozik, 
például a jövő infrastruktúrájával. Vizsgálják, hogy lesz-e 
majd okvetlenül szükség lámpás kereszteződésekre, 
vagy önjáró autók mellett a körforgalmak lesznek-e kívá-
natosak – de az is lehetséges, hogy az autók egymással 
összeköttetésben lesznek, és automatikájuk az áthala-
dást önműködően besorolja.

2
MOHAFAL ÓBUDÁN
A növényzet jelentős mértékben tisztítja 
a levegőt, azonban a sűrűn lakott városokban 

gyakran nincs lehetőség fák ültetésére, mert például 
a gyökerek sokszor a közművek útjában állnak. Helyettük 
azonban telepíthetők mohafalak. Ezeknek saját vízellá-
tási rendszerük van, tisztítják és hűtik a levegőt, dekora-
tív térelemként pedig felhívják a figyelmet a légszennye-
zés problémájára. Beépített Air Care szenzoraik révén 
adatokat gyűjtenek a környező levegőről, mérve tisztító 
tevékenységüket, ehhez az energiát a  rájuk telepített 
napelemből nyerik.
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A ROVAT TÁMOGATÓJA AZ

Az első ilyen mohafalat a  német Green City Solution 
munkacsoport 2014 márciusában mutatta be. Berlin, Oslo, 
Párizs, Hongkong, Jena és Modena után most Budapesten is 
létesült ilyen légtisztító: Óbudán, a Kolosy téren. Szeptember 
1-től 6 hónapon át tesztelik. A Levegő Munkacsoport méré-
sei alapján ugyanis ennek a területnek a levegője az egyik 
legszennyezettebb a  fővárosban. A  mohafal felszíne 16 
négyzetméter, és 1682 növénykazettából áll. Kiszűri a nitro-
gén-oxidokat, széndioxidot és a szálló, kis szemcséjű port. 
Ezeket a mohák megkötik, és saját biomasszájukba beépí-
tik. Magasabbra növő, és ezért a mohának árnyékot adó 
varjúhájjal együtt telepítik, mert az utóbbi növény hazánk 
klímaviszonyait jól tűri. A moha télen visszahúzódik, pihen, 
és tavasszal újraéled.

3  EGYRE OLCSÓBB AKKUMULÁTOROK
A megújuló energiaforrások rentábilis használa-
tát segítik az egyre olcsóbbá váló akkumulátorok. 

A Bloomberg New Energy Finance adatai szerint az akkumu-
látorok 1 kilowattórára vetített költsége 2010-ben még 1000 
dollár körül volt, ami mára 350 dollárra csökkent, a következő 
évtized közepére pedig 100 dollár alá esik. Így borús és sze-
les időben is egyre inkább hasznosítható lesz a keletkezés 
idején felesleget jelentő árammennyiség, amely a nap- és 
szélenergia gazdaságosabbá válásához vezet. 

Eközben növekedhet a  víztározók készlete, amelyet 
az éppen felesleges nap- vagy szélenergiával magasan fekvő 
tárolókba szivattyúzhatnak, hogy energiahiányos időszakok-
ban leengedve áramfejlesztő turbinákat hajtson meg.

4  NAPELEMES VONATOK
Vonatok tetejére szerelnek napelemeket Indiában, 
hogy velük a  szerelvények világításának, a  szel-

lőzőrendszernek, a belső kijelzőknek és egyéb elektromos 
berendezéseknek az áramfogyasztását fedezzék. Ezzel máris 
évi 21 ezer tonna gázolajat takarítanak meg, ami figyelemre 
méltó, hiszen India a világ harmadik legnagyobb károsanyag-
kibocsátója. Ha a napenergia nem fedezi a felmerült igényeket, 
például felhős időben, átkapcsolnak dízelmotorra. Az indiai vas-
útnál elkezdték napelemek tetőre szerelését is 300 állomáson. 
Az előzetes becslések szerint az indiai vasút teljes energiaszük-
ségletének akár 25 százaléka is fedezhető lesz napelemekkel.

5  A FELMELEGEDÉS NÖVELHETI AZ ÉSZAKI-
SARKVIDÉK GAZDASÁGI SÚLYÁT
Ami világviszonylatban negatív jelenségnek számít, 

az Északi-sarkvidék számára előnyökkel is járhat: nyaranta 
a jégtakaró egyre hosszabb időre kiolvad, így hozzáférhetőbbé 
teszi a térség alatti nem csekély ásványkészletet, és a halállo-
mány növekedése irányába hat, ami pedig gazdaságosabbá 
teszi a halászatot. Az Északi-sarkvidéken található a világ föld-
gázvagyonának mintegy harmada, az olajkészlet 13 százaléka, 
továbbá a villanyautók motorjaihoz szükséges ritka földfémek-
ből is nagy mennyiségek vannak itt. Érthető, hogy mindez erő-
sen motiválja a térséghez kapcsolódó országokat. Az olaj és 
földgáz kitermelése egyelőre a kőolaj alacsony világpiaci ára 
miatt itt még gazdaságtalan, de mindez megváltozhat.

Az itteni fokozódó aktivitást jelzi, hogy megnőtt a kereslet 
a jégtörők iránt: az USA 2023-ra hat új jégtörőt akar beállítani, 
a jelenleg meglevő egyetlen, 40 éves darab mellé. 

Kína is érdeklődést mutat a térség iránt, noha közvet-
len kapcsolata nincs is vele, és nem is tagja a Sarkvidéki 
Tanácsnak (bár 2013-ban ott megfigyelői státuszt nyert). 
Az ázsiai ország egyik cége például Grönlandon egy elha-
gyott haditengerészeti bázist akart megszerezni 2016-ban, 
Dánia azonban nem járult hozzá.

Ha beindulna a sarkvidéki, ritka földfémek kitermelése, 
amelyek az elektronikai eszközökhöz szükségesek, Kína 
monopolhelyzete könnyen meginoghat, jelenleg ugyanis 
a világ tőle szerzi be ezeket.  
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Amikor Firenze város 1299-ben úgy döntött, hogy 
katedrálist épít, nagyra törő tervet vázoltak fel. 
Eldöntötték, hogy lecserélik a régi templomot. A város 
központjában álló Santa Reparata ugyan ősi és patinás 
volt, a városatyák mégis arra törekedtek, hogy valami 
igazán maradandót alkossanak. A feltörekvő, gazdagodó 
polgárság valami lélegzetelállítót és tiszteletet 
parancsolót akart a helyére építeni. Olyat, ami 
a kereszténység szimbóluma lesz.

Már az első pillanattól kezdve rengeteg probléma 
adódott az építkezéssel, néha évtizedekre le is állt 
a munka. 1418-ra végül felépítették, de ez volt az az 
időszak, amikor nem halogathattak tovább egy fontos 
szembesülést: egyetlen építész sem tudja megmondani, 
hogyan kell felépíteni azt a gigantikus kupolát, amelyet 
a templom megkoronázásának szántak. Abban a korban 
még nem létezett sem az a mérnöki szakértelem, sem 
a technológia, amivel létre lehetett volna hozni ezt 
a roppant struktúrát, ami még a római Pantheonénál 
is nagyobb lett volna. A város gazdag gyapjúkereskedő 
céhe versenyt írt ki annak eldöntésére, ki legyen 
az építkezés vezetője.

Ekkor lépett a művészettörténet színpadára egy 
bizonyos Filippo Brunelleschi. 1377-ben született, és 
jómódú polgári családból származott. Apja azt remélte, 
hogy az ő foglalkozását folytatja majd, és jegyző lesz, de 
a makacs fiatalember inkább művészi ambícióit követte. 
Húszas éveire kiváló ötvössé, aranyművessé képezte ki 
magát, aztán átnyergelt az építészetre.

Ebben az időben már készülődött az igazi, érett 
reneszánsz, de egyelőre elvont, gondolati szinten 
maradt. Egyre többen tisztelték, csodálták az ókori 
görögök és rómaiak művészetét, odáig azonban még 
kevesen jutottak el, hogy az ókori alkotásokat a maguk 
fizikai valóságában is behatóan tanulmányozzák. 
Brunelleschi rajongása viszont olyan mértékű volt, 
hogy barátjával, a szintén aranyműves Donatellóval 
két évet töltött Rómában a 15. század legelején. 
Bejárták a régi romokat, jegyzeteltek, rajzokat és 
számításokat készítettek, megfigyelték a kövek, téglák 
elhelyezkedését, az épületek statikáját. 

Mire Brunelleschi visszatért Firenzébe, kiforrott 
koncepciója volt a művészet megújításáról, az ókori 
kultúra mélységes tiszteletéről és integrálásáról. 

Lehet, hogy valahol még ma is akadnak polihisztorok, őstehetségek, autodidakta zsenik, de valószínűleg 
nem sokra viszik. A  15. században viszont rengeteg lehetőség adódott arra, hogy eltökélt, lázadó 
megszállottak egyszerre több tudományágban is maradandót alkossanak.

SZÖVEG —
MÁRTONFFY ANDRÁS

SOROZAT —
KÉRDEZŐK, KÉTKEDŐK, KERESŐK

AZ ARANYMŰVES, AKI FELTALÁLTA 
A RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZETET
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vállalkozásnak tűnik. A katedrálissal szemben álló 
keresztelőkápolnát lerajzolta egy lapra, majd egy apró 
lyukat fúrt bele, éppen az általa feltalált enyészpontba. 
Ezután szembe állt a kápolnával, és a rajzot az épület felé 
fordította, hogy ő maga ne lássa, és a lyukon keresztül 
átnézett a kápolna irányába. Ugyanekkor a másik kezével 
egy tükröt tartott, amiben – mintha csak saját magát 
nézné – az épület rajzát vizsgálgatta, és az arányokat, 
enyészpontokat, falsíkokat azon melegében össze is 
vetette a pontosan szemben lévő keresztelőkápolna valós 
dimenzióival. 

A dóm építése során persze számos technikai 
problémával került szembe, már pusztán a feladat 
nagyságrendje miatt is. Ezek során szerkeszett egy két ökör 
által forgatott, hatalmas fogaskerekekkel működtetett 
darut, valamint egy másikat, a Castello nevűt, amelyik 
a felemelt építőanyagokat vízszintes irányban is nagy 
pontossággal tudta mozgatni. Az ökröket ráadásul nem 
is kellett leszerszámozni és fordított irányba bekötni, 
mert egy váltómű gondoskodott az irányváltásokról. 
A munkásoknak sem kellett több száz lépcsőfokon 
lemászniuk az épülő kupoláról, ha megéheztek, mert jól 
szervezett rendben ételt és hígított bort küldetett nekik 
a száz méteres magasságba.

