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Magazinunkat szemlézi az Observer

Havi rendszerességgel megjelenő digitális kiad-
vány, pdf formátumban. A Csak Pozitívan Média Kft. 
fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen 
módszerrel, technikával történő másolásával és ter-
jesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó ol-
dalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar 
törvények védik. A Csak Pozitívan Média Kft.  pontos 
és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájé-
koztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget 
nem vállal. A cikkek és hirdetések tartalmáért a szer-
zők vállalják a felelősséget.

Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! 
Fontos, hogy életünkben kiaknázzuk a képpeségeinket.

Fel kell fedeznünk és fejleszteni képességeinket, hogy a folyton vál-
tozó világban helyt tudjunk állni. De hol is kell kezdeni a folyamatot? 
Megtalálni életünkben azokat a dolgokat, amik nem mennek, amitől 
ódzkodunk, amik sosem sikerülnek. Majd megvizsgálni, hogy mely tu-
lajdonságaink, készségeink és képességeink hátráltatnak és melyek 
gyengék vagy kiforratlanok. Előfordul, hogy olyan képességekre lenne 
szükségünk, melyeknek nem is vagyunk tudatában. Hogyan tudnánk 
teljes életet élni, ha bizonyos dolgokat nem teszünk meg, nem érünk 
el, mert nem érezzük elégnek magunkat hozzá. Ha feltártuk és őszintén 
szembenéztünk hiányosságainkkal, akkor meg kell találnunk azt a hi-
teles mentort, aki segíteni tud kiaknázni a bennünk rejlő lehetőségeket, 
felébreszti, megtanítja használni és segít tudatosítani, hogy igen, ezek 
is mi vagyunk és birtokolni tudjuk ezeket a tulajdonságainkat.

Azután pedig, ha helyzet van, kihívás, megoldandó feladat, elérendő 
cél, és a képességek aktiválódnak, nem szabad megfutamodnunk, 
bele kell állnunk. Vinni és képviselni az ügyünket.

Rengeteg út és forma lehet segítségünkre abban, hogy emberként ki-
aknázzuk, fejlesszük a képességeinket. Igyekezzünk radikálisan őszinté-
nek lenni magunkhoz. Higgyük el, hogy rengeteg tapasztalat vár ránk, 
hogy a közhelyes szóval: „sikeres” életünket élhessük. Én inkább a „hite-
les, teljes, elégedett” szavakat használnám elérendő célként.

Természetesen mindezt úgy, hogy közben Emberek maradunk. Képes-
ségeinket nem csak magunk, hanem a közösség javára is fordítjuk. 
Igyekszünk jobbá tenni a világot, melyben élünk. Gyermekeinket pedig 
ösztönözzük arra, hogy ők is hasonlóképpen tegyenek. Hisz elengedhe-
tetlen fontosságú ezen értékek, szemlélet átadása is a következő ge-
nerációknak. Kívánom, hogy magazinunkban megtalálja az informáci-
ót mindehhez Kedves Olvasó!

*****
Látogassák meg honlapunkat: www.cspm.hu! 
Ne feledjék, magazinunkban a tartalom, a linkek és a hirdetések 
kattinthatóak. Várjuk felületeinken! A tudatos emberek minket 
választanak!

*****
Tartalmainkban maradunk elkötelezettek a fenntartható jövő, a kör-
nyezettudatosság, környezetvédelem, a klímakatasztrófa enyhítése, 
a mentális és fizikai egészség megőrzése, a tudatos élet, az önisme-
ret és önfejlesztés, a tudatos és a környezettel szimbiózisban működő 
gazdaság-ipar-kereskedelem átalakítása, a békés egymás mellett 
élés, az elfogadás mellett. Természetesen a felsorolást még sorol-
hatnánk. 

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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A GBRMPA riasztó jelenségként számolt be ar-
ról, hogy miközben a tudósok az idén hűvösebb La 
Nina miatt a korallok egészségi állapotának javulá-
sára számítottak, ennek ellenkezője következett be.

A tudósok az ismétlődő korallfehéredést is 
előidéző üvegházhatású gázkibocsátás korláto-
zását sürgették. 

David Wachenfeld, GBRMPA vezető tudósa rá-
mutatott, hogy bolygónk és a korallzátony is 1,5 
Celsius fokkal melegebb, mint 150 évvel ezelőtt. 
Ennek következtében az időjárás is megváltozik, 
váratlan eseményekre kell számítani. Mint hozzá-
fűzte: őt már semmi sem tudja meglepni.

Az Ausztrál Tengertudományi Intézet (Aims) és 
a GBRMPA helikopteres légi felmérést végzett a 
Nagy-korallzátony tengeri parkjának teljes, 2300 
kilométeres hosszában, amely mintegy 750 kü-
lönálló korallzátonyt foglal magába.

A négy részre osztott tengeri park mind a 
négy területét érinti a korallfehéredés - mondta 
el Wachenfeld. 2016 óta ez már a negyedik tö-
meges korallfehéredés a Nagy-korallzátonyon, 
és az első olyan, ami a La Nina éghajlati körül-
ményei idején zajlik.

Neal Cantin, az Aims kutatója, aki a két meg-
figyelőcsoport egyikét vezette, személyesen a 

Újabb korallfehéredés zajlik 
a Nagy-korallzátonyon

Nagy-korallzátony 1800 kilométer hosszú terüle-
tének állapotát mérte fel helikopterről. Beszámo-
lója szerint a Whitsunday-szigetek és Cooktown 
közötti területen mindenütt fehéredik a korall.

A tengeri park déli szekciójában azonban a fe-
héredés enyhébb, mint a többi területen, és ott 
vannak olyan koralltelepek, amelyek egészségesek.

A korall kifehéredése akkor következik be, 
amikor a telepet alkotó állatokat stressz éri az 
átlagon felüli vízhőmérséklet miatt. A korallállat 
kilöki a benne élő algát, amely táplálja és színezi 
a korallt.

A korallok ugyanakkor túlélhetik a kifehére-
dést, és Cantin elmondta, hogy az Aims és más 
szervezetek tudósai az év végéig víz alatti ellenőr-
zéseket végeznek, hogy ellenőrizzék, hány korall 
maradt életben és nyerte vissza a színét.

A korallok széles körű, tömeges kifehéredése 
a zátonyon először 1998-ban fordult elő, majd 
2002-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2020-ban és 
most 2022-ben is. Tavaly az UNESCO tudományos 
tanácsadói azt javasolták, hogy a Nagy-korallzá-
tony kerüljön fel a veszélyeztetett világörökségi 
helyszínek listájára. Az ausztrál Morrison-kor-
mánynak azonban sikerült elérnie, hogy elhalasz-
szák ezt a lépést.

A Nagy-korallzátonyt felügyelő ausztrál tengeri park hatóság (GBRMPA) közleménye szerint a 
zátony mintegy 1200 kilométernyi hosszúságú területét érinti az újabb, már hatodik tömeges 
fehéredés, amit a globális felmelegedés okoz. A tudósok azonnali lépéseket sürgettek a klíma-
válság elhárítására.

CZECZON
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Az erdők legalább fél Celsius-fokkal hűvösebben tartják a Földet egy új kutatás friss adatai 
szerint. A globális és helyi hőmérsékletre gyakorolt hatásuk miatt a világ erdei sokkal nagyobb 
szerepet játszanak a klímaválság elleni védekezésben, mint korábban gondolták - írja a The 
Guardian online kiadása a Frontiers in Forests and Global Change című tudományos lapban 
megjelent kutatás alapján.

Az erdők szén-dioxid-felvételben játszott sze-
repét alaposan megvizsgálták már. Új, átfogó 
adatok azonban arra utalnak, hogy ennél sokkal 
jelentősebb előnyöket nyújtanak: ahogy az ener-
giát és a vizet átalakítják, segítenek hűvösen és 
nedvesen tartani a közeli és távoli levegőt.

Az egyes erdők - a szén-dioxid-felvételen túli 
- előnyeit feltáró első kutatás azt találta, hogy a 

Latin-Amerikán, Közép-Afrikán és Délkelet-Ázsi-
án végighúzódó esőerdősávból jut a Földnek a 
legtöbb előny.

Amerikai és kolumbiai kutatók megállapí-
tották, hogy összességében legalább fél Celsi-
us-fokkal tartják hűvösebben a Földet az erdők. 
Brazíliától és Guatemalától Csádig, Kamerunig és 
Indonéziáig a trópusokon több mint egyfokos a 
hűtőhatás.

                          Fél fokkal tartják            
  hűvösebben a Földet az erdők



8    CsPM

„Az erdők kulcsfontosságúak a klímaválto-
zás enyhítésében, de az alkalmazkodásban is” - 
mondta Louis Verchot, a Trópusi Meződgazdaság 
Nemzetközi kutatóközpontja (CIAT) vezető tudó-
sa, a tanulmány vezető szerzője.

Az erdőirtásnak pusztító hatása van a fajgaz-
dagságra, az élelmiszer-biztonságra és a globá-
lis felmelegedésre. A ENSZ éghajlatkutatási kor-
mányközi bizottságának (IPCC) friss tanulmánya 
felhívta a figyelmet a növekvő hőmérséklet em-
beriséget fenyegető katasztrofális következmé-
nyeire.

A friss kutatás eredményei azt sugallják, hogy 
a levegő hűtésén kívül az erdők megvédenek a 
szárazságtól és a klímaválság miatti áradásoktól 
is.

Az erdők hűtő hatása egy sor biofizikai ténye-
zőnek - a faanyag, a levelek és a lombkorona-sű-
rűség - köszönhető.

Ezen kívül a kutatók azt találták, hogy az erdők 
úgynevezett biogenikus illékony szerves vegyü-
leteket (BVOC) bocsátanak ki, ezek aeroszolokat 
hoznak létre, melyek visszaverik a beérkező ener-
giát és felhőket formálnak - mindkettőnek hűtő 
hatása van. Noha ezek két üvegházhatású gáz, az 
ózon és a metán felhalmozódását is segítik, a hű-
tőhatás meghaladja a melegítő hatást.

A mély gyökerek, a hatékony vízfelhasználás 
és a lombkorona minősége is enyhítik a szélsősé-
ges hőség hatásait.

Mindezek a fizikai tulajdonságok lehetővé te-
szik, hogy az erdők a hőséget és a nedvességet 
elvigyék a földfelszíntől, ahol az ember él. Ez köz-
vetlenül hűti a helyi környezetet, valamint befo-
lyásolja a felhők kialakulását és a csapadékot, en-
nek pedig jóval távolabbra ható következményei 
vannak.

Deborah Lawrence, a Virginiai Egyetem pro-
fesszora, a tanulmány vezető szerzője szerint a 
világ erdeinek jobb védelme, területük bővítése 
és jobb kezelésük az egyik legígéretesebb ter-
mészetes megoldások egyike.
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Zoltai Dániel elmondta, a programot tavaly 20 
fészekkel kezdték el, majd a kedvező tapasztala-
tok után döntöttek a bővítésről. Az ívásra alkal-
mas szerkezeteket saját kezűleg készítették.

A neszmélyi Duna-ágban, illetve a dunaalmá-
si öbölben elhelyezett, több csoportban lerakott 
fészkeket bójákkal jelölték meg, és felirattal is 
figyelmeztetik a horgászokat, hogy a környéken 
óvatosan közlekedjenek, illetve óvják a szerkeze-
tek épségét.

A szövetség elnöke kiemelte, legfontosabb 
célkitűzéseik között szerepel, hogy megőrizzék 
vizeink élővilágának sokszínűségét, a fajok válto-
zatosságát.

A horgászat társadalmi elismertségének, va-
lamint a megnövekedett állami támogatásnak és 
az egyre kedvezőbb törvényi szabályozásnak kö-
szönhetően jut forrás a vizes élőhelyek és a kör-
nyezet védelmére.

Természetes körülmények között a Dunában 
lerakott ikráknak csak kis részéből lesz kifejlett 
hal, mert a hajóforgalom és a rárakódott üledék 
miatt a fészket belepheti az iszap, különféle szeny-
nyeződésektől megromolhat, a lerakott ikrákat 
más halak is elfogyaszthatják.

Az álló és folyóvizekben egyaránt előforduló 
süllő az egyik legnemesebb hazai ragadozó ha-
lunk. Ivásának ideje márciusban kezdődik, 10 fo-
kos vízben. Az ívóhelyet a hím süllő választja, és az 
ikrák lerakása és kikelése alatt tisztogatással, őrkö-
déssel gondoskodik az ivadékok biztonságáról.

A Komárom-Esztergom Megyei Horgászegye-
sületek Szövetsége a megye legnagyobb civil kö-
zössége, 58 tagegyesület közös szervezete mint-
egy 20 ezer aktív taggal, közülük 3200 ifjúsági és 
gyermekhorgásszal. A szövetség rendezvényeket 
szervez, halgazdálkodási feladatokat lát el, vala-
mint halőri tevékenységet végez a Duna megyei 
szakaszán.                                   Nyitókép: MTI/Komka Péter

Mesterséges fészkekkel segítenek 

A Duna nyugodt folyású mellékágaiba 84 mesterséges süllőfészket helyezett el a Komárom-Esz-
tergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége, segítve ezzel az egyik legnemesebb magyar-
országi ragadozó hal állományának.

CZECZON
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Számos madárfaj csaknem egy 
hónappal korábban fészkel, 
mint egy évszázada

A gobális felmelegedés a madarak fész-
kelési szokásait is megváltoztatta: egy új ta-
nulmány szerint számos madárfaj csaknem 
egy hónappal korábban rakja le tojásait, 
mint száz éve.

Amerikai tudósok a Chicago környékén gyűj-
tött tojásmintákból elemezték a madarak fész-
kelési tendenciáit, és megállapították, hogy a 72 
madárfaj - amelyekről történelmi és modern ada-
tok is rendelkezésre állnak - körülbelül egyharma-
da most sokkal korábban fészkel, mint korábban.

Ezek a fajok - köztük a kék vércse, a pacsirta 
és a mezei veréb - átlagosan 25 nappal korábban 
rakják le első tojásaikat, mint 100 évvel ezelőtt - 
idézte a kutatást a The Guardian cikke. A kutatás 

rámutat: a légkör felmelegedése valószínűleg 
felborítja a folyamatot, amely sokáig megingat-
hatatlannak tűnt.

John Bates, a Field Múzeum madarakkal fog-
lalkozó kurátora és a tanulmány vezető szerzője 
szerint „amit látunk, az egyértelműen abba az 
irányba mutat, hogy az éghajlatváltozás jelentős 
hatással van a madarak viselkedésére”.

A Journal of Animal Ecology című folyó-
iratban megjelent tanulmány a 1880 és 1920 
között, madártojásokról gyűjtött feljegyzések-
re, valamint a Field Múzeumban dolgozó Bill 
Strausberger és a chicagói Illinois Egyetemen 
dolgozó Chris Whelan kutatására támaszkodott. 
A tanulmány szerint a madarak korábbi fészekra-

Pinty
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kása szoros összefüggést mutat a légköri szén-
dioxid-szint emelkedésével, ami a globális fel-
melegedés egyik fő okozója.

A madarak a fészkelést a tavasz más esemé-
nyeihez, például a növények rügyfakadásához és 
a rovarok számának növekedéséhez igazítják. Az 
éghajlatváltozás azonban felborította a megszokott 
ritmust: az Egyesült Államokban a medvék koráb-
ban ébrednek fel a téli álomból, a cseresznye-, őszi-
barack-, körte-, alma- és szilvafák pedig hetekkel 
korábban virágoznak, mint korábban. Nagy-Britan-
niában a növények 1987 és 2019 között egy teljes 
hónappal korábban virágoztak, mint 1986 előtt.

Bates arra is rámutatott, hogy a korábbi fész-
keléssel a madarak ki vannak téve az esetleges 
tavaszi hideghullámok kockázatának, ami a nö-

vényekre és rovarokra, s ennek következtében a 
madarak szaporodására is hatással lehet. „A tava-
szok egyre változékonyabbá válnak, és ez áldoza-
tokat követel” - fűzte hozzá. 

Nagy szerepet játszhat számos madárfaj popu-
lációjának csökkenésében az évszakok összeku-
szálódása olyan egyéb tényezőkkel együtt, mint 
az élőhelyek elvesztése és a növényvédő szerek 
válogatás nélküli használata.

Egy 2020-ban készült tanulmány arról tájékoz-
tatott, hogy 1970 óta közel 3 milliárd madár tűnt 
el az Egyesült Államokból és Kanadából, ami az 
összes madárfaj közel egyharmadát jelenti. A ku-
tatók szerint a veszteségek „elképesztőek” voltak, 
legsúlyosabban a verebek, a feketerigók, a pa-
csirták és a pintyek populációja csökkent.

Pacsirta

Feketerigó
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https://www.myforest.hu/


Szakmai munkatársat keres 
a GreenDependent!

A GreenDependent Intézet új munkatársat 
keres,

• aki egy állást nem csak a munka, hanem a cél 
miatt is vállal;

• aki szívesen dolgozik egyedül (ld. home offi-
ce), de csapatban is (irodai közös napok);

• akinek fontos a fenntartható energiafogyasz-
tás és a kislábnyomos életmód a saját magánéle-
tében is;

• aki szereti a változatos munkát, és ha kutatás 
is a fő munkája, szívesen szervez rendezvényt, ír 
posztokat, de kisfák válogatásától és az iroda kö-
zös takarításától sem riad vissza.

Bővebb információ ITT.
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Újabb globális klímasztrájkot tartott 
a Fridays for Future mozgalom

Hetedik alkalommal szervezett globális klí-
masztrájkot a Fridays for Future mozgalom, 
a világ több mint 700 városában, köztük Bu-
dapesten vonultak utcára az emberek 25-én, 
hogy felhívják a figyelmet az ökológiai és klí-
maválságra.

A több mint 
3 éve indult el 
a Fridays for 
Future moz-
galom, amely 
fiatalok ezreit 
mozgósította, 
hogy kiálljanak 
a jövőjükért.

Egyre több 
ember ismeri 
fel, hogy baj 
van és változtatni kell, a politikai és gazdasági 
döntéshozók ugyanakkor továbbra sem kezelik 
megfelelő komolysággal a problémát. Nem tör-
téntek meg azok a szükséges lépések, amelyek 
azt biztosítanák, hogy a gazdasági profit helyett 
a természet és az emberek egészsége legyen a 
legfontosabb érdek - emelték ki a közleményben.

A mozgalom tájékoztatása szerint Budapesten 
ezren tüntettek. A tüntetésen a Fridays for Futu-
re ismertette 12 pontos követelését, egyebek 
mellett önálló környezetvédelmi minisztérium 
létrehozását, 2030-ig a hazai üvegházhatású gáz-
kibocsátás 65 százalékos csökkentését, a Paks2 
beruházás leállítását kérik, valamint a gazdasági 
tevékenység és az idegenforgalmi, turisztikai célú 
nagyberuházások megtiltását a nemzeti parki és 
Natura 2000-es területen, a dízelüzemű gépjár-
művek kivezetését 2026-ig, vegyszermentes me-
zőgazdaságot és az erdőtörvény felülvizsgálatát.

Az ökológiai válság és az oktatás elválasztha-
tatlan, fontos a következő generációk tájékoz-
tatása és felkészítése a nehézségekre, amikkel 
szembe kell majd nézniük. Ezt a feladatot csak 
megbecsült és motivált pedagógusok tudják el-
végezni, ezért a Fridays for Future mozgalom kiáll 
a sztrájkoló tanárok mellett.

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

https://intezet.greendependent.org/hu/node/671
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Őshonos erdőt alakítanak ki az érdi 
Beliczay-szigeten 

A Pilisi Parkerdő 61 ezer facsemetét ülte-
tett el az Érd közelében lévő Beliczay-szigeten, 
hogy a 67 hektáros területen az eddig két fa-
fajból álló sérülékeny erdőborítást stabil, vál-
tozatos állományú puhafás ligeterdők váltsák 
fel - közölte a társaság szóvivője.

Mészáros Péter tájékoztatása szerint a szigeten 
a beavatkozás előtt szinte csak nemesnyár élt. Az 
egykor gazdasági céllal ültetett azonos génkész-
letű egyedeknek gyenge a környezeti hatásokkal 
szembeni ellenálló képessége, a területen egyre 
több a pusztuló fa.

A jelenleg közel 10 hektárt érintő erdőtelepí-
tés során szürkenyár, fehérnyár, korai juhar, méz-
gás éger, valamint szil csemetéket ültettek. Az 
állományt a terület nagy látogatottsága miatt a 
városi parkokban is jellemző fafajként több ezer 
platáncsemetével egészítették ki.

A Beliczay-sziget Érd déli részén található, a 
környék legháborítatlanabb formában megma-
radt, a táj ősi arculatát megőrző része. Valaha a 
szigetet egy vékony Duna-ág választotta el a szá-
razföldtől, de idővel ezt lecsapolták, így egy fél-
kör alakú lápos terület alakult ki.

