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Amennyiben segítenének a hazánkba érkező háború elöl menekülőknek, az alábbi felsorolásban kiválaszt-
hatják, hogy kiken keresztül tudnak:

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet: 
https://segelyszervezet.hu/kampanyok/haboru-ukrajnaban/  oldalon bankkártyás adományozásra van lehetőség, illetve a 

1353-as adományvonalon telefonhívásonként, illetve SMS-enként 250 Ft-tal tudjátok támogatni a szervezetet.

Oltalom Karitatív Egyesület
https://www.oltalom.hu

Budapest Bike Maffia
https://facebook.com/events/s/menekult-krizis-bike-maffia-ag/992784384993009/

Katolikus Karitász 
https://www.facebook.com/karitasz/posts/5554511284577757

Magyar Vöröskereszt: 1359-es adományvonal hívásával, illetve banki átutalással várja a segítséget, a Magyar Vöröskereszt 
10405004-00026548-00000009-es számlájára indított utalásoknál közleményben kérik, hogy a „humanitárius válság” szerepel-
jen. „Külföldről történő átutalásnál: IBAN szám: HU32 1040 5004 0002 6548 0000 0009, Swift kód: OKHBHUHB, Bank neve: K&H 
Bank Zrt., Bank címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Közlemény: humanitárius válság”

Magyar Máltai Szeretetszolgálat: „11784009-20200776 számú számlára indított átutalással, vagy az adomanyozz.hu olda-
lon indított online befizetéssel, vagy a 1350-es adományvonal hívásával lehet.”

Baptista Szeretetszolgálat: a 1355-ös adományvonalon várja a támogatást, hívásonként 500 Ft-tal tudjátok segíteni a mun-
kájukat, az UniCredit 10918001-55555555-55555555-os számlaszámon várják azoknak az adományait, akik pénz utalásával 
segítenének (közleménybe írjátok bele, hogy „Ukrajna”), illetve online adományozásra is van lehetőség a www.baptistasegely.
hu/adomanyozas oldalon keresztül.

Magyar Református Szeretetszolgálat: üzemelteti a 1358-as adományvonalat, melynek tárcsázásával hívásonként 500 fo-
rinttal tudjátok támogatni a humanitárius munkát, és adakozni is tudtok a   www.adomany.jobbadni.hu weboldalon „vagy 
közvetlen utalással a szervezet számlaszámán: CIB 10702019-85008898-51100005 (A közlemény rovatba kérik beírni: Ukrajnai 
krízis)”.

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány: honlapjukon: https://unicef.hu/veszhelyzet-ukrajnaban szintén bankkártyás támo-
gatásra van lehetőség.

Ebbe a Facebook csoportba belépve is tudtok segíteni, vagy segítséget kérni: 
Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) 
https://www.facebook.com/groups/994143548136400/

A szallas.hu csapata összeköti a szállásadókat és a menekülőket, úgy, hogy a saját jutalékukról lemondana, továbbá arra 
kérik a partnereiket, hogy biztosítsanak kedvezményt a rendkívüli körülmények miatt. Az alábbi elérhetőségeken tudod őket 
elérni: +36-30/344-2000 (9:00-18:00) vagy szallas@szallas.hu 

Díjmentes szállás esetén az Utazómajom ajánlja az önkénteseket, akik az alábbi térképen jelölték, hogy hol fogadnák be 
szívesen a szomszéd országból menekülő családokat.

Itt tudod megnézni: http://majom.eu/AUF

Migration Aid: a hivatalos facebook oldalukon (https://www.facebook.com/migrationaid.org/)
1.      önkénteseket keresnek, akik a menekültek közvetlen ellátásában segítenek,
2.      az ukrán határ melletti településeken olyan ingatlantulajdonosok jelentkezését várják, akik vállalják, hogy fagymentes 
helyen átmenetileg tárolják az adományokat,
3.      ukránul vagy oroszul jól beszélő önkéntesek jelentkezését is várják, alkalomszerű fordítási munkákban segíteni tudnak,
4.     online szervezési, adminisztrációs munkákban segíteni kívánó önkéntesek jelentkezését is várják.

https://segelyszervezet.hu/kampanyok/haboru-ukrajnaban/
https://oltalom.hu/
https://facebook.com/events/s/menekult-krizis-bike-maffia-ag/992784384993009/
https://www.facebook.com/karitasz/posts/5554511284577757
https://adomanyozz.hu/
https://www.baptistasegely.hu/adomanyozas
https://www.baptistasegely.hu/adomanyozas
http://www.adomany.jobbadni.hu
https://unicef.hu/veszhelyzet-ukrajnaban
https://www.facebook.com/groups/994143548136400/
https://szallas.hu/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1NoDDY2T-xUBBN8z3_nBckupYWx7RwoZl&hl=hu&fbclid=IwAR3dEFhsU5INBpi0qg_MWfF3gd7pSEfLcNvuV04IUMt0KyHZZsultDY6Azs&ll=47.65116622141622%2C20.45191197834117&z=7
https://www.facebook.com/migrationaid.org/
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Havi rendszerességgel megjelenő digi-
tális kiadvány, pdf formátumban. A Csak 
Pozitívan Média Kft. fenntart minden, a 
lap bármely részének bármilyen mód-
szerrel, technikával történő másolásával 
és terjesztésével kapcsolatos jogot. A 
laphoz tartozó oldalak tartalmát és ki-
alakítását nemzetközi és magyar törvé-
nyek védik. A Csak Pozitívan Média Kft.  
pontos és hiteles információk közlésére 
törekszik, de a tájékoztatásból fakadó 
esetleges károkért felelősséget nem vál-
lal. A cikkek és hirdetések tartalmáért a 
szerzők vállalják a felelősséget.

Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! 
E sorok írásakor kezdődött Ukrajna ellen a tényleges támadás.

Nem szeretnék állást foglalni politikai, geopolitikai, hatalmi, hitrendszer-
béli kérdésekben. Egyetlen irányból tudok közelíteni: a szeretet irányából. 
Mit tenne a szeretet? A szeretet valószínűleg nem rombolna, nem ölne, 
nem okozna fájdalmat. Természetesen nem rózsaszín ködben gondolko-
dom, nem utópiákat magasztalok. Ám valahogy folyamatosan piszkál és 
feszít az a gondolat, hogy a történelmünkben feljegyzett annyi háború, 
szenvedés, pusztítás után; túl sem kerülve egy világjárványon, még min-
dig itt tartunk 2022-ben? Nem volt elég? Még mindig területekért, ásványi 
anyagokért, energiahordozókért, félelemből fakadóan stratégiai ponto-
kért megy a harc? 2022-ben az ember még mindig háborúzni akar, el-
foglalni, leigázni? A nagyon nagy többség nem hiszem. Ez, azt gondolom 
- minden ítélkezés, általánosítás nélkül -  hatalmi mámorba ragadt, önér-
tékelési problémás, komoly érzelmi és pszichés gondokkal küzdő vezetők 
akarhatják csak. Az ember békére vágyik, haladásra, fejlődésre, nyugodt 
életre, egészségre, gyermekei felnevelésére, békés öregkorra, elégedett 
életre. A háború, az agresszió ezt nem hozhatja el. Ez, a jelenlegi esetben  
nem a legnagyobb jó érdekében zajló cselekedet. Csak a saját érdekek 
mentén nem lehet közös jót tenni.
Elkeserít, hogy még mindig itt tartunk. Arra kérek minden olvasót, hogy 
együttérzése terjedjen ki minden oldal minden résztvevőjére, azokra, akik 
elszenvedői és azokra is, akik okozói e helyzetnek. Érdemes szeretni min-
denkit, de nem kötelező. Emellett, tudni kell határozott NEM-et mondani.

Furcsa egybeesés, hogy már jelen magazinunkban is foglalkozunk az ag-
resszió egyes fajtáival, a bántalmazással. Egyben készítjük elő jövő hó-
naptól egy ismert személlyel való együttműködésünket, aki élharcosa a 
bántalmazással kapcsolatos edukációnak. Magazinunk elkötelezetten 
beáll a téma apropóján az edukálásba, szeretnénk kapocs lenni a szer-
vezetek és a bántalmazást elszenvedők között, a döntéshozók és szakmai 
szervezetek között. Elősegíteni a változást.

*****
Ne feledjék: www.cspm.hu! 
Ne feledjék, magazinunkban a tartalom, a linkek és a hirdetések kat-
tinthatóak. Várjuk felületeinken! A tudatos emberek minket válasz-
tanak!

*****
Tartalmainkban maradunk elkötelezettek a fenntartható jövő, a kör-
nyezettudatosság, környezetvédelem, a klímakatasztrófa enyhítése, a 
mentális és fizikai egészség megőrzése, a tudatos élet, az önismeret és 
önfejlesztés, a tudatos és a környezettel szimbiózisban működő gazda-
ság-ipar-kereskedelem átalakítása, a békés egymás mellett élés, az el-
fogadás mellett. Természetesen a felsorolást még sorolhatnánk. 

A média változik, és mi kezdtük el!
Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében! Csak POZITÍVAN!

Czeczon István
Alapító, tulajdonos, főszerkesztő

https://cspm.hu/
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Az MME január végén a lakosság segítségét 
kérte a Magyarországon telelő erdei fülesbag-
lyok országos felméréséhez. A beérkezett adatok 
alapján Magyarország 699 településén, 1 104 
helyszínen 11 040 erdei fülesbagoly telelt, ami 
közel 33 százalékkal kevesebb a tavalyi számolás 
eredményénél.

A jelentős csökkenés hátterében két ok együt-
tes hatása állhat. Az egyik a mezeipocok-állo-
mány tavalyi csúcsát követő természetes, erős 
visszaesés, amely alapvetően meghatározta, 
hogy ebben a téli szezonban mennyi bagoly lak-
hat jól idehaza. 

A másik körülmény az éppen a felmérés ide-
jére betörő erős, sok helyen viharos erejű szél. 
Ennek köszönhetően olyan nappalozóhelyek ma-
radtak üresen a felmérés napjaiban, ahol máskor 
több tucat vagy akár száznál is több erdei füles-
bagoly szokott gyülekezni. 

Csökkent a hazánkban telelő
erdei fülesbaglyok száma

A felmérésben a lakosság mellett az MME Ra-
gadozómadár-védelmi Szakosztálya helyi cso-
portjai, munkatársai és önkéntesei, a nemzeti 
park igazgatóságok természetvédelmi őrszolgá-
lata, más civil szervezet, két óvoda és hat iskola, 
összesen 406 ember vett részt. Ennek köszönhe-
tően Magyarország összes megyéjéből és a fő-
városból is érkeztek megfigyelési adatok. Ebben 
az évben 129 olyan településről is érkeztek infor-
mációk, ahonnan az előző évben nem, ezek közül 
69-ben találtak fülesbaglyot.

Az évről évre bővülő adatsorokból sok követ-
keztetés vonható le. Az idei kapcsán az egyik leg-
sokatmondóbb, a hazai agrárgazdaságot érintő 
egyik ilyen információcsoport a baglyok által el-
pusztított kisrágcsálók nagy száma. A Magyaror-
szágon tartózkodó 11 040 fülesbagoly legalább 
2,76 millió - mezőgazdasági kárt is okozó - rág-
csálót pusztít el a 2021/2022-es telelési időszak-
ban. Ezek a számok is igazolják a baglyok védel-
mének fontosságát.

Megközelítőleg 11 ezer erdei fülesbagoly telelt Magyarországon, ez jelentős csökkenés a ta-
valyi felmérés adataihoz képest - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

CZECZON
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Akár 900 kilométert is megtehet 
éjszakánként az erdei szalonka

Műholdas nyomkövető eszközökkel két éven át vizsgálták az erdei szalonkák vonulását a Ma-
gyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kutatói. Az új adatok alapján néhány egyed 
egyetlen éjszaka alatt 900 kilométert is megtett, megállókkal együtt pedig hazánkból mintegy 
5 ezer kilométer távolságra, az Urál-hegységen túlra is eljutott.

A MATE Vadgazdálkodási és Természetvédel-
mi Intézet kutatói 2020 tavasza óta követik nagy 
pontosságú műholdas jeladókkal tizenöt erdei 
szalonka viselkedését. 

Mint a MATE közleményében olvasható, az 
Agrárminisztérium támogatásával szűk két év 
alatt gyűjtött adatok részben kiegészítik, részben 
felülírják a korábbi ismereteket a faj tavaszi és 
őszi vonulásáról.

„Bár a madarak gyűrűzése révén több egyedet 
lehet nyomon követni, a módszer hatékonyságát 

erősen befolyásolják az olyan emberi tényezők, 
mint a gyűrűzői és a vadászati aktivitás. Az új ku-
tatásban ugyan szerényebb egyedszámban vizs-
gáltuk a madarakat, cserébe viszont a rendszeres 
időközönként elküldött GPS-lokalizációk révén 
a jeladós madarak teljes vonulási útvonalát, sőt 
akár pontos területhasználatát is fel tudtuk térké-
pezni” - mutatott rá a közleményben Csányi Sán-
dor, a MATE VTI Vadbiológiai és Vadgazdálkodá-
si Tanszék vezetője.

Az eredmények szerint az egyedek tavaszi vo-
nulása változatos képet mutat: míg az egyik jel-
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adós erdei szalonka két nap alatt Lengyelországig 
repült, addig kettő közülük még az Urál-hegysé-
get is maga mögött hagyta. Ez azt jelenti, hogy pi-
henőkkel együtt egy hónap alatt mintegy 5 ezer 
kilométerre jutottak el. A vizsgált szalonkák a pi-
henőhelyek közt egy éjszaka alatt átlagosan 350 
kilométert tettek meg, néhányan azonban ugyan-
ennyi idő alatt akár 900 kilométert is repültek.

Mint arra Schally Gergely, az intézet fiatal ku-
tatója rámutatott, két jeladós madár egészen kü-
lönösen viselkedett. „Egyikük március közepén 
elhagyta Magyarországot, néhány nap elteltével 
viszont - feltehetően a kedvezőtlen időjárási kö-

rülmények miatt - visszafordult, majd pontosan a 
jelölése helyére tért vissza, ahol további két hetet 
töltött el, mielőtt újra elindult volna. Egy másik 
szalonka ezzel szemben a december végi hideg 
időszakban Olaszországba vándorolt, majd feb-
ruár végén visszajött a hazai jelölése helyszínére 
és nálunk töltötte a teljes márciust”.

A kutatók szerint a tizenöt vizsgált erdei szalonka 
viselkedése alapján korai lenne a teljes állományra 
vonatkozó általános következtetéseket levonni, az 
Országos Erdei Szalonka Monitoring-programhoz 
kapcsolódó kutatás eredményei azonban feltét-
lenül a folytatásra érdemesek.
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A kérődző egy szederbokorban szaglászva, 
sértetlenül került elő egy héttel később, 80 kilo-
méterre a helytől, ahol az áradás elragadta.

Gazdája, Tony Peacock a The Guardiannek 
elmondta, hogy a 18 hónapos bika 37 társával 
legelt egy karámban a Maruia-folyó feletti She-
nadoah nevű területen február 10-én, amikor sza-
kadni kezdett az eső.

„Soha még ennyi esőt nem láttam. Az előre-
jelzés 60 millimétert jósolt, de másnap reggel az 
esővízmérőből több mint 160 milliméternyit ön-
töttem ki” - mesélte.

Nem volt ideje, hogy ekkora felhőszakadás-
ra felkészüljön, így néhány állatot kimentett az 
emelkedő vízből, azonban a fiatal hereford bikát 
két másik marhával együtt elsodorta a víz.

Egy héttel később telefonon keresték az Os-
pri nevű mezőgazdasági cégtől, és azt mondták 

neki, hogy egy westporti gazdánál van az egyik 
bikája, megadták neki a telefonszámát.

Peacock felhívta a gazdát, aki azt mondta, a 
bika úgy nézett ki, mint amelyiknek egy kis „pihe-
nésre lenne szüksége”.

A gazda szerint a fiatal állat óriási utazást élt 
túl, a Maruia-folyóba sodorta az ár, az levitte a 
több mint 10 méteres Maruia-vízesésen, keresz-
tül a Buller-folyó torkolatán, át az O’Sullivan híd 
alatt, végül éppen csak megúszta, hogy a tenger-
ben kössön ki.

„Csoda, hogy túlélte. Nagyon örültem, amikor 
megtudtam, hogy él. Azt hiszem, legenda lesz 
belőle, és néhány tehénnel együtt nyugdíjba kül-
döm egy karámba” - tette hozzá a gazda.

Peacock szomszédjának 70 tehene veszett 
oda az áradásban, egy másiknak 12. A gazda azt 
mondta, szerencséje volt, neki végül csak kettőtől 
kellett búcsút vennie.

Túlélés: 80 kilométer a folyón

Túlélte egy fiatal bika, hogy egy megáradt folyó 80 kilométeren, egy víze-
sésen keresztül majdnem a tengerig sodorta Új-Zéland nyugati partvidékén.

CZECZON
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CZECZON

Erdők nélkül 
Magyarország védtelen

A klímaváltozás negatív hatásai elleni küz-
delemben az erdő jelenti a legfontosabb 
eszközt és lehetőséget, természetességük 
és ökológiai egyensúlyuk fenntartása a jövő 
kulcskérdése, alapvető kihívása.

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara és az 
Erdészeti Tudományos Intézet szervezésében 10-
én lezajlott Erdészeti Tudományos Konferencián 
az erdők kezelését támogató tudományos vála-
szokat, kutatási eredményeket ismerhette meg 
a hallgatóság. Több mint ezer tudós, kutató és a 
gyakorlatban dolgozó erdész szakember részvé-
telével zajlott a rendezvény, amely a környezet, a 
társadalom, a gazdaság alakulásában meghatá-
rozó szerepet játszó erdők fenntartható kezelésé-
vel foglalkozott.

A konferencia egyik legfontosabb témája a 
klímaváltozás és az erdők kapcsolata volt. A kor-
mány a klímasemlegességi célok elérésében 
kiemelten fontos eszközként tekint az erdőkre, 
ennek érdekében indította az országfásítási prog-
ramot és védi a meglévő erdőállományt - írták. A 
hatalmas szakmai érdeklődés is bizonyítja: létezik 
az a hazai erdészeti, természetvédelmi szaktudás, 
amely garancia az erdők fenntartható kezelésére.

Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora kö-
szöntőbeszédében kiemelte: szükség van az er-
dőkkel kapcsolatos felsőoktatás megújítására, 
amelyet a teljes szakmai közösség - a tudomány és 
a gyakorlat, a vállalati szféra - összefogásával kell 
megtenni. Megkezdődött a munka, ez a konferen-
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cia fontos állomás ebben a folyamatban, hiszen az 
egyetemi modellváltás sikerességét is mutatja: az 
oktatás-kutatás és a gyakorlat közötti szorosabb 
együttműködés, ebben az elhangzó száz előadás 
és az ezer résztvevő komoly eredmény.

Somogyi Zoltán, a Soproni Egyetem Erdésze-
ti Tudományos Intézetének tudományos tanács-

adója leszögezte: a 2050-re kitűzött karbonsemle-
gességi célok eléréséhez szükség van a meglévő 
erdők elnyelési kapacitásának megőrzésére és az 
erdőterületek jelentős növelésére, egyúttal nagy 
hangsúlyt fektetve az erdők klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodásának aktív segítésére is.

Mivel az erdők a klímaváltozás miatt folyama-
tos nyomás alatt állnak, paradigmaváltás nélkül 
nem ellensúlyozhatóak a negatív hatások. Az er-
dők ellenálló- és regenerációs képességének 
növeléséhez, immunrendszerük erősítéséhez a 
kulcs a biodiverzitás megőrzése, növelése és ha 
kell, helyreállítása, proaktív erdővédelmi beavat-
kozásokkal - hangsúlyozta előadásában Csóka 
György, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudomá-
nyos Intézetének tudományos tanácsadója és La-
katos Ferenc egyetemi tanár, a Soproni Egyetem 
Erdőmérnöki Karának Erdőművelési és Erdővé-
delmi Intézete igazgatója. 

A plenáris előadásokat az erdészeti ágazatot 
átfogó nyolc szekcióülés követte, amelyekben 
az erdőgazdálkodás, az erdőleltározás és erdő-
leírás, az erdővédelem, a környezetvédelem és 
környezeti nevelés, a geomatika, a klímaválto-
zás, a műszaki, ökonómiai kérdések, az ökoló-
gia, a természetvédelem, és végül vadgazdálko-
dás kérdéseit vitatták meg a résztvevők. Számos 
előadásban található példát - az új egyetemi 

működési modellnek megfelelően - a gyakor-
lat és a tudomány összekapcsolására. Így a Klí-
maváltozás szekcióban a Soproni Egyetemen 
folyó fejlesztési munkát mutatták be, amely az 
erdőállományok változa-
tosságát és kedvező 
mikroklimatikus vi-
szonyait megőrző 
és fejlesztő er-
dőgazdálkodási 
döntések támo-
gatására szolgál 
majd, hiszen mi-
vel az érzékeny er-
dőállományok kivá-
lasztása, stabilitásuk 
elősegítése kulcskér-
dés a megváltozott 
környezeti ténye-
zőkhöz való alkal-
mazkodásban.



12   CsPM

https://www.myforest.hu/


CsPM   13

Új idegsejttípusokat azonosítottak Szegeden

Az emberben és más fajokban ezidáig is-
meretlen idegsejttípusokat azonosító kutatási 
program zárult le Tamás Gábor professzor veze-
tésével a Szegedi Tudományegyetemen.

Az emberi agykérget sújtó pszichiátriai és neu-
rológiai betegségek megértése és lehetséges te-
rápiája csak korlátozottan alapozható más fajokon 
végzett vizsgálatokra. Ezt alátámasztja az erre a te-
rületre bevezetett új hatásmechanizmusú gyógy-
szerek hiánya is.

A szegedi projekt a közelmúltban világszerte el-
indult - az 1960-as évek űrversenyével összevethe-
tő nagyságrendű - agykutatással kapcsolatos keret-
programokhoz illeszkedik. A szegedi kutatás jórészt 
olyan példa nélkül álló eljárásokon alapul, amelyek 
módszertani és elméleti szempontból egyedi lehe-
tőséget nyújtanak a humán agykérgi minták pre-, 
illetve intraoperatív vizsgálatára, majd azok funkci-
onális és molekuláris jellemzésére.

A projektnek köszönhetően a Tamás Gábor ve-
zette kutatócsoport továbbfejleszthette világszín-
vonalú műszerparkját. Az eredeti elképzeléseket 
is meghaladó minőségben sikerült a szakembe-
reknek saját fejlesztésű műszereik prototípusait el-
készíteni és azokat kísérletes körülmények között, 
emberi mintákon is tesztelni.

A közlemény szerint a szegedi kutatók több, 
emberben és más fajokban ezidáig ismeretlen 
idegsejttípust tártak fel, amelyek közül egyet, a 
„csipkebogyó” sejteket részletesen is jellemezték. 
Új, mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftveres 
mikroszkópiát és digitális PCR-re alkalmas minta-
gyűjtést kombináló módszert, illetve automatizált 
mikroszkópián és elektrofiziológiai méréseken ala-
puló rendszert fejlesztettek.

Ezek alkalmasak számos sejttípusból álló szö-
vetminták automatizált analízisére is. Egy agykérgi 
gátlóidegsejt-típust, az úgynevezett neurogliaform 
sejteket a cukorbetegség kezelésében alkalmazott 
GLP-1 terápia célpontjaként azonosítottak.

A csoport kutatási eredményei a tudományte-
rület legmagasabb színvonalú lapjaiban jelentek 
meg, és világszerte széles körű médiavisszhangot 
váltottak ki.

RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK  I  RÖVID HÍREK

Állatvédelmi szakállatorvos- és szakjogász-
képzés indul Magyarországon

Magyarországon elsőként indul állatvé-
delmi szakállatorvos- és állatvédelmi szakjo-
gászképzés ősszel - közölte az Állatorvostu-
dományi Egyetem Állatvédelmi Központja.

Az állatvédelmi szakállatorvos-képzést az 
Állatorvostudományi Egyetem azoknak indítja, 
akik legalább hároméves általános állatorvo-
si szakmai gyakorlattal rendelkeznek, az állat-
védelmi szakjogászképzést pedig - a Miskolci 
Egyetemmel közösen - végzett jogászoknak.

Utóbbi képzésben az állatvédelmi joganyag 
magas szintű és részletes oktatása mellett az ál-
latvédelem állatorvosi, pszichológiai, kommu-
nikációs, gazdasági, szociológiai és antropo-
lógiai vonatkozásaival is megismerkedhetnek 
majd a jelentkezők. 

A szakjogászképzés meghirdetéséről szóló 
együttműködési megállapodást kedden írta 
alá a két egyetem - olvasható a közleményben, 
amelyben idézték Sótonyi Pétert, az Állatorvos-
tudományi Egyetem rektorát is: „az állatvéde-
lem korunkban egy dinamikusan fejlődő, kü-
lönböző tudományágakon átívelő területté vált, 
ezért fontos, hogy sokszínű, multidiszciplináris 
megközelítési módot sajátítsanak el az állatvé-
delmi ügyekben közreműködő szakemberek”.
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Az üvegházhatású gázok kibocsátása
csaknem a járvány előtti szintre ugrott 

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti:
Megközelítette a koronavírus-járvány előtti 

szintet az Európai Unióban végzett gazdasá-
gi tevékenység miatti üvegházhatású gázok 
kibocsátása 2021 harmadik negyedévében - 
közölte az unió statisztikai hivatala (Eurostat).

Az EU gazdaságának üvegházhatásúgáz-kibo-
csátása júliustól szeptemberig 881 millió tonnát 
tett ki a jelentés szerint, ez hat százalékkal több az 
előző év azonos negyedévében mért adatokhoz 
képest. A növekedés nagyrészt a gazdasági fel-
lendülés hatásának tudható be.

A tavalyi év harmadik negyedévében a leg-
több üvegházhatású gáz kibocsátása a feldol-
gozóipar (a teljes kibocsátás 23 százaléka), a 
villamosenergia-ellátás (21 százalék), valamint a 
háztartások és a mezőgazdaság (mindkettő 14 
százalék) számlájára írható.

A koronavírus-járványt megelőzően, 2019 har-
madik negyedévében - mielőtt a járvány miatt 
számos gyárat zártak be és sok vállalkozás füg-
gesztette fel tevékenységét szerte a világon - az 
EU-ban mintegy 891 millió tonna károsanyagot 
bocsátottak ki. Az adatok szerint 2020 első ne-
gyedévében, amikor a koronavírus-fertőzések 
első hulláma jelentkezett Európában, az üveg-
házhatású gázok kibocsátása mintegy 740 millió 
tonnára zuhant.

Az uniós hivatal kiemelte, hogy 2021 harmadik 
negyedévében a kibocsátások leginkább Szlové-
niában csökkentek, 2,6 százalékkal 2020 azonos 
negyedévéhez képest, míg Luxemburgban 2,3 
százalékkal, Hollandiában 1,6 százalékkal volt ke-
vesebb a kibocsátás. A legnagyobb kibocsátás-
növekedést Bulgáriában (22,7 százalék), Lettor-
szágban (16,2 százalék) és Görögországban (13,1 
százalék) jegyezték fel.

A 2020 és 2021 harmadik negyedéve közötti 
gazdasági fellendülés hatása ellenére az üvegház-
hatást okozó gázok kibocsátásának hosszú távú 
trendje az EU-ban folyamatos csökkenést mutat.

Kevesebb műanyag csomagolás a Pick-nél 

Csökkentette a szeletelt szalámik csoma-
golásához felhasznált műanyag mennyiségét 
a Pick Szeged Zrt.

A közlemény szerint az év elejére megvalósí-
tott fejlesztéseknek köszönhetően a boltokban 
jelenleg kapható, legtöbb szeletelt Pick szalámi 
tálcaméretét 3 centiméterrel csökkentették, ami 
14 százalékkal mérsékelte a csomagoláshoz fel-
használt műanyag mennyiségét, miközben a ter-
mék mennyisége és íze nem változott.

A vállalkozás korábban már 60 tonnával csök-
kentette a felhasznált műanyag mennyiségét 
annak köszönhetően, hogy a szeletelt termékek 
csomagolásánál alkalmazott fólia mintegy ne-
gyedével vékonyabb lett.

Haluska Adrienn fejlesztési és minőségirányí-
tási igazgató kifejtette, a hústermékek minőség-
megőrzésének jelenleg elengedhetetlen eleme 
a műanyag csomagolóanyag, viszont ezekkel a 
fejlesztésekkel a Pick még egy lépéssel közelebb 
került a környezetbarátabb húsipari csomagolá-
sok használatához.

A műanyag-felhasználás csökkentése érdeké-
ben 150 millió forintos beruházást valósítottak 
meg a Pick szegedi és alsómocsoládi telephelye-
in, és egy hasonló fejlesztés folyik Baján is. A cég-
nél folyó többlépcsős fejlesztési folyamat célja, 
hogy öt éven belül a Pick szeletelt tálcás termékei 
csak 100 százalékban újrahasznosítható csoma-
golóanyagban kerüljenek az üzletekbe. 

Azt tervezik, hogy 2023-ra a termékek gyűjtő-
csomagolásai nagyrészt gépek segítségével ké-
szülnek majd, ezzel 30 százalékkal mérsékelve a 
papír- és kartonfelhasználást.

A Pick Szeged Zrt. Magyarország és Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata, 
termékeit több mint 30 országban értékesíti. A 
nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Pick 
Szeged Zrt. nettó árbevétele 2020-ban 72,3 milli-
árd, 2019-ben 67,3 milliárd forint volt. 2020-ban 
a vállalat nettó árbevételéből az export 20,9 mil-
liárd, 2019-ben 17,9 milliárd forintot tett ki. A cég 
2020-ban 5,3 milliárd forint adózott eredményt 
ért a 2019-es 4,3 milliárd forint után.
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Szélsőségesebb erdőtüzek
várhatóak változó világunkban

A század végéig mintegy 50 százalékkal nő az 
extrém erdőtüzek száma. Olyan térségekben is 
megnő az erdőtüzek kockázata, ahol korábban ez 
nem volt jellemző, köztük az Északi-sarkvidéken.

Az extrém tüzek a tudományos meghatározás 
szerint olyan rendkívüli tűzvészek, amelyek nagy-
jából százévente egyszer fordulnak elő. A kutatók 
az egyre növekedő hőmérséklettel és a földhasz-
nálatban bekövetkező változásokkal magyaráz-
ták a romló tendenciát. Tanulmányuk a tűzvészek 

megelőzésére és a tűzoltásra a pénzügyi források 
radikális átcsoportosítására szólított fel.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának 
(UNEP) tudósai szerint a hetekig égő nagy tü-
zek egyre forróbbak, és hosszabb ideig is ég-
nek a bolygó számos olyan részén, ahol mindig 
is voltak erdőtüzek. Manapság azonban már a 
távoli északi területeken, a kiszáradó tőzegme-
zőkön és a felolvadó permafroszton is fellán-
goltak a tüzek.

A globális felmelegedés és a földhasználat változása az évszázad végéig az eddigieknél is 
szélsőségesebb erdőtüzeket okozhat - figyelmeztetett az ENSZ.

CZECZON

Az olvadó permafroszt
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A tanulmány szerint a 2010-2020-as időszak-
ban feljegyzett tüzekhez képest 2030-ra akár 14 
százalékkal is nőni fog a szélsőséges tüzek szá-
ma világszerte. A növekedés 2050-re elérheti a 
30 százalékot, az évszázad végére pedig az 50 
százalékot.

Andrew Sullivan, az ausztrál állami kutató-
intézet, a CSIRO munkatársa elmondta, hogy 
„a tűzgyakoriság globális elemzése alapján 
1,3-1,5-szeresére nőhet az ilyen jellegű tűzese-
tek lehetősége”. Az eredmények nem változtak 
az alacsony vagy magas szén-dioxid-kibocsátási 
forgatókönyv esetén.

A tanulmány a szélsőséges tűzviharokat rend-
kívüli vagy szokatlan tüzekként határozza meg - 
de ez a meghatározás helytől függően jelentősen 
eltérhet. Mint Sullivan rámutatott: az Északi-sark-
vidéken egy tőzegtűz óránként csak centimétere-
ket terjed, de hatalmas területeket érinthet, mert 
nincs ott senki, aki bármit is tehetne ellene. „Egy 
ilyen tűz a tőzeglápokban extrém tűznek számít, 
de nem hasonlít ahhoz, amit például Kaliforniá-
ban tartanak extrém tűznek” - fűzte hozzá.

A tanulmány csak a szélsőséges tüzek előrejel-
zésével foglalkozott, de a szerzők szerint a föld-

használat változásával és a népesség növekedé-
sével a kisebb erdőtüzek száma is növekedni fog. 
Ez pedig jelentős hatással lehet az éghajlatválto-
zásra, mivel tovább növeli a légkörbe jutó szén-
dioxid mennyiségét.

A tüzek gyakoriságának változása ugyanakkor 
számos helyi tényezőtől függ. Az előrejelzés sze-
rint valószínűleg több tűz lehet az északi-sarkvi-
déki régiókban, mivel az éghajlatváltozás jelen-
tős hatással van a térségre. Afrikában azonban, 
ahol jelenleg a világ erdőtüzeinek mintegy két-
harmada keletkezik, az elkövetkező évtizedekben 
kevesebb tűz lesz, mivel a növekvő populáció mi-
att egyre több erdőt vágnak ki a mezőgazdasági 
területek számára.

A jelentés szerzői szerint a kormányoknak vál-
toztatniuk kell a nagy tüzekre fordított kiadások 
modelljén. Jelenleg a tervezésre és a megelőzés-
re a finanszírozás kevesebb mint egy százalékát 
fordítják, míg a tűzoltás a költségvetés több mint 
felét viszi el.

Paulo Fernandes professzor, a portugáliai Uni-
versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro egye-
tem munkatársa, a jelentés egyik szerzője is a tűz-
megelőzés fontosságát emelte ki.
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58%-unk fizet bankkártyával
naponta

A magyar banki ügyfelek 58 százaléka 
napi szinten használja kártyáját bolti fize-
téseknél, a megkérdezettek 72 százaléka 
pedig havonta több alkalommal fizet. 

A kártyahasználati szokásokkal összefüggő ku-
tatást a Mastercard megbízásából a Free Associ-
ation végezte 2021 novemberében. A felmérés a 
18-65 éves, városban élő, bankszámlával rendel-
kező lakosságra reprezentatív.

A közlemény szerint gyökeres változást idézett 
elő a pandémia a napi fizetési szokásokban: so-
kan fordultak a biztonságosabb, digitális fizetési 
módok felé a készpénzhasználattal szemben.

A kutatás rámutatott, hogy az így előidézett 
változások maradandónak bizonyultak Magyar-
országon. 

Példaként említették, hogy a megkérdezet-
tek 46 százaléka gyakrabban fizet kártyával, 
mint korábban, míg 2020-ban 43 százalékuk 
nyilatkozott így.

A felmérés szerint 2021-ben a válaszadók 22 
százaléka tért át a kártyás fizetésre úgy, hogy ko-
rábban kizárólag készpénzzel fizetett. 

A kártyát nem használók aránya pedig 4 száza-
lékra csökkent a városi lakosság körében, míg a 
járvány előtt, 2019 novemberében még 9 száza-
lékon állt ez a mutató. 

A felmérésben a bolti kártyás fizetések moti-
vációiról, előnyeiről is kérdezték a résztvevőket, 
akiknek 77 százaléka a gyorsaságot, 68 százaléka 
a költések követhetőségét emelte ki, 57 százalé-
ka pedig megjegyezte, hogy a kártyás fizetések-
kel hozzájárulhatnak a gazdaságfehérítéshez is.

CZECZON
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A divatcikkek ötöde 
webáruházakból érkezik

A divatcikkek értékesítésében is bővül a 
webáruházak részesedése, tavaly már majd-
nem elérte a 20 százalékot Magyarországon.

A Glami.hu online divatkereső Fashion (Re)
search piackutatási projektjének a magyar online 
divat kiskereskedelem aktuális helyzetéről szóló 
legfrissebb jelentése szerint a divat kiskereske-
delem a 2020-as 11 százalékos visszaesés után 
2021-ben mintegy 10 százalékkal tudott nőni, 
így a várakozások szerint a hagyományos csator-
nákon történő értékesítés 2022-ben újra elérheti 
járvány előtti szintet. Mindeközben az online csa-
tornákon történő értékesítés 23 százalékkal nőtt 
2020-hoz képest, és az e-kereskedelmi piac divat 
szegmensének értéke elérte 311 milliárd forintot.

Az átlagos rendelési érték 2021-ben nem nőtt 
jelentősen, átlagosan 2,5 százalékkal volt maga-
sabb 2020-hoz képest. Az online vásárló fogyasz-
tók számának növekedése a világjárvány kezdeti 
időszaka után tapasztalt hullámot követően lelas-
sult, ezért a webáruházak 2021-es bevételnöve-
kedését elsősorban nem az újonnan megjelenő 
vásárlók, a magasabb árak, vagy a magasabb át-
lagos rendelési érték, hanem a vásárlások gyako-
riságának növekedése tette lehetővé.

A Glami.hu új piaci kihívásokat valószínűsít 
idén, elsősorban a szállítási és gyártási kése-
delmek, a növekvő költségek, a geopolitikai bi-
zonytalanságok miatt. Az internetes divatoldalak 
ezeket részben már érzékelik, hiszen a készletek 
biztosítása most is okoz nehézségeket, a divatcé-
gek fele ráadásul árat emel idén. Az online áru-
házak a visszajelzések alapján a legfontosabb 
kihívásnak eddig a piaci verseny erősödését, a 
megfelelő hirdetések megválasztását és az emel-
kedő reklámköltségeket tekintették.

A kutatás a GLAMI Fashion (Re)search projekt 
része, amelynek fő célja a divat e-kereskedelem 
dinamikájának megértése. A kutatásaban divat-
cikk-kiskereskedők körében végzett felmérési 
eredményeket, termékkategóriákra és termékek-
re vonatkozó belső adatokat, valamint harmadik 
féltől származó jelentéseket használtak föl.
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https://loftandvintage.hu/
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A vizuáltechnika jövője
soha nem volt ennyire izgalmas

A nevük nem sok mindenkinek mond bár-
mit is.

A FUSZE a FÜggetlenSZErviz Hungária Kft-t 
jelenti, egy kezdőbetűkből összeállt mozaikszó, 
amely 2011 márciusában indult, tehát éppen 
most lesz 11 éves. Előtte irodatechnikával foglal-
koztam főállásban, majd ugyan ennél a cégnél a 
vizuáltechnikai területet kezdtem fejleszteni. Ké-
sőbb úgy láttam, hogy ezt jobban is lehet csinál-
ni, ezért vállalkozást indítottam és magam köré 
szerveztem azokat az embereket, akikkel együtt 
professzionális szinten lehet együtt dolgozni és 
ugyanaz a céljuk.

Mi volt a célja?

Többek között egy professzionális és már-
kafüggetlen projektorszervizt szerettünk volna, 
ami nem volt akkor az országban. Emellett a 

vizuáltechnika területén kívántuk szélesíteni te-
vékenységünket, azaz a cégek tárgyaló termeit, 
előadóit, iskolák tantermeit projektorokkal, vetí-
tővászonnal, interaktív kijelzőkkel, videokonfe-
renciával felszerelni. Egy tárgyalóterem tervezé-
sének a folyamata, az igény felméréstől kezdve 
a tervezésen át - mely magában foglalja a 3D-s 
látványterveket is -, egészen a megvalósításig 
tart. Igény esetén az üzemeltetésben is nyújtunk 
támogatást. Sok referenciánk van, köztük több 
nagy multinacionális vállalat.

Gödöllőn is?

Nagy partnerünk az egyetem. Legutóbb a 
SZIE Halgazdálkodási Tanszék kis tárgyalóját és 
nagy előadóját készítettük el. A Művészetek Há-
záról már csak múlt időben tudunk beszélni, aki-
vel nem tudjuk miért, de sajnálatos módon meg-
szakadt a kapcsolatunk. Emellett a Hajós Alfréd 

Független a márkáktól. Tervez, kivitelez és szolgáltat. Erre a hármasra épít Juhász Tibor, a Füg-
getlenszerviz Hungária Kft., azaz a FUSZE ügyvezetője, akinek különleges vállalkozása a Gödöl-
lői Üzleti Parkban működik. A tősgyökeres gödöllői üzletemberrel beszélgettünk.
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Általános Iskolát az alapítványukon keresztül új 
projektorokkal támogatjuk.

Anno miért az Üzleti Parkot választották?

Mindig is professzionális környezetet szeret-
tem volna. Kezdő vállalkozóként ez még nem ke-
rült fókuszba, mert magunkhoz képest túl nagy-
nak tartottam. Tavaly előtt jutottunk el ide, ahol 
egy komoly cégnek ideális helyszínen, egyben 
ipari környezetben vagyunk. Ha már itt vagyunk 
a parkban, akkor az itteni vállalkozásokat is sze-
retnénk segíteni audiovizuális szolgáltatásokkal.

Ilyen irányú tanulmányokat végzett vagy 
szeretett volna unikálisabb dologgal foglal-
kozni?

Műszaki technikumot végeztem, így elkezd-
tem az irodatechnikában dolgozni. Mindig is ér-
dekeltek az audiovizuális dolgok, így elvégeztem 
a SZIE kommunikációtechnikai mérnök szakot. 
Akkor kristályosodott ki bennem, hogy ezzel sze-
retnék foglalkozni. 

Hogy látja a pandémia miatti válság idején 
az iparág és vállalkozása jövőjét?

A járványhelyzet mindenkit érint. Nekünk 
olyan szempontból rossz, hogy sok projektünk 
„jegelve” lett és még várat a megvalósításra. Vi-
szont hozott jót is, mert rengeteg olyan technikai 
eszközre lett szüksége a cégeknek, amelyekkel 
az otthoni munkavégzést lehetővé tudták tenni. 
A jövőt én úgy látom, hogy ebben az iparágban 
is hibrid rendszerekre van szükség, melyek az ott-
honi és a munkahelyi körülmények között is hasz-
nálhatók. A vizuáltechnika jövője soha nem volt 
ennyire izgalmas, főleg a vetítéstechnika, a moz-
góképi megjelenítés területén. Nálunk még nincs 
vagy nagyon kevés helyen látható az, ami már a 

fejlettebb országokban megvalósult. Mozgókép 
és hang információkat adó kijelzők, pl. a buszra 
váró utasoknak buszmegállókban. Az ipari meg-
jelenítők, a video- és ledfalak környezetvédelmi 
szempontból sem rossz megoldások. Gondol-
junk bele, mennyi papír plakátot nyomtat ki egy 
áruházlánc a sűrűn változó akcióira! Mennyiből 
tartana ezeket egy-egy nagy kijelzőre cserélni, 
mely szebb, költséghatékonyabb és jövőtálló. 

Csak üzleti partnereik vannak, vagy magán-
személyeknek is dolgoznak?

Főleg cégekkel vagyunk kapcsolatban, de a 
járvány miatt bezárt mozik nyújtotta élmény sok 
embernek hiányzik. Ezért egyre több megkere-
sés érkezik magánszemélyektől, mégpedig a há-
zimozi rendszerek tervezése és kivitelezése kap-
csán.

Mekkora kihívás tartani a lépést ebben a 
gyorsan változó világban?

Mint minden iparágban, itt is nagy a verseny, 
de tartjuk a lépést tudásban és technikai terüle-
ten is, sok webináriumon, online képzésen ve-
szünk részt. De nem csak eszközöket adunk el, 
hanem a háttérben szoftveres fejlesztés is zajlik. 
Például egy tárgyaló eszközeinek a működtetése 
okostelefonnal is megoldható. Ez már ötvöződik 
az okos otthon - okos iroda szellemiséggel, amit 
az ügyfelek felé is közvetítünk.

(x)

A cég oldala: 
www.fusze.hu
Audiovizuális eszközök áruháza: 
www.vizualtechnika.bolt.hu
Projektorizzók áruháza: 
www.projektorizzo.hu

https://fusze.hu/
https://vizualtechnika.bolt.hu/
https://projektorizzo.hu/kezdolap
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BuildEXT: magyar vállalat Európa 
top 10 BIM-szolgáltatója között

Egyedüli régiós vállalatként kapott helyet a 
magyar BuildEXT Kft. a Construction Tech Review 
magazin mértékadó „TOP 10 BIM Solutions Provi-
ders in Europe 2022” szakmai rangsorában. A ve-
zető globális építőipari magazin 2022-es iparági 
listáján a BuildEXT olyan meghatározó, épületin-
formációs modellezéssel foglalkozó nagyágyúk-
kal került egy kategóriába, mint az ArchiCAD-et 
fejlesztő német Nemetschek AG, a BIM Facility, 
valamint az ír Pentagon Solutions. A BuildEXT ne-
véhez fűződik a mintegy 90 000 négyzetméteres 
Bosch Campus II koncepcióterve, a veszprémi és 
a budapesti Continental-telephelyek, valamint a 
SYNLAB régiós orvosanalitikai laborjának, illetve 
a Nemzeti Oltóanyaggyárnak a generáltervezése.

A Construction Tech Review szerkesztősé-
gének szakmai stábja összetett, többlépcsős mi-
nősítési folyamatot követően – az olvasók, saját 

piackutatóik és egy iparági grémium bevonásá-
val – harmadik alkalommal adja közre a kontinens 
top 10 BIM-megoldásszolgáltatójának listáját. 
Azt a listát, amelyikre a közép-európai régióból 
idén egyedül a BuildEXT Kft., a hazai piac egyik 
vezető digitális épületinformációs modellezésre 
(BIM) specializálódott tervezőirodája került fel.

Péntekről szerdára
 
A cégvezető szerint az egész szektort átalakító, 

új típusú tervezés jelentőségét a 14 éves múltra 
visszatekintő BuildEXT-nél a 2010-es évek végén 
ismerték fel.

„A telefonnak 50 év kellett, hogy elterjedjen, 
a színes televíziónak 15, a tabletnek már csak 2. 
Arról a szoftverről, amelyik megváltoztatta az éle-
tünket, pénteken szereztünk tudomást, hétfőn ná-

Az 1 milliárdos forgalmú magyar tervezőirodát Európa legjobbjai között jegyzi 
a Construction Tech Review legfrissebb iparági rangsora.
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lunk volt az országban az első példány, szerdára 
már benne voltak a projektjeink. A BuildEXT-et 
ma is elsősorban a startupattitűd, az agilis műkö-
dés, a pozitív vállalati kultúra és a belső oktatási 
rendszer különbözteti meg versenytársaitól. A 
hierarchiát felváltotta a rugalmasság, az utasítást 
a közös cél, a szigorú szabályozást a folyamatos 
kísérletezés. A vezérelv: ha hibázunk, azt gyorsan 
tegyük, hogy gyorsan tanuljunk belőle” – hangsú-
lyozta Livják Csaba.  

 A technológiai váltás nagyon rövid idő alatt át-
formálta a vállalat működését, átalakítva partnerei 
és megbízói körét is. „Az volt a szerencsénk, hogy 
kicsik voltunk, és a mély vízbe ugrottunk fejest. Erre 
egy hagyományosan működő nagy tervezőiroda 
nem képes. Először a társtervezőinket kellett lecse-
rélni, aztán a kollégáink egy részét, majd a megren-
delőinket” – idézte fel az ügyvezető igazgató. 

A magyar tervezőiroda elsősorban multinacio-
nális, versenypiaci szereplők elvárásaira reagálva 
fejlesztette ki a „digital twin” alapú, az épület tel-
jes életciklusán átívelő megoldásait. A cég az ipari 
szegmensben kezdte működését, majd a magyar 
piacon egyedülálló digitális megoldásaival egyre 
nagyobb és bonyolultabb létesítmények hatékony 
megtervezésére lett képes.

A BuildEXT nevéhez fűződik a veszprémi és 
budapesti Continental-telephelyek generálterve-
zése és a mintegy 90 000 négyzetméteres Bosch 
Campus II koncepcióterve. A vállalat több iroda-
ház, adatközpont, tiszta tér és speciális technoló-
giai központ mellett – a SYNLAB megbízásából 
– generáltervezőként vett részt Közép-Európa leg-
nagyobb orvosanalitikai laborjának, valamint – a 
cég történetének első állami megbízásaként – a 
Nemzeti Oltóanyaggyár tervezésében.