Brunelleschi egész életét erre a vállalkozásra tette 
fel. 1446-ig élt, de az építkezés egyes részei még tovább is 
tartottak. Mire mindenestül elkészült a katedrális, 1461-
et írtak. 169 méter hosszú, 104 méter széles és 107 méter 
magas lett. Filippo mester a firenzei dóm, vagyis a Santa 
Maria del Fiore-székesegyház kriptájában van eltemetve.  

Azonnal elkezdte terjeszteni az új eszméket, és 
felívelő, sikeres munkásságával gyakorlatilag feltalálta 
a reneszánsz építészetet. Amikor több sikeres megbízás 
után tudomást szerzett a katedrális kupolájával 
kapcsolatos „versenypályázatról”, harcba szállt, és el 
is nyerte az építészi állást. Ráadásul – mivel Firenze 
szigorú építkezési szabályai kifejezetten tiltották 
a támpillérek használatát – úgy kellett felépíteni ezt 
az óriási kupolát, hogy valami egészen forradalmi újítás 
révén így is megtartsa a saját tömegét.

Brunelleschi – bár a legtöbben komplett bolondnak 
tartották elbizakodottságáért – ekkor használta föl mindazt 
a hatalmas tudásanyagot, amit a szorgalmával gyűjtött 
össze a római romok között. A sikeréhez hozzájárult az is, 
hogy kiterjedt és alapos matematikai tudással rendelkezett, 
és tisztában volt a statika alapszabályaival. 

Az építészeti forradalom kirobbantásához 
ugyanakkor szükség volt a tervrajzok forradalmára 
is. Ennek érdekében Brunelleschi föltalálta a lineáris 
perspektívát. Ahelyett, hogy középkori szokás szerint 
háromdimenziós modellekkel jelenítette volna meg 
a felépítendő épületet, kidolgozta, hogyan lehet 
inkább két dimenzióban ábrázolni azt. A képzeletbeli 
messzeségben összefutó vonalak, az enyészpont és más, 
ma már alapvető fogalmak létezését neki köszönheti 
minden építész és grafikus.

Az új gondolatok működőképességét rendkívül 
ötletes és egyben tudományos igényű módszerrel 
tesztelte. Ráadásul nagy feltűnést keltett a különcködé-
sével, ami a modern marketing szempontjából is úttörő 
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– Kiskamasz unokaöcséim szerint azért jó sakkozni, mert kikapcsol a digitális 
világból. Mit gondol erről?
– Polgár Judit: Sok gyerek szereti azért a sakkot, mert társaságot ad, 
versenylehetőséget, s mindemellett nagyon sokféleképpen lehet játszani: egymással 
otthon, társaságban, interneten, aki pedig nagyon ügyes, még „vakon” is űzheti. 
A sakknak komoly kapcsolatteremtő ereje van, a játék alatt közel vagyunk egymáshoz, 
lehet beszélgetni közben, kiváló lehetőség a különböző generációk szocializációjára, 
ami ma nagyon fontos.

– A játék egyben tanulási folyamat is. Milyen szerepet tölt be ma a sakk 
az oktatásban?
– PJ: Nem kizárólag Magyarországon van benne az Alaptantervben a sakk 
mint képességfejlesztés, szinte mindenhol működik valamilyen iskola utáni 
sakkal kapcsolatos program, de egyre több helyütt az iskolai kereteken belül 
is. Spanyolországban például szeptembertől kötelező tantárgyként vezetik be 
a képességfejlesztő sakkot. Elsősorban a gondolkodásmód fejlesztésére használjuk, 
mivel a sakkfigurák értéke, mozgásformája, magassága, a játék szabályai és 
koordinátarendszere mind segítenek a számok, a betűk, a kombináció, a játékos 
tanulás, a kreativitás, a csapatmunka, a türelem, a stratégia, de még az olvasás és 
írás fejlesztésében is. Minden információ fogaskerékként működik, és beindítja 
a gondolkodást. A figurák mozgása, színe, értéke, neve érzelmi információként is 
működik, így a diákok érzelmileg is az egyik információt hozzá tudják tapasztani 
a másikhoz, akár mint egy hógolyó, amiből végül hóember lesz.

Október 14-én harmadik alkalommal rendezik meg a Világsakkfesztivált, amelynek 
színhelye ezúttal a Graphisoft Park lesz. A Polgár Judit kezdeményezésére 
életre hívott nagyszabású, ingyenes esemény a sakk ezerarcúságát hivatott 
bemutatni kicsiknek és nagyoknak. Az  egész napos családi rendezvény 
szlogenje a generációk és nemzetek közötti átjárást hangsúlyozza: „A sakk 
összeköt minket!” A programról és e manapság reneszánszát élő játékról 
beszélgettünk a világhírű ötletgazdával, Polgár Judittal, illetve a fesztivál idei 
meglepetésvendégével, Jason Kouchak zongoraművésszel.

A SAKK ÖSSZEKÖT

SZÖVEG —
KESZLER PATRÍCIA
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– Milyen programok várják idén az ingyenes 
rendezvényen a családokat?
– PJ: Nagyon színes programmal készülünk: lesz 
sakk-szimultán velem és Zsófia nővérem részvételével, 
kimondottan a szülők számára tervezzük a sakk 
képességfejlesztő programról szóló előadásunkat, 
a kisebbek pedig sakkjátszótéren ismerkedhetnek 
kreatív fejlesztő feladatokkal. Emellett beszélgetéseket 
szervezünk halhatatlan sportoló vendégeinkkel, „a 
jövő bajnokai” címmel versenyt szervezünk az ifjú 
tehetségek számára, de könyvbemutató és filmvetítés is 
várja majd a látogatókat.
– Jason Kouchak: Polgár Judit a sakk „wonder 
woman”-je, a királynők királynője, ő inspirált „A 
sakk összeköt” című zenemű megírására, amit 
ezen a fesztiválon fogunk bemutatni. Az előadáson 
nyolc gyönyörű királynővel fogok közösen fellépni 
sakklépéseket bemutatva, tánccal és énekkel 
egybekötve, egy óriási sakktáblán. A performance 
célja nem kizárólag a szórakoztatás, illetve az oktatás, 
hanem egyúttal inspiráció is a jövő generációi számára, 
hogy közelebb kerüljenek a sakk és a zene világához. 
Londonban és New Yorkban is a sakkot, a zenét és 
a táncot kombináltam az előadásaimban, és bízom 
benne, hogy a Világsakkfesztiválon is mind több királyt 
és királynőt sikerül bevonnom ebbe a sakk és zene 
világába vezető utazásba.

– Mi lehet a legfőbb vonzereje ennek az ősi játéknak?
– PJ: A sakk különböző helyeken más-mást jelent, 
de mégis összeköt. Afrika elmaradott térségeiben 
varázslatnak élik meg, a világ más pontjain, ahol 
a szülők is támogatják, közösségteremtő ereje van, 
s vannak olyan országok is, ahol nagyon komolyan 
veszik, ilyen például Kína, ahol nemrégiben játszottam 
egy hatéves gyermekkel. Itt a sakktáblát nagyon más 
szemmel nézik, hatalmas kitörési lehetőségként 
tekintenek rá. A legvonzóbb benne, hogy minden 
réteget érint: akár az üzletembereket nézzük, akik 
szenvedélyes játékosként megtanulnak jó döntéseket 
hozni, akár a művészeket például, akik szerepeltetik 
e játékot alkotásaikban. A sakknak van egy mágikus 
ereje: a harc, a küzdelem, a stratégia, a logika, egy olyan 
közös nyelv, amit generációktól és anyagi háttértől 
függetlenül mindenki ugyanazon a táblán játszhat – ez 
talán a legfantasztikusabb tulajdonsága. 

– Tavaly három magyar helyszínen zajlott a fesztivál: 
Budapesten, Szombathelyen és Debrecenben,  
s a nemzetközi részvétel is kimagasló. Idén kik 
vesznek részt a fesztiválon?
– PJ: A Világsakkfesztivál családi rendezvénye 
Budapesten lesz, amelyhez idén is újabb magyarországi 
helyszínek csatlakoznak, de szinte az egész világ 
képviselteti magát, hiszen egyidejűleg, ugyanezen 
a napon a világ különböző pontjain rendeznek majd 
valamilyen sakkeseményt. Általában a kisebb városok 
aktívak, ezeknek nagyobb a motivációja arra, hogy 
ezt a szenvedélyes játékot a nagyközönség számára 
népszerűsítsék, s megmutassák a sakk összekötő erejét. 
Az esemény honlapján található világsakktérképen 
követhetők a különböző helyszínek, eddig 115 országból 
csatlakoztak hozzánk, s a budapesti nagyrendezvényen 
is szép számú nemzetközi meghívott lesz jelen. 
Érkeznek vendégeink Chiléből, Spanyolországból, 
Hollandiából, Norvégiából, Szlovéniából, Kínából, de 
más országokból is.
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Küzdöttem mint sportoló, de számos esetben a sakk 
esztétikai szépségét helyeztem a sporteredmények elé, 
és ez nem mindig sült el jól. De ezzel együtt és ennek 
ellenére is az esztétika, a kreativitás és a kombinatorika 
mindig is csábító volt számomra a sakkban.
– JK: Ifjúkorom óta játszom sakkot is és zenét is. 
A zenében az előadó és a zeneszerző között mindig jelen 
van egyfajta spirituális kapcsolat, lelki összeköttetés, 
ami az előadás során jön létre, s ahogy a zene esetében 
a mű fontosabb, mint maga az előadó, ugyanígy egy 
sakkjáték folyamán is a játék maga fontosabb, mint 
a játékosok. A zene és a sakk hasonló abban is, hogy 
a sakkfigurák helyzete úgy variálódik, ahogyan 
a hangjegyek egy zeneműben: a bábuk pozíciójának 
változása hasonlatos a zenében a transzponáláshoz, 
illetve a hangok közti szünetekhez. Zongoristaként 
az a képességem, hogy egy zenei tájat vizualizálok kotta 
nélkül, a mentális tréning egy olyan formája, amit egy 
sakkmester is használ, amikor a lépéseket előre lejátssza 
gondolatban. Ahogy a zenében az előadó és a szerző,  
úgy a sakkban a játékosok között létrejövő harmónia 
inspirál engem a legjobban.  