Az ártéri erővel borított területen néhány éve 
kialakították a Tőzike Tanösvényt, tájékoztatótáb-
lákkal, tornaeszközökkel, tűzrakókkal, pados ki-
ülőkkel.

A Pilisi Parkerdő az ország egyetlen parkerdő-
gazdasága, 65 ezer hektárt kezel Pest és Komá-
rom-Esztergom megyében a Gerecse, a Pilis, a 
Visegrádi és a Budai-hegység, a Gödöllői-domb-
ság, valamint a Csepeli-síkság területén. Területét 
évente 30 millió látogató keresi fel.

A Coca-Cola évi 230 tonnával csökkenti 
a műanyagfelhasználását 

A Coca-Cola Magyarország több mint 800 
millió forintos beruházással éves szinten kö-
zel 230 tonnával csökkenti a műanyagfel-
használását.

A közlemény szerint a társaság a 4-es és 6-os 
kiszerelésű multipack alumíniumdobozok eseté-
ben használt korábbi zsugorfóliát innovatív tech-
nológia révén 100 százalékban újrahasznosítható 
kartoncsomagolásra cseréli.

A technológia lényege az, hogy egy erős kar-
tonpapír tető fogja össze a megadott kiszerelés-
ben értékesített alumínium dobozokat.

A Coca-Cola HBC csoport az innováció révén 
15 millió euró értékű befektetésével az Európai 
Unióban évente hozzávetőlegesen 2000 tonná-
val csökkenti a műanyagfelhasználását csoport-
szinten. 

A vállalat fenntarthatósági vállalásai között sze-
repel, hogy 2030-ra a felhasznált PET palackok és 
alumíniumdobozok 100 százalékának megfelelő 
mennyiséget gyűjtenek be és hasznosítanak újra, 
emellett csomagolásaikon és kampányaikon ke-
resztül az újrahasznosítást és a szelektív hulladék-
gyűjtést népszerűsítik - írta a Coca-Cola Magyar-
ország.

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK
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Tanácsok 
a fenntartható háztartás vezetéshez
Főzéstől a testápolásig, 

takarítástól a hulladékkezelésig

Egy könyv, amiben minden benne van. Tapasztalatokon alapuló életvezetési, életszervezési taná-
csokat találunk benne, részletes leírásokkal, termékekkel, beszerzési pontokkal. Amit magunkénak 
érzünk és elfogadunk, azonnal hasznosíthatjuk. Tóth Andi könyve végigvezet minket mindazokon a 
lehetőségeken, melyekkel egy fenntartható, zéró waste-es háztartást tudunk kialakítani. Ám nem csak 
a technikai oldalát mutatja be, leírja az időszervezés és a pszichológia oldaláról is, hogy hogyan ne 
költekezzünk túl, mi mindent ne fogadjunk el és be, amire nincs szükségünk. Ezzel is csökkentve a 
felesleges, haszontalan tárgyaink sorát. De lássuk, hogyan jutunk el a szemetes kidobásáig. És hogy 
még bővítsük ismereteinket, most egy kiegészítő könyvecske is került Tóth Andi: Dobd ki a szemetest! 
című könyve mellé, ez pedig a Tavaszi megújulás hulladék nélkül.
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Andi az indulást így fogalmazta meg:
„A könyv címét olvasva, sokan értetlenül vagy 

csodálkozva nézhetnek, és első gondolatuk talán ez:
Egy hulladék és szemét nélküli háztartást ve-

zetni képtelenség, de ha a környezetünk megóvá-
sa, tisztábban tartása mellett még spórolhatok is 
a családi kasszán, akkor érdekel a megoldás.

2016 januárjában még én is ugyanígy érez-
tem, bár a környezettudatos élet korábban sem 
állt messze tőlem. Már kezdő háziasszonyként is 
fontosnak tartottam az egészséges életmódot, 
igyekeztem minél természetesebb alapanya-
gú élelmiszereket vásárolni. Később a háztartási 
tisztítószereknél is fontos szempont lett a termé-
szetesség, mivel a családtagjaim hajlamosak az 
allergiás megbetegedésekre (ekcéma, bőrszá-
razság, poratka- és pollenallergia). A természetes 
alapanyagok bevezetésével a tüneteink javarészt 
megszűntek. Ezt már teljes sikernek éltem meg, 
pedig még csak szó sem volt a hulladékcsök-
kentésről. Teljes bizonyossággal állítottam, hogy 
igazi környezetvédő vagyok. Abban az időben 
szerencsés anyagi helyzetünknek köszönhetően 
nem számított, hogy az öko/bio termékek jelen-
tősen drágábbak, mint a hagyományos megfele-
lőik. Ma azonban, ha megtehetném, sem folytat-
nám azt a fajta életet.

Úgy éreztem, hogy egy kis tudatossággal 
és odafigyeléssel működhet a dolog. Hittem, 
hogy a Háztartásom Hulladék Nélkül2 valóban 
elérhető cél.

Ezzel a tudattal vágtam bele, és ahogy a könyv-
ben is olvashatod, lépésről lépésre haladtam ház-
tartásom hulladékának csökkentésében. Ebben a 

folyamatban szeretnék neked segíteni, olyan gya-
korlati tippekkel, ötletekkel, tanácsokkal, amik a 
saját egyedi háztartásod hulladékminimalizálá-
sában irányt mutatnak, és ebben a hosszú folya-
matban motiválnak, hogy ne add fel, amikor néha 
– szinte elkerülhetetlenül – elakadsz.

A hulladékcsökkentés végeredményben jó 
móka, egy állandó kihívás – amelyben azonban 
érdemes saját, hosszú távon is fenntartható kö-
vetkezetes tempódban részt venni – és még kü-
lönféle előnyökkel is jár. Én a következőket ta-
pasztaltam meg:

kevesebb szemét és hulladék a környeze-
tünkben;

tudatosabb gondolkodás és tudatosabb vá-
sárlási, fogyasztási szokások;

egészségesebb család;
érzékelhető megtakarítás a családi kasszában.”

A két könyv nagyon részletesen végigmegy a 
háztartás átalakításának lépésein. Megmagyaráz-
za a szemét és a hulladék fogalmát. Kitér a rek-
lámok hatásaira. Bevezet a szemléletmód váltás-
ba, tippekkel segít, hogyan ne add fel, amikor a 

folyamatban vagy. Andi személyes tapasztalata-
ival vezet végig a hulladék gazdálkodás, a kert, 
a bevásárlás, tisztálkodás, főzés, hobbiállatok, ru-
határ, takarítás, a társadalmi rétegek (családtól a 
munkahelyig), és az élet még számos területén. 
Felhívja a figyelmet a felelősségvállalásra és a tár-
sadalmi szerepvállalásra.

Ha egy kézikönyvet szeretne, melyből a tu-
datos és felelős, környezettel harmóniában lévő 
életvezetést alapjaitól megtanulhatja, a Dobd ki a 
szemetest! jó választás lesz. 

Hamarosan interjút is olvashatnak Tóth Andi-
val magazinunk hasábjain.
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Hulladékmentesítő szerkezetet
a Sebes-Körösön

A folyóban úszó hulladékot összegyűjtő 
szerkezetet helyeztek üzembe Nagyvá-
radnál a Sebes-Körösön, közölte szerdán 
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ), Tánczos Barna romániai környe-
zetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisz-
tert idézve. 

A miniszter elmondta: a most üzembe helye-
zett víztisztító szerkezet a folyóban úszó hulla-
dékot mozgatható karon keresztül állítja meg és 
gyűjtőtartályba irányítja. A begyűjtést követően a 
hulladékot újrahasznosítják. 

Tánczos Barna kiemelte: a beruházás a ma-
gánszektor kezdeményezésére, a civil szektor és 
a hatóságok együttműködésével valósult meg. 
Hozzátette: a most átadott hulladékmentesítő 
szerkezethez hasonlót telepítenek a következő 
két hónapban a Szamoson is. A román vízügyi ha-
tóság ugyanakkor további hét, az úszó hulladék 
összegyűjtésére alkalmas berendezés terveit ké-
szítette el. Ebből négyet a Szamosok medencé-
jében, hármat pedig a Körösök medencéjében 
helyeznek el.

Tánczos Barna arról is beszámolt, hogy az el-
múlt két napban a folyók megtisztításán dolgozó 
romániai és magyarországi szakemberekkel talál-
kozott. Kedden Szatmárnémetiben mutatták be 
az integrált hulladékmentesítő rendszer tervét, 
amellyel az ország nyugati felében található fo-
lyókon gyűjtik be az úszó hulladékot. Szerdán a 
Tisza és a Szamos magyarországi szakaszain vet-
ték szemügyre, hogy mit jelent a folyók szennye-
zése, és hogyan dolgoznak a megtisztításukon. 

CZECZON
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https://mannacoach.com/duplazz/%3Futm_source%3Dcstm%26fbclid%3DIwAR2Fb1IhOGZp844nCc6embxrxQuwwfVBqX-d3QO9v01QpbLE1-4T7-2z3L0
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Lassult az online 
kiskereskedelem bővülése tavaly

Tavaly Magyarországon az online kiskeres-
kedelmi piac 1203 milliárd forintos forgalmat 
ért el, melyhez közel 70 millió darab sikeres 
belföldi rendelés társult; a bővülés üteme kis-
sé lassult ugyan az előző évi 45 százalékról 
32,4 százalékra, viszont így is kétszer gyor-
sabb volt, mint a világjárvány előtti években 
- közölte a GKI Digital és az Árukereső.hu. kö-
zös kutatása.

A forgalom alapján az online kiskereskedelem 
aránya a teljes kereskedelmen belül 10,4 százalék 
lett. A forgalom 2020-ig nagyobb mértékben nőtt, 
mint a tranzakció (rendelésszám), de a két mutató 
bővülési üteme tavaly - dacára a magas infláció-
nak - kiegyenlítődött, 2022-ben pedig akár már 
nagyobb növekedési dinamika is jellemezheti 
majd a tranzakciószámot, mint a forgalmat. 

A magas bővülési ütem azért lehet tartós, mivel 
egyre többször, több mindent és összességében 
bátrabban rendelnek az emberek az internetről, 
az egy főre eső éves rendelési gyakoriság a jár-
vány előtti 12-13 alkalomról 2021 végére elérte a 
19-20 online rendelés/fő/év szintet.

Rácz Csaba, az Árukereső.hu ügyvezető igaz-
gatója kifejtette, a járványhelyzet összességében 
az online kiskereskedelem javára formálta át a vá-

sárlási szokásokat. Az aktív internetező felnőttek 
6,5 milliós populációjának 78,4 százaléka, mint-
egy 5,1 millióan vásárolnak online. Ebből 3,7 mil-
lióan termékeket is vesznek, mondta.

Az online kiskereskedelmi forgalom csaknem 
fele a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is 
Budapesten és Pest megyében realizálódik. Pest 
megye önmagában háromszor nagyobb, mint a 
sorban következő Győr-Moson-Sopron, illetve 
Fejér megye. A középső országrész előnyét a ren-
delési frekvenciában lévő különbség adja: a fővá-
rosi és pest megyei online vásárók jóval gyakrab-
ban rendelnek, mint az országos átlag.

Az online vásárlás terjedését jól szemlélteti az 
élelmiszerek, háztartási cikkek és drogériai termé-
kek (gyűjtőnéven FMCG-termékek) piaca. A pan-
démia előtt ez a szegmens alig tudott teret sze-
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rezni magának a magyar e-kereskedelmi piacon, 
az elmúlt két évben azonban robbanásszerű fejlő-
désen ment át - ismertette Madar Norbert, a GKI 
Digital vezető tanácsadója. Az FMCG internetes 
értékesítési forgalma 2021-ben 53,7 százalékkal 
nőtt Magyarországon: ezzel ez lett a leggyorsab-
ban bővülő szegmens az online kiskereskedelmen 
belül, miközben a negyedik legnagyobb online 
területté is vált az 1203 milliárd forintos forgalmat 
lebonyolító magyar piacon a műszaki cikkek, a ru-
házat, illetve a játék/ajándék kategóriák után.

Tavaly is a házhoz szállítás volt a legnépszerűbb, 
a tranzakciók 74 százalékát kérték így a vásárlók, 
ugyanakkor egyre több figyelmet szentelnek a 
futárszolgálatok és a kereskedők is a csomagau-
tomatáknak. 2021 eleje óta hatalmas bővülésen 
ment át ez az átvételi mód: egy év alatt több mint 
800 új automatát üzemeltek be, mostanra a ma-
gyarországi csomagautomata-hálózat összesített 
száma meghaladja az 1250 darabot.
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Online értékesítés: 
Egyre több a veszélyes hamisítvány!

Az EUIPO és az OECD márciusban kiadott, 
globális piacot 2017-2019 között vizsgáló jelen-
tése szerint a hamisítványok nemcsak gazdasági 
károkat okoznak, munkahelyek elvesztéséhez ve-
zetnek, hanem komoly kockázatot is jelentenek 
a fogyasztók számára. Ide sorolhatók az egész-
ségügyi kockázatok (például a hamisított gyógy-
szerek és élelmiszerek), a biztonsági kockázatok 
(például a hamisított gépjármű-alkatrészek és 
akkumulátorok), illetve a környezeti kockázatok 
(például hamisított vegyszerek és növényvédő 
szerek).

A tanulmány a vámhatósági lefoglalásokból 
származó és egyéb jogérvényesítési adatokat 
elemzi, és azt vizsgálja meg, hogyan jutnak el a 
veszélyes hamisítványok a fogyasztókhoz. Az uni-
óba behozni kívánt veszélyes termékek esetében 
az összes lefoglalás 60 százalékát az online érté-
kesített áruk tették ki. Ezek közül a leggyakrabban 
lefoglalt termékek a kozmetikumok voltak (46 
százalék), ezen kívül jelentős még a ruházati cik-
kek (18 százalék), a játékszerek és társasjátékok 
(17 százalék), valamint a gépjármű-alkatrészek (8 
százalék) mennyisége is.

Az Európai Unióba érkező, lefoglalt hamis termékek háromötöde online értékesítésből szár-
mazik - derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Európai Unió 
Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) legfrissebb tanulmányából. A leggyakrabban hamisított, ve-
szélyesnek is minősülő árucikkek között a leggyakoribbak a parfümök, a kozmetikumok, a ruhá-
zati cikkek, a játékok, a gépjármű-alkatrészek és a gyógyszerek - ismertette a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala (SZTNH).

CZECZON
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Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke, a Hamisítás 
Elleni Nemzeti Testület elnökhelyettese a tanul-
mányt kommentálva kiemelte, csakis uniós szintű 
összefogással lehet a hamisított termékek Euró-
pába áramlását megfékezni. „Sajnos Magyaror-
szág is kiveszi részét a hamis termékek beszer-
zéséből. Az elemzésből például kiderül, hogy 
hazánk az Egyesült Államok és az Egyesült Király-
ság után a harmadik legnépszerűbb célország a 
Kínából érkező, lefoglalt hamis par-
fümök és kozmetikumok esetében” - 
mondta Pomázi Gyula.

A legtöbb veszélyes hamisítvány 
Kínából (az összes vámhatósági lefog-
lalások 55 százaléka), illetve Hong-
kongból (19 százalék) származott, 
ezek együttesen a lefoglalások csak-
nem háromnegyedét tették ki. Török-
országból a veszélyes árucikkek 9 szá-
zaléka érkezett.

Az unión belül 2017-19-ben a ve-
szélyes hamisítványok elsődleges 
célországa Németország volt: az ösz-
szes, Európai Unióba szánt és a vám-
hatóságok által lefoglalt, leginkább 
veszélyesnek tekinthető hamisítvány 
47 százaléka ide irányult. Németor-
szágot sorrendben Belgium, Dánia, 
Olaszország, Spanyolország és Auszt-
ria követi (a vizsgált időszakban az 
Egyesült Királyság még az EU része 
volt, így Magyarország az uniós tagor-
szágok között a 16. ezen a listán).

Ami a terjesztést illeti, a hamisí-
tók - a koronavírus terjedése által is 
megnövekedett online vásárlás miatt 
- leginkább a postai csomagok útján 

történő szállítást részesítették előnyben. Ezek a 
kis csomagok megnehezítik a vámhatóságok át-
világítási és felderítési munkáját. Összességében 
a lefoglalt veszélyes áruk 60 százalékát postai 
szolgáltatók szállították, illetve a tengeri szállítási 
mód is népszerűnek tekinthető. Utóbbi kapcsán 
a lefoglalt hamis termékek 6 százaléka esetében 
Magyarország volt a célállomás.

https://fusze.hu/
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ÚJVÁRI GYÖRGY

Megtakarítások nehezebb útja

A pénzügyi világban elérhető és megismer-
hető folyamatokról minden ismeret elérhető és 
megszerezhető, megbecsülni sem merem ennek 
mennyiségét, nagyságát. A cél egy egyszerű, hét-
köznapibb nyelven bemutatandó szemlélet átadá-
sa, ami tovább gondolható és mindenkinek a saját 
érdeklődésének megfelelő gondolat elindítása. 

Szentgyörgyi Albertet idézem, aki azt mondta: 
„Az ember agya gondolkodásra való, a lexikális 
tudás tárolására ott vannak a könyvtárak.“

A kérdés ezek után az - hivatkozva előző írá-
sokra - mi a megtakarítások nehezebb útja?

A tudatos, életpálya szakaszokra fókuszáló 
pénzügyi tervezés. Ez az első lépés. Milyen élet-
pálya szakaszokra gondolok?

- Likvid, bármikor hozzáférhető készpénz 
tartalék - vagy azonnal készpénzzé tehető - kép-
zése. Váratlan kiadások mindig vannak és lesznek, 
illúzió azt hinni, hogy nem.

- Egy házasság, tartós életközösség létrejöt-
te már nem csak a saját kis életemről és céljaim-
ról szólnak. (Felelős lettél, mert megszelídítetted 
- Kisherceg…) Saját otthon megteremtése, gyer-
mek vagy gyermekek vállalása nem csak egy je-
len pillanatban hozott döntés, hanem évtizedekre 

Az előző részben a kényelmesebben és a legkevesebb macerával járó biztosítási alapú meg-
takarításokról gondolkodtam hangosan. A téma persze sokkal bővebben és részletesebben 
folytatható, ugyanakkor sem szakmai részletekbe nem akartam elmélyedni és a „tanítás“ szán-
dékát is kerültem. És ez tudatos. Miért?

Öngondoskodás
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meghatározó kötelezettség vállalás is. Egy gyer-
mek felnevelése kb. 30-50 millió Ft. , a saját lakás 
megszerzése hitel felvétele nélkül szinte lehetet-
len, mely akár 20 évig is fizetendő

- A gyermek felnevelése a felsőfokú tanul-
mányok megkezdése után sok millió, akár több 
tízmillió forint tanulmányi költséget is jelenthet 
gyermekenként

- Nyugdíjcélú megtakarítás(ok)
- Egészséggel kapcsolatos költségek akár a 

preventív megelőzés érdekében, rosszabb eset-
ben a tényleges betegség összes járulékos költ-
ségeire gondolván.

Ez a felsorolás véleményem szerint minden 
ember életében valamikor bekövetkező élet-
helyzet lesz, a kérdés, hogy mikor. Most jön a 
neheze: Mennyi pénz kell ehhez?

Rengeteg. A legegyszerűbb válasz, hogy 
nekem ennyi nincs. Igaz, ezzel van a legkeve-
sebb gond, magyarul semmi. Téma lezárva.

Kicsit árnyaltabb megközelítés, hogy a je-
lenlegi jövedelmem ennyi mindenre nem 
elég, sőt kevés is. Ez is igaz. Bármennyi pénzt 
kezdünk el félretenni, megtakarítani, az pont 
annyival több, mintha nem csináltunk volna 
semmit! És ez már kicsivel jobban hangzik, 
igaz?

Számokkal érzékeltetve. Ha valaki 25 éve-
sen a jövedelme 10%-át szánja a fenti élethely-
zetek megoldására és megtakarít és átlag havi 
30 ezer forinttal számolva is évi 360 ezer, 20 
év alatt 7,2 millió, 40 év alatt 14,2 millió. Hát ez 
nem sok….

A rossz hír, hogy ez nominál értékben nem fog 
nagyságrenddel többet érni, mert bármely megta-
karítás kamata, hozama kevesebb, mint a minden-
kori infláció. És ez igaz a biztosításoktól kezdve az 
állampapírokra, a tőzsdei alapú befektetésekre és 
minden biztonságosnak mondható megtakarítá-
sokra. Minél kockázatosabb a befektetés, annál na-
gyobb a rizikó, hogy akár bukni is lehet.

Az elmúlt két évre visszatekintve ki gondolta vol-
na, hogy a covid nevű világjárvány, a legújabb uk-
rán válság micsoda emberi tragédiák okozója lesz? 