A BuildEXT egyedi szakértelmére és innova-
tív BIM-szolgáltatásaira külföldről is van kereslet. 
Az elmúlt években kiemelkedő fejlődési ívet leíró 

BuildEXT Kft. ma már a szektor egyik leginkább 
exportképes szolgáltatását nyújtó, európai össze-
hasonlításban is kivételes eredményeket felmu-
tató magyar vállalata. Az elmúlt öt évben megöt-
szörözte bevételét és dolgozói létszámát: jelenleg 
Budapesten és Münchenben is működtet irodát. A 
vállalat projektjeinek átlagos beruházási költsége 
1–30 milliárd forint közötti, már mintegy 200 mér-
nök munkáját integrálják napi szinten 60 szakág-
ban, évente 180-200 projektben. A 100% magyar 
tulajdonú vállalat a régióban az elsők között sze-
rezte meg a BIM ISO 19650 minősítést.

A BuildEXT a pandémia időszakában is bővült: 
kiépítette épületfelméréssel és -digitalizálással 
foglalkozó scan-to-BIM üzletágát, és megerősítet-
te a hibrid irodatervezéssel foglalkozó belsőépíté-
szeti tervezőcsapatát. 2021-ben nettó árbevétele 
53%-os növekedéssel átlépte az 1 milliárd forintos 
határt, és ezzel a 20 legnagyobb árbevételű hazai 
tervezőiroda közé került. 

A vállalat a közelmúltban saját standdal mu-
tatkozott be a világ legnagyobb épületdigitalizá-
ciós rendezvényén, a BIM Worldön, majd meg-
hívott előadóként vett részt a skandináv régió 
legnagyobb építőipari BIM-koordinációs platform 
fejlesztője által szervezett Dalux Summit 2021 
konferencián Koppenhágában. Itt a BuildEXT 
szakemberei a világ 130 országából érkezett, több 
mint 800 mérnök előtt élőben adhattak elő.

Az ez évi tervek a mérnöki-tervezői létszám 
további növeléséről, egy saját oktatási akadémia 
elindításáról, a projekt webplatformok gyakorlati 
alkalmazásáról és a külföldi jelenlét megerősítésé-
ről szólnak.

A top 10-es lista helyezése mellett a magazin 
„BuildEXT: The BIM torchbearers” címmel kétolda-
las interjút is közölt a „Building Information Mo-
deling BIM Europe 2022” éves különszámában. A 
teljes interjú online változata a Construction Tech 
Review európai oldalán olvasható, a nyomtatott 
magazin 2022 márciusában jelenik meg. 
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A leghatékonyabb hirdetések közé
tartozik a közterületi reklám

A médiavállalat felmérése szerint a reklámok-
ra a közterületen a megkérdezettek 36 százaléka 
figyel fel, míg a közösségi médiában 37 százalék, 
az interneten 34 százalék, a tévében 33 százalék, 
a rádióban és az újságokban 15 százalék. Az isko-
lázott, nagyvárosi fiatalok körében a közterületi 
hirdetések még magasabb, 59 százalékos ered-
ményt értek el. Ebben a csoportban ez a legma-
gasabb érték, a közösségi média 56 százalékon áll.

A közlemény meglepőnek nevezte, milyen 
nagy figyelmet váltanak ki a szabadtéri reklámok. 
Hatásukra minden második megkérdezett utána-
nézett a hirdetésnek, és majdnem minden máso-
dik felkereste az ott feltüntetett honlapot. 

A JCDecaux vezérigazgatója szerint a jár-
vány óta felértékelődött a közterületi hirde-
tések kommunikációs funkciója. Samu Tímea 
szerint nagy előnyük, hogy kikerülhetetlenek, 

miközben az internetes reklámokat könnyű le-
tiltani. Ezzel magyarázta azt is, hogy a világhá-
lót tudatosan használó fiatalokra kevésbé hat az 
online felület.

A JCDecaux Hungary országos felmérés de-
cemberben készült online kitöltős kérdőívekkel. 
A 18 és 59 év közötti, közép- vagy felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező internethasználók nemre, 
életkorra, iskolai végzettségre, településtípusra 
reprezentálták a lakosságot.

A leghatékonyabb hirdetések közé tartozik a közterületi reklám, egyedül a közösségi 
média előzi meg - közölte a JCDecaux Hungary.

CZECZON
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ÚJVÁRI GYÖRGY

A megtakarítási lehetőségek
tárháza és „filozófiája“

Először is a magyar biztosítási piac a ’90-es 
évek elejéig állami monopólium volt.

Az akkor aktív dolgozók - leginkább a Ratkó 
korszak szülöttei, azaz a ma nyugdíjasok - abban 
a hitben éltek, hogy majd az állam nyugdíj formá-
jában egy nyugodt öregkort fog biztosítani. Ma 
már tudjuk, hogy nem ez történt…

Amit viszont kevesen gondolnak át, hogy a 
nyugati biztosítók nem azért nem jöttek hazánk-
ba, mert nem akartak, hanem mert nem lehetett. 
Állami monopólium (Állami Biztosító) jogszabály-
ban tiltotta a „konkurenciát“.

A változás a rendszerváltás után következett 
be, ekkor nyitották meg azt a lehetőséget, hogy 
bejöhessenek. Négy társaság kapott jogot hazai 
cégként bejegyezve, legálisan a magyar piacon 
dolgozni és terjeszkedni.

Volt ennek egy nagyon nagy csapdája vagy di-
lemmája, nevezetesen:

Egy olyan területet kezdtek el „bombázni“, 

aminek nem volt korábban kultúrája. A CSÉB 40 
és 80 éppen nem az volt…

Nem volt alkalmas megtakarításra, életbizto-
sításra, megtakarítási terméknek pedig végképp 
nem!

Miért?

A válasz prózai. A Ratkó korszak gyermekei 
hozták azt a mintát, hogy majd az állam ad any-
nyi nyugdíjat, hogy tisztességesen eltart. Elhitték, 
gyermekeik ebben nőttek fel. Elhitték, mert eb-
ben nőttek fel.

Mi a helyzet máshol? Amerikában egy lassan 
250 éves töretlenül működő gazdaság keretében 
nem kérdés, hogy ez jó. Vagy úgy is mondhat-
nánk: szükséges rossz!

Ha a tőzsde keletkezésétől számított görbét 
megvizsgáljuk - van ilyen - akkor azt látni, hogy 
bármely 10 (tíz) éves periódust nézzük, a kezdeti 
és a végpont soha nem volt negatív!!!

Sokféle képpen lehet tartalékot képezni és 

nagyon sok összetevője van abban az értelem-

ben, hogy mit hozunk magunkkal. Talán furcsá-

nak tűnik, ugyanakkor nagyon is élethelyzet 

kérdése.

Öngondoskodás
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Mi történt itthon?

A kezdetekben nagyon óvatosan nyúltak a kér-
déshez. Nagyon biztonságos termékeket találtak 
ki, amiben az is szerepet játszott, hogy nem volt 
tapasztalat! Senki nem tudta mi lesz a várható ha-
tása a piacra dobott termékeknek. Volt egy másik 
csapda, nevezetesen a magas - 20-30 százalék 
közötti - infláció.

Ebben az időszakban sok negatív - néha jogo-
san kialakult - vélemény borzolta a kedélyeket az 
ügyfelek körében. Nézzük őket…

Az egyik, hogy az inflációt egy buta marke-
ting fogással megpróbálták vonzóvá tenni, ezt pl. 
egy úgynevezett nyerség táblával demonstrálták. 
Ez arról szól, hogy ha ennyi az infláció, akkor a 
végén mennyi pénz lesz a „megtakarítás“ vége. 
Arról már kevesebb szó esett, hogy ennek a má-
sik oldalon egy díjemelkedés a vonzata, azaz az 
inflációval nő majd a díj.

Egy ilyen magas inflációs időszakban életve-
szélyes mutatvány volt. Nagyon sokan élték meg 
úgy, hogy átverték Őket, mert nem ezt „ígér-
ték“ korábban… Ebből nagyon nehéz volt éles 
helyzetben kijönni, rendszerint felmondás volt a 
vége. Nagyon hamar vége is lett a nyereségtáb-
lás időszaknak.

A másik ok, hogy bármilyen precíz, szakmailag 
korrekt tájékoztatást kapott a biztosított, elfelej-
tette egy év alatt…

(Csak kontrollként: ha valakinek van lakás vagy 
gépjármű casco biztosítása, ugyan mondja már 
fel a szerződési feltételeket papír nélkül. Ugyan-
ez van e biztosításoknál is… mindegyikre igaz!!!)

Emiatt nagyon sokan úgy érezték, hogy átver-
ték, becsapták Őket. Pedig nem. A marketingen 
csúszott el a lényeg és ez emberi hiba!

A biztosítási alapú takarékosságnak sok 
előnye van:

- kényelmes, nincs vele macera
- mindenki a profitban érdekelt (ügyfél, biztosító)
- ma már tőzsdei befektetésekbe fektetnek, 

amely hosszú távon nem okoz veszteséget, a hős-
korban csak állampapír lehetett - biztonság!

Mire kell figyelni és mit kell kérdezni egy hosz-
szútávú, biztosítási alapú megtakarításnál?

Nézzük:
- mennyi a megtakarítási és a haláleseti (koc-

kázati) összeg aránya?
- mire helyezem a hangsúlyt (és ennek megfe-

lelő a „termék“ választása)
- mi van, ha megváltozott élethelyzetem miatt 

nem tudom fizetni a díjakat?
- van-e átdolgozási lehetősége az élethelyze-

tem megváltozása miatt?
- Ugyanannak a célnak az eléréséhez egy vagy 

több hasonló termékkel tudom megvalósítani 
a céljaimat, figyelemmel az esetleges átmeneti 
vagy végleges élethelyzet változásomhoz?

- van un. átdolgozási lehetősége a termék-
nek (díj csökkentés, tartam módosítás, szüne-
teltetés stb.)

És a sort sorolhatnánk. Az biztos, hogy ez csak 
a jéghegy csúcsa. A kérdések tárháza végtelen.

Legközelebb megnézzük mi a nehezebb út, 
mert ahhoz egy tudatos és elszánt döntés kell.

És azt betartani?! Na innen érdekes…

https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
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https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
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GÜRTLER SZILVIA

5 tudattalan akadály, amelyek
miatt megáll a bevétel növekedésed 

Álmodtál már mesés gazdagságról, kalandos módon felfedezett 
kincsekről, szerencsés egybeesések következtében megöröklött 
busás vagyonról, vagy a hirtelen nyakadba pottyanó lottó ötösről?

Azt gyanítom, a te álmaidban is felbukkant már valami hason-
ló. Olyan esemény, amikor valamilyen csoda folytán, fizikai te-
vékenység és befektetett energia nélkül busás vagyonra teszel 
szert, és abból a pénzből életed végéig kényelmesen éldegélsz. 

Megnyugtatlak: abszolút nem vagy ezzel egyedül. Merthogy 
ez az emberiség talán egyik legősibb álma. Ki ne szeretne gaz-
dagon élni, mindenféle különösebb erőfeszítés nélkül, és élvezni 
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a kiváltságos életet, amelyet a pénz által lát 
megvalósíthatónak?

Jobb híján legtöbbeknek mégis a munka 
marad megoldásként, és az abból szerezhe-
tő jövedelmek maximalizálása. Ami - ismerjük 
be -, a társadalom viszonylag kis százaléká-
nak sikerül. 

Miért lehet ez? Miért van az, hogy annak 
ellenére, hogy a pénz, a bőség mindenütt je-
len van, mégis viszonylag kevesen élnek nyu-
galomban, jómódban, boldogan?

Tapasztalataim alapján ez azért lehetsé-
ges, mert sokunk fejében ott van az a néhány 
tudattalan akadály, amelyek miatt egyszerű-
en nem jutnak túl egy adott bevételi szinten. 
Ha a te bevételeid is stagnálnak, akkor olvass 
tovább, hogy meglásd, mik ezek az akadályo-
zó tényezők. 

5 tudattalan akadály

1. Hitrendszered
Talán nem is gondolod, mennyire megha-

tározza az életed minőségét az, hogy milyen 
gondolatokat forgatsz magadban nap mint 
nap. Ennek része az is, ahogyan a mindenna-
pokban beszélsz magadról, a téged körülve-
vő dolgokról, valamint az is, ahogyan belül 
beszélgetsz magaddal. Ezeket sokszor ész-
re sem veszed, annyira beléd ivódtak már, a 
megszokott sablon-mondatok. 

Emellett pedig ott vannak mindazok a hie-
delmek, amelyekről nem is tudsz, mégis ezek 
határozzák meg a pénzügyi interakcióidat, és 
az ehhez kapcsolódó történéseket az életed-
ben. 

2. Célok
Előfordulhat, hogy nincsenek céljaid, vagy 

ha vannak is, azok nem önazonos célok. Le-
het az is, hogy amit célnak gondolsz, az tulaj-
donképpen eszköz. 

Tisztázd magadban, hogy mi a mögöttes 
szándékod azzal, amit meg kívánsz valósítani. 
A ház, az autó, a jobb állás, a tökéletes part-
ner mind-mind csak az igazi célod felé ve-
zető úton segítenek. A kérdés az, hogy hova 
akarsz eljutni általuk. 

3. Környezeted
Nézz szét magad körül, és tudatosítsd, kik 

vannak körülötted. Bizony, az egyik legna-
gyobb befolyásoló tényező lehet az, hogy 
kikkel vagy körbe véve. Ők azok ugyanis, akik 
a legerősebb hatást gyakorolják rád, hiszen 
nap mint nap velük vagy, az ő gondolatai-
kat, véleményüket hallgatod. És bármennyire 
erős vagy, és hiszel magadban, ha rendsze-
resen kritikát, lehúzást kapsz, akkor egy idő 
után elbizonytalanodsz.

Hány olyan ember van a környezetedben, 
aki valóban támogat téged? Hányan élnek 
közülük abban a pénzügyi életminőségben, 
amire te vágysz? 

4. Veszteségek
Nézz magadba! Hányszor állítod meg ma-

gad azért, mert félsz attól, hogy mi lesz akkor, 
ha meghozol egy döntést, mi lesz, ha változ-
tatsz a meglévőn? Félsz attól, hogy elveszíted 
mindazt, amit eddig megteremtettél, amit 
jelen pillanatban a biztonságos zónádnak 
ítélsz. 

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_01_31
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A változtatástól való félelemmel viszont 
berögzíted magad egy helyzetbe és ezzel 
egy adott bevételi szinten rekedsz. Pedig sok-
szor a komfortzónán, és a veszteségeken túl 
vannak a lehetőségek. És vajon tényleg vesz-
teség elveszíteni olyat, amihez félelemből, 
megszokásból ragaszkodsz? Tekints vissza 
az életedre: nagy valószínűséggel akkor lép-
tél előre, amikor változtattál, új munkahelyet 
választottál, új helyre költöztél, új dolgokba 
kezdtél. Koncentrálj hát arra a nyereségre, 
amit az elengedéssel kapsz. 

5. Önmagad elismerése
Hogyan értékeled magadat? Kedvesen, el-

ismerően azt mondod, hogy ügyes vagy, ezt 
is megcsináltad, vagy bólintasz egyet, hogy 
oké, megvan, gyerünk tovább, mert még 
hátravan egy csomó minden. Megdicséred 
magad mindazokért, amiket megvalósítottál, 
vagy természetesnek veszed, és szóra sem 
méltatod? 

A kulcs önmagad elismerésében rejlik. Ak-
kor látod pontosan az értékeidet, és az értéke-
det, ha meg tudod fogalmazni mindazt, amit 
elértél, és elismered a magad szerepét az el-
ért eredményekben. Hopp! Már el is kaptad 

a kisördögöt. Mert nem szerencse volt, nem 
a véletlenek különös összejátszása, hanem 
TE! Bizony TE! Ünnepeld meg magad, és lásd 
egyre tisztábban azt, hogy bizony ez csak ve-
led jöhetett így létre. És ha tisztában vagy az 
értékeiddel, akkor tisztábban látod, és bát-
rabban tudod megkérni az értékedet. 

Nézd meg a YT videót, ahol részleteseb-
ben beszélek mindezekről az okokról:

https://youtu.be/B6-JKMkYvSE

Ezeket látom a legfőbb tudattalan akadá-
lyoknak, amelyek visszatartanak attól, hogy 
a jelenlegi szintről magasabb szintre növeld 
a bevételedet. Ezért indítottam el a Duplázó 
programot, ahol azon dolgozunk, hogyan 
alakítsd át ezeket a berögződéseket, és ho-
gyan tekints más szemlélettel az életedre, a 
pénzre, a vagyonteremtésre, ezáltal pedig 
megduplázd a bevételedet. 

Ha úgy érzed, dolgod van ezzel a témával, 
foglalj időpontot egy ingyenes, kötetlen be-
szélgetésre: 

https://mannacoach.com/idopontfogla-
las-dupl/

https://youtu.be/B6-JKMkYvSE
https://mannacoach.com/idopontfoglalas-dupl/
https://mannacoach.com/idopontfoglalas-dupl/
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https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
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KARÁSZI ALEXANDRA

A világ összes nyelvén: IGEN

Kislányként mindig arról álmodtam, hogy amikor majd férjhez megyek, akkor fehér hosszú kesztyű lesz 
rajtam, olyan, ami csak a középső ujjánál van rögzítve, és hosszan fog végig futni a felkaromig. Hatalmas 
hercegnős ruhát képzeltem magamnak, tele csipkével és hozzá elegáns kék cipellőt. Táncoltam is a nappali-
ban, megmutattam a szüleimnek, a nagymamámnak és olyan szerencsés voltam, hogy a dédnagymamám-
nak is, hogyan fogjuk felszántani a parkettát az újdonsült férjemmel. A gyermekkori álmom idén valóra válik, 
valóban férjhez megyek, viszont egészen máshogy. Amit akkor elképzeltem, a gyermeki zabolátlan álom, 
ma már egy fiatal felnőtt nő kifinomultságával megszelídítve fog a valóságban formát ölteni. 

Minden nőnek szüksége van egy tündérre, aki minden kívánságát teljesíti. Hogy a mesék világából visz-
szatérjünk a valóságba, a tündér alatt egy precíz, mindenre elszánt, alapos és felkészült esküvőszervezőre 
gondolok, aki kézben tartja a folyamatokat, támogatja a menyasszonyt és a vőlegényt és gyakorlatilag min-
dent megold. Hogy megértsük ezt a világot, Mona Angélát kérdeztem, aki a nemzetközi esküvőszervezés 
legkiemelkedőbb képviselője. 
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Angéla, hogyan jött az életedbe az esküvőszer-
vezés, illetve miért pont a nemzetközi vonalra spe-
cializálódtál? 

Angliában kezdtem el az egyetemet, és mellet-
te szerettem volna tapasztalatot szerezni, emiatt 
elkezdtem munkát keresni. HR vonalon tanultam 
és képződtem, ebben a témában helyezkedtem 
el akkor. Nagyon hamar felismertem, hogy nem 
ez lesz az én területem, nem éreztem jól magam. 
Állandóan azon töprengtem, hogyan lehetne a 
szenvedélyeimet – az utazást és az emberekkel 
törődést – egy szakmába összegyúrni. 

Ezt követően úgy gondoltam, hogy elkezdek 
rendezvényeken dolgozni - kezdetben, mint fel-
szolgáló - mert ez ki fogja elégíteni a vágyaimat. 
Itt elég hamar sikerült szintet is lépnem, és egy-
re jobban beleláttam a Londoni élet szépségei-
be, szebbnél szebb hotelekbe jártam, csillogás, 
pompa vett körül. Megtapasztaltam mi történik 
kívül, viszont én a munkámat mindig a háttérben 
végeztem. Ki akartam kerülni, előre, ahol a csillo-
gás van, ez volt a motivációm. 

Ekkor felismertem, hogyha én rendezem az 
adott rendezvényt, akkor elérem a célom. Kike-
rültem, sorra rendeztem a rendezvényeket, vi-
szont eléggé kötöttnek éreztem egy idő után, 
hogy csak egy hotelnek szervezzem az esemé-
nyeit. Ez volt az a pont, ami a végső lökést adta, 
hogy a rendezvényszervezésen belül is a nemzet-
közi esküvők irányába szeretnék elmenni, mert ez 
lehetőséget és teret ad arra, hogy utazhassak és 
lássam a világot emellett pedig fantasztikus em-
bereket ismerjek meg.

Akkor egy elég hosszú folyamat volt, míg fel-
építetted magad és eljutottál oda, hogy valójában 
ezzel szeretnél foglalkozni. Hogyan lehet megsze-
rezni az első esküvőket, főleg nemzetközi szinten? 
Ha valaki épp most indul el ezen a területen, milyen 
tippet tudnál adni számára? 

Nincs erre egy előre megírt recept, hogyha ezt 
követed, akkor ezt eléred. Szükség van a lelemé-
nyességre. Esetemben, mivel Angliában dolgo-
zom, és van ismeretségi köröm, így volt kihez szól-
nom, volt kitől segítséget kérnem. Nemzetközi 
szinten mindenki azt javasolta, hogy indítsak egy 
úgynevezett „styled shoot-tal”. Úgy kell elképzel-
ni, mintha egy magazinnak készítenénk egy anya-
got. Jön a dekoros, fotós, videós, fodrász, smin-
kes, és mindenki más szolgáltató is, berendezzük 

a terepet és beállított jeleneteket lefotózunk, ami 
mindenki számára előnyös, mert el tud indulni a 
kommunikáció a webes felületeken. Ez azt jelenti, 
hogy meghívom ugyanúgy az összes szolgáltatót, 
viszont nem egy tényleges pár esküvőjét tartjuk 
meg, hanem két modell fogja eljátszani a szerel-
mes pár szerepét.

Amiért valójában értéke van egy ilyen jel-
legű eseménynek az az, hogy utána kell járnom 
a szolgáltatóknak, elkezdem ezáltal bővíteni a 
kapcsolati hálóm, és ezzel könnyebben be lehet 
kerülni a legfontosabb körökbe. A nemzetközi es-
küvőzésnek pedig pont ez a varázsa, hogy ilyen 
jellegű styled shootot bárhol a világon lehet ren-
dezni, így ki tud épülni egy erős szolgáltatói kör. 
Ezenkívül szerveztem találkozókat szolgáltatók-
kal, együtt kávéztunk, és kértem, hogy adjanak 
tanácsot, hogyan lehet elindulni, feljebb lépni és 
a legjobbnak lenni.

Az első esküvőm is ennek köszönhettem, az 
pedig már elég volt ahhoz, hogy minél több 
munkát meg tudjak szerezni. Viszont utána kell 
menni, a legelején anyagi szempontból is áldoz-
tam rá, hirdettem, jelen voltam eseményeken, 
ahol ott volt a szakma krémje. Ezt mindig nagyon 
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akartam, szenvedéllyel, szívből, és úgy érzem ez 
az, ami miatt fel tudtam építeni a vállalkozásom, 
mert mindig mindennek utána mentem, kapcso-
latokat építettem. Ehhez a szakmához pedig erre 
igen nagy szükség van. 

Nem titok, hogy a mi esküvőnket is Te szervezed. 
Saját tapasztalatból mondom, hogy néha nem hi-
szem el, milyen gyorsan reagálsz, ha kérdezek vala-
mit azonnal jön válasz, mindent meg tudsz oldani. 
Avass be kérlek, hogy alakul egy nemzetközi eskü-
vőszervezőnél a logisztika, hogy lehet párhuzam-
ban akár 15-20 párt is egyszerre összeegyeztetni és 
mindenhol jelen lenni?

Bevallom ez a része a legnehezebb. Van egy 
füzetem, amiben mindent feljegyzek, vezetek. 
Próbálkoztam az online feljegyzésekre áttérni, vi-
szont képtelen vagyok rá, számomra a klasszikus 
füzetbe jegyzetelés a működőképes. Mindent 
lejegyzetelek, az összes gondolatom és ötletem 
benne van. Elképzelhető, hogy van ennél kifino-
multabb módszer is, viszont én így működöm, így 
tudok mindenkit betervezni a napjaimba, így nem 
felejtem el, hogy melyik párnak éppen mikor mi-
vel tartozom, mit kell éppen megbeszélnünk. 

Ezt mindenkinek saját magának ki kell tapasz-
talnia, hogy működik a legjobban. Azt is számí-

tásba kell venni, hogy ahhoz, hogy mindenkinek 
ott tudjak lenni száz százalékban, ahhoz nem 
vállalhatok egyszerre harminc, negyven esküvőt. 
Összesen tíz, maximum tizenöt esküvőt válla-
lok, viszont ő rájuk ezer százalékkal odafigyelek, 
és mindenben a maximumot nyújtom. A célom, 
hogy tovább építsem azt a brandet, amit már né-
hány éve elkezdtem, ezért sajnos van, hogy nem 
tudok elvállalni egy-egy esküvőt. 

Sok esetben azt tapasztalom, hogy a párok 
nem tudják eldönteni, hogy szükség van-e eskü-
vőszervezőre vagy sem. Esetünkben is feltettük 
magunknak a kérdést, hogy érdemes-e felvenni 
valakivel a kapcsolatot vagy oldjuk meg magunk. 
A lehető legjobban döntöttünk véleményem sze-
rint. Viszont mit gondolsz, szüksége van-e eskü-
vőszervezőre a pároknak? 

Egy esküvőben mindenkinek megvan a maga 
feladata: egy fotós, egy videós, egy dekoros stb. 
Viszont valahogy az esküvőszervezőt a legnehe-
zebb definiálni mindenki számára és emiatt el-
hagyhatónak érzik a párok. Pedig nem véletlenül 
ez is egy külön szakma. Ha a pár nem akar egye-
dül végig menni a folyamaton, nincs kapacitása 
arra, hogy rengeteg helyről bekérje az áraján-
latot, egyeztessen az összes szolgáltatóval, át-
bogarássza a szerződéseket, és rengeteg egyéb 
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feladatot elláson, akkor mindenképp szükség van 
egy esküvőszervezőre. Onnantól kezdve, hogy 
a pár felkérte az esküvőszervezőt, akivel együtt 
dolgozik, tulajdonképpen csak döntéseket kell 
hozniuk. Semminek nem kell nekik utána nézni, 
minden kérésükre figyelve van, mindenre találok 
megoldást, hiszen ez a feladatom. Leveszem a pár 
válláról a stresszt, hiszen a nagy napon senki nem 
akar azzal foglalkozni, hogy ki hiányzik, eltörött egy 
váza, csúszik a dekor, vagy van bármi olyan prob-
léma, ami felütheti a fejét. Ekkor az én feladatom, 
hogy mindent egy kézben tartva megoldjak. 

Fontos, hogy a ceremónia mestert nem sza-
bad összekeverni az esküvőszervezővel. Sok 
esetben el tudja látni a ceremónia mester az 
esküvőszervező feladatát, viszont nem érdemes 
csak egy emberre alapozni. Mindkét szolgálta-
tó szereti, ha mindketten részesei az esküvőnek, 
mert egymás keze alá dolgoznak és mindenki 
végzi a saját feladatát. 

Hogyan épül fel az esküvőszervezés folyama-
ta, azaz, hogyan lesz az első meetingből boldo-
gító igen? Illetve mennyi időre van szükség a 
szervezéshez?

A folyamat úgy épül fel, hogy a pár először 
az esküvőszervezővel veszi fel a kapcsolatot, hi-
szen ő tud már egyéb szolgáltatókat is ajánlani 
a későbbiekben, ugyanis megvan a megfelelő 
kapcsolati tőkéje hozzá. Itt azt is megjegyezném, 
hogy egy jó esküvőszervező dolga, hogy a pár-
nak, ahol lehet tudjon spórolni. Első lépésben 
meg kell határozni a létszámot, mert ehhez mér-
ten lehet helyszínt választani. Ezt követően nincs 
egy meghatározott sorrend, hogy hogyan érde-
mes felkeresni a szolgáltatókat. A lényeg, hogy a 
végére teljesen összeálljon a kép és megtaláljuk 
az összes szolgáltatót, aki felejthetetlenné vará-
zsolja a nagy napot. 

Az ideális időintervallum míg egy esküvő össze-
áll, az minimum egy, másfél év. Ez idő alatt stressz 
mentesen, kényelmesen tud dönteni mindenről 
a pár. Főleg most a pandémia idején, mindenki 
csúsztatott az esküvői dátumon, így érdemes elő-
re gondolkodni, mert lehetnek szolgáltatók, akik 
már évekre előre be vannak foglalva. Természete-
sen rövidebb idő alatt is megszervezhető egy es-
küvő, ebben az esetben nem csak nekem, eskü-
vőszervezőként feszített a tempó, hanem a párnak 
is hamar döntést kell hoznia minden kérdésben. 
Illetve ilyen esetekben fennáll annak a kockázata, 
hogy az áhított szolgáltató már le van foglalva és 
nem elérhető. Véleményem szerint minimum fél 
év szükséges egy esküvő megszervezéséhez, de 
volt már olyan esküvőm, amit három hónap alatt 
kellett összetenni. 

Mi volt eddig a legextravagánsabb élményed 
szervezés szempontjából? 

Még a tanuló korszakomban volt egy esküvő, 
amit nem én szerveztem, viszont részt vehettem 
rajta New Yorkban és próbálnám szavakba önte-
ni azt az élményt, amit ott átéltem, de elég ne-
héz. Annyira más volt, annyira gyönyörű, hogy 
minden alkalommal amikor eszembe jut, akkor 
kiráz a hideg. Viszont összességében miden es-
küvőt, amin részt vettem nagyon szeretek. Min-
den pár más, mindenki máshogyan képzelte el 
a nagy napját és velük együtt megvalósítva, mi-
kor kerek egésszé válik és elérkezünk az igenek-
hez, az a pillanat egyedi és megismételhetetlen. 
A kedvenc részem mindig a first look, mikor a 
hosszas készülődés után először látják egymást 
a szerelmesek, az egy varázslatos pillanat. Majd 
ezután bevonulnak a terembe vagy ha szabad-
téren van a szertartás akkor a ceremónia hely-
színére és meglátják azt a sok embert, hogy ők 
mind miattuk jöttek el, azért, hogy az ő szerel-
müket ünnepeljék. Ezekért a megismételhetet-
len pillanatokért éri meg igazán!

Még több utazási élmény és tipp:
https://in-my-backpack.com/

https://in-my-backpack.com/


Csatlakozz a Csak POZITÍVAN közösséghez 
a Facebookon!

Köztünk biztonságban vagy!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Nálunk szeretve vagy!
Itt otthon vagy!

Itt jó helyen vagy!

https://www.facebook.com/groups/273584193762189
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aa
KOVÁCS BRIGITTA EFI

Indiában a megújulás, a szabadság, az önfe-
ledtség, a színek, a betakarítás és egyben a ta-
vasz kezdetének hindu ünnepe a Holi fesztivál. 
Európaiként mindig is lenyűgözve figyeltem 
ezt a hippi karneválra emlékeztető eseményt, 
amikor több ezer ember önmagát, és a környe-
zetét színesre festve, táncolva, énekelve ün-
nepli az életet.

A Holi hindu eredete azonban ettől sokkal 
mélyebb, sokkal fennköltebb. Egy nagyon ked-
ves indiai barátom, Sneha Godbole mesélt ne-
künk minderről.

Holi fesztivál - 
A vad tomboláson túl

Hallottál már a Holi fesztiválról?

A kétnapos tavaszünnepet, a Holi fesztivált szí-
nekkel ünnepeljük, melynek első napja (a hónap 
utolsó holdtölte) idén március 18-ra esik, amikor 
is óriási tüzet rakunk. A tűzben minden rosszat 
elégetünk. Átvitt értelemben „elégetjük” a 
rossz gondolatokat, és ténylegesen elégetjük 
a régi, rossz emlékeket idéző ruhaneműket, 
ill. mindent, ami már nem szolgál bennünket. 
A Holi arra is kiváló alkalom, hogy azoknak, 
akikre korábban haragudtunk, most megbo-
csássunk, és mindent tiszta lappal kezdjünk.

Punéban mi ilyenkor Puran-Polit, azaz egyfajta 
édes lepényt sütünk. Jellemző még a Ghee, azaz 
a tisztított vaj, amiből egy keveset egy darabka 
Puran-Polira kenve felajánlunk a tűznek (a Holika 
nevű démonnak). Ezt követően a többit pedig 
egy nagy családi étkezés során fogyasztjuk el. Az 
első nap meglehetősen nyugodt, meghitt.

A második napon nagy ünnepséget tartunk. A 
tűzből fennmaradó hamu az, amit az emberek ré-
gen egymásra kentek, és amivel mindenféle játé-
kokat játszottak. Eredetileg nem használtak ilyen 
sokféle színt az ünnep során, ez csak később vált 
szokássá. Kicsik és nagyok együtt ünnepelnek 
egészen délutánig, amikor ismét egy nagy csalá-

di étkezés következik. Az asztal ilyenkor rogyásig 
tele van különféle színes édességekkel, színes 
italokkal. Este pedig a tágabb rokonság is csat-
lakozik, s gyakran játszunk egy bizonyos fúvós 
hangszeren, a shehnai-on (ejtsd: sehenáj), ill. tipi-
kus bollywoodi (szerk.: általánosságban az indiai 
filmgyártás) Holi dalokat hallgatunk.

A mitológia

India különböző területei között helyenként 
némi kulturális különbség figyelhető meg. Itt Ma-
harastrában, Közép-Indiában – ahol a legmaga-
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sabb a hinduk előfordulási aránya, és ahol a ma-
rathi nyelvet beszéljük – a Holival Krisna és Rádha 
istenek szerelmének állítunk emléket.

Édesanyám gyermekkoromban sokszor me-
sélte a Holi eredetének történetét. 

Amikor a földön még istenek és démonok él-
tek – akik folyton hadban álltak egymással – sokat 

szenvedtek miattuk az emberek. Hiranjakasipu 
(ejtsd: Hiranyakaspu) – az egyik démon, aki ateis-
ta volt, és önmagát tartotta a világ urának – elvár-
ta, hogy mindenki neki engedelmeskedjék. Mivel 
nagyon megkeserítette az emberek életét, így 
azok Vishnuhoz, a hindu vallás egyik főistenéhez, 
a világ teremtőjéhez és védelmezőjéhez kezdtek 
imádkozni.

Vishnu elhatározta, hogy elpusztítja az embe-
reket sanyargató Hiranjakasiput, hogy ismét bé-
kében élhessenek. A démonnak volt egy Prahla-
da nevű fia, aki istenhívő lévén, életét Vishnunak 
szentelte, amivel rendkívül bosszantotta apját. 
Mivel nem tudta fiát meggyőzni, hogy hagyjon 
fel az istenhittel, ezért úgy döntött, hogy megöli. 
Hiranjakasipunak volt egy lánytestvére, a Holika 
nevű démon, akit nem fogott a tűz. Bátyja meg-
parancsolta neki, hogy ölje meg fiát, Prahladát, 
ezért Holika a máglyára kényszerítette őt. Prahla-
da ezalatt szent énekeket énekelt, valamint imád-
kozott. Ezt Vishnu meghallotta, és a segítségére 
sietett. Azonban nem isten alakjában érkezett, 
hanem a rémisztő Naraszimhaként, azaz félig állat 
– oroszlán fejjel –, félig ember alakban. Megmen-
tette Prahladát, a máglyán elégette Holikát, végül 
pedig elpusztította Hiranjakasiput.

A jó, gonosz felett aratott győzelmét, óriá-
si lakomával, táncos mulatsággal ülték meg. 
Holika hamvaival pedig örömükben vadul ját-

szani kezdtek. A démon nevéből ered a Holi 
fesztivál elnevezése.

A Holi napjainkban

Már évek óta nagyszabású mulatság formájában 
ünnepeljük a Holit, amikor különösen a fiatalok, va-
dul játszanak a színekkel. Az ünnep kiváló alkalom 
arra, hogy összegyűljünk, és tánccal, valamint 
zenével fejezzük ki az egymás iránt érzett szere-
tetünket. Az egyre inkább multikulturálissá váló 
fesztivál óriási lelkesedéssel zajlik.

Vannak azonban, akik az ünnep szolidabb, ben-
sőségesebb megélése mellett teszik le voksukat, 
és nem szeretik a hatalmas felhajtást, a vad lármát. 
A járvány miatt az utóbbi 2 évben szűk családi kör-
ben volt csupán lehetőségünk a Holit megünne-
pelni. Azt gondolom, idén sem lesz ez másképp.

Én nem igazán szívelem ezt az őrült fesztivált, 
ezért a legtöbbször inkább otthon maradok, ill. a 
baráti körömben ünneplem a színekkel való já-
tékot. A lányaim viszont nagyon élvezik, ezért 
készítettem nekik természetes alapanyagok-
ból, zöldségekből, kurkumából, céklából, spe-
nótból színeket, amivel mind az egészségü-
ket, mind pedig a környezetet megóvhatják 

Krisna és Rádha
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a felesleges kémiai terheléstől. Az utóbbi né-
hány évben pedig ahelyett, hogy minden család 
Holi tüzet rakna, városonként, településenként ál-
lítunk egyet, hogy elkerüljük a szükségtelen lég-
szennyezést. 

Édesanyám mindig azt mondta, hogy a színek 
az életünket szimbolizálják, hiszen mindnek meg-
van a saját habitusa. Ahogy a természetben is 

megfér egymás mellett számtalan sok szín, 
úgy kell nekünk, embereknek is békében, bol-
dogan együtt élnünk. Ezen kívül az életünk-
ben felvállalt különféle szerepeinket is érde-
mes harmóniába rendezni, hiszen bennünk is 
számos „szín él”.

Naraszimha
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( („Isten benned van; minden gondolatodban,
szavadban és cselekedetedben.

Gondolkozz, beszélj és cselekedj Hozzá méltón!”
                                                                                        Sri Sathya Sai Baba
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KOPÁNDI ANITA

FIGYELEM!

Gyimesi Ágnes Andreával, az Ágens Társulat 
szívével, lelkével beszélgettem kitartásról, el-
engedésről, újrakezdésről, színházról, férfiakról, 
nőkről, párkapcsolatokról.

Ágenssel, aki az elmúlt évtizedben vidékre köl-
tözött és a semmiből teremtett magának egy má-
sik világot, amibe az évad eleje óta Budapesten, a 
Pinceszínházban is betekinthet a közönség.

A Tragédia: az ember produkció mellett kép-
zést tart hölgyeknek a Kurtizánképző című interak-
tív stand up comedyben (a műfajmeghatározásra 
még visszatérünk), az uraknak az Úr-kurzusban, a 
Díva, dáma, perszóna című előadásban, pedig a 
nők megfelelési kényszerével, a „jónővéválnimin-
denáronbármiáron”-nal foglalkozik.

A szüleid nem erre a pályára szántak…

Nem. 
Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar elvégzése 

után jött csak a Színház- és Filmművészeti Egye-
tem mozgóképelmélet szak…

16 éves koromig egyáltalán nem, utána sokáig 
kizárólag magamba zárva és intellektuálisan tud-
tam a magam útját járni. Abban az időben ren-
geteget olvastam, művészfilmeket néztem, akkor 
még nem volt Youtube… Filmklubokba jártam! 
Mindenhová vettem bérletet, mentem, hallgat-
tam az elemzéseket… és rengeteg színházi előa-
dást néztem. Ez volt az első eszmélésem, hogy 
vannak másik világok is, és nekem ez a létem.

27 éves koromban, amikor elkezdtem éne-
kelni, összehozott a sors a párommal. Az volt a 
második. 

Addig csak készültem. 
Úristen! Hát tudod, milyen késő az? 

Sokan már a pályájuk csúcsán állnak 27 éve-
sen, én meg még akkor kezdtem az egészet. 

Gyakorlatilag ez a tíz év, ez visszahozhatatlan.

Gondolod, hogy visszahozhatatlan, hogy 
nem pont ez kellett ahhoz, hogy ma az legyél, 
aki vagy? Már egy teljesen más életszakasz-
ban voltál. 18 évesen, a hírnév a siker, lehet, 
hogy egy teljesen más irányba vitt volna.

Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy 
az Ágens társulat előadásai a nyugalom meg-
zavarására alkalmas képi és hanghatásokat 
tartalmaznak! 

Célzottan és nagyot ütnek. 
Mindig betalálnak. 
Ágens fegyvere a humor és a közvetlenség. 
Tükör az arcodba.
Felismerés. 
Beismerés.
ÉLMÉNY.  
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Igen, lehet, hogy akkor más lennék… Már nem 
fogok elszállni, már nem gyötör meg a siker, mert 
az is gyötrő tud lenni…, de a kudarc sem.

A semmiből jöttem, előzmények nélkül, a világ 
kapott utánam vagy ellökött.  

A 2000-es évek elején Budapesten kezdtél 
Szkéné, Trafó, A38, MU Színház… hogy kerül-
tél Bikalra?

2012-ben a független színházaktól megvont, 
majd részben juttatott állami támogatással iszo-
nyú nehéz helyzetbe kerültünk mi, független szín-
házasok, és akkor én munkát kerestem. 

Eleinte csak az Élménybirtok vendégei jöttek, 
de ma már fele-fele arányban látogatják külsősök 
is az előadásokat. Ez nagyon jó.

Jó néhány évig, csak vidéken vagy külföldön 
csináltam színházat, mára már Pesten is nagyon 
keresik az előadásaimat. 

Érzed a különbséget a bikali és a budapesti 
közönség között? 

Persze, hogy érzem. Általában véve, Pesten sok-
kal idegesebbek az emberek. Nem mintha vidé-
ken nem lennének idegesek, de ott azért megáll 
egy simogatásra, egy hogy vagy, drágámra, és 
nem csak az idősebb korosztály. Váltunk egymás-
sal pár szót… és más a tekintet. Itt Pesten nem na-
gyon szeretnek rákapcsolódni a másik tekintetére.

De a színházban már nincs különbség, hiszen 
ott én generálom azt a történetet, az első perctől 
az utolsóig. Ott gyakorlatilag mindegy, hogy me-
lyik légzésterületről érkezett. Ha ott van előttem, 
akkor az már az én területem. 

Bejártam az országot ezekkel az előadásokkal, 
de amikor meghívtak a fővárosba, tartottam at-
tól, hogy itt mi fog történni, hogy hogy fogadnak 
majd, mert, amikor elmentem, nem ezt csináltam. 

És most visszajöttem egy egész más műfajjal.

Én Bikalon megerősödtem. 

Sokat köszönhetek nekik. Foglalkoztam pár-
kapcsolati kérdésekkel régen is, de nem így, eny-
nyire direkt módon. Ott tanultam meg a tökéletes 
interaktivitást és azt is, hogy hol van az a határ, 
amikor bár durva tükröt tartasz a közönségnek, 
de közben megöleled, és ő akar jönni tovább ve-
led. És örülnek annak, hogy kimondhatnak vala-
mit, amit addig nem.

Kurtizánképző… Ha nem kellene beskatu-
lyázni, te hová sorolnád műfajilag az előadást?

Szerintem egy interaktív színházi terápia. 
Mondjuk így, hogy nagyjából ez egy jó megkö-
zelítés. 

Mindenképpen párkapcsolati. Nem komédia, 
nem dráma. Valaki azt mondta, hogy pszichote-
rápia, ami szerintem kicsit sántít, de van benne ez 
is. Van, aki azt mondja, hogy monodráma. 

Egyedi módon közelíti meg a kapcsolatok mi-
lyenségét, olyan stílusban, ahogyan azt még nem 
látták soha.

Egy interaktív utcaszínházból nőtte ki magát 
a Kurtizánképző is. Sokáig kísérleteztem, hogy 
meddig mehetek el… és bármeddig. 

Most már bármeddig.

Mi a kurtizán? A köznyelv a prostituált szi-
nonimájaként használja, holott jelentése a régi 
időkben a kurtizánok tanult, művelt nők vol-
tak (ami akkoriban igen ritka volt). Tudás van 
mögötte, intelligencia, finomság, világlátás, a 
nyelvek ismerete…

Ez egy tudatos választás volt, hiszen a kurtizán 
szerepszemélyiség növelte a játék lehetőségét, 
aztán a közönség ’döntötte el’, hogy milyen el-
képesztő szükség van a párkapcsolati története-



inkről ilyen módon beszélni. Így – az alapvetően 
kultúrtörténeti vonal transzformálódott azzá a 
párkapcsolati őrületté, ami most működik.

Éled az életed. A problémáidat megbeszé-
led. Minőségi módon gondolkodsz magadról, 
azaz megoldást keresel. Minőségi kapcsolatot 
akarsz fölépíteni a pároddal is, nem egy ha-
zug, szemét kapcsolatot. 

Nézzünk körül, hol élünk!? 
Minden kirakat, és csak erről szól. 
Ha tudod, hogy ez nem elég neked, felépítesz 

egy jól működő kapcsolatot. Magadnak. Kemény 
munkával.

És örülsz, hogy most milyen jó, és azt hiszed, 
hogy mindig ilyen jó lesz. 

Nem, nem, nem! Ezt nem egyszer kell felépí-
teni, ez egy folyamatos kemény munka. Magam-
mal, a másikkal, kettőnkkel, hogy külön létezőként 
is legyek, meg vele együtt is. 

Újra kell építeni. 
Majd’ minden nap. 
Gondolj bele, nem maradunk ugyanolyanok! 

Állandó változásban élünk, nem kereshetem ma 
benne ugyanazt, amit akkor kerestem. Ez napi 
szintű figyelem és munka.

És akarni kell, persze, csak ha akarod... (nevet)

Jönnek az előadás után (férfiak és nők is), hogy 
’óóó, az én párommal erről nem lehet beszélni…’

De! Lehet! És kell!
Ha van érvrendszered, minden kaput meg 

tudsz nyitni. Ha nincs, és csak vagdalkozol és min-
dig ugyanazon a nyelven kommunikálsz, akkor 
nem érsz el hozzá, nem figyel rád.

A legzártabb lényekhez is megvan a kulcs, csak 
meg kell keresnünk azt. Kitartónak kell lenni. Vagy 
átmész rögvest a határain, vagy megrendíted, és 

ha történik vele valami, akkor kizárt dolog, hogy 
ne lehessen vele kommunikálni. 

Kipöckölöd a megszokottból, amiben bizton-
ságban érzi magát, és akkor muszáj. 

Vannak emberek, akik elzárják magukat, a 
problémáikat, mintha nem is léteznének. És akkor 
jönnek a betegségek és a lelki szerencsétlensé-
gek. Ránézel, és látod, hogy olyan szomorú, hogy 
olyan kétségbeesett, olyan boldogtalan, vagy 
olyan hazug… mert a hazugság, meg az állandó 
szerepjátszás is ennek a jele. Ha a helyén lenne, 
nem lenne erre szüksége.

Amiben biztos vagyok, hogy tudom, az az, 
hogy ha belépek egy térbe, rövid időminimum 
alatt képes vagyok a színház és néző, illetve a 
színpad és néző közötti határt átugrani.

Velem szemben nem mennek semmire, mert 
hiába épít falat, abban a másodpercben áttöröm. 
És ez nem fájdalmas törés, hanem jóleső been-
gedés az ő részükről, mert ott történik valami, ami 
azt jelzi, hogy itt valahogy máshogy fog működni 
a színház, mint, amit ez idáig ismertek. 

Az előadás vége ugyanilyen, rohanok és be-
szélgetek még az emberekkel, hogy mi történt, 
és hogy dolgozzuk föl. A Kurtizánképző és az 
Úr-kurzus diplomaosztással végződik, ami egy 
folyamatos interakció, diskurzus. ÉÉÉs kérdeznek, 
bármit. És ez fontos, mert vannak színházi beszél-
getések, de itt a néző eggyé válhat az előadóval, 
illetve azzal a problémakörrel, amit 
fölvetettünk a darab folyamán, és an-
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Az Ágens Társulat márci-usi előadásai a Pinceszín-házban:

2022. március 21. hétfő Tra-gédia: az ember

2022. március 22. kedd Kurtizánképző Előadás után nyilvános feldolgozó be-szélgetés a párkapcsolatok ‚tébolyáról’, igazságáról, igazságtalanságáról, a kapcso-lati arányokról, a kommunikáció fontosságá-ról és a hallgatásról. 

2022. március 29. kedd Díva, dáma, perszóna – nőkereső játék

AJÁNLÓ!
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nak van terepe és helye is, hogy kibeszéljük. 
Odajönnek a nők, vallomást tenni. Nekem. Mint-
ha én egy gyóntató pap lennék a végén, és azt 
mondja, hogy most a szeretőmmel voltam itt, 
mert valami miatt, neki fontos, hogy ezt tudjam. 
Vagy, hogy a férjem már nem akar engem, de 
mégsem enged el…, stb.