– JK: A sakk egyszerre sport és egy csodálatos művészi 
kifejezési forma. A legattraktívabb tulajdonsága 
az esztétikája, ahogy a figurák a sakktáblán megjelennek, 
és harmóniában táncolnak egymással. A sakkon belül 
érezhető egy speciális energia, akár a zenében, amikor 
a játék úgy folyik, akár egy szimfóniában a hangok. 
A jövő generációi számára is inspiráló lehet a sakk és 
a zene közötti harmónia, és általa annak megértése, hogy 
a sakknak összekötő ereje van.

– Mi az, amit Önök a legjobban szeretnek a sakkban?
– PJ: Gyerekként játéknak indult, de elég hamar 
sport lett belőle, és azon belül én a művészet részét is 
szerettem mindig. Kreatívan és látványosan sakkoztam, 
és benne volt az állandó kutatás, fejlesztés és kritikus 
gondolkodás is. Nekem a sakk egyfelől minden, hiszen 
ötévesen kezdtem el, sakkozó családba születtem, 
és általa ismertem meg számtalan kultúrát, nyelvet, 
láttam világot. Beleivódott a mindennapjaimba, legyen 
az lakberendezés, vásárlás, főzés, bármi. Persze a sakk 
egy látványos dolog, amiben mindenki megtalálhatja 
a szépséget, de legfőképpen játék, harc és kihívás. Ké
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Ijjas Tamás12 részes sorozatunkban  
az Arany-emlékévet 
ünnepelve kortárs írók 
és költők Arany János 
által inspirált műveit 
közöljük a hozzájuk 
készített vizuális 
újraértelmezéssel 
együtt.



Az út nekem örök kezdés:
hájfelszedés, zsírleedzés.
 Edzőm nincsen,
ki ha rontok, jól beintsen.

Besózva én meg nem állok,
porhintésben poroszkálok.
 Pergő szemcsék,
– bitek, éltem hogy lementsék. 

Az én utam dús porfelhő,
adathalmaz, amit fellő
  internetre,
aki látja, mivé lettem.

Mivé lettem? Hajban korpa,
hason zsírdomb, szőrben bolha.
  Feleslegek
gyűlnek, mikben feleshetek.

Mennyi tükörmorzsa repked,
visszapislant mennyi tervem!
  De becsszóra,
kevés, amim nincs szétszórva.

Félrevetve, sutba dobva,
vagy megette penészgomba
  legtöbb álmom,
mégis volt miért hibáznom.

Elvétettem annyi célt már,
táncikáltam idegcérnán,
  idegen lett
aki voltam… Mégis meglep,

hogy tévutak tejködében
elveszve és eltökélten
  megmaradtam:
sötétben egy szikra pattan.

Tudom, minden emlék: nemlét.
Hullócsillag-seregszemlét
  tartok én itt,
edzőm nincsen, de az ég int.

Az én utam örök kezdet,
aki leszek: elfelejthet.
  Mint egy párna,
vagyok folyton helyrerázva.

Az út annyi: elsuhanok,
gyík, miről letört a farok,
  magam mellett
elszáguldok. Por s fény ellep.

Melyik Arany‑mű ihlette a fenti verset 
és képet? Játsszon velünk! Küldje el 
a helyes választ a hónap utolsó napjáig 
a szerkesztoseg@kepmas.hu e‑mail címre! 
INSTAGRAM‑JÁTÉK! Ha pedig van hozzá 
kedve és ihlete, hozza létre az eredeti 
vershez kapcsolódó képi alkotását, és 
töltse fel az #aranykepmas megjelöléssel 
Instagram‑oldalára.
Sorsolás a következő hónap első 
munkanapján. A nyerteseket e-mailben 
értesítjük nyereményükről.



– 18 évesen költöztél Budapestre, és nehezen szoktad 
meg a várost. Az is megfordult a fejedben, hogy 
otthagyd a Színművészeti Egyetemet. Miért?
– Nagyon nehezen viseltem a bezártságot. Éjjel-nappal 
ott voltunk a főiskolán, úgy éreztem, hogy folyamatosan 
össze vagyok zárva 12 emberrel, hogy nincs szabadságom. 
Emiatt az első két évben nem is dolgoztam normálisan, 
a többiek mindent beleadtak, én „hazaszöktem”, amikor 
csak lehetett, link voltam. Hiányzott a szülővárosom, 
Gúta, a családom és a természet. Aztán mondtam 
az osztályfőnökömnek, Marton László tanár úrnak, 
hogy én inkább elmennék. Azt mondta: „holnap úgyis 
visszajössz”. Érezte, hogy át fogok ezen lendülni.

– Amikor eldöntötted, hogy színész leszel, ilyennek 
képzelted ezt a hivatást?
– Nem. Sokkal kötöttebb ez az élet, mint gondoltam. 
Nem olyan színész lettem, aki csak a színháznak él, én 
igyekszem megtalálni az egyensúlyt a család és a munka 
között. Az a legfontosabb, hogy otthon megtartsam 
a harmóniát, minden más csak ez után következhet. 

– Már próbáljátok a „Lóvátett lovagok” című darabot, 
szeptember végén lesz a bemutató a Pesti Színházban. 
Milyen a te karaktered? (Péterrel az interjú még 
a premier előtt készült – a szerk.)
– Ferdinándot, Navarra királyát játszom, aki fogadalmat 
tesz, hogy három évig csakis a tudományoknak él, 
nővel még csak nem is találkozik. Aztán – a társaihoz 
hasonlóan – hitszegésekbe keveredik, ebből 
adódnak a komikus helyzetek. Nagyon élvezem 
a próbafolyamatot Rudolf Péterrel.

– „Láttam én már rendezőket, akik alázták a színészt, 
aki nem lett jobb ettől” – egy színésznő mondta ezt 
nemrég a Képmásnak. Neked mi kell ahhoz, hogy jól 
menjen a próba?
– Szeretet. Görcsös és alkalmatlan leszek, ha kiabálnak 
velem. Akkor tudok jól működni, ha érzem a bizalmat, 
ha látom, hogy a rendező is elhiszi, hogy én ezt meg 
tudom csinálni. Ez most Rudolf Péterrel abszolút 
megvan.

APA, SZEREPBEN
Szerepkonfliktus  – így hívja a  pszichológia azt a  jelenséget, amikor a  különböző életfeladataink 

„összeütköznek” egymással, és nem tudjuk például eldönteni, hogy adott szituációban a  mindig 
elérhető barát vagy a felelősségteljes családfő szerepünkhöz legyünk hűek. A Vígszínházhoz tartozó 
Pesti Színházban egy olyan emberrel találkoztam, aki ha ilyen helyzetbe kerül, rögtön tudja, hogy mit 
kell tennie, mert ragaszkodik a prioritási rendjéhez. 

Telekes Péter férj, apa, színész volt a beszélgetőtársam.

KÉP —
PÁCZAI TAMÁS

SZÖVEG —
BAKA ILDIKÓ
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– Szigorú vagy engedékeny vagy velük?
– Engedékeny, de igyekszem ezen változtatni. Azt 
gondolom, hogy nem jó a gyereknek a „mindent szabad” 
állapot, mert akkor egy idő után a nagy szabadságban 
nem fogja találni a helyét. Keretek kellenek, amiken belül 
aztán ő dönti el, hogy merre megy – hogy hol vannak ezek 
a határok, azt próbáljuk meghatározni a feleségemmel. 
A kislányom néha elengedi magát, hisztizik, üvölt. 
Ilyenkor hagyni szoktam, hadd ordítson egy ideig, 
ha egyszer rosszul érzi magát. Aztán megnyugszik, 
abbahagyja, de nagyon türelmesnek kell lenni vele. Fanni, 
a feleségem gyógypedagógiát tanul a gyerekek mellett, 
úgyhogy a nagyszülők sokszor besegítenek. 

– Eszerint a feleséged nem színész.
– Nem. Korábban őt is vonzotta ez a világ, hiszen ilyen 
közegben nőtt fel, az édesapja színész (Csuja Imre – 
szerk.), édesanyja pedig szinkronrendező. Aztán amikor 
megszületett az első gyerekünk, Marci, nagyon elkezdték 
érdekelni a gyerekek, most úgy érzi, megtalálta magát 
a gyógypedagógiában. Nekem meg nagy áldás, hogy ért 
engem, mert ismeri a színházi világot.

– Mit gondolsz, miért olyan törékenyek ma 
a párkapcsolatok?
– Az emberek könnyen eldobják a kapcsolatot, nem 
szeretnek a megoldásra koncentrálni – sok példát 
láttam erre. A problémák meg jönnek, nincs olyan, 
hogy valami évekig felhőtlenül működik, biztos, hogy 
lesz összefeszülés. De én hiszek abban, hogy ha igazán 
akarjuk, akkor megküzdünk a gondokkal, tudjuk 
szeretni és tisztelni egymást. 

– Azt a hozzáállást, hogy a család az első, otthonról 
hozod?
– Igen. Egyébként nyáron is sokat voltunk Gútán, erős 
a kötődésem ahhoz a vidékhez, azt hiszem, ez soha nem 
is múlik el.  

– Három gyereked van, hogyan változtatott meg 
az apaság?
– Minden róluk szól, minden miattuk fontos. Tudom, 
hogy a gyerekeim 30 vagy 50 év múlva is úgy szólítanak 
majd, hogy „apa”, és amit ez a szó jelent nekik, azt viszik 
tovább. Azt szeretném, hogy úgy gondoljanak majd rám, 
ahogy én gondolok apámra és nagyapámra. Marci most 
nyolc-, Matyi négy-, Anna pedig kétéves.

– A gyerekek napközben oviban és iskolában vannak, 
te meg este játszol. Nem nehéz megoldani, hogy együtt 
is legyetek?
– Nehéz, de igyekszem. Amikor tudom, hogy az adott 
napon csak addig tudok velük lenni, amíg elviszem őket 
iskolába meg óvodába, akkor azt az időt intenzíven élem 
meg, nagyon odafigyelek rájuk. Persze nem mindig 
sikerül, néha fáradt vagyok, de ez akkor is fontos. 
Nyáron sokat voltunk együtt, és ha majd olyan időszak 
jön, amikor kevesebbre adódik lehetőség, jó lesz erre 
visszagondolni. 