Hány élet ment tönkre, lettek csonka családok 
vagy árván maradt gyerekek?

Az idei 5%-os nyugdíjkorrekcióval szemben már 
most elveszett a sokkal nagyobb infláció miatt?

Azok a családok, emberek, akiknek nincs vagy 
nem volt tartalékuk, folyamatosan csúsznak le a 
szegénység lejtőjén és nem látni a végét…

És eljutottunk az eredeti kérdés megválaszolá-
sához, nevezetesen ahhoz, hogy mi a nehézség a 
tudatos döntés meghozatalához, pláne a megva-
lósításához? 

Az, hogy emberből vagyunk. 
Az én megközelítésem szerint az ember is a 

természet része, azaz ránk is érvényesek a termé-
szet törvényei. Ha ez igaz, akkor minden energia 
a legkisebb ellenállás irányába tör, vagyis amivel 
nem kell csinálni semmit. Mindig van egy magya-

rázat, egy érv arra, hogy mit miért nem lehet. Ezt 
én is meg tudom mondani - mondhatná bárki.

Nem állítom, hogy nincs olyan élethelyzet, 
amikor tényleg nem lehet elkezdeni tudatosan 
félre tenni, mert nincs. Igen van ilyen. Ha igaz, 
hogy életünkben egy dolog egészen biztos, az 
pedig a változás, hinni kell abban, hogy lesz jó és 
jobb időszaka az életünknek. 

Ha a tudatosság nem kerül ki a fókuszból nem 
kerülhetünk a szüleinkéhez hasonló kiszolgáltatott 
helyzetbe vagy a nehézségeket legalábbis anyagi-
lag könnyebben vészelhetjük át mint Őseink.

Ehhez kívánok hitet, sok sikert és nagy-
nagy kitartást.
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Élményeket adunk!

Mivel foglalkozik pontosan az Atlantis Child? 

A cég elsősorban tréningek szervezésével és azok 
megtartásával foglalkozik. Komplex szolgáltatást 
adunk ügyfeleink számára a tréning megszervezé-
sétől kezdve, a szállás lefoglalásán át, a megfelelő 
helyszín kiválasztásáig, ha ottalvós a program, ak-
kor akár az esti programok megszervezésében is 
állunk rendelkezésre. 
Tréningek szempontjából két területet különítünk 
el: a készségfejlesztő (amin belül három terület ha-
tározható meg: vezetés, értékesítés, stresszkezelés) 
és a csapatépítő tréningek, amin belül az indoor és 
az outdoor jellegűek találhatók meg.
Élménytréningekkel dolgozunk, amik egy kerettör-
ténetre, vagy egy adott folyamatra épülnek, me-
lyek általában egynaposak, de minimum fél napot 
vesznek igénybe. Az volt a koncepció a tréningek 
kapcsán, hogy három csoportra bontsuk őket: a 
kreatív jellegűek (filmes vagy zenés csapatépítő), a 
sportosak és a gondolkodós, kincskeresős verzió. 

Mi volt a koncepció az élménytréningek mö-
gött és hogy kell elképzelni egy ilyet? 

Az elmúlt húsz évben azt figyeltük meg, melyet 
a nemzetközi kutatások is bebizonyítottak, hogy 
a közösen megélt élmények a csapatépítő tré-
ningnek a kulcsa. Tapasztalataink szerint akkor 
működik igazán jól a csapatépítő, ha ott is alszik 
a csapat legalább egy éjszakát, emiatt szoktuk ezt 
a megoldást mindenkinek javasolni. Este, mikor 
van a napnak egy kis levezetése, közös sörözés, 
beszélgetés, ott csúcsosodik ki igazán, ez az esz-
szenciája az egésznek. 
Mikor elkezdünk egy céggel együtt dolgozni, 
mindig feltesszük azt a kérdést, hogy milyen a 

csapat összetétele. Itt például arra kell gondolni, 
hogy milyen a nemek aránya, mekkora a létszám 
(60 fő felett nem szoktunk programot vállalni), és 
mivel foglalkozik a csapat. Az értékesítők például 
szeretnek versenyezni, akkor számukra zömében 
ilyen típusú programmal készülünk. Ugyanezt 
a mérnököknek nem szoktuk javasolni, mert ők 
nem igazán szeretnek versengeni, inkább a spor-
tos feladatokat kedvelik. 

Mi a küldetésük, mi az, ami miatt ez az egész 
létre jött, most már idestova húsz éve? 

Az volt a célunk, hogy a saját tudásunkat át tud-
juk adni, amit az értékesítői múltunkból hoztunk. 
Ahogy teltek az évek, meghatároztuk, hogy le-
gyen szó értékesítésről, csapatépítésről, bármiről: 
Mi élményeket akarunk adni! Ez az élmény lehet, 
hogy felismeréseket fog hozni, lehet, hogy csak jól 
érzi magát az ember, a hangsúly az élményen van! 

Hogyan változik a csapat összetétel egy-egy 
ilyen csapatépítő után? 

Amikor összeállítunk egy tréninget, mindig meg-
nézzük, hogy mi az elvárás. Kisebb csoportok ese-
tében egyszerűbb a dolog, mert itt jobban lehet 
figyelni az egyénekre, és lehet fókuszálni
a probléma megoldásra, kommunikációra és di-
rekt olyan gyakorlatokat állítunk össze, ahol ezek-
re lehet figyelni. A játékos formát azért kedveljük, 
mert ilyenkor mindenki kilép a saját szerepéből és 
önmagát adja. Ezeknél a kisebb létszámú trénin-
geknél kifejezetten fontos az ottalvás, mert ilyen 
esetekben az esti beszélgetés megoldás a prob-
lémákra. 
        Atlantis Child  weboldal                                                                       (x)

A Maslow piramis harmadik lépcsőjén kapott helyet a 
valahová való tartozás szükséglete. Az ember társas lény 
és csapatban, valljuk be, minden sokkal jobb. Egy csa-
patot pedig a közös kihívások, megoldandó feladatok, 
közös sikerek, de leginkább a közös élmények tartanak 
össze. Tancsa Istvánnal beszélgettem, az Atlantis Child 
alapítójával arról, hogy több, mint húsz éves tapasztalata 
szerint, hogyan épül fel egy jó csapatépítő és mitől lesz 
igazán sikeres. 

https://www.atlantischild.hu/
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https://loftandvintage.hu/collections/kerti-butorok?utm_source=csakpozitivanmagazin&utm_medium=banner&utm_content=2022_03&utm_campaign=magazin_hirdetes


A covid előtti 
utolsó statisztika 
szerint a vizuális 
tartalomkészítésből 
befolyó összeg 
megelőzte a 
hollywood-i 
filmgyártásból 
befolyót 
Amerikában.

„
„
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A LinkedInen követem már jó ideje Felföldi Gábort, aki hangulatos fotóival és exkluzív, eredeti 
animációival hívta fel magára a figyelmem. Évek óta nézem a kiposztolt logóanimációit, alkalomra 
szánt, hangulat vagy épp céget bemutató mozgóképeit. Láttam felajánlásait szabad felhasználásra, 
de sosem láttam nyomulni, direkt értékesíteni. A látvány, úgy hiszem eladja magát és a szolgáltatását. 
Majd nemrégiben egyik posztja arról szólt, hogy a magyar marketing piac mennyire nem használja az 
animációt a vizuális kommunikációban, mennyire nem számolnak vele és hatásaival. Ekkor úgy dön-
töttem, megkeresem Gábort és beszélgetek vele erről a problémáról.

Tisztázzuk le, hogy én nem vagyok marke-
tinges. Viszont az elmúlt bő 25 évben olyan sok 
nemzetközi projekten dolgoztam, és közel 5 éve, 
hogy Magyarországon is elindítottam a szolgálta-
tásaimat, így rájöttem a kérdésed okára. Renge-
teg, főleg amerikai és most például holland mun-
kán dolgoztam és dolgozom. Tulajdonképpen a 
vizuális megjelenésért felelős melós vagyok, ám 
ennyi idő alatt sok minden ragadt rám ezeken a 
projekteken keresztül. Ha nem ügynökségtől ka-
pom a megrendelést, akkor nagyon hasznos tip-
pekkel tudom segíteni a megrendelőimet. Ergo 
nem marketing guruként akarom magam fényez-
ni, azt megteszik ők maguk. 

Döbbenten vettem észre a magyar és nemzet-
közi marketing szakma közötti különbségeket. És 
nem kell túl messzire menni, elég Ausztriáig. Ott 
él egy Nino Leitner nevű srác, aki hasonló dol-
gokkal foglalkozik, mint én. Ő teljesen más dol-
gokkal találkozik kint, mint én itthon. A magyar 
marketing valahol 5 és 10 évvel ezelőtti időszak-
ban megállt és olyan, mintha senki nem képezné 
tovább magát. Ha megnézem a nagy marketin-
ges rendezvényeket, akkor olyan témák vannak 
újdonságként felvetve, amelyekkel én külföldön 
8 éve találkoztam. Pl. ott van a 3D branding. 
2008-ban dolgoztam már 3D branding, vizuális, 
arculati márkaépítő feladatokon és ez azóta sem 
került be a magyar marketing köztudatba. 

Az a tapasztalatom, hogy mindenki ígér hatal-
mas eredményeket, instant, azonnal ható techni-
kákat, akár 2022 trendjeit, aztán 3 hónap múlva, 
ha kérdezed, már nem használják, mert nem jött 
be, nem működött. Sokszor komoly fogalomza-
varral találkozom. A vizuális marketingről általá-
ban kevés szó esik, pedig az ember ezzel talál-
kozik először. A külföldi szaklapok is elsőként 
hozzák a témát és már évekkel ezelőtt leelőzte 
a SEO-t. Sokkal nagyobb hatása van. Természete-
sen a közösségi média jelenlétről beszélek, nem 
honlapokról. A közösségi média felületekre jobb 

CZECZON

Külföldön már 10 éve is ment
Az animációk feldobják a tartalommarketinged
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márkaépítő jelleggel gondolni, mint értékesítő 
felületként kezelni. 

Kérdeztem nemrégiben egy marketing gurut, 
hogy akár az ő rendezvényein is, miért nem fog-
lalkoznak a vizuális story telling-el? Azt mondta: 
„Senkinek nincs energiája ilyen újdonságokkal 
foglalkozni.” Az egész világon már nagyon régóta 
ez került pedig előtérbe.

Aztán van, akiknél már leesett valami és az ügy-
feleiknek megcsinálják a közösségi médiában az 
arculati kialakítást. Ám ott is sok esetben foga-
lomzavar van. Nagyjából 6-7 éve egy amerikai 
srác, Chris Do grafikus kitalálta, főleg Instagram-
ra, hogy egységes arculattal jelenik meg. Ez akkor 
nagyon bejött neki, lett vagy egy millió követője. 
Mindenki elkezdte másolni. Ez a srác elég gyor-
san abba is hagyta, mert rájött, hogy nem lesz jó, 
mert már nem egyedi. De nagy világcégek is el-
kezdték követni a mintáját, Nike, Microsoft, App-
le. Hallgattam egy interjút, amiben elmondták, 
hogy miért szüntették meg. Elkezdték elemezni, 
hogy miért csökken 1-2 év után rohamosan az en-
gagement, nem jönnek a követők, kommentek, li-
ke-ok. Rájöttek, hogy unalmassá vált az egységes 
profil, pláne, hogy mindenki olyat készít. Most 
már – a nagy cégeknél főleg megfigyelhető – kö-
zösségi médiában az egységesség egy dolgot je-
lent, a logót. Oda szórakozni járnak az emberek, 
minél színesebb, minél változatosabb, annál több 
ügyfelet termel ki. Egy nagy igazság az, hogy elő-
ször a szemeddel eszel. 

Eleve képekben gondolkodunk, szöveget 
is képként rögzítünk és olvasunk.

Ha előre megtervezett ugyanolyan stílusú sab-
lonokba képeket beteszünk, az a legnagyobb 
ellensége a közösségi médiának. Egy honlap 
megint más, ott nagyon fontos, hogy a honlapon 
belül minden egységes legyen.

Tehát, az egységességet mindössze a logó 
jelenti a közösségi médiában. A nagy cégeknél 
megfigyelhető, hogy már a logó színeivel sem 
követik az arculati kézikönyvet. Ha jól emlékszem 
tavaly ötven valahány színárnyalatot használt a 
Nike a logóján.

Azt vettem észre, hogy itthon most kezd el dü-
börögni igazán az egységes profil. Sajnos a mar-
ketingesek nem járnak utána, hogy ezt már kint 
sem csinálják. Felajánlják, hogy csinálnak dizájnt, 
de legtöbbször nem tervezik, hanem a több, mint 
1 millió ingyenesen letölthető sablonból keres-
nek valamit. Ezt Canvában vagy Photoshopban 
esetleg szerkesztgetik kicsit. Egy nagyon drá-

ga sablon (6 poszt) is 5-15 dollár között van. Az 
egész az ügyfélen csattan, hisz nem nagyon fog 
működni. Először elégedett lesz a látványtól, de 
nem nagyon fog hozni semmit. A változatosság 
miatt fognak megállni a görgetésben, hogy elol-
vassák mit írt ki a posztban.

Szóval nagyon el vagyunk maradva vizuális 
marketingben. Biztos, hogy lennének nagyon jó 
szakemberek, de nem tudom miért nem foglal-
koznak ezzel jobban.

Ez érdekes egyébként. Az ismeretségi kö-
römben lévő igazán jó grafikusoknak a piaca 
90%-a külföld.

Erre nincs rálátásom. Az biztos, hogy a ma-
gyar ügyfeleim szinte mind nagy cégek, multik: 
Siemens, Diego. A kicsik valószínűleg félnek 
ettől, pedig megfizethető. Ki lehet találni mil-
liós kompozíciót és olyat is, ami belefér a költ-



CsPM   31

ségvetésébe egy kis cégnek is. Nem kell, hogy 
azt gondolják egy animációra ránézve, hogy ez 
megfizethetetlen. LinkedIn-en is olvastam egy 
elmélkedős posztot, hogy mivel lehet kitörni. 
A stock fotó már valóban nem működik, az ani-
máció megfizethetetlen. Ez nem igaz. Egy havi 
poszt, ami heti 1-2-t jelent, hogy megtörje a 
csendet, 100 ezer Ft alatt kihozható egy letisz-
tult stílussal. Én még olyannal nem találkoztam, 
akinek ez hosszú távon ne vált volna be.

A vállalkozások és vállalkozók egy része 
még arra sincs edukálva, hogy egy jól műkö-
dő, marketing szempontból és funkcionálisan 
értéknövelő és ügyfélmágnesként használható 
honlapot értéknek, befektetésnek tekintsenek.

Ez így van. Úgy tűnhet, hogy a marketingese-
ket szidom - de nincs érdekemben, hisz nem az 
ő ügyfeleiket veszem el, mert vizuális dolgokkal 
foglalkozom, tehát nem tartozom közéjük-, mégis 
hibáztatom őket. Sokszor mondom közeli isme-
rőseimnek, mikor egy-egy újabb marketing guru 
könyvét megveszik, és követni akarják a tanácsait, 
hogy előbb nézzék meg, mit művel a közösségi 
oldalakon. Mindig a vállalkozón csattan az ostor, 
aki erre hajlandó lenne áldozni, mert nem keve-
set kérnek a szolgáltatásaikért. Közösségi média 
marketing, tartalom marketing területén sokszor 
csak a nagy duma van, mert a kommunikáció jó, 
eladják magukat az ügyfélnek, de a saját oldalai-
kon nem történik semmi.

Mert mindenki tanítani akarja, nem? Mun-
kát belefektetni a tapasztalatszerzésbe keve-
sen hajlandóak. Egyáltalán az ügyfelek tud-

ják, hogy mit kérhetnek? Azt láttad-e, hogy 
milyen mérhető eredményeket hoz egy ani-
mációs kampány beiktatása a posztok közé?

Gyors siker nincs. Tapasztalatból mondom, ha 
van már követőtáborod Facebookon, Instán és 
tervezetten elkezdesz animált posztokat kitenni, 
rendszeresen használod a vizuális frissítésre, ak-
kor ez újdonságként hat. Ha ezt hetente rend-
szeresen posztolod, a követők egy része egy 
hónap után már várni fogja, pláne, ha egy-egy 
érdekes téma csatlakozik hozzá. A tapasztalat az, 
hogy 60-90 nap után elkezd nőni a követőtábor 
és meglesz a hatása. 

Az egyik nagy áruház a pdf-ben megjelenő 
szóróanyagát kérte, hogy oldjuk meg animáció-
val. Ugyanúgy fizetős hirdetésbe tették ki, mint 
korábban a statikus, felirattal ellátott poszt hir-
detést, ugyanúgy, ugyanazokon a helyeken és 
felületeken hirdették. Adott idő alatt háromszor 
annyi pdf letöltésük lett az animált poszttal, mint 
korábban a simával. Ez hozta magával az értéke-
sítés megugrását is.

Külön kell választani, hogy értékesíteni akarsz 
vagy márkát építeni ezekkel a posztokkal. A hirte-
len értékesítés akkor működik, ha tömegtermék-
ről van szó és elérhető áron van mindenkinek.

Egy új ügyfélnek te első lépésként hová 
ajánlasz animált tartalmat használni, közössé-
gi médiába, weboldalra, videók elé introként, 
storyba? Milyen platformon, hol hatékony el-
sőként?

Meg kell nézni, mivel foglalkozik az ügyfél, hol 
van jelen zömében a célközönsége. Az nem igaz, 
hogy ez senkinek nem való. Meg lehet találni azt a 
módot, amivel hatékonyan lehet célt érni. Aki pél-
dául tippeket oszt meg a követőivel, ott érdemes 
animációval felhívni a figyelmet. Az animációnak 
nem a teljes információ átadás a feladata, hanem 
a figyelemfelkeltés a hozzá tartozó tartalomra. Az 
egész vizuális marketingnek az a célja, hogy le-
gyél feltűnőbb, mint a konkurensed, legyél feltű-
nőbb, hogy a célközönséged meg tudjon külön-
böztetni, megálljon a görgetésben és ez egyenes 
út az értékesítéshez.

Voltak nagyon jó akcióid, mikoris ajánlottál 
fel animációkat ingyenes felhasználásra.

Az egy marketing fogás volt, hogy felpörges-
sek egy posztot, felhívjam magamra és a mun-
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káimra a figyelmet. Ezek mozgó hátterek voltak, 
amikre rá tudták írni a saját szövegüket. Volt olyan 
karácsonyi, amit 600-nál többen kértek. Nem kel-
lett feliratkozni, nem gyűjtöttem adatokat, csak 
hagytam, hogy használják ezeket az animációkat. 
Ha szükségük lesz ilyen munkára, valószínűleg én 

fogok eszükbe jutni. Azután ezt abbahagytam, 
mert volt 3 olyan marketinges, aki a figyelmezte-
tésem ellenére (mert lebuktak), 40-50 ezer Ft-ért 
értékesítette a tőlem ingyenesen kért animációt. 
Így sokak örömét tették tönkre az én önmarketin-
gem mellett. 

A LinkedIn-en kívül más csatornákon, eset-
leg marketingeseken keresztül próbálod má-
sutt is felhívni a figyelmet, edukálsz a vizuális 
márkaépítés fontosságára? Hogy a kint 8-10 
éve működő trendek beépülhessenek?

LinkedIn-en és Instán posztolok, de erre egész 
estés rendezvényeket kellene szervezni. Én maxi-
mum a tapasztalataimat tudom elmondani. Nem 
fektetek ebbe kellő energiát, de nem is bírok, 
azaz a nagyközönség oktatásába. A fogékonyabb 
ügyfeleimet trenírozni szoktam, tippeket adok, 
trükköket tanítok. Ami érdekes, hogy zömében 
nem kitartóak és nem tartják be a tanácsaim. 
Nekem az fontos, ha valakinek dolgozom, azzal 
eredményeket érjenek el. Hiszen ez kölcsönösen 
jó. De ha nem tartja be a megbeszélteket, úgy 
kudarcélmények születnek, csalódottság lesz a 
végeredmény.

Mi az első kérdésed az ügyfelek felé?

Az első dolog, amit megkérdezek, hogy meny-
nyit szán rá, mekkora a költségvetés. A munka el-
készülténél ez nem azt jelenti, hogy az olcsóbb 
rosszabb minőségű. Minden animációnak 100 
százalékosnak kell lennie. Az elkészítés techni-

kájában van a különbség. Ugyanazt tudja egy ol-
csóbb, mint egy drágább, hatékonyság terén.

Magyarországon nagyon nehéz pénzről be-
szélni. Volt olyan, aki megsértődött, hogy ne ku-
takodjak a zsebében. 