 
Ezek a beszélgetések a későbbiekben viszik 

tovább az előadásokat?

Persze, rengeteg ötletet kapok, és volt már 
olyan is, hogy egy kérdés világított rá arra, hogy 
azt a dolgot nekem tovább kell vinnem és az 
előadáson belül megközelíteni. 

Interakció. 

Rám ugyanúgy hat minden előadás. A Covid 
miatti második hosszú bezárás idején számta-
lan felkérést kaptam, hogy mi lenne, ha meg-
próbálnám, hogy működne-e online. Nemet 
mondtam. Kizárt.

Én a közönségből építkezem.
A maszk mögé látni is nagyon nehéz, de már 

megtanultam csak a szemekből olvasni. Tudod, 
egyszerűen nem látom, hogy milyen hatása van a 
szavaknak, és iszonyúan kell koncentrálni, mert a 
tekintet időnként becsapós tud lenni. És most már 

nem csak a szemekből kódolok, hanem megpró-
bálok olyan interakciót kiváltani, hogy hanggal is 
kapcsolódjon hozzám. 

Egy humán lény megszólít egy másik humán 
lényt. Ha az ’érintés’ intelligens, szeretettel-teli, 
valódi érdeklődésből fakad, még ha kihívó is, van 
reakció. Ráadásul, én mindent egyből mondok, 
nem kerülgetem a dolgokat, így azonnal kódol-
ható információt kapnak, amivel utána később 
közösen dolgozunk. 

Ölelésből indulunk, és ölelésben végződünk, 
de közben vannak mélységek, meg magasságok, 
és óriásiakat ugrunk. De ha bizalommal vagy va-
laki felé, (ezért a bizalomért is megyek föl előa-
dások előtt a közönséghez), akkor könnyebben 
megteszik miattam azt a lépést, amit nem biztos, 
hogy megtennének, ha csak kijönnék a színpadra. 

Mindannyian tudjuk, akik együtt éltünk vagy 
élünk bárkivel, fajra, nemre, vallásra való tekintet 
nélkül, hogy milyen elképesztően bonyolultak a 
párkapcsolati történetek. 

Azért az, hogy összerakod magad egy má-
sik emberrel egy térbe és időbe, aki mindig ott 
van…, az konfliktusok hada! Persze, csak ha be-
leállsz. Különböző életidőszakokat éltek meg 
együtt, és változol, és ő is változik. 

És ezt, közösen végigcsinálni, e m b e r k é n t, 
nem aljas rohadékként, meg egy hazug szemétlá-
daként, azért az nagyon kemény. 
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Gyakorlatilag, a Kurtizánképző és az Úr-kurzus 
ezekről szól. Játékkal és humorral, de közben 
azért odavág.

Talán senkinek nem lesz meglepő, hogy a 
Pinceszínházban futó darabjaid közül egyet 
sem hagytam ki, így szubjektív véleményem 
van arról, hogy a sikered titka talán pont eb-
ben a közvetlen színházi nyelvben, a felszaba-
dító kommunikációban, és az interaktív játé-
kosságban van. 

Aki beül egy Ágens előadásra, arra egészen 
biztos, hogy valamilyen hatással leszel. 

Lehet, hogy szeretni fog, lehet, hogy utálni, 
de emlékezni fog rád, amíg él. Ez biztos.

Minden alkalommal azt éreztem, hogy az 
előadás Neked ugyanakkora élmény, mint ne-
künk, nézőknek. Egyfajta jutalomjáték…

Imádom. 
Előfordul, hogy egy órával előadás előtt el sem 

tudom képzelni, hogy hogyan fog megtörténni ma 
este. De amint elkezdődik, kilépek az előtérbe (Pin-
ceszínház vagy Bikal) az emberek közé, és elkez-
dek velük kommunikálni, megszűnik ez a feszítés, 
és azonnal evidenssé válik, hogy ez a létem alapja.

Lemegy az előadás, a néző hazamegy és 
bár hihetetlenül jót szórakozott rajta, rajtad, 
önmagán, de ezzel nincs vége. Dolgozik ben-
ne a darab. A következő szóváltásnál, vagy 
amikor belép - teszem azt - az ember szenté-
lyébe, hogy elpakolja, ami s z e r i n t e nincs 
a helyén, eszébe fog jutni, hogy igen, már 
megint „b@sztatja Apát”.

És Neked? Előadás után kell idő, hogy fel-
dolgozd az aznap történteket?

Alapvetően kell…, csak nem mindig van rá idő. 
A Covid első lezárásos időszaka áldás volt. Szó 

szerint! 

Csodálatos volt, mert amikor a pozitív élmé-
nyek sorozata ért egy-egy előadás után, nem volt 
idő földolgozni. A megélésnek a fázisai, ami egy 
előadás előtt, alatt és után történik. 

Az utána hiányzott. 
Már hullottam is bele a következő előadásba, 

feladatba, próbafolyamatba, vagy egy forgató-
könyvbe, ami önmagában mind egy csoda…

De tudni kell megélni is mindezt, és időt hagy-
ni az érésre…  

A folyamatos energiaáramlást követő feldol-
gozási idő hiányzott. 

A sok jó is sok. A sok rosszról nem is beszélve.
De kell arra az idő, hogy pontosítani tudjam 

magamban, hogy mi történt aznap velem, és hogy 
rám hat-e, és mit tudok tovább vinni belőle!? 

Hát ez nagyon nehéz. 

Különcnek tartod magadat?

Egy különcben nem merülhet föl az, hogy kü-
löncnek tartja magát, mert különben nem különc, 
hanem az egész egy manír, egy kitalált szerepsze-
mélyiség. A történeteidből és a visszajelzésekből 
olvashatod ezt ki.

Én mindig megdöbbentem azon, amikor azt 
mondták nekem, hogy megosztó személyiség 
vagyok. 

Már megtanultam, hogy ezzel a ’jelentésem-
mel’ nincs dolgom. Az emberek hatnak egymás-
ra, így vagy úgy…, elfogadtam. 

Ha valaki nem szeret, azt elengeded?

Persze. Egy idő után az ember eljut oda, hogy 
bizonyos dolgokat (akár a ’veszélyeseket’ is) már 
tisztán ki tudja, és ki meri mondani. És itt már nem 
szempont, hogy ettől valaki szeret vagy nem sze-
ret.  Bizonyos körökre és játszmákra már nincs 
szükségem, főként nincs időm. 
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Ha nem, hát nem. Ma már így gondolom. Fáj-
dalom nélkül.

Megyek tovább. Oda, ahol várnak.

Kinek nem ajánlod magadat?

Fura mód, még a nagyon zárt rendszerű em-
bereket is képes voltam megnyitni a párkapcso-
lati előadásaimmal.

Igazából mindegy, hogy mely ’légzésterület-
ről’ érkezett a néző. Van egy olyan mozgásban 
lévő anyag az előadásaimban, ami miatt ez lé-
nyegtelen. 

Először látom az arcukon, hogy mi van? Miről 
beszél...? Aztán leesik a tantusz.

Az Úr-kurzus a Kurtizánképző előadás párja, 
a férfiaknak szóló változatban megismerjük a ve-
szekedés forgatókönyvét, a ráutaló magatartás, 
mint eszköz hiábavalóságát, a párkapcsolaton 
belül működő ’felülírás’ technikáját és a ’csak té-
ged szeretlek’ túlgondolt gyakorlatát.

A nők hajlandóbbak megnyílni, és keresik 
a megoldást, a férfi meg nyugalomra vágyik és 
arra, hogy ne zaklassák, és rohadtul hagyják bé-
kén. Ha vannak is problémák, majd elmúlnak. 

Nem, nem múlnak el. Brutálisan egymásra ra-
kódnak, melyet tíz-húsz-harminc évig is képesek 
cipelni a párok, és megnyomorodnak, már nem 
akarnak beszélgetni, időt tölteni egymással. Vagy 
fölépítenek egy hazugság idealizmust, ami mö-
gött semmi nincs. Nincs valódi kapcsolat. Ha azt 
akarom, hogy a párom valóban a társam legyen, 
át kell lépjem azokat a falakat, amit egyébként a 
férfiak nagyon ügyesen építenek. 

A nők kevésbé, ők válaszokat akarnak. 
Talán egy öntelt, nagyképű, csak önmagával 

foglalkozó ember, ne jöjjön vagy a hazug lények-
nek nem ajánlanám magamat. Azoknak, akik ön-
maguknak is hazudnak. De, amint kimondom, rá 
kell jöjjek, hogy orbitális tévedés nem ajánlani 

magam, mert aki öntelt vagy önhazug – a legrit-
kább esetben van ezzel tisztában, s kifejezetten 
jót tesz egy ’közös tánc …’ velem… 

Márciusban a Pinceszínházban a már hosz-
szan taglalt Kurtizánképző mellett a Tragédia: 
az ember című előadásban és a Díva, dáma, 
perszóna című előadásban találkozhat Veled a 
közönség. Mondanál egy pár szót a másik két 
darabról is kedvcsinálónak?

A Díva, dáma, perszóna a nők megfelelési 
kényszeréről szól.

Az internetet elárasztó támogató szépészeti és 
tanácsadói rendszerét és tesztjeit veszi górcső alá. 

Előkerül a nagy Ő megtalálásának az elszánt 
dühe, a miért hazudnak a férfiak kérdésköre, a pót-
cselekvések és helyettesítő önteremtő játékok sora.

A Díva, dáma, perszóna ajándék a nőknek és 
áldás a férfiaknak!

A TRAGÉDIA: AZ EMBER című előadásban 
a rendezői koncepcióm lényege, hogy köze-
lebb hozzam azokhoz is a Tragédia elképesztő 
és tűpontos látomásait, akik gyorsan lepergetik 
magukról a klasszikusok igéit. Ez - bizton állítom 
- sikerült. A leghatékonyabban az előadásra ‚be-
parancsolt’ diákokon mérhető, de a színház ajta-
ján felszabadult sóhajjal kilépő magyar tanárok 
arcán is látható volt. A felnőtt nézők pedig, akik 
már ismerik az ember létállapotainak alaptörté-
neteit, úgy, mint szerelem, vágy, veszteség, öröm, 
kitartás, harc, fájdalom, bukás, szerencse, társ..., 
igen jól vették a lapot, s fogadták a darab kihívá-
sait. A s z e n v e d é l y m e n t e s lét hordozóival 
nincs mit kezdenünk. 

Azt, hogy a remény hazug, megtévesztő 
vagy előre vivő, igaz állapot, neked, mint né-
zőnek kell eldöntened.

fotók: Béres Tamás, Tóth Bianka, Szkárossy Zsuzsa
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Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,
Pinterest és Instagram profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

https://cspm.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin
www.linkedin.com/company/CSAK-POZITIVAN-MAGAZIN
www.hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin

https://cspm.hu/
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://www.linkedin.com/company/csak-pozit%C3%ADvan-magazin/mycompany/
https://hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin/


Portré
Szász Endre László “Vallone”

festőművész

EGY ANTIKNAK LÁTSZÓ VILÁG 
ÖRÖK IDŐTLENSÉGE

SZÁSZ DÁVID
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Szász Endre László, vagy, ahogy gyűjtői és szakmai körökben ismerik, “Vallone” 1955-ben született 
Hácson. Apai felmenői erdélyi kisnemesek, nagyapja vándorszínész volt, édesanyja a falusi bognár le-
ánya. Jelenleg Vallone Siófokon él és alkot, ahol pályája is elindult a 70-es évek közepén. Több mint 
négy évtizedes pályafutása alatt számos nagy sikerű kiállítása volt Magyarországon és világszerte. A 
2003-ban elhunyt id. Szász Endre festőművész és grafikus csak névrokon, aki maga kérte arra ifjú pálya-
társát évtizedekkel ezelőtt, hogy - a névegyezés szerencsétlen mivoltára való tekintettel - változtasson 
nevén és aláírásán, melyet Vallone készséggel megtett. Új művésznevét azért választotta, mert nagy 
részben a rá talán legnagyobb hatást gyakorló flamand és németalföldi festészet képezte művészete 
alapjait, ezért testhez álló névnek bizonyult. Rajzolni komolyabban 12 esztendősen kezdett el, és habár 
rajz-szakkörökre járt, számos Mester egyengette pályáját, látta el tanácsokkal, klasszikus értelemben 
autodidakta művész.

Miben volt más a festészet helyzete a pályád 
elején, mint a jelenkorban? Kezdőként milyen ne-
hézségekkel szembesültél? 

Amatőrként indultam, annak számítottam, 
ugyanis nem végeztem Főiskolát. Aki elvégzi, 
annak azért egyszerűbb, könnyebb dolga van. 
Igaz persze, hogy azok nagytöbbségéből aztán 
rajztanár lesz. Elvégezni a Képzőművészeti Főis-
kolát olyasmi, mint elvégezni a Tanárképzőt. An-
nak, akinek az a célja, hogy hivatásos művésszé 
váljon, az élete igazából a Főiskola után kezdő-
dik, ugyanúgy fel kell építenie magát, maximum 
annyiban van könnyebb dolga, hogy diplomával 
a kezében vághat neki. De az út onnantól kezd-
ve lényegében ugyanaz. Egy amatőrként induló 
művésznek, és egy iskolát végzettnek is végig kell 
járnia a lépcsőfokokat. Kiállítást szervezni, meg-
ismertetnie magát a közönséggel. Ma annyiban 
könnyebb a helyzet, hogy az internet korában ta-
lán szélesebbek a megnyilvánulási lehetőségek. 
Akkoriban galériából sem volt sok, ebből a szem-
pontból ma sokkal előnyösebb a helyzet. Nekünk 
az volt a szerencsénk, hogy létezett a Képcsarnok 
Vállalat, akiken keresztül először külföldön tudtuk 
megismertetni magunkat. 

A családod mennyire támogatta az ilyen irányú 
elhivatottságodat?

Nem mondhatom, hogy nem támogatták, hi-
szen igazából soha nem szóltak bele. Sőt, a Papa 
és a Mama annak idején ösztönzött is. Az már más 
kérdés, hogy lehetőségek híján, és a megélhetés 
okán egy darabig címfestőként voltam kénytelen 
dolgozni. Ami az egyik tanáromnak köszönhető: 
Kenedy Ferencnek hívták, ő volt az akkori isko-
laigazgató. Ő tanácsolta, hogy menjek el cím-
festőnek a Keléhez (Kele Ferenc, aki egy siófoki 

maszek volt), mert az nagyon fog nekem tetsze-
ni. Mondanom sem kell, hogy mennyire tetszett! 
Igazi zsákutca volt. 

Mesélj egy kicsit arról, hogy kiktől tanultál, 
hogy formálták ezek a mesterek és példaképek a 
látásmódodat?

Amikor az ember először lát egy Munkácsyt, 
eredetiben, az azért lenyűgöző. Ezek az élmé-
nyek adják az első löketet. Hetedikes koromban 
kezdtem el aztán komolyabban rajzolgatni, akkor 
volt itt Siófokon egy felnőtt szakkör, ahová jártam. 
Amikor az ember már megszerezte az alapokat, 
persze hogy egy idő után többre vágyik. Akkori-
ban ismertem meg ezen a szakkörön Bihari-Puhl 
Leventét, azaz Levy-t, aki ekkor már a Képcsarnok 
Vállalatnak dolgozott. Ez kereskedelmi festészet 
volt, elindultam tehát ebbe az irányba. Nyugatra 
festettünk az ottani fizetőképes vásárlók igénye-
inek megfelelő képeket. Tájkép, csendélet, min-
den olyasmi, amit otthon a falára akaszt az ember. 
De valójában ez volt az első valódi iskola: itt ta-
nultuk meg a szakma alapjait klasszikus értelem-
ben. Első Mesterem, Wessely Tibor, a Képcsarnok 
Vállalat vezetője személyre szabottan igyekezett 
mindenkit irányba terelni: valaki csendéleteket 
festett, vagy épp tyúkudvarokat. Én például zsá-
nerképeket, figurális festményeket festettem 
elsősorban, amihez egész másfajta látásmód 
szükséges, mint mondjuk egy csendélethez. Ő 
válogatta ki, hogy személyre szabottan kinek mi 
az erőssége, és így mi a számára legmegfelelőbb 
téma és irányvonal. 

Volt-e esetleg olyan inspiráció is, ami más mű-
vészeti területek (pl. zene, film, szépirodalom) irá-
nyából érkezett? 
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Persze, minden területről ért inspiráció, legelő-
ször is az irodalom irányából. Például meghatáro-
zó mű volt számomra Vörösmarty Mihály Csongor 
és Tündéje, és főként az abban ábrázolt mesesze-
rű, szürreális világ. Amikor aztán a moziban láttam 
a Zabriskie Point című filmet, és abban először hal-

lottam a Pink Floyd zenéjét, ebből ugyanez az élet-
érzés és hangulat köszönt vissza, és ezért is fogott 
meg. Ezek az élmények aztán gyökeresen meg-
határozták számomra a későbbi útirányt. Ez a fajta 
megjelenítése a művészetnek kezdett el izgatni, és 
az, hogy hogyan lehet mindezt a festészet eszkö-
zeivel visszaadni. De visszatérve az irodalomra, az 
első meghatározó könyvélményekre, ezek formál-
nak mindenkit valójában: az én esetemben ilyenek 
voltak például a Varázsceruza, a Tom Sawyer ka-
landjai, vagy a Micimackó. J.R.R. Tolkientől a Babót 
már gyerekkoromban elolvastam, később persze 
a Gyűrűk Ura is egyike lett a számomra legmegha-
tározóbb műveknek. Nem beszélve a diafilmekről! 
Rengeteg diafilmet láttunk, például én József Atti-
lát a diafilmeken keresztül kezdtem megszeretni. 
Később jött aztán Rejtő Jenő, akinek a hatása - és 
főként a műveit átható humor - szintén tetten ér-
hető a képeimen. Valójában kétféle megközelítés 
jellemző a munkáimra, attól függően, hogy azok 
inkább saját magamnak vagy kimondottan a piac 
felé készülnek. A saját belső világomat inkább a 
szürreálisabb, álomszerűbb, a Pink Floyd világával 
rokon képek fémjelzik, a másik vonal pedig ahogy 
említettem a piac felé készül, de ezek ugyanúgy 

a belső világomat tükrözik egyébként, csak kissé 
más megközelítésben. 

1988-ban a Képcsarnok vállalat szervezésé-
ben eljutottál Londonba is pár pályatársaddal 
együtt, ahol kiállították a műveiteket egy rangos 
londoni tárlaton. Mesélj egy kicsit erről az él-
ményről! Az akkori, már lazuló diktatúrában már 
nem számított akkora kuriózumnak nyugatra jut-
ni, vagy azért ez az élmény még mindig nagy szó 
volt akkoriban? 

Személy szerint nekem politikai szempontból 
nem volt semmiféle érezhető hátrányom a Ká-
dár korszakban. Az, hogy nem tudtunk nyugatra 
kijutni, számomra személy szerint nem is volt kö-
vetelmény: egész egyszerűen anyagilag sem áll-
tam úgy, hogy bárhova is utazgassak, nemhogy 
nyugatra. Tehát az én esetemben inkább gazda-

sági oka volt annak, hogy nem utaztam, mintsem 
politikai. Egyébként csak pontosítás végett: több 
helyütt is el lett írva az évszám, valahol 86, valahol 
87. Ami igaz, hogy 86-ban is volt kiállítás, mert ezt 
többször is megrendezték, és mindig más-más 
festőket küldtek ki, de én 1988-ban jártam ott. 
Mindenesetre az az út nagyon nagy hatást gyako-
rolt rám. Az ott egy más világ. London 1988-ban 
még a mai formájánál is gyökeresebben eltért az 
akkori Magyarországtól. Egy olyan világgal szem-
besültem ott, amivel azelőtt csak filmeken talál-
koztunk. Londonnak akkoriban még megvolt az 

London, 1988 november, Gulyás László, 
Szász Endre László „Vallone”, Temesvári 
Ferenc
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az úgynevezett babaház hangulata: a stílusos, pa-
tinás, régi kis üzleteivel. Utcán, keménykalapban 
közlekedő embert akkoriban nemigen láttunk 
itthon! Nem is beszélve arról, hogy persze elju-
tottam a National Gallery-be is: ott aztán olyan 
képeket láthattam, melyeket tényleg csak köny-
vekből ismertem. Egy hét alatt nyilván nem sokat 
láthattunk Londonból, de legalább mindent be-
szereztem a Pink Floydtól, amit csak tudtam!

A legtöbb ember, aki akár hozzáértőként akár 
laikusként találkozik a képeiddel, egyöntetűen ki 
szokott emelni egy dolgot: miszerint élnek a ka-
raktereid, rengeteg melegség, és emberszeretet 
sugárzik ezekből az alkotásokból. Talán részben a 
munkáid nagyon pozitív fogadtatása és népsze-
rűsége is sokban ennek köszönhető, azok, akik 
megnézik vagy megvásárolják ezeket a képeket, 
azonosulni tudnak a karakterekkel, élőnek, meg-
foghatónak, és magukhoz közel állónak érzik azo-
kat. Hogyan sikerült elérned ezt?

Olyan embereket próbálok a képeimen ábrá-
zolni, akik szerethetők. És ez azért van, mert én 
is szeretni akarom a képeimet. Hogy épp milyen 
karaktert rajzolok, az mindig belülről jön. Amikor 
megvan a fejemben a kép, elképzelem a figurát, 
és azt a figurát próbálom létrehozni, megalkotni, 
aki oda illik. A legfontosabbak mindig az arcok, 
és hogy az az arc mindig tükrözze az adott figu-
rának a múltját is. Hiába mosolygós figura, a hát-
térben azért ott van a szomorúság is, ugyanis élő 
figurákat akarok festeni mindig, nem grófokat, 
vagy hősöket, hanem hétköznapi embereket. Eb-
ben az egyik legnagyobb mesterem Fellini volt, 
kétségtelenül. És a hazai filmek közül Makk Ká-
roly Liliomfi-ja, és az ebben a korszakban vetített 
régi filmek karakterei. Ezek a filmek mintha afféle 
kézikönyvet vagy szótárt adtak volna a kezembe, 
egy útmutatót hogy milyen karaktereket ábrá-
zoljak. A Liliomfi felvonultatja ezeket a figurákat, 
szinte mindet. Mint ahogy Várkonyi Zoltán filmjei, 
az Egri csillagok, vagy az Egy magyar nábob is. 
Korcsmáros Pál Rejtő-képregénysorozata szintén 
ilyen, igazi iskola volt, nemcsak régen, hanem 
még a mai napig is visszanyúlok hozzá inspiráci-
óért, hogy hogyan is kell felépíteni egy karaktert. 

Egy személyesebb és érzékenyebb kérdés: 
Szereted-e nagy általánosságban az embereket? 

Pontosan azért akarok szerethető embereket 
ábrázolni a képeimen, mert én alapvetően szeret-
tem az embereket. Manapság viszont már egyre 

kevésbé bízom bennük. Sajnos ennek nagy rész-
ben a politika az oka. Úgy érzem, hogy én mindig 
szeretettel közelítettem az emberek felé. De ez a 
mai világ sajnos megmutatta, hogy az emberek 
sokfélék. És nem mindig jók. 

Mi az oka annak, hogy sokakkal ellentétben 
nem az absztrakt, modern festészet fogott meg, 
és nem is ebbe az irányba indultál el? Belső oka 
is van, vagy inkább csak így hozta a sors? 

Belső oka is van, ugyanis soha nem érdekelt az 
absztrakt festészet. A nonfiguratív festészetben - 
legalábbis számomra, mert ez azért szubjektív do-
log - nincs túl sok tartalom. Maga az alkotás folya-
mata is örömet kell, hogy okozzon, és számomra 
a festészet, mint tevékenység fő célja: létrehozni 
valamiféle életet a vásznon. Ha csak a kubizmust 
nézzük, alapból a szögletes formákat sem szere-
tem, és ha például a saját képeimen adott eset-
ben mondjuk, egy szögletes tárgyat kell megfes-
tenem, azt jóval kevésbé is élvezem, mint amikor 

egy hús-vér, megfogható figurát alkotok. Nem 
találnék abban élvezetet, ha nonfiguratív módon 
- gondolván itt magára a tevékenységre - kéne al-
kotnom. Az számomra kevés. Maga a kompozíció 
létrehozása, a kép komponálása persze ugyan-
úgy alapját képezi a nonfiguratív festészetnek is, 
de ez az egyetlen dolog, ami közös a kettőben. 
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És ez engem önmagában soha nem elégítene ki, 
ugyanis élő, hús-vér dolgokat szeretnék festeni. 

Nem lehet valahogy egy nonfiguratív képet 
élővé varázsolni? 

Lehetséges, hogy igen, de én nem tudom 
hogyan. 

Visszavonult életet élsz, nem vagy nagy utazó, 
világjáró. Ez pusztán kényelemszeretetből fakad, 
vagy egész egyszerűen kiéled az utazás igényét a 
kvázi fantáziavilágodban, az alkotásaid által? 

Így van, kiélem a fantáziavilágban. Azért elju-
tottam néhány helyre a világban, de őszintén szól-
va egyik sem hatott rám annyira intenzíven, hogy 
különösebben vágynék arra, hogy újra lássam. 

Ha belegondolunk, a festészet, képzőművé-
szet nagyon régi és patinás mesterség. Egy olyan 
világban, ahol a legtöbb ilyen régi mesterség el-
tűnik, az igény bizonyos dolgok irányában meg-
szűnik, mi lehet az oka annak, hogy a festészet 
iránti igény még mindig töretlenül fennáll?

Úgy gondolom, hogy maga az igény például 
az irodalom irányában is fennáll, csak egy kicsit 
átrendeződtek a dolgok. Ha a múltba nézünk, és 
mondjuk, a zenéről beszélünk, akkor az úri kö-
zönség kamarazenei koncertek formájában élte 
ki az ez irányú igényeit, ha elég gazdag volt az 
illető ahhoz, hogy akár hazavigyen magának egy 
kamarazenekart. A szegényebb rétegek számára 
ugyanakkor ott volt a népzene. Az irodalomnál 
ugyanez, a grófnak ott volt a könyvtára, a szegé-
nyebb réteg zömében pedig talán nem is tudott 
olvasni. A festészet esetén pedig, mivel az embe-
rek nagy része házban lakott, az üres falakat meg 
valamivel díszíteni kellett, oda akasztották a ké-
peket, ami valójában szerintem ma is így van. Az 
emberek nagytöbbsége, akik ma képeket vásá-
rolnak, azért teszik még mindig, mert üres a fal, és 
szükség van némi dekorációra. Az hogy ki milyen 
ízléssel rendelkezik, és milyen képet tesz oda, az 
megint más kérdés. Vannak, akik megnézik, mi-
lyet tett fel a szomszéd, és nekik is olyan kell. 

Egyszer régen azt hallottam Tőled, hogy a mű-
vészet alapvető célja számodra: örömöt okozni. 
A szépséget ábrázolni, nem szépelegni, a pátosz 
helyett emberséggel, az élet szeretetével meg-
tölteni a vásznat. Vannak, akik teljesen más célok-
ra használják a művészetet, polgárpukkasztásra, 

politikai okokból kifolyólag, vagy éppen üzleti 
céloktól vezérelve. Úgy érzed, hogy a mai világ-
ban ezek az eredeti célkitűzések elvesztek, vagy 
kihalófélben vannak? 

Ezek az egyéb célok is rendben vannak, azaz 
legalábbis létjogosultak. Csakhogy a világ már 
akkora, és olyan mértékű a káosz, hogy már olyan 

az egész, mint egy összegányolt bolhapiac, ahol 
mindent lehet kapni az égvilágon. Ilyen a jelen-
legi kor képzőművészete is: megtalálod az iko-
nokat pár kubista kép mellett, a szürrealistát az 
impresszionista mellett, így az a helyzet, hogy ma 
szinte minden irányzat egyidejűleg van jelen. Er-
ről viszont az a véleményem, hogy ezek csak for-
mai ismérvek. Miközben egy dolog számít csak 
igazán: amit mondani akarsz. 

Sok művész nyilatkozott úgy hogy a művészet 
egyik alapvető feladata a világban zajló esemé-
nyekre való reflektálás. Emiatt pl. elhangzott az 
is egy alkalommal, hogy a holokauszt, vagy az 
atomháború után nincs/nem lehet harmonikus 
zene. Krzysztof Penderecki - Threnody for the 
victims of Hiroshimája, azaz a Gyászének elég 
konkrétan utal erre. Mennyiben reflektál a művé-
szeted a jelenkorra? Szándékosan inkább a béke 
szigetét és az álomvilágot kínálod, mert ebben 
hiszel, afféle mentsvárként az ellen, ami a jelenle-
gi világban zajlik? 

Hogy miről akarok festeni, mindig megszabja 
azt is, hogy milyen környezetbe helyezzem. Az, 
hogy régi dolgokat festek meg, egy bizonyos fo-
kig nosztalgikus megközelítés, pedig valójában a 
célom nem a nosztalgia. Az ok, amiért antik ru-
hákba öltöztetem a szereplőimet, az pontosan 
azért van, mert nem a valóságtól kívánom őket 
elrugaszkodtatni, hanem épp ellenkezőleg: be 
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akarom vinni őket egyfajta időtlenségbe. Nem 
akarok egy kort meghatározni, hanem egy para-
bolisztikus, univerzálisabb idősíkra akarom he-
lyezni őket. Még ha meseszerűnek is tűnnek a 
dolgok, igazából nem a meseszerűség a fő célom, 
hanem az időtlenség. És azt hiszem ez sikerült is: 
valójában soha nem meghatározható szigorúan 
hogy egy adott képem milyen korban játszódik. 

Szerinted mennyiben képes a művészet glo-
bális szinten változások előidézésére? Hiszel-e 
bármi olyasmiben, amiben sokan idealizmustól 
vezérelve hittek pl. a popzene képviselői közül a 
60-as években? 

A 60-as évek beatzenéje - ne hívjuk popnak, 
mert valaki még a mai popzenére gondol vé-
letlenül - valóban gyökeresen megváltoztatta a 
világot. A hippi mozgalom például konkrétan 
nemigen választható külön a korszak meghatá-
rozó zenei forradalmától. A festészet - na ez már 
keményebb dió, mert az impresszionizmus való-
ban forradalmi volt, és ha mást nem, hát megvál-
toztatta magát a festészetet, de ez pedig a fotó 
megjelenésének köszönhető. Mert amint meg-
jelent a fotó, a művészek megpróbáltak túllépni 
rajta, például mivel eleinte csak fekete-fehér fo-
tók léteztek, a képzőművészet erre mindjárt azzal 
reflektált, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetett 
a színekre. Ma, ha bármilyen társadalmi vagy po-
litikai változást bármely médium el tud érni, akkor 
ez véleményem szerint maximum a filmnek sike-
rülhet. De még ennél is inkább az Internetnek. Ma 
az Internet képes arra, hogy társadalmi változáso-
kat előidézzen, ugyanis ez a jelenlegi kor vezető 
médiuma. 

Az általad hitelesnek tartott művészet célja in-
kább önkifejezés, vagy szolgálat? 

A szerencsés eset az, ha a kettő együttműkö-
dik, és egyszerre érvényesül, megtartva az egyen-
súlyt. Ha csak az önkifejezés a cél, könnyen válik 
narcisztikussá a dolog, ebből születnek a “meg 
nem értett művészek”. Ha pedig csak a szolgálat 
a cél, akkor feladsz mindent, ami te vagy. 

A Téged inspiráló nagy nevek közül kivel ülnél 
le beszélgetni szívesen? Nevezz meg egy már 
nem élő, és egy jelenleg is élő személyt, és be-
szélj kicsit arról is, hogy miért. 

Szentkuthy Miklós íróval és műfordítóval, aki 
sajnos már nem él. Ő fordította James Joyce Ulys-

ses-ét, többek között. A még élő nagy nevek kö-
zül nagyon szívesen beszélgetnék például Roger 
Waters-szel, és David Gilmourral (az egykori Pink 
Floyd tagjai - a szerző). De ha már zenészeknél 
tartunk, ha élne, nagyon szívesen beszélgetnék 
például Jimi Hendrix- szel. Múltkor láttam egy 
interjú részletet, és meglepődtem, hogy milyen 
mélyen intellektuális ember volt, amit nem is 
gondoltam volna róla. 

Vannak-e manapság olyan festők, pályatársak, 
akik úgy érzed, hitelesek, és hasonló látásmóddal 
és célokkal dolgoznak? 

Gasztonyi Kálmán pályatársam legutóbbi képei 
például nagyon megleptek. Újszerű látásmóddal 
rendelkezik, és nagyon mívesen dolgozik, de ezt 
eddig is tudtuk róla, ezek az új munkái viszont ki-
ugróak. Annak ellenére, hogy mint mondtam, a 
kubizmus nem tartozik az általam preferált irányza-
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tok közé, meg kell említenem Bors Györgyit is, aki 
különleges érzékkel helyezi térbe a formákat, és 
teljesen más megvilágításba kerül ezáltal az egész. 
Ők mindketten szintén a Vándorfény Galéria mű-
vészei. Ugyanebből a körből, számos kiváló alkotó 
közül még meg kell említsem Temesvári Ferencet, 
aki szürrealista képeket fest, ő például a Galaktika 
Magazinnak is dolgozott annak idején, a gondo-
latai és a látásmódja figyelemre méltó. Boros At-
tilát, aki véleményem és mások véleménye szerint 
is Reich Károly méltó utóda Magyarországon. Az a 
finomság, és harmónia, amit az ő képei sugallnak, 
egyedülálló. És ne felejtsük ki Gulyás Lászlót sem, 
aki a nőket ábrázoló zsánerképek mestere. 

Mik azok a tévutak melyek szerinted elferdí-
tenek, és fals irányba visznek egy még útkereső 
művészt, legyen szó bármilyen területről? Ha va-
laki most kezdene el ezzel foglalkozni, milyen ta-
nácsot adnál neki? 

Azt vallom, és erre már jó pár éve jutottam, 
hogy a legfontosabb, hogy az ember őszinte 
maradjon önmagához. Ne próbáljon olyasmit 
csinálni, amihez nincs se kedve, se affinitása. Min-
dig a saját bensődből kell kiindulnod, és teljesen 
mindegy, hogy a közvéleménynek, a környeze-
tednek, vagy a közönségnek mi tetszik, vagy mi 
nem, akkor is maradj emellett, mert ha becsapod 
önmagad, abból nem születhet semmi jó. 

Úgy érzed, Neked sikerült? 

Ez egy örökös harc, mindig jönni fognak kihívá-
sok, de általában azt hiszem, hogy jó irányban ha-
ladok. Ez persze valahol ösztönös is, mert nem is 
tudok már másképpen festeni. Ha olyasmit tennék 
ehhez hozzá, amivel nem értek egyet, vagy nem fog 
meg, és nem belülről jön, akkor nem is sikerülne. 

Végezetül, és zárszóként mit tennél még hozzá? 

A legmeghatározóbb továbbra is az vélemé-
nyem szerint, hogy milyen művészek hatottak az 
emberre az életútja során. Ezek a hatások folyama-
tosan alakítják az embert, ettől függ, hová fejlődik 
a személyisége. A művészi látásmódja mindig azo-
kon múlik, akikkel találkozik. A gyerekkori könyvek, 
az irodalom, a zene, illetve döntően az, hogy mivel 
ismerkedik meg először ezek közül. Például nekem 
Mozart volt az első zenei élményem, és ez azért 
megszabta az útirányt. Nála nagyobbal nem is hi-
szem, hogy találkozhat az ember, de Beethoven 
is ugyanígy hatott rám, vagy Bach, vagy Debussy. 

Ugyanez igaz a filmvilágra is, például Fellini és a 
rá jellemző kifejezésmód alapvetően meghozta a 
művészfilm iránti igényemet, és az, hogy a közép-
pontban nála is a hétköznapi ember, a közember 
áll, például hozzájárult ahhoz, hogy én is emellett 
maradtam. Vagy Pasolini, aki úgy tudta ábrázolni a 
szépséget, ahogy csak a reneszánsz festők voltak ké-
pesek. Tegyük hozzá persze, hogy a mocskot is épp 
ilyen hitelességgel tudta ábrázolni. Vagy Bergman, 
aki pedig a pszichébe tudott úgy belemarni, ami 
már nehéz dió, attól még mindig félek a mai na-
pig, hogy abba ilyen mélyen belemásszak. Benne 
egyértelműen nem a szépség fogott meg. 

Egy dolog viszont biztos: ezek az emberek 
Mesterek voltak, egytől egyig. 

Habár Vallone a rá jellemző szerénységgel a fel 
nem tett kérdésre miszerint saját magát is Mester-
nek tartja-e, szinte biztosan hárítólag reagált vol-
na, kétségem sincs afelől, hogy sokan egyetérte-
nének, miszerint kiérdemli e titulust. 

Ha ugyanis a színfalak mögé nézünk - mely 
jelen riport célja volt, - vagy sokkal inkább, ha 
hagyjuk magunkat belefeledkezni ebbe az általa 
megálmodott és megalkotott különleges világba, 
megértjük, hogy Vallone az általa oly sokra tartott 
flamand, és németalföldi Mestereknél talán sok-
kal messzebb is elkalandozott. Egyedi formanyel-
vet, hitvallást és világlátást képvisel, és soha nem 
hagyta magát eltéríteni az általa igaznak és hite-
lesnek tartott útról. Sok mindenből táplálkozott, 
és sok Mestertől tanult pályája során, legyen szó 
a képzőművészet, a zene, a film, vagy az irodalom 
jeles képviselőiről. Közeli szemtanúként, és a mű-
vészetre hozzá hasonlóan fogékony emberként 
testközelből követhettem végig pályáját, melyet 
személy szerint az “arany esszencia kiérlelése” ki-
fejezéssel illetnék. 

Vallone művészete ugyanis, mint a jó bor, korral 
érik. Nem jellemzi zabolátlanság, csapongás, vagy 
öncélúság, ugyanakkor kimódoltság sem. Őszinte, 
intim, és mindenekelőtt tiszta művészet ez, mely-
ből kiviláglik az élet mélységes tisztelete. 

Egyszerű, hétköznapi emberek, sorsok, örö-
mök, és bánatok, küzdelmek, és elvágyódások így 
kelnek életre előttünk: egy külsőre antiknak látszó 
világ elsőre talán nosztalgikusnak tűnő, de általa 
mégis örökérvényűvé varázsolt időtlenségében. 

Szász Endre László “Vallone” munkái 
megtekinthetők és megvásárolhatók 
Vándorfény Galériában. 
https://vandorfeny.hu/muvesz/szasz-end-
re-laszlo-vallone/

https://vandorfeny.hu/muvesz/szasz-endre-laszlo-vallone/
https://vandorfeny.hu/muvesz/szasz-endre-laszlo-vallone/
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Paulik Tamással, a Magyar Társasjátékosok Egye-
sületének elnökével beszélgetek a társasjátékok 
feléledéséről, a társasjáték kultúra megváltozásá-
ról, a társasjátékok közösség,- és családformáló, 
összetartó, összehozó erejéről, a társasjáték klu-
bokról, és egyáltalán arról a felmérhetetlenül sok, 
és lélekszinten beépülő örömlehetőségről, ame-
lyet a közös játékban való elmerülés okoz, okozhat 
mindazoknak, aki belekóstolnak mindebbe.

Tettem ezt azért, mert két hónapja az a kósza gon-
dolat fogant meg a fejemben – miután pár napot két 
kisebbik unokámmal töltöttem, és a társasjátékok jó 
szolgálatot tettek, kiváltva a számítógép, és a televí-
zió vibrálását, megszépítve az együtt töltött időt, és 
vidámabbá téve azt –, hogy elindulok ezen az úton, 
és fókuszomat erre az új-régi hobbira irányítom. 

Terveim szerint feltérképezem a társasjátékok, 
a társasjátékokkal eltöltött idő pozitív hatásait, és 
mindazt a jót, amelyet megélünk, miközben ját-
szunk – és amely élményt meg kellene élnünk nap- 
mint nap – ráébredve, milyen, amikor családban, 
közösségben, örömben, szeretetben, vidámságban együtt játszunk.

Az előző havi számban már bevezetésképpen beszéltem a társasjátékokkal, és egyéb, pl. kártyajá-
tékokkal való saját kapcsolódásomról, és persze, miközben írtam a cikket sokszor eszembe jutott az 
a rossz érzés, amikor a „Ki nevet a végén” nevű társasjátékban sorra kikaptam. Persze említhetném 
azt is, hogy az akkor 8 éves legnagyobb unokámat, nem tudtam megverni malomjátékban, de ez már 
a mai gyerekek logikai gondolkodásának másfajta fejlettségét támasztja alá. És igen, pont ezért van 
akkora sikere az újfajta társasjátékoknak, a nyomozós, kutatós, mesélős, kitalálós, logikai készséget 
igénylő,- és fejlesztő játékoknak.

RÓNAI KATALIN

Mert játszani jó, mert játszani öröm

Kérem Tamás, meséljen magáról, a kapcsoló-
dásáról a társasjátékokhoz és arról, hogyan tel-
nek a napjai.

Magam nem is tudom, milyen rég kezdtem 
el társasjátékozni, először alapvetően családon 
belül, viszont mindez a gimnáziumi éveim alatt 
fordult komolyabbra, amikor a gimnáziumi ta-
nárom kitalálta, hogy a társasjátékoknak a gim-

náziumunkban helye van. Nem kellett messzire 
mennie, hogy rálásson a társasjátékoknak olyan 
hatásai vannak, mint a logikus gondolkodás 
erősítése, a közösségi szellem stabilizálása, a 
csoportenergia megismerése által a saját önis-
meretünk fejlődési lehetőségei, és sorolhatnám 
mindazt a pozitív visszacsatolást, melyek kiala-
kulhatnak játék közben a játékosokban, mind is-
kolai, mind baráti szinten. Így aztán lett egy tár-
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sasjáték klubunk az iskolánkban, amely klub a 
mai napig regnál, sőt minden évben társasjáték 
versenyt is szerveznek, nagy örömünkre. Erre a 
társasjáték versenyre érkezett el a Társasjátékos 
Egyesület szponzorként, segítőként, és én így 
találkoztam az egyesülettel, amelynek egy pár 
év múlva tagjává, majd mostanra elnökévé vál-
tam. Szóval nem volt ez egy nagyon kalandos 
történet, de egyik dolog követte a másikat. Az 
egyesületnek mindig célja volt, ami ma is, hogy 
a társasjátékozást népszerűsítse elsősorban 
Magyarországon, a családokra, illetve a fiatal 
felnőttekre fókuszálva, bemutatva ezt az egyre 
jobban terjedő hobbit. Célunk az, hogy minél 
többen jöjjenek rá arra, hogy ez milyen jó, hogy 
mennyi mindenre alkalmas, hogy mennyi min-
dent meg lehet élni a társasjátékon keresztül, és 
hogy mennyire nem igaz ma már, hogy a társas-
játék gyerekjáték, sőt, vannak kimondottan fel-
nőttek számára készült játékok, amelyeket csak-
is a fiatal felnőttek játszhatnak.

Gyermekkoromban nem volt társasjátékunk 
otthon, mi édesapámmal kártyáztunk. Fekete 
Pétertől a Römiig sokféle kártyajátékot kipróbál-
tunk, és dominóztunk. A 60-as években divatos 
„Ki nevet a végén?” és a „Gazdálkodj okosan!” 
társasjátékokkal osztálytársaimmal, és az őrsi 
programokon játszottunk. Ez a két játék nagy va-
lószínűséggel sok családnak megvolt. A férjem, 
ahogy a gyerekeink nagyobbacskák lettek elő-
kotorta a padlásról a saját „Gazdálkodj okosan!” 
társasjátékát, s mivel nem volt meg már hozzá a 
játéktábla – de az összes egyéb kártya, pénz stb. 
megvolt a dobozban – ő maga rajzolt hozzá já-
tékmezőt, és azzal játszottunk családilag. Manap-
ság, lányaim családi ünnepekre családi társasjá-
tékokat kérnek egymástól és tőlem, amelyekkel 
rendszeresen közösen játszanak. A „Gazdálkodj 

okosan!” szocialista változata volt a háború előtti 
„Monopoly” játéknak, de rendszerében követte 
azt. Pár hete, amikor vigyáztam az unokáimra, 
előkerült az újabb „Monopoly” játék, mely szá-
momra egy teljesen másfajta légkört kölcsönzött, 
nem éreztem már azt a fajta drukkot, amelyet a 
másik játékban való játékkor, sőt kimondottan 
zavart egy-két új, szerintem oda nem illő szabály. 
Nem tudtam vele azonosulni, hiányzott belőle 
nekem a gyűjtögetés öröme. Ennek kapcsán ju-
tott viszont eszembe, hogy a mai társasjátékok 
legnagyobb részében ott van az öröm. Nem az a 
cél, hogy mindenképpen győzzek, hanem, hogy 
elérjem ezt az örömállapotot, a ráismerés, az 
együttlét, és a gondolkodás örömállapotát. 

Igen. Az újabb társasjátékokat modern tár-
sasjátékokként szoktuk aposztrofálni. Ezek már 
legtöbb esetben szerzői társasjátékok, mert 
már meg lehet nevezni a szerzőket, mint a köny-
veknél, és vannak kimondottan neves társasjá-
ték szerzők. Tudjuk, hogyha egyikőjük kiadott 
egy játékot a kezéből, akkor az várhatólag rossz 
nem lehet, de valójában az a lényeg a mai társas-
játékokban, amit Ön megélt. Az, hogy a modern 
társasjátékok mit adnak a régiekhez képest, ezt 
tényleg kevesen ismernék föl csak úgy maguk-
tól. Ha az előbb említett három társasjátékot 
vesszük elő, valójában, és nagyon sarkítva, ott 
nem mi játszunk a játékkal, hanem a játék ját-
szik velünk, ugyanis abban a pillanatban, ahogy 
elengedtem a dobókockát, már vajmi kevés 
ráhatásom van arra, hogy mi fog történni, nem 
mi hozunk mély döntéseket a játékban, hanem 
a „szerencse” dönt. A szerencse hozzáadott 
értéke ezekhez a régebbi játékokhoz, és befo-
lyása a játék egész menete alatt sokkal-sokkal 
nagyobb, mint ahogy azt sokan kívánatosnak, 
vagy egészségesnek ítélik is meg. A kisebb 
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gyerekeknek ez még tetszik, ez a fajta verseny, 
a kockával való dobálás, de, ha az ember fel-
nő, igenis megnyílik az igénye arra, hogy játék 
közben is döntéseket hozhasson, és ne csak az 
legyen, hogy pár ember leül egy asztalhoz, egy 
kockát dobálnak és a végén valaki nyer. Ahogy 

Ön is megfogalmazta, nem a győzelem a fontos, 
hanem maga a játékélmény, ebben az esetben 
a játékos tudatalatt érzi, hogy tehet a győzele-
mért. Ez egy nagyon fontos dolog, ettől lesz az 
élmény is közösségibb, hiszen nem én és a do-
bókocka játsszunk valamit, hanem döntéseket 
hozok, és a többiek is döntéseket hoznak, és 
ezért valóban hatunk egymásra. Van interakció 
a játékosok között, amit nem a kocka indukál, 
hanem a játékosok tudatossága. Ettől tudnak a 
mai játékok mélyebb élményt adni.

Mindkét lányomék családja nagy társasjáték 
kedvelő és bőven látszik mindezek hatása az 
unokáimon is. Látható, hogyan tudnak az uno-
káim egy-egy játék alkalmával logikusabban 
gondolkodni, megtervezni a következő lépést. 
Nagyon fontos lenne ebben a rengeteg informá-
ciót ránk dobáló világban ez a fajta logikai gon-
dolkodás, mert ez sokkal többet tud hozzáadni a 
gyerekek fejlődéséhez, nem beszélve a szociális 
érzékenységről, és a közösség formáló erejéről e 
társasok által. Hiszen, amikor egy karácsony esti 
vacsora és ajándékbontogatás után leül a család 
játszani, az egy fantasztikus összetartó élmény. 
Persze nem kell ehhez karácsony, bármely csalá-
di estén megvalósulhat az együttlét, a közös já-
ték, az egységélmény öröme. Aki pedig a csalá-

don kívül, klubokban szeretné megélni ezeket az 
élményeket, azoknak hogyan alakulhat mindez, 
hogyan fogadják be az újonnan érkezőket a régi 
klubtagok, hogyan tudnak az újak akklimatizá-
lódni, és közösen élményeket szerezni?