 

AZ A LEGFONTOSABB, HOGY OTTHON 
MEGTARTSAM A HARMÓNIÁT, 
MINDEN MÁS CSAK EZ UTÁN KÖVETKEZHET.
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A cikk a Magyar Katolikus Rádió Életre-Való című műsorának augusztus 29-én elhangzott 
adása alapján készült. Szerkesztő: Varga Edit.

A 60-as éveiben járó Terike 13 évig volt egyedülálló. Ez alatt 
az idő alatt a munkájában találta meg az örömöt, szórakozni 
nem nagyon járt, inkább a barátnőivel kirándult és nyaralt, 
végül egy véletlen folytán ismerte meg a párját. Neki azért 
volt nehéz a párkeresés, mert korábban rossz tapasztalato-
kat szerzett, és félt egy új kapcsolattól. Az új párjával sokat 
beszélgetett, elmesélték egymásnak az élettörténetüket, és 
úgy érezte, hogy hasonló problémákkal küzdöttek eddig – 
ennek a felismerésnek a hatására kezdett el bízni a férfiban. 
„Jólesik az embernek, ha tartozik valakihez” – mondja.

Tolner-Pozsonyi Gabriella, az  Egyedülálló Lehetőség 
Napjának főszervezője problémának látja, hogy sokan az ide-
ális partnert keresik, pedig inkább arra kellene törekedniük, 
hogy ők maguk váljanak ideális partnerré. A rendezvényen 
nagy az érdeklődés a férfiak és nők különbségei iránt, sokan 
kérdezik, hogy mitől nő a nő és mitől férfi a férfi, illetve töb-
ben azt akarják megtudni, hogy mit kell tenniük azért, hogy 
társra találjanak. Gabriella azt tanácsolja az egyedülállóknak, 
hogy csinálják, amit egyébként is: foglalkozzanak a hobbi-
jukkal. Aki például szeret kirándulni, menjen el egy termé-
szetjáró társaságba, és próbáljon meg ott párt találni, hiszen 
akkor már lesz egy közös érdeklődése a társával. Az, hogy 
valaki használja-e párkeresésre az internetet, nem életkor, 
hanem hozzáállás kérdése: vannak, akik ódzkodnak tőle, 
mások nem.

Azoknak, akik nem vonakodnak tőle, jó lehetőség lehet 
a párKatt.hu, a katolikus párkereső oldal. Az oldal vezetője, 
Krúdy Zsófia azt mondja, hogy például sok özvegyember 
talált már társra az oldalon. Az 50 fölötti férfiak általában 

fiatalabb nőt keresnek, akivel még lehet családot alapítani, 
végül mégis a saját korosztályukból találnak valakit, mert 
vele jobban megértik magukat. Annak, akinek már volt társa, 
könnyebb elhinnie, hogy szerethető, hogy valaki olyannak 
fogadja el, amilyen. Aki még nem élt párkapcsolatban, annak 
ez nehezebben megy, de az egyház nagyon sokat segíthet, 
hiszen ott a  hívők megélik azt, hogy őket Isten ilyennek 
teremtette és ilyennek szereti.

Hámori Kriszta családterapeuta szerint sokan úgy gondol-
ják, hogy az ember egyszer házasodik; ha egyedül marad, 
őrizze meg ennek az emlékét, és maradjon a halál után is 
hűséges – ezért nem is keresnek párt. Pedig nagyon fontos 
lenne, hogy ha új párt nem is, de legalább barátokat talál-
janak, különben elmagányosodnak. A nyugdíjas éveikben 
sokan azt élik meg, hogy haszontalanok, nem tudják kitölteni 
a napjaikat értékes, hasznos tevékenységgel. Ha nem keres-
nek párt vagy társaságot, a feleslegességérzés miatt köny-
nyen depresszióssá válhatnak, amiből aztán nehéz kijönni. 
60–70 évesen azért is magányosodnak el sokan, mert rossz 
az egészségügyi állapotuk, alacsony a nyugdíjuk, nem tud-
nak például utazni.

A szakember azt javasolja az idős generációnak, hogy ha 
fiatal vagy középkorú éveikben érezték már, hogy milyen jó 
együtt lenni valakivel, akkor idézzék fel ezeket az alkalmakat, 
például a mulatságos perceket, a jól sikerült családi ünnep-
ségeket vagy azokat a napokat, amikor sportolni, kirándulni, 
színházba mentek a barátaikkal. Ha egyszer megélték ezt 
hasznosnak és jónak, akkor miért ne sikerülhetne másod-
szorra is?  

Ma már nem szeretnének egyedül maradni azok a nők és férfiak sem, akik a 40-es, 50-es vagy 60-as éveikben 
veszítették el a társukat. Hol és hogyan ismerkednek ők, és milyen nehézségekkel kell szembenézniük?

TEGYÜNK AZ IDŐSKORI 
ELMAGÁNYOSODÁS ELLEN!
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A CSELEKVÉS DÍJA



Beszélni a hiányról. Valakiről, aki nincs, aki ráadásul önszántából 
vonta ki magát az életünkből. Ahol pedig helye lett volna. Ott lett 
volna a helye, ott is maradt, tátong üresen. Nem róla beszélni, 
hanem csak a hiányáról. Dühösen, csak azért sem idézni fel 
hangját, nézését, kedves emlékeket. A szagokra emlékezni csupán, 
amelyek a legösztönszerűbb, legállatiasabb karakterjegyek. 
Kávébűz, cigibűz, parfümbűz. Hiánybűz. Három szenvedély 
háromszöge rajzolja ezt a fantomportrét. Ez az apa bárki lehetne, 
lehetetlen őt megtalálni, illetve nagyon is lehetséges: folyton 
szembejön az utcán. Ez az apa egymaga az összes férfi, az iránta 
érzett harag pedig az összes férfi iránt érzett harag. 

Az elhagyott lány (vagy fiú, hiszen a ghanai költőnő cseppet 
sem biztos, hogy saját nevében szól) magyarázatot keres, többé-
kevésbé racionálisat. A férfiak elvben az értelem fiai, csak lehet 
valami értelmes oka a távozásnak. Nagyobb erőterek vonzásába 
került, elsodorta a szerelem, a város forgataga. Távozása néma 
vád, ítélet a hátrahagyottakat illetően: a gyerek és az anya nem 
tudta visszatartani, könnyűnek találtattak. Beleolvadtak az itteni 
szürkeségbe, nem ríttak ki belőle. Semmik voltak, senkik, nem 
érdekesek. Ami a tányérdobálásnál, ordítozásnál is drámaibb. Nem 
azért lépek ki az életedből, mert elviselhetetlen vagy, hanem mert 
nem vagy semmilyen. Levegőnek nézlek. 

Megküzdési stratégiák? Anyukának még csak-csak van ilyen. Ott 
a kötés-horgolás, a meleg ruha illúziója, a külvilág mostoha voltára 
való felkészülés, az otthonosság (tév)képzete. Közben a kötés 
kicsipkézett semmi is, összefűzött lyukak, hiányok mintarendszere. 
És ott a Biblia, amely a valóságon túlemel, másik számrendszerbe 
konvertál. Meg ott a tévé felvizezett, kis kölnivel felütött élet-hazug-
sága. Máshol lenni, más sorsokba veszni, más világba vágyakozni... 

A legfájóbb, legüvöltőbb kilátástalanság úgy van benne 
a versben, hogy nincs benne, kimarad. Semmit sem olvashatunk 
a gyermek érzéseiről, szokásairól, létezésének módjáról. 
Szeret olvasni? Ugróiskolázni? Kukoricakását eszik? Balkezes? 
Szépségkirálynőnek készül? Vágyakozik a fagylaltos bódénál? 
Kiutálják vagy van örök barátja? Nem, ez a gyerek ki van radírozva 
ebből a történetből. Neki nem osztottak lapot. 

Csak az emlékezés tárgyi mementói maradtak, két beltéri pop-
art szobor. Egy csésze, félig kiivott kávéval. Egy hamutartó, félig 
elszívott cigarettával. Lehet leróni előttük a kegyeletet koszorúkkal, 
virágokkal. Síremlékek annak, aki elment. Annak, aki abba halt bele, 
hogy túl kell élnie.  

A KIRADÍROZOTTAK BALLADÁJA

SZÖVEG —
LACKFI JÁNOS 
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Hogy is írta Pilinszky? „Olykor elfog a szeretet tériszonya és kicsinyes 
aggodalma”. És ez még a jobbik eset, mert a tériszony erős, örvényes 
érzés, a kicsinyes aggodalom pedig megmutatja, hogy mi a fontos és mi 
nem. A szerelemnek súlya van, ezt mondja a ghánai költő verse is – de 
ez a súly itt nem erőemelésre, edzésre jó, hanem szimplán csak teher. 
A szeretet banális és unalmas: van-e ennél szomorúbb mondat? Ha nem 
vagyunk pszichopaták, akkor nincsen – mégis sokakat feszít a kaland-
vágy, mikor langyosan reménytelen életükre néznek: család, tető, esetleg 
kocsi is, jó, igen, igen, de hol marad a szabadság? Erre szerződtünk 
vajon? A nyugalmas társas semmire?

Kerülgetek, kérdezgetek... De hogy magyarázzam el a boldogságot 
egy boldogtalannak? Azt mondják, vegyi kérdés ez is, endorfinok, téhácé, 
velünk született képesség – ennyire kilátástalan volna változtatni? Ezért 
a sok pótszer, kávé, alkohol és nikotin, hogy felpörgessük magunkat 
a boldogságig? Hol a boldogság mostanában, barátságos meleg szobában – 
Petőfinek ennyi is elég volt, nem is csoda, hiszen rettentő sokszor meg-
tapasztalhatta az országutak csontig hatoló szeles hidegét. Igen ám, de 
ő is vándorolt, egyfolytában ment, mondhatnánk, ajzószernek is hasz-
nálta a gyaloglást, és még a házasság boldogsága se bírhatta rá, hogy 
nyugton megüljön a fészkén, amikor a szabadság volt a tét. Szabadság, 
szerelem, e kettő kell nekem… De hogy is van tovább? Szabadságért föláldo-
zom szerelmemet.