Mi a tapasztalatod, a multik mellett a kkv 
szektornak megvan a pénze erre a szolgálta-
tásra, csak nem szán rá vagy szűkös a marke-
ting büdzséjük.

Nem szánnak rá. Biztos van olyan, aki szánna, 
de nem tud. A covid időszaka alatt felajánlottam 
LinkedIn-en, hogy bárki ajánlhat nekem két olyan 
céget, akik szorult helyzetbe kerültek és nagyon 
kellene nekik a közösségi média jelenlétet fenn-
tartani. Leellenőrizhető cégeket. Volt is 5 olyan 
cég, akiknek készítettem megjelenéseket ebben 
az időszakban.

Mondhatom, hogy az ügyfelek 90 százaléka 
meg tudná fizetni ezeket a szolgáltatásokat. Hal-
lom fotósoktól, videósoktól, honlap készítőktől is 
(rengeteg a sztori), hogy a legújabb autóval ér-
kező, legújabb iphone-t használó ügyfél hanyatt 

esik a pár százezer forintos munkadíjaktól. Szerin-
tem nem látják az ár-érték arányt, azaz azt, hogy 
ez mennyit tud nekik hozni.

A belefektetett szaktudás arányát és árát 
sem.

Ez egy nagyon drága mulatság annak is, aki ta-
nulja, annak is, aki csinálja. Tanulni nonstop kell. 
Évente rengeteg újítás jön ki. Én magam évente 1 
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millió forint körül költök licenszekre 2D-s, 3D-s ani-
mációs szoftvereknél. Drágák a kiegészítő alkalma-
zások, a plugin-ok. Ezek óriási tárhely és energia 
igényűek. Normál gépeken nem nagyon futnak el, 
össze kell állíttatni un. workstation-öket. Azt számol-
tam, hogy annyi újítás jön ki, hogy 3 évente kell csi-
náltatnom új munkaállomást, ami 3 millió forint (a 
backup-al együtt). Az éves működésem minimum 2 
millió forint. De még mindig nem ez a legdrágább 
tartalomkészítési mód, viszont a leghatékonyabb. A 
covid előtti utolsó statisztika szerint a vizuális tarta-
lomkészítésből befolyó összeg megelőzte a holly-
wood-i filmgyártásból befolyót Amerikában.

Hogy tapasztalod, logó animációkat kérnek 
inkább, vagy tartalmat reklámozó videókat?

Most már előtérbe kerül és örülök is neki, hogy 
egy blogbejegyzés vagy poszt figyelemfelhívó 
animációját kérik. A logó animáció úgy a klassz, 
ha egy ilyen figyelemfelkeltő animáció után jön 
be, mint plusz márka elem. A logó önreklám, arra 
meg nem nagyon vevők az emberek. Mindig híve 
voltam, hogy ne magadat nyomd a posztban, ha-
nem amit mondani akarsz. 

Animációval könnyebben lehet a figyelmet fel-
kelteni. Sokan a saját mobiljukkal dolgoznak, maguk 
készítik, csak elkövetik a hibát, hogy olyat akarnak, 
amit mások is csináltak már és azt gondolják nekik 
is működni fog. Ez olyan, mint a marketing feszti-
válok 2022-es trendjei. Mindenképp oda kell rájuk 
figyelni, mert azokat kell elkerülni. Ha azokat köve-

ted, nem fogsz kilógni, különbözni a több millió cég 
közül, ott leszel a milliós szürkeségben a neten. 

Egyedit találj ki, ne olyat, amit más is használ. 
Legyen egyedi a fotód vagy a szövegezésed, a 
humorod, a stílusod, amire felkapják a fejüket. 
Ezek hoznak több és több like-ot, követőt, akik-
nek egy részéből ügyfél lesz.

Csak nem mindenki ennyire kreatív.

Ezért kell megbízni külsőst, aki tudja ezeket fo-
tóban, grafikában, szövegezésben. A közösségi 
média valóban egy aranybánya tud lenni bármi-
lyen területen.

Sok kísérletezés, mire az ember megtalál-
ja, hogy neki és a közönségének mi jön be, mi 
működik.

Sok. És ebben kitartónak kell lenni. Ezért 
mondtam még a beszélgetésünk elején a felfutá-
si időt, az a 60-90 nap. Ezt persze nem kell kivár-
ni. Ha következetesen, rendszeresen viszi a stra-
tégiát és 30-40 nap után sincs nagyobb mozgás, 
akkor érdemes elgondolkodni, hogy valamilyen 
alakításra lesz szükség. Ha egy adott szakterüle-
ten más vagy, mint a többiek és egyedi a kommu-
nikációd, akkor várhatóan nagyon megugranak 
a számok. A legfontosabb a következetesség és 
a folytonosság. Sokat cikkeznek arról, hogy nem 
az algoritmus a hibás, hanem a posztjaid rosszak. 
Nincs olyan platform, ahol ne lehetne megtaníta-
ni az algoritmust.
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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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GÜRTLER SZILVIA

Emeld önmagad és a világot!

Véres háborúk, gyilkos 
vírusok, őrült diktátorok, 
kétkulacsos politikusok, 
éhezés és hiány réme bor-
zolják a kedélyeket. Is-
merős és ismeretlen egy-
ben. Mindig is jelen voltak 
mindezek, és hol itt, hol 
ott lobbant lángra az izzó 
parázs, csak épp nem ha-
tott ránk közvetlenül, itt 
Európában. Ha globálisan 
tekintünk a Föld bolygóra, 
akkor tulajdonképpen nem 
az események, csak az idő-
pontok, a helyszínek, és a 
történésekre adott reakci-
ók változnak.

Mindaddig nyugodtan éldegéltünk, amíg 
Afrikában vagy Kínában mutálódtak vírusok, és 
kényelmesen, a kanapénkon ülve néztük ször-
nyülködve a keleti frontokon vívott háborúkat. 
Eszünkbe sem jutott kötelező oltásért protes-
tálni, vagy líbiai menekülteket ölelő karokkal 
fogadni. Igen, a gócpont közelebb került, és 
a fenyegetettség réme is nagyobb lett, mégis, 

arra biztatlak, hogy hangos kiabálás helyett a 
tudatosság, az elfogadás, és a megengedés te-
réből éld az életedet. 

Hogyan tudsz a kavarodásban, bizonytalannak 
látott helyzetekben harmóniában maradni, és ki-
egyensúlyozottan élni? Számomra a kulcs-szó a 
fókuszálás. Nagy valószínűséggel már számtalan 
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helyről hallottad, hogy koncentrálj a saját életedre, 
most mégis úgy gondolhatod, hogy jelen helyzet 
akkora mértékű hatással van a te életedre is, hogy 
emiatt fontos nyomon követned az eseményeket.

Igen ám, csakhogy éppen ezzel veszíted el a 
fókuszodat önmagadról, és a saját életedről. Az-
zal, hogy hangsúlyt helyezel rajtad abszolút kívül 
álló történésekre, azzal energiát adsz azoknak. 
Beszélsz az éppen aktuális politikai, gazdasági, 
egészségügyi helyzetről, kommentálsz, vitatko-
zol, érvelsz, ezzel észrevétlenül a napod jelen-
tős részében olyan dolgokkal foglalkozol, amire 
nincs ráhatásod.

Eközben belecsúszol egyfajta sodródásba, 
amiben elhiteted magaddal, hogy a háború, az 
infláció, a vezetők és sok más az oka mindannak, 
ami miatt megrekedt az életed. Akár hosszabb 
időre, akár csak pillanatokra kerültél bele ebbe a 
spirálba, akkor is van kiút, és tudsz változtatni a 
hozzáállásodon, így az életeden.  

1. Mostantól magadra figyelj!

Vedd le a fókuszodat a külvilág eseményeiről. 
Azok így is-úgy is zajlanak. Figyelj újra önmagad-
ra, a céljaidra, és arra, hogy jól legyél. Könnyű 
mondani, gondolhatod, hiszen annyi szenvedés, 
bánat van a világban, muszáj odafigyelnem. Hidd 
el: érezheted jól magad akkor is, ha vannak em-
berek, akik vérzivataros helyszíneken élnek, vagy 
szeretteiket veszítik el. Hozhatsz választást önma-
gadért, és élheted a saját életedet. 

Attól, hogy sajnálkozol, haragszol, ítélkezel, 
nemcsak a saját energia szintedet húzod lefelé, 
hanem a másik embert is viszed magaddal. Ak-
kor is, ha a másik mérföldekre van tőled. Mert az 
érzés, a rezgés bekerül a világba, és hatással van 
másokra. Ezért, ha magadra figyelsz, és az életed 
magasabb szintre emeléséért teszel, akkor azzal 
más emberek életét is emeled. Igen, jól olvastad: 
nem azzal teszed a legtöbbet értük, hogy sajná-
lod őket, és rettenkedve figyeled a történéseket, 
hanem azzal, hogy önmagadat emeled. 

2. Mutass példát!

Ha tudod, hogy drágul a kenyér, mert várha-
tóan kevesebb búza lesz, vagy drágul az olaj és a 
gáz, a magasabb beszerzési költségek miatt, ak-
kor ne azon siránkozz, hogy bezzeg a régi szép 
világban mi volt, és ne is kezdj bele őrült tem-

póban a felhalmozásba, hanem vizsgáld meg, 
milyen alternatívák léteznek. Csökkentsd a napi 
kenyér adagodat, vagy hagyd el a fogyasztását 
teljesen. Térj át elektromos autóra, vagy tömeg-
közlekedésre, biciklire.

Igen, vannak változások, amelyekre reagálnod 
szükséges. A világ változik, hol lassabb ütemben, 
hol gyorsabban. Te pedig eddig is változást óhaj-
tottál, csak épp fogalmad sem volt, hogy ez ilyen 
formában következik be. Ám ugyanúgy, ahogy az 
egyén életében először zűrzavarral, mélységek-
kel jár a változás, világszinten is ugyanez a folya-
mat megy végbe. Ezért kezdj aktív cselekvésbe, 
és mutass példát azzal, hogy másfajta utakat ta-
lálsz, és másképpen élsz.

3. Élj másképp!

Az erő a cselekvésben van. A szavak sokszor 
energiát visznek el, ahelyett, hogy változást hoz-
nának. Nézz vissza az eltelt egy-két évedre. Milyen 
változást tudtál azzal generálni az életedben, hogy 
vitatkoztál, győzködtél, érveltél? A világ változik, ál-
talunk, miattunk. Ez szükséges is, mert a régi rend-
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szert, ezzel együtt a régi énünket kinőttük. Új gon-
dolkodásra, új viselkedésre van igényünk, és ezzel 
újra ott vagyunk, hogy változást óhajtunk. 

Éppen ezért nem működik az, hogy megakasz-
tod a fejlődést, és a régihez ragaszkodsz. Az éle-
ted akkor lesz harmonikus, ha figyelembe veszed 
a körülötted bekövetkező, vagy a belőled kiindu-
ló változásokat, és azokkal összhangban mozogsz 
és cselekszel. Tehát ha a meglévő rendszerek re-
csegnek-ropognak, akkor nem rohanni kell, hogy 
aládúcold, hanem hagyni, hogy összedőljön, és 
helyére más, újabb, az aktuális állapothoz és igé-
nyekhez jobban illeszkedő rendszer épülhessen. 

A civilizáció elemei mi vagyunk. Mi, emberek, 
akik egyes pontokként építjük és minden tettünk-

kel hatunk a civilizációnkra. Ezért, amikor egyes 
pontok rosszul vannak, az hatással van más pon-
tokra is. Ugyanígy hat az is, ha más pontok bol-
dogságban, örömben vannak. Mivel az átalaku-
lás, amire vágyunk, felfelé van, ezért minél több 
egyes pont, azaz ember gondolkodik tudatosan, 
és emelően, annál nagyobb térben valósul meg 
az áhított változás.  

Nem mások fogják megoldani a helyzetet, és 
nem mások cselekedetei fogják meghatározni az 
irányokat, hanem mindannyiunk egyes döntései, 
egyes reakciói hatnak az összességre. 

Próbáld ki! Először csak pár percre, aztán né-
hány órára, majd később napokra is más hangu-
latban, energikusabban leszel jelen, ha a figyel-
medet magadra fordítod, és önmagadat emeled. 

Változik a világ, változtass te is!
Vegyél részt 2022.április 4-8. között egy 5 napos kihíváson! Megmutatom, hogyan élj ma-
gasabb életszínvonalon, alacsonyabb költségekkel még akkor is, ha első ránézésre éppen 
ellenkező irányba mozdulnak a folyamatok. 

Válaszd a jólétet, a bőséget másképpen!

https://mannacoach.com/5-napos-ingyenes-trening/
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Különleges atmoszférával átitatott programokon vehetnek részt a belső békét, megújulást 
és kiteljesedést keresők a Lengyel Sándor nevével fémjelzett EOS programokon. A megszokott 
módszerektől merőben eltérően, itt beszélgetés helyett érzékelés, oktatás helyett tudatosság 
növelés és az önmagunkkal, és környezetünkkel való egység harmóniájának megélése által tör-
ténnek meg elképesztő mértékű átalakulások. 

AZ EGÉSZ VILÁGRA AKAROK HATNI

Ezért folyamatosan kutatom az olyan alternatív 
technikákat, amelyek a tudat megkerülésével old-
ják a felgyülemlett gátlásokat, blokkokat. Sokfaj-
ta módszertannal találkoztam már, és ezek egyes 
elemeit, ötvözetét, saját megéléseim, meglátásaim 
alapján szívesen alkalmazom, építem be mentor 
programjaimba is. 

Sándort egyik barátnőm ajánlotta figyelmem-
be évekkel ezelőtt. Megfogott az, ahogyan a vilá-
got látja, bár be kell vallanom, a módszere nagyon 
furcsa, vagy úgy is mondhatom, hogy idegen volt 
számomra. Nem is nagyon értettem, pontosan mit 
csinál, és a színpadi tánc miatt különösebb készte-
tést sem éreztem arra, hogy kipróbáljam. 

Beszélgetésünk apropóját most mégis az adja, 
hogy idén becsatlakoztam Sándor 10 hónapos 
EOS Mesterprogramjára, hogy élőben tapasztal-
jam meg, miként hat ránk a mozgás, az érzékelés 
fejlesztése általi változás. Motivált még a zenéhez, 
tánchoz való viszonyulásom átalakításának vágya 
is. Ahogyan erre fókuszáltam, szinte észrevétlen in-
dultak útjára bennem a világrengető belső változá-
sok már az első napon.

Nehéz pontosan megfogalmazni, mit csinál 
Sándor. Azt meg pláne nehéz megragadni, hogy 
milyen eredményeket köthetünk ehhez a módszer-
hez. Hiszen éppen az a lényeg, hogy a tudat kikap-
csolásával, energia mintázatunk megváltozásával 

éljük meg önmagunkat. Szavaknál beszédesebb 
talán, hogy sokan évek óta rendszeres, lelkes visz-
szatérői a Mesterkurzusoknak. 

Azért megkísérlem előcsalogatni az elmét sti-
muláló válaszokat, így át is adom a szót Lengyel 
Sándornak, az EOS alapítójának, vezetőjének, hogy 
saját szavaival mutassa meg, mi a célja, hogyan lát-
ja a világot, és hogyan kíván a bolygó tudatosságát 
növelve mindenkire hatni. 

Sándor, mi az, amit szeretnél átadni a program-
jaiddal az embereknek?

Az összes programom arról szól, hogy az em-
berek képesek legyenek kapcsolatot teremteni 

GÜRTLER SZILVIA

Interjú Lengyel Sándorral, az EOS alapítójával



Az érték az,
hogy 
a civilizáció 
együtt 
képes 
emelkedni...

„
„

egymással. Ennek a kapcsolatnak viszont nem 
mindegy, hogy milyen a minősége, ezért célom, 
hogy a harmónia irányába haladjon, és az együtt-
működés legyen a fő szempont. Lehetséges per-
sze, hogy az emberek boldogan együtt tudnak 
élni akár úgy is, hogy egyik ember utasítja a má-
sikat, a másik meg elvégzi a kapott feladatokat, 
de hosszú távon mindenkinek szüksége van egy 
olyan társadalmi berendezésre, amiben szaba-
don, nyugodtan élhet, és a vágyai teljesülnek. 

Én úgy gondolom, ideig-óráig, akár egyetlen 
napra is létrejöhet ez a közösség, ahol akár ki-

sebb-nagyobb mértékben mindenki azt csinálja, 
ami neki jó, miközben nyer-nyer alapon együtt-
működik a másikkal. Meg kell tanulni, hogyan 
működhet ez. 

Ez a képesség mindenki számára elsajátítható?

Tapasztalataim alapján ez a képesség fejleszt-
hető. Mindenki rendelkezik ezzel a képességgel, 
csakhogy a jelenlegi társadalmi berendezkedés 
gátolja ennek szabad használatát. Túlságosan el 
vagyunk nyomva a társadalomban, sokféle szem-
pontból is: el vagyunk nyomva pszichésen, lelki-
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leg, és el van a testünk is nyomva. Ezért a testünk 
nem képes úgy kommunikálni a külvilággal, aho-
gyan azt kellene. 

Ebben biztos, hogy szerepet játszik az is, aho-
gyan étkezünk, ahogyan mozgunk, ahogyan nem 

a természettel harmóniában élünk. Még ha mára 
csak nyomokban lehet felfedezni a tavasz-nyár-
ősz-tél ciklusát, de még ha meg is jelenne ez a 
külvilágban, azt akkor is kompenzáljuk a beren-
dezéseinkkel, így olyan, mint hogyha egy évszak-
ban élnénk. Ennek következtében a szervezet 
nem változik. Márpedig a kapcsolatteremtéshez, 
a kommunikációhoz változásra van szükség, és 
annak lekövetésére. 

Lelkileg pontosan ugyanez a helyzet: be va-
gyunk zárva valamilyen világba, akár a munka-
helyünkre, akár egy olyan házasságba, ami tele 
van mindenféle felesleges erkölcsi határokkal, és 
mindenféle ideológiákkal. 

Szellemileg is teljesen korlátozva vagyunk. 
Ebben a világban már muszáj szelektálni, mert a 
minket elhalmozó információ özön lehetetlenné 
tesz bennünket a kapcsolatteremtésre. 

A válaszom tehát az, hogy biztos, hogy min-
denki képes egy olyan szintű kommunikációra, 
amivel boldogan élhetne. Ez fejleszthető, tanul-
ható, újraépíthető, és a ma emberének már tanul-
nia és fejlesztenie kell ezeket a képességeket.

 
A régi világ emberének ez könnyebb volt? A ter-

mészettel harmóniában élve automatikusan követ-
te az ösztöneit?

A régi ember a természettel jobban harmóni-
ában tudott élni. Ez nem jelenti azt, hogy a régi 
kor emberének az akkori társadalmi kihívások ne 
lettek volna ugyanakkora kihívások, mint nekünk, 
mai embereknek. Ez arányaiban ugyanakkora. 
A probléma inkább az, hogy nem vagyunk ma 

előrébb, mint a régi ember. Pedig messze-mesz-
sze jobban kommunikálunk, több információt 
vagyunk képesek feldolgozni, viszont az életünk 
pont ennyivel nehezítettebb, pont ennyivel zár-
tabb, mint a régi ember világa. 

Milyen formát választottál ahhoz, hogy átadd ezt 
a fajta tudást a ma emberének?

Használom a coach nevet, azért, hogy megért-
sék az emberek a termékemet, ami már több mint 
konzultáció vagy egyfajta segítség arra, hogy az 
életükben valamit tegyenek. Szimpatikusnak tar-
tom és alkalmazom a klasszikus coach techno-
lógiát, kérdésfeltevést, hiszen nem ideológiákat 
oszt, hanem rávezeti az embereket arra, hogy a 
saját életükben, a saját szituációjukban megtalál-
ják, merre, miként lépjenek.

Ebből a szempontból ugyanezt az utat járom, 
mint egy coach, mégis teljesen másképpen. Én a 
test, a lélek és a tudat fejlesztését végzem. Felte-
szek kérdéseket, elvezetem az embereket meg-
oldások felé, és bemutatom nekik azokat a mo-
dellezésen keresztül. Valós példákat hozok fel, és 
ahogy behelyezem őket valós szituációkba, ab-
ban születik meg a megértés. 

 Ahogy én ezt most megélem, nagyon erősen 
az energiákkal dolgozol, ezáltal nagyon mélyre-
ható változások történnek. Nem kérdezel, hanem 
hagyod, hogy mindenki a maga útján menjen, és 
a saját energiájából tudjon fejlődni, változni. Ezt 
megtanultad, vagy ez a Te képességed, amit utána 
módszertanná fejlesztettél? 

Ez már olyan hosszú és széles folyamat, hogy 
magam sem tudom, mi az, ami belőlem szárma-
zik, csak fel kellett hozzá nőjek, és mi az, amit 
megtanultam. 