Nagyon jól eltalálta. A társasjátékoknak na-
gyon nagy szerepe van és lehet a közösségek 
formálásában. Az egyik sík egy családi közös-
ség, akik összejönnek, és eljutnak arra a pont-
ra, hogy mit csináljunk, mindenki kibontotta az 
ajándékát, mindenki elmajszolta a bejglit, és 
most kéne valamit csinálni együtt. Ekkor ébred 
föl az igény bennük, erre van felépítve struk-
turálisan minden társasjáték, hiszen, pont úgy 
vannak megtervezve, hogy sok embernek tud-
janak közös élményt nyújtani. Nagyon kevés 
másmilyen ilyen lehetőség van, amely több em-
ber egyidejű szórakozását szolgálja, s a másik 
fele pedig az, hogy nemcsak, hogy meglévő 
közösségeket segít egyben tartani, szórakoz-
tatni, hanem közösségeket formál. Én magam 

rengeteg embert látok a klubjainkban. Nem az 
van, hogy gyűljünk össze, és esetleg társasjáté-
kozzunk, hanem A társasjátékért gyűljünk össze. 
Az embereknek igényük van arra, hogy együtt 
legyenek, és együtt játsszanak, ezért alakultak 
a klubok, ahol ez megvalósulhat. Ezek a klubok 
nemcsak az egyesület, hanem más kezdemé-
nyezők által is létesültek, és országszerte álta-
lában azok az emberek járnak oda, akiknek az a 
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vágyuk, hogy játszani szeretnének, de azt nem 
tudják még, hogy kivel és hol tehetnék mind-
ezt. Többféle klubkonstrukció is van ma már 
Magyarországon, vannak olyan játékosok, akik-
nek megvan a játék, nekik csak hely kell, ők be-
jönnek 5-en 6-an, megkérdezik, melyik asztalt 
foglalhatják el, eljátszanak annyi időt, amennyit 
szeretnének, aztán összecsomagolnak és haza-
mennek, vannak olyanok is, akik nem tudják mit, 

és kivel szeretnének játszani, nekik az a kérdés, 
melyik asztal fogadja be őket. Vannak, akik ját-
szani szeretnének, de nem tudják, mivel. Ilyen 
értelemben az összes létező opció előfordul 
a klubokban, s mi azt látjuk, ezek a klubok na-
gyon jól működnek. A mi általunk üzemeltetett 
klubokban kialakult egyfajta törzsközönség, és 
a klubjainknak is van egyfajta speciális jellege. 
Van olyan klubunk, ahova inkább a környező 
épületekből, és a környékről jönnek családok, 
nagymamák, unokák, és együtt játszanak. Van 
olyan klubunk, ahova csak nagyon keményvo-
nalas játékosok mennek, és igazán nekik csak 
a helyszínt biztosítjuk. Van olyan klubunk, ahol 
egy nagyon színvonalas nyugdíjas közösség 
alakult ki, ismerik egymást, ők csak játszani sze-
retnének, nekik helyszínre és játékra volt szüksé-

gük, s azt így találták meg. Azt kell mondanom, 
nagyon szerencsések vagyunk, mert ezekben a 
klubokban a közösségi élet egyrészt aktív, más-
részt nincsenek konfliktusok, a társasjátékosok 
nagyon befogadóak. Természetesen, hiszen 
maga a hobbi a társaságról is szól, és nagyon 
furcsa lenne ez a hobbi, ha a társaság bárkit is 
kirekesztene. Ha valaki csak úgy betéved egy 
ilyen klubba, nagyon-nagyon ritka, hogy ne ta-
láljon partnert, vagy asztalt, ahova leülhet.

Ebben a mostani, lassan már két éve tar-
tó helyzetben, ahol minden arról szól, hogy ne 
kapcsolódj, ne menj a másik közelébe, félj, ha 
valakivel kontaktusba kerülsz. Ahol minden, ami 
emberi, és alapvető létkérdés valamilyen szinten 
tiltva van, mekkora ereje, és mekkora vonzáskö-
re van az ilyen lehetőségeknek! Egy hely, egy új 
lehetőség, ahol kapcsolódni tudunk, ahova el 
tudunk menni játékért, az örömért, a másik em-
ber öröméért is – még, ha kénytelenek vagyunk 
maszkban ülni az asztalnál –, hiszen a cél a játék, 
a kölcsönös örömszerzés. Az embereket kapcso-
lódásra teremtette a lét, nem lehet őket attól elri-
asztani, hogy megéljék a közösségi élményt.

Ezt természetesen észrevettük. Az elmúlt 
másfél, két évben mi is látjuk, hogy minden klu-
bunkban alapvetően kisebb az érdeklődés, bár 
tulajdonképpen a betévedő vendégekből let-
tek kevesebben. Nyilván ebben a helyzetben 
kevésbé nyitottak az emberek arra, hogy szá-
mukra ismeretlen emberekkel üljenek le játsza-
ni – még, ha maszkban is, –, de az, hogy a másik 
asztalnál ki játszik, az már nem érdekli a játéko-
sokat. Mintha étterembe mennénk, ott sem szá-
mít, ki ül a szomszéd asztalnál. 

Ránézésre, ön az a korosztály, ki lányaimmal, 
vejeimmel egyidős, visszatekintve az ő gyermek-
korukra, megkérdezem önt, gyermekkorában 
hogyan kapcsolódott a játékhoz, a társasjátékok-
hoz, hogyan élte meg a közösségi játékokat, a 
közösségi élményeket?

Valójában az én életemben a gimnáziumban 
jött el a közösségi élmény, 13 éves koromig a 
klasszikus korosztályommal lazábban kapcso-
lódtam. Nagyon jól elvoltam egyedül is akár, 
magamnak való gyerek voltam. Otthon a csalá-
domban egyébként rengeteget játszottunk, tár-
sasjátékokat, és egyéb játékokat is. Számomra a 
közösségi játék, a közösségi élmény a gimnázi-
umi évek alatt vált igazán láthatóvá, nyíltak ki a 
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lehetőségek, ott viszont a társasjátékozás válfa-
jai kerültek túlsúlyba. Nyilván nem lehetett elke-
rülni a számítógépes játékokat, mely a gimnázi-
umi korosztálynak az alapjátékot jelentette, de 
mindezekbe csak a gimnáziumi közösségben 
tudtam igazán belemerülni.

Volt-e igénye, hogy készítsen maga is társas-
játékot?

Egészen biztos vagyok benne, hogy mint 
minden gyerek, én is rajzolgattam kisgyerek-
koromban valamilyen társasjátékot, de az nem 
hagyott bennem mély nyomot. Lehet, hogy a 
szüleimet kellene erről megkérdezni, hogy va-
jon hány társasjátékot rajzoltam, és hányat dob-
tunk ki. Felnőttebb korban kezdett el jobban 
érdekelni a társasjáték-készítés, nyilván, ahogy 
jobban megismertem, belekerülve ebbe a hob-
biba, meglátva, hogy milyen lehetőségek van-
nak benne. De aztán nem lett belőle semmi, 
hiszen arra is ráláttam egyidejűleg, hogy egy 
jó minőségű társasjáték elkészítése olyan hor-
ribilis mennyiségű idő és munka, hogy végül 
úgy döntöttem, nincs annyi időm, hogy egy tár-
sasjátékot megalkossak. Természetesen távol-
ról benne vagyunk, az egyesület rendszeresen 
odafigyel arra, hogy milyen társasjátékok kerül-
nek, kerülhetnek a piacra. Bár az elmúlt két év 
eléggé megtépázta, de minden évben – és na-
gyon remélem, idén őszön is – megrendezzük 
a Társasjáték Fejlesztők Napját. Erre az egész 
országból várjuk azokat, akiknek van társasjá-
ték ötlete. Ezen a napon a megjelentek együtt 
tesztelhetik az általuk hozott játékokat, eszmét 

cserélhetnek, megvizsgálhatják egymás prototí-
pusait, tanácsokat adhatnak egymásnak, igyek-
szünk ilyenkor olyanokat is meghívni, akik már 
adtak ki társasjátékot, hogy ők is nyújtsanak eb-
ben segítséget a tervezőknek. Nagyon sokszor 
egyik-másik magyarországi kiadó képviselői 
is megérkeznek ezekre az eseményekre, hogy 
ők maguk is megnézzék a társasjátékokat. Volt 

már arra példa, hogy később sikeres, nemzet-
közileg elfogadott társasjáték prototípusát ott 
mellettem tesztelték, ilyen értelemben, az egye-
sületnek fókuszában van a társasjáték fejlesztés. 
Ezen belül is a magyar társasjátékok fejlesztésé-
nek támogatása, még akkor is, ha én konkrétan 
személy szerint ki is maradtam belőle. Az előző 
ilyen rendezvény 2018-ban volt, később áttet-
tük 2019-re, majd 2020-ra, remélem, idén meg 
tudjuk rendezni. 

 
Most, hogy szóba kerültek a kiadók, azt sze-

retném kérdezni, önök bekapcsolódhatnak-e, 
beleszólhatnak-e abba, vagy bármibe, például, 
hogy hogyan terjesztik, hogyan jut el a lakosság-
hoz ez és ez a társas, vagy ebben a hatalmas vá-
lasztékban melyik társasjáték milyen áron kerül 
az üzletekbe? 

Nemcsak nálunk ilyen elképesztő a válasz-
ték. Az elmúlt 15 évben ez a hobbi kinyitott a 
világ felé, és ebből kifolyólag hihetetlen meny-
nyiségű társasjáték ömlik a világra. Ez egyrész-
ről rossz, hiszen rengeteg társasjáték van, de 
azért azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a választék nagysága nem ront a minősé-
gen. Nyilván rosszabb minőségű társasból tör-
vényszerűen több van, de alapvetően el lehet 
mondani, hogy az átlagos társasjátékok színvo-
nala folyamatosan emelkedik, és ez egyre több 
jó játékot eredményez. Maga az egyesület nem 
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piaci szereplő, nyilván nem szólhatunk bele a 
kiadók döntéseibe, alapvetően a hatást úgy 
tudjuk gyakorolni a piacra, hogy a saját klubja-
inkba viszünk játékokat, és például kitelepülünk 
minden évben Kapolcsra. Az egész rendezvény 
ideje alatt az egyesületnek Kapolcson sátra van. 
Viszünk oda társasjátékokat, nyilván olyanokat, 
amelyeket elég értékesnek tartunk ahhoz, hogy 
az embereknek megmutassuk. Ezen keresztül 
vissza tudunk valamennyire hatni a kiadókra, de 
dőreség lenne azt gondolni, hogy ennek piac-
formáló jelentősége van, hiszen nem valószínű, 
hogy bármelyik kiadó annak alapján hoz dön-
tést a forgalomba hozatalról, hogy az egyesület 
mit gondolt róla. Illetve ennek margójára létezik 
a Magyar Társasjáték Díj is, mely az előző naptári 
évben kiadott társasjátékok közt válogat, és tün-
tet ki néhányat tavasszal. Ez két dolog, amelyek 
nyilván, alapvetően nem befolyásolják a kiadók 
döntését, de az általunk értékesnek ítélt játékok 
díjazása, kiemelése, és mivel ajánlásunk a do-
bozra is rákerül, azt eredményezi, hogy ezek a 
játékok jobban fogynak. Azt látjuk tehát, hogy a 
mi oldalunkról „befolyásolt” vásárlók több álta-
lunk preferált játékot vesznek meg, tehát azért 
tudunk hatni a folyamatra. Épp most folyik a 

Magyar Társasjáték Díj éves nevezésének első 
fordulója, épp értékeljük a játékokat, és azt lát-
juk, hogy rengeteg nívós játék lett kiadva tavaly 
is. Maguk a kiadók is a mívesebb játékok irá-
nyába mennek. A piac önszabályozó ebben az 
esetben, valójában ezért szükségtelen is lenne, 
hogy mi ebbe bármilyen formában beavatkoz-
zunk. Végignézve a tavalyi évet, és annak felho-
zatalát, meg kell állapítanom, a kiadók nagyon 
jó döntéseket hoztak, és nagyon-nagyon nehéz 
éve lesz idén a zsűrinek, mert rengeteg nagyon 
értékesnek tűnő játékot hoztak ki. A mi célunk 
kiválasztani, amelyik szerintünk a legjobb, de 
most átfutva a listán megállapíthatom, ha valaki 
bármelyiket hazaviszi, nem fog csalódni.

A témát ezzel folytatjuk a következő havi 
számban. Szó lesz arról, hogy mi alapján folyik 
a nevezés, van-e különbség gyerekeknek, csalá-
doknak, fiatal felnőtteknek szóló játékok erőssé-
gei között, ha a minőséget nézzük, és még sok 
egyébről. 

Olvassatok minket, és játsszatok minden nap, 
mert játszani öröm, a játék a szeretet egyik kife-
jezési formája!

https://ronaikatalin.hu/
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Tisztelt leendő hirdetőink, cégek, vállalkozók, szervezetek!

Kérjük Médiaajánlatunkért látogassák meg 
weboldalunkat 

a https://cspm.hu/mediaajanlat/ címen
vagy

keressenek az ertekesites@cspm.hu email címen és
a 06 70/941-8434-es vagy a 06 30/ 325-1122 -es telefonszámokon.

http://cspm.hu/mediaajanlat/
mailto:ertekesites%40cspm.hu?subject=
https://epitoguruk.hu/
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A KISEMBER DIADALA
A HATALOM FELETT

A német filmgyártás utolsó pár évtizede egészen figyelemreméltó.
Több tucatnyi alkotást sorolhatnánk fel, akár külön sorozatot szentelhetnénk a témának, de 

ebből a pazar termésből most 3 rendhagyó és fontos filmalkotást veszünk górcső alá, melyek té-
maválasztása hasonló, ám más-más aspektusait járja körül a kisember és a hatalom viszonyának. 

A 2. világháború ideológiai szemfényveszté-
se által megvezetett, és alaposan megtépázott 
német társadalom - legalábbis a szovjetek által 
megszállt keleti blokk - egy talán még sötétebb 
korszakkal kellett szembenézzen a keményvo-
nalas kommunizmus eljövetelével. A szovjet dik-
tatúra mércéjével mérve is embertelen, drákói 
szigorral és vakbuzgó hűséggel operáló pártka-
tonák emberek, sorsok felett döntöttek, a besúgó 
hálózat, és hű szolgái több százezer ember életét 
tették tönkre, vagy vették el.

A szabadságvágy idővel mindennél erősebbé 
válik egy ilyen helyzetben. Vannak meghunyász-
kodók, és mindig lesznek, akik félreteszik emberi 
mivoltukat, és engedelmes robotokká válnak, be-
súgókká, a rendszer szolgáivá, ám az elnyomottak 
soraiban egyszer csak megbomlik a kierőszakolt 
fegyelem: valami változásnak indul, felüti a fejét 
az ember eredendő szabadságvágya, a kitörésre, 
szabadulásra való törekvése.

A kisember eredendően nem feltétlenül akar 
hőssé válni: legtöbbször a túlélésre fókuszál, a 

SZÁSZ DÁVIDFILMSAROK
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családja legalább viszonylagos biztonságára és 
jólétére. Még a legembertelenebb körülmények 
között is képes adaptálni a körülményeket, és az 
adott keretek között létezni, azt normaként elfo-
gadni. Amikor az államhatalom már ezen legele-
mibb jogaiba, az élethez való jogába is beavatko-
zik, és minden szabadságát igyekszik elvenni, a 
kisember általában csak ekkor ébred öntudatára, 
és születik meg benne az ellenállás vágya: dacol-
va a félelemmel, szembenézve elnyomóival, és 
mindennemű fenyegetettséggel, túllép a rá erő-
szakolt kereteken, akár az életét is kockáztatva. 

Florian Henckel von Donnersmarck 2006-ban 
készült alkotása, az A mások élete (Das Leben der 
Anderen) talán megérdemelten szerepel szinte 
mindenütt hivatkozási alapként, illetve a téma 
egyik legfontosabb filmalkotásaként. Bár az arisz-
tokrata származású, nyugatnémet filmrendező 
soha nem kellett, hogy saját bőrén megtapasztal-
ja a berlini fal túloldalán zajló kegyetlen és sötét 
diktatúrát, a Stasi ügynökök, besúgók, és megfé-
lemlített, megnyomorított tömegek világát, talán 
épp ebből a kívülállásból fakad különös vonzó-
dása a témához. Az elnyomók és elnyomottak, a 
kisember küzdelme, a hatalom lélektana képezik 
alapját két fontos filmjének is.

Az A mások élete stílszerűen 1984-ben, a Sta-
si (azaz a keletnémet Állambiztonsági Minisztéri-
um) fennállásának végnapjait megelőző években 
játszódik, és az Orwell-i utalás abszolút találó: a 
Nagy Testvér megfigyel. Ezúttal egy veterán Sta-
si ügynök, Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) szemé-
lyében, aki egy társasház padlásán elbarikádoz-
va, egy fejhallgatóval a fején hallgatja le éppen 
Georg Dreyman (Sebastian Koch) drámaírót, mert 
azt a parancsot kapta a felettesétől, hogy találjon 
valami terhelőt ellene.

Lassan kirajzolódik előttünk, hogy a lehallga-
tásnak ezúttal távolról sincs politikai alapja: Drey-
man hithű kommunista, ebben a szellemben írja 
műveit is, és bejáratos a párthű nagykutyák köre-
ibe, ünnepelt státuszban van, az NDK művészvi-
lágának, és ezen belül is a támogatottak körének 
egyik prominens tagja: látszólag tehát nincs mi-
től tartania. Igen ám, de Dreyman élettársa az ün-
nepelt színésznő, Christa Maria Sieland (Martina 
Gedeck), akire viszont egy magas rangú miniszter 
szemet vetett. Wiesler eleinte hivatástudatból, és 
a rendszer vakbuzgó szolgájaként teszi a dolgát, 
de amikor világossá válik, hogy Dreyman ellen 
semmiféle terhelő bizonyíték nincs, sőt, épp el-
lenkezőleg, le akarná zárni a nyomozást. Csak-
hogy nem teheti. A felettese és ő is már benne 
vannak nyakig, a kultuszminiszter Bruno Hempf 
(Thomas Thieme) ugyanis megszállottjává válik 
Sielandnak, és a hatalmánál fogva minden esz-
közzel félre akarja állítani Dreyman-t. A meghaso-
nulás itt kezdődik. Ebben a helyzetben már nem-
csak Dreyman a “kisember”, az eddig robotként 
szolgáló, érzelemmentes, hideg és precíz Wiesler 
egyszer csak a szemünk láttára kezd kibújni ráé-
gett maszkja alól. Már látjuk kisszerűségét, érzel-
mi élete sivár mivoltát, azt, hogy mások hétköz-
napjainak lehallgatásával, mások intim titkai utáni 
kémkedésével valahol a saját eseménytelen és 
üres élete tátongó réseit igyekezett betömni. Az 
eleinte számára is élvezetes macska-egér játék 
azonban túlnőtt rajta, és már nincs visszaút.

Mindeközben Henckel von Donnersmarck 
mesteri módon rántja le a leplet a háttérben hú-
zódó erőviszonyokról: kiviláglik, hogy az elnyomó-
ból elnyomott, a látszólagos biztonságban lévő-
ből megfélemlített lehet a pillanat töredéke alatt, 
hiszen az egész rendszer a félelmen, a kényszerű 
megfelelésen alapul, ahol a szerepek adott eset-
ben akár fel is cserélődhetnek. Így sodródik kvázi 
Dreyman oldalára Wiesler is, aki ha csendben, a Wiesler ügynök szerepében Ulrich Mühe

Sebastian Koch és Martina Gedeck
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háttérből is, de igyekszik segíteni, megmenteni a 
korábban általa megfigyelt áldozatokat felettese 
velejéig aljas, és embertelen bosszújától. Ami még 
ironikusabb, hogy időközben az eredetileg párt-
hű, kommunista érzelmeket valló Dreymanban is 
eltörik valami, és habár korábban semmi terhelő 
bizonyíték nem volt, mert nem is lehetett ellene, 
szép lassan, de biztosan sodródik át az ellenállók 
oldalára. A tragédia azonban elkerülhetetlen, a vo-
nat kisiklásra ítéltetett, a mások életének intim, - és 
a velejéig rohadt hatalomhoz viszonyítva tiszta, és 
ártatlannak tetsző - világa a szemünk láttára hullik 
szét: sajnos ezzel szemben a diktatúra széthullásá-
ra még további 5 évet kellett várni.

A Wiesler ügynököt megformáló zseniális szí-
nész, Ulrich Mühe hattyúdala lett Henckel von 
Donnersmarck mesterműve: 2007 februárjában 
még részt tudott venni a film Oscar-díj átadásán, 
de ugyanezen év nyarán gyomorrákban sajnos 
életét vesztette. A sors szörnyű iróniája, és egy-
ben a film aktualitásával egybevágó üzenet: Ulrich 
Mühe a rendszerváltás után kikérte saját Stasi ak-
táját, melyből kiderült, hogy színészi pályája során, 
annak idején több pályatársát is beszervezték a 
Stasi soraiba, hogy őt megfigyeljék, és róla jelent-
senek: többek között saját feleségét, Jenny Gröll-
mann-t is, akivel 1984-ben kötött házasságot.

Ebben a történetben a valódi “hős”, a kisem-
beri szerepből kitörni képes, morális érzékét 
visszanyerő, és az addig általa vakon szolgált 
rendszert végül megkérdőjelező Wiesler figurá-
ja: egy elembertelenedett, hideg, és motorikus 
fanatizmussal életben tartott pokoli világban em-
berséget, segítő szándékot, önfeláldozást képes 
felmutatni.

Henckel von Donnersmarck - bár egy ilyen ka-
liberű mesterművel olyan magasra tette a mércét, 
hogy a legtöbb rendező a pályája során egyetlen 
ilyen alkotással a háta mögött is méltán büszke 
lehetne - 2018-ban ismét egy, a témába vágó, 
de talán még az A mások életé-nél is mélyebbre 
hatoló, még grandiózusabb, még provokatívabb 
alkotással jelentkezett. A Mű szerző nélkül (Werk 
ohne Autor, illetve Never Look Away) című 3 órás, 
több generáció életútját felölelő történet még 
messzebbre nyúlik vissza a 20. századi német 
történelem legviharosabb éveibe: ezúttal a Hitle-
ri Németország korába. Nyilván a témaválasztás 
több száz német, és egyéb filmalkotás visszatérő 
motívuma, de Henckel von Donnersmarck film-
je nem áll meg itt: a hitleri Németországot ber-

gmani elszólással inkább kiindulópontként, azaz 
Kígyótojás-ként kezeli (utalva itt Ingmar Bergman, 
svéd filmrendező azonos című alkotására). A több 
generáción átívelő történet ezeket a mélyen, kol-
lektív szinten hordozott traumákat, és e traumák 
a következő generációkra gyakorolt hatását kö-
vetik végig, az események sorrendjét illetően 
lineárisan, azaz időrendi sorrendben, de a film 
nézőpontját tekintve egy útkereső művész szem-
szögéből. A film nagy vonalakban Gerhard Rich-
ter német festőművész életén alapul, de mégsem 
tekinthető életrajzi alkotásnak, ugyanis ehhez 
egyrészt Richter nem járult volna hozzá, másrészt 
a rendező sem egy szigorú keretek közé szorított 
életrajzi filmet szeretett volna készíteni. 

A történet főhőse, Kurt Barnert (Cai Cohrs) a 
náci uralom idején még kisfiú, akit a film legele-
jén fiatal nagynénje, a gyönyörű Elisabeth (Saskia 
Rosendahl) magával visz egy képzőművészeti ki-
állításra: a kiállítás az “Elfajzott Művészet” címet 
viseli, és célja, hogy a nácik pellengérre állítsák, 
és nyíltan pocskondiázzák a saját ideológiájukkal 
ellentétes tartalmú műveket. A kiállításon a kis 
Kurtnak viszont megtetszik egy alkotás: Eugen 
Hoffmann a Kék hajú lány című modernista szob-
ra. Nagynénje megsúgja Kurtnak, hogy a kiállított 
szobor neki is tetszik, de felhívja a figyelmét arra 
is, hogy a nyílt tetszésnyilvánítás veszélyes lehet.

Cai Cohrs és Saskia Rosendahl
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Kettejük zárt, cinkos világának idilli képét vé-
gül családi trauma zúzza szét: mivel iskolatársai 
szerint a legszebb lány az osztályban, Elisabeth-et 
választják ki, hogy átadjon egy virágcsokrot a váro-
son éppen áthaladó Führernek. A jelenet inkább 
szimbolikus: nem derül ki egyértelműen a filmből, 
hogy ez a találkozás okozza-e végső soron Elisa-
beth elméjének a megbomlását, mindenesetre 
nemsokára skizofréniát állapítanak meg nála, és a 
náci eutanázia program keretein belül először ste-
rilizálják, majd később haláltáborba küldik. Mielőtt 
elszállítanák, utoljára még mond valami fontosat 
Kurtnak: miszerint soha ne nézzen félre, sose for-
duljon el semmitől, mert ami igaz, abban szépség 
rejtőzik, amit meg kell, hogy lásson.

A lány sterilizálását és kivégzését elrendelő 
SS-orvost, Carl Seeband-ot A mások életéből már 
ismerős, (ott a pozitív főhős Georg Dreyman-t 
megformáló) Sebastian Koch játssza, aki szédüle-
tes alakítást nyújt a filmben. Seeband a második 
világháborút követően megússza a felelősségre 
vonást: mivel segít egy magas rangú szovjet tiszt 
feleségének komplikációkkal sújtott szülésében, 
hálából a tiszt megkíméli az életét. Seeband elv-
telen, opportunista kaméleont játszik: a korábbi 
SS-tiszt megint a hatalom oldalán találja magát, 
mert mindig képes úgy helyezkedni, hogy elnyo-
mó legyen elnyomott helyett: az NDK szocialista 
pártvezetésében araszol egyre feljebb. 

Egyúttal a film éles precizitással ábrázolja az 
átmenetet a politikai rendszerek között, és azt is, 
hogy a hatalom természetének, és struktúrájának 
szempontjából nemigen van különbség az ezt 
megelőző elnyomó rendszer és e között, maxi-
mum a mögöttes ideológiák térnek el gyökeresen.

A történet további részében egyrészt nyomon 
követhetjük az A mások életé-ben már alaposan 
körüljárt keletnémet miliőt, az NDK-ban rekedtek 
vágyódását a nyugati oldal után, mindezt a főhős, 
az időközben már felnőtt Kurt szemszögéből.

A történet további részleteit itt most nem fejt-
jük ki, mert azzal sokat elvennénk a film elsöprő 
erejéből, mindenesetre egy ponton ismét össze-
fut Kurt, és a nagynénjét annak idején kivégeztető 
Carl Seeband sorsa, ami további megdöbbentő 
fordulatokhoz, és végül egy elsöprően katartikus 
végkifejlethez vezet.

Az alkotás egy hatásos, szuggesztív atmoszfé-
rát teremtő, lebilincselő filmeposz, melyben ismét 
felsejlik a kisember - minden őt érő viszontagság 
és hatalmi téboly ellenére is példátlan - ereje, és 
élni akarása.

A kelet és nyugat közti átjárhatatlanság, a vi-
szonylagos szabadságnak álcázott, de valójában 
szigorú korlátok közé szorított kvázi börtönélet a 
témája Michael Herbig Hőlégballon című 2018-
ban bemutatott filmjének. A fenti két filmalkotás-
hoz viszonyítva nagyságrendekkel könnyedebb 
hangvételű, de mégiscsak drámai történet fő-
hőse két keletnémet család, akik elhatározzák, 
hogy amint a széljárás kedvező, az éj leple alatt 
egy általuk titokban készített hőlégballonnal át-
repülnek az NSZK-ba, azaz a szabadság földjére.

Bár a sztori első olvasatra talán képtelenül 
hangzik, az alapját megtörtént események szol-
gáltatták: Günter Wetzel és Peter Strelzyk család-
jaikkal együtt valóban megtették ezt az utat: 1979. 

Saskia Rosendahl

Sebastian Koch

A felnőtt Kurt szerepében Tom Schilling
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szeptember 16-án a nem épp problémamentes, 
de végül sikeres repülés a házi készítésű léghajó 
lezuhanásával végződött: az addigra már a nyo-
mukban lévő Stasi különítményt tekintve óriási 
szerencséjükre nyugatnémet felségterületen.

A film végighalad a viszontagságos és koc-
kázatos előkészületeken, egy korábbi sikertelen 
próbálkozást követően ugyanis a Stasi tudomást 
szerzett hőseink tervéről, csak éppen az elkövető-
ket nem tudta eleinte beazonosítani.

A lebilincselően izgalmas, korabeli légkört tö-
kéletes precizitással idéző film játékos iróniával, 
szinte parodisztikus hangvételben ábrázolja a ha-
talom szolgáinak tanácstalanságát a renitensek 
kézre kerítésének kudarca felett: a rés a pajzson 
effektus szinte pánikszerű reakciókat és káoszt 
szül az addig zavartalanul és megbonthatatlan 
szigorral operáló állami gépezetben.

Sajnos a valóságban a történet folytatása már 
kevésbé idilli: a Stasi évekig nem adta fel a Wetz-
el és Strelzyk utáni nyomozást: nem sokkal a si-
keres szökést követően őrizetbe vették ugyanis 
Strelzyk egyik jó barátját, Jürgen Dier-t, majd kel-
lő ráhatással Stasi ügynököt faragtak belő-
le, és a mit sem sejtő Strelzyk után küldték 
az NSZK-ba, aki azután még alkalmazta is 
barátját a saját boltjában. Mint a rendszervál-
tás után Stelzyk számára kiderült: vaskos akták 
készültek róla, és családjáról az időközben ügy-
nökké avanzsált “barátja” jóvoltából.

Sokan hajlamosak a német népet kollektíve 
bűnösnek kikiáltani a 2. világháborúban elkö-
vetett rémtetteik miatt, és lássuk be, ez valahol 
érthető is. Azonban a fentiekben felvonultatott 
alkotások tökéletesen bemutatják azt is, hogy a 
hatalom hogyan hat az egyszeri emberre, hogyan 
fordítja ki önmagából, legyen az illető bármilyen 
nemzetiségű. Hogyan lesz képes az ember hol-
mi mesterségesen generált, de némi átprogra-
mozást követően számára igaznak vélt ideoló-
giák nyomvonalára tévedve teljesen eltávolodni 
önmagától, akár saját maga eredendő morális 
és erkölcsi értékrendjét is feladva, felülírva. Ho-
gyan legitimál mentális síkon, önmagában akár 
tömeggyilkosságokat, és milyen szinten képtelen 
párhuzamot vonni a saját maga élete, és mások 
élete között, annak ellenére, hogy sok esetben 
egyetlen pálforduláson, például az adott politikai 

rendszer átalakulásán múlik elnyomó és elnyo-
mott személye, mely szerepek bármikor felcse-
rélődhetnek.

Ne feledkezzünk meg a kivételekről sem: 
azokról a hősökről, akik életük árán sem vol-
tak megvezethetők és eltántoríthatók hu-
manista, az emberi életet, és szabadságot 
tisztelő attitűdjüktől. Ameddig lesznek 
Sophie Scholl-ok, Oscar Schindler-ek, 
Carl Lutz-ok, vagy Johann van 
Hulst-ok, addig a világot sem 
boríthatja el telje-
sen a sötétség, és 
a gyűlölet.
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CZECZONCZECZON

Mindannyiunk 
életét átfonja a hatalomarchia

A könyv: MELANIE JOY, PHD, Hatalomarchia - 
Az elnyomás pszichológiájának megértésével a 
társadalmi átalakulás szolgálatában- című műve. 
A szerző, Melanie Joy PhD, a Harvard Egyete-
men végzett pszichológus, nemzetközi előadó, 
kapcsolati és szervezetfejlesztési coach. Öt, több 
díjjal kitüntetett könyv szerzője. A massachusettsi 
Bostoni Egyetem pszichológia- és szociológiapro-
fesszora volt tizenegy éven át, ahol a privilegizált-
ság és elnyomás, feminista pszichológia és állat-
védelem témákban adott elő. Hat kontinensen, 

több mint ötven országban tartott előadásokat, 
munkásságáról a nemzetközi média legjelentő-
sebb fórumain számoltak be. Az erőszakmentes 
társadalomért végzett munkáját Ahimsa-díjjal 
tüntették ki, amelyet korábban a dalai láma és 
Nelson Mandela is megkapott. Dr. Joy a Beyond 
Carnism jótékonysági szervezet alapító elnöke.

A könyvében így fogalmaz a benne felmerült 
dilemmákról: „Mélyen megérintettek a társa-
dalmi igazságtalanságok, és megdöbbentett az 

Szerkesztőségünkbe egy figyelemre méltó könyv érkezett nemrégiben. Azt gondolom, olyan ol-
vasmány, amely létezésünk olyan szegmensének kérdéseit boncolja, melyek napi szinten húsba vá-
góan változtatják meg életünk minőségét, lelkünk tisztaságát, gondolataink kiegyensúlyozottságát. 
Alapvető hitelességünk kérdőjeleződhet meg magunkban, a kapcsolódások és nem kapcsolódások 
komplexitását figyelve a nem ártás szemléletének tükrében. 
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emberiség diszfunkcionális állapota, amely nem-
hogy megengedte, de bűnös módon okozta is 
a világban mindenhol jelenlévő szenvedést. Mi 
lehet az, töprengtem, ami miatt az emberek elke-
rülik az atrocitásokat, ahelyett, hogy bátran szem-
benéznének velük? Hogy lehet, hogy ugyanazok 
az emberek, akik az utcára mennek tüntetni az 
emberi jogokért, saját családtagjaikkal rosszul 
bánnak? Miért van az, hogy akik azt állítják, olyan 
társadalmat akarnak, amely az együttérzés és az 
igazságosság értékeire épül, ugyanezen értékek 
ellen foglalnak állást és cselekszenek?”

A kutatásai során számtalan összefüggésre lá-
tott rá: „Világossá vált számom-
ra, hogy a legtöbb esetben, ha 
az emberek ki is lépnek egy 
„izmusból”, azonnal belépnek 
(vagy inkább benne marad-
nak) egy másikba(n), abban a 
hitben, hogy már megszaba-
dították magukat mindenféle 
„izmustól”.

Ugyanezt a jelenséget figyel-
tem meg az emberi kapcsoló-
dások mindhárom dimenzió-
jában: a csoportos/társadalmi, 
a személyek közötti és a sze-
mélyen belüli (az énen belül 
és felé) szinteken. Az emberek 
hajlamosak feltételezni, hogy az 
egyik dimenzióban végbement 
tudatosulás és átalakulás auto-
matikusan magával hozza a tu-
datosulást és átalakulást a többi 
dimenzióban is. Ha az emberek ki is lépnek az el-
nyomó vagy bántalmazó2 dinamika egyik dimen-
ziójából, legtöbbször mégis benne rekednek más 
dinamikákban, amelyekben egyik, vagy mindkét 
előző jelenség fennáll. Például olyan emberek, 
akik együttérzőbb és igazságosabb társadalmi 
irányelvek megvalósításán tevékenykednek, gyak-
ran sértő kifejezéseket használnak azokra, akikkel 
nem értenek egyet, és ezzel a személyek közötti 
dimenzióban pontosan azt gyakorolják, ami ellen 
a társadalmi dimenzióban küzdenek.

Rájöttem, hogy itt az ideje egy olyan elemzés-
nek, amely felfedi az elnyomás összes formájának 
és kifejeződésének közös nevezőjét. Mi az a „me-
tarendszer”, amely mintegy befedi az összes el-
nyomó rendszert, és áthatja az összes kapcsolati 
dimenziót? Honnan tudjuk, hogy benne vagyunk? 

Hogyan hat arra, ahogy a világhoz, másokhoz és 
saját magunkhoz kapcsolódunk? Legfőképpen, 
mit tehetünk, hogy kilépjünk belőle – vagy talán 
még pontosabban: megváltoztassuk a hozzá 
fűződő kapcsolatunkat?”

Hogy mi is az a hatalomarchia, arról így fogal-
maz: „Ebben a könyvben rámutatok arra, hogy 
van egy minden elnyomó rendszeren átívelő hit-
rendszer, amelyet hatalomarchiának nevezek. A 
hatalomarchia nem kapcsolati rendszer, amely az 
erkölcsi érték hierarchiájába vetett azon hit köré 
szerveződik, ami szerint egyes egyének vagy cso-
portok erkölcsi szempontból érdemesebbek má-

soknál, és amely rendszernek 
szerkezete az igazságtalan hatal-
mi egyensúlytalanságok fenntar-
tását szolgálja. A hatalomarchia 
visszatükrözi és megerősíti a 
kapcsolati diszfunkciót – a nem 
kapcsolati hatalmi dinamikát, 
amely sérti az integritást és ká-
rosítja a méltóságot.”

Világunkban számtalan mó-
don jelenik meg a hatalomar-
chia, az elnyomás, már-már mű-
vészi szintre emelve. Rombolja 
a családi életet a családon be-
lüli erőszakkal, a társadalom-
ban megjelenik többek között 
diktatórikus berendezkedés-
ben, háborúk, népírtások, gyer-
mekbántalmazás, szexizmus, 
rasszizmus, patriarchális be-
rendezkedés képében. Amint 

látjuk, sokféle lehet az elnyomás formája és dina-
mikája kultúránkban. 

A könyv megpróbál válaszokat, megoldásokat 
kínálni az elnyomás szerkezetének bemutatása 
mellett, és egy, a nem ártás szemléletében műkö-
dő társadalom víziójának előfutára lenni.

Ajánljuk a könyvet – az írónő szavaival egyet-
értésben - mindazoknak, „akik életbe vágóan 
fontos munkát végeznek egy igazságosabb és 
együttérzőbb világ megteremtésében. Akiket 
foglalkoztat az elnyomás, és támogatóan viszo-
nyulnak az előremutató társadalmi átalakuláshoz. 
A könyv azokhoz is szól, akik szeretnék megérteni 
saját, hatalommal kapcsolatos megtapasztalásai-
kat azért, hogy javítsanak a saját életükön és kap-
csolataikon.”
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BALLA ANITA

Tinder-csaló: a Netflix új,
verhetetlen dokuja
Bizonyára már sokan hallottak a Netflix legújabb siker filmjéről, ami a debütálása óta vezeti a 

Top 10-es listát. Ez nem más, mint a Tinder Swindler. A népszerűsége nem véletlen, ugyanis első 
ránézésre egy krimi jellegű dokumentumfilm, azonban az átlagos krimiktől eltérően ez egy telje-
sen valós történeteken alapuló sztori.

A filmben megismerhetjük három különböző 
nemzetiségű nő történetét, akik az online társ-
kereső oldalak legelterjedtebb platformján, a 
Tinderen keresték a szerelmet. A közös bennük 
pedig az, hogy mindannyian egy hatalmas átve-
rés résztvevőjévé váltak. Simon, mint sokan má-
sok is Tinderen ismerkedett, keresett barátnőt, 
azonban hamis személyazonossággal csábította 
a bűvkörébe a nőket. Simon egy dollármilliárdos 
“gyémántkirály” üzletember örökösének adta ki 
magát. Persze, aki használt már bármilyen társ-
kereső oldalt tudja, hogy sok kamu profillal ta-
lálhatjuk szembe magunkat, melyeknek sokféle 

árulkodó jelei lehetnek. Simon rengeteg képet 
rakott fel fényűző, luxus életviteléről, ahogyan 
jachtokon kaviárt és pezsgőt fogyaszt és magán-
repülőkön utazik testőrök kíséretében. Emellett 
az Insta profilját is csatolta, így még hiteleseb-
bé vált az áldozatai szemében. A jobbra húzás 
és matchelés után következett az első randi, ami 
végképp eloszlatta az esetleges kételyeket a ran-
dipartnereiben. Mindig azokban a luxus szálloda 
éttermeiben került sor a randi lebonyolítására, 
ahol éppen megszállt. A randi folyamán a testő-
rei is jelen voltak, így igazolva, hogy tényleg egy 
gyémántkereskedő fiáról van szó. Ezt követően 
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igazi fehér lovon érkező hercegként viselkedett 
a nőkkel, akik úgy érezhették, mintha egy Disney 
mesébe csöppentek volna. Nyilvánvalóan nem 
maradt sokáig egy helyen, folyamatos utazásban 
volt, de így is kialakított párkapcsolatot a film 3 
nőjével. Először Cecilie válhatott a barátnőjévé, 
akit a tenyerén hordozott. Eközben párhuzamo-
san alakított ki egy mély barátságot Pernillával 
és közös életet tervezgetett Ayleen-nal. Ez eddig 
még semmi komoly, az igazi átverés rész még 
csak most jön. Simon ugyanis dollármilliókat csalt 
ki a Tinderen megismert nőktől. Pár hónapos 
ismeretség után felfedte a luxus élet hátulütő-
jét, mondván, hogy veszélyben van és sürgősen 

szüksége van egy hitelkártyára, ami nem az ő ne-
vére szól, máskülönben az ellenségei megölik. 
Így a jelenlegi barátnők aggódva a szerelmükért 
kérdés nélkül cselekedtek. 

A film második felében egy újságcikk meg-
jelentetésével próbálják megakadályozni, hogy 
még több nőt verjen át. Ez a cikk viszont nem várt 
reakciókat eredményezett. Elsősorban az áldo-
zatul esett nőket hibáztatták, hogy naivan csele-
kedtek, nem gondolkoztak, csak a pénz miatt csi-
nálták, igazi aranyásók, megérdemlik - kapták a 
különböző kommenteket. Azonban ennek a cikk-
nek köszönhetően egy akkori barátnője rájött, 
hogy a csalás áldozata lett, így az ő segítségével 
sikerült végül elkapni Simont. A doku nagy port 
kavart, hiszen ez egy mostani sztori valós szemé-
lyekkel. Simont végül 15 hónap börtönbüntetésre 
ítélték, azonban 5 hónap után szabadon távozha-
tott. Nemrég fel is szólalt az üggyel kapcsolatban 
és állítása szerint ő nem csaló, az emberek nem 

ismerik őt, ezért ítélik el. Hamarosan várható lesz 
a saját beszámolója, amiben az ő szemszögéből 
is megismerhetjük a történetet, úgy, hogy érde-
mes résen lenni. 

A film nagyon fontos témára hívja fel a figyel-
met elrettentő, mégis megtörtént eseményeken 
keresztül, mégpedig az online jelenlét veszé-
lyeire. Nem csak társkereső oldalakon, hanem 
tényleg bárhol, bármelyik social media felületen 
megtámadhatnak minket, úgy, hogy közben nem 
is sejtjük, hogy éppen behálóznak minket. Emel-
lett szomorú látni, hogy ilyen súlyos szituációban 
is először a nőket vádolták meg, hogy egyedül 
az ő hibájuk, hogy több százezres pénzveszte-
ség áldozatává váltak. Szerintem nagyon sok 
befolyásoló körülményt lehet hibáztatni és nem 
kizárt, hogy az áldozatok lehettek volna körülte-
kintőbbek, de a tényeken nem változtat, hogy a 
Tinder-csaló volt az igazi tettes. Ami fontos, hogy 
tisztában legyünk, azzal, hogy ilyen és ehhez ha-
sonló esetek bárkivel megtörténhetnek. Éppen 
ezért, meg kell tanítani, főleg a gyerekeket, akik 
még könnyebb “célpontok” lehetnek, hogyan is 
kell tudatosan használni az internetet és a közös-
ségi oldalakat. Nem szabad ráhagyni a gyerekre 
a telefont, órákig rájuk sem nézni, hogy mit csi-
nálnak. Lehet éppen a kedvenc játékhősük kamu 
profiljával chatelnek, nem is gyanítva mekkora 
bajba kerülhetnek. A legfontosabb a kölcsönös 
kommunikáció, megbeszélni milyen oldalakat 
keresett fel, mivel játszott, kivel beszélt, így csök-
kenthetjük a kockázatát egy esetleges online át-
verésnek.

Ha még nem láttad volna a filmet, mindenkép-
pen érdemes rászánni 2 órát és figyelni a social 
oldalakon a Simonról szóló híreket, mivel hama-
rosan ő is nyilatkozni fog a témával kapcsolatban. 

Ha pedig a női dollármilliós csaló sztorija is 
érdekel, akkor az Inventing Anna, vagyis Az örö-
kösnő álarca mögött című sorozat is éppen tarol 
a Netflixen.
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Szuperhősök 
a valóságban

L. Ritók Nóra
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Miért választottad az Igazgyöngy 
nevet?

Először a Gyöngyben gondolkodtam, 
ami nagyon sok üzenetet hordoz: az 
alakjában a tökéletességet – hiszen min-
den gyermek úgy tökéletes, ahogy van 
–, szabályosságot, szépséget. Láncba 
fűzhető, és rendszert alkotva egy másfaj-
ta minőségben még jobban működhet, 
mint egyedül. A Gyöngy név azonban 
foglalt volt, így a mesevilág felé fordulva 
az Igazgyöngyöt választottam, ami igen 
találó, mivel a kagylók a tengerfenéken 
lévő törmelékből készítik a gyöngyöt, a 
gyöngyhalásznak pedig mélyre kell le-
bukni, hogy igazgyöngyöt találjon.

Nemrég a Nyomor Széle nevű blo-
godban arról írtál, hogy mennyire ki-
használja a hatalom a leszakadó tár-
sadalmi csoportokat, amit a különféle 
„ál-szociális” intézkedések még tovább 
erősítenek. Mit gondolsz, hogyan lehet-
ne ezt megakadályozni?

Sajnos a jelenlegi, álhírekre, kommu-
nikációra épülő politikai helyzet műkö-
dését, – amiben most a választás előtt 
vagyunk – azok az emberek, akikkel mi 
foglalkozunk, többnyire nem értik. Még-
pedig azért nem, mert generációk óta 
alapkészség hiányosak, iskolázatlanok, 
és így nem kapták meg a világlátás azon 

L. Ritók Nóra a Prima Primissima 
közönség díjas és Prima díjas pedagó-
gus, grafikusművész – aki február ele-
jén felkerült a Forbes 100 self made 
magyar listájára – az Igazgyöngy Ala-
pítvány alapítója, vezetőjeként élete 
legfőbb küldetéseként az észak-alföl-
di falvak mélyszegénységben élő csa-
ládjainak támogatását tartja.

Bocsássátok meg, ha egy kicsit 
személyes leszek, de anno vidéki ta-
nítóként én is beleláttam ezeknek a 
családoknak a mindennapjaiba. Az 
interjúra készülve ismét elmerültem 
a tehetetlenség és a nyomor világá-
ban. Szívszaggató napról napra meg-
tapasztalni, hogy pl. annak a hatéves 
kisfiúnak – akit tanítasz – a húga éhen 
hal, s a traumát követően ő ismét egy 
csecsemő állapotba zuhan, nem bírja 
tartani a székletét. Emiatt az osztály-
társai nem szívesen ülnek mellé. A ki-
rendelt, kistérségi pszichológus, aki-
nek heti fél órányi kapacitása van egy 
gyerekre, csak a legsúlyosabb esetek-
kel képes foglalkozni. A fél órából az 
aktív munka nem több, mint 15 perc. 
Te pedig tapasztalatlan, a nevelésre 
teljes mértékben felkészületlen peda-
gógusként azt érzed, hogy a legtöbb, 
amit tehetsz, hogy tiszta nadrágot vi-
szel neki, és megöleled, ha kéri, dicsé-
red, amikor csak tudod.

L. Ritók Nóra csapatával nap mint 
nap ott van az ilyen, és ehhez hason-
ló eseteknél. Láthatatlan munka az 
övék. Nincsenek máról holnapra ér-
kező nagy eredmények, sikerek. Tevé-
kenységük csak azok számára látható, 
akiknek az életébe akarva-akaratlan 
belefolynak. Talán ők érzik, elfogad-
ják, ha nem is azonnal…

Az alapítvány munkája pedig az 
általam ismert alapítványok közül az 
egyik legátláthatóbb.
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képességét, aminek segítségével az informáci-
ókról befolyásolás nélkül, saját tudással dönteni 
tudnának. Sokan vannak ebben a csoportban 
olyanok is, akik gyerekként Sajátos Nevelési 
Igényűek voltak, ami a társadalmi leszakadással 
együtt nem ad elég alapot az élet sok területén 

a felelős döntésekhez. Ám a rendszer velük csak 
gyerekként törődik, később nincs számukra se-
gítség. Ez a sérülékenység pedig manipulálható-
vá teszi őket, ami nagy kockázat. Pl. sok esetben 
lesznek kezesek, vagy vesznek fel a nevükre köl-
csönt – aki tudja, kihasználja a helyzetüket. 