Ez a vers nem haragos, nem vádaskodik, nem kijelent. Kérdez. A nai-
vitás nem tettetett szerep, hanem a hirtelen elárvult gyermek szemének 
fájdalmas pillantása. A gyermeké, aki nem tehet semmiről, és nem érzi 
a kiégés, a tehetetlenség terhét, a kalandvágy és a célkeresés indulatát. 
A költő kevés szóval, tiszta képekkel, erős szagokkal érzékelteti egy meg-
rekedt és boldogtalan élet reménytelenségét. Egy életét? Nem: az apa 
után az anya élete is tönkremegy, és a gyerekek is elvesztik a bizton-
ságérzetüket. Milyen ismerős képlet. Afrikában vagy Magyarországon, 
vagy bárhol a világon megtörténhet. A feleség vonatra ül, a férfi hajóra 
száll, a szülő lelép, vagy csak leugrik a trafikba és soha nem jön vissza, 
a család meg szép csendesen tönkremegy. A céltalanság unalmas. 
A célkeresés tragédia. Csapdahelyzet ez a javából. 

Hol a szabadság mostanában? Mint arcszeszillat vagy dohányszag, 
úgy issza bele magát ruhába, orrba, múltba és jövőbe ez a nyugtalanító 
kérdés. Felelősség, döntés, akarat – ezek az egyszerű, kemény szavak 
tolulnak elő a szeretet szó magasztossága helyett. A boldogságról 
szó sem eshet, a boldogság csak a tévében létezik. Tehetetlenség és 
tehetség: hiába. A hiány hiánytalan. A magány nemzedékről nemzedékre 
öröklődik.  

HIÁNYTALAN HIÁNY

 IKERTÜKÖR
Egy‑egy mai vers, 
a szerző külföldi, hol nő, hol férfi.  
Akik rápillantanak, költők maguk is,  
egy férfi és egy nő.  
Ugyanaz a szöveg kétféle 
arcát mutatja kétfelé...

TINA ABENA OFORIWA
A LEGNAGYOBB 
LECKE

Nem tudom meg magyarázni,  
miért lépett le apám. 

Emlékszem még a konyhában a csészére, 
a félig kiivott kávéra, a hamutartóban 
a félig elfüstölt Marlboróra, 
a füstre, mely elűzhetetlenül 
ott lengedezett a levegőben.

Még hetekkel azután is, hogy lelépett, 
mindenhol és mindenen 
érezni lehetett CK arcvizét, 
hiánya bűzét.

Anyám sajátos szokásokat vett fel, 
hétfőnként kötött, 
kedden a Bibliát bújta, 
az összes többi napokon pedig 
üldögélt csak az árnyék közt, 
a hunyorgó tévéfényben, 
mely néha visszatükrözte magányát.

Csak úgy lelépett erről a vidékről. 
Nem bírta itt a szürkeséget, 
a szerelem súlya roskasztotta vállát. 
Vajon a főváros tényleg annyira más?

 Lackfi János fordítása

SZÖVEG —
SZABÓ T. ANNA
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Sárközi György (1899–1945) keresztény hitre tért zsidó származású költőnk 
fiatalon, haláltáborban pusztult el, akárcsak sorstársa, Radnóti Miklós. Verse, 
amelyet egy ismeretlen forradalmárhoz címzett, a revolúciónak, a világ erőszakos 
megváltoztatásának mániás lázálma helyett a belső változást, a nem kevésbé nehéz 
és viszontagságos belső forradalmat, mondjuk ki, a megtérést ajánlja és sürgeti. 
Hiszen a megtérés görög kifejezése, a metanoia szó szerint pontosan a gondolkodás 
megváltoztatását és azon keresztül a morális átformálódást jelenti. Ez pedig csak 
egyénileg lehetséges. Ma, a Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak nevezett 
esemény századik évfordulóján józan ésszel alig lehet felfogni, miért lett a francia 
forradalom, 1789 óta eltelt jó 200 év a forradalom kultuszának korszaka. Miként 
válhatott e szó áhítattal kiejtendő szent szóvá, miért lelkesedtek érte tömegek, 
legkeserűbb pillanataikban még kevéssé forradalmi lelkületű költőink is, mint például 
Babits Mihály, aki „Május huszonharmadika Rákospalotán” című versében, végsőkig 
elkeseredve, így fakad ki: „Jöjjön a forradalom! Jöjjön a barbárság! Jöjjön legalább az igazság!” 
A magyar szocializmus zászlajára a forradalmárnak kinevezett költők, Petőfi, Ady és 
József Attila nevét írták fel, persze súlyosan megcsonkítva, elferdítve mindhármuk 
művészi alakját. Ez azonban mit sem számított, a szocializmus a költőket kizárólag 
az ideológiai és hatalmi érdekek igazolására használta. 

Mi volt a forradalom újabb kori istenítésének legmélyebb alapja? 
Az emberszemlélet gyökeres megváltozása. A Biblia szerint az ember bűnre hajlamos 
természettel születik, és ez a természete előbb-utóbb feltétlenül tényleges bűnökbe 
viszi, kivétel nélkül mindenkit. Enélkül nem lenne értelme például megváltásról 
beszélni – mert mitől is kellene megváltani bárkit? A felvilágosodás, élén Rousseau-val 
kategorikusan tagadta ezt a bibliai, keresztény emberképet. Abból indult ki, hogy 
a történelem hajnalán az úgynevezett természetes ember eredendően jó volt, és 
csak a rossz, bűnös, igazságtalan társadalmi berendezkedés rontotta meg. Ez pedig 
legitimálja a társadalom és intézményei teljes lerombolásának, a forradalomnak 
az eszméjét, mert csak így tehető jobbá az ember és az élet. 

FORRADALOM
Az orosz forradalom évfordulójára 
(1917–2017)

Sárközi György: 
EGY FORRADALMÁRHOZ

Szíts forradalmat!
Támassz zendülést!

Ragadj kést, fegyvert,
ha a szó kevés!

Rombolj és gyilkolj,
légy mindenre kész!

De önmagadban
pusztítson a harc,

önmagad ellen
forduljon a kard,

magad rombold le,
ha romot akarsz.

Volt életedből
majd, ha nem marad

kövön-kő, megdől
penészes falad,

s csúf tégláidból
nem lesz egy darab:

Akkor lesz győztes
a forradalom!

Tiéd akkor lesz
ország s hatalom.
Eredj hát harcba

s győzzél magadon!

SZÖVEG —
DÉR KATALIN klasszika-filológus

SOROZAT —
BIBLIA ÉS IRODALOM
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Alekszandr Alekszandrovics Gyejnyeka (1899–1969): Pétervár védelme. Tempera, fa, 218×254 cm, 1928.

Persze a felvilágosodásnak az ember eredendő 
jóságáról szóló víziója nemcsak a Bibliának, de 
a történelmi tapasztalatnak sem felel meg, ezért 
roppant veszélyes bármiféle teóriát építeni rá, 
különösen a forradalom véres teóriáját. A francia 
forradalom óta eltelt évszázadok azt igazolták, hogy 
soha egyetlen forradalom sem hozott gyökeres pozitív 
változást a világban. Sőt, velejárójuk, az erőszak 
sokszor intézményesített formában a forradalmak 
után is folytatódott, mint a francia vagy az orosz 
forradalom esetében. Ma, 1989, az előszeretettel 

„vértelem forradalomnak ” becézett rendszerváltozás 
után 28 évvel a társadalmi bűnök özöne éppúgy 
vagy még erőszakosabban elárasztja világunkat, 
éppúgy vannak elnyomók és elnyomottak, mint 
mindig. És mégis, az emberek inkább akarják 
a világot megváltoztatni, mint önmagukat. Ám mára 
bizonyossá vált, hogy a világon forradalommal nem 
lehet segíteni. Ha egyáltalán lehet még valahogy, 
az csakis alulról felfelé, a „kis kovász az egész tésztát 
megkeleszti” jézusi elv alapján, belső megújulással 
történhetne.  
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Az elmúlt években hatalmas erőfeszítések történnek 
annak érdekében, hogy a Balaton augusztus 20. után 
is vonzó utazási célpont legyen. A munka gyümölcse 
most kezd beérni: egyre több étterem és szálláshely 
tart nyitva egész évben, kezd virágozni a borhoz 
kapcsolt élményturizmus, idén pedig november 
közepéig minden hétvégére akad vonzó program 
Badacsony környékén. Az is igaz azonban, hogy 
a hétköznapok csendesebbek, a legtöbb borászat csak 
előre bejelentkezés után fogad vendégeket, az éttermek 
egy része zárva tart. Így, ha hétközi kikapcsolódást 
tervezünk, mindenképpen ajánlott programjaink 
célzott szervezése. Ebben kitűnő segítséget ad 
a badacsonyi Tourinform iroda (+36-87/531-013, 
badacsonytomaj@tourinform.hu, www.badacsony.
com), érdemesebb az internetes keresgélés helyett 
munkatársaikkal felvenni a kapcsolatot, főleg, ha 
először ismerkedünk az őszi Badacsonnyal.

BOR ÉS GASZTRO
Laposa Bence és családja kétségkívül a régió 
vezéregyéniségei, az elmúlt években gasztrovonalon 
erősítettek rá. A központból indulva igazi Laposa-túrát 
tehetünk a Kishableánytól a Római körúti Frissteraszon 
át a hegyen található borteraszig. Ez utóbbi van nyitva 
a hét minden napján, pazar konyhával, világbajnok 
panorámával és vinotékával. Korábban Laposáékhoz 
tartozott a 2010-ben az Archdaily nemzetközi építészeti 
portál által a legszebb ipari épületnek választott 
feldolgozó, valamint a Kis Péter és Molnár Bea tervezte 
modern borhotel is, azonban a család egy befektetővel 
évekig húzódó névhasználati és egyéb vitákba 
keveredett. Erre tehet pontot és oszthat tiszta lapot egy 
új szereplő. A borhotel idén júniustól Pátzay Villa néven 
megújulva várja a vendégeket, a szintén Pátzay névre 
keresztelt borászat pedig hatalmas tervekkel szüreteli 
a 2017-es évjáratot. Ottjártamkor az új borászat vezetője, 
Alain Michel Rousse tájékoztatott, hogy kizárólag saját 
borokat készítenek, a kapacitást a korábbi mintegy 
100 ezerről évi 250 ezer palackra növelik, az eddig 
kihasználatlan látványpincét átalakítják, korszerűsítik.