A gyerekből felnőtté, a felnőttből férfivá, a 
férfiból meg valamilyen tapasztalt társadalmi 

MÁGUS VAGY TUDATOSSÁGGAL VARÁZSOLÓ?

A KÉPESSÉGEK TANULHATÓK
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aa
elemmé alakultam. És mint oly sokan, én is azt 
csinálom felnőttkoromban, amihez hasonlókat 
gyerekkoromban tettem. 

Megfigyeltem egyrészt azt, hogy érdekel, én 
hogyan érzem magam, és az is mindig számított, 
hogy mellettem mások hogyan érzik magukat. 
Engem nagyon zavart, ha más rosszul érezte ma-
gát, akkor annyira nem tudtam nyugodtan lenni. 
Ebből következik, hogy most főként a kapcsoló-
dások vannak a fókuszomban. 

 
Hogyan találtál rá erre az útra, amivel most fej-

leszted az embereket?

Találkoztam egy orosz emberrel, aki áthozott 
ide Magyarországra egyfajta tudást. Elkezdtem 
járni a szemináriumaira, majd később rendszere-
sen kiutaztam hozzá Oroszországba (akkor még 

Szovjetúnióba). Onnantól kezdve, hogy találkoz-
tunk, egészen addig, amíg élt, nála tanultam. 

Ha azt nézem, hogy mi az, amit Zolotov pro-
fesszortól kaptam, akkor nem tudom konkrétan 
felsorakoztatni ezeket a dolgokat, amiket most 
alkalmazok. Energiával, információval, struktú-
rákkal, az ember felépítésével, a társadalommal, 
a gondolkodásmóddal kapcsolatos tanítások na-
gyon széles körűek voltak nála, de mint ahogy 
nálam is, ezek nem konkrét lexikális tudásban fe-
jeződtek ki, hanem a képességek fejlesztésében 
és átadásában. 

Régen nagyon támadták azt az elképzelést, 
hogy a képességeket lehet fejleszteni. Mostanra 
már kiderült, hogy ez mindig is lehetséges volt: 
az ember élete során genetikailag is tud fejlődni. 
Én ezt közvetlenül megéltem a tanulásom során: 
egyik nap semmi közöm nem volt egy tudáshoz, 
és utána – ugyan nem másnap, de egyszer csak 
- hirtelen ugrásszerűen minden megváltozott 
bennem, és teljesen más képességekkel néztem 
a világot. 

 Hogyan érzékeled ezeket a képességeket?

Zolotov tanítása által más lettem. Máskép-
pen nézek, más tudást szereztem, és ezáltal ön-
magamban fejlődtem. Nem tudom lépcsőzetes 
fokozatokban bemutatni ezt a folyamatot, mert 
ugrásszerűen következik be, hogy - általában va-
lamilyen szükség okán - egyik napról a másikra 

egy teljesen más világból, teljesen új képessé-
gekkel, teljesen másképp látok mindent. 

Megfogalmazom magamban a saját életem 
kihívásait, azt, ahogyan építem a céges struktúrá-
mat, vagy egy adott célomat, amit épp el akarok 
érni, és előbb-utóbb ez realizálódik. Így születik 
meg egy új képesség bennem, amiket a prog-
ramjaimon átadok.

Biztos, hogy eredendően magamban hordo-
zok valamifajta tudást, mert egészen mást csiná-
lok, mint amit tanultam Zolotovtól. Már régebben 
is mindig átbeszéltük, hogy amit ő csinál, azt csak 
ő tudja, amit én csinálok, ahhoz meg ő nem ért. 
Ezért aztán nem is a konkrét tudást kaptam tőle, 
hanem az utat ahhoz, hogyan aknázzam ki a leg-
jobbakat. 

Ez a módszer teljesen eltér a mai oktatási 
rendszertől. Itt a legbelső énünket fejlesztjük, és 
abból majd lesz valami speciális, amiről nem le-
het tudni, hogy pontosan mi lesz az. Ma sem tu-
dom megmondani, hogy mondjuk tíz év múlva 
ki-mi leszek. 

 
Ezt az analógiát folytatva: amikor bejön hoz-

zád 50 ember a csoportba, akkor rögtön tudod, 
hogy az egyes embernek mivel van dolga, vagy 
szabadon hagyod, hogy fejlődjenek és majd ala-
kul valami? 

Hagyom, hogy én szabadon fejlődjek ahhoz, 
hogy ők kicsodák. Csak így működhet. 

MODELLEKET ÉPÍTÜNK

HOGY ÉRZED MAGAD?
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Mi az, ami számodra legerősebben visszaható 
eredmény?

Ha az egyedi eseteket nézem, akkor nekem 
azok egyedi esetek, egyedi eredményekkel. Sok-
kal fontosabbnak tartom a folyamatot, hogy akár 

én, vagy más eljutott odáig, hogy ilyen eredmé-
nyek megszülethessenek. Ez alatt nem konkrétan 
az eredmények elérését értem. 

Sokkal értékesebbnek tartom azt, amikor két 
teljesen különálló világú ember képes beszélget-
ni egymással. Ennek nem az az értéke, hogy két 
ember beszélget egymással, hanem az, hogy lét-
rejött a világban két ellentét pólus, amely harmo-
nikusan tud egymással kommunikálni. 

Számomra a szemináriumok, az ott lévő embe-
rek a világunk, a civilizációnk nagyon egyszerű, 
lekicsinyített másai és példa értékű modelljei. Az 
ide széles körből érkező emberek nagy valószínű-
séggel az életben még csak egy kerületben sem 
lennének, nemhogy egy fedél alatt beszélgesse-
nek egymással. Itt viszont kommunikálnak, játsza-
nak, szórakoznak, jól elvannak együtt. Nekem ez a 
legnagyobb eredmény, mert ebből tudom, hogy 
ha itt ez létrejöhet, akkor ennek hatása kell legyen 
a világra. Tehát a világban a különböző emberek, 
különböző nemzetiségek, eltérő gondolkozások 
képesek lesznek egy irányba, az együttműködés 
irányába menni. 

Ez nagyon nem látványos, nekem mégis ez a 
célom, és ezt tartom legnagyobb eredményem-
nek is. 

Lehetséges, hogy az eredmény 5-6 hónap után, 
vagy akár 5-6 év után nyilatkozik meg, amikor ép-
pen arra a képességre van egy embernek szüksé-
ge, ami itt és most benne előjött?

Igen, persze. Nehéz elmondani két mondat-
ban, hogy meggyógyítottam valakit, gazdag lett 

valaki, boldog lett valaki, hiszen ez csak sok év 
elteltével derül ki, amikor felnőnek a gyerekei, és 
maga mögött tudhatja az előző évek, évtizedek 
munkájának gyümölcsét. 

Olyan is van, akinek nem volt gyereke, mos-
tanra van gyereke, vagy olyan is, akinek például 
beindítottuk a veséjét és azóta is remekül mű-
ködik. Vannak ilyen eredményeink, de ezek egy 
emberre ható eredmények, a civilizáció egészére 
nézve nem értékesek. 

Az érték az, hogy a civilizáció együtt képes 
emelkedni, ezért a szemináriumokon figyelembe 
veszem az emberek egyéni érdekeit, mert ezért 
jöttek, és ez mindenképpen fontos. De azt a célt 
viszem végig, hogy az egész csoport együtt tud-
jon emelkedni, mert az a társadalomra és a civili-
zációra nézve fontos eredmény. Még akkor is, ha 
ez hosszú távon fog csak érvényesülni. 

 
Ez egészen más, mint amit megszoktunk a jelen-

legi társadalmunkban. Ha jól értem, számodra az a 
fontos, hogy az ember egyénileg, a belső magja 
által fejlődjön, és abból építkezzen tovább? 

Igen, egyértelműen ez a cél, hogy így történ-
jen. Vannak, akik már rögtön érzik, hogy valami 

változott bennünk, és ez eredményeket hoz szá-
mukra. Nekem az eltelt 30 évben bőven mega-
datott, hogy többen visszajöttek 5-10-15 év múl-
va, hogy kellett ez a pár év, hogy megértsék, mi 
történt akkor velük. Addig nem is találkoztunk, és 
mostanra érkezett meg az az eredmény az éle-
tükbe, amit akkor gondoltak. Minden eredmény 
nem jöhet meg másnap, mert át kell rendeződnie 
sok mindennek belül.

Ha valakinek az a vágya, hogy boldog család-
ja legyen, ahhoz lehet, fel kell nőjön mindhárom 
gyereke, hogy ez érvényesíthető legyen. Akkor 
jön rá arra, hogy 15 évet élt együtt a családjával, 
tehát megvalósult a boldog család iránti vágya. 

A KÉPESSÉGEINK FEJLŐDNEK

SZÍNPAD AZ EGÉSZ VILÁG
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Az, hogy épp vasárnap boldogok, még nem je-
lenti azt, hogy boldog a család, csak hogy volt 
egy jó napjuk. Ezért az eredmények meglátásá-
hoz sokszor idő kell. 

A középpontból indulunk, hogy a résztvevők 
úgy fejlődjenek, és olyan eredményeket kapja-
nak, hogy rám utána ne legyen szükségük. Ne 
egy kiszolgáltatott helyzetben legyenek, hogy 
megtanultak valamit, de csak a mester tudja 
megoldani a helyzetet. Mindenki legyen a saját 
maga mestere! 

 
Hány emberhez szeretnél eljutni? 

Csak azokhoz az emberekhez szeretnék el-
jutni, akik elegendőek egy cél eléréséhez. Nem 
kívánom azt, hogy tízezrek, vagy százezrek köves-
senek. 

Mivel a társadalom hat rám, város-, ország- és 
globális szinten, ezért az a cél, hogy ezt a glo-
bális hatást változtassam olyanná, ami nekem, a 
szomszédaimnak, a családomnak, a barátaimnak, 
ismerőseimnek, és kiterjesztve az embereknek 
olyan hely, ahol élvezettel, örömmel tudunk élni.

Hány emberre szeretnél hatni?

Nehezen megfogalmazható, hogy ne han-
gozzék bután. Mindenkire akarok hatni, aki a vi-
lágon létezik. Ez nem ember központú, hanem 
inkább univerzum központú. Nyilván, ha ilyet 
mondok, hogy az univerzumra akarok hatni, nem-
hogy nagyképűnek, hanem kezelendőnek tűnök. 
Mégis, ha egyszer meglátja valaki azt, hogy ha a 

hold mozgása hat a menstruációra, akkor minden 
mindenre kihat, és nem ott van a határunk, ahol 
a szavazókörzetünk, hanem az egész világ egy 
rendszer, és a változás által az egész rendszer fog 
változni. 

Ez nem azt jelenti, hogy át szeretném rendezni 
a bolygónkat, hanem azt, hogy szeretném, hogy 
az elemekkel együtt tudjak működni, és pont úgy 
éljek, ahogyan ez harmonizál az univerzummal. 
Ha ez nekem sikerül, és másnak is sikerül, akkor 
mindenki élheti a saját életét. Nem olyan bonyo-
lult dolog, csak nem könnyű megvalósítani. Ne-
hezen tudom megfogalmazni, hogy egyébként 
ez egy egyszerű, és nem nagyratörő gondolat. 

 
Ha jól értem, ezzel az energiával akarsz áthar-

monizálni mindent és mindenkit, aki ezzel kapcso-
latba kerül?

Valami ilyesmi. Ezt nem úgy kell elképzelni, 
hogy ha ez megtörténik, az onnantól úgy marad, 
hanem a világ mozog és hol ez, hol az jelenik 
meg benne. Ezért törekszem a belső tudás felé-
lesztése által a harmóniára, mert a harmóniában 
minden benne van. 

Ezért amikor összegyűlünk egy teremben öt-
venen, attól egyedileg lehet, hogy semmi nem 
változik az életünkben, mégis, ha jól érezzük ma-
gunkat, és létrejön a harmónia, akkor a világot is 
megváltoztattuk, mert harmóniába kerültünk a 
világgal. 

Sándorról bővebben: 
https://www.sandorlengyel.com/

HATNI A VILÁGRA

https://www.sandorlengyel.com/
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( („A jövő tanárai a ma tanulói.”
                                                                                        Sri Sathya Sai Baba
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A FELGYORSULT IDŐ NYOMÁBAN

SZÁSZ DÁVID

Pár hete érdekes, bár inkább elgondolkodtató cikk látott napvilágot, melynek tartalma fe-
lett vélhetően az olvasóközönség tetemes része átsiklik, mások pedig egyenesen helyeselni 
fognak: mint azt nemrég nyilvánosságra hozták, az idei Oscar-közvetítés rendezői úgy dön-
töttek, hogy nyolc kategória díjátadóját nem közvetítik élőben. A rövid dokumentumfilmek, 
a vágás, a smink, a filmzene, a művészeti rendezés, az animációs és élőszereplős rövidfilmek, 
és a legjobb hang díjait csak felvételről lehet majd látni a 94. Oscar-díjátadón - utóbbi döntés 
ellen egyébként több nagy nevű rendező, többek között Steven Spielberg is felszólalt. 
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Az Oscar rendezvény szervezéséért felelős bi-
zottság indokai az alábbiak: A közvetítés nézett-
sége régóta csökken, és ennek az egyik oka az, 
hogy a rendezvény, illetve a közvetítés időtartama 
túl hosszúra nyúlik. A felvételről való közvetítést 
ennek kiküszöbölésére találták ki.  David Rubin, 
az Akadémia elnöke mailen ismertette a döntés 
okát: a cél „növelni a nézői bevonódást, és élet-
bevágó, mozgalmas, releváns show-t bemutatni”. 

Túl hosszú. Túl bonyolult. Nem elég közönség-
barát. Zanzásítani kell, fogyaszthatóbbá kell ten-
ni. Gyakran halljuk az alábbi indokokat, amikor 
egyes döntéshozók, legyen szó zenei produce-
rekről, reklám szakemberekről, bárkiről, aki ilyen 
és ehhez hasonló körökben mozog, meg akarják 
határozni, mi a követendő trend, mi a siker re-
ceptje, hogy minél több fogyasztót lehessen el-
kötelezni, és minél több profitra szert tenni. 

A 21. századi fogyasztó, legalábbis ha nem a 
valamelyest öntudatára ébredt kivételt vesszük 
alapul, ha tetszik, ha nem, egy kitermelt, és jól 
kifundált módon irányított alany, aki azt sem ve-
szi észre, hogy mások adják a szájába, neki mire 
van szüksége. Bár vele épp ennek az ellenkezőjét 
akarják elhitetni, valójában nem rendelkezik önál-
ló döntési lehetőséggel, legfeljebb a felkínált és 
rátukmált tartalmakból válogathat, hacsak nincs 
azon a tudati szinten, hogy átlássa, tulajdonkép-
pen egy beetetett hal, akit képletes értelemben 
előbb utóbb kifognak, behálóznak, felhasználnak 
egy távlatibb cél, a profitszerzés szentnek épp 
nem nevezhető oltárán. 

A túl sokat gondolkodó, önálló véleményt for-
málni képes alany e célok érvényesítésére távol-
ról sem ideális, ugyanis nem szabhatják meg neki, 
mit tekintsen értéknek. A fogyasztókat megcélzó 
reklámok nagy része ezt sugallja: csak pörögjünk 
felszínesen, véletlen se mélyüljünk el semmiben, 
csak a lényeget, a kivonatot mindenből. A zene 
ne legyen 3 percnél hosszabb, fél percnél pe-
dig már jöjjön a refrén. Ne hallgass albumokat, 
meg tíz perces hangszeres szólókat, mert még a 
végén elkalandozol egy általunk kordában nem 
tartható szabad mesevilágba, és nem leszel ide-
ális fogyasztó. Zanzásítsunk mindent, nehogy a 
beprogramozott delikvensnek ideje legyen el-
kezdeni gondolkodni. 

Ha fenti sorok végletesnek, egyoldalúnak, ne-
tán rosszindulatúnak tűnnének, gondoljunk bele 
egy kicsit jobban, és tegyük fel magunknak az 
alábbi kérdést. 

  Mikor ültünk le utoljára egy zenei albumot az 
elejétől a végéig meghallgatni, minden egyéb 
más tevékenységet felfüggesztve, nem a telefo-
nunkat nézegetve közben, vagy többször feláll-
va, beszélgetve másokkal? Mikor tudtunk utol-
jára valamire megszakítás nélkül, minimum 45 
percig, a figyelmünk megosztása nélkül VALÓ-
BAN odafigyelni? 

  Annak idején az LP elnevezés egy vinyl-re 
(helytelen kifejezéssel bakelitre) nyomott zenei 
albumot takart, amihez valamiféle kultikus, ün-
nepélyes rituálé kapcsolódott. Fizikai, kézzel fog-

ható hanghordozóról, egyúttal szellemi produk-
tumról beszélünk, szemben a mai konzumerista, 
letöltöm, streamelem, megosztom, belehallga-
tok, ha nem tetszik, skipelek típusú tartalmakkal, 
és az azokhoz való viszonyunkkal. Az album meg-
hallgatásához szükség volt némi elköteleződésre: 
a lemezt meg kellett tisztítani a portól, a lemezját-
szót beállítani, a tűt időnként cserélni, arról nem is 
beszélve, hogy hacsak nem akartunk számonként 
felugrálni, minimum 1 lemezoldalt (20-22 perc) ál-
talában egyhuzamban végig kellett hallgatnunk, 
majd felállnunk, hogy megfordítsuk a lemezt. Biz-
tos vagyok benne, hogy most sokan csípőből el-
lenérvek tömkelegét hozzák fel: igen, és ez miért 
is volt jó nekünk? Most sokkal KÉNYELMESEBB. A 
telómat előveszem, bedugom a fülest, ráklikkelek 
a Spotify-ra, közben még a facebookot is tudom 
nézegetni, ha nem tetszik a zene, odébb lépte-
tek. Nem kell hifi cucc, de ha van, arra is rá tudom 
dugni a telefont, vagy akár bluetooth-t is használ-
hatok. Nem kell TÁROLNOM a zenét fizikailag, te-
hát nem lesz tele 6 szekrény a lemezekkel, amiket 
még tisztítanom is kell, nem beszélve arról hogy 
a Spotifyon streamelt zene nem fog recsegni-ro-
pogni, pattogni, mint a lemezek szoktak. 

  Igen, kétségtelen, hogy a technológia ké-
nyelmet hozott az életünkbe. 
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Más kérdés, hogy ezzel egyidejűleg viszont 
el is távolított minket az előadók azon művészi 
céljainak a megértésétől és befogadásától, ami-
ért annak idején elkezdtek csatornákat keresni 
a hallgatóságukkal. A művészi igényű, nagyobb 
lélegzetű, koncepciózus albumok ideje lejárt, a 
közönség zöme ugyanis nem képes a figyelmét 
3-5 percnél tovább egyvalamire összpontosítani, 
ezen belül is olyan könnyen emészthető és fo-
gyasztható, kizárólag a kikapcsolódást szolgáló 
tartalmakat keres, vagy vásárol, melyek rezonál-
nak az őt körülvevő világgal, hiszen ehhez szokott, 
ez az ismerős, ez a követendő. Vannak kivételek 
természetesen, nem célunk általánosítani. Ami 
azonban biztos, hogy a zeneipar például teljes 
egészében átalakult e törvényszerűségek égisze 
alatt. A közönség alakította ilyenné? Korántsem. 
Ha valaha trendinek számított a mély mondani-
valóval átitatott, magas színvonalon előadott, ko-
moly műgonddal csomagolt művészi produktum, 
(mint ahogy a hatvanas évek második felétől egé-
szen a hetvenes évek közepéig az volt) akkor eme 
médium mellőzöttsége nem elsősorban a közön-
ség hibája, pontosabban a közönségnek el kellett 
jutnia a pontból b pontba valaminek a hatására. 
Minden időszakban volt tömegfogyasztásra ké-
szült slágerzene, ezt sem vitatja senki. Az arányok, 
és a zene funkciója, illetve az elmúlt generációk 
hozzá való viszonya volt gyökeresen más. 

Maradjunk a rockzenénél és vegyük végig a 
miérteket, nagyon röviden, de a leglényegesebb 
történelmi fordulatokat kiemelve.

A rockzene a show bizniszből indult el Bill 
Haley Rock Around the clock-jával, mely az 1956-
os Blackboard Jungle c. film betétdala volt, és 

aminek nyomán világszerte megőrültek a tiné-
dzserek. A dalt övező siker persze a pénzembe-
rek figyelmét is felkeltette. Jött Elvis, aki szintén 
tini bálvány lett, tiszta sor. Show biznisz, megint 
csak. Aztán 1960-ban Hamburgban haknizott 4 

tinédzser, John, Paul, George, és Ringo, akik mi-
után visszatértek szülővárosukba, az angliai Liver-
pool-ba, utcai skiffle zenéből, matrózdalokból, és 
az általuk már unásig játszott rock and roll elemei-
ből építkezve összegyúrtak valami olyat, ami azelőtt 
nem volt. Sikoltozó tinédzserek mindenütt, ha úgy 
vesszük, a korszak Justin Bieber-jeit láttuk. Ugyanaz 
a recept, amit Elvis elsütött, nekik is sikerült. 