Ez a tudás- és képességhiányos társadalmi 
csoport a választások között nem igazán, de előt-
te mindig fontos lesz a politikának. Ekkor kezdik 
őket juttatásokkal bombázni, melyből azt érez-
hetik, hogy a regnáló kormány, vagy épp az el-
lenzék, számukra jövőképet biztosít. Mindez a 
rendszerváltás óta zajlik. Mostanra azonban már 
semmiféle etikai korlát nincs abban, hogy miként 
érik el, mivel manipulálják őket. Rémísztő látni, 
hogy milyen pontos célzásokkal próbálják befo-
lyásolni őket. Ugyanezzel az attitűddel irányulnak 
a szegregált csoportok felé a bankok és a fo-
gyasztói társadalomra épülő szolgáltatók is.

A megoldást az oktatásban látom. Mostaná-
ban elég sokat foglalkozunk azzal, hogy a digi-
tális teret, amiben az alapkészséghiányos fel-
nőttek (is) sok időt eltöltenek, hogyan tudnánk 
úgy használni, hogy a tudásbővítés, bepótlás, 
készségfejlesztés eszköze legyen. A gyerekekre 
gyakran utalnak a pártok, hogy őket miként lehet-
ne felzárkóztatni, de a felnőtteknek – akiknek sem 
az iskola, sem a család nem adott elegendő mu-

níciót a megfelelő életvezetéshez – nem tudnak 
hatékony megoldást mutatni. A képzések ered-
ményessége kétséges, a kompetenciafejlesztő, 
vagy átképző tanfolyamok hatékonyságát nem 
mérik, ennek a vonalnak a sikeressége csak ad-
minisztratív úton igazolt, és áthatja a korrupció. 

 
Milyen kihívásokkal találkoztok a családokat 

segítő munkátok során? Mi a hatékony segítség?

A legnagyobb kihívás az átörökített szocializá-
ció, a fejlődést nem támogató szocializációs min-
ták – generációs túlélési stratégiák – megtörése, 
természetesen az emberi jogok tiszteletben tar-
tása mellett. Rávezetni őket, hogy a boldogulás 
útja nem a fekete zóna (fekete munka, illegális 
kereskedelem, fuvarozás, dohány- és cigarettake-
reskedelem, bűnözés).

A halmozódó szegénységfaktorok – a mun-
kalehetőség hiánya, a lakhatási szegénység – leg-
inkább a Nógrád, Borsod, Szabolcs, Hajdú, Bé-
kés, Csongrád és Baranya megyéket jellemzi. 

Időközben azonban rá kellett jöjjek, hogy 
ezek a falvak nem élhetőek a fekete zónák nél-
kül, hiszen nincsenek megfelelő szolgáltatással 
ellátva. Épp ezért huny felettük szemet a rend-
szer. Ahol nincs dohánybolt, ott lesz, aki illegá-
lisan árul cigarettát, ahol gyér a tömegközleke-
dés, ott lesznek, akik pénzért fuvaroznak. Ahol 
nincs bolt, ott lesznek olyanok, akik otthonról 
árulnak tartós élelmiszert borsos áron. Mindez 
az uzsora melegágya, hiszen ezeket a szolgál-
tatásokat „felírással” is lehet „fizetni”. Erre annyit 
írnak, amennyit akarnak, és a halmozódó tarto-
zásokat a következő hónapban behajtják. Mind-
ebbe akkor avatkozik be a rendőrség, amikor a 
verésekkel, fenyegetésekkel már eléri a rend-
szer ingerküszöbét.

„A képzések eredményessége 
kétséges, a kompetenciafej-
lesztő, vagy átképző tanfolya-
mok hatékonyságát nem mérik, 
ennek a vonalnak a sikeres-
sége csak adminisztratív úton 
igazolt, és áthatja a korrupció.”
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Ebben a helyzetben nagyon nehéz megma-
gyarázni nekik, hogy illegálisan mondjuk árulhat-
ja az ukrán cigarettát, mert azért nem szól senki, 
de már a herbál (a szegények kábítószere, szerk.: 
szintetikus kábítószer, amit a legkülönbözőbb 
alapanyagokból készítenek, mint klór, permet-
szer, patkányméreg, vegyi anyagok stb.) ellen mi 

harcolunk. Vagy ott a pénzért fuvarozás – rend-
ben, elnézzük – de amikor egy kislányt kezd fu-
varozni, és prostitúció lesz belőle, az számunkra 
már nem megengedett. Ezeket a határokat na-
gyon nehéz velük megértetni, különösen, hogy 
az egész világból csöpög a korrupció, és pl. a 
felzárkóztatásra szánt, elherdált pénzek üzenete 
idáig is elér.

Az Igazgyöngy a mostani generációval dolgo-
zik a következő generációért. Azt reméljük, hogy 
a közösségben olyan etikai szabályokat tudunk 
megerősíteni, melyek folyamatosan kiszorítják az 
inklúziót gátló mintákat és a következő generáció 
tagjai a magasabb tudással már könnyebben in-
tegrálódnak majd a többségi társadalomba.

Arra elég hamar rájöttem, hogy a kríziskezelés 
nem megoldás, mert csak erősíti a tanult tehetet-
lenséget. Azaz „úgyis megoldja valaki”, megoldja 
az állam, majd „valaki úgyis segít, és akkor ne-
kem semmit nem kell tennem”. Az egy erős vo-
nal lett, hogy nekünk „ez jár, mert mi szegények 
vagyunk”. Nagyon nehéz persze a szociális segí-
tés rendszerét megfelelően működtetni, mert az 
akarás képessége veszett el. Nagyon sok állami 
intézkedés is erősíti a tanult tehetetlenséget. 
Ilyen nekem pl. az is, mikor összkomfortos lakás-
ba költöztetik az önfenntartási képesség nélküli 
családokat, akik ennek híján nagyon hamar lea-
mortizálják azokat. 

Mindez így olyan tényezővé vált, ami meg-
akadályozza, hogy ők maguk erőfeszítéseket te-

gyenek. Könnyebb kérni, mint elmenni dolgoz-
ni. Könnyebb elérni a segítő szervezeteket, mint 
szakmát szerezni, és elhelyezkedni.

A segítő szervezetek legnagyobb része, de 
sok állami program sem ismeri fel az adomá-
nyozás csapdáját. Mi fejlesztő segítségnyújtást 
végzünk, azaz feltételekhez kötjük a segítség-
nyújtást. Persze vannak kivételek, mint pl. a gyer-
mekgyógyszerek kiváltása. A szülő életvezetési 
képességeinek hiánya miatt nem tehetjük kocká-
ra a gyermek egészségét.

A közösségben – munkánk kezdetén – elég 
nagy viták voltak abból, hogy kinek mit adomá-
nyozunk. Ekkor a közösség tagjai, az asszonyok 
elém álltak, és mondták, hogy nem jól adományo-
zok, mert becsapnak: a kapott dolgokat eladják, 
és újra kérnek. Akkor leültem velük, és kértem, 
mondják el, szerintük, hogy lenne jó, igazságos. 
Ők fogalmazták meg, hogy a segítség nem jár 
mindenkinek, hanem tenni kell érte. Ez vezetett 
el a közös etikai értékek mentén való elkötele-
ződésig. Elkezdtünk velük egy „helyi igazságos 
adományozási rendszert” írni, amit ma is, folya-
matosan, a közösség igényeihez alakítunk. Eb-
ben a feltételrendszerben a legfontosabb, hogy 
számukra is érthető, átlátható, következetes és 
védhető szempontokat adjunk.
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Alapvetően pedagógiai és közösségfejlesz-
tési módszerekkel dolgozunk, de vannak hely-
zetek, amikor azt gondoljuk, hogy hatósági esz-
közre is szükség van. Az, hogy teljes társadalmi 
beágyazottságában értelmezzük a társadalmi 
leszakadást, az nem csak azt jelenti, hogy a csalá-
dok élettörténetében látjuk ezt, hanem, hogy az 
intézményrendszerben is. Ebben azonban meg-
mutatkoznak annak hibái is, és ezekbe a résekbe 
megpróbáljuk becsatornázni magunkat, segíteni 
őket is, hogy hatékonyabb lehessen a munkájuk.

Van-e szerepe a gyereknek, és ha igen, milyen, 
a családban/közösségben történő pozitív válto-
zás elindításában?

Fontosak a gyerekek, de ennél még fonto-
sabb, hogy a szülőket tényleges partnerré te-
gyük. Programunk nőközpontú, hiszen az első 
perctől kezdve az anyukák azok, akiket gyere-
keik érdekében partnerré tudtunk tenni. Többek 
között a háztartási pénz beosztásában, a tudatos 

családtervezésben (hogy ne az legyen előttük a 
karriertörténet, hogy egymás után szülik a gye-
reket, hanem megerősítést kapjanak pl. abban, 
hogy elérhető a tudatos családtervezés, a fogam-
zásgátlás) és a családon belüli erőszak visszaszo-

rításában igyekszünk nekik segíteni. Azt látjuk, 
hogy elsősorban a fiatal anyukák azok, akik pl. a 
családon belüli erőszak szocializációs mintáitól 
képesek elhatárolódni. A közösségi kohéziót is 
igyekszünk köztük erősíteni. Nagyon sok irány-
ból próbáljuk ezeket a hatásokat koordinálni, egy 
irányba terelni. Ennek megfelelően összekapcso-
lódik a fiatal anyukák klubja a baba-mama klub-
bal és az asszonyközösséggel.

Talán a mentális mélység az, ami leginkább 
fenntartja a nyomort. Hogyan mozdíthatóak ki a 
szegregált falvakban élők ebből az állapotból?

Elsősorban a közös pozitív élmények azok, 
amikbe kapaszkodni tudunk. Pl. az anyukák ta-
nítják be a karácsonyi műsort a gyerekeknek, és 
közösen élik meg azt, hogy a gyerekek fantasz-
tikusak. Nálunk kulcsfogalom a „képessé tevés”, 
ezért gyakran rájuk bízzuk a közösségi kirándulá-
sok, események megszervezését. Nemrég példá-
ul teljesen önszerveződve elkezdték betanulni a 
Jeruzsálema táncot.

Azt hiszem, mindezzel eljuthatunk a közös 
részvételi demokráciáig, azaz, hogy ne dönt-
senek róluk, nélkülük, hogy képessé váljanak a 
problémáik érthető, asszertív kommunikálására.

Ha jól gondolom, ezek a programok az önbe-
csülést is fejlesztik.

Igen, nálunk az iskolában is a szociális kom-
petenciák – a személyes és társas kompetenciák 
– fejlesztése a legfontosabb, mint az önbecsü-
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lés, az önbizalom, az önértékelés, az identitás 
kezelése, ill. az együttműködési készség. Ezt a 
felnőtt programjainkban is mindenhol kiemel-
ten kezeljük.

Eredetileg a művészeti iskolád kapcsán kerül-
tél közel a mélyszegénységben élő családokhoz. 
Melyek azok a legfontosabb dolgok, amiben az 
iskola, az alkotás támogatja a gyerekeket?

Igen. 10 év után felismertük, hogy magával az 
iskolával a halmozottan hátrányos helyzetű gye-
rekek életstratégiáján nem sokat tudtunk változ-
tatni. Ezt követően kezdtük a problémát komp-
lexszebben kezelni.

A világ sikeres, szegénység ellen fellépő 
programjainak szerves részét képezi az alkotás. 
Ez lehet képzőművészet, zene, tánc, bármi. Az 
alkotás egy plusz érzelmi többletet ad a hatások 
megtámogatásához, amire építenünk kell. A raj-
zolásban egy jó feladattal 45 perc alatt meg lehet 
adni azt a sikerélményt a gyereknek, amire aztán 
a motiváció, az akaraterő építhető.

A módszerünket hármas fókuszú vizuális ne-
velésnek neveztük el, melyben a vizuális kom-

munikáció, a hátránykompenzálás és a szociális 
képességek fejlesztése egyforma hangsúllyal je-
lenik meg. 

Az alapítvány 1999-ben, az Igazgyöngy Alap-
fokú Művészeti Iskola pedig 2000-ben alakult. 
Volt egy „Egy kép egy arc” című kiállításotok, 
amivel, ha jól tudom, izgalmas terveid vannak. 
Mit tudhatunk erről?

Lehet, hogy lesz belőle egy könyv, melynek 
célja a többségi társadalom érzékenyítése. Ezek 
a gyerekek, akiknek a történeteit, alkotásait be 
fogjuk válogatni a kötetbe, akkor jártak az Igaz-
gyöngybe, amikor a szociális fejlesztési vonal még 
nem volt olyan erős, tehát csak az iskola hatása volt 
érzékelhető. Sokan még mindig a kis falvakban él-
nek, benne vannak a kapcsolatrendszerünkben, 
ill. a gyerekeik is hozzánk járnak. Nagyon érdekes 
visszafejteni, hogy azóta mi történt velük.

A tervek szerint a könyvben nem csak rajzok, 
történetek, de a gyerekek által írt mesék, versek, 
és egyéb alkotások is szerepelnek majd. 

L. Ritók Nóra közösségi oldala

https://www.facebook.com/lritoknora
https://youtu.be/ENmHwfmeonM
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CZECZON

Nyolc millió 
kilogramm mentett
élelmiszert juttatott tavaly 
az Élelmiszerbank a nélkülözőknek 

Nyolc millió kilogramm mentett élelmiszert 
juttatott tavaly az Élelmiszerbank a nélkülö-
zőknek, ebből az év során 250 ezer rászoru-
lónak tudtak segíteni, többségüknek havonta 
több alkalommal vagy akár napi rendszeres-
séggel; az akció jelentős szerepet játszik az 
élelmiszerpazarlás okozta környezetterhelés 
visszaszorításában is - olvasható a Magyar Élel-
miszerbank Egyesület közleményében.

Mint írják, a szervezet már 406 áruházból és 
132 élelmiszerforgalmazótól gyűjti össze az élel-
miszerfeleslegeket. Az élelmiszeradományok ér-
téke 2021-ben meghaladta a 7 milliárd forintot, az 

Élelmiszerbank indulása óta eltelt 16 év egészét 
tekintve pedig már 53 milliárd forintos eredmény-
nél járnak. 

A tájékoztatás szerint a mentett élelmiszerek 
karitatív partnerszervezetek közreműködésével 
jutnak el a rászorulókhoz. A tavalyi év során már 
500 helyi civil szervezet, egyházi vagy önkor-
mányzati fenntartású intézmény vett részt az osz-
tásokban. Az ő közreműködésükkel többek között 
gyermekotthonok lakóihoz, egyedül maradt idős 
emberekhez, nagycsaládosokhoz, valamint haj-
léktalan emberekhez jutottak el a jó minőségű 
mentett élelmiszerek. 
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„Az élelmiszerosztó hálózatunk tagjai pontos 
képet adtak róla, hogy az elhúzódó Covid-hullá-
mok és az élelmiszerárak emelkedése milyen sok 
családot, háztartást hoztak lehetetlen helyzetbe. 
Mindent elkövettünk, hogy ki tudjuk szolgálni a 
növekvő rászorulói igényeket” - idézi a közlemény 
Cseh Balázst, az Élelmiszerbank elnökét. 

Az el nem fogyasztott élelmiszerek nagyon ko-
moly szerepet játszanak a klímaváltozásban. A fe-
leslegessé vált termékek nemcsak a lebomlásuk-
kal vagy elégetésükkel felszabaduló gázok miatt 
rombolják a természetet. A globális felmelegedé-
sért felelős üvegház hatású gázok 10 százaléka az 
élelmiszerpazarlással hozható összefüggésbe. Az 
Élelmiszerbank munkájának köszönhetően 2021-
ben 20 ezer tonna széndioxid-kibocsátástól men-
tesült a Föld. 

A legtöbb élelmiszert 2021-ben is a kiskeres-
kedelmi láncokból gyűjtötte össze az Élelmiszer-
bank. Az adományozott termékek legnagyobb 
részét 2021-ben is a pékáruk és a zöldség-gyü-
mölcsök tették ki. Nőtt ugyanakkor a megmentett 
húsáruk és tejtermékek aránya, az egyesület egy-
re több magas tápértékű, rostokban és fehérjé-
ben gazdag élelmiszert tud a rászorulóknak adni. 

A 2022-es év legfontosabb céljai a mentésben 
résztvevő áruházak számának további emelése, 
valamint a vendéglátóhelyek bekapcsolása a há-
lózatba, ahonnan az Élelmiszerbank megmaradt 
készételeket tud összegyűjteni és rászorulókhoz 
juttatni.
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Keresse weboldalunkat, Facebook, LinkedIn,
Pinterest és Instagram profilunkat 
a magazinnal kapcsolatos friss információkért!

https://cspm.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin
www.linkedin.com/company/CSAK-POZITIVAN-MAGAZIN
www.hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin

https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/kapcsolat/
https://cspm.hu/
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin/
https://www.linkedin.com/company/csak-pozit%C3%ADvan-magazin/
https://hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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RÓNAI KATALIN

Katának hívnak,  Katának hívnak,  
és vagyok, aki vagyokés vagyok, aki vagyok

Talán a szeretetről és gyűlöletről, vagy egyéb 
szélsőséges érzelmekről írok. Talán másról, min-
denki eldöntheti, neki mit jelent mindaz, ami 
kikívánkozik belőlem, mint ahogy bármilyen té-
mában is, bárki megteheti ezt. S, ha a vélemény-
formálás után a felgyűlő érzelmeket, reakciókat 
meglelve, beépítve az életét ezzel jobbá teszi, 
elképzelhető, hogy meglelheti lelke oly rég áhí-
tott békéjét.

Szüleim megjárták a poklokat a II. Világhábo-
rúban. Apám rokkantan érkezett vissza – jobb 
lába helyén egy húsz centis csonkkal, melyet es-
ténként, és a műlábba helyezés előtt egy elvileg 
a csonkot védő kis zsákocskába rejtett. A „nyo-
morék”, ahogy néha magát aposztrofálta, nem 
kellett már a menyasszonyának. Anyám lelkében, 
érzelmeiben, zsigereiben hurcolta a rokkantsá-
gát, elhallgatva a három koncentrációs táborban 
18 évesen megélt borzalmakat, mélyen lenyom-
va, melyből egyfajta végtelen harag, kiszolgálta-
tott gyűlölet érzése keletkezett benne, és végig 
vele tartott az útján. Apámnak élete végéig „fájt” 
a lába, anyámnak élete végéig fájt az élet.

De bemutatták őket egymásnak, házasság lett 
belőle, majd hat évre rá megszülettem. Mond-
hatnám azt, hogy az anyatejjel szívtam magam-
ba – ha anyámnak lett volna lehetősége, hogy 
szoptasson –, hogy minden német disznó, hogy 
minden német náci, és hogy a német nyelv maga 
már egyfajta mérgező métely, amelyet messziről 
el kell kerülni.

Mindig karakán ember voltam, már 14 éve-
sen felvettem a harcot a házmesterrel, aki meg-
jegyezte, hogy a kapuban csókolózni milyen do-
log, az úttörővezetőmmel, bárkivel, aki elvileg a 
köreimet sértette, de mélyen valami más is ott 
volt bennem: elégedetlenség, kibeszéletlenség. 
Bár tudtam, apám hogyan úszta meg rokkantan 
a kivégzését a háború utolsó napjaiban, és 12 
évesen „regényt” is írtam belőle, de a zsidósá-

gom mindig is titokként, tabuként létezett, és a 
fal mellett osontam, amikor valaki szóba hozta, 
bármilyen, de legfőképpen szidalom formájában. 

Jól voltunk.
Otthon a németeket utáltuk, a világ pedig a 

zsidókat, akiknek volt pofájuk 6 millióan elszállni 
füst formájában, és persze azokat, akik azért meg-
maradtak – akik egyébként utolsó sejtjükig sérül-
tek, és azokat, mint én is, akik második generáci-
ós nemzedékként még mindig hurcoljuk sebeiket 
–, és ezért kártérítést, valamilyen bocsánatkérést, 
vagy ellentételezést vártak, elvártak, mely aztán 
egy idő után be is következett.

Ekkor történt, hogy Katikát, a korához képest 
nem túlfejlett, épp megfelelően csinos15 éves, 
II. szakközépiskolás leányzót, ki éppen az évente 
esedékes és sokadik alkalommal meglátogatott 
balatonfüredi vállalati SZOT üdülőben eltöltött 
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családi nyaralás egyik strandon töltött napján, 
egy csinos szőke fiatalember kezdte stírölni. Nem 
akárhogy történt ez a stírölés, hanem mélyen és 
folyamatosan, egészen addig, míg a fiatalember 
oda nem állt a szülők és Katikánk elé, és zengő 
németséggel meg nem kérdezte a megkérdez-
hetetlent, hogy elengedik-e vele vitorlázni a szá-
mára oly nagyon tetsző ifjú hölgyet. Ő nem tudott 
magyar, Katika és a család, vagyis én, nem tudtuk 
a Deutsche Sprache-t.

És csodák csodája, a szüleim simán elenged-
tek! Így 15 évesen, lett egy három napos egész 
életemre szóló élményem, egy NDK-ból érkezett 
21 éves férfi oldalán, mely egy másfél órás vitor-
lázásban, sétában, esti táncban, édes-mézes erő-
szak - és tapizásmentes csókokban, fagyizásban, 
és nem tudom még miben csúcsosodott ki. Há-
rom nap, melyben nem kellett a nyelvtudás, nem 
kellett a gyűlölet, mert csak a szeretet, a szerelem, 
és a kedvesség dominált.

Elválásunk után őrült tempóban kezdtem né-
metül tanulni, levelezni Jörggel és másokkal, so-
kat repültem Malévval az NDK-ba. Következő ma-
gyarországi találkánkat az 1968-as Csehszlovákiai 
bevonulás hiúsította meg, aztán szép lassan, de 
elhalt a levelezés és a kapcsolat. (Ekkor még 7-10 
nap volt egy levél útja légipostával, és telefonunk 
sem volt.)

Egy lipcsei pályaudvaron találkoztam vele 
utoljára két-három évvel később. Sietett, már vő-
legény volt, de vett nekem emlék-ajándékképpen 
egy pár divatos, hátul nyitott drapp lakkcipőt.

Miért tartottam érdemesnek ezt elmesélni?
Láttam egy filmet, mely ugyan történetében 

fikció, olyan fikció – mely a romantika határait sú-
rolja – de a szavak közt ott a lényeg, ez pedig már 
a film címéből is kiderül. „A nevem Khan és nem 
vagyok terrorista!”

Nem ez a film volt az első életemben, mely 
megríkatott, csodálatos filmjeim listája hosszú. 
Hosszú, mert a filmekkel megélt kb. hatvan évem 
alatt, sok emberivel táplált filmet láttam. Mindig is 
az olyan filmek vonzottak, amelyekben több van, 
ahol a „sorok közt” lehet olvasni. 

24 évesen Bergman filmekből írtam szakdol-
gozatomat a debreceni főiskolán – külön rektori 
engedéllyel –, hiszen a filmesztétika csak féléves 
szemináriumi tárgyunk volt. 

Filmekből és olvasási élményeimből felszip-
pantott értékeken szocializálódva mindig meg-
láttam, meglátom saját életem valamely szeletét, 
mindazt, ami foglalkoztat, amin ki tudom sírni a ki 
nem sírt könnyeimet, tudok vágyakozni azért, ami 
az enyém és sorolhatnám. 

Ebben a filmben minden benne van – bár tör-
ténete 2008-ban zárul, és a film maga 2010-ben 
látott napvilágot –, mai létünk, gyűlölködéseink, 
egymás elleni acsarkodásunk sok szelete, és ben-



CsPM   87

ne van tartóoszlopként az, ami végigkíséri a filmet, a végtelen és 
feltétel nélküli szeretet.

Egy Asberger-szindrómás férfi elindul Bush nyomában – amer-
re az elnök újraválasztási kampánya közben halad Amerikában –, 
hogy megmondja neki a nevét, és azt, hogy ő nem terrorista.

Már a reptéri sorban állásnál lekapcsolják – mert a repüléstől 
való félelmében hangosan arabul imádkozik, közben három feke-
te követ görget a markában. – A rendőrök, mint terrorista-gyanúst 
alázzák, „szedik darabokra”, így a gépét lekési, pénze nincs több, 
továbbindul, magában motyogva, békésen, busszal, majd gyalo-
gosan is akár a sivatagon át – mert ő megígérte, hogy elmondja 
azt a mondatot az elnöknek, vagyis, hogy „a nevem Khan, – me-
lyet Haannak kell ejteni, – és nem vagyok terrorista!”

Álljunk csak meg! Egy félelmében, bármilyen helyen arabul 
imádkozó férfi, és még Asbergeres is?! Nem sok ez egy kicsit??? 
Egy is elég, hogy a társadalom, a világ kilökje magából! 

Szerencséje van, a gépek a barátai, mindenféle javítással sze-
rez pénzt útja során, de igazán csak a gépekkel tud kapcsolódni. 
Rohama lesz a sárga színtől, a nagy zajtól, a veszekedéstől, és ha 
hozzáérnek. Ugyanakkor mindent lát, megjegyez, pillanatok alatt 
kapcsol, és végtelen szeretet van a szívében. Az anyjától, aki vég-
telen szeretettel szerette, megtanulta, nincs másfaja ember, csak 
jó és rossz.

Két évvel ezelőtt a világ kapott egy lehetőséget, hogy ráéb-
redjen az egységtudat erejére. Két éve a világ a saját taknyában 
fuldokol, és a maszkok mögött, még mindig nem lát.

Közelednek a választások, az utcákat kezdik elárasztani az 
újabb gyűlöletkeltő plakátok, széthúzásra, saját meghasonlásunk-
ra buzdító felíratok. A politika arcai mögött ugyanolyan emberek 
vannak, mint a szegénységtől elgyengült rettegők a különböző 
régiókban. Az ember eredeténél fogva szeretetre született, és 
boldogságra programozódott. 

Egy újszülött, bárhol jön a világra, tiszta fény, tiszta energia, 
tiszta szeretet. Benne van a világ minden csodája, benne van min-
den, ami isteni. Ez az isteni lét mindig is ott van, akkor is, ha ezt a 
külvilág, a társadalom, a hely, a rassz, a világ hozzáállása, a gyűlö-
letkeltés ki akarja irtani. 

A nevem Katalin és nem vagyok…
Mi nem vagyok? Nem vagyok fehér, fekete, sárga, zsidó, ke-

resztény, hindu, muszlim, buddhista, baptista, demokrata, re-
publikánus, nem vagyok ír, skót, angol, mert minden vagyok. 
Ember vagyok, aki ezt a cikket írja, aki megkér, hogy szeresd, 
és hogy szeresd önmagad, szeresd a másikat, lásd meg a fényt 
a többi emberben, lásd meg a csodát, az egységet, a szeretetet. 
Bárhol, de leginkább a földnek ebben a kicsi országában, ahol a 
fortélyos félelem oly rég igazgat.

Nevem Katalin, Kati, Kata, Katica, Katinka, Kitti ember, és nő 
vagyok…

https://szattvajoga.hu/
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RÓNAI KATALIN

Sokat írtam már arról minden fórumon, milyen volt, amikor én voltam az „eladó”, 
akár ruhaboltban, akár vendéglátósként, mint pincérlány, később, mint tanár, és mint 
könyvkereskedő. Arról is sokszor beszéltem, hogy édesanyám milyen eladó volt, arról 
nem, hogy nagy szerelmem ugyanúgy bánt a vevőivel, mint anyu, tehát két fontos em-
bertől sem kaptam meg azt a szeretetet, amelyet a vevőiknek odaadtak.

Arról is írtam, hogy a tanítás nekem „kereskedés-eladás” volt, mert szerintem csak az 
a jó tanár, „aki el tudja magát adni a diákoknak.” S ez nem megalkuvás, és nem megfe-
lelési kényszer. 

Magam is emlékszem olyan tanáraimra, akik így, ennyi év távolából is etalonként 
lebegnek a szemem előtt, mert így tanítottak.

Igen ám, de ha valaki ilyen kereskedő, ilyen tanár, ilyen szolgáltató, akkor kevesebb 
marad a családjának, szeretteinek a szeretetéből? Még, ha ezt is éreztem anno, mert 
talán ők sem kezelték jól ezt az őket is feltöltő energiát. Hiszen a szeretetáramlása min-
denkit tölt, vevőt-eladót egyaránt. 

Nem, bizonyos vagyok benne. Ha ezt a képességet, készséget, ezt a fajta hozzáállást 
éli meg az ember, akkor bizonyosan nem lesz kevesebb, sőt!

Tegnap a piacon egy „ezer éve” ismert standnál álltam meg. Az árak nem érdekeltek. 
Hála. Úgyse tudok ellene tenni, viszont az időm meg tudom szeretgetni, ha nem minden 
cuccért, 10-50-100 forintokért másik árushoz állok be a sorba. Itt nem volt sor.

Valentin nap margójára
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Elvettem egy kosaras kivit, három kis gyömbért, és egy óriás gránátalmát nyújtottam 
az ismert férfiembernek.

– Kérek még egy kiló narancsot!
– Vigyen mandarint, nagyon finom – mondta, meleg mosollyal kísérve a mondandó-

ját. Olyan volt, mint egy mosolygó varázsló, csak épp hegyes kalap nélkül.
– Rendben, de csak fél kilót kérek, mert van otthon még, és sajnos hamar penészed-

nek.
– Higgye el, nem fogja megbánni! – mérte le, és adta át a zacskót, miközben a meleg 

mosoly folytatódott.

Soha nem mosolygott rám még így senki a Kispesti piacon!

Pakolok, bár már fizettem, és meglátom, hogy hatalmas zöld hegyes paprikái van-
nak, amelyeket én a „zöld ízért” szoktam venni. Kivágom az erejét, és pici harapásokkal 
kebelezem be a „zöld ízt”.

– Kérnék még két darabot! Ja, látom, kilóra van... – mondom a pakolásból újra felé 
fordulva, mutatva a zöldpaprika halomra.

– Nem baj, lemérem, a két darabot is... – és miközben a paprikába markol, változtatok
– Legyen negyed kiló!

Mosolygunk, arcunkat fényessé teszi a gyermeki öröm.

Kifizettem, a paprikát is elpakolom, elindulok. Ő balra fordulva követi haladásomat 
elképesztő mosollyal, én haladás közben fogadom a mosolyt, és egy darabig vissza is 
fordulok mosolyogva.

Hazaérve a paprikák csomagjában jó pár kisméretű lilahagyma vigyorog felém, 
mintegy szeretet-ajándékként, amelyet az árus a csomagba csempészett.

Hála.

Az ilyen történeteknél írta mindig Schäffer Erzsébet mottóként a Nők Lapjában, cik-
keihez: 

„Meg kell tanulnunk vágyakozni arra, ami a miénk”
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www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
https://www.facebook.com/kalandorkiralyno


https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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LINA ROEDGER

Mit hoz 2022?
Ármány vagy igazság

A teljesség igénye nélkül egy-két támpontot 
szeretnék kiemelni az év tendenciájából, azok 
számára, akiket foglalkoztat, hogy mire lehet szá-
mítani és mire érdemes figyelni. 

Az új évkör március 20-án a tavaszi napéje-
gyenlőséggel kezdődik, vagyis a csillagászati ta-
vasz kezdetével, az elemzésem a március 20-ra 
felállított képletre vonatkozik. 

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk, vissza kell 
térjünk egy lépés erejéig a tavalyi év legszignifi-
kánsabb üzenetéhez. 2021. februárban állt fel a 
Szaturnusz-Uránusz kvadrátja, amely több alka-
lommal kioldódott, majd újra bepontosodott. Ez 
a fényszög egészen 2022. december közepéig 
érezteti még a hatását. 

Amit ebben a fényszögben tapasztalhatunk: 
új rend megszilárdítása, a régi elavult rendsze-

rek lebontása, tömegek korlátozása, társadalmi 
csoportok elnyomása. A modern technológia és 
a robotizáció fejlődése, a pénz átcsoportosítása, 
pénzügyi rendszerek, a gazdaság összeomlása, 
új pénzhelyettesítők megerősödése lásd kripto-
valuta. A túlzott szabályzásra szabadságtörekvő 
válaszok. (pl. Kanada és oltásellenesség) A „Mee 
too” és a gender propaganda erősödése.

Új mozgalmak és ideológiai eszmék kerülhet-
nek napfényre július tájékán. 

A környezeti hatások és a természeti erők is 
felkorbácsolódnak. Nagyon turbulens intenzív 
évre számíthatunk.

A túl szélsőséges liberális törekvések káoszt 
eredményezhetnek.

A szabadság nem egyenlő a szabadossággal!
 

Mielőtt belekezdenék az év elemzésébe, szeretném elmondani, hogy bármit, amit leírok itt 
kollektív és általános hatásokról szól. Mindannyiunkra általánosan vonatkozik. A személyes vo-
natkozásokat, csak saját képletből lehet megállapítani, melyhez egyéni képletelemzés kérhető!
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 És akkor most térjünk rá az aktuális üzenetre.
Nagy jelentősége van annak, hogy a 2022-es 

év horoszkópjában jelzett energiákat magas vagy 
alacsony szinten fogjuk megélni és ezt a kollektív 
tudatszint fogja meghatározni. 

Vagyis pontosan az, hogy melyik energiára 
csatlakoznak többen.

Ebből kiindulva, óriási a felelőségünk abban, 
hogy mit hiszünk el a médiának, mennyit adunk a 
social felületeken megjelenő félrevezető posztokra.

Mivel a kollektív tudatszintet csak a saját fej-
lődésünkön keresztül tudjuk befolyásolni, ezért 
most mindennél fontosabb, hogy fókuszban tart-
suk a tiszta megérzésünket és ne hagyjuk magun-
kat befolyásolni semmilyen média által. Rá kell 
hagyatkozzunk az intuíciónkra!

 
Ami első körben feltűnő a képletet vizsgálva, 

hogy a leghangsúlyosabb ebben az évben a kap-
csolódás, a társ, a másik ember, vagy a környeze-
tünk. Ez alatt azt értem, hogy nem az önérvénye-
sítésnek, az egyéni projekteknek van itt az ideje, 
hanem a közös együttműködéseknek. Akár üzleti, 
akár párkapcsolati vagy egyéb más kapcsolódá-
sok hangsúlyt kapnak. 

Ha Jupitert nézzük, mint az év meghatározó 
bolygója, akkor azt lehet elmondani, hogy min-
den fontos lesz, amit a Jupiter képvisel, így: 

Magas szinten a bölcsességet, a tudást, az 
utazásokat, külföldet, a távolságot, és a filozófiát 
képviseli. Alacsony szinten a túlzásokat, a káros 
idealizmust és az üres prédikációt jelenti. 

Az asztrológia, pszichológia minden ága na-
gyon népszerű lesz és az összes szociális összefo-
gást, segítséget előre vivő ötletek.

Az egység szelleme az, amit valójában mind 
keresünk, a MINDEN EGY szeretetét, nyugalmát 
és harmóniáját. – Talán pont azért, mert nagyon 
nem ezt tapasztaljuk jelenleg a külvilágban.

A horoszkóp hetedik házában egy Jupi-
ter-Merkúr-Neptun stelliumot találunk, mely stel-

Szaturnusz a Vízöntőben a 
korlátozásokat szimbolizálja 
és a régi struktúrák megválto-
zását.

Uránusz a Bikában képvi-
seli a változásokat a gazda-
ságban. A régiből az újba, 
a biztonság elengedése. 
Uránusz (mindig hirtelen, 
kiszámíthatatlan) kirobba-
nó energiáival utat tör ki. 
Mindez vagy sorsszerűen, 
romboló erővel „felülről” 
jön (pl. tőzsdekrach, pénz-
vesztés, elbocsátás stb.), 
vagy áruló módon saját 
baráti körünkből.
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lium a Pegazus csillagkép alfa és béta csillagával 
állnak együtt. (Scheat és Markab)

Pegazus a szárnyas ló, aki villám szállítóként is 
szerepel a mitológiában. Vagy ahogyan a mesé-
ben is mondják; olyan gyorsan száguld, mint a 
villám. Ez a minőség az, ami meghatározó ebben 
az évben. A Pegazus hátán szárnyalhatunk és új 
perspektívák tárulhatnak elénk, melyek segítenek 
túlszárnyalni önmagunkat. A mitológiai történet 
intelmei, melyek ide tartoznak: a kreativitás ön-
célú felhasználása, az arrogancia, a megszédítő 
siker, zuhanáshoz vezet.

Felsorolásként mundán jelentés szerint a kö-
vetkezőket képviseli: a külső hatalmakkal való 
viszonyt, diplomáciai bonyodalmakat jelöl, tör-
vénykezéssel, joggal kapcsolatos ügyek. 

Megnőhet a házasságkötések száma.
Bírák, papok, magas állású tisztviselők, irányí-

tó hatású személyek és intézmények, a törvény-
kezés, a jog, az igazságszolgáltatás, emberbaráti 
mozgalmak. 

A Halak csillagjegy és a Neptun: jósok, pszi-
chológusok, zenészek, filmesek, festők, tengerek, 
vizek, kommunizmus, emancipáció, drogok, mó-
dosult tudatállapot, csalás, ármány. 

Negatív aspektusában káoszt és zavarodottsá-
got is jelöl. 

A globális média óriási hatással van arra, hogy 
milyen hangulatba, tudatszintre kerül a világ. 
Tetszés szerinti, valóságot nélkülöző tartalmakat 
közöl, hatalma felfoghatatlanul jelentős. 

A Merkur: kereskedők kereskedelem helyzete, 
üzletemberek, értelmiségiek, újságírás, irodalom, 
írók, kiadók, diplomácia, követek, küldöttek, uta-
zások, szállítmányozások, jósok, pszichológusok, 
zenészek, filmesek, festők, tengerek, vizek, kom-
munizmus, emancipáció. 

A Jupiterrel való együttállása miatt nagy válto-
zásokat is jelezhet. 

A kettes házban álló Hold a nemzeti vagyon, 
bankok, ipari - kereskedelmi vállalatok pénzügyi 
érdekeltségei, üzleti kapcsolataira utal. 

A Hold: a nép, a köznép, általában a nők, a vál-
tozékonyság a gazdasági és pénzügyi világban. A 
biztonság kérdése most lelki alapokra helyeződik.

A Skorpió Hold kvadrátban a Plútóval nagy 
befolyást jelöl, mely a gyermekekkel, tanítással, 
neveléssel is összefügghet. (pedagógus sztrájk)  

A struktúrák, régi elavult rendszerek átalakítá-
sát a Bakban lévő Plútó is támogatja, a Holddal 
kapcsolódva, most nagy átalakító és teremtő erő-
vel bírnak.

2022. május 11-étől Jupiter a Kos jegyébe lép át.
Ez azt jelenti, hogy minden, ami most szerve-

ződik, az ekkor fog igazán elindulni, kirobbanni. 
Most rátérek a messianisztikus bolygóállások 

üzeneteire, melyek lassú mozgásúak, ezért min-
dig tendenciát mutatnak, megmutatják mi az 
„Univerzális trend”, amibe be lehet csatlakozni, 
vagy ha negatív hatást képvisel, akkor ki lehet tér-
ni előle. Fontos szem előtt tartani, hogy minden 
bolygóállás egy lehetőség és egyfajta energiát 
képvisel, amire lehet magas szinten vagy ala-
csony szinten csatlakozni.

Összefoglalva az évre szóló tanácsok:
Lehetőség szerint összehangolni az ész és a 

szív erejét.
Minden jóságra irányuló önzetlen cselekedet 

támogatott, így az összefogás is. Ne hagyjuk ma-
gunkat manipulálni dezinformációk, fake news 
hatására. Törekedjünk a belső szilárdságra, a 
megérzéseinkre való hagyatkozásra és az ésszerű 
visszafogott cselekedetekre.

Remek alkalom asztrológiai, pszichológiai té-
májú érdeklődésre, tanulmányok megkezdésére. 
Önismereti csoportok, önszerveződő civil szerve-
zetekhez való csatlakozásra.

 
Kilépni a régi, káros elme struktúrából, a 

rendhagyó megoldások mindig a dobozon kívül 
vannak.
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A férfi-női energiák harmoni-
zálása, egyediként való elfoga-
dása, mind magunkban, mind 
másban. Egymás szövetségben 
való támogatása, új egységbe 
való lépés. 

A szélsőséges nézetekkel, 
mint feminizmussal, férfi soviniz-
mussal való leszámolás. 

Az általános EMBERI értékek 
hangsúlyozása, ezen belül a férfi 
és női egyediségek és különbö-
zőségek elismerése, tisztelete. 
Az emberi jogokat sértő szoká-
sok szabályok megszüntetése. 
Spirituális gyakorlással most 
szinteket lehet lépni, fejlődni. Az 
egész év aktív, turbulens és moz-
gékony lesz, amit akár a termé-
szet erejének hatásaiban is meg-
tapasztalhatunk: szél, víz, tűz.

Március 2-án egy online év-
tervező workshopon kicsit rész-
letesebben is beszélek majd ezekről a hatásokról. 

Az eseményt a Facebookon keresztül lehet 

elérni, itt: https://www.facebook.com/event-
s/345736180764736/?ref=newsfeed

vagy emailben: info@lina-roedger.de

https://www.rodgerkatalin.hu/
https://www.facebook.com/events/345736180764736/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/345736180764736/?ref=newsfeed
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Sőrés Lívia

Különböző állapotok, Különböző állapotok, 
folyamatok a folyamatok a letisztulásletisztulás felé  felé 
vezető útonvezető úton

FÉNYHALMI BEATRIX

7,7, Ragadozók Ragadozók
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A legutóbbi írásomban volt néhány állítás, ami kérdéseket hagyhatott maga után.
Noha néhányan ismerik ezeket a történeteket, avagy látásmódot, melyek egy új nézőpontból 

közelítenek. Bár a végeredmény, a feladatunk nem marad el, ugyanazt az ösvényt kell taposni, 
vagyis a letisztulást; mégis akit nem hagy nyugodni a sok miért, vagy képes több szempontból 
nézni a valóságra, az érdekesnek találja majd ezt a cikket. Mivel engem minden oldalról, irányból 
az Igazság hajt, a nagyfokú érzékenység ehhez ad egy pluszt, hogy amennyire csak lehet Tiszta 
Információkat adjak át. A karácsonyi írásomban említettem, hogy az emberek tudatlanságukból 
kifolyólag ragadozók, de felettünk is állnak hasonlók, kiknek mi vagyunk a táplálék. Energetika-
ilag természetesen.

A ragadozókról Carlos Castaneda ír a legtöb-
bet nagyon részletesen A végtelen aktív oldala 
című könyvében; de sok nem civilizált társada-
lom is hasonlóan látja ezt. Érdekes, hogy a sokak 
számára nem kedvelt David Icke is beszél erről A 
Szaturnusz nem Az, Aminek Hiszed előadásában, 
és rejtetten Keanu Reeves is.

„Mi az a mátrix?
A mátrix egy holografikus univerzum, amelyet 

azok vetítenek belénk, akik irányítani akarnak min-
ket. Az emberiséget évezredek óta így nyomják el 
és irányítják. Szerintünk valóságos, de valójában 
csak egy film, ami a kollektív tudatban játszódik, 
amely „valóságként” mutatja be magát. Ez egy 
spirituális váltás, aminek meg kell történnie.

Az embereknek elegük lett a haszontalan hábo-
rúkból, a totalitárius vezetésből és az önkényuralmi 
rendszerből. Az emberek felébrednek arra, hogy 
mi az igazán fontos az életben. Itt az ideje, hogy 
visszanyerjük végtelen hatalmunkat és kinyissuk 
szellemi börtönünk kapuit. Nem könnyű dolog, de 
ideje a szabadság fényében járni. „

Keanu Reeves

Don Juan tanításai szerint igyekeztem össze-
válogatni a legfontosabbakat:

„A világegyetem általában véve felmérhetet-
len, nem lineáris és kívül esik a szintaxis birodal-
mán. Az ősi Mexikó varázslói voltak az elsők, akik 
látták ezeket az elillanó árnyékokat és követték 
őket mindenfelé.”

Felfedezték, hogy van egy élettársunk. Van 
egy ragadozónk, Aki A Kozmosz Mélyéről Jött és 
átvette az uralmat az ember felett. (Ők lehetnek 
a feketevérűek a meglátásom szerint, akik a mai 
napig „uralják” a bolygót, de folyamatos harcot 
vívnak az Igazság gyermekeivel, akiket a Grál 
vezérel. Ez utóbbit Száraz György előadásában 
hallottam és megerősített intuíciómban, hogy a 
Szent Grál sosem egy tárgy volt, hanem szintén 
egy magas szintű eszme).

Azért vették át az irányítást, mert ennivaló va-
gyunk számukra és könyörtelenül kihasználnak 
minket, mivel mi vagyunk a táplálékuk.

(Akárcsak az Elit és az azt szolgáló kormányok.)
Annak érdekében, hogy engedelmesek, jám-

borak és gyengék maradjunk, nekünk adták az el-
méjüket. Az elméjük cikornyás, ellentmondásos, 
morózus, teli félelmekkel, hogy bármikor felfe-
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dezhetik. Lehet, sosem szenvedtél éhségtől, ag-
gódsz az élelem miatt, ami nem más, mint a raga-
dozó aggodalma, hogy nem kap elég ennivalót.

Az elmén keresztül, ami tulajdonképpen az ő 
elméjük, bármit bele fecskendeznek az emberi 
lények életébe. Okos és nagyon jól szervezett. 
Módszeres eljárást követ, hogy tehetetlenné te-
gyen bennünket. Ők a szökdelő elme, kiknek 
nincs semmiféle összpontosító képessége. Nél-

külözhetetlen részei a világegyetemnek, olyan-
nak kell tekinteni őket, amilyenek- félelmetesnek, 
rettenetesnek.

De a Figyelem megterheli a szökdelő elmét! 
(Ezért kell gyakorolni a Fegyelmet, Figyelmet, 
meglelni a gondolat előtti állapotot, ez az egy ké-
pes távol tartani ezt az energiát.)

Arra kondicionáltak bennünket, hogy termé-
szetellenes viselkedési normákat kövessünk. Ettől 
elpuhulunk és elveszítjük kezdeti lendületünket; 
végül szellemünk szinte már egyáltalán nem ad 
életjelet magáról. (Így képesek az irányításra.)

Energetikai szondák vagyunk, amiket az Uni-
verzum hozott létre és olyan energiáknak birtoká-
ban vagyunk, amiknek van tudomása, mi vagyunk 
az eszközök ami révén a Világegyetem Önmagá-
ra Ébredhet.

Carlos tapasztalata:
„A ragadozó, amit don Juan leírt nekem, nem 

volt valami jóindulatú. Rendkívül erős, durva és 
közömbös volt. Éreztem, hogy semmibe vesz min-
ket. Kétségkívül korokkal ezelőtt eltiport minket és 
ahogy don Juan mondta, gyengévé, sebezhető-
vé, engedelmessé tett.”

Nagyon elgondolkodtató és könnyű az ösz-
szefüggéseket átlátni, megérteni akármelyik 
„elméletről” legyen szó. Tulajdonképpen nem a 
démonokról és fényből küldött angyalokról van 

MátrixMátrix

RagadozókRagadozók

LátszatLátszat

szó? Istenekről, félistenekről, akik valójában föl-
dönkívüliek (lásd egyiptomi mitológia), ahol a 
démonok szintén lehetnek földönkívüliek is, hi-
szen bármilyen lény lehet romboló feladattal, így 
ugyanazon minőség miatt kerülnek egy kasztba. 
Mindazonáltal szintén benne vannak a karma kö-
reinkben, életfeladatunktól, képességeinktől füg-
gően foglalkozunk velük vagy sem. Ha nem így 
lenne, nem uralnák évezredek óta a bolygót. Te-
hát ez egy hatalmas kollektív karma része is.