SZÖVEG ÉS KÉP —
PÁCZAI TAMÁS

BEÉRŐ GYÜMÖLCSÖK
Amikor kiderült, hogy az októberi Képmás témája a szépség, nem volt kérdés, hogy a Badacsonyi borvidékről 
írunk utazási ajánlót. Nézhetjük Fonyód felől, a balatongyöröki stégekről, vagy a Szent György-hegy tetejéről, 
ez a vidék olyan tökéletes, mintha a mennyország egy apró szelete szállt volna a földre. Októberben 
a  legszebb arcát mutatja: az elmúlástól ritkuló falevelek felfedik a  tanúhegyek bazaltorgonáit, érik 
a hordókban a szürkebarát, a seregélyeket elkergeti a hajnalmadár, lelkünk az utolsó meleg napsugarakban 
 – és egy pohár rizlingben – merítkezik a körpanorámás éttermek teraszán.

A cikk a Magyar Turisztikai Ügynökség 
szakmai támogatásával készült. 
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a versenyt Hegyaljával, de olaszrizling és szürkebarát 
tételeiket is rendre magasan pontozzák a hozzáértők: 
www.nemethpince.hu

A Szent György-hegyről két borászatot emelünk 
ki. Szászi Endre ökológiai gazdálkodással műveli 
a terroirt, kézzel metszett, válogatott és szüretelt 
spontán fermentációjú borokat kínál a vinotékában. 
Ez ősszel minden nap nyitva, éttermük viszont 
előzetes bejelentkezés után és csoportoknak üzemel: 
szaszipince.hu.
Szintén bioszemlélettel gazdálkodik a Kanadába 
kivándorolt nagyszülők gyermekeként Magyarországra 
költöző Gilvesy Róbert. A Ruppert Mártonnal közösen 
vitt Gilvesy borászat modern és grandiózus feldolgozója 
előzetes bejelentkezés után fogad látogatókat: gilvesy.hu.

A fent említett két borászaton kívül is számos 
helyet felkereshetünk, ha pedig időnk engedi, 
akkor az írásunkban részletezett borvidéki névadó 
Badacsonyon kívül a többi tanúhegyre is látogassunk 
el. A kis távolság ellenére teljesen más miliővel 
találkozhatunk, ami a borok és a vendéglátók 
karakterében is megnyilvánul. Nézzük most, hogy 
milyen programokkal vár minket októberben 
a Badacsonyi borvidék:

Az Istvándy borműhely valódi élményközpont, ahol 
bort házasíthatunk, illatfelismerő kvízjátékon vehetünk 
részt, a bormoziban pedig balatoni ihletésű filmeket 
vetítenek. 2017 újdonsága a bazaltkövek titkai tematikus 
túra, amely a hegy sötét múltjába enged bepillantást. 
A hegyen például 1949–1954 között börtön működött, 
de az egykori bazaltbányák is félelmetes titkok tudói. 
Az úticsomag tartalmaz térképet, pogácsát, lávakövet, 
egy palack Istvándy bort (gyerekeknek szőlőlé) és 
egy 20 perces kisfilm megtekintése után indulunk 
a 9 kilométeres, 3–5 óra alatt teljesíthető túrára. 
Indulás minden nap 11-től, bejelentkezés szükséges. 
Istvándyék a hegy fenegyerekei, a fentieken kívül 
több különleges programot szerveznek, mangalicákat 
tartanak, káptalantóti birtokukon konyha és szállás van, 
bővebben: istvandy.hu.

Kötelező a betérő a Németh pincéhez. Igazi családi 
bormanufaktúra, mintegy két hektáron gazdálkodnak. 
Késői szüretelésű édesboraik túlzás nélkül felveszik 

Rizling vakáció, október 14–15: a badacsonyi bortriatlon 
III. állomása, sok különleges olaszrizlinggel, 
nyereményjátékkal és meglepetésekkel. 14-én újra 
közlekedik a nyáron nagy sikerrel bevezetett, ingyenes 
régiójáró busz is! Infó: www.badacsony.com. 

Programdömping az október 23-hoz kapcsolódó 
hétvégén: Badacsonyban sajt- és borünnep lesz 
21-én, Nagy Imre emlékszüret 22-én (kevesen tudják, 
hogy a forradalmat megelőző utolsó békés napjait 
a badacsonyi szőlőkben töltötte a néhai miniszterelnök 
és felesége), a szigligeti strandon pedig 21. és 23. között 
rendezik a már hagyományos Süllőfesztivált.

91KIMENŐ



BAZALT ÉS BAZÁR
A tanúhegyek panorámája világhírű, erre a legjobb 
bizonyíték, hogy szeptember közepén a badacsonyi 
Kisfaludy-kilátóhoz caplatva majdnem olyan erős volt 
a forgalom, mint a Váci utcában: német, holland, svéd, 
finn, koreai, orosz és lengyel túrázókkal találkoztam 
csak az odafele úton! A Szent György-hegy teteje már 
csendesebb, pedig a Kaán Károly turistaháztól indulva 
meseország bazaltorgonái adják a mennyország kapuját. 
A hegy tetején kilátó sem kell, hogy egyszerre lássuk 
a Mecsek, a Balaton, Szigliget, a Badacsony, a Bakony, 
Tihany és tiszta időben az Alpok tájait. 
Figyelem, az omlós talaj és a meredek, csúszós 
bazaltlépcsők fokozott óvatosságot kívánnak, ajánlott 
a magas szárú, jó minőségű túrabakancs, a jó kondíció. 
Készüljünk fel a hegyek tetején várható erős szélre 
meleg, víz- és szélálló ruházattal!

A Badacsony Céh Turisztikai Egyesület négy éve 
szervez ingyenes, vezetett túrákat a régióban. 
Októberben lesz tanösvény túra (7), rizlingtúra (14), őszi 
hangulatú túra Szigligeten (22), Tördemic körtúra (28), 
a mi kedvencünk viszont a november 4-i holdfény túra 
és a hajnalmadár túra november 11-én, ahol a badacsonyi 

bazaltbányák falán próbálunk rátalálni az Alpokból itt 
telelő, trópusi pillangóra emlékeztető hajnalmadárra.

Idősebbeknek, kisgyermekes családoknak egyaránt 
tökéletes célpont Badacsonyörsön a Folly arborétum. 
A 2016-ban bővített játszótér a kicsiknek, az arborétum 
saját borainak kóstolása a nagyoknak nyújt kikapcsolódást.

A balatonedericsi Csodabogyós barlang igazi extrém 
program, néhol csak négykézláb vagy hason csúszva 
lehet haladni! A vezetett túrákra előzetesen kell 
időpontot foglalni, kapunk sisakot, barlangászoverallt, 
fejlámpát, szakvezetést: csodabogyos.hu

Ne hagyjuk ki a szigligeti várat (októberben nyitva  
9–17-ig mindennap) és a tapolcai tavasbarlangot 
(nyitva 9.30–17-ig mindennap).

Helyi termelők portékáiból szombat délelőtt a Lábdi 
Piacon (Badacsonylábdihegy, Herczeg Ferenc Strand 
melletti sétány), vasárnap délelőtt pedig a messze 
földön híres Liliomkert Termelői Piacon válogathatunk 
Káptalantótiban.  

A nemzetközi építészeti díjat nyert – korábban Laposa, most Pátzay – 
borfeldolgozó üzem

A Borbarátok vendéglő egész éves nyitvatartással várja a vendégeket

Kilátás a Badacsonyra a Gilvesy Pincészet teraszáról Meredek bazaltlépcsők a Kisfaludy-kilátóhoz vezető ösvényen
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Hotel Kapitány����superior Wellness
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19. • Tel./Fax: +36 87 550 166 • +36 87 550 167

E-mail: sales@hotelkapitany.hu • foglalas@hotelkapitany.hu • www.hotelkapitany.hu

Ő S Z I  H É T K Ö Z N A P O K  S Ü M E G E N !
A sümegi ősz a kellemes időjárás mellett fantasztikus programokkal,

akciós csomagajánlatokkal várja azokat, akik feltöltődésre,
kikapcsolódásra, vagy csak egy kis közös

családi kirándulásra vágynak!

Őszi wellness akció félpanzióval, lovagi torna 
bemutatóval, wellness pihenéssel

– ráadásként most még előfoglalási kedvezménnyel

már 11 900 Ft / fő / éj-től!
Nálunk minden nap új élmény Vár!
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hirdetés

SZÖVEG —
LACKFI JÁNOS 

SOROZAT —
FRISS FORGÁCSOK

Nem tudom, más is szereti-e a hentesboltok hangulatát. 
Én gyakran kapok be egy falatot ilyen helyeken, mert 
bár lakik egy bájos állatvédő a lelkem legmélyén, és ő 
tényleg nagyon sajnálja a bocikat, malacokat, csirkéket, 
én bizony szeretem a húst, mi több, az a barbár és 
véres hangulat is tetszik, ami ilyenkor panorámaként 
körülveszi a táplálkozást. Legfőképpen mégis azért 
szeretem a hentesboltokat, mert egy komplett szeletét 
nyújtják a társadalomnak, eladókkal, vevőkkel, elcsípett 
beszélgetésfoszlányokkal. A pultokon halmokban a véres 
koncok, a falon Fradika az ász, a középső pultnál igazi 
komor bika, őszes üstökű, bajszos férfiember, keveset 
szól, és csak a vevőkhöz. A nem első fiatalságát élő, 
szép arcú kasszás hölgyet, aki saját szavai szerint majd 
belehal az éhségbe, egy készséges, kopaszra nyírt, 
nyurga hentesfiú eteti friss töpörtyűdarabokkal a pulton 
áthajolva. A rántotthús-képű, csupa-nyájasság idős hentes 
résztvevően érdeklődik egy nénikétől, hogy van a dereka, 
jól teltek-e az ünnepek a lányáéknál vidéken. Két aszfaltozó 
májashurkára utazik, a negyvenes eladó, aki a sült húsok 
felelőse időtlen idők óta, elboruló tekintettel meséli nekik, 
hogy ő aztán soha, soha, de soha nem volt orvosnál 
azelőtt, most meg tessék, aszondják, hogy a szívével van 
a baj. Egy papagájtarkára kiöltözött úrinő már megette 

a véres hurkát, teátrálisan utánrendel, és áradozik, milyen 
pazar, a múltkor se volt rossz, de most isstenien kikeverték, 
így, két ss-sel. Nekem pedig komoly, kedves fiatalember néz 
a szemembe merően, és egy beteg gyerekeket támogató 
alapítványról beszél. Azt mondja, annyi időt kér csak, 
amennyi egy lift útja az ötödikre, azalatt mindent elmond, 
és dönthetek, szimpatikus-e nekem az ügy, akarok-e 
melléállni. Figyelmesen harapdálom a csirkecombot, 
hozzá az almapaprikát és a habos bélű fehér kenyeret. 
Aki vegetáriánus, nyugodtan botránkozzék meg! Egy jobb 
zöldséges boltja különben ugyanilyen életteli hely.