A titkokkal megrakott repülő csészealj a 60-as 
évek második felében, annak is a vége felé hozott 
olyan változást a zeneiparba, amit forradalomnak 
lehet nevezni, ugyanis itt valami elemeiben vál-
tozott meg. A sablonzenére ráunó zenésztársa-
dalom pár jeles tagja ugyanis elkezdett kísérle-
tezni, a szórakoztató zenén túllépve tartalommal, 
művészi indíttatással közelíteni a zenéhez. Voltak 
köztük olyanok is, akik a klasszikus zene vagy a 
jazz irányából érkeztek, és fényévekkel nagyobb 
zenei tudással rendelkeztek, mint a legtöbb ze-
nész kortársuk. Az igazi változást ők hozták. 

 A leglényegesebb fordulat ezután jött: a ze-
neipar, beleértve a mögöttük álló pénzembe-
reket, és a már kissé kiöregedett technikusokat, 
hangmérnököket, és egyéb szereplőket teljesen 
tanácstalanul állt a jelenség előtt, minek utána 
fogalmuk sem volt arról, hogy az új irányzat elad-
ható-e vagy sem, hiszen minden addigi sikerre-
ceptnek ellent mondott, amit azelőtt láttak. Húsz 
perces zenei opuszok, elvont szövegek, hangsze-
res szólók, művészi borítók, és az emberek kíván-
csiak erre? Mivel azonban a világban zajló akkori 
változások, beleértve a szexuális forradalmat, és 
az “amerikai álomba”, valamint a háború utáni 
szép világ be nem tartott ígéretébe belefásult 
akkori fiatalok megváltozott igényei azt mutatták, 
hogy igenis létjogosult az új műfaj, mit volt mit 
tenni, elkezdtek kiadni mindent, amire igény mu-
tatkozott. 

 Ez volt az utolsó olyan időszak, amikor egy na-
gyon rövid ideig tényleg a közönség dönthetett 
arról, mire van szüksége. A kiadók vezetői termé-
szetesen nem értették az új műfajt, ezért odaül-
tettek valakit, aki “a gyerekek közül való”, majd ő 
megmondja, mit adjunk ki. A zenekarok sokkal 
hosszabb kifutási időt kaptak, szabadon kísérle-
tezhettek, mit lehet tudni alapon. Ha nem volt egy 
világsláger az első lemezeden, még nem jelen-
tette azt, hogy ezzel be is fellegzett. 

Persze ez a forradalom is show biznisszé si-
lányult alig 5-6 év elteltével. A fiatal gyerek, akit 
pár éve odaültettek, ugyanis már Rolls Royce-szal 
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járt, és most már ő mondta meg, és döntötte el 
egy személyben, mire lesz vevő a közönség. Az 
előadó ismét huszadrangú lett a sorban, em-
berünk pedig rájött a nagy titokra: a közönség 
idomítható, a külsőségekkel, a bulvárhírekkel, a 
tömegtermékekkel, amit gyorsan és olcsón elő 
lehet állítani, könnyen horogra csalható, és az 
igazi Kánaán az ő számára csak ezután jön majd 
el igazán. Képzeljük el, ha majd azt veszik, ami-
re én idomítottam be őket. Utána sorozatban le 
tudok gyártani még százat ebből, amit ugyanúgy 
ismét megvesznek. Az előadókat is idomítani kell 
ehhez, ezért azokra, akikben túl sok a művészi haj-
lam, vagy az önálló gondolat, akik túl függetlenek 
szeretnének lenni, nincs többé szükség. Lesz elég 
köztük, akiket a pénz érdekében rá lehet állítani a 
tömeggyártásra. A részesedés, amit kapnak, így 
is elég lesz ahhoz, hogy azt érezzék, fejedelmi lu-
xusban élnek, de ehhez képest hogyan élhetek 
én? És ezzel megszületett a diszkó. 

Mára eljutottunk odáig, hogy valójában már 
zenészekre sincs szükség, a gépek elvégzik a 
munka tetemes részét. Mindig voltak, és talán 
lesznek is mini forradalmak, de ami a mainstream 
zeneipar (és ha már itt tartunk a filmipar) műkö-
désének az alapját képezi, és amire a mai tehet-
ségkutatónak nevezett megrendezett sztárgyárak 
épülnek, az a közönség mesteri módon történő 
manipulálása. 

Biztos mind hallottuk azt a maszlagot, ami úgy 
hangzik, hogy “mi tudjuk, mitől döglik a légy, hi-
szen ismerjük az embereket, tudjuk, mi kell nekik.” 
Persze hogy tudják, hiszen ők írták a programot. 

A közönségigényt ugyanis nem felmérik, ha-
nem alakítják. 

Ez nem csak a zeneiparra igaz, hanem szinte 
minden, az életünket átszövő olyan elemre, ami 
látszólag a mi igényeink kielégítését szolgálja, és 
ami mögé iparágak álltak be. Azt, hogy mire van 
valójában igényünk, viszont csak nagyon kevesen 

tudjuk, még saját magunkról is. Egyértelműen 
mindenki a boldogságot keresi, és a biztonságot, 
de túl sokan vagyunk, akik csak céljukat vesztve, 
megzavarodva tapogatóznak, és azt sem tudják, 
miért érzik magukat olyan nyomorultul, amikor 
pedig a kirakatot nézve látszólag mindenük meg-
van, ami a megmondó emberek szerint a boldog-
ságukhoz kell. 

Térjünk vissza az idő kérdésére, ugyanis ez-
zel még koránt sincs vége. 

Minden elképesztő ütemben felgyorsult kö-
rülöttünk. Fel kellett, hogy gyorsítsák, hogy még 
több profitot tudjanak termelni, illetve pontosab-
ban, hogy mi még több profitot tudjunk termelni 
nekik. Ez a felpörgetett tempó még egyvalamire 
nagyon hasznos: nincs idő ugyanis megállni, és 
elgondolkodni egy pillanatra: nem lehet, hogy 
engem most épp alaposan átvernek? 

Mivel minden reklám, minden akciófilm, de 
még a diszkókban pusztító designer drogok is 
azt az üzenetet közvetítik, hogy pörögj fel, szá-
guldj keresztül ezen az életnek nevezett, de tú-
lontúl rövid kis színjátékon, mint egy expresszvo-
nat, rendkívül nehéz ebből a külvilág által diktált 
tempóból kiszakadni, vagy egyáltalán felismerni 
a kiszakadás szükségességét. 

Ami túl hosszú, ami túl bonyolult, amihez némi 
elköteleződés kell, (beleértve, sőt külön kiemelve 
a párkapcsolatokat is, melyek zömében manap-
ság mindenről szólnak csak épp az elkötelező-
désről nem), ami lelassít, netán megállít, elgon-
dolkodásra késztet, és kiszakít egy pillanatra a rád 

szabott mókuskerékből, arról ugyanis igyekeznek 
a lehető leghatározottabban lenevelni. Hiszen a 
jó fogyasztó, a lehető legkevesebbet gondolko-
dó fogyasztó. A jó fogyasztó az ellenérveket hír-
ből sem ismerő fogyasztó. A legjobb fogyasztó 
az, aki azt fogyasztja, amit mi fogyasztásra gyár-
tottunk neki. És amire sikerrel ráneveltük azzal, 
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hogy elhitettük vele, neki csakis erre lehet szük-
sége a boldogsághoz. 

A jó fogyasztó ész nélkül pörög, mint break-
dancer a púpján és közben fogyaszt, habzsolja az 
általunk neki épített szép új világot. 

  Aki tényleg komfortosan érzi magát ebben a 
közegben, annak talán semmi mást nem monda-
nak fentiek, mint azt, hogy egy múltban ragadt, 
bekövült boomer sírja vissza a régi szép időket, 
pont azért, mert a mai világban nem találja a he-
lyét. Ennek a gondolatmenetnek két szépséghi-
bája van: egyrészt nem vagyok boomer, a szüle-
im voltak azok. Másrészt nem a régi szép időket 
sírom vissza, csak az élhetőbb, emberibb, ember-
ségesebb időket. Régen sem volt semmi jobb, - 
mondják sokan - gondoljunk a kommunizmusra, 
vagy épp valami másra, ami miatt biztos, hogy 
nem lehetett jobb. 

  Nem gondolom, hogy a múltba kell feltétlenül 
nézegetni. Vagy azt piedesztálra emelni. Viszont 
az új sem feltétlenül jobb, vagy több, pusztán at-
tól, hogy új, és tudatos emberként azt gondolom, 
érdemes megvizsgálni a hátterét mindennek, ami 
a mindennapi életünket jelenleg meghatározza, 
legyenek azok megosztó Facebook posztok, az 
X-Faktor, a Covid-hiszti, vagy bármi egyéb. Érde-
mes megvizsgálni azt is, hogy az emberi interak-
ciók, azok mélysége, az egymás iránti elkötelező-
dés (nem függés) miben változott meg akárcsak 
az elmúlt 2 évtizedben. A vasárnapi családi ebéd 
közben szokás volt-e minden családtagnak okos 
telefont nyomogatni az egymással való érdemi 
kommunikáció helyett? Ha nem, ez vajon jelen-
tett-e különbséget az emberi kapcsolatok minő-
ségét tekintve?

Utóbbi kapcsán egy “tudományos“ kísérlet, a 
BBC “Electric Dreams” című zseniális sorozata, 
angolul tudó olvasóink személyesen is megnéz-
hetik a Youtube-on az alábbi linkeken: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk2u-
XN9yaS4

https://www.youtube.com/watch?v=SEsiPM-
cxbdw&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=9EHDV-
vx-dQs&t=0s

Adott egy brit család, apa, anya, egy kisfiú, és 
egy kislány, az évszám 2009. Rendhagyó kísér-
letre vállalkoztak: ők lesznek a BBC történeté-

nek első valódi időutazói. A kísérlet lényege: a 
megszokott kényelmüktől, és minden nélkülöz-
hetetlennek gondolt kütyüjüktől megszabadítják 
őket, a családi házukat pedig visszavarázsolják 
az 1970-es állapotába, majd naponta egy év te-
lik el, így végig élik az 1970-es, majd ’80-as, és 
végül a ’90-es éveket. A technikai stáb szigorúan 
ügyelt arra, hogy csakis az adott évnek megfelelő 
technikai felszerelés legyen számukra elérhető, 
beleértve a munkába járásra használt járműveket, 
sőt, a munkahelyen használt eszközöket is. A ru-
házat, hajviselet, és használható kozmetikumok 

tekintetében is kizárólag az adott évnek megfe-
lelő verzió jöhetett szóba. A TV csakis az adott év 
műsoraiból sugároz, amikor pedig az 1973-mas 
energiaválság megtörténik, elmegy az áram is a 
házukban. Minden évben (azaz számukra minden 
nap) valami új technikai vívmánnyal gazdagodik a 
háztartás, de okos telefonok még így sem lesznek 
a sorozat legvégén sem. Hihetetlenül érdekes vé-
gigkövetni például a családtagok közti dinami-
ka és kommunikáció alakulását. Például, hogy a 
gyerekek mennyire gyűlölik eleinte azt, hogy sze-
rintük “nem lehet semmit csinálni”, “nincs sem-
mi érdekes a tévében”, “csak itt ülünk és nézzük 
egymást, mennyire nyomasztó és kényelmetlen 
lehetett akkor élni”. De azt is, amikor az apuka 
megkapja élete első hifi szettjét, hozzá az adott 
év lemezeivel, és belefeledkezik a zenehallgatás-
ba, majd közli, hogy el is felejtette már, ez akkor 
régen mekkora élményt nyújtott. Az eleinte húzó-
dozó, és a helyzetet pokolként megélő gyerekek 
mintha valamiféle elvonókúrán vennének részt:  
a kezdeti tehetetlen vergődésen túljutva egy idő 
után azon kapják magukat, hogy jobb híján a csa-
lád nappalijában üldögélnek, és egyre többet 
beszélgetnek a szüleikkel. 

Árulkodó az 1970-es éveket bemutató epi-
zód legvégén a családtagok részéről elhangzó 
konklúzió is: 

“Azt hiszem a ’70-es években a gyerekek sza-

https://www.youtube.com/watch?v=Sk2uXN9yaS4
https://www.youtube.com/watch?v=Sk2uXN9yaS4
https://www.youtube.com/watch?v=SEsiPMcxbdw&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SEsiPMcxbdw&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9EHDVvx-dQs&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9EHDVvx-dQs&t=0s
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badabbak voltak, mint mi, mert a szülők manap-
ság sokkal elővigyázatosabbak.” - jegyzi meg a 
kislány. 

“Gyerekként a ’70-es években sokkal sza-
badabbnak éreztük magunkat, így igaz. Sokkal 
szabadabban elmászkálhattunk, és csinálhattunk 
dolgokat. Ezzel szemben ma gyakran látom a gye-
rekeimet otthon a számítógéphez tapadva, és ez 
eléggé elszomorít.” - teszi hozzá az apja. 

“Azt gondolom a gyerekek átérezték a család-
ként együtt töltött idő értékét, és biztosan észre-
vették, én mennyire élveztem ezt.” - nyilatkozik az 
anyuka. A kisfiú kevésbé lelkes: 

“Nem hiszem, hogy nekem túlságosan hiá-
nyozni fog a ’70-es évek. Nem túl sok mindent le-
hetett csinálni akkor.” 

Ami azonban egyértelműen lejön a filmsoro-
zatból, az az, hogy a technológia - bár kényelmet 
és ez által egy komfortosabb, látszólag köny-
nyebben élhető világot biztosít, valójában mi-
nél inkább jelen van, annál kevésbé zajlik valódi 
kommunikáció a családtagok között. A korabeli 
háztartási eszközökkel például az anyuka van a 
legnehezebb helyzetben: gyakorlatilag versenyt 
fut az idővel, és a teljes napja rámegy arra, hogy a 
családnak ebédet, tiszta ruhát, és egyebeket biz-
tosítson. Mégis, a családdal töltött estéket (ami-
kor nincs más lehetőség az idő eltöltésére, mint 
a családtagokkal kommunikálni, esetleg együtt 
egy unalmas BBC dokumentumfilmet megnézni) 
várja a legjobban. 

  
Sokan biztosan egyetértettek az Oscar gála 

megrövidítése kapcsán. Hiszen ők a sztárokra, a 
vörös szőnyegre, a cirkuszra kíváncsiak, ami sze-
rintük a sava borsa az egész parádénak. A mai 
világban, amikor épp háború dúl a tőszomszéd-

ságunkban, ez egyenesen irreleváns probléma, 
de világszinten nézve, sőt még talán a világ film-
gyártásának egészét tekintve is mellékesnek te-
kinthető fejlemény. 

Nem lehet nem észrevenni azonban a ten-
denciát, ahogy a közönség igényeihez történő 
fazonigazítás, a népszerűség és a nézettségi 
adatok hajhászása tolakszik előtérbe a valódi 
művészetet életben tartó emberek munkájának 
a méltatása helyett. Amikor a vágás, a smink, a 
filmzene, a művészeti rendezés, és a hangrög-
zítés huszadrangú “választható extra feature”-ré 
degradálódik a rivaldafényben fürdő, babérokat 
learató celebek mögött. 

 
 Sosem hittem abban, hogy egy több ember 

összehangolt munkáját kívánó monstre produk-
ció résztvevői között hierarchiát kéne felállítani. 
Zenész lévén saját példával élnék: zenélhetek 
akármilyen jól a színpadon, lehetek én az az em-
ber, aki kapcsolatot képes létesíteni a közönség-
gel, a teljes produktumot a többi zenésztárssal, 
a technikus brigáddal, a világító személyzettel, 
sőt, a közönség teljes élményét biztosító helyszín 
vendéglátó ipari dolgozóival együtt sikerül csak 
megvalósítani.

Csakúgy, mint jelen magazint, amit éppen olvas 
a Kedves Olvasó: több tucatnyi munkatárs össze-
hangolt, áldozatos munkájának az eredménye.

  Ami pedig a felgyorsult időt illeti: gyorsíthat-
ják, ahogy akarják. Eldönthetik, hogy hány perc 
alatt kell elérni a kívánt hatást egy adott popdal/
videoklip, vagy reklám esetében: sajnos lesznek 
olyanok, akiknél hatástalannak bizonyul majd a 
program, mert ők már szerencséjükre felébred-
tek, vagy nem sikerült lenyeletni velük azt a bizo-
nyos pirulát.
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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/
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KARÁSZI ALEXANDRA

A város, ahol elcsattant a világ
leghíresebb csókja
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Berlin szegény, de szexi – mondta ezt majdnem húsz esztendővel ezelőtt Klaus Wowereit, 
berlini polgármester. Úgy voltam vele, hogy ezt a saját szememmel is látnom kell. Abban a 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy édesapám Berlinben dolgozik, így az utazás elsődleges 
célja az volt, hogy együtt tölthessünk egy kis időt és közösen fedezhessük fel a város neve-
zetességeit. Mindössze 48 órát töltöttem el Berlinben, viszont határozottan állíthatom, hogy 
szegénynek nem szegény, ámbátor néhol kissé ütött, kopott és öregedő, viszont helyenként 
meg kell hagyni, hogy igenis szexi! Engedjétek meg nekem, hogy bemutassam Berlint, úgy, 
ahogyan én láttam. 

A megérkezés igen kalandosra sikeredett, 
ugyanis életem eddigi legfélelmetesebb repü-
lőútját éltem át. Februárban, pont azon a hétvé-
gén mikor repültünk, akkor haladt el Európa felett 
egy orkán, ami egész hétvégére megnehezítette 
a pilóták dolgát. Egyszer, mikor már majdnem föl-
det értünk, hirtelen a pilóta rántott egyet a gépen, 
belepréselődtünk az üléseinkbe, a gép orra felfe-
lé, az égre nézett és egy hatalmas gázfröccs után, 
miközben úgy rázott bennünket a gép, mintha 
a világ legdurvább hullámvasútján ülnénk újra 
a levegőbe emelkedtünk. Nőiesen bevallom, 
rettegtem. Fél óra körözés után a második pró-
bálkozás sikeres volt és épségben landoltunk. 
Hozzá vagyok szokva a repüléshez, de ez ke-
mény menet volt. 

Másnap, kipihenve a kalandos megérkezé-
sünk fáradalmait bevetettük magunkat a városba. 
Akarva akaratlanul figyeltem az embereket az ut-
cán sétálgatva, néztem az arcokat és azon gon-
dolkodtam, vajon ki az, aki 1989-ig a Kelet-Berlini 
oldalon élte a mindennapjait? 

Egy idősödő úriember elsétált mellettem, 
kalapot és hosszú világos barna kabátot viselt. 
Nyakán egy sál, amely úgy saccolom, már úgy 
húsz éve mindenhova elkíséri a téli napokon. 
Összeségében komótos járásán, kiegyensú-
lyozott és büszke tartásán az érződött, hogy 
boldog békés élete van. Úgy képzelem, hogy 
hétvégente az unokáival és a családjával tölti az 
időt, és vasárnaponként régi történeteket me-
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sél abból az időből, amikor még állt a fal. Nyu-
gat-Berlininek gondolom. 

Ahogy tovább sétáltunk, egy hölgyre lettem fi-
gyelmes, de inkább arra, hogy olyan semmilyen. 
Ezt úgy értem, hogy átlagos öltözék, szürke szok-
nya, fekete cipő, harisnya és nem sok kisugárzás. 
Szinte észrevehetetlen volt, emiatt Kelet-Berlini-
nek gondolom őt. 

Berlin múltja és jelene szinte kézen fogva sétált 
velem az utcán, és bepillantást engedett milyen 
volt egykor az élet a fal egyik és másik oldalán, 
illetve erősen megmutatja a jelen kort, hogy mivé 

lett a fal leomlása után. Az első gondolatom az 
volt, mikor leszálltam a gépről, hogy egek, konk-
rétan a történelemben fogok sétálgatni a követ-
kező napokban. Berlin nem okozott csalódást, ez 
így is lett. 

Őszinte leszek, mint mindig: lelkileg meg-
viselt ez az út. Tudtam, hogy nem egy könnyed 
utazás lesz, ott sétálgatni, ahol nem is olyan rég 
emberek százezrei, milliói szenvedtek. Vagy meg-
ismerni, Hitler valós történetét, egy egész napos 
múzeumlátogatás alatt, ami egy olyan bunkerban 
volt kialakítva, mint amilyenben ő bujkált és ahol 
végül a halál érte. Ettől függetlenül Berlinnek azt 
az arcát is megismerhettem, ami már egy sokkal 

élhetőbb, modernkori változata. Az Alexander-
platzon magasodó épületek olyan érzést kel-
tettek bennem, mintha egy nyugati metropo-
liszban sétálgatnék, viszont egyszerre éreztem 
magam egy szocialista nagyvárosban is. 