Történet kiegészítéseként hozzáfűzném az 
angyalok háborúját, ami nem úgy volt, ahogy a 
Bibliában vagyon. Rögtön kifejtem. A Bibliát a 
feketevérűek manipulálták, hogy félelemben 
tudják tartani az emberiséget, minél távolabb 
kerülve isteni lényüktől, ezért veszett el a Szent 
Egyház minősége is, a pénzzel, hatalommal és 
hogy minden képesség, önismerethez vezető út, 
a spiritualizmus, jóslás, ezotéria ördögtől fakad. 
Hiszen ők ezt jól kiművelték, de Nem Akarják, 
hogy Felébredj, így elterelnek, manipulálnak. Saj-
nos ez nagyon jól sikerült, de akadnak kivételek 
az Egyházon belül is. Aki azt táplálja beléd, hogy 
eleve bűnösnek születtél, hogy egész életedben 
bűntudatod legyen és vezekelj a születésedért, 
azt messziről elkerülném. Így ír erről Carlos:

„Kijelentette, hogy abszurd osztályozási hajla-
munk legszélsőségesebb példája az eredendő 
bűn fogalma. Ádám és Éva vétke miatt nemcsak 
örökké bűnösnek tekintjük magunkat, de úgy is 
viselkedünk, mint a bűnösök. Egymás börtönőrei 
vagyunk az észlelésben. S az emberi gondolko-
dás láncai mázsásak.”

Visszatérve az angyalok háborújához, Satanell 
volt az egyik fő arkangyal Michaell, Gabriell, Ra-
faell mellett. Mit is jelent a neve? Ellenpólust, el-
lentmondást, ellenállást. Tehát Isten direkt meg-
teremtett egy ilyen nevű arkangyalt? Nyilvánvaló 
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volt mi fog történni, hiszen a név itt maga a csele-
kedet, feladat. Szembeszállt és Michaell próbálta 
legyőzni. Nagyon csúnya vereség lett belőle.

Ez hol van a Bibliában? Miért nincs benne az 
Igazság?

Úgy tudták csak „legyőzni”, hogy Michaell a 
következő csatára megkapta a másik 2 arkangyal 
energiáit. Satanell képességei megmaradtak, Ő a 
legnagyobb hatalmú Lény Isten mellett, nem le-
becsülendő.

A mátrix évezredek óta működik.
Hogyan tudnak ekkora manipulációt, valóság 

képet, hitrendszereket vetíteni? Itt jön válaszul Da-
vid Icke. A két infót már évek óta próbáltam össze-
tenni, de látásmódja helyre tette a hiányzó lánc-
szemeket. A Szaturnusz gyűrűiről régóta tudom, 
hogy kristályos szerkezetűek, hatalmas informáci-
ós tér és hallom is olykor a frekvenciákat. A Hold-
ról már az emberiség fele tudja, hogy műbolygó, 
azért nem látható sosem a másik oldala. Icke sze-
rint a Szaturnusz gyűrűi (kommunikációs tér) és 
holdjai vannak felhasználva a Holdat parabolaként 
használva, torz valóságképet vetítve a Földre, ami 
a mátrixot létre hozta. A cél az volt, hogy az em-
beri lényeket lekapcsolják a szívükről, mert a szív 
az egyetlen átjáró, kiút a mátrixból, kulcs a feléb-
redéshez.

Hivatkozik is Carlos Castaneda írására, vala-
mint Cristopher Knight és Alan Butler Who built 
the Moon (Ki építette a Holdat?) című könyvére. 
Barbara Marciniak Earth című könyvéből is idéz, 
amit 1996-ban adtak ki. A hölgy szintén médium, 
így belelát más dimenziókba, melyből ezt az infót 
hozta le:

„A Hold egy nagyon erős elektromágneses 
számítógép. A Holdból érkező energia eónok óta 
elektromágneses frekvenciákat sugároz a Földre, 
hogy fenntartsa a 2 fonalas DNS-t. A Hold egy mű-
hold, amit megépítettek és a Föld légkörén kívül 
helyezték el, egy figyelő és közvetítő eszközként, 
egy szuperszámítógép vagy egy szem az égen. 
A Földet azoknak kéne birtokolniuk, akik lakják, 
habár ez mégsem így van. A külső isteneitek, az 
alkotó energiák meggátolnak titeket, mint egy fal 
abban, hogy szabad uralmatok legyen a kundali-
nitekkel, az ébredés energiájára. Tudod, hogy a Tv 
nagyban befolyásol, így tesz a Hold is.”

„Egyszerűbb megmagyarázni a Hold nem léte-
zését, mint létezését.”

Meredek állítások ezek? Aki nem Egyben gon-
dolkodik, annak biztosíték kiverő, főleg egy olyan-

nak, ki az Egyházat Szentként tiszteli. Az Egyházat 
azért hozták létre, hogy az ember felismerje Isteni 
valóját és ahhoz képes legyen csatlakozni, emlé-
kezni, szoros kapcsolata legyen felsőbb énjével. 
Jó ideje sajnos az eltávolítást végzik Önmagunk-
tól, hogy felelősséget se vállaljanak sokan, hiszen 
Jézus megfeszült a bűnökért. Ott van a nagy gáz, 

ha ezen valaki nem képes gondolkodni és Érezni, 
mekkora tévút ez. Úgy támogatni a feketevérűek 
egyházát, hogy nem is tud róla, mert nem kérdő-
jelezi meg a megfélemlítés miatt. Minden állítá-
somnak láthatja majd a jövőjét és múltját az, Aki 
Beengedi. Illúzió rombolás a Felébredéshez.

Szerintem nagyon izgalmas ezek feszegetése, 
felismerése és lemeditálása. Kérdezhetik többen, 
„jó és mit kezdjek ezekkel az információkkal?” 
Akiket megérint, azok érezni fogják, mások maxi-
mum jót nevetnek rajtam, mekkora őrült vagyok 
és milyen igaz.

A lényeg, hogy akár Illúziónak nevezzük vagy 
Mátrixnak, nagyon hamis képet és érzeteket táp-
lál az emberben, hogy ne ébredjen Önmagára. 
Ki akarsz ebből kerülni? Fel akarsz ébredni? Merj 
Látni, merj Felelősséget vállalni magadért és merj 
a Saját utadra lépni, nem a mások által mutatott, 
kitaposott ösvényeken haladni. Minél inkább 
Tisztán Látsz, rájössz mennyire be lett csapva és 
meg lett vezetve az emberiség.
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

MIK azok a vágyak? Életünk küzdelmei sorvasztják lelkünk, összetörik szí-
vünk. Saját AKARATOS TUDATUNK börtönének foglyai vagyunk, így boldogta-
lanul ücsörgünk aranykalitkánkban, aminek semmi értelme. Nem ismerünk job-
bat.

Belső lényünk ereje ki tudja pattintani a változás szikráját, egy pici kis vágy 
képében. Ebbe a szikrába már lehet kapaszkodni. Még nem TAPASZTALTAM 
jobbat, de már kell valami más. Érzéseim varázshatalmának áramlása megte-
remti az elképzelhető, kézzelfogható létezőt.

Vágyaim apró létező szikrái életre keltik létem. ISTENI koronám a fejemre 
kerül és az aranykalitka kapui kinyílnak, megnyitva ezzel az Univerzum végtelen 
távlatainak lehetőségeit. Váratlan csodák születnek, amik szárnyaikra vesznek, 
és egyre magasabbra és magasabbra repítenek a végtelen ragyogásban.

A LEHETŐSÉGEK FENSÉGES MIVOLTÁBAN ÉLVEZEM AZ ÉLETET, HISZ AZ 
UNIVERZUM BŐSÉGÉNEK VÉGTELEN TÁVLATAIBAN LÉTEZEM

>>>

BŐSÉG
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A címbéli megállapítás több okból is igaz. Merni valamit, 
azaz ki nem mondott félelmeink ellenére cselekedni már 
önmagában bátorságra vall, jutalma lélekben való gazda-
godás lesz. Ám azon játékok esetében, ahová most betekin-
tést kívánok nyújtani e cikkel, szó szerint vehetjük a fenti 
megállapítást. Álmodoztatok már valaha öletekbe hulló lu-
xus-nyaralásról, autóról, bankszámlátokon landoló milliók-
ról? Lehetséges mindez? Úgy ám! - ha tudjátok mire való a 
csokipapír csomagolásába rejtett kód!

KOVÁCS KATALIN

AKI MER, AZ NYER

„„Hinni kell. Hinni kell. 
Tudatos vonzás. Tudatos vonzás. 
Ez a titok.  Ez a titok.  

„„
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A termékek, szolgáltatások és bolthálózatok 
népszerűsítésének egyik legjobban bevált formá-
ja a nyereményjáték, ma már bárhol belefutunk az 
ilyen jellegű promóciókba, legyen szó bevásárlás-
ról, internetes böngészésről vagy rádióhallgatás-
ról. Hol van már a rejtvényújságok egyeduralma, 
amikor csak egy szűk körnek adatott meg a nyerés 
lehetősége? A keresztrejtvényeket a termékekről 
kivágott vonalkódok váltották – ám mára a fekete 
sávoknak is leáldozott. Manapság a vásárláskor 
kapott blokk, a termékcsomagolás és a kártya-
használat a menő - vagyis a nyerő.

Mindenki máshogy kezdi: egyesek kíváncsi-
ságból, izgatottságtól fűtötten vágnak bele, míg 
mások „Miért is ne?” felkiáltással, próba-szeren-
cse alapon veszik meg életük első, játékra szánt 
árucikkét. Én más vagyok. Én dacból tettem. Nem 
mindig éltünk jó anyagi körülmények között, de 
a nyári szünetet mindig igyekeztem emlékeze-
tessé tenni a gyermekem számára. Nyaralásra 
csak úgy telt, hogy éjszakánként, munka után a 

lányom kinőtt ruháit, és a feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyainkat eladogattam az egyik hazai 
online piactéren. A bevételéből épp futotta egy 
hosszú hétvégi pihenésre - illetve csak futotta vol-
na, mert kis családunk harmadik tagja úgy dön-
tött, alkohol formájában jobban hasznosul majd 
a nehezen összekuporgatott pénz. Dühös voltam 
és csalódott, mert vízparti álmaink szertefoszlani 
látszottak… 

Akkor láttam meg. PIROSKA SZÖRP. Címkéje 
nagy piros betűkkel hirdette: nincs más teen-
dőd, mint neveddel, elérhetőségeddel együtt 
beküldeni a kupakot a megadott címre, cserébe 
egyhetes balatoni nyaralás lesz a jutalmad. Isteni 
szikra a fejemben – hát itt a megoldás. Csakazért 
is lesz móka, kacagás, fürdőzés és napozás. 

Nem nyertük meg. Azt még nem! De utána be-
indult a lavina. Mi pedig rákaptunk az ízére. Sokan 
mondták: esztelenség erre vesztegetni az időt s 
a pénzt, úgyse nyertek, különben is, miért pont ti 
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nyernétek? Amíg szükségből játszottunk, valóban 
nem működött a dolog, de amint az öröm vette át 
a főszerepet sorra jöttek a nyeremények. Az első 
évben több mint ötven kisebb-nagyobb díjat zse-
beltünk be. Volt ebben minden: focilabda, aján-

dékcsomag, törölköző, papucs, bicikli, hátizsák, 
óriásmedence napernyővel, háztartási gép, tele-
fon. Aminek viszont a legjobban örültünk az a Hari-
bo-játék fődíja volt: négy napos pihenés Sárváron 
egy wellness hotelben, reklámfilm-forgatás a Ha-
ribo macival, és annyi gumicukor, hogy több hó-
nap alatt sem tudtuk megenni. Ma is játszom, talán 
még nagyobb lelkesedéssel, mint az elején. Meg-
éri a szenvedély miatt, és mert egyfajta visszaiga-
zolásként működik a számomra. Mikor meglátom 
a nevem a nyertesek között, az jelzés az univerzum 
részéről, hogy igen, most jól éled az életed, csak 
így tovább. Ilyenkor tudom, hogy egyensúlyban 
vagyok, mert örömömre öröm a válasz. 

Azt vettem észre, hogy egyre többen játsza-
nak, tavaly sok új név bukkant fel a nyerteslisták-
ban. De ki ismerhetné jobban ezt a világot, mint a 
régi motorosok, a vérbeli, igazán profi játékosok? 
Közülük kettőt kértem meg arra, hogy osszák meg 
történetüket nyereményeikről, megéléseikről, mi 
az, ami elindította és a mai napig is itt tartja őket 
ezen a nem hétköznapi úton.

Krassó Barbóca így mesél:

19 évesen, a Sláger Rádió Bumeráng című mű-
sorának nagysikerű játékával startoltam el, a Két 
idegen-egy utazás nyerteseként másodmagam-
mal rögtön Máltáig repülhettem. Apukám vett rá, 
hogy jelentkezzek az élő adásban zajló játékra, ő 

biztatott, hogy próbáljam meg, sikerülni fog. Ez 
adta a kezdő lökést, s tarja bennem a lelket a mai 
napig is. A rádiós játékok a favoritom, ott mindig 
szerencsével járok, nekem valamilyen csoda foly-
tán mindig felveszik a telefont! Fesztiválokra pél-
dául sosem veszek belépőt, egyszerűen megnye-
rem őket magamnak. Talán nem véletlen, hogy 
nyereményeim javarészt valamilyen élményre jo-
gosító kupon vagy utazás, hisz ezeket kedvelem a 
legjobban. Ez az, ami éltet, ami visz tovább, hogy 
olyan élményekhez juthatok általuk, amire a nor-
mál életben semmi esélyem sem lenne. Jó példa 
erre a Mastercarddal nyert három napos cannes-i 
út, az eddigi legnagyobb nyereményem. A film-
fesztiválra szóló VIP belépő mellé rengeteg prog-
ram járt: a barátnőmmel voltunk borkóstolón, 
gourmé-vacsorán, választhattunk magunknak es-
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télyi ruhát, amihez profi sminkes és fodrász is du-
kált. A színészekkel aludtunk egy szállodában, és 
velünk is úgy bántak, mint a sztárokkal, limuzinnal 
vittek mindenhová és ugyanazon a vörös szőnye-
gen sétálhattunk, ahol ők. Elképesztő élmény volt, 
ez nem sok mindenkinek adatik meg. Jó szívvel 
emlékszek még vissza az ötvenezer forinttal fel-
töltött paypass-karórás nyereményemre is, ami 
egy olyan fiatal lánynak, mint amilyen én voltam 

akkoriban, igazi aranybányának számított. Amiket 
nagyon sajnálok, azok a nyeremények, ahol nem 
tudtam élni lehetőséggel, David Guetta-val is ta-
lálkozhattam volna, ha épp nem 40 fokos lázzal 
nyomom az ágyat. Vagy ott volt a Toszkán nyara-
lás lehetősége egy 4 személyes villában, de az 
utazást magamnak kellett volna állni, és nem ta-
láltam senkit, aki társamul szegődött volna.

Szeretem a bonyolult és többlépcsős játéko-
kat, amik összetettebbek, ezáltal igénylik a kitar-
tást és az odafigyelést. Ezt nem sokan vállalják 
be, mert macerás, én viszont így nagyobb esély-
lyel indulok. Amivel sokan játszanak, az nehezebb 
dió, túrórudit például rengeteget elfogyasztunk, 
de még soha egy strandlabdát se nyertünk vele. 
A nekem való játékok valahogy mindig rám talál-
nak, csak meghallom őket a rádióban vagy rám 
kacsintanak a boltok polcairól. Ezeket jelnek ve-
szem és harcba szállok. Hiszek magamban, ha 
eldöntöm, hogy nyerek, akkor nyerek. Van, hogy 
hónapokig készülök rá. Ösztönösen, magamtól 
jöttem rá, hogy kell ezt csinálni, egyszerűen rá-
éreztem a dolgok menetére. Hinni kell. Tudatos 
vonzás. Ez a titok. A legapróbb részletekig vizu-
alizálok, előre elképzelek és megélek mindent: 

hogyan fognak értesíteni, milyen érzés lesz, ami-
kor átveszem a nyereményt. Ezt teszem minden 
áldott nap, és meg sem fordul a fejemben, hogy 
nem én nyerek. Anyukám figyelmeztet olykor, 

hogy ne éljem bele magam túlságosan, de én 
ezt mindig kizárom a tudatomból. Hiszek rendü-
letlen, ebben van a kulcs. Megengedem magam-
nak, mert nekem ez jár, miért ne járna?! Megen-
gedem magamnak azt a jót, ami vár rám. Ezen 
dolgozni kell, és ha valamin mégsem nyerünk, azt 
el kell engedni, menni kell tovább. Tudom, hogy 
a régóta várt New York-i út is össze fog jönni, csak 
eddig még nem volt itt az ideje!

A játékot mindenkinek receptre írnám fel. Visz-
szarepít abba a világba, amikor még gyermeki 
szívvel egyszerűen csak élveztük a lét gyönyörű-
ségének a megtapasztalását. Engem a verseny-
szituáció és az, hogy abból én kerüljek ki győztes-
ként, mindig is vonzott, a játékok esetében plusz 
töltetet ad, hogy jár mellé a nyeremény is!

Egy másik, neve elhallgatását kérő játékos-
társam így emlékezik:

Régi a történetem, közel 30 éves, mert én már 
a kezdeteknél ott voltam. Mint ahogy sokan, rejt-
vényekkel kezdtem, beküldtem őket és nyertem. 
Ekkortájt jobbára még csak az üzletekben lehetett 
látni a nyereményjáték-felhívásokat, én hamar felfi-
gyeltem rájuk, a gyerekeim pedig velem együtt 
örültek az így szerzett iskolatáskának, kis plüssálla-
toknak - tulajdonképpen innen indultunk. Ha már 
megvan az első sikerélmény, az további lelkese-
dést generál, még jobban belelovalja magát az 
ember. Ha nincs nyeremény, akkor két dolog közül 
választhatsz, vagy eltökélten csinálsz tovább min-
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dent, vagy hagyod a fenébe. Én eleve egy kitartó 
ember vagyok, nem adom fel a dolgokat, és má-
soknak is csak ezt tanácsolhatom: ha nem nyersz, 
ne add fel, soha nem szabad feladni!

A játék sokszor volt mankó, kapaszkodó, mi-
kor nehezebb periódusok voltak az életemben, 
jó terápiaként szolgált, hogy a gondolataim ne 
mindig a fennálló probléma körül forogjanak. 
Pozitív pótcselekvésként működött. Nem maga a 
nyeremény billentett át, hanem hogy foglalkozok 
vele, mert ezzel ám nem kevés dolog van, kvázi 
ez a másodállásom. Én játszom, de a családtagok 
rengeteget segítenek a háttérben, aktívan részt 
vesznek a műveletekben, vásárolnak, blokkolnak. 
Ahogy teltek az évek és egyre több játékostársat 
ismertem meg, annál nagyobb lett a motivációm. 
Életre szóló barátságok születtek, mai napig kap-
csolatban vagyunk és támogatjuk egymást, - ez 
egy olyan plusz motívum, ami miatt ma is rendü-
letlen lelkesedéssel csinálom ezt az egészet. A 
lényeg már nem az, hogy mit lehet nyerni. Elju-
tottam arra a szintre, hogy vannak játékok, amikre 
már nemet mondok, mert már nincs szükségem 
a századik focilabdára. Úgy vagyok vele, hogy 
ezek okozzanak örömet olyanoknak, akik most 
kezdik a játékos-létet, és motiválja őket a tudat, 
hogy nyertek valamit. Vannak, akik kőkeményen 
megélhetésből játszanak, személyesen ismerek 
olyan embert, aki nem dolgozik, csak vásárol-fel-
tölt-nyer és elad. Van, hogy 500 tábla csokit is 
megvesz. Fővárosi blokkgyűjtögetők, kukázók is 
léteznek, de ez már egy más kategória, ők telje-
sen más elvek alapján játszanak. Nem szabad ezt 
ennyire véresen komolyan venni. Én csak azokkal 
a termékekkel játszok, amit elfogyasztunk, amit 
a tágabb család megeszik, megiszik, elhasznál. 
Csak azért nem fogok vásárolni, mert van vele 
játék, ha egyébként nincs rá szükségem. Viszont 
tény, hogy mindig azt a csokit szeretjük, amivel 
épp játék van. Természetesen nálunk is előfordul, 
hogy a fődíjra hajtunk, de hátizsákot vagy utal-
ványt nyerünk helyette, ezeket mi is továbbadjuk, 
vagy visszaforgatjuk újabb vásárlásokba. A tö-
megjátékokba nem igazán szoktam belemerülni 
(például sport szelet kódos, cola kupakos), mert 
azt szinte mindenki megveszi és már csak unal-
mában is beküldi. Ez nem azt jelenti, ha van itthon 
10 kupakom azt nem fogom beküldeni, de ezek-
re nem fogok pluszba költeni. 

Fő cél? Sokszor mondom, ha nyernék egy au-
tót, akkor abbahagynám, de igazából nem így 
lenne. A legjobb az, amikor meglátom a Gratulá-

lunk! feliratot, ez örökre beég az ember retinájá-
ba, ezért az érzésért csinálom. Olyan élményeket 
éltem meg a nyeremények által, amikről elmond-
ható, hogy egyszer adódnak az életben. Egy lu-
xus-utazást, vagy egy páros VIP belépőt egy ní-
vós sporteseményre, - nem sok ember mondhat 
a magáénak. Néha a kivételes vagyok érzése, ami 
maradandó, néha pedig az afelett érzett öröm, 
hogy pont azt nyertem meg, amire már régóta 
vágytam. Gyakran kérdezik tőlünk: „Hozzátok 
mindennap jön a futár?” Igen, van, hogy három-
szor is! Néha irigyek az emberek, de mindig mon-
dom nekik, előttük is ott a lehetőség, próbálják 
ki, éljenek vele. Sokaknak segítettem már beleta-
nulni a dolgokba, és ők a mai napig hálásak érte. 

Tipp: Ha nem vagy kitartó és nem hiszel ben-
ne, hozzá se kezdj! Ha viszont már benne vagy, 
soha ne add fel! Járj nyitott szemmel, keresd a 
lehetőségeket! Idő és energia kell hozzá, ez igaz, 
de a vonzás törvénye működik. A kétkedők sza-
vait engedd el a füled mellett. Tegyél rendet a 
fejedben, majomerővel nem lehet bevonzani a 
nyereményeket. Alapelvem: ma ő nyer, holnap 
meg én, hajrá előre! Nyerésre fel!

JÖJJÖN EGY KIS GYAKORLATI ÚTMUTATÓ, 
HA A FENTIEKET OLVASVA KEDVET KAPTA-
TOK A JÁTÉKHOZ:

Egyesek úgy tartják, a szerencse az, amikor a 
felkészültség párosul a lehetőséggel. Pontosan! 
Első körben nézzetek szét a www.webnyeremeny.
hu oldalon, itt tematikusan bontásban találjátok az 
épp futó nyereményjátékokat. További informá-
ciókat gyűjthettek az internetről, a boltok szóró-
anyagaiból, akciós újságokból, tévé és rádióreklá-
mokból. Alapjában kétféle játék-módozat létezik: 
kódos vagy blokkos. Kódos játék esetén a csoma-
golás rejti a betű és/vagy számkombinációt (csoki, 
keksz esetén a papír vagy zacskó belseje, italoknál 
a kupak belső felülete), ezt kell a játék oldalára fel-
töltenetek elérhetőségeitekkel együtt. Blokkos já-

http://www.webnyeremeny.hu
http://www.webnyeremeny.hu
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téknál a vásárlást igazoló nyugta egyedi azonosító 
adatait kérik be, lényeges hogy azon jól olvasható 
legyen a termék neve. Ha a játékszabály előírja, a 
blokkról készült fotót is mellékelni kell. Hogy nyer-
tetek-e, az kétféleképpen derülhet ki, előre sorsolt 
nyerő időpontok esetén a beküldés gomb meg-
nyomása után felugró ablakban rögtön olvashat-
játok a gratulációt, míg a hagyományos játékoknál 
nincs más megoldás, mint izgulni és türelmesen 
várni a sorsolásra. Ha a húzás napján csörren a te-
lefonotok, sejthetitek, hogy nyert ügyetek van! A 
kódot tartalmazó csomagolást és a blokkokat min-
den esetben meg kell őrizni, mert nyertesség ese-
tén ezzel tudjátok igazolni magatok. 

Nyerni leírhatatlan érzés, nem lehet szavakba 
önteni, ezt át kell élni! Ha úgy döntötök, elkötele-
zitek magatokat a játékok mellett, a nyeremények 
előbb-utóbb nálatok is kopogtatnak majd. Nem 
történhet másként. Tapasztalat. És higgyétek el, 
egy beküldéssel is tiétek lehet a fődíj! Mi mást kí-
vánhatnék: Játékra és nyerésre fel!

https://epitoguruk.hu/


Előző havi írásom zárásában tett ígéretemhez híven kezdem akkor a mesét azokról a bizonyos 
csodákról, melyek engem az elmúlt pár évben, hónapban, hétben megtalálnak.

A legmeglepőbb formában, a legváratlanabb helyeken, némelykor csak utólag fedve fel ma-
gukat csoda mivoltukban. És adva rá nekem magyarázatot, miért is csoda számomra, hogy meg-
élhet(t)em őket.

Vendéglátás Másképp Blogi módra
2.

BLOGI

Hogy ez utóbbi dolog kicsit érthetőbb legyen, 
induljunk egy egészen friss és engem nagyon 
megrázó történettel.

Pár napja a Párom üzletébe tartva a zöld lámpá-
ra vártam a zebránál, amikor egy mellettem álló fi-
atal hölgy majdnem a megállóból éppen elinduló 
busz elé esett… Az arcát nem láttam, mert nekem 
háttal állt, csak dühös motyogását hallottam és az 
tűnt fel, hogy bizonytalanul imbolyog.

Persze ilyenkor mire gondolunk először: biztos 
részeg…

És meglehet talán valóban az is volt, de ki tud-
ja mi oka volt rá, hogy leigya magát. Emlékszem 
a saját életemből jó pár szituációra, amikor azt 
hittem, ha borba fojtom a bánatom, az mindent 
megold. Igen ám, de az évek során azt is megta-
nultam: a megoldás nem működőképes, ugyanis 
a bánat remekül tud úszni, fene a jó dolgát. Sőt, 
alkoholba mártva ideig-óráig csitul csak, mindösz-
sze azért, hogy utána felerősödve visszatérjen és 
még nagyobb galibákat okozzon.

Na de most nem is ez a lényeg, bár a történet 
szempontjából fontos mellékszál, melyre későbbi 
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cikkemben bővebben kitérek majd alkalomad-
tán. Egyelőre azonban térjünk inkább vissza a 
Lányhoz az úttest szélén.

Láttam rajta, hogy reszket a hidegtől, ami nem 
csoda, mert egy vékony kar-
digánt viselt csupán, holott 
jeges szél fújt és röpködtek 
a mínuszok.

Mikor észrevettem, hogy 
megtántorodik, utána kap-
tam, hogy megfogjam, de 
szerencsére magától visz-
szanyerte az egyensúlyát. 
A buszvezető pedig kitűnő 
reflexszel húzódott beljebb 
a sávban, nagyobb ívben 
kerülve, mint ahogy indult. 
És le a kalappal előtte, még 
rá sem dudált mérgesen, 
ahogy ilyenkor a legtöbben 
tették volna.

A Lány a szeme sarkából érzékelte, hogy utá-
nanyúltam, hátranézve rám vágott egy akár kö-
szönetnek is értelmezhető félgrimaszt, aztán 
visszafordult megvárni a zöldet. Én pedig ahogy 
megláttam az arcát, elakadt a szavam…

Volt kolléganőm nézett rám, zavaros tekintet-
tel, fel sem ismerve engem. Bennem pedig olyan 
szinten megfagyott a vér, hogy képtelen voltam 
egyetlen szót is kinyögni… És bár ösztönösen 
mozdult bennem a lelkiismeret, hogy ráköszön-
jek, megkérdezzem tudok-e valamiben segíteni 
neki, valami mégis visszatartott. Sok dolgom volt 
aznap, én sem éreztem túl jól magam, úgy gon-
doltam ott és akkor nem vagyok olyan állapot-
ban, hogy más dolgával foglalkozzak…

De mivel még másnap is foglalkoztatott a do-
log és már jobban voltam, élénken élt bennem a 
késztetés, hogy írjak neki és megkérdezzem, jól 
van-e. Láttam a messengeren, hogy épp aktív, így 
átmenetileg megnyugodtam, hogy valószínűleg 
előző nap nem történt komoly baja. Mivel nem-
rég volt a születésnapja, amit akkor elfelejtettem, 
írtam neki egy üzenetet. Megköszönte a jókíván-
ságokat és beszélgettünk kicsit a volt közös mun-
kahelyünkkel kapcsolatos dolgokról. A pár nap-
pal korábbi incidenst természetesen egy szóval 
sem említettem. Olvasva viszont, hogy nem kife-
jezetten elégedett a munkában való haladásával, 
ajánlottam neki egy kedves ismerősömet, akivel 
érdemes lehet konzultálnia a témában. Lelkesen 

meg is kereste az illetőt még aznap és le is egyez-
tették az időpontot a beszélgetésre, én pedig 
örültem, hogy segíthettem.

Pár nap múlva mikor érdeklődtem, hogy sike-
rült a beszélgetés, még csak nem is reagált a kér-
désemre. Akit pedig ajánlottam neki, attól meg-
tudtam, hogy lemondta az időpontot...

S hogy mindez mitől csoda számomra és hogy 
kapcsolódik a Vendéglátás Másképp Blogi mód-
ra témához?

A múlt havi cikkemben említett első vállalko-
zásom ahhoz a munkahelyemhez is kapcsolódik, 
ahol a Lánnyal megismerkedtem és jó pár hóna-
pig közösen tanultunk, dolgoztunk és segítettük 
egymást a magunk módján, mikor miben tudtuk 
éppen támogatni a másikat.

Egy mindkettőnk számára új szakmában igye-
kezve BOLDOGulni legjobb tudásunk szerint. Az 
idő nagy részében küzdve, mint disznó a jégen. 
Azért, hogy talpon maradjunk, hogy fedezni tud-
juk a kiadásainkat, hogy életben tartsuk a KATA-s 
vállalkozásunkat mindaddig, míg beindul a sze-
kér és elkezdünk normális pénzt keresni.

Aztán én egy idő után FEL-adtam a további har-
cot mert éreztem, hogy nem passzolok az ottani 
csapatba, nem tudok és nem is akarok azonosulni 
az ügynökségnél bevett gyakorlattal. A felmondá-
som óta eltelt időben pedig többször is megbizo-
nyosodtam róla, mennyire jól döntöttem akkor.

És hogy neki is ezt kéne végre tennie saját jól 
felfogott érdekében. Hisz, ha ennyi idő alatt nem 
sikerült eljutnia egy stabil pontra, ahonnan fejlőd-
ni tud szakmailag, akkor fölösleges tovább eről-
tetni a dolgot.
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Könnyen mondom ezt persze én, egy – most 
már – kívülálló szemével. Ismerve azonban a he-
lyet, az embereket, a körülményeket, amik között 
Ő maradt, úgy érzem objektívebben tudtam fel-
mérni a jelen helyzetét látva pár napja, hogy mi-
lyenné tették Őt a körülmények…

De ami az én leckém ebből az egészből sokad-
jára is: senkit nem menthetek meg saját magától 
és azoktól a plusz köröktől, amiket Ő úgy érzi, le 
kell futnia.

Kínálhatok neki alternatívát, mutathatok utat 
hozzá és kísérhetem egy darabig – amennyiben 
úgy dönt, elfogadja a segítségem, a tudásom, a 
tapasztalatom. De az Úton elindulni és azt végig-
járni az Ő dolga.

Ezért (IS) gondoltam újra 2019. őszi indulása 
óta sokadjára is a Vendéglátás Másképp progra-
mot. És döntöttem úgy, hogy a másképphez ké-
pest is másképp csinálom ezentúl. Önök pedig 
abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy 
első kézből kapják erről a legfrissebb információ-
kat hónapról hónapra. Mondhatni az első sorból 
figyelik azt, mi minden lehetséges annak, akinek 
van egy álma, amiben hisz és hajlandó is tenni 
érte nap mint nap kitartva és haladva a cél felé.

A fenti történet csodája pedig számomra ab-
ban rejlett, hogy sokadjára is rájöttem: „Ha valaki 
most nem fogadja el a segítséged, nem érdemes 
erőltetned. Az lesz majd a hatékony segítség, 
amit saját felismerés nyomán kér.” (Sándor Ale-
xandra Valéria)

Bízom benne, hogy fenti soraim gondolatéb-
resztőként szolgáltak sokaknak. Akik most ezért 
izgatott kíváncsisággal várják következő havi írá-
saimat, melyekben folytatom Életmese Újrakere-
tező Csoda-történeteimet.

Arról, miben és hogyan hozott megszámlálha-
tatlan pozitív változást számomra egy olyan idő-
szak, mely mindannyiunk számára feladatokkal 
teli, embert próbáló hónapokat adott az életünk-
höz. Invitálom Önöket, hogy tartsanak velem to-
vábbra is, addig is kívánok örömteli felismerése-
ket és megoldás orientált hozzáállást a kínálkozó 
lehetőségek gyümölcsöző felhasználásához.
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BLOGI

Változz Velünk

Kedves Olvasóim, előző havi cikkemet egy ígérettel zártam, 
melynek ezennel eleget teszek. Említettem, hogy február végén 
elhozom két másik „VáltozóTesóm” megéléseit a tavalyi év közös 
négy és fél hónapos programjáról. Múltkor olvashattak a Változz ve-
lünk egyetlen férfi résztvevője Imre és a program alatt nekem ren-
delt ’párom’ Gabi átalakulásáról.

Alább Ildó, a lovak szerelmese Imréhez hasonló tömörséggel 
foglalta össze élményeit. Hajnal a festővászon varázslója pedig Ga-
bi-féle részletességgel mesél mindarról, mit köszönhet a Mentora-
ink támogatásának, akiket tavalyi cikksorozatomban már részlete-
sen bemutattam.

Fogadják szeretettel, olvassák nyitott szívvel és elmével két álta-
lam nagyra tartott Társam összefoglalóját saját változásaikról. Kívá-
nom, hogy a mostani sorok is szolgáljanak inspirációként mindazok-
nak, akik szebben, jobban, tartalmasabban vágynak élni.
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„Nekem a program életmentő volt, hogy újra 
építhessem magam. A sok elfojtott düh és mé-
reg miatt teremtettem egy betegséget magam-
nak. A coach-ok ezeket a felszín alatti blokkokat 
feloldották, úgy ahogy sose gondoltam volna. 
Étkezési tanácsokat kaptam! Most már a gyó-
gyulásomat, az egészségemet építem. A gon-

dok többé nem terhek, hanem megoldandó 
feladatok. Sokkal könnyebb az elengedés! Már 
sokkal kevésbé húznak le a negatív dolgok! Ön-
bizalmamat pedig növelte az angol, rajz, ponto-
zás technika és a torna gyakorlása, amik a mai 
napig velem vannak. A külsőm is változott! Már 
nem szürke, világ elől elbújós ruhákat hordok, 
hanem világos élettel teli színeket! Már tudom 
mi áll jól, s mit felejtsek el. A környezetem is ész-
revette, mindig kapok azóta elismerő szavakat. 
És köszönöm szépen, egyre jobban vagyok!!!”

„Hujber Hajnalka vagyok, Nyugat -Magyaror-
szágon, Rumban élek. Három évvel ezelőtt – egy 
baleset utáni egy éves lábadozásom alatt – kezd-
tem el ismerkedni a festéssel. Eleinte terápiaként 
tekintettem rá, amellett, hogy örömöm leltem 
benne, lelkileg nagyon sokat segített, hogy túl-
tegyem magam a nehézségeimen. Rosszul visel-
tem, hogy mozgáskorlátozott voltam, segítségre, 
támogatásra szorultam, kicsúszott az irányítás a 
kezemből. Böngésztem, kutattam színvonalas fes-
tőiskola után így került látóterembe a Valdor Art 
alternatív rajz- és festőiskola. Ekkor elhatároztam, 
amint újra tudok járni, személyesen keresem fel 
őket Budapesten. 

 Tavaly ősszel került sor az első találkozásra 
Dorogi Andreával és Valentin Péterrel, a Valdor 
Art alapítóival. Mind emberileg, mind szakmailag 
nagyra becsülöm őket, nekik hála egy teljesen 
más világba csöppenhettem, amikor megkezd-
tem náluk a tanulmányaimat. Azóta már résztve-
vője vagyok mentorprogramjuknak, tanulom a 
rajzolást és festést.

2020. novemberében kaptam tőlük egy e-ma-
ilt, hogy szponzorként támogatnak egy újonnan 
induló programot, amennyiben kedvet érzek, je-
lentkezzek. Megnéztem a Mentorok listáját, s mivel 
úgy éreztem, őket nekem válogatták össze, ezért 
habozás nélkül jelentkeztem. 4,5 hónapon keresz-
tül működtünk együtt, a 9 kiválasztott és a 14 men-
tor a Változz Velünk Program keretein belül. 

Testi – lelki kondicionáláson estünk át, mind-
annyian megtaláltuk azokat a szakembereket, 
akiknek segítségére szükségünk volt, sőt, a mai 
napig tartjuk a kapcsolatot, hiszen a fejlődésün-
kön azóta is dolgozunk mindannyian. Szeretettel 
gondolok az összes támogatónkra, a csapattár-
saimra, nagyon értékes embereket ismerhettem 
meg személyükben, olyan tapasztalásokat élhet-
tem meg, melyekért mindig hálás leszek.

Dr. Bagi Gabriella vércseppanalízise fényt de-
rített olyan egészségügyi problémákra, melyek 

Ildikó előtte

Ildikó utána
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a megfelelő étrenddel – az ételintoleranciákat 
figyelembe véve – remekül orvosolhatóak. Nagy 
megnyugvást jelentett számomra, hogy Gabi 
holisztikus szemlélete ötvözi a nyugati és kele-
ti medicinákat, ahogy az őt felkereső ügyfelek 
egészségügyi állapota igényli. Profizmus jellemzi 
tevékenységét, számomra Ő egyedülálló.

Szanyi Tímea life coach segítsége hatalmas 
változást hozott az életemben. Timi kedves, fi-
nom lénye elragadó, amikor beléptem hozzá, 
éreztem, hogy jó helyen vagyok. Beszélgetéseink 
alkalmával gyorsan és hatékonyan feltárta az el-
akadásokat, az életemet akadályozó tényezőket, 
blokkokat, szaktudásával hamar rávezetett, hogy 
megleljem a megoldást. Iránymutatásai kincset 
érnek: megtanította, hogy soha nem készen kap-
juk a megoldókulcsot – pedig az milyen könnyű 
lenne –, hanem kemény önfejlesztő munkával le-

het eredményeket elérni. Úgy érzem jó úton ha-
ladok, kitűzött céljaimért minden nap megdolgo-
zom, és útközben a megvalósításhoz szükséges 
eszközöket is megtalálom.

Weitz Tercsi jobb agyféltekés módszereivel 
nemcsak a tanulást, hanem a hétköznapokat is 
könnyebbé teheti az ember. Tercsi igazi egyéni-
ség, aki ismeri, tudja miről beszélek, olyan kisugár-
zása van, hogy emlékszem a személyiségfejlesztő 
tréningjén szinte csüngtünk szavain, szaktudása, 
előadásmódja, szeretete lebilincselő. Vállalja se-
bezhetőségét, hibáit, melyekből tanulva tovább 
építkezik, fejlődik, tapasztalatait megosztva azzal, 
aki kéri, egyszerűen Ő annyira emberi.

A belső változások mellett a külső átalakulás is 
elindult, Dobler Norbert – Dobler Akadémia – sze-
mélyi edzővel kidolgozott edzésterv szerint heti 
3 alkalommal edzettünk, Kadosa Judit (Stílus, ami 
Benned van) szín- és stílustanácsadó javaslatai 
alapján könnyebben választhatunk alkatunknak, 
stílusunknak megfelelő ruhadarabokat. Minden 
hölgynek jól jöhet egy stílustanácsadó iránymu-
tatása, mely jótékonyan hat az önbizalomra is, 
hisz több határozottsággal is felruházza a nőket.

Münster Edina - Crystal Pécs - szervezésében 
részt vettem egy szenzációs fotózáson, gyönyörű 

alkalmi ruhákat viseltem. Sokat tanultam magam-
ról, meglepődtem, hogy mennyire élvezem, pedig 
mindig is elutasító voltam, ha fotóztak. Edina sze-
mélye szintén magával ragadó, könnyed, szeretet-
teljes, problémamegoldó képességét csodálom.

Elmondhatom, hogy életem meghatározó, 
sorsfordító fejezete volt ez a pár hónap, rengeteg 
felismeréssel, tapasztalattal gazdagodtam, me-
lyeket emberi kapcsolataimban és a munkámban 
egyaránt kamatoztathatok.

A festés hobbiból olyan szintű szenvedéllyé 
vált, mely a mindennapjaim része már. Átszövi az 
életemet, általa építem a jövőmet, és ahhoz, hogy 
bátorságom, erőm legyen ezen az úton elindulni, 
kellett mindazt megtapasztalnom, amit az elmúlt 
hónapok és a Mentorok nyújtottak.

Ezúton is szeretném mindannyiuknak meg-
köszönni, hogy mellettem álltak - állnak, bíztak 
bennem, segítő kezet nyújtanak a mai napig, ha 
szükséges. Hálás vagyok értetek!”

Ildó és Hajnal őszinte és lelkes beszámolója 
után következő számunkban a Változz velünk 
program résztvevőit bemutató cikksorozatom 
lezárásaként kedves itteni szerzőtársam, Kovács 
Katalin és jómagam osztjuk meg Önökkel, mit 
adott nekünk a tavalyi közös fejlődés. Tartsanak 
velünk márciusban is és addig is hallgassanak a 
szívükre, ha azt súgja itt az idő változ(tat)ni.
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DIANA MERAL YAMAK

Szerelem… Szerelem?
A választás hatalma

Érdekes jelenségre lettem figyelmes mostanában. Nyilván azért látok ebbe bele, mert benne 
vagyok egy olyan korban Nőként, amihez tartoznak a világtól Nézőpontok. Házasság, Férj, Gye-
rek, Családi fészek, saját kertes ház egy kutyával stb., de minimum egy Párkapcsolat legyen, amit 
fel tudok mutatni.
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Ha egyik sincs, akkor a világ furán néz rád és 
kínosan érzik magukat az emberek, hogy mit 
mondjanak. Izgulnak érted, hogy egyedül és ma-
gányosan maradsz, pedig mást érdemelnél. Szán-
nak, sajnálnak, amit persze lepleznek, és megpró-
bálnak a szingli barátokkal összeboronálni.

Úgy érzik mondaniuk kell valamit, biztatás gya-
nánt, de nem tudják mit. 

“Jaj pedig te olyan szép vagy és okos, biztos ta-
lálsz valakit.” Majd eljön az Igazi neked is egyszer, 
megérdemled”. 

“Szerencse kell ahhoz, hogy találj egy normális 
társat. A mai világban annyi az idióta”.

Valamiért van egy olyan elvárás a világban, 
hogy ha te X éves vagy, akkor addigra meg kell, 
hogy legyenek a fent említett dolgok, vagy ha 
nem, akkor Vesztesnek számítasz.

Akinek van párkapcsolata, az mindegy, hogy 
csak kirakat, jó-e a kapcsolat vagy nem, de van, ez 
számít - Ők a Győztesek, akiknek sikerült megálla-
podni, akik kifogták a tuttit. Akik tudnak valamit.

Akinek nincs kapcsolatuk, ők meg rosszul érzik 
magukat, meg azt hiszik baj van velük. Hogy Ők 
Vesztesek.

Kicsit menjünk bele ebbe, hogy valójában ki a 
Győztes és ki a Vesztes.

Szeretném leszögezni, hogy nem minden Kap-
csolatban lévő emberre igaz, amit írni fogok len-
tebb, ez csak általánosítás, szóval azért, mert kap-
csolatban vagy, nem feltétlenül vonatkozik rád 
minden, vagy akármi is. Vannak csodás, őszinte 
kapcsolódások. Van az, amikor tényleg valaki-
nek az a Hívása, hogy Édesanya legyen. Van az, 
amikor valakik tényleg együtt élnek le egy Életet 
harmóniában és szerelemben. De szeretek ironi-
kus lenni, na. Te pedig magadhoz legyél őszinte! 
Ne hozzám! Magadhoz! Ha valami megnyomja a 
gombodat, akkor érdemes ránézned.

Sok kapcsolatra igaz, amit írok, meg inkább a 
társadalom nyomására igaz, amit írok. Energeti-
kai ítéletek veszik körül az embereket, aminek a 
mélyben meghúzódó igazságait, valamint a fel-
színen látott igazságait szemléltetem.

A “Győztesek” beleragadnak egy kapcsolatba, 
amiben talán nem is boldogok, amiben megal-
kudnak, mert rettegnek a magánytól, hogy mi 
lesz velük egyedül. Beleragad, mert azt gondolja, 
jaj a Józsinál úgysem lesz jobb és az ő hülyesége-
it már legalább megszokta, az lényegtelen, hogy 
érzelmileg és fizikailag sem kielégítő a kapcsolat. 
Beleragad, mert már nincs kedve elölről kezde-
ni, meg mert már annyi energiát és időt fektetett 
bele. Jó lesz a Józsi, majd megváltozik. Az mind-
egy, hogy a Józsi titokban a szomszédasszonyt 
fűzögeti, meg még másik háromnak írogat... 
nem, nem, afelett szemet hunyunk, sőt még a 
szomszédasszony a Kurtizán, amiért szemet vetett 
a Józsira. Józsi nem tehet róla, a nők a hibásak. 
Csak mert ha bevallanánk, hogy Józsi nem kerek 
mégsem, akkor be kéne vallani magunknak, hogy 
ez nem működik mégsem és kilépni. Ami rémes, 
szörnyű, egyenlő a halállal és megsemmisüléssel. 
Elönti a pánik, a rettegés és az elme játéka Győz-
tesünket, aki inkább elveti gyorsan ezt az egész 
gondolatmenetet és hozzámegy Józsihoz, hogy 
bebiztosítsa magát egy hamis biztonságérzettel, 
hogy még erősebb legyen a kötelék, a belehe-
lyezkedés - magyarul menekülés a valóság elől.



116   CsPM

Miért gondoljuk vajon azt, hogyha van egy sa-
ját házunk, akkor biztonságba vagyunk? Vagy ha 
valakihez hozzámegyünk, akkor biztonságban va-
gyunk? 

Mindegy, térjünk vissza a példánkhoz. Szóval 
az illúzió folytatódik:

Igen, de a Józsival olyan jó kirándulni, meg őt 
is érdeklik a hajómakettek… mást nem jó vele csi-
nálni, de ez az egy Piedesztálra van emelve. Ez 
az Önámítás netovábbja. “Támaszkodhatunk egy-
másra” - Kialakul egy függőségi kapcsolódás, egy 
ragaszkodás. Tér nélküliség.

No de menjünk tovább. Győztesünk felveszi az 
elvárt hiteleket. Amiket a társadalom megkíván.

Babaváró, Csok, ház. Várandós lesz, amivel 
még jobban elhiteti magával, hogy mostantól 
még nagyobb biztonságban van, legalább lesz 
célja az életének és lesz mivel foglalkoznia. Szül 
gyerekeket Józsinak, aztán amiatt marad benne a 
kapcsolatában, mert hát a gyerekek…meg hát a 
ház, hitel… meghát annyira nem gáz a Józsi, néha 
iszik, meg néha sokáig dolgozik a titkárnőjével, 
de MÁS kapcsolatban is vannak hullámvölgyek 
meg gondok. Meg amúgy is, mit szólnának a 
szüleim, a szomszédok, a barátok, akikkel együtt 
járunk össze. Áh jó ez, a gyereknek kell a megszo-
kott környezet, meg hogy legyen apja és anyja. 
“Nehogy csonka családban nőjön fel.” - inkább 
játszmában nőnek fel, amiből azt tanulják, hogy 
így kell ezt csinálni.

“Egyedülálló anyaként munkát szerezni? Kap-
csolatot szerezni?” Áááh, jó ez.

Ő az Igazi tudom.”

ÉN ANYA vagyok, valaki ezt választja, valaki 
meg karrierista, mint te. Jönnek a megjegyzések 
Győztesünktől, aki valójában el van veszve a világ-
ban, azt sem tudja mi az életcélja, de meggyőzte 
magát, hogy anya. Pedig sok anya csak az anya-
ság mögé bújik, hogy fontosnak érezze magát, 
mert valójában nem tudja mit kezdjen magával. 
Fogalma sincs, ő ki. Mi a jó neki, mit szeretne va-
lójában. Vagy így éli le az életét a bizonytalan ön-
értékelésből még lejjebb süllyedve, vagy amikor 
már nagyon fáj, “Feláldoztam érted az Életem” 
címszó alatt, tányérok csapkodása közben, vég-
képp megsemmisülve elválik. A megsemmisülés 
tárgya az a szemét Józsi lesz, miközben Ő is és 
mindannyian tudjuk, hogy a megsemmisülés tár-
gya Önmaga elárulása volt a kezdetektől fogva.