Nincs talán osztatlanabb gyönyörűség, mint saját szőlőt 
enni a késő délutáni kertben. Vadabb, nyersebb nyilván 
van: kötélvégen üvöltve ugrani semmibe, fejjel a vízesésbe, 
szeretkezésbe, alkohol mámorába. De ártalmatlanabb, 
békésebb, teljesebb aligha. Együtt vagy a világgal, pár 
grammal változtatod csak kristályszerkezetét. Még 
a szőlőtőke fölötti muslicák idétlen szinkronúszása is kell 
hozzá. Persze lesz még a szőlő édesebb (bár ez már, amit 
ropogtatsz, sose), lesz a táj fájdalmasabb, az elmúlás 
árnyéka sötétebb. Most viszont ez van, saját kert, saját 
szőlő megtöretése, saját tested mint must hordója, saját 
halál, amelyet az őszben elővételezel.  

VÉRES HÚS, 
VÉRZŐ SZŐLŐ
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A hugenották
Opera öt felvonásban, francia nyelven, magyar és angol felirattal
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a nyomozás, amelyet a nézők vezetnek és befolyásolnak, 
így a történet minden előadáson máshogy alakul. 

Bemutató: Centrál Színház, 2017. október 20.

RÖGTÖNZÖTT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  
A MOMENTÁN TÁRSULATTAL
Az iskolaszínházi előadáson a humor és az improvizáció 
eszközeivel és szakemberek segítségével taglalják 
az iskolai lét nehézségeit. Ott lesz a Momentán Társulat, 
Jocó bácsi, Polus Enikő mentálhigiénés szakember és 
egy diák. A programot a Felelős Szülők Iskolája és a K11 
szervezi, várják a 10 évnél idősebb gyerekeket, a szüleiket, 
a pedagógusokat és mindenkit, aki szeretné megérteni, 
hogy mi zajlik a gyermek, a tanár és a szülő fejében. 

K11 Művészeti és Kulturális Központ, 2017. november 4.

MOZINET FILMNAPOK
Az idei rendezvényen a Cannes-i, Velencei és Torontói 
Nemzetközi Filmfesztivál programjából szemezgethetnek 
a nézők, látható lesz többek között egy orosz filmdráma, 
egy olasz családi tragikomédia és az „Életrevalók” 
rendezőinek új filmje, az „Eszeveszett esküvő” is. Ez utóbbi 
film egy profi rendezvényszervezőről szól, aki bár már 
levezényelt többszáz esküvőt, arra nincs felkészülve, ami 
a XVIII. századi francia kastélyban és annak parkjában 
történik. 

Több városban, 2017. október 20–23.

HAJMERESZTŐ
Paul Portner krimi-vígjátékát a Centál Színház mutatja 
be októberben Simon Kornél főszereplésével, Puskás 
Tamás rendezésében. A történet: egy fodrászszalonban 
valaki leszúr egy világhírű zongoraművésznőt. A gyilkos 
az üzletben van, tehát fodrász vagy vendég. Indul 

OKTÓBERI KIMENŐ

ÖSSZEÁLLÍTOTTA —
BAKA ILDIKÓ, FODOR KRISZTINA

SOROZAT —
KIMENŐ

Részlet a „Szeretet nélkül” című filmből

Simon Kornél
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CSALÁD ÉS MŰVÉSZET

MEGHÍVÓ
HELYSZÍN: 

VÁRKERT BAZÁR
1013 BUDAPEST, YBL MIKLÓS TÉR 6.

RENDEZVÉNYTEREM

A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES, DE 
ELŐZETES, VAGY HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ +36/1/3651414  
SZERKESZTOSEG@KEPMAS.HU 

ONLINE REGISZTRÁCIÓ:
 KEPMAS.HU/KEPMAS-EST

stílusos elkötelezettbátor

RENDEZŐ:

KÖZREMŰKÖDŐ:

TÁMOGATÓ:

NEMCSAK 
EGYMÁSTÓL 
VÁLUNK

Hogyan bomlik le egy család, ha a szülők elválnak, 
hogyan érinti ez a gyermekek és a szülők további életét. 

Mit tehetünk válás előtt, helyett és után?

Az estet Jankovics Anna Világgá mentem c. 
45 perces darabja nyitja, amelyet a szerző, rendező 

és előadó kortárs szerzők szövegeiből vágott 
és illesztett újra eggyé.

Az előadás után Szám Kati beszélget 
a témáról meghívott vendégeinkkel, 

BALKUNÉ SZŰCS EMESE 
tanácsadó szakpszichológus 

és KOZMA-VIZKELETI DÁNIEL 
kiképző családterapeutával.

2017. 
10.16.
HÉTFŐ

19 ÓRA

AURORA BOREALIS – ÉSZAKI FÉNY
Októberben kerül a hazai mozikba Mészáros Márta 
legújabb, immár 26. alkotása Törőcsik Mari, Tóth Ildikó és 
Törőcsik Franciska főszereplésével. A fordulatokban gazdag 
családtörténet anya és lánya kapcsolatának mélységeit 
boncolgatja, a hazugságok és elhallgatások leleplezésének 
felszabadító erejéről beszél. 

Országszerte a mozikban, 2017. október 19-től

KÜRTŐSKALÁCS FESZTIVÁL
A szervezők koncertekkel, gyerekműsorokkal, kiállításokkal, 
kézműves vásárral, Hungarikum-sátorral és persze 
a legkülönbözőbb ízű és méretű kürtőskalácsokkal várják 
a látogatókat. Fellép többek között az Aranyszamár 
Bábszínház, a Kolompos zenekar, Kürtipédia néven pedig 
nyereményjáték is lesz Berecz István vezetésével. 

Gesztenyés-kert, 2017. október 13–15.

Részlet a filmből



RAJZFILMÜNNEP
A KEDD Animációs Stúdió 5. alkalommal rendezi meg 
az Országos Rajzfilmünnepet. Idén országszerte több 
mint 60 helyszínen, mintegy 120 animációs film közül 
válogathatnak a rajzfilmek szerelmesei. Valamennyi 
csatlakozó város és helyszín gazdag kínálatból 
állíthatja össze műsorát: olyan klasszikusokból, mint 
a Vuk, Lúdas Matyi, Magyar népmesék – valamint idén 
bemutatott magyar rajzfilmekből, mint az Egy Kupac 
Kufli és a Lengemesék, népszerű sorozatokból, mint 
a Bogyó és Babóca, Pocoyo és a Hoppi mesék, vagy akár 
kortárs európai rajzfilmekből, mint a Messzi észak vagy 
a szlovén animációs szövetség válogatása. A helyszíneken 
a vetítések mellett most is számos kiegészítő program 
várja a látogatókat: lesz kiállítás, rajzfilmes tájékozódási 
verseny, kézműves foglalkozás, kirakodóvásár és sok-sok 
más családi élmény!

Több városban, 2017. november 3–5.

FŐVÁROSOK
A Duna Szimfonikus Zenekar hangversenyén 
a műismertetést követően részletek hangzanak el 
többek között az alábbi művekből: Haydn: 104. szimfónia 
(„London”); Mozart: D-dúr szimfónia („Prágai”);  
Bizet: Róma-szvit; Gershwin: Egy amerikai Párizsban;  
ifj. J. Strauss: Bécsi vér keringő. 

Duna Palota, 2017. október 15.

 

BUDAPEST MUSIC EXPO
A rendezvény érdekes lehet a zenekedvelőknek, az amatőr 
és a profi zenészeknek és a családoknak is. A gyerekek 
zeneovis foglalkozáson, zenetréningen vehetnek részt, 

a legkülönfélébb hangszereket próbálhatják ki, a hang- és 
a hanghatáskeltés ezernyi eszközével ismerkedhetnek meg. 

Hungexpo Budapest Vásárközpont, 2017. október 6–8.

THE GREAT HUNGARIAN SONGBOOK 2 –  
RÉGI SLÁGEREK JAZZRUHÁBAN
2014-ben már készült egy válogatás a múlt század magyar 
könnyűzenei slágereinek átdolgozott és újrahangszerelt 
változatából. Az újabb válogatás Zerkovitz Bélát és a hajdani 
táncdalfesztiválok sikergyárosait, a hatvanas évekbeli 
zenés játékok alkotóit idézi meg. A slágereket Tompos Kátya 
és Takács Nikolas énekli, zenél a vonósokkal és fúvósokkal 
kibővített Jazzical Trio. 

MÜPA, 2017. október 5.

Tompos Kátya
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Az egyetemes festészet legsikeresebb  
hamisítója magyar volt. 

Kit, hogyan, mennyiért másolt?

GYŰJTŐ
Minden szerdán a Trend FM-en  
15.30-tól

Elmyr de Hory 
1906-1976

Hallgassa további 
érdekességekért
a kultúra és befektetés világából

www.trendfm.hu
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varandoscsomag@promobox.hu
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SZÖVEG —
MIRTSE ÁRON 

SOROZAT —
VADÁLLATOK KÖZELRŐL

Létezik egyáltalán abszolút szépség? És az állatoknak is van fogalmuk erről? 
Szebb a páva, mint a pulyka – szoktuk mondani, de azt azért biztosra vehetjük, 
hogy a pulykatojók nem cserélnének le egy szép, vörös fejű, kopasz, bibircsókos 
nyakú pulykakakast holmi fényes tollú, tollbóbitás piperkőcre. Vagyis a pulykának 
a pulyka a szebb.