A két napos túrába számos látnivaló belefért. 
Az East Side Gallerynél kezdtük, ami jelenleg a 
világ leghosszabb szabadtéri galériája. Száznál is 
több festmény díszíti a berlini fal egyik máig ép, 
egy kilométernél is hosszabb szakaszát. Én is sze-
rettem volna a saját szememmel megnézni azt a 
bizonyos híres csókot, Erich Honecker és Leonyid 
Brezsnyev között. Számos egyéb festmény is volt, 
amely nagyon tetszett és elgondolkodtatott. Kel-
lemes kültéri séta volt a Mühlenstrasse-n. 

Következő állomás a Brandenburgi-kapuhoz 
vezetett, ami egész Németország egyik leglá-
togatottabb látványossága és Berlin városának 
szimbóluma. Elgondolkodtam azon, hogy ez a 
nevezetesség mennyire sokrétű, ugyanis a tör-
ténelem során volt már a háború, a béke, a győ-
zelem és a terror jelképe. 1989 óta pedig Né-
metország újra egyesítésének az emlékműve. 
Itt mondta el Ronald Reagan híres szavait: „Mr. 

Gorbacsov, nyissa ki ezt a kaput. Mr. Gorbacsov, 
bontsa le ezt a falat.” Sajnos, azon a hétvégén 
voltunk itt, amikor a jelenlegi Orosz-Ukrán hely-
zet élesedett és miután hazaérkeztünk rá négy 
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napra kitört a háború. Már akkor, mikor ott vol-
tunk, átszőtte ez a hangulat Berlin utcáit, és tün-
tetés volt a Brandenburgi-kapunál. 

A Reichstag a Német Birodalom parlamentje-
ként működött, egészen addig, amíg 1933-ban 

lángokba nem borult. Ismert közmondás is, hogy 
„Ég, mint a Reichstag.”, ami sajnos ezen az esemé-
nyen alapszik. 1999 óta ismét a német törvényho-
zás otthona. Sajnos, arra nem jutott időnk, hogy 
felmenjünk a kupolába, ahonnan lélegzetelállító 
látvány nyílik a német fővárosra. Legközelebb vi-
szont biztosan felmegyünk. 

Látványosságokat felkutató napunkba bele-
fért, hogy ellátogassunk a Checkpoint Charlie-
hoz, ami a legismertebb határátkelő volt Kelet- és 
Nyugat -Berlin között. A Berlini fal 1961-es felhú-
zása után ez a pont volt a helyszíne a híres patt-
helyzetnek az amerikai és a szovjet tankok között. 
Egészen különleges élmény volt itt állni. Mintha 

megállt volna az idő, és visszatértem volna a hat-
vanas évekbe. Több múzeum is megtalálható itt, 
mi a Mauermuseuba tértünk be, ahol akkoriban 
készült képekkel dokumentálják a kettéosztás tör-

ténetét. A kiállítás végén egy filmet is levetítettek, 
ahol egy úr, aki a fal mindkét oldalán élt, elmesél-
te milyen volt az akkori Berlinben az élet. 

A másnapot egész nap egy múzeum felfede-
zésével töltöttük, ami még így is kevésnek bizo-
nyult. Három emeleten keresztül ismerhettük 

meg Hitler történetét, a Führerbunkerban, ami 
Hitler egykori bunkerjének a tökéletes mására lett 
megcsinálva. Egészen a születésétől a haláláig 
megismerhetjük életét, neveltetését, mi vezetett 
oda, hogy ő legyen Németország feje, és miért 
hozott meg olyan döntéseket, amelyek az ismert 
borzalmakhoz vezettek. Nagyon tanulságos, de 
lelkileg igen megterhelő túra volt, a végére ér-
zelmileg és mentálisan is nagyon elfáradtam. De 
megérte, mert úgy éreztem most már átlátom és 
emellett jobban megértem, mi történt a múltban. 

Összességében, ha valaki kikapcsolódásra vá-
gyik, de kevés ideje van, akkor Berlin egy tökéle-
tes úticél. Mindössze egy óra öt perc repülővel, 
és Budapestről már vásároltunk összesen húsz 
euróért a Wizzair járataira (ez mai árfolyamon 
számolva nincs nyolcezer forint) repülőjegyet. Ha 
csak egy hétvégére is, de remek programokat kí-
nál Berlin, viszont ne egy hangulatos és romanti-
kus kis várost várjon az ember, sokkal inkább egy 
lüktető és érdekes metropoliszt. 
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„Mátra alján, falu szélén lakik az én öreg néném.” – tőle tu-
dom ezt a mesét. A történethez valóban egy csodás helyszín, 
a lankás hegyek lábánál elterülő kis falu – szeretett szülőföl-
dem, Domoszló – adja a keretet; ám a néni nem öreg, hanem 
kedves, és ráadásul nem is személy, hanem egy csalogató 
házikó, pont a falu kellős közepén, mely tárt karokkal vár. 
Gyertek el hozzánk!

A Kedves Néni Vendégház melegszívű tulajdonosával, Lu-
kovszki Imréné Katikával beszélgettem hosszan, emlékeket 
idézve gyerekkorról, régmúltról, a falusi vendéglátás szép-
ségeiről, nehézségeiről.

KOVÁCS KATALIN

MÁTRA – A NYUGALOM HÁZA

„„Határokon Határokon 
átívelő átívelő 
barátságok barátságok 
köttettek...köttettek...

„„
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Mesélnél a kezdetekről? Hogyan csöppen-
tél bele a vendéglátásba, hisz világéletedben 
„bankos” voltál?

Ez a ház gyerekkorom óta a szívem csücske, 
mindig a nagyszüleim jutottak róla eszembe. 15 
évvel ezelőtt, mikor az akkori tulajdonosa, Annus-
ka néni meghalt, megvásároltuk az épületet és 
belevágtunk a felújításba. A névadással az ő em-
lékét szerettük volna megőrizni: a falvakban min-
denkinek volt ragadványneve, Annuska nénit hív-
ták „kedves néninek”. Eredetileg ez a parasztház a 
falu kovácsának volt a háza, aki módos gazdának 
számított, jól tükrözi ezt a nagyobb belmagasság, 
a tágasabb terek, a faragott építészeti elemek. 
Itt nem volt nyitott kemence, és lépcsőn jövünk 
fel, maga az épület ki van emelve. Ragaszkodtam 
hozzá, hogy a ház az eredeti állapotában kerül-
jön helyreállításra, a helyi építészeti stílusjegyek 
megtartásával. Ilyen az utcai homlokzaton látható 
napsugaras motívum, ill. az első szobában lévő 
falfestés, aminek egy részletét sikerült megmen-

teni. Ez nem hengeres festés, hanem ún. pingálás, 
sablonnal, kézzel készítették egykor erre „specia-
lizálódott” falubéli asszonyok. Saját hagyatékból, 
valamint hosszas kutatómunkával, gyűjtögetéssel 
szereztük be azokat a korabeli használati tárgya-
kat, amik most az enteriőr részét képezik. Igyekez-
tünk a felújítást úgy elvégezni, hogy külsőségé-
ben a ház megtartsa egyedi, régies hangulatát, a 
belső tér, a berendezések viszont feleljenek meg 
a mai kor követelményeinek. Itt van például ez a 
korhű lámpa – mutat a gerendák közt megbújó 
függesztékre -, ami gyönyörű ugyan, de nagyon 
kevés fényt szolgáltat, így a paraszti stílusú polc-
ba spotokat kellett szereltetnünk.

Ha már a mai modern kort említetted: Nálad 
van wifi?

Ha szétnézel, akkor nem látod kiírva a kódot. 
De van. Ha kérik, ha van rá igény, megmondom. 
Ám sokan épp azért jönnek vidékre, hogy kisza-
kadjanak a megszokott környezetből. Egyszer 
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egy apuka kimondottan megkért, hogy ne árul-
jam el, mert így legalább öt napig beszélgethet-
nek majd a gyerekekkel. Érkezéskor, már rögtön 
az első pár szónál kiderül, hogy a vendégek elvo-
nulni szeretnének, vagy van igényük a kapcsoló-
dásra. Én ezt mindig tiszteletben tartom. Aki kí-
váncsi, kérdez, annak örömmel segítek.

Domoszlót miért választják az emberek? Ho-
gyan vált ez a kis falu az utazók célpontjává?

A pandémia nagy tapasztalás volt. Kifejezetten 
sok vendég jött azért, mert csendre, friss levegőre 
és pihenésre vágyott a kimerítő munka után. Há-

lásak voltak, hogy nem arra ébrednek, hogy csö-
rög a telefon, hogy zakatol a villamos. Itt csak a 
kakas kukorékol. Voltak, akik a tömeget szerették 
volna elkerülni, ezért választották a nagyobb szál-
lodák helyett a falusi szálláshelyeket. Itt kiválóan 
lehet töltekezni aktív és passzív módon is. Nagy 
előny, hogy Gyöngyös és Eger között félúton he-
lyezkedünk el, minden környékbeli látnivaló, für-
dő, múzeum maximum egy órányi távolságra van. 
Árban viszont meg se közelítjük a közelben lévő, 
felkapott szállások tarifáit - nagyon sok embert a 
falusi miliő mellett például ez motivált. Minden 
évszaknak megvan itt a szépsége, nincs üres hó-
nap, télen indul a vadász-szezon és érkeznek a 
vendégvadászok, a szilveszteri bulit tartó fiatalok.

S hogy kik jönnek még? Ez itt a túrázók paradi-
csoma. Gyalogosan vagy akár kerékpárral is be-
járható a környék. A Mátra déli része még nincs 
annyira felfedezve, pedig itt a piros jelzésen ha-
ladva a Kéktúra vonalát egy húzós kis sétával már 
el lehet érni. A Mátra térkép is azért van a falon, 
hogy meg tudjam mutatni, merre érdemes el-
indulni. Ha például az Ilona vízesés a kiszemelt 
célállomás, akkor elmondom, hogy útba esik a 
kisnánai és a siroki vár, Recsken a Bányászati Mú-
zeum, Parádfürdőn a Cifra Istálló, és ha ez még 

nem volna elég, akkor Mátraházán, Mátrafüreden 
keresztül vissza tudnak jönni, gyakorlatilag végig 
járva így a Mátra keleti vonulatát. 

Ehhez kell a helyismeret és a helyi kötődés. 
Ezek azok a pluszok, amik megfizethetetlenek. 

Igen, jól látod! Mivel én wellness-szolgáltatást 
nem tudok nyújtani, nekem mással kell a ven-
déget megnyernem. Tavaly fűszernövénnyel és 

dísznövénnyel ültettem be a nyársaló mögötti te-
rületet, hogy a városról érkező gyerekek megis-
merhessék ezeket a növényi kultúrákat. Mekkora 
öröm a tőről lekanyarítani, kézbe venni, megsza-
golni, majd beleharapni egy lédús napérlelte pa-
radicsomba! Az is nagyon jellemző volt az elmúlt 
időszakban, hogy nagyszülők jöttek az unokák-
kal. Míg nagymama főzött, bemutattam a gyere-
keknek a régi használati tárgyakat. Ez is egyfajta 
értékmentés a részemről. Kérdezgettem őket, na, 
ez vajon mi lehet? Kipróbáltunk mindent, közben 
jókat nevettünk, nagyi pedig végtelenül hálás volt 
a törődésért. Láttam rajta, hogy fáradt, kérdeztem 
megengedi-e, hogy a gyerekekkel elmenjek sé-
tálni. Persze, hogy megengedte! Felmentünk a 
templom mellett a felvégbe, majd még tovább 
egészen az erdészház mögötti tisztásig. A gyere-
keknek akkora élmény volt az erdő, patakon át-
ugrálni, pecázni, állatokat megfigyelni, simogatni. 
Még egy nagy csokor mezei virágot is szedtünk 
a maminak hazafelé jövet. Később, a szülők, egy 
orvos házaspár külön megköszönte ezt nekem, 
nagy örömmel mesélték, hogy a lányuk azóta is 
azokat a virágokat böngészi a növényhatározó-
ban, amiket akkor nap szedett…



CsPM   61

Mivel jár egy ilyen szállás üzemeltetése? 

Rengeteg az adminisztráció, az idősebb ge-
nerációból sokan épp emiatt hagynak fel a szál-
lásadói-tevékenységgel, mert ezzel már nem 
tudnak lépést tartani. Online adatszolgáltatási kö-
telezettség van, napi zárással, napi adatfeltöltés-
sel, amihez elengedhetetlen az internetkapcsolat. 
Naprakésznek kell lenni a szállásközvetítő portá-
lon is, jelölni a máshonnan érkező foglalásokat, 
fejben tartani az érkező és távozó vendégeket. A 
magánéletet is nagyon bekorlátozza: előre kell 
terveznem, hogy mikor megyek a gyerekekhez, 
spontán programokról pedig szó sem lehet!

Úgy látom, itt nincs szabadság, nincs szü-
net!  

Nincs! Nagyon megköt időben. Teljes embert 
kíván. Régebben családi összefogással üzemelt 
a vendégház: a fiam az informatikai dolgokért, a 
honlapért felelt, a férjemé volt az udvar, az anyu-
kám a kiskertet tette rendbe, locsolta a virágokat, 
ágyneműt húzott. Most mindezt egyedül csiná-
lom. A takarítás, a mosás, vasalás, az udvar rend-
ben tartása komoly fizikai munka. Igyekszem min-
den téren helyt állni, talán azért is 9.8 a szálláshely 
minősítése, mert szívvel-lélekkel, lelkiismeretesen 
csinálom nap, mint nap. Amikor nehéz időszaka-
im voltak, egyfajta kapaszkodóként szolgált, mert 

volt feladat, kimozdultam, emberekkel foglalkoz-
tam. Erőt adott, nem hagyhattam el magam.

Érzem a szavaidból, hogy mindez nem a 
pénzről szól, téged valami egészen más moti-
vál. Mi az, ami visz téged tovább ezen az úton? 

Amikor a vendég kipihenten, élményekkel 
gazdagon tér haza, az engem óriási boldogság-
gal tölt el. Határokon átívelő barátságok köttettek, 
évente visszajáró vendégeim vannak. Kimondha-
tatlanul jó érzés, mikor valaki úgy jön, hogy barát, 
ismerős ajánlott és azért választott engem, és ezt 
a házat, mert jó véleménnyel voltak róla. Ez mind 
arra predesztinál, hogy vigyem tovább, amíg csak 
lehet. Van, hogy a vendéggel együtt én magam 
is olyan élményben részesülök, ami örökre be-
vésődik az emlékezetembe. Tavaly télen épp a 
horgásztó szomszédságában lévő hódvárat mu-
tattam meg fiataloknak, amikor a nádas mögött 
lebukott a nap. Akkor hallottam először, milyen 
az, amikor rian a jég. Csodás tapasztalás volt. (A 
fényképeket elnézve én is úgy érzem, hogy ez egy 
földöntúli élmény lehetett.) 

Voltak szokatlan, nem mindennapi vendé-
geid?

Rendkívüli eset? Az volt egy pár! Csak hogy 
egyet említsek: történt, hogy késő este, külföldről 
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érkezett egy foglalás. Fiktívnek tűnt, mert se email 
cím, se telefonszám nem volt megadva, épp ezért 
le is mondtam. Az udvart takarítottam másnap 
délben, mikor a kapuban megállt egy vadidegen 
férfi – azaz a titokzatos foglaló. Nem volt mit tenni, 
nem fordíthattam vissza egyenesen Kanadába! A 
kommunikáció nehézkesen ment, mert ő nem be-
szélt magyarul, és sajnos én sem tudok angolul. 
Neveket mutogatott egy füzetben 1850-től 1960-

ig bezárólag, amik között volt Domoszlói és Do-
moszlai is, így derült ki, hogy az őseit jött kutatni. 
Eszembe jutott a falu határában állított kereszten 
lévő felirat, mely szerint ezt a kőkeresztet az innen 
Amerikába elszármazott emberek állíttatták. Le-
fényképeztem, és a feliratot lefordíttattam, majd 
megmutattam neki - elérzékenyült a fotó láttán. 
Mielőtt elment volna, egy ajándékot kaptam tőle, 
egy kézműves csempét, itt fogom elhelyezni a 
házban az ő emlékére.

Úgy tudom, a tevékenységed nem merül ki 
a vendégház körüli teendőkben, a helyi és re-
gionális turisztikai közösségnek is aktív tagja 
vagy. Nagy közöttetek az összetartás?

Szeretem ezt csinálni, szeretem az embereket, 
szívesen vállalok olyan feladatokat, amivel ma-
gasabb célokat szolgálok. Van egy saját egyesü-
letünk, a Domoszlói Idegenforgalmi Egyesület, 
nagyon jó a kapcsolatunk, összedolgozunk, se-
gítjük egymást. Vendéget soha nem küldünk el, 
ha valaki Domoszlóra szeretne jönni, annak itt a 
helye! Ha nálam foglalt az időpont, gyorsan kör-
betelefonálok, van-e valakinél szabad ágy. Jelen 
vagyunk kistérségi szinten is, a településen talál-
ható szállásadók közül hárman tagjai vagyunk a 
Mátra Jövője Turisztikai Egyesületnek, most nem-
rég például a Farsang Farka rendezvény lebo-
nyolításában segédkeztünk Parádon. A fentieken 
túl a FATOSZ Heves Megyei Szövetség ellenőrző 
bizottságának elnöke vagyok, az egyesület mun-
kájában ott is aktívan részt veszek.

A Mátra ezelőtt egy 10 évvel nem volt ennyi-
re keresett, az emberek valahogy elfeledkeztek 
róla. Az egyesületeknek az az elsődleges célja, 
hogy vonzóvá tegyék az utazóközönség számá-
ra a környéket, - színes programokkal, rendez-
vényekkel csalogatjuk az embereket. Személyes 
kedvencem a Mátrai Múzeumok éjszakája, ami-
nek keretében egyszerre 3-4 busznyi ember járja 
végig a környező településeket, ahol bemutatjuk 
a helyi sajátosságokat, megnyitjuk pincéinket, 
mesélünk múltról és jövőről. Mindenki kiveszi a 
részét, ott vagyunk, csináljuk, közösen építjük 
a térség imázsát. Vágynak az emberek a termé-
szetbe, vissza a gyökerekhez. Igyekszünk minden 
igényt kielégíteni, a Kisfaludy Program nagyon jó 
lehetőséget adott arra, hogy megújuljunk, hogy 
kényelmesebbé, komfortosabbá tegyük a szállás-
helyeket. De azért vannak nehézségek is, a folya-
matosan változó jogszabályokat nehéz követni, 
és a turizmus-fejlesztési hozzájárulás is érzéke-
nyen érintett minket, egy új adónemként lépett 
az életünkbe. További félelmeim vannak azzal 
kapcsolatosan, hogy a közeljövőben valamennyi 
szálláshely-szolgáltatásra egyfajta minősítő rend-
szert fognak alkalmazni. A jelenlegi, FATOSZ által 
kiadott napraforgós besorolás megszűnik, ám az 
új, szigorúbb rendszerrel olyan követelményeket 
támasztanak, amiket nagyon nehéz lesz teljesíte-
ni a falusi, kis vendégházak számára. Nagyon sze-
retni kell ezt ahhoz, hogy ne adja fel az ember. 
De mindig látom magam előtt azokat a csillogó 
gyermektekinteteket, mindig jön egy hálás tele-
fon, és én még száz meg száz embernek akarom 
elmondani, hogy miért van nyolc kopjafa a szo-
borparkunkban, kik voltak a kabarok; hogy való-
ban élt itt egy kedves néni, és hogy a kedvesség 
soha el nem múlhat.

Mondtam én már az elején: 
Mátraalján, falu ölén
lakik az én Kedves Néném,
melegszívű, dolgos, derék
mese őrzi aranyszívét.
Egyszer te is légy vendége,
itt a vége, fuss el véle!

KEDVES NÉNI VENDÉGHÁZ
3263 DOMOSZLÓ, SPORT ÚT 3.
Lukovszki Imréné 
telefon: +36303649829
email: info@kedvesneni.hu
honlap: www.kedvesneni.hu

http://www.kedvesneni.hu/


Csatlakozz 
közösségünkhöz!

Itt olyan lehetőségeid lesznek,
amelyeket máshol nem kapsz meg!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Biztonságban 
a komfortzónán túl is!

https://www.facebook.com/groups/273584193762189
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Egy Egy „mesebeli hely”„mesebeli hely” -  - 
lovardának álcázvalovardának álcázva

Amikor kimondom, hogy „mesebeli hely”, 
a lelki szemeim előtt megjelenik egy kép. Az a 
bizonyos mesebeli hely mellesleg mindenkinek 
mást és mást jelent, és a megjelenő kép ahá-
nyan vagyunk, annyi féle. Nincs szép és szebb, 
mindenkinek a saját képzelete, személyisége és 
egyéni fantáziája alapján alakul ki a kép idővel 
akár még változhat is.