Na, és akkor vegyük egy kicsit górcső alá a 
Veszteseket is.

Itt is nyilván általánosítok, hogy szemléltessem 
a dolgokat, nem minden egyedülállóra igazak 
ezek a lent említettek, csak hogy értsétek.

Veszteseink nincsenek kapcsolatban, ellenben 
valószínűleg tudják, mire van szükségük, végig 
mentek az Önismeret azon szakaszain, ahol fel-
ismerték mi a jó nekem, mi nem jó nekem és ami 
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nem jó, abból mer lépni. A vesztes tudja, hogy az 
Önhűség a legértékesebb dolog, amit, ha elárul, 
na az a megsemmisülés. Tudja, hogy a legértéke-
sebb kapcsolat, az Önmagával ápolt kapcsolat és 
ahelyett, hogy mások mit gondolnak, fontosabb az, 
hogy Ő hogyan érzi magát. Tudja, hogy a bizton-
ság nem egy házasságban, meg egy kapcsolatban, 
vagy akár egy lakásban van, hanem Önmagában. 
Nem arról van szó, hogy nem talál partnert, hanem 
nem VÁLASZT “akárkit”. Meg tudja fogalmazni mit 
akar és nem alkuszik meg olyanban, ami nem kielé-
gítő csak azért, hogy legyen valakije és a világ ne 
sajnálja. Kifelé figyelés helyett, befelé figyel.

Veszteseink szembenéznek a legnagyobb 
félelmeikkel és hajlandóak megengedni azt a 
lehetőséget is. Inkább, minthogy fejvesztve me-
neküljenek egy “csak legyen valakim” kapcsolat-
ba. Megengedik annak a lehetőségét is, hogy mi 
van, ha nem lesz családjuk, ha nem lesz társuk. 
Amint megengeded a legnagyobb félelmed is, 
hogy megtörténhessen, már nem lesz feletted 
ereje. Hajlandóak megengedni a legrosszabbat 
is és észrevenni, mi más lehetséges akkor még itt.

Lehet, később talál partnert, de az tényleg egy 
tudatosságon alapuló minőségi partner, akivel 
tudják, hogy nincs ilyen, hogy Igazi, csak Válasz-
tás van minden nap.

Ez a kapcsolat hosszú ideig tart, mert Önálló 
mindkét fél és stabilan áll. Ezért van tér a kapcso-
lódásban, hogy Önmaguk lehessenek és a másik 
is. Tudják, mit akarnak, tudják, hogy belőlük ered 
minden. Tudják, hogy a biztonság bennük van, 
ezért nincs nyomás a másikon, nincs ragaszkodás, 
függőség.

Ha együtt vannak, akkor az azért van, mert 
most ebben az időszakban, amit megélnek, 
minden nap egymást Választják, játszmák, érzel-
mi zsarolás nélkül. Tudják, hogy a kapcsolat egy 
tánc, ahol van fent, van lent, van közel és távol, 
van izgalom és béke.

Akkor kérdem én, most ki is az igazi Vesztes?

Amíg egymást választják az emberek, addig 
tart egy kapcsolat. Nem azért működik, mert Ő az 
Igazi. Több igazi van. Ahogy tanulunk, fejlődünk 
az Életünk során, úgy alakulnak az Igazik is. Van, 
akik gyerekkoruktól kezdve tudnak együtt halad-
ni az úton, vannak, akik szétválnak, külön fejlőd-
nek aztán újra találkoznak, vannak, akik szétvál-
nak és külön fejlődnek örökre.

https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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Én nagyon hittem sokáig az Egy Igaziban, mint 
a mesékben, de sokkal jobb érzés az, hogy nem 
teszünk egy valakit ilyen jelentőségtelivé, ha pe-
dig nem működik, akkor magunkat egy pár nél-
küli nyomivá, hanem Az az Igazi, akit aktuálisan 
választunk. Akivel tudunk haladni egy úton, amíg 
tart. Ha meg másfelé visz az utunk, akkor ott is 
lesz lehetőségünk.

Ha elengedjük a világ kliséit, mi marad ne-
künk? A gondolataink, nézőpontjaink kihez tar-
toznak? Kinek az életét másoljuk? Mi szerint 
élünk? Nekünk az igaz egyáltalán? Nekünk az a 
vágyunk? a Hívásunk? vagy “Ez az élet rendje” 
szöveggel belemegyünk, elfeledve, hogy van Vá-
lasztásunk mindig.

Az öregedés is egy nézőpont, amit másolunk, 
ezért öregszik meg az ember, nem azért, mert va-
lóban 50 évesen őszülnöd kell.

A nézőpontunk hizlalja meg a testünket, nem 
az ételek.

A nézőpontunk tud valakiből félistent csinál-
ni. Három dolog passzol és mi Megszépítjük, fel-
hatalmazzuk a másikat olyan dolgokkal, amiket 
beleképzelünk, de valójában nem rendelkezik 
vele. Aztán amikor leszáll a fátyol, csalódás ér 
minket, de nem a másik miatt, hanem a saját el-
várásaink miatt.

A nézőpontunk magunkról alakítja, hogy mit 
tapasztalunk a világból. 

Amikor Cozumelen voltam egy szobában egy 
lánnyal, pont erről beszélgettünk. Elmondta, hogy 
ő tele volt szégyennel 3 évvel ezelőtt. Kisebbsé-
gi érzése volt, csak azt látta magában, hol nem 
olyan vékony, hol narancsbőrős, hol elutasítandó 
és hol kéne még ahhoz fejlődnie, hogy Érdemes 
legyen egy jó kapcsolatra és jó pasira.

Aztán amikor már sehogy nem sikerült (pedig 
zsírleszíváson is járt, meg plasztikán), akkor rájött, 
hogy ez a fejében dől el. Azért látunk jó csajokat 
olyan pasikkal, hogy nem értjük, és fordítva is.

Amit te elhiszel magadról belül, a világ azt kez-
di vissza tükrözni rád.

Most, amikor én megismerkedtem vele, már 
akárkire rámutattam volna, hogy azt a pasit szedd 
fel, az a pasi az est folyamán tuttira odajött hozzá. 
Pedig a külseje nem változott meg.

Volt már veled olyan, hogy azt gondoltad 
most kicsit felszedtél a hasadra? Azon a héten 
csak erre kaptál tutti megjegyzéseket. Mert ahol 
a figyelmed, ott a fókuszod.

Ha azt gondolod magadról mától, hogy cso-
dás vagy, képes vagy rá, gyönyörű vagy, akkor a 
világ ezt fogja neked tükrözni egy idő után. 

A nézőpontunk alakítja a valóságukat.

Láttátok az I feel Pretty - Túl szexi lány című fil-
met? Ahol beveri a fejét és megváltozik, ahogy 
látja magát a nő. Magabiztos lesz, pedig a külse-
je mit sem változott. A világ pedig magabiztosan 
kezdi kezelni őt. Elismeri Önmagát, ezért elismeri 
őt a világ is. 

Az, hogy mit érdemelsz sosem a külvilág dön-
ti el, hanem te. Amiben vagy, azt te választottad, 
azt érdemled most magad szerint. Mindig van 
választásod mást érdemelni és megváltoztatni a 
valóságod.

A párkapcsolat mindig az Önismerettel kezdő-
dik. Első lépés, nézz rá, ha felidegesített akármi is 
az írásomból, akkor ott mi nyomódott be? Kezd 
ott. Mi irritál, minél kezdtél tagadásba, ellenállás-
ba menni? (Ne bántsd magad ezek miatt, ezek 
tök jó lehetőségek a fejlődésre. A lehetőséget 
látsd meg mindenben.)

Ha a nézőpontjaidat megváltoztatod és mást 
választasz, akkor egy 10 éves párkapcsolat utáni 
szakítást, nem feláldozott éveknek fogod tekinte-
ni, hanem egy 10 éves tapasztalásnak, aminek a 
végén megtanultad meghúzni a határaid, kiállni 
magadért stb. Érted?

Vagy minél érezted az írásomban azt, hogy hű 
igaz. Ezeknél elismernéd-e magadnak a felisme-
réseidet, éberségeidet?
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Mit tudsz Önmagadról? Te rendelkezel-e a ke-
resett tulajdonságokkal, amiket a párkapcsolat-
ban szeretnél megélni? Hogy állsz hozzá helyze-
tekhez? Mi a nézőpontod magadról? 

Tudsz-e kapcsolódni a forrásodhoz, az Ősbiza-
lomhoz. A helyeden vagy-e és a megfelelő úton 
jársz-e aszerint, ami benned van. A szíved vágya 
szerint? 

Hátra tudsz-e lépni a tanult és hozott minták-
tól és kapcsolódni azzal, ami neked igaz, ami ne-
ked könnyed, ami a te valóságod?

Mi az az Élet, ami Élni akar benned? 
Hajlandó vagy-e elveszíteni mindenkit, hogy 

megtarthasd Önmagad?
Hajlandó vagy nagyobb választásokat hozni 

nap, mint nap?
Tudsz-e elcsendesülni és befelé Önmagad 

felé figyelni? 
Mi az, amiben boldog vagy? Miben leled örö-

möd? Mennyire vagy Önazonos az Életeddel? 
Milyen választásaid vannak itt?
Hajlandó vagy-e Őszinte lenni igazán saját 

magadhoz? 
Nyitott vagy-e olyanoktól is befogadni, akik 

nem az eseteid?
Hajlandó vagy-e birtokolni az Életedet?

Dobd le a világ szemüvegeit, hogy már hol 
kéne tartanod, meg mivel kéne rendelkezned 
ennyi idősen.

Egyáltalán ezek neked igazak? Vágysz család-
ra? Férjre/Feleségre? Gyerekre? Vagy csak utaz-
gatnál? Vagy mindkettő egyszerre?

Kezdj el Önmagadként létezni. Mi a te valósá-
god? Mi igaz neked?

Ehhez nem kell iskolákat végezni, csak figyel-
ned a légzésed és bemenni a csendedbe, ahol a 
mély intuíciód súgja, merre kell menned. Túl az 
elme harsogásain, bent a Forrásodban minden 
válasz ott van benned.

Válassz magadért! Válassz Mást! Válassz na-
gyobbat!

www.in-my-backpack.com

https://in-my-backpack.com/
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PÁLI PATRÍCIA

Mindenkinek szüksége van egy saját méterrúdra, 

hogy végül egy károsanyag kibocsátás mentes

életforma valósulhasson meg

- Az én építés művészete
“SZLOGENEMBEN A VÍZIÓM”

Mélyen személyes kötődést ad az ember hiva-
tásához - az én megítélésem szerint - ha a sokada-
lomból egy olyan egyedi és jól körül határolható 
karakterrel rendelkezik, ami által megkülönböz-
tethetővé válik.

Én ebben mélyen hiszek és ezen szemlélet 
mentén építettem fel a saját munkámat.

Szóval, ha tőlem valaki megkérdezi, hogy mi-
lyen vízió hajt előre és milyen vízió kel életre egy 
- egy konzultációm közben, akkor én egy stabil 
mondatot tudok újra és újra elmondani - ezzel 
elmélyítve és még inkább hozzám kapcsolható-
vá téve szakmai szlogenemet, ami így hangzik:” 

Mindenkinek szüksége van egy saját méterrúdra, 
hogy végül egy károsanyag kibocsátás mentes 
életvitel valósulhasson meg”

Legyen bármilyen konzultációs téma is, amivel 
felkeresnek egy metaelképzelés és szemlélet hajt 
engem.

És neked is ez lesz a legfontosabb, ha bele-
kezdtél terved megvalósításába.

“HASONLATOKBA ZÁRT HITVALLÁSOK”

Elmesélem mit jelent számomra ez a szlogen-
be zárt vízió és azt, hogy számodra miért lesz - sze-
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rintem - alapvetően fontos, hogy felépítsd a saját 
méterrudadat és megtaláld a saját mondatodat, 
ami mint egy rendező elv fogja gerincét adnia a 
tervednek, a célod megvalósításának.

“ÉN, ÉN, ÉN”

Mindenkinek szüksége van egy stabil énkép-
re, ami egyben egy nagyon magától értetődően 
triviális dolognak tűnik, de aminek a felépítése 
talán a legnehezebb feladat egy ember életében.

A stabil énkép egy nagyon komplex kép – „pie-
ce of art” az én olvasatomban - amiben egyszerre 
táplálkozik vertikális és horizontális elemekből és 
aminek összetevői egy komplex rendszert alkotnak.

Tudni ki vagyok, mit érek, merre tartok, milyen 
tempóban haladok és milyen módon irányítom 
az életem. Tudni honnan jövök és milyen értékek 
köré rendeződöm, kikkel kapcsolódom, felvállal-
ni, hogy miben van fejlődni valóm és milyen hatá-
rok között mozoghatok.

Tudni honnan jöttem és milyen generációs 
örökséget kaptam örökül, milyen értékek men-
tén rendeződik múltam, ami meghatározza a 
sorsomat.

A múlt, a gyökerek, amik keretet adnak és ge-
netikai sorsot formálnak - a vertikális szinten - és 

saját élettörténetem során megélt tapasztalásaim 
és az ebből kirajzolódó grafikon az, amit összes-
ségében úgy hívok, hogy “én”.

Ebből a sok összetevős képletből fog kialakul-
ni az énkép.

És ezt kell egy stabil rendszerbe foglalni, hi-
szen akkor tud az ember a leghatékonyabban 
működni.

Olyan biztonsággal és határozott fókusszal, 
ami egy igazán kiteljesedett életnek tud az alapja 
lenni.

Egy stabil, egységes kép önmagamról, amit 
meg tudok élni, amit működtetni tudok.

Ami velem van ma is és holnap is.
Ami stabil hátteret ad, ha jó a kedvem, de a 

sötét pillanataimban is egyben.
Ami pontos képet ad nekem arról, hogy mi-

ként lépek be és milyen erőforrásokra tudok épí-
teni social helyzetekben.

A kríziseken, az aktuálisan a konzultációkba 
hozott témákon keresztül történik meg ez az “én 
építkezés”.

De ezt elmagyarázni így elég bonyolult lenne, 
így jött az ötlet, hogy mi is lenne a legszemlélete-
sebb hasonlat erre.

Így született meg szakmai vízióm tételmon-
data: ”Mindenkinek szüksége van egy saját mé-
terrúdra, hogy végül egy károsanyag kibocsátás 
mentes életforma valósulhasson meg”.
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Egy stabil sztenderd egység, ami tértől, időtől 
és helyzettől függetlenül rendíthetetlenül stabil 
és ugyanakkora.

Amihez objektíven hozzá lehet mérni a dolgo-
kat, amiből objektíven kiderül az egymáshoz való 
viszonyuk.

Ezek a méterrúd legfőbb jellemzői és ezen jel-
lemzők adták az inspirációt számomra, hogy ezen 
kép köré építsem fel szakmai víziómat és hitvallá-
somat.

A víziót és hitvallást, ami egyszerre fókuszál az 
egyénre lokálisan és fejezi ki globálisan, hogy en-
nek - az egyéni szintnek - milyen hatása lenne a 
közösségre.

“Károsanyag kibocsátásmentes.”

“PONTOSAN HOGYAN VISZONYULUNK 
EGYMÁSHOZ?”

Az emberi kapcsolatokban mi a legnehezebb 
é

s érzelmileg legmegterhelőbb?
Nem, nem a felmerülő problémák és krízisek 

megoldása! Hanem sokkal inkább azok az em-
beri játszmázások és érzelmi manipulációk, ami-
vel az emberek egymáshoz viszonyulnak. Azok a 
mögöttes tartalmakkal teli érzelmi furkálódások, 
amik túl a valódi problémamegoldáson, nyílt és 
egyenes kapcsolati dinamika felvállaláson, egy-

más érzelmi gyenge pontjain keresztüli hatalmi 
játszmázására irányul.

Megtalálni a másik - érzelmi - gyenge pontját 
és ezen keresztül győzelmet aratni felette.

Ez a legjellemzőbb az emberi kapcsolatokra, 
ami ezerszeresen megnehezíti az egymás közötti 
viszonyokat.

És itt a vízióm globális fele.
Ha stabil énképpel rendelkező emberek len-

nének, akkor egymás érzelmi gyenge pontjainak 
“megtámadása” helyett valódi problémamegol-
dásra fókuszáló helyzetek lennének.

Hiszen ott lenne az az objektív kép, amivel ob-
jektív paraméterek mentén lennének jelen az em-
berek a társas helyzetekben.

Az én stabil énképem találkozna a másik fél 
stabil énképével, amiben a toxikus érzelmi fertő-
zésnek minimálisabb tere lenne.

Hiszen ha nem lehet megingatni önmagam-
ban, ha biztos vagyok abban, hogy milyen értéket 
képviselek, akkor érzelmileg minimálisan vagyok 
megsebezhető.

Hiszen nem vagyok elbizonytalanítható önma-
gamban.

Hiszen az engem minősítő jelzőket pontosan 
hozzá tudom mérni a kialakított belső sztenderd-
jeimhez ezáltal kevésbé tud érzelmileg megse-
bezni engem.
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Ettől lesz károsanyag kibocsátástól mentes az 
élet. Az érzelmi megsebzést és toxikus viszonyo-
kat felváltja egy - a szó legnemesebb értelmében 
- korrekt emberi viszony rendszer, ami érzelmileg 
nem terheli az egyént és a környezetet.

Ez nyilván illúzió, hogy globálisan megvaló-
sul, de egyéni szinten, lokálisan elindulhat ez a 
folyamat.

És itt jön az egyéni felelősség az ember saját 
élete felett és ezen keresztül a környezetére gya-
korolt hatása felett.

“ÍGY KEZDJ EL SAJÁT MÉTERRUDAT 
ÉPÍTENI”

Minden belőled indul ki - minden az én, mint 
origo köré szerveződik.

Minden belőled indul ki.
Minden rád épül.
Minden köréd szerveződik.
Minden rajtad múlik.
Minden veled kezdődik.

Mert te kellesz ahhoz, hogy a terved sikeres le-
hessen, te kellesz ahhoz, hogy nap mint nap épül-
jön és a beteljesülés felé haladjon a célod.

Kezd egy analízissel és induljunk az alapoktól.
Skálázd egy 1 - 10 skálán - ahol az 1 az ala-

csony és a 10 a magas érték- a következő szemé-
lyiségvonásaidat:

Önbizalom
Önértékelés
Önérvényesítés
Önkontroll
Önismeret
Önfejlesztés
Önbecsülés

Járjunk téged körbe először ezen szempontok 
alapján és kapjuk meg az első gyors analízist ró-
lad, hogy látni lehessen milyen alapokból indulsz 
ki saját méterrudad, énképed építése kezdetén.

És ahogy elkezded önmagadat tudatosan épí-
teni elindulhat a folyamat, hogy megfogalmazd 
önmagadat egy tételmondatban.

https://www.solumination.com/
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BÚZA JUDIT

„A kúti békát fogva tartja„A kúti békát fogva tartja
saját gödre”?saját gödre”?

A megszokás állóvize

Amivel azonosulunk, az határozza meg az éle-
tünket és azzal tudunk azonosulni, amit tanultunk, 
elhittünk, megtapasztaltunk és ezért igaznak és 
valósnak fogadjuk el. 

A kisgyermek a „nagyok” világából lesi el és 
építi be a túlélés, a beilleszkedés, vagyis inkább 
a mások számára elfogadhatóság szabályait. Szá-
mára még nincsenek „jó és rossz” minták, csak 
tanulnivalók. A két lábon járástól, a beszéden és 
egyéb kommunikáción át, a konfliktuskerüléstől 
az érdekérvényesítésig, csupán módszereket sa-
játít el a szoros és később a tágabb környezetén 

keresztül. Így tanul meg túlélni, begyökerezni a 
háromdimenziós valóságunkban. 

Törvényszerűnek látszik-e utána, hogy az em-
ber később mit tart helyesnek, vagy helytelennek, 
mit él meg „jónak és rossznak”, mivel a tapasztalá-
sok a gondolatokon, az érzelmeken, az érzeteken, 
a cselekedeteken, vagyis a köznapi létezésen ke-
resztül érkeznek, ezek vésődnek be és válnak szá-
mára természetessé? 

Az állandó versenyfutást, az ezzel járó tömén-
telen negatív stresszt, a hányatott életet, a fel-
bukkanó betegségeket, mint az élet természetes 
velejáróit, ahogyan a hatalmaskodó főnököt, az 
életképtelen, vagy épp zsarnoki társat, a céltala-

Hallottuk már ezt a közmondást?
Biztosan, és néhány analógiáját is ismerjük, például, hogy „kutyából nem lesz szalonna”, 
ami szintén azt sugallja, hogy változni és változtatni lehetetlen.
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nul lézengő szeretetlen gyerekeit, a ridegséget, a 
durva bánásmódot, a nélkülözést, a függősége-
ket is annak tartja, ha ez része a tapasztalataiból 
beépült hitrendszerének. Ha nehézségben él is, 
mindez ismerős, megszokott.

„Az élet már csak ilyen” mondja, mert ezt ta-
nulta és csak rója a köröket, amíg megbetegszik, 
vagy ki nem ég, vagy azt nem mondja: na, most 
van elég!

A változás szele

Engem huszonöt éve az életem derekán ért 
utol, az életközépi válságomat éltem, ahogy ezt 
szakmai szemmel felcímkézték volna. De nem 
hagytam. 

Változást akartam, mert volt kis kínpadra vonó 
betegségem, félelmem sok, kiégni ugyan sosem 
bírtam volna, de a „na, most van elég!” valódi vál-
ságát éltem, ahogyan én éltem ezt, s ahogy a fel-
menőim sosem merték megélni.

Mert néha bevillant, a választásaim következ-
ményeit élve, mintha anyám sorskövetője lennék, 
vagy inkább, mint ha nagyanyámé, de mélységé-
ben és tudatosan ezt akkor még sosem gondol-
tam végig.

A változás minden hozadékával váratlan volt, 
gyors és drasztikus és bár sosem voltam híve a 
szélsőségeknek, akkor és ott hirtelen száznyolc-
van fokot fordultam. A reális elmém sírdogálva az 
anyagi veszteségeimet számlálta volna, a lelkem 
viszont a szabadulást, a nagy változást ünnepelte 
vadul, és bár ez utóbbi idővel megcsendesedett, 
nyertes-nyertesként ismerhettem fel magam és 
egy világért se választanék ma sem másként.

Egy új életpálya kezdete volt, ami azóta is, bár 
néha megállásokkal néha lassítva, de épül, szépül 
és halad töretlenül.

A segítői - tanítói munkám, ami a hivatásom és 
a szenvedélyem lett egyben, akivé váltam, nem-
csak önmagamra segített (és segít ma is) rálátni. 

Sok életet láttam huszonöt év alatt, s látok, nap, 
mint nap és nem csak azt, amit mutatni szeret-
nének, bár sosem kíváncsiskodom, de képessé-
gem „zsigerből” meglátni és meghallani azt, ami 
a lényeges. Az én dolgom annyi, hogy láttassak, 
segítsek felismerni és megérteni és támogató le-
gyek, energiával, szeretettel, különböző módsze-
rekkel az önmegismerésben és afféle térképraj-
zolóként, kulcskészítőként a bezárt ajtókhoz, ha 
valaki úgy dönt, hogy elindul ezen az úton.

Egyik kedvenc íróm Paulo Coelho útmutató 
sorai inspirálnak ebben, aki így ír:

„Nem az a mester, aki megtanít valamire, ha-
nem aki megihleti a tanítványt, hogy a legjobb tu-
dását latba vetve fölfedezze azt, amit már addig 
is tudott”

Az önszabotázs 

A változás szele mindenkit megérint, jobban 
vagy kevésbé, időről időre, mert az élet folya-
matos változás, de kevesen nyitottak rá. Pedig a 
legkeményebb élet ellenére is a lélek mélyén ott 
van a boldogság, a boldogulás vágya és ígérete 
mindenkiben, mert magunkkal hoztuk, ez a léte-
lemünk.

De ki nem elég őszinte, ki nem elég bátor, ki 
pedig nem elég állhatatos a belső vágyai ellené-
re sem.

Vagy fel sem merül benne, hogy lehet más vá-
lasztása.

A legelső lépés a megértés, ami viszonyla-
gos békét teremt a zűrzavarban és lehetőséget 
teremt a megbocsájtásra másoknak, és bár ez a 
legnehezebb, önmagunknak is. 

A megértés egy lélegzetvételnyi szünetet ad és 
lehetőséget, hogy mást válasszunk, mint eddig.

A második lépés a megértést, felismerést kö-
vetően az önszabotázs felfüggesztése.

Hogy kinek milyen arányú a jó és rossz, a fenn 
és lenn az életében az teljesen egyéni. 
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A körben járás, az örökös ismétlődés a törté-
netekben az azonosságuk és a megszokotthoz 
való ragaszkodás is, mert az jól ismert általuk.

Ezért azután remek, érzelmekkel tűzdelt és lo-
gikával alátámasztott hitrendszerrel védik magu-
kat, igen, önmagukkal szemben. Az „ Óóó... Igen, 
tudom, de…” kezdetű mondatok mindig árulko-
dók.

Ez az önszabotázs egyik legelemibb módja 
és a változástól való félelem a legerősebb tá-
mogatója.

Az út pedig csak felfelé van, épp úgy, mint a 
kis kúti békának.

És lássuk jól, ki nem fél a változástól? 
Aki erre nemet mond, az nem őszinte, első-

sorban önmagához nem az. Az ismeretlen ijesz-
tő tud lenni.

És aki mégis vállalkozik az útra, pár dolgot 
nem árt még betenni a hátizsákba az őszinteség 
mellé, mert szükség lesz rá. 

A kivezető úton

Abba a bizonyos hátizsákba az őszinteségen 
kívül kell némi egészséges kíváncsiság, arra a va-
lakire, aki ott kuksol a sok felvett, elhitt, néha egy-
másnak is ellentmondó tévhitek halmaza alatt. 

A „ki vagyok én” a hitrendszereim nélkül, jó in-
dító kérdésnek bizonyulhat.

Azután kell még a bátorság.
Vajon merek-e változni és változtatni? Bevál-

lalni az ismeretlent, kockáztatva az ismert meg-
szokottat.

A bátorság nem félelemnélküliséget jelent, 
hanem a félelem ellenére való cselekvést, úgy 
hogy elismerem és szem befordulok vele. Mert 
fura egy teremtmény, mint a kisgömböc a mesé-
ben, imádja felhalmozni az energiáinkat abban a 
nagy sötét buborékban, ami ő, és ha elfutunk elő-
le folyton a sarkunkban marad. Ám ha szembené-

zünk vele, szétpukkan, mint a szappanbuborék, 
visszaadva a sok bekebelezett energiánkat.

A különböző fóbiák ellenszere is ez. Ha pél-
dául magasságiszonyod van, ne ejtőernyős 
tandem ugrással kezd, hanem állj fel a sámlira, 
azután álldogálj kicsit egy széken, majd jöhet a 
létra, a fáramászás és a többi, csak csináld las-
san, de biztosan.

És kell még az állhatatosság. Igaz csak eleinte, 
de szükséges, mert a megszokás nagy visszahúzó 
erő tud lenni. Azt mondják minden változtatásnál 
40 nap kell, hogy az életünk részévé váljon. Azt 
gondolom, hogy azért ezt is embere válogatja. 
Azt viszont biztosan tudom, hogy annyi örömteli 
meglepetés és rácsodálkozás élvezője és tanúja 
voltam és vagyok az úton járva és közöttük, akiket 
kísérek, hogy ez önmagában is elég ahhoz, hogy 
úton járók maradjunk.

Amit kivétel nélkül mind felfedezünk ma-
gunkban az a szeretet, önmagunk, egymás és 
mások iránt. 

Az önmagunk szeretetét úgy vélem mindenki-
nek meg kell tanulni, mivel sok félreértés övezi, 
sokak számára ez önzésnek számít és mert erre 
sosem tanítottak meg bennünket. Gyerekkorunk 
egyik legfájdalmasabb élménye annak felismeré-
se, hogy az emberek szeretete feltételekhez kö-
tött szeretet. 

És igaz, hogy aki önmagát nem, az másokat 
sem tud feltétel nélkül szeretni. És az is igaz, hogy 
a szeretet önmagáért való, mert annak jó elsősor-
ban, aki érzi. Kisgyermekként tudtuk ezt, csak iga-
zodtunk és megfeledkeztünk róla. Ideje, nagyon 
és múlhatatlanul ideje van, hogy újra felfedezzük.

Coelho-t idézem ismét: „ ... a szeretet önma-
gában is elég ahhoz, hogy értelmet adjon egy 
egész élethez.” 

És valóban.

Nos, kicsi kúti békánk és a megszokások, tu-
datalatti tévhitek önbörtönébe zárt ember ana-
lógiájához visszakanyarodva, az élet a változások 
sorozata és mindig van választás.

Eljátszottam a gondolattal, mi lenne, ha felkel-
ne kis békánkban a kíváncsiság, hogy közelebb 
kerüljön ahhoz a kerek kékséghez ott magasan 
fenn. Mert a víz, amiben a kút mélyén éldegél 
csak víz, ahogy a kútban is, a kerti tóban is, no 
meg a messzibb nagy halastóban is az. De milyen 
óriásiak a különbségek!
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Ha vállalná a kockázatot és beleúszna a vizes-
vödörbe, biztos a bokrok közé lódulna kútvizes-
től, de ott félúton a kút és a kerti tó közt lenne 
választása. Idővel, talán még a halastó se lenne 
hamvába holt ötlet, igaz igen kockázatos a gya-
logbékaság, de nagyon drukkolnék, hogy sike-
rüljön neki. Mint minden teremtett lénynek, aki, 
ami a fény felé törekszik.

És mert tudom, minden önfogság, önkorláto-
zás is csak addig tart, amíg fel nem ismerjük és 
meg nem elégeljük. Mert a megszokott kom-
fortzónáinkon túl - legyen az akár kellemes, hát 
még ha az ráadásul kellemetlen és fájdalmas is 
- a szabadság van. Valódi élet és megéri az ön-
munkát, ez bőven megtérülő kockázat.

A sors mindig teremt lehetőségeket - amit hi-
tem szerint mi magunk írtunk, csak nem vagyunk 
még a tudatában - de mi kapaszkodunk a meg-
szokott tévhiteinkbe, épp úgy, mint Anthony De 
Mello a szerzetes és az árvíz tanmeséjében, mi is 
Istent, a felettünk levőket vonjuk kérdőre, tesszük 
felelőssé, gyerekes nyűggel és oktalanul, pedig 
háromszor is küldtek értünk csónakot, mi nem él-
tünk vele.

A mai világunkban túl sokan lettek rontó em-
berré, pedig látó ember ígéreteként jöttünk a vi-
lágba, mert ez a dolgunk. S hogy ez mit is jelent, 
engedd meg, hogy Wass Albert gyönyörű mesé-
jét kínáljam fel egy kis útravalónak.

https://youtu.be/TSnayigpuiE

https://youtu.be/TSnayigpuiE
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RÓNAI KATALIN

A lélek nyelve, az érzés II.

Bizonyára várták már a folytatást kedves olvasóink! Remélem, sokan kíváncsiak arra, hogyan született 
meg Laura által az a spirituális, lélekszinten ható társasjáték, amely képes felszabadítani a blokkokat, 
gyerekkori, magzatkori sérülésekből visszamaradt fájdalmakat, rá tud világítani életünk elakadásaira, 
valamint karrier, és pénzügyi kérdésekben is segítségünkre lehet. Ez a játék, – mely általunk, játékmes-
terek által vezetve, – egyedül is játszható, karmikus sérüléseket oldhat, családból átvett, minket akadá-
lyozó hitrendszereket változtathat meg, nehéz súlyokat vehet le a vállunkról, miközben rámutathat kor-
látainkra, határaink be nem tartására. Laura e társasjátékba a korábbi évek alatt megtanult, megérzett, 
lecsatornázott tudása legjavát építette be, és mindazokat az értékeket, amelyeket saját önfejlődési 
útján megtapasztalt.



CsPM   129

Bízom benne, felcsigáztuk az olvasók érdeklő-
dését életutad – a játék megalkotásáig tartó – el-
mesélésével. Nevezzük hát nevén a játékot! Sze-
retném, ha elmondanád, hogyan született meg, 
milyen volt az a folyamat, amely ilyen mély spiri-
tuális önismereti játék megalkotásához vezetett, 
és hogy hogyan kapcsolódtál ahhoz a 12 atlan-
tiszi mesterhez, akik neked „diktáltak”.

A játék az Atlantisz Emlékezete nevet kapta, 
alcíme: a Lélek játéka. Azért kapta ezt a nevet, 
mert abban az időszakban, 2016-ban, amikor én 
ezt a játékot elkezdtem megalkotni, lecsatornáz-
ni, akkor nagyon erős atlantiszi energiák lengtek 
minket körül, méghozzá nem az a fajta, „irodalom-
szagú” energiák, amelyeket olvashatunk Atlan-
tiszról, hanem valami ősi, „zsigeri”. Mindeközben 
folyamatosan azt éreztem, félreértettük Atlantiszt. 
Valahol a lelkünk mélyén mindannyian őrzünk 
egy vágyat visszatérni Atlantiszba, de ami lórú-
gásként hatott rám, az az a gondolat volt, hogy 
az út nem visszafelé, hanem előre vezet, vagyis 
létre kell hozni egy olyan új Atlantiszt, amely nem 
a rendszert élteti ebben a modern világban, ami 
volt, hanem új alapokat rak le, amelyek valójában 
igazán Atlantisziak.

Lehet, hogy ez másoknak természetes gondo-
lat, de nekem ez egy „aha” élmény volt, és óriási 
szemléletváltást hozott, ezért is kapta a játék az 

Atlantisz nevet. Az „emlékezete” pedig azt jelzi, 
hogy amikor a játékkal játszunk, bekapcsolód-
hatnak a földtörténeti kor speciális emlékei, vagy 
saját magzati emlékezetünk tör a felszínre, előke-
rülhetnek gyerekkorunk elfeledett, elfojtott fáj-
dalmai, emlékei, sőt, olyan belső monológjaink, 
konfliktusaink is meg tudnak mutatkozni egy-egy 
játék során, amelyek általunk nagyon mélyen le 
lettek nyomva.

Ami gyönyörű benne, hogy ezeket a folyama-
tokat mindig a játékos szabályozza. A játék mutat 
valamit, de a játékos mindig annyit „lát” meg be-
lőle, amennyit éppen akkor be tud fogadni. Van 
ebben egy zsenialitás, úgy játszunk, hogy min-
denki önmagáért játszik, és a játékmester terel-
geti ezt a folyamatot. S azért a lélek játéka, mert 
„a lélek nyelve az érzés”, és amíg az érzés nem 
változik, addig semmi sem fog változni. Ez a sa-
ját tapasztalatom is. Hiába mantrázzuk a kognitív 
megerősítéseket, hogyha közben szorongunk. 
Persze, egy szintig tudunk hatni önmagunkra po-
zitív ráhangolódással, de egy ponton túl a lélek 
ezt erőszaknak fogja megélni, mert mást mutat az 
ő valósága, mint amit elméből próbálok „eladni” 
neki. A játékban az érzelmeinkkel játsszunk. 

Ugyanakkor gyakran bátorítjuk a játékosokat, 
hogy merjék megélni a dühüket, a bánatukat, az 
örömüket is a játék során. Nyilván lehet nagyon 
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pozitív nézőponttal is játszani, de ehhez tisztában 
kell lennünk a saját örvényünkkel – kapcsolódva 
az előző részbeli hasonlatodhoz – mert, aki már 
megjárta az örvény legalját, az már a magasabb 
régióban éli meg a játék ajándékait, örömeit, így 
az egységélményt is „leszüretelheti”.

Sokszor a játék pont azt próbálja megmutatni, 
hogy nem vagyunk egységélményben, mert va-
lami közénk és aközé állt. A konfliktuskártyákkal, 
és a játék menetével pont ezeket boncolgatjuk, 
mert ha lebontjuk, majd feloldjuk, akkor nem tud 
akadályozó tényező lenni. Ekkor mindannyian 
elérkezhetünk az „Aranykorba”. Ez nem szól más-
ról, mint természetünk tiszteletéről. A természet 
nemcsak a fű-fa-bokor, hanem az a tiszta belső 
eredet-természetünk, ami minden emberben ott 
van, amely olyan, mint egy szikra, vagy egy láng, 
és ha ezzel egységben vagyok, akkor mindennel 
egységben vagyok. Mert olyan nincs, hogy csak 
kicsit vagyok egységben, hogy a lábujjam már 
egységben van, de én nem. Vagy egységben va-
gyok, vagy nem.

Az egység pedig a rend. A rend mögött pe-
dig természeti, biológiai, fizikai és univerzális 
törvények vannak. Ha ezeket a törvényeket meg-
tanuljuk, megismerjük, akkor valójában bele tu-
dunk kerülni abba a harmonikus egységállapot-
ba, ami a lelkünk vágya. Természetesen ez nem 
egy örök, és nem egy statikus állapot, mert akkor 
nem lenne benne fejlődés, ez mindig egy cikli-
kus dolog. Viszont nem mindegy, hogy hol van-
nak a végpontok, azok az amplitúdók, amelyeket 
megélünk. Vajon igazi élet-halál harcok, és nagy 
a kilengések ezek, vagy csak kicsit kibillentem a 

harmóniából, de lelkem segítségével, akár órá-
kon, vagy napokon belül vissza tudok oda kerül-
ni? Mert már abban és ott, úgy jól érzem magam. 
Azt gondolom, hogy csodákat tudunk megélni 
egy-egy játék alatt, és ezt játékmestereim is iga-
zolják. Egyvalamit bizton állíthatok, soha nem tu-
dom, mi fog történni a játékban, amikor leülünk 
játszani a kártyalapokhoz, a dobókockához, a 
bábukhoz, és összekapcsolódunk a mezővel. A 
játék minden alkalommal meg tud lepni! Nagy-
jából 1000 kártyalappal játszunk, akinek a való-
színűség-számítás az erőssége, az feltehetőleg ki 
tudná számolni azt, hogy hányféleképpen kerül-
hetnek elő a kártyák. És mégis, pont ez a végtelen 
variációs lehetőség teszi lehetővé azt, hogy min-
denki pontosan azokat a kártyákat húzza ki, ami 
épp aktuális, passzol a kérdésére, és ami pont ott 
és akkor a benne zajló folyamatok tükörképe. 

Az öt év játékos és játékmester tapasztalatok 
alapján kijelenthető tehát, hogy a játékon megélt 
élmények rengeteg kliensnek hoztak enyhülést a 
lelki problémáira, vagy testi szinten megmutat-
kozó anomáliáira?

Szinte lézeres pontossággal mutatnak rá a kár-
tyák egy-egy dologra. Ez engem – független attól, 
hogy én alkottam meg a játékot –, a mai napig 
lenyűgöz. A szókincs, a stilisztika rajtam ment ke-
resztül, de ami ezt az egész játékot működteti, az 
sokkal több, és sokkal hatalmasabb nálam. Vég-
telenül hálás vagyok, hogy ezt megkaphattam, 
megcsinálhattam, és hogy azóta is élvezhetjük.

Hogyan definiálnád önmagad mindezek fé-
nyében? 

Azt mondhatom, hogy én egy végtelen alko-
tói-tanítói minőség vagyok, mert semmit sem 
szeretek jobban, mint amikor megértek egy ter-
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mészeti, vagy egy-egy univerzális törvényt, amit 
aztán színes-szagos kártyalapokba csomagolva 
oda tudok adni az embereknek. Ezt sosem tu-
dom megunni, állandó üzemanyag ez számomra, 
áttranszformálni, emészthetővé, játékossá tenni 
mindazt, amit megértek, megélek, tapasztalok. 
2021. végén a párommal elkészítettünk egy sta-
tisztikát, amely elképesztő óraszámot mutatott az 
elmúlt 5-6 évről. 6500 órányi konzultációs időt, és 
9000 órányi tanítási időt számoltunk össze. A ta-
nításban benne vannak az online megjelenések 
is, a Mesterelme konzultációk, a Női körök, a já-
tékmesterképzés, stb. az elmúlt évek gyümölcsei.

Játékmesterként, magam is tudom, érzem, 
hogy EZ történik velünk, amikor ott ül a játékos, 
vagy játékosok, mert akkor hozzánk is megérkez-
hetnek azok a gondolatok, érzések, amelyek a 
játékost feszítik. Ebből érezheti, tudhatja a játék-
mester, hogy mit tegyen, melyik általad tanított 
technikát alkalmazza az oldáshoz, könnyítéshez.

Imádom, amikor a játékos tudatosan kihúzza 
az újabb - és újabb konfliktuskártyát, mert még, 
- és még mélyebbre akar ásni a saját lelkében. Le-
het, hogy választhatna más irányt, de felvállalja a 
nehezebb utat, és minden egyes kihúzott kártya 
után döbbenten érzékeli, hogy az megint beta-
lált, és csak kikerekedik a szeme. Hogyan is lehet 
ennyi kártyából mindig azt húzni, ami a legin-
kább feszegeti belülről, bár eddig nem látott rá? 
A varázslat már az elején elkezdődik, amikor a 12 
útból kihúzza a saját útját. A játék alatt konkrétan 

érezhető a segítő angyalok jelenléte. Amikor vá-
rom a klienst, de még nem tudom milyen témá-
val, céllal érkezik, minden esetben húzok előtte 
egy támogató angyalkártyát. Mivel a játék kite-
rítésekor már feláll a mező – ezt is órákkal előtte 
megteszem – az előzetesen általam kihúzott an-
gyalkártya témája minden alkalommal szorosan 
kapcsolódik a játékos által megfogalmazott kér-
déssel.

Képzeld, amikor a játék megérkezett hozzám, 
szinte meneteltek a szavak a fejemben. Tényleg, 
őszintén, tiszta szívből kívánom mindenkinek, 
hogy tapasztalja meg, milyen az, amikor egy ilyen 
„delíriumos” nagyobb erő átveszi az irányítást fe-
lette. Akkor én még egy multi cégnél dolgoztam, 
ahol elég stresszes időszakokat éltem, hó végi zá-
rásokkal, kis főnök voltam, és ahogy meneteltek 
a szavak a fejemben, azt mondogattam magam-
nak, „nem baj, kialszod, elmúlik…”. Nagyon vicces 
volt az, hogy bizony nem múlt el. Ekkor fogtam 
egy tollat, és elkezdtem jegyzetelni. Olyan érzés 
volt, mint amikor megnyitsz egy csapot. Fókusz-
ba kerültek a szavak, és csak ömlött - és ömlött a 
rengeteg szó. Négy napig jegyzeteltem. Ez úgy 
nézett ki, hogy péntek délután kezdtem, ellátá-
somat egy pizzafutár biztosította. Szinte ájulásig 
jegyzeteltem. Tényleg van olyan élményem, hogy 
arra ébredek, ott fekszem a jegyzeteimen, és a 
nyálam rácsorgott a papírra! A negyedik napon 
rendezgettem a jegyzeteket, nézegettem a szava-
kat, próbáltam rájönni, hogy ez vajon mi, s hogy 
mit kezdjek vele. Itt már bekapcsolódott a földi 
énem, a logikám, a tanult tudásom, láttam, hogy 
bizonyos részek hasonlóak, hát összecsoporto-
sítottam őket. Ott ültem a kupacok fölött, és jött 
intuíció, az ötlet, hogy akkor ebből csináljak egy 
társasjátékot! Így született.

Nagyon sokszor megkérdezték már tőlem, 
hogy hogy csináltam, hogyan találtam ezt ki. Sze-
rintem, ha ezt nekem fejből kellett volna kitalál-
nom, az életben nem találom ki. A kupacoktól és 
attól a gondolattól, hogy legyen ez egy társasjá-
ték, meg már a fantáziám, a kreativitásom, a vizu-
ális színes elképzelésem vittek tovább. Próbálgat-
tam így is, úgy is, formálódott az elképzelés, hogy 
akkor így csinálom, meg úgy, míg aztán elnyer-
te ezt a végleges formáját. Az is hozzátartozik a 
történethez, hogy jegyzetelés közben is kaptam 
tanításokat, így találkoztam először a játék filo-
zófiájával, azzal, hogy az egység, az egy örök és 
megbonthatatlan valami, a kérdés az, hogy ben-
ne vagyok-e, vagy kiestem-e belőle. Amit az at-
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lantiszi mesterekhez társítottam, az az volt, amit 
végtelen bölcsességükkel megmutattak nekem 
– ők évezredeken keresztül figyelték az embe-
riséget, s ezért a játékhoz felajánlottak 12 olyan 

univerzális utat, amely visszavezethet minket az 
egységélménybe. Ez a játék alapfilozófiája; hogy 
szeretnénk az egységet, életünk valamely területén, 
valamilyen témájában. Pozitív céllal indítjuk, majd 
utána megnézzük, hogy melyik az a legrövidebb 
út, amely segítségével leghamarabb elérjük ezt 
az egységet, ugyanakkor utunk során ránézünk 
arra is, hogy mi az, ami mindezt hátráltatja. Ezek 
a konfliktus-illúzió kártyák, amelyek a mélyreásást 
segítik, és nagy komplexitást eredményeznek.

Amikor megvolt a prototípus, először a ba-
rátaimmal játszottunk, s már az elején mindenki 
nagyon sokat profitált belőle. Ez vitt akkor en-
gem tovább abba az irányba, hogy grafikailag, 
és nyomdai úton sokszorosítsuk a játéktáblát, és 
a kártyákat. (A fotókon követhetőek a változá-
sok, az első saját kézzel megrajzolt játéktábla, és 
megírt kártyák, s a jelenleg is regnáló végleges 
játéktábla és kártyák képei alapján.) Aztán érke-
zett az a gondolat, hogy rendben, de, ha csak 
én tudok játékot vezetni, akkor mit ér az egész, 
egyedül nem tudok annyi klienst fogadni, ekkor 
megérkezett a válasz, az ötlet, hogy játékmeste-
reket képezzek.

Gyakorlatilag a ti csoportotok, ti hatan voltatok 
a próbacsoport. Rajtatok kísérleteztem, gyakorol-
tam én is, s így lassan összeállt, hogy mit tudok át-
adni egy ilyen éves képzés során, hogy mi megy 
át, mi nem megy át, ebből lett utána egy nagyon 
letisztult struktúra, mindaz, hogy egy játékmes-
ternek mit kell ahhoz ismernie, hogy a játékot jól 
tudja vezetni. Lett egy módszertan. 

Így a játék – mely kereskedelmi forgalomban 
még nem kaptató – jelenleg csak az általad kép-
zett játékmesterek által vezetett alkalmakon pró-
bálható ki?

Igen, így van. Az elmúlt két évben nem indítot-
tam játékmesterképzést, úgy éreztem, hogy eh-
hez a képzéshez szükséges a személyes jelenlét, 
mert a képzésben annyi esszenciális feladat van. 
Kell, hogy érezzünk, hogy meg tudjuk érinteni 
egymást egy adott pillanatban. Egy-egy ilyen pil-
lanatban néha annyi is elég, hogy akár csak egy-
más hátának dőlve megérezzük, érzékeljük egy-
más energetikáját. Ehhez a játékhoz nemcsak a 
lexikális tudásnak kell kiépülnie a játékmesterek-
ben, hanem érzékelniük szükséges az energiák 
folyamatos változását, hogy mikor milyen mód-
szereket alkalmazhatnak a tanultak közül, fontos 
érezniük mikor érinthetik meg a klienst, és mikor 
hagyják haladni, érzékelniük szükséges, hogy 
kell-e segítség abban, hogy akár kisírja magát, 
vagy kacagjon, netán sikítson, vagy bármilyen re-
akciót megengedjen magának. Egy játékmester-
ben jó csomó finom anyagi készségnek, képes-
ségnek is meg kell születnie e folyamat által, ezt 
nem lehet online megtanítani. Nekem is éreznem 
kell, hogy akiket tanítok, mire lesznek képesek 
egy adott szituációban. Viszont nagyon érzem a 
tanítás hiányát, hiszen, ha belegondolok, a két év 
alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Ez a sok 
minden szinte dübörög bennem, és nagyon nagy 
szeretettel adnám tovább. Ezért bízva a gondolat 
teremtő erejében, körvonalazódni látszik az a bel-
ső igény, hogy április 9-én indítsak egy új Játék-
mester-képzést, egy új csoportot, melyre jelent-
kezőket várok. (salamonlaura.hu)

Mivel foglalkozol most aktuálisan, ha már a 
tanítást nem tudtad ebben az elmúlt két évben 
megvalósítani az ismert okok miatt? 