GÁCSÉROK ÉS GÚNÁROK 
Kimondhatjuk, hogy az állatvilágban is van szerepe a küllemnek a párválasztásban? 
Azoknál az állatoknál, amelyeknél a látás döntő szerepet játszik az érzékelésben, mint 
amilyenek a madarak is, mindenképpen. Számos madár hímje visel színes nászruhát, 
amely nemcsak a mi szemünkben látványos, hanem pontosan az a célja, hogy a tojót 
elkápráztassa, figyelmét magára vonja. A legszebb nászruhákat azok a hímek viselik, 
amelyek nem kötnek tartós párkapcsolatot választottjukkal, és nemigen vesznek 
részt az ivadékgondozásban sem: míg a récék gácsérjai vagy a tyúkfélék kakasai 
sokkal színesebbek a tojónál, addig a ludaknál a gúnárokat, illetve a darvak vagy 
a gólyák hímjeit szinte meg sem lehet különböztetni a tojótól: egyszer kellett csak 
meghódítani, onnantól együtt maradnak, jó esetben életük végéig.

SZEBB A PÁVA?
A szebbik nem – szoktuk mondani a nőkre, és férfiszemmel biztos, hogy így is 
van. Az állatvilágban ez mintha másképp lenne: ott inkább a hímek a díszesek 
(„hímesek”), és ők kápráztatják el pompás küllemi adottságaikkal a szerényebb 
megjelenésű nőstényeket. De mennyi szerepe van vajon a szépségnek az állatok 
párválasztásában?

100 KIMENŐ



NE LEGYEN FELEMÁS
Akkor hát a tartós kapcsolatban élő madaraknál 
közömbös a külső? Nem, ezt azért nem lehet 
mondani. Számít például a szimmetria. A füsti fecskék 
párválasztási szokásait tanulmányozva a kutatók azt 
tapasztalták, hogy minél hosszabbak a hím farkának 
két oldalán a villát alkotó tollak, annál kapósabb lesz 
a fecskemenyecskéknél. Ámde az is kiderült, hogy ez 
csak addig igaz, amíg a két oldal hosszúsága egyezik. 
Ha viszont az egyik oldalon rövidebbre vágják 
a tollat, hosszabbíthatják bármeddig a másikon, a hím 
népszerűsége csökkenni fog. A szimmetria az egészség 
fokmérője a szarvasoknál is, és erről a bika évről 
évre számot ad: tél végén-kora tavasszal elhullatott 
agancsa helyett minden nyáron újat növeszt, nemcsak 
azért, hogy párbajozzon vele, hanem azért is, hogy 
a tehenek az agancs szimmetriája alapján ítélhessék meg 
örökítőképességét, egészségi állapotát.

VAN, AKI AZ ORRÁVAL LÁT
A szépség persze nem minden: vannak olyan állatok, 
amelyek jobban hisznek a fülüknek vagy az orruknak, 
mint a szemüknek. Az énekesmadarak hímjei dalukkal 
próbálják belopni magukat választottjuk szívébe, 
amellett, hogy az ének területjelzésként is szolgál 
a többi hím irányába. Az emlősök pedig általában sokkal 
inkább a szaglásuk alapján döntenek: ha a kiszemelt 
partner illata elég vonzó, akkor az sem baj, ha a külleme 
nem olyan megnyerő. A híres főemlőskutató, 
Jane Goodall Afrikában, a csimpánzok terepi 
tanulmányozása közben figyelt fel arra, hogy az általa 
követett csimpánzcsapat egyik idős, viharvert, emberi 
szemmel szépnek semmiképp nem mondható nősténye 
milyen ellenállhatatlan vonzerővel bír a hímekre 
nézve, ami utódainak nagy számában is egyértelműen 
megnyilvánult.
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ÉS AZ EMBER?
Az állatvilágban általánosan elmondható, hogy ha 
valamelyik nem szebb, díszesebb, az szinte mindig 
a hím. Miért vagyunk mi, emberek, kivételek? 
Bármilyen meghökkentően hangzik is, a válasz 
az, hogy nem vagyunk azok. A szépség, amint 
láthattunk, viszonylagos, az viszont tény, hogy azok 
a küllemi sajátosságok, amelyek a hím állatokat 
feltűnőbbé teszik, mindig az ivarérettséggel állnak 
összefüggésben: megkülönböztetik a felnőtt hímet 
a nőstényektől és a hozzájuk nagyjából hasonló, 
mindkét nembeli növendékektől. Hogy a páva 
faroklegyezőjét emberi szemmel szebbnek látjuk, mint 
a pulyka bibircsókos nyakát, az ebből a szempontból 
mindegy: a célja mindkettőnek ugyanaz, és ugyanaz 
az oroszlán sörényének vagy a hím gorilla ezüstös 
hátának is: megkülönböztetni a felnőtt hímet a csapat 
többi tagjától.

A GYÍKOK ÉLETÉBEN IS FONTOS SZEREP JUT 
A DÍSZES KÜLSŐNEK: A LEGTÖBB GYÍKFAJ HÍMJE 

ÉLÉNKEBB SZÍNŰ, MINT A NŐSTÉNY, ÉS EGYES 
CSALÁDOKNÁL JELLEMZŐEK A KÜLÖNFÉLE 

BŐRFÜGGELÉKEK: TARAJOK, LEBERNYEGEK IS.

AZ AUSZTRÁLIÁBAN ÉLŐ LUGASÉPÍTŐ MADÁR 
TOLLAZATA CSILLOGÓ KÉK. A HÍM ÁLTAL ÉPÍTETT 
LUGAS KIZÁRÓLAG AZ UDVARLÁS HELYSZÍNÉÜL 
SZOLGÁL. A HÍM ÖSSZEHORD BELE MINDENFÉLE 

KÉK SZÍNŰ TÁRGYAT, SŐT, KÉK BOGYÓK LEVÉVEL 
MÉG KI IS FESTHETI.
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A SZEBBIK NEM
Ha elfogulatlan, természettudományos 
megközelítésből nézzük a dolgot, az ember sem 
kivétel. A férfiaknak felnőttkorukra az arcuk, sőt, 
olykor a testük is szőrös lesz, a fejük viszont gyakran 
lekopaszodik. Ezek a tulajdonságok – a szakáll, 
a bajusz vagy akár a kopasz fej – pontosan ugyanazt 
a célt szolgálják, mint az állatvilágban ismert férfiúi 
díszek: felismerhetővé teszik a kifejlett hímet. Ezeket 
az ivarérettséggel járó megkülönböztető jegyeket 
az embernél is a hím viseli – csakhogy a szépség 
fogalmát, ideálját a kultúra évezredei során elsősorban 
férfiak határozták meg, akiknek viszont jobban 
tetszenek a hölgyek finomabb arcvonásai, sima 
bőre, arról nem beszélve, hogy a hajukból micsoda 
költeményeket tudnak varázsolni...  

AZ A SZABÁLY, AMELY SZERINT A TARTÓS 
KAPCSOLATBAN ÉLŐ PÁROK TAGJAI KÜLLEMRE NEM 
TÉRNEK EL JELENTŐSEN EGYMÁSTÓL, A PATÁSOKNÁL 

IS ÉRVÉNYESNEK LÁTSZIK: A SZARVASOK, 
ANTILOPOK SZARVAT, AGANCSOT VISELŐ 

HÍMJEI A PÁRZÁSI IDŐSZAKBAN VIASKODNAK 
A NŐSTÉNYEKÉRT, MÍG A LOVAKNÁL ÉS ZEBRÁKNÁL 

A CSŐDÖR TARTÓSAN EGYÜTT ÉL A KANCÁKKAL –  
ÉS NEM VISEL MEGKÜLÖNBÖZTETŐ „JELVÉNYT”. 

MÉG EGY BOGÁR PÁRVÁLASZTÁSÁT IS 
BEFOLYÁSOLHATJA A PARTNER KÜLSEJE.  

EGYES BOGARAK HÍMJE LÁTVÁNYOS FEJDÍSZÉVEL 
KÁPRÁZTATJA EL A NŐSTÉNYT.
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SZÖVEG —
PÁCZAI TAMÁS

SOROZAT —
TERMÉSZETKÖZELBEN
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SZÉGYENLŐSÖK

A Londonban élő fotóművész az elmúlt évtizedben szinte kizárólag állatokat 
fényképezett. Népszerű portréin emberi tulajdonságok, érzelmek, élethelyzetek 
köszönnek vissza, ezért munkáit kritikusai gyakran így jellemzik:  
 antropomorfológiai esettanulmányok állatokról.

„Nem természetfotós vagyok. Néha háziállatokat, máskor fogságban élő vadállatokat 
fényképezek stúdiókörülmények között, de gyakran dolgozom terepen is. Igaz, ilyenkor sem 
a dokumetálás érdekel, én inkább azt szeretném megmutatni, amit az állatok mesélnek rólunk, 
emberekről.” 

Tim Flach bevallott célja, hogy kompozícióival a legempatikusabb érzelmeket 
váltsa ki a nézőkből, hiszen komolyan foglalkoztatja, hogy miért hisszük vagy 
gondoljuk, hogy az ember a teremtés koronája, az élővilág origója. Az állatvilág 
szépségét a legaprólékosabb részletekig visszaadó képei tükröt mutatnak, ítélet 
helyett létkérdésekbe „terelve” olvasóit.   

Tim Flach négy könyvet adott ki az elmúlt években, 
ezek és sok fényképe is megtalálható honlapján: timflach.com. 

Bőrkabátjukat állig „begombolva”, elcsent sütit rejtegető megszeppent 
gyerek módjára behúzott fejjel állva várják a következményt a képen látható 
repülőkutyák. Pedig valójában lógnak, a képet Tim Flach állította a feje tetejére.
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BOTH MIKLÓS

„A 81 ÉVES MARIA 
SZTEFANOVNA EGYIKE 
ANNAK A TÖBB SZÁZ UKRÁN 
FALUSI NÉPDALÉNEKESNEK, 
AKIKKEL EGYÜTT EGY 
ÉNEKES ARANYKOR 
IS VÉGÉRVÉNYESEN 
ELTŰNHET.”
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