 Amikor 1993-ban elutaztam Erdélybe, és 
rácsodálkoztam az ottani érintetlen gyönyörű 
tájra, az általam gyermekkorban hallott és olva-
sott mesék jutottak eszembe. Ma is fel tudom 
idézni a képet: magányos házikó, mögötte gyö-
nyörű fenyőerdő, előtte kis tisztás tele állatok-
kal. Mintha megállt volna az idő, csak a termé-
szet volt jelen.

UDVAR MELINDA

„Amíg nem tapasztaltuk, milyen érzés 
szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen 
alszik”

Anatole France
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A XXI. században talán még nagyobb kincs, 
ha az ember felfedez egy helyet, amely minden-
féle mesterkélt máz nélkül létezik, feltölti az em-
bert, segít újra kapcsolódni a természethez és 
önmagunkhoz.

Pár évvel ezelőtt – mikor a csillámpónis kor-
szakból kievickéltek a lányaim és szintet léptünk 
– lovaglási lehetőséget kerestem. Több helyen is 
megfordultunk, de nem éreztem „igazinak és tel-
jesnek” egyiket sem. Ekkor ajánlottak egy lovardát 
szülővárosom közelében, pár kilométerre attól a 
falutól, ahol gyermekkorom nagy részét töltöttem.

Az első alkalommal, az autóból kiszállva egyi-
künk sem szólt, csak próbáltuk befogadni a lát-
ványt, megérteni azt, ami itt történik… A hely maga 
egy csoda volt, emberek és állatok egymás mellett 
a lehető legtermészetesebb módon léteztek.

Ott ragadtunk, a mai napig évente többször 
ellátogatunk erre a helyre, és mindig hazahozunk 
valami új, állatokkal kapcsolatos szívet melengető 
élményt.

A hely tulajdonosa és az egész megálmodója 
Antalovits Rita.

Rita, kérlek meséld el, hogyan találtál erre a 
helyre!

Korábban Vas megyében, Velemben volt egy 
kisebb lovas farmunk, amit kinőttünk, mivel egyre 
több állat került hozzánk. Próbáltam a közelben 
nagyobb területet találni, ahová átköltözhetünk, 
de - mivel az Alpokalja nagyon keresett üdülőö-
vezet – ez nem tűnt reálisnak az anyagi lehetősé-
geimhez képest.

Ekkor egy újsághirdetésre hívták fel a figyel-
mem, melyben egy Zala megyei tanyát kínáltak 
eladásra, Boncodföldén. Soha nem hallottam ed-
dig erről a kisközségről, és az eredeti elképzelé-
seimhez képest is távolinak gondoltam. A helyet 
megláttam és beleszerettem! Azt gondolom min-

den eldőlt ebben a pillanatban, gyakorlatilag pár 
hónap múlva költöztünk.

Gyermekkorodban volt kötődésed az állatok-
hoz?

Gyermekként egy kis parasztudvarban éltünk 
Vas megyében a két testvéremmel, szüleimmel, 
nagyszüleimmel. A nagy pajta és az istálló sok ál-
latnak adott otthont. Tehenek, lovak, kacsák, nyu-
lak..., igazi paradicsom volt egy kislány számára. 
Persze akkoriban az állatok még haszonállatok 
voltak, nem házikedvencek, de a családunk nagy 
szeretettel bánt velük. 5 éves voltam mikor nagy-
papám eltávozott közülünk, így az állatok nagy 
részét eladták. Ezt akkor nagyon nehezen fogad-
tam el, és már akkor tudtam, hogy ha „felnövök” 
és tehetem, akkor majd sok állatot befogadok és 
ha szükséges akkor meg is fogom menteni őket.

Emlékszem arról álmodtam, hogy az állataim 
egy nagy zöld virágos réten játszanak és szaba-
don szaladnak, a rét végében folyik egy kis hűs 
patak…. Hihetetlen, de ez az apró részlet is telje-
sült: most a Zala folyó szeli át a birtokomat.

Kislány korom óta arról álmodtam, hogy kapok 
egy lovat, aztán csak nem kaptam, így eljött az idő 
amikor a saját kezembe vettem az ügyet, nem vár-
tam tovább senkire, megvettem az első lovamat. 
Fiatal, nyers csikó volt, de én csak csodáltam és 
nagyon boldog voltam. Ekkor azt hittem teljesült 
az álmom, de igazából ez még csak a kezdet volt.

Később, amikor pályaválasztás elé kerültél, 
akkor milyen szakmát, hivatást választottál?

Ez a másik szerelem: a vendéglátás. Ausztriá-
ban vendéglátás és szálloda iparban töltöttem el 
közel 20 évet. Szerettem ezt a szakmát, a felszol-
gálástól a szakács mesterségig, recepciótól az üz-
letvezetésig mindenhol kipróbálhattam magam.
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A célom egy saját vállalkozás létrehozása volt, 
amelyben összekapcsolhatom az állatszerete-
temet a vendéglátással. Amikor az első lovamat 
megvettem - mivel az osztrák határhoz közel él-
tem -, hamarosan érkeztek bértartók Ausztriából, 
közben gyarapodott a saját ménesem is.

Ekkor már rendszeresen voltak lovas vendé-
geim, akik egy-egy lovaglásra, lovas kocsikázásra 
szívesen visszatértek hozzám. Adódott lehetősé-
gem az osztrák lovasszövetségben különböző 
képzéseken részt venni, ahol többek között a fo-
gathajtást is megtanulhattam. Bécsben elsajátí-
tottam a természetes erőszakmentes lókiképzés 
módszerét, amely – mivel nem vagyok nagy ter-
metű - sokszor segített megértetni magam ezek-
kel az óriás, csodálatra méltó jószágokkal.

Természetesen párhuzamosan elvégeztem a 
magyarországi előírásoknak megfelelően a lovas 
szolgáltatáshoz szükséges tanfolyamokat és vizs-
gákat is.

Honnan kapta végül a boncodföldi tanya a 
nevét? 

Apacs volt a legelső saját kiscsikó, aki beszüle-
tett a ménesbe. Nevét fekete fehér foltjairól kap-
ta, melyet pintó anyjától és fríz apjától örökölt.

Jelenleg mivel foglalkozol? 

A tanya fő tevékenysége a lovagoltatásból 
áll. Kis és nagy lovasok oktatása karámon belül 
történik, gyakorlott lovasoknak pedig lehetősé-
gük van tereplovagláson, akár több napos tú-
rán részt venni.

A lovak nagy része már csikókoruk óta ve-
lünk él, nagy területen szabadon nőttek fel, bol-
dogan szaladgálva a réten. A csikók játszanak 

egymással, az idősebb lovak tanítják őket és 
vigyáznak rájuk. Türelemmel és szeretettel let-
tek nyereghez és lovashoz szoktatva és sok-sok 
szerető kis kéz gondoskodása várja őket min-
den lovaglás előtt és után. 

Sajnos ezt a fajta életet nem minden ló tapasz-
talhatja meg, sokan egész életükben dolgoznak, 
haszonállatként tartják őket, előfordul, hogy még 
zöld legelőt sem látnak, ha pedig megsérülnek 
vagy megöregszenek, akkor már nincs szükség 
rájuk. Sok lóval ilyenkor „találunk egymásra”, ezek 
az állatok rossz körülmények közül érkeznek és – 
ha nem lenne lehetőségünk a befogadásra – ak-
kor talán a legrosszabb helyen végeznék.

Ezek az állatok elég gyorsan megnyugodnak 
és beilleszkednek a tanya életébe, a többi állat 
közé. Érzik a természet és a többi állat nyugalmát 
és ezáltal szemmel látható módon hihetetlen rö-
vid idő alatt megszépülnek, barátaik lesznek és 
élvezik a szabad életet. 

A lovak nagy része hálásan és szorgalmasan 
besegít a lovasudvar munkájába, de van, amelyik 
csak nyugodt, öreg napjait eltölteni érkezik ide. 
Vannak nagyon vidám történeteink is, előfordult, 
hogy egy újonnan érkezett pónimama egy csikó-
val ajándékozott meg minket. Amikor a pónima-
mát megvettük, még az eladó sem sejtette, hogy 
hamarosan kiscsikója lesz, így ez hatalmas öröm 
és meglepetés volt mindenki számára, és renge-
teg izgalmat jelent nemcsak a gyerekek, hanem a 
felnőttek életében is.

A tanyán a lovakon kívül sok más állat is él 
egymással békességben. Bika, csacsik, kecske, 
bárány, malacok, kacsák, libák, tyúkok, kakasok, 
nyulak, kutyák, macskák (15), halak.
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Minden állat egy egyéniség és megvan a kis 
saját élettörténete. Volt olyan bocink, akinek a 
lába születésekor megsérült, eltörött, így már két 
naposan gipszelte az állatorvos, jelenleg már 4 
éves és legalább egy tonnát nyom.

Éltek a tanyán őzgidák, akiket csúnyán meg-
sebzett a kaszálógép, és mint a mesében, mi is 
cumisüveggel neveltük fel őket. Miután megerő-

södtek a gidák, visszaszoktak a természetbe, hi-
szen bármerre nézünk mindenhol erdő vesz körül 
bennünket 

Mentettünk meg fészekből kipottyant szarka 
fiókát, aki mai napig rendszeresen itt köröz felet-
tünk, a Zala folyóból „halásztunk” ki galambfiókát. 
Mesélhetne az autó által elütött fácán, aki már 
újra repül, az utcáról befogadott cicák, vagy akár 
a „fazékból” kimentett nyulak, tyúkok, malacok.

Az állatok befogadják új társaikat és tisztelet-
ben tartják egymás törvényeit és élőhelyét. Min-
dig csak arra tudok gondolni, hogy mi emberek 
milyen sokat tudnánk tőlük tanulni: hiszen meg-
vannak a saját törvényeik, az ösztöneik irányítják 
őket, de mégis harmonikus az együttélésük. 

A legtöbb vendégünk azt látja, hogy milyen 
szép helyen élünk: a zavartalan természetben, 
csodaszép, boldog állatokkal, azonban az élet 
itt is olyan mulandó, mint máshol. Az állatok be-

tegsége, elvesztése ugyanolyan gyászfolyamatot 
igényel, mint amikor egy hozzánk közel álló sze-
mélyt veszítünk el.

Emlékszem a tavalyi év nagy „eseménye” volt 
a kiscsikók születése a tavasszal, illetve a nyáron, 
amikor kiskacsák keltek ki a keltetőben. A gyere-
keim teljes lázban égtek, bárkivel találkoztunk ez 
volt a vezető hír.

Valóban két kiscsikó – Barka és Amadeus - is 
született nálunk tavaly, de csak az egyik volt „ter-
vezett”. Megható nézni azokat a gyerekeket, akik 
– a szüleik elmondása szerint csak az internet és 
a kütyük világában élnek – itt teljesen átalakulnak. 
Megérinti őket az állatok története, és teljesen ki-
nyílnak, visszatalálnak a természethez.

Sok gyermek érkezik hozzánk, akiket hiper-
aktívnak, vagy figyelemzavarosnak minősítettek 
az iskolában, és az a tapasztalatom, hogy nekik 
különösen nagy segítség az állatok közelsége, 
a lovaglás, mint mozgásforma. Lovaglás közben 
teljes figyelmünk a lóra irányul és a gyerekek (és a 
felnőttek is) összekapcsolódnak lovon ülve a ha-
talmas állatokkal, akiket megérintenek, irányíta-
nak, és a nyeregben ülve együtt mozognak velük. 
A lovaglás is egy olyan tevékenység, amely segít-
ségével megtanulják a figyelmüket egy dologra 
összpontosítani, türelemmel, kitartással elvégez-
ni egy-egy feladatot.

Mivel főleg mi is nyáron találkozunk, ezért tu-
dom, hogy ekkor a legmozgalmasabb a tanyán 
az élet, ilyenkor jönnek a legtöbben hozzátok.

Igen, az év legintenzívebb időszaka a nyá-
ri hónapok, amikor táborokat tartunk különbö-
ző korosztályok szerint, amelyekben a lovakkal 
kapcsolatos teljes körű feladatok megismerése 
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és megtanulása az elsődleges cél. A gyerekek a 
napi kétszeri lovaglás mellett a lovak ápolását, 
szerszámozását és ellátását is megtanulják.

Igazi nyári időben lovaglás után lovat fürde-
tünk a hűs folyóban, vagy a ház melletti tóban, 
ahol a lovasok is lehűthetik magukat. A tanyán 
a lovaglás mellett lehetőség van egyebekre is: 
párom, Horváth István tanítja a lelkes ifjúságot 
a festés örömeire, amely remek kiegészítő tevé-
kenységnek tűnik az egész napos állatokkal kap-
csolatos tevékenységek, és a mozgás mellett. 

Úgy érzem az álmom teljesült, talán túl is 
szárnyaltam mindazt, amire titokban csak vágya-
koztam. Egy mesebeli helyen élek, egy csodás 
társsal, fantasztikus állatokkal és sok hasonló 
gondolkodású embert ismerhettem meg. Nyi-
tottak vagyunk minden pozitív változásra és to-
vábbra is szeretnénk ezt az életérzést megosz-
tani minél több természetet kedvelő, állatokat 
szerető emberrel.

Terveim között szerepel, hogy valamilyen 
formában a vendéglátás is része lesz a tanyai 
szolgáltatásoknak, jelenleg azonban az állatok 
szabadon jönnek mennek a tanyán, a macskák, 
a tyúkok is természetesnek veszik, ha nyílik a 
konyhaajtó, akkor ők is besurrannak egy-két fi-
nom falatra, így ebben a formában a tanya még 
vendéglátásra nem alkalmas. 

Nyári estéken azonban egy tál bográcsos étel-
lel, vagy tábortűzön készült finomságokkal szíve-
sen megkínáljuk vendégeinket.
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KARÁSZI ALEXANDRA

Amikor a szeretet és gondoskodás 
szervezőerővé alakul

Oroszország 2022. február 24-én támadást indított Ukrajna ellen. Ezzel 
kezdetét vette a legnagyobb katonai konfliktus Európában a második vi-
lágháború óta. A háború kitörése számos olyan kérdést és azonnal megol-
dandó feladatot hozott magával családok százezrei számára, ami gondol-
kodás nélküli cselekvésre kényszerítette emberek millióit: menekülni kell. 
A menekültek egyre nagyobb hullámban érkeztek a szomszédos országok-
ba, köztünk hazánkba, Magyarországra is. Sokan gyalog hagyták el ottho-
naikat egy-egy szatyrot a kezükben szorongatva. Egy idő után a határokon 
kezelhetetlenné vált a helyzet és sokan vonatra szálltak, hogy elinduljanak 
a főváros felé. Ez azt jelentette, hogy a pályaudvarokon rengeteg ember 
töltötte az éjszakát, ennek következtében problémák merültek fel, amik 
azonnali megoldást igényeltek. Sokan várták a tovább utazás lehetőségét, 
így volt, hogy csak egy napot, de az is megesett, hogy három, négy napon 
át várakoztak a tovább indulásra.
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A Nyugati és a Keleti pályaudvaron honfitár-
saink ezrei siettek a menekültek segítségére. 
Megjelentek önkéntesek, karitatív szervezetek, 
hogy támogassák a bajbajutottakat. A pályaud-
var éjszakánként nagyon hideg, sokan az angol 
nyelvet sem beszélik, gyerekeknek és szüleiknek, 
időseknek ellátásra, ételre, italra volt szükségük. 
A Csak POZITÍVAN Magazin kolléganője Szeghy 
Krisztina jelen volt, amikor civil önkéntesekből a 
pillanat tört része alatt szerveződő Gyereksarok 
útjára indult, hogy elsődlegesen a gyerekeket 
szem előtt tartva segítséget nyújtsanak számuk-
ra. Három fiatal hölgy Katona Flóra, Tímár Eszter 
és Sztarácsek Jázmin az első másodperctől kezd-
ve részesei a Gyereksaroknak. A kialakult hely-

zetről, a gyerekekről való gondoskodásról be-
szélgettem a Gyereksarok koordinátoraival Tímár 
Eszterrel és Sztarácsek Jázminnal. 

Hogyan indult el a Gyereksarok kialakítása a 
Keleti-pályaudvaron és mi volt a fő motiváció? 

Mielőtt bármibe is belekezdenék, szeretném 
kihangsúlyozni, hogy mérhetetlenül hálás vagyok 
annak a rengeteg embernek, aki ott volt, és se-
gítséget nyújtott a bajba jutott családok számára! 
Hatalmas köszönet mindenkinek! – kezdte Eszter. 

Szombaton dél körül, amikor megérkeztem a 
Keletibe, először nem igazán találtam a helyem. 
Annyi önkéntes volt jelen, hogy úgy éreztem nincs 
is már rám szükség. Ekkor egyszer csak megszólí-
tott egy hölgy, akiről később kiderült, hogy óvó-
nő, mondta, hogy ő figyel néhány gyermekre, 
de elkélne a segítség. Örültem a feladatnak, így 
oda is mentem segíteni. Egy szőnyeg volt kint, 
meg két kisasztal, ahol rajzolni tudtak a gyerme-
kek. Miközben játszottam a gyerekekkel, az anyu-
kák kérdezték tőlem, hogy van-e olyan hely, ahol 
tudnak pelenkát cserélni a gyerekeknek, egy hely, 

ahol tudnak szoptatni. Ekkor, ahogy kerestem erre 
alkalmas helyet, ráeszméltem, hogy nincs olyan 
pont, ahova küldeni tudom az anyukákat. Mind-
eközben érkeztek önkéntesek, akik segíteni sze-
rettek volna, így adta magát, hogy mi az az igény, 
amire megoldást kell találnunk. Tettre kész önkén-
tesek segítségével egy lepőből készítettünk egy 

kis zugot ragasztó segítségével, ahol az anyukák 
el tudtak vonulni gyermekeikkel. Megdöbbentő 
volt látni, hogy milyen sok ember érkezett, hogy 
segíthessen, így a Gyereksarok önmagától kelt 
életre a civil önkéntesek jóvoltából. 

Elsődlegesen a Máltai szeretetszolgálat stand-
jánál kezdtem segédkezni, de mindig kerestem a 
munkát, azaz, hogy hol van rám szükség. – folytatta 
Jázmin. Nagyon sokat jártam a Gyereksarok felé, 
ahol mindig be is segítettem abba, amibe éppen 
kellett. Belépve a Gyereksarok Facebook csoport-
jába, másnap láttam egy posztot, hogy van fürde-
tési lehetőség és írtam a csoportvezetőnek, hogy 
én szívesen segítek abban, hogy ezt koordináljuk. 
Így csöppentem bele a Gyereksarok körüli teen-
dőkbe, másnap már azon kaptam magam, hogy 
szervezkedünk, hogy lehetne fejleszteni és még 
jobbá tenni a gyerekek és szüleik számára ezt a 
helyzetet. 

Azt gondolom, hogy lelkileg ezt nagyon ne-
héz megélni, viszont itt nem volt idő gondolkod-
ni, hanem cselekedni kellett. Így ez egy olyan 
lendülettel bír, ami viszi az embereket, megtalál-
ják a munkát, amit el is végeznek. Ehhez kapcso-
lódóan, mi volt a koncepció, hogyan akartatok 
könnyíteni a menekültek sorsán, helyzetén? 

A napok múlásával egyre több történettel talál-
koztam és így egyre könnyebben érzékenyültem 
el – mondta Eszter – viszont az elején nagyon örül-
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tem, hogy valami értelmes és hasznos dologgal 
tudok könnyíteni az emberek helyzetén. Mindig 
arra figyeltem, hogy mire merül fel igény, aszerint 
cselekedtem. 

Az elsődleges szempont mindig az volt, hogy 
mik az ő igényeik – mondta Jázmin. Ahogy telt 
az idő, úgy tapasztaltunk mi is, hogy mi az, amire 

szükségük van, miben tudunk nekik segíteni. Így 
egy idő után már kifejezetten az igényeknek meg-
felelően tudtunk adományt kérni az emberektől. 
Nagyon sok esetben előfordult, hogy mikor elhoz-
ták az adományokat, akkor több órára ott is ma-
radtak segíteni ruhát pakolni, gyerekekkel játszani 
vagy akár takarítani. Mindenki csinált mindent, 
amire épp szükség volt. 

Ezek szerint nem koncepció volt az egész mö-
gött, pusztán az, hogy a felmerülő igények ki le-
gyenek elégítve és e köré szerveződött a Gyerek-
sarok. Összességében mekkora tömeget sikerült 
megmozgatni ezzel az önkéntes