Ez egy kézirat megírásának igénye volt, mely 
megint egy ilyen hajnali „delíriumban” érkezett 
hozzám. Nyitogattam a szemeimet, besütött a nap 
és akkor, ebben a félig álom, félig ébrenlét álla-
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potban érkezett „A Bűnök 70 fázisa a családfában”, 
mint téma. Bár még nem tudtam igazán, mit kez-
dek majd vele, de izgalmasnak tűnt, és bár nagyon 
nehezemre esett, de le kellett jegyzetelnem, ami 
érkezett, mert tudtam, ha nem teszem, elszáll, mint 
ahogy előtte, oly sok elődje. Elkezdtem hát megint 
jegyzetelni, abból lett egy vázlat, és ebből a vázlat-
ból rengeteg gondolat és ötlet érkezett. Egyrészt 
önmagam lebontása, a családi mítoszokban való 
elmélyülés, a családban elfoglalt helyem megérté-

se, az önismereti utam egyik oldalról, másik oldalról 
a rengeteg családfelállításon tapasztalt élményem, 
és ehhez jött a vázlat, ami a csatornámon keresztül 
érkezett. Ez bomlott egy évig tovább, és egy na-
gyon komplex és összetett dolog született belőle. 
Háromszor „meghaltam” az írás alatt, folyamato-
san azt kerestem, hogyan tudnám lágyítani, mert 
nagyon kemény dolgok álltak össze. A kézirat arra 
éleződik ki, hogy ami a családfában történik, azt a 
családfa-mező megjegyzi, s bár a témával sokan 
foglalkoznak, és sok könyv is található e témában, 
de az, ami nekem jött a csatornában, az élettapasz-
talatommal alátámasztva, az más szemléletű. Azt 
gondolom, hogy kicsit spirituálisabb megközelíté-
sű. Ez egy fantasztikus utazás volt a saját lelkem kö-
rül, és a családfák eszenciájában. Azt a hetven fázist 
mutatja meg, ami átszövi a családfáinkat, valahogy 
úgy tudom érzékeltetni képileg, mintha lenne egy 
szekér, amelyet meglökünk az emelkedő tetején, és 
az elindul lefelé, egészen az út végéig, s bármilyen 
döccenőkön át is, de végigfut. Érdekesség még az, 
hogy ebben az időszakban sokat álmodtam azt, 
hogy családállításon veszek részt, ahol újabb dol-
gokra tanítanak engem a témámmal kapcsolatban. 

Milyen fázisban van a könyv? Elkészültél vele?

A kézirat lassan mehet a lektorhoz, azt tervez-
tem, hogy tavaszra kijövök a könyvvel – ha a pa-
pírhelyzet is mellénk áll –, meg fogjuk látni, hogy 
a célközönségét mennyire találja meg. Azt gon-
dolom, sok önismereti alapot tud adni. Arra töre-
kedtem, hogy interaktívra írjam meg. Sok olyan 
kérdés van benne, amelyet, ha az olvasó leül és 
kidolgoz magának, akkor biztos vagyok benne, 
hogy több lesz tőle utána, mint előtte volt. Úgy-
hogy most ez a következő születendő szellemi 
gyermekem, ez a kézirat. Azt szoktam mondani, 
most vagyunk a vajúdási szakaszban, lassan ér-
zem a szülési görcsöket. Tudjuk, hogy a világban 
milyen most a papírhelyzet, és az én könyvem, 
pont most szeretne megszületni, de úgy vagyok 
vele, hogy meglátom mi lesz belőle. Szeretném 
odaadni ezt is az embereknek, mivel azt gondo-
lom, a család sokkal meghatározóbb, mint ahogy 
azt gondolnánk. 

Bizonyos vagyok benne, hogy még órákig 
tudnánk beszélgetni, fantasztikus volt a témá-
don való végigvezetés, a szavak szép áramlása, 
a szókincs, amellyel elmesélted az utat, amelyet 
bejártál, mindez érdekfeszítő, és izgalmas. Nagy 
hálával köszönöm ezt az interjút. Kívánok neked 
ebben az évben nagyon sok sikert, de egyúttal 
több pihenést is!

Köszönöm szépen én is a lehetőséget! Az ol-
vasóknak pedig azt üzenem, hogy merjék meg-
élni a feltárást, mert lehet ugyan, hogy lesz olyan 
szakasza, ami felzaklatja őket, de a végén minden 
mindig kisimul, és igazán rendben csak akkor va-
gyunk, ha értjük, ha megértjük a múltunkat, ha 
megértjük azokat a láthatatlan erőket, amelyek 
mozgatnak bennünket. Nekem saját személyes 
önfeltáró utamon talán ez volt az egyik legna-
gyobb szembesülés, hogy mennyire mozdítatnak 
be olyan magasabb rendszerbeli dolgok úgy, 
hogy nem is tudjuk. Ez a tudás viszont ajándék, 
amelyet mindig megéri, hogy megkapjuk. Én 
például két dologra nem sajnálok pénzt áldoz-
ni, a könyvekre, és a saját önismereti utamon to-
vábbvezető terápiákra, mert azt gondolom, hogy 
mindkettő maradandó nyomot hagy bennem, 
s ez jó. Mert, ha elhagyom ezt a földi létet, csak 
ezeket vihetem magammal, mindazt, amit meg-
fejtettem magamból, az fog elkísérni.

https://alelekjateka.wixsite.com/alelekjateka

https://alelekjateka.wixsite.com/alelekjateka
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Dare to be the best! Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– – Deviatio - Az útról való letérésDeviatio - Az útról való letérés

PÁLI PATRÍCIA

A tehetség nemes egyszerűséggel deviancia.
A deviancia szó pedig nem másból, mint a deviatio azaz szó szerint “az útról való letérés” 

szóból ered.
És valóban! A tehetséges emberek egy az átlaghoz képest nagyon más életutat járnak be, 

ami nem átlagos megéléseket jelent és környezetükre való hatással jár.
Vannak, akik mindent megtennének, hogy részesei lehessenek a tehetséges ember útjá-

nak, ezáltal részesedve a tehetséges ember által megélt különleges életutak és a belőle fa-
kadó extra lehetőségeknek - azaz nemes egyszerűséggel hasznot szeretnének húzni a tehet-
séges ember közelségéből.

Mások pedig, mint egy kötelező és kikerülhetetlen feladatként kapják meg a tehetséges 
ember útjának végig kísérését.

Oh, I’m an alien, I’m a legal alien
I’m an Englishman in New York

Sting
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Akár önként, akár az önös haszonszerzés céljá-
ból szegődik valaki a tehetséges ember útja mel-
lé, egy megélésben egészen biztos lehet - egy 
egészen új ösvényre fog a tehetség által az élete 
terelődni.

Nem átlagos megélés tehetségesnek lenni, 
nem átlagos megélés tehetséges ember környe-
zetében létezni.

Nem átlagos az az út, amerre a tehetséges em-
ber környezete életét - is – elvezeti.

Egy nem megszokott, az átlagostól eltérő utat 
bejárni nagy feladat.

Másnak lenni - az átlaghoz képest - sok kihívás-
sal járó életút.

Hogy ezt a tehetség hogyan éli meg?

Szerintem minden egyes, a tehetséggel kap-
csolatba kerülő csoporthoz egy nagyon pontos 
címkét tudunk kapcsolni.

A család
A család, mint rendszer.
Az origo.
A család egy erős háttérbázisa lesz a tehetsé-

ges gyereknek, embernek.
A tehetséges gyerek - értelemszerűen - a leg-

nagyobb hatást a saját családjára fejti ki, hiszen 
tehetségének kibontakozásával egyenes arány-
ban nő az ő centralizált szerepe.

Tehetségnek kibontakozásával egyenes arány-
ban nő a köré - a tehetség - való szerveződés, 
mind anyagi, mint infrastrukturális téren.

A család a tehetség alá rendelődik, és a fókusz 
azon lesz, hogy mindent megadjanak a tehetség 
kibontakozásának.

A tehetség köré gyakorlatilag a család, mint 

kiszolgáló és támogató háttérbázis sorakozik fel, 
mely rendszer működtetése egy a tehetség által 
“kikényszerített” pozíció.

Ez nyilván elképesztő mennyiségű feszültség 
forrása, hiszen a család össz energiaforrása arány-
talanul eltolódik egy fókuszba, egy személyre rá-
fordítva.

Ezt az aránytalanságot nyilván másképp éli 
meg az ember. Másképp éli meg szülőként és 
másképp testvérként.

A szülők
A család reménysége, letűnt fiatalkori álmaim-

nak beteljesítője.
A szülő kiterjesztett énje lesz a tehetséges 

gyerek, akin keresztül meg lehet élni azt a sikert, 
amit a szülőnek önmaga jogán elérni nem sike-
rült. A tehetséges gyerek ilyenkor jó eszköz a szü-
lő kezében, aki megnemesülve gyermekéért tett 
áldozataiért bármit megtehet a siker eléréséért.

Egyszerre kerül egy privilegizált helyzetbe a 
tehetséges gyerek a szüleivel való viszonylatba 
és egyszerre kerül ezzel egy csapdába. A szere-
tet nevébe lesz becsomagolva a tehetségének 
kibontakoztatása, amit a szülő, mint fegyvert fel is 
használ az érzelmi zsarolásra.

Valahogy így hangoznak ezek a mondatok: 
”Én mindent megadtam neked, hogy sikeres le-
hess és a tehetséged kibontakoztatásának élhess, 
de te annyit nem adsz cserébe, hogy mindent be-
leteszel, hogy valóban sikeres legyél!”

A tehetség lesz az érzelmi zsarolás tárgya, a 
“Ha engem szeretnél, akkor jobban küzdenél” lel-
kiismeretfurdalást keltő érzések alapjai.

Alapvetően torzul így a szülő - gyerek kapcso-
lat, amiben a gyerek csak akkor teljesíthet jól, ha 
a teljesítmény elvárásoknak eleget tesz. Mert ha 
nem így tesz, akkor azért a szülő részéről szeretet-
megvonás lesz a súlyos következmény.

És marad a tehetségnek az alapérzés, hogy 
“Én csak akkor vagyok szerethető, ha jól teljesítek! 
Különben nekem saját jogomon semmi értékem 
nincsen!”

A testvér
“A testvérem árnyékában létezem” - talán ez 

írja le legpontosabban az átlagos versus tehetsé-
ges gyerek viszonylatát.

A bezzeg gyerek lesz egy átlagos gyerek sze-
mében a tehetséges testvére. Ilyen helyzetben 
tud egy igazán markáns különbség kialakulni, 
amit nap mint nap el fog szenvedni a “normális” 
gyerek. Rá kevesebb figyelem és energia fog jut-
ni. Eredményei a tehetséges testvér árnyékában 
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szürkék és jelentéktelenek lesznek, vele a környe-
zet előtt - szemben a tehetséges gyerekkel - na-
gyon felvágni nem lehet. Mellékszereplő lesz a 
saját családjában az átlagos gyerek és megpró-
bálhat küzdeni a figyelemért és ráfordított időért, 
de ez egy eleve vesztes küzdelem a tehetséggel 
szemben.

Mert ahogy szoktam mondani a tehetség önző 
és mindent magának megkövetelő - így működik 
a családi rendszeren belül is.

Mindig magasabb rendű érdek lesz a tehetség 
beteljesítése, mint egy hétköznapi tett megcsele-
kedése.

Maga a tehetség alapkaraktere teszi másod-
rendűvé az átlagos testvért, amit próbálhat kom-
penzálni a szűk környezet, de érdemben a te-
hetség önmagát fókuszba helyező erejével nem 
tudnak tenni.

Az ilyen testvérnek kicsit mostoha lesz a sorsa a 
saját családján belül, aminek eredménye nyilván-
valóan a szülőkkel és tehetséges testvérrel való 
érzelmileg terhelt viszony lesz. Egy olyan harcot 
kellene sikerre vinnie az átlagos gyereknek, ami 
eleve kudarcra van ítélve. Énképe ezáltal nagy 
mértékben ki van téve a sérülésnek, a másodren-
dűség lefokozott életérzésébe való elveszésnek.

És ha maga a testvér is tehetséges, akkor egy 
családon belüli versengés alakul ki.

Ha ugyanazon a területen tehetséges a test-
vérpár, akkor ott lesz a versengés, az egymáshoz 
való folytonos hasonlítgatás, ami a családon be-
lülre hoz egy állandó feszültséget. Mert hogyan 
lehet megélni a sikert, ha a másik fél talán közben 
éppen kudarcot vallott?

Hogyan lehet kiegyensúlyozott testvéri kap-
csolatot kialakítani, ha közben egymás vetély-
társai lesznek, hogyha a testvérpár egyik tagját 
a piedesztálra emelik, a másik, mint felette álló 
példaképre kell, hogy tekintsen?

És a tehetségnek családon belül is le kell ját-
szani a hierarchiáját. Hiszen sokszor megesik, 
hogy az egyik területen tehetséges gyerek “maga 
alá gyűri” a másik testvér tehetségnek területét 
és amolyan praktikus okokra hivatkozva a család 
“választ” egy közös tehetség területet a testvér-
párnak.

Hiszen “egyszerűbb” mindkét gyereket zongo-
rázni vinni és nem két külön zene órára rohangálni. 
Ezzel nem nyíltan, de a másik gyerek tehetségnek 
tárgyát teszik másodrendű kategóriába, ezzel in-
direkten azt sugallva, hogy “Neked úgysem lenne 
olyan nagy kiteljesedésed a saját tehetségedben”.

Ez nem tud nem meghasonlást hozni a másod-
vonalbeli tehetséges testvér életben. A dominán-
sabb testvér és a szülők felé lesz egy markánsan 
megélt düh, hogy elvették az esélyt egy prakti-
kus kényelem kedvéért. Ott lesz a törés, hogyha 
a saját családom sem bízik abban, hogy igazán 
sikeres lehetek a saját területemen, akkor azon 
a vakvágányon amire tettek igazán sikeres már 
nem lehetek. Ott lesz a meg nem élhető, esélyt 
nem kapott tehetség nyomasztó “Mi lett volna 
ha” fiktív érzése.

A szponzor
Az aranybánya.
Egy nagyon tiszta és elvágólagos érdekkap-

csolat ez, ahol a szponzor termékesíti a tehetsé-
get. Mint egy jól csengő és jól felépített termékre 
gondol a szponzor, amikor szponzorációja tár-
gyául kiválasztja az adott tehetséget. Azt a tehet-
séget, akinek az anyagi megtérülése minden két-
ségen felülálló.

A manager
A megélhetési forrás.
Nagyon kellemes megélhetést tud a manager 

önmaga számára biztosítani egy - egy szép re-
ményű tehetségből.

De mivel pontosan tisztában van azzal, hogy 
limitált idő áll a rendelkezésére, hogy kiszed-
je mindazon anyagi javakat a tehetségből, 
ami számára financiális javakat fog hozni, így a 
maximális haszon fogja a managert mozgatni. 
Vagyis a tehetséget fogja folyamatosan moz-
gatni és úgy mozgásban tartani, hogy abból 
neki haszna legyen

A tehetségből él, ezért érdemes jól pozícionál-
ni őt annak érdekében, hogy neki is jó legyen és 
egészen pontosan csak addig, ameddig neki jó 
ez a helyzet.
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A kortársak
Az alien.
Van egy tételmondat, amit minden tehetséges 

ember elmond: ”Feláldoztam a gyerekkoromat!”
Ez nem jelent mást, mint hogy egy a kortársak-

tól és normális életúttól nagyon eltérő életvitelt 
élnek a tehetséges gyerekek.

Ezt a kortársak legtöbbször nem értő kétke-
déssel fogadják, aminek rendszeresen hangot is 
adnak.

A szigorú - tehetség köré épülő - napirendet és 
az övéktől - értsd átlagos gyerektől - markánsan 
eltérő életvitelt nem értik és megfelelő mennyi-
ségű szkepticizmussal kezelik azon tekintetben, 
hogy mennyire kifizetődő és értelmes oly sok 
mindent feláldozni egy vízionált álom kedvéért.

Ezért az ilyen “normál” kortárs közösségekben 
nincs is nagyon helye a tehetséges embernek, 
hiszen sok közös kapcsolódási pont nincsen. A 
klasszikusnak számító programokról a tehetsé-
ges ember legtöbbször lemond - tehetsége javá-
ra dönt így, a közös élmények híján helye az ilyen 
csoportokban nem lesz.

De ha még lenne is ilyen igyekezet benne, 
“mássága miatti” negatív megcímkézettsége mi-
att nagyon helye sincsen az ilyen közegekben. 
Az itt és most-ban inkább különc és éles nyelvű 
kritikák megfogalmazására alapot adó tény a te-
hetséges ember unikális élete - a jelentős trauma 
számára és csak sok - sok év elteltével hallja visz-
sza, hogy azért felnéztek rá a kortársak kitartása 
és elszántsága miatt. De ez csak szépségtapasz 
az elszenvedett érzelmi sérülésekre.

A hasonló területen tehetséges
A vetélytárs.
A csúcsra feljutni csak nagyon keveseknek 

adatik meg. Az a hely egy nagyon szűk, nagyon 

privilegizált hely, amit a tehetséges emberek 
pontosan látnak.

Ezért inkább ezen körökön belül csak érdek-
szövetségek alakulnak ki, mintsem valódi barát-
ságok.

Mert valódi barátom hogyan lehetne egy olyan 
ember, akivel folyamatos versengésben vagyok?

Hogyan lehetne annyira átadni magamat a ba-
rátság valódi emberi oldalának és hagyni bete-
kintést életem minden aspektusába, ha ezzel azt 
kockáztatom, hogy kiismeri a másik fél, az ellen-
fél, a gyenge pontjaimat?

Alapvetően sehogy!
Egy folyamatosan éber fókuszt kíván meg a te-

hetséges embertől, hogy monitorozza környeze-
tét, azaz a többi tehetséges embert. Hogy mindig 
azzal a tudatossággal létezzen, hogy mindig is ré-
sen kell lennie és észrevennie, hogy vetélytársai 
lépéselőnyhöz ne jussanak. Mert a keveseknek 
kijáró privilegizált helyért folytatott küzdelemben 
egy rossz lépés is végzetes lehet, egy rossz lépés 
választja csak el a poklot a mennytől.

Ezért alakulnak az érdekszövetségek, hogy 
mint szurikáták, csoportokba szerveződve szem-
mel tartsák a többi ellenfelet és erőt demonstrál-
janak ezzel az összetartással.

De ezek az érdekszövetségek csak részében 
nyújtanak megnyugtató támogatást, mert bár 
talán a csoporton kívüli támadásoktól megvéde-
nek, de semmi garancia nincs arra, hogy csopor-
ton belülről nem fogja a tehetséget támadás érni.

Így a figyelem egy percre sem lankadhat.
És még feszítőbb ez az állandó készenléti ál-

lapot, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a 
tehetséges ember számára - a normál életviteltől 
eltérő életritmus és életstílus miatt - leginkább 
csak itt, a tehetségek között van szociális élete két 
okból kifolyólag is.

Egyrészt az alien érzés miatt, amit a kortársak 
éreztetni szoktak a tehetséges emberrel, ami mi-
att kapcsolódni oda nem nagyon van lehetősége.

A másik pedig, hogy minden a tehetségen kí-
vül töltött idő veszélyes lehet a tehetséges ember 
számára, hiszen lemaradhat valami olyan fontos 
eseményről, helyzetről vagy lehetőségről, ami az 
előre jutásában akár létfontosságú lehet.

Tehát a tehetséges ember létében esszenciá-
lis erővel bír minden a tehetséggel kapcsolatban 
eltöltött idő.

Így záródik be a tehetség a tehetség adta szűk 
keresztmetszetű világba a vetélytársakkal, és ál-
landó kihegyezett figyelmet megkövetelő álla-
potba.
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Az edző
A munkaeszköz.
Állócsillagnak maradni, vagy „rising star”-á vál-

ni. Már csak az a kérdés, hogy edzői pályafutása 
melyik pontján tart az adott edző és ennek meg-
felelően milyen eszközt lát a tehetségben.

A nagy sztáredzők az “értem sorban állnak” ki-
rályi pozíciójából válogathat a tehetségek közül 
és szórhatja őket könnyű szívvel ki kegyeiből, ha 

már az adott tehetség nem szolgálja az ő érdeke-
it. Nem szolgálja vagy talán romló teljesítményé-
vel egyenesen veszélyezteti hírnevét.

A sztáredzők számára a tehetség egy olyan 
munkaeszköz, akik által még inkább be tudják 
biztosítani a helyüket a halhatatlanok között.

A tehetségek által válnak még inkább megkér-
dőjelezhetetlenné, számonkérhetetlenné, ezáltal 
felhatalmazva érezve magukat arra, hogy a tehet-
ségekkel bármit megtehessenek, és tehessék ezt 
mindenfajta gát vagy következmény nélkül.

Hiszen abban a pozícióban amiben vannak, ki 
merné megkérdőjelezni őket?

Vagy, ha meg is meri, annak az a következmé-
nye, hogy az adott tehetség csúfos körülmények 
között száműzetve lesz és helyére pillanatok alatt 
tucatnyi reményteljes sorban álló tehetség közül 
ki lesz választva a következő “szerencsés”.

A kezdő, még „wanna be” edző számára pedig 
a tehetségek lépcsőfokok a személyes felfelé ve-
zető ranglétráján.

Tehát alapvető érdeke az ilyen edzőnek, hogy 
minél több tehetséget édesgessen a maga köze-
lébe.

…mert aki más utakon jár, az szálka lesz min-
denki szemében

https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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( („Mindannyian ugyanannak, -a Szeretet által egységbekovácsolt - 
családnak vagytok a gyermekei.”

                                                                                        Sri Sathya Sai Baba
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Félórányi irányított nevetés
olyan, mintha tornáznál

CZECZON

Már félórányi irányított nevetés felér egy könnyű 
testmozgással és javítja a közérzetet egy kutatás sze-
rint.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatói 
a nevető jóga pszichés és élettani hatásait vizsgálták. 
Szabó Attila, Berkes Tímea, Ihász Ferenc és Köteles Fe-
renc cikke a kutatás eredményeiről a Baltic Journal of 
Sport and Health Sciences folyóiratban jelent meg.
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Az őszinte, természetes nevetésről régóta 
tudjuk, hogy nagy szerepe van a lelki egészség 
megőrzésében, csökkenti a stresszt és pozitív 
változásokat idéz elő a szervezetünkben is. Arról 
azonban alig mond valamit a tudomány, hogy 
az irányított, öngerjesztett nevetés is képes-e 
előidézni ezeket a pozitív hatásokat. Pedig maga 
az elképzelés már a 90-es években megszületett, 
és mára hahota jóga vagy más néven nevető jóga 
formájában az egész világon elterjedt. 

A módszer lényege, hogy a résztvevők kaca-
gást kiváltó gyakorlatokat kombinálnak a jógából 
ismert légzőgyakorlatokkal. Nagy előnye, hogy 
az öngerjesztett nevetés könnyen átfordul valódi 
kacagásba, főleg, ha társaságban művelik. 

Szabó Attila, az ELTE PPK Egészségfejlesztési 
és Sporttudományi Intézet oktatója és munka-
társai ezért két kísérletben mérték fel a hahota 
jóga egészségre és pszichés jóllétre gyakorolt 
hatásait.

Az első vizsgálatban a kutatók arra voltak kí-
váncsiak, hogy a nevetés puszta vizuális élménye 
is képes-e a pozitív érzelmek kiváltására. Hogy ezt 
megtudják, 13 egyetemi hallgató számára levetí-
tettek egy 25 perces, hahota jógaórát bemutató 
videót. A kísérletben a szakemberek pulzusmé-
rő öv segítségével megfigyelték a tesztalanyok 
szívritmusát, érzelmi állapotukat pedig kérdőíves 
módszerrel mérték fel.

Az eredményekből megállapították, hogy a 
hahota jóga puszta nézése is jótékonyan hat a 
lelki állapotra, miközben figyelemreméltó szív- és 
légzőrendszeri reakciót vált ki. A kisfilmek nézése 
közben a résztvevők annyi energiát használtak fel, 
ami megfelel egy enyhe fizikai testmozgásnak, és 
nagyjából a hetente 1-3 alkalommal sportoló em-
berekre jellemző. 

A második kísérletben egy valós, budapesti 
jógakurzus résztvevői körében vizsgálták, hogy 
mire képes a mosoly ereje. A hahota jógán hu-
szonöt 60 év körüli nő vett részt, akiknél szintén 
elvégezték az előző kísérletben is használt méré-
seket. Az eredmények igazolták, hogy mindössze 
egy foglalkozás javította a hangulatot és csökken-
tette a negatív érzelmek megjelenését. A jókedv 
kedvezően hatott az egészségre is: a tesztalanyok 
többségénél nőtt az elégetett kalóriamennyiség 
és a pulzusszám is. Más fizikai tevékenységekkel 
összehasonlítva, a jógázók valamivel kevesebb 
energiát égettek el, mint ugyanennyi idő alatt bi-
ciklizéssel, de többet, mint például főzéssel.

A két vizsgálatot összegezve a kutatók úgy lát-
ják, hogy habár a hahota jóga önmagában nem 
elegendő mozgásforma az egészséges életmód 
fenntartásához, számos pozitív pszichés és fizio-
lógiai előnye miatt biztonságos, kellemes fizikai 
aktivitást és kikapcsolódást jelent az ötven év fe-
letti nők számára.
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KOPÁNDI ANITA

Virág helyett

„Egy angyal szállt Isten mellé, amikor a nőt te-
remtette, s ezt kérdezte:

– Miért töltesz ennyi időt a nő teremtésével?
– Sok időt igényel, amíg tökéletes formát tudok 

alkotni. Szépnek kell lennie, képesnek kell lennie, 
hogy egyszerre több gyereket is a karjában tart-
hasson, akiket meg is tud gyógyítani, vigasztalni, 
de minderre csak két kéz áll rendelkezésére.

– Csak két kezet kap? - kérdezte az angyal - Eny-
nyi feladat elvégzése lehetetlen két kézzel! Várni 
kellene még ezzel – szólt az angyal.

– Nem lehet várni – válaszolt Isten. – Közel va-
gyok ahhoz, hogy befejezzem, amely a szívemnek 
is legkedvesebb lesz. Ő majd gyógyítani fogja a 
betegeket, segít az elesetteken és napi 18 órát is 
képes lesz dolgozni.

Az angyal megérintette a testet, majd ezt kérdezte:
– Miért csináltad ennyire puhának és finom-

nak? – kérdezte.
– Lágy és finom. De ez a nagy erőssége, mert 

hihetetlen munkabírással, kitartással áldottam 
meg.

– Gondolkodni is tud? – érdeklődött az angyal.
– Eszes, és képes racionális döntéseket hozni, 

és remekül tud alkudozni is – válaszolt Isten.
– Valami csorog a szeméből!
– Azok a könnyei.
– Mit jelentenek?
– A könnyek a fájdalma, a kétségei, a szerelem, 

a magány, a szenvedés érzésének kifejezésére 
szolgálnak.

– Uram, te zseniális vagy, mindenre gondoltál. 
A nő egy csoda lesz!

– Igen, egy csoda. A nő erősebb lesz a férfinál. 
Könnyebben megoldja a problémákat, és jobban 
bírja a terhelést is. A nő boldogságot, szerelmet, 
szeretetet jelent. A nő teljes szívéből, lelkéből tud 
nevetni, mosolyogni. Mikor úgy érzi, hogy sírnia 
kell, sír, mikor boldog, akkor örömteli, mikor fél, az 
látszik rajta. A nő harcol az álmaiért, az igazságta-
lanság ellen, mindig jobb megoldásokon töri a fe-
jét, mindig kész áldozatot hozni a gyerekeiért. Egy 
nő sír, ha boldognak, sikeresnek látja a gyerekét, 
örömkönnyek csordulnak ki a szeméből. Egy nő 
szíve összetörik, ha egy fontos embert, személyt 
elveszít, de mégis képes felállni, és folytatni az 
életét. Egy nő tudja, hogy egy csók és egy ölelés 
meggyógyítja az összetört szívet.
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Csak egy dolgot felejt el mindig, és ez az egy 
hibája van: megfeledkezik arról, hogy mennyire 
értékes is valójában – szólt Isten.” 

Ismeretlen szerző

Mindenki szereti a telet. 
Én is. 
Persze nem határidőtlenül, úgy nagyjából de-

cember huszonhatodikáig. Ha addig nem képes 
megmutatni a havazós énjét, a továbbiakban már 
sokkal inkább vágyom melegebb éghajlatra. (Az 
engem odakívánóknak üzenem, hogy legyenek 
kedvesek még erősebben koncentrálni, mert 
idén sem jutottam oda. Köszönöm.) 

De, mint minden, természetesen a tavasz sem 
a kívánságkosárban, hanem a maga idejében ér-
kezik, így, ha tetszik, ha nem, a január és a február 
elkerülhetetlenül telik a gyönyörű napfelkeltéivel 
és az unalmas szürke hétköznapjaival. De a márci-
us már az a hónap, amikor látom a fényt az alagút 
végén, és kezdem elhinni, hogy a tavasz idén sem 
marad el. Maximum -ahogy tavaly is-, egy kedd 
délutánra esik majd, az éjszakai hó és fagy előtt, 

ami kinyírja az aranyesőt és a magnóliafa virágoz-
ni akarását. IS. 

De hagyjuk a meteorológiai előrejelzéseket, 
az időjárás mindig olyan, amilyen, túl meleg, túl 
hideg, túl száraz, túl esős, de változtatni nem tu-
dunk rajta -és rövid távon befolyásolni sem-, így 
el kell fogadjuk úgy, ahogy van. Koncentráljunk 
arra, hogy a körülöttünk lévő környezet egy nagy 
kifestőkönyv, és most következik a legnagyobb 
varázslat, újraéled a természet, és színes lesz a vi-
lág. Minden, ami eddig szürke volt, fakó és színte-
len, megtelik élettel.

Színes virágok helyett ma egy gyönyörűséges 
süteménnyel készültem. Persze nem véletlenül 
pont ezzel. Örökérvényű alapigazság, ha egy nő-
nek rossz napja van, akkor neked is az lesz, így 
időben jelzem, hogy -Zoltán barátod mellett- idén 
se felejtsd el a környezetedben élő hölgyeket. 

A „vigyél virágot március nyolcadikán, mert 
úgy illik” mozgalomnak nem vagyok híve több 
okból sem, de az odafigyelés, a törődés az min-
dig jól jön. 

Süti alakban, cukormentesen duplán!
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A rózsákhoz:
7 db nagy alma (mutatósabb, ha kétféle – más-

más színű -almával készítjük)
citromlé

Szóráshoz:
Fahéj
Porcukorhelyettesítő

Elkészítés:
A gyönyörűséges (ijesztő) külső szelíd belső-

vel párosul, így bármennyire bonyolultnak is tű-
nik, igazából csak türelem kell hozzá. 

Leveles tésztát kicsomagoljuk, linzer tortafor-
mába helyezzük, néhány helyen villával megszur-
káljuk, és 180 fokra előmelegített sütőben 10 
percig elősütjük.

Almákat félbevágjuk, a magházukat eltávolít-
juk, éles késsel a lehető legvékonyabb szeletekre 
vágjuk. Forrázásig citromleves vízbe tesszük! Vi-
zet feltesszük főni, édesítőszerrel édesítjük. Ami-
kor forrni kezd, beledobjuk a szeleteket. 2 percig 
forraljuk, majd szűrőlapáttal, papírtörlőre szedjük.

5 dl tejet feltesszük főni, hozzáadjuk a negyed-
annyit. A pudingporokat a maradék tejjel csomó-
mentesre keverjük. Amikor a tej felforr, félrehúzzuk, 
belekeverjük a pudingporos tejet, majd a tűzre 
visszatéve besűrítjük, ha kész, levesszük, és kever-
getés közben hűtünk rajta. A krémet az elősütött 
tésztára simítjuk, majd hirtelen rózsás kedvben 
találjuk magunkat. 

Miután kézzel foghatóak (kihűltek) a szeleteink 
elkezdjük megformálni a rózsákat: a kisebb, rövi-
debb darabokból indítjuk a közepét, majd a na-
gyobb szeleteket köré igazítva rózsát formázunk. 
Elsőre talán nem lesz tökéletes, de könnyen bele 
lehet jönni. 

A pite formánkat (kívülről haladunk befelé!), 
szorosan kirakjuk az almarózsákkal.

Visszatesszük a forró sütőbe, és 35-40 perc 
alatt készre sütjük. 

Ha kész, fahéjas porcukorhelyettesítővel meg-
szórjuk.

Ch teljes mennyiségben (12 szelet): 266 g
Ch 1 szeletben: 22,2 g

Ha tetszett a recept, kövessetek a Diab Diéta a 
la Panka Facebook oldalon is.

Almarózsás vaníliás pite

Hozzávalók:

A tésztához:
1 csomag Friss tönkölyös leveles tészta (Tante 

Fanny)

A krémhez:
2 tasak vaníliás pudingpor (nálam most ha-

gyományos dr Oetker, ezzel is számoltam)
6 dl tej
5 dkg negyedannyi édesítő

https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
https://www.facebook.com/diab.dieta.a.la.Panka
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http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
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SZEGHY KRISZTINA

A házasság csak egy darab papír?
Az evolúció „véleménye” a hosszú távú elköteleződésről

A házasság világnapját február 
második vasárnapján ünneplik világ-
szerte. A fogyasztói társadalommal 
ellentétben - amely a régi, elavult dol-
gok kidobását, cseréjét hirdeti - üdítő 
ritkaságként a házasság világnapja 
a hosszútávú értékeket képviseli: az 
elköteleződést és a hűséget próbálja 
népszerűsíteni. 
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Ennek egyre inkább megvan a létjogosultsága, hi-
szen a házasság olyan, mint Janus, a kétarcú római Isten: 
egyszerre jelent belépést egy stabil alapokon nyugvó, 
biztonságot nyújtó kapcsolatba, másrészt kilépést az ak-
tuálisan kellemes, de a kötelező „örök hűség” és egymás 
iránti felelősség gondolatát nélkülöző párkapcsolatok 
időszakából. Ezt a változást a fogyasztói társadalomban 
egyre nehezebb megugrani. 

A házasság ugyanakkor – Szendi Gábort idézve – 
„evolúciós alku” is, amelyben mindkét fél próbálja a sa-
ját érdekeit érvényesíteni. 

„Szaporodjatok és sokasodjatok!”

Nemcsak a Bibliából származik a Teremtéstörténet 
végén elhangzó „szaporodjatok és sokasodjatok” áldás, 
hanem – mondhatni ezzel egyetértésben - evolúciósan 
is erre a parancsra lettünk kódolva. 

Ha vissza kellene tekernünk gondolatban a bioló-
gia órákon szerzett ilyen irányú ismereteinkig, hát elég 
keveset tudnánk felmutatni. Talán az egyetlen, amelyet 
az evolúció által hajtott működésünkről tudunk, hogy a 
férfi alapvető célja, hogy „szórja a magot”. Valójában ez 
nemcsak a férfiakra igaz, a nőnek szintén evolúciós célja 
a szaporodás. 

Mindezt azonban technikailag meg lehet valósítani 
házasságon kívül is. Akkor mégis miért alakult ki a házas-
ság intézménye, és van-e bármi köze az evolúcióhoz? 

Majom kontra ember

A majomgyerekkel ellentétben, amely a születése 
után már képes belecsimpaszkodni az anyjába, az em-
bergyerek egy éves koráig lábra sem tud állni. A többi 
emlősállat kölykéhez képest, akik a születésüket követő 
néhány órán belül oda tudnak menni a saját lábukon az 
anyjuk emlőjéhez szopni, az embergyerek „koraszülött-
nek” számít. A szülei nélkül teljesen életképtelen, folya-
matos táplálást és gondozást igényel. 

Kanyarodjunk vissza oda, hogy az evolúció célja a 
szaporodás, és ezáltal a gének minél szélesebb körű 
elterjesztése. Igen ám, de a gének csak akkor tudnak 
sikeresen elterjedni, ha a megszületett utód életben is 
marad, megéri a felnőttkort, és szintén képessé válik 
a szaporodásra. Erre pedig akkor van a legnagyobb 
esélye, ha mindkét szülő egyaránt kiveszi a részét az 
utódgondozásból. 

A nő biztonságérzete

És itt jön be a képbe a nő biztonságérzete, mint evo-
lúciós szűrő. A várandósság alapvetően a nő testét erő-
sen igénybe vevő folyamat. Az evolúció tehát csak akkor 
„engedélyezi” a szaporodást, ha úgy „látja”, hogy mind 
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az anya, mind pedig a születendő utód túlélése 
biztosítva van. A körülmények mérlegelése a női 
testi funkciói (például stresszre reagáló hormo-
nok szintje), illetve lelki megélése által történik. 
Leegyszerűsítve: a gyermekáldáshoz fontos, hogy 
a nő úgy érezze, biztonságban van. Ha nincs biz-
tonságérzet, akkor az elsődleges evolúciós funkció 
érvényesül: az egyén túlélése mindenek felett, és 
a szaporodási funkció „letiltásra” kerül. Nem 
véletlen, hogy háború esetén sokszor szüne-
tel a nők menstruációs ciklusa, de ugyanez fi-
gyelhető meg az anorexiával küzdő lányoknál 
is, ahol a test úgy érzékeli, éhínség van. 

Mindenkinek mást jelent a biztonságér-
zet. Egy elmaradottabb országban, szegény 
körülmények között élő nő számára egészen 
más tényezők jelentik a biztonságot, mint a 
fejlett országokban élő pároknál, ahol általá-
ban elsődleges célkitűzés a gyermekvállalás 
előtt a saját otthon és autó megléte. 

Manapság Európában egy nő számára a 
párkapcsolatot tekintve a legnagyobb biz-
tonságérzetet a házasság intézménye adja, 
hiszen a nő az evolúciós elv által hajtva arra 
törekszik, hogy tartós kapcsolatban vállaljon 
gyereket, és erre a garancia számára a házasság-
ban vállalt hűség, na és persze az élet- és vagyon-
közösség. 

Egyenes arányosság

Minél kevésbé érzi magát biztonságban egy 
nő a párkapcsolatában, annál nagyobb az esé-
lye rá, hogy felmerül az úgynevezett funkcionális 
meddőség problémája. Ez azt jelenti, hogy bár 
a meddőségi kivizsgálások során a pár mindkét 
tagjánál mindent rendben találnak, ennek ellené-
re mégsem érkezik a baba. Míg sok esetben jön 
egy új kapcsolat, és vele együtt az áhított gyer-
mekáldás.

Ha a férfi nem akarja felvállalni a házassággal 
járó elköteleződést, a nő számára ez egy állandó 
bizonytalansági faktort jelent. Egy nő még 2022-
ben is nehezen boldogul egy pici baba felneve-
lésével, az őskorban pedig esélye sem lett volna 
a túlélésre. Márpedig hiába élünk 2022-ben, az 
evolúciós szűrőnk az őskorból származik… Bár 
manapság nem azzal kell megküzdeni, ha hiány-
zik az apa, hogy nincs, aki hazahordja a mamut-
húst, vagy levadássza a picire támadó kardfogú 
tigrist, mégis, ha a nő azt éli meg, hogy a leendő 
apára nem számíthat kellőképpen az utódgondo-
zásban, az megnehezítheti a fogantatást, vagy a 
várandósság sikeres kihordását. 

Férfielőny

Mi az, ami miatt a férfiak számára is vonzó le-
het a házasság intézménye? Nőként olvasva ezt 
az írást talán sokkolóan hangzanak az indokok, de 
evolúciós okból például azért, mert az elsődleges 
szaporodási funkciót figyelembe véve ezáltal biz-
tosítva van számukra egy állandó szexpartner. 

Másodsorban – szintén evolúciós okból - a férfi 
így biztosítva érzi a kizárólagosságot: biztos lehet 
abban, hogy a született gyermek tőle fogan. Ez 
pedig fontos, hiszen a nagycsaládi együttélések 
megszűnésével a férfi segítsége, szerepvállalá-
sa nélkül manapság is elég nehéz egy anyának 
a gyermekét felnevelnie. Egy férfi viszont csak 
akkor fog a gyerek felnevelésébe invesztálni, ha 
biztos benne, hogy az övé. 

Ráadásul az ember azért alapvetően érzelmi-
leg monogám, hiszen a szerelem érzése egy part-
nerre irányul, és együtt jár a másik birtoklásának 
az igényével. A házasság alapja tehát a szerelem 
ideje alatt kialakult kötődés. 

Természetesen senki nem ígérheti meg, hogy 
az esküvői harangok zúgása egyenes utat jelent 
az örök boldogsághoz, de a saját szakmai tapasz-
talatom az, hogy néha, amikor egy pár régóta vár 
az áhított gyermekáldásra, és testi szinten sem-
milyen akadályozó tényezőt nem találnak az or-
vosok, akkor érdemes lehet a fentiek tükrében az 
evolúció „szemüvegén” keresztül azt is átgondol-
ni, hogy hátha csak ez a „papír” hiányzik ahhoz, 
hogy valóra váljanak a vágyaik.

Forrás: 

Szendi Gábor: A házasság



Kedves Olvasó! Tudni kell rólam, hogy egy 
nagyon kíváncsi ember vagyok. Mindennek kere-
sem az okát, ezért mindig kutatok, és mivel ez egy 
végeláthatatlan folyamat, ezért mindig egy új is-
meret férkőzik a látókörömbe. Az élet egy tanulás 
– tartja a mondás, és valóban úgy gondolom, fo-
gyasztói társadalmunk „reklámja” ellenére, nem 
kell elhinnünk, hogy kész dolgokat kaphatunk.

Január végén, születésnapomra egy kisebb el-
vonulást – egy workshopot ajándékoztak nekem. 
Zentai Anna asztrozófusnál jártam, aki abban se-
gített, miként tudok a saját elakadásaimon túl-
jutni. Két nagyon fontos momentum fogott meg 
ezen a napon. Az egyik, hogy MINDIG FOLYA-

MATBAN VAGYUNK – avagy, ne akarjunk meg-
érkezni valahova (ne higgyük el, hogy majd kész 
megoldásokat kapunk). Az élet folyamatos válto-
zás, és vannak eredményesnek és kevésbé annak 
tűnő tapasztalások. De a lényeg nem ez, hanem 
hogy úton vagyunk, tapasztalunk és változtatunk 
és VÁLTOZUNK.

Kozmetikai értelemben azt gondolom, az el-
múlt egy évemet nézve, hogy ez az állítás pon-
tosan igaz. A nők vágynak a kifogástalan és soha 
nem öregedő bőrre. Nyilván az internet vilá-
ga hozott jó pár képi megjelenítést, melyben a 
személyiség jelentős részben torzulhat ebbe az 
irányba. Nos, ezt nem azért írom, hogy bárkit is 

Bőrünk egészségénekBőrünk egészségének
nyomábannyomában

A kozmetikus története, aki saját bőrén
tesztelt, tapasztalt és gyógyította magát

MAYER PETRA

Miért szeressük bőrünket?
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becsméreljek abban, mi fontos neki a külsőjében, 
inkább helyezném a hangsúlyt arra, hogy a KIFO-
GÁSTALAN, MAKULÁTLAN, BABABŐR nem léte-
zik. Hogy miért?

Tisztába tennék egy nagyon fontos
tudnivalót! 

A testünk egy élő szervezet, a bőr a legna-
gyobb szerve. A bőr sejtjei megújulnak 28 – 40 
naponta (ahogy idősödünk, egyre lassabban). 
Hogy ezt miként lehet látni a tükörben? Hogy 
vannak napok – amikor mondjuk ugyanolyan ru-
tinban teltek a napjaink, de egyszerűen látszik az 
arcon, hogy most nem olyan állapotban van, mint 
máskor. Talán kevésbé üde, kevésbé feszes. De 
a jó hír, hogy ez átmeneti. Merthogy ez a ciklus 
ismétlődik. Ahogy telik az idő, érdemes a kúrák 
utáni fenntartó arckezelések idejét csökkenteni, 
akár 3 hetes intervallumra. Kivétel természetesen 
azok a kúrák, amik heti, vagy 2 hetes gyakorisá-
got igényelnek a látványos javulás érdekében. 

A bőrünk állapotára nem is gondoljuk, meny-
nyi minden befolyással lehet. De elkezdem őket 
sorolni és nem azért, hogy ez bárkit elrettentsen, 
inkább azért, hogy végre reálisan lássuk magun-
kat és lehetőségeinket. A teljesség igénye nélkül: 
genetika, életformánk, szokásaink, korosodás, al-
vás, levegő minősége (tapasztalták már a vidékről 
a fővárosba költözők, hogy 
mennyire begyullad az 

arcuk?), táplálkozás, stressz – lelki megpróbáltatá-
sok (hormonváltozás, immunrendszer legyengü-
lése), időjárás, évszakok változása, napsugárzás, 
UV terhelés, kék fény terhelés, kozmetikai készít-
mények használata / nem használata.

Ha a bőrünk állapotán szeretnénk javítani, egy 
konzultáció lehetőséget ad arra, hogy végig ve-
gyük mindazokat a körülményeket, amelyek be-
folyással vannak bőrünkre és reális képet kaphas-
sunk arról, hogy például a szalonkezelésen túl, 
milyen otthonápolási rutinnal lehet védekezni a 
környezeti ártalmak ellen. 

A piacon nagy a kínálat, de vajon jogos lehet-e 
az elvárás, hogy egy – két termékkel a kezelések 
eredménye fenntartható legyen, és védelmet 
nyújtson a befolyásoló körülmények ellen? 

Itt csatolnék vissza írásom kezdetéhez: a bőrá-
polás is egy folyamat, ahogyan az arckezelések 
és az esztétikai beavatkozások is a táplálkozás, 
a testedzés stb… Tesztelünk, tapasztalunk, vál-
toztatunk. A szakember adja a tudását, a vendég 
próbálja alkalmazni a tudást és önmaga fog tudni 
döntést hozni arról, hogy mi neki a legjobb. OTT 
és AKKOR. Mert minden változik… FOLYAMAT-
BAN VAGYUNK. És azt gondolom, ez a valódi 
megérkezés. 
Szeressük a bőrünk! Gondoskodjunk róla is!
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CZECZON

Az MVM Csoport elkötelezett a fenntartható elektromobilitás további fejlesztése iránt, ezért 
indította el MVM GO nevű e-autós lakossági tartósbérleti szolgáltatását - mondta az MVM Cso-
port kereskedelmi és ügyfélkapcsolati vezérigazgató.

E-autós lakossági 
tartósbérleti szolgáltatás 

Tomaj Balázs, a Drivingcamp autós és motoros 
tanpályán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, 
elkötelezettségüket jelzi, hogy a MÁV-Volánbusz-
szal közösen részt vesznek a tömegközlekedés 
elektrifikációjában, és aktív szerepet vállalnak a 
rövidtávú városi közlekedési igények kiszolgá-
lásában, a mikromobilitási eszközök piacán is. 
Emellett folyamatosan fejlesztik a töltési szolgál-
tatásaikat is.

Az eddig megtett lépések mellett keresik az 
elektromobilitást ösztönző új lehetőségeket, 
ezek egyike a tartósbérleti szolgáltatás, amely út-
törő kezdeményezés a hazai lakossági piacon.

A rendezvényről kiadott közlemény szerint az 
MVM GO az MVM Csoport és a Mercarius Flot-
takezelő e-autós lakossági, tartós bérleti szolgál-

tatása a vállalti lízingeknél megszokott komplex 
szolgáltatásokat nyújtja lakossági ügyfeleknek. A 
36, 48, 60, vagy 72 hónapos futamidővel választ-
ható tartósbérleti konstrukció teljes körű szolgál-
tatáscsomagot kínál - karbantartással, téli-nyári 
gumicserével és biztosítással - kiegészítve egy 4 
órás vezetéstechnikai tréninggel.

Alkér Zoltán, az MVM Csoport infrastruktúra 
vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az új 
szolgáltatást az teszi teljessé, hogy az MVM Mo-
biliti, amely az ország legnagyobb elektromos 
töltőhálózati üzemeltetője, 2022. január 1-től 
több mint 1500 kútoszlopán kizárólag megújuló 
forrásból származó zöld energiát nyújt felhasz-
nálásra. Hozzátette, hogy a Mobiliti szolgáltatása 
Európaszerte 180 ezer töltőponton érhető el.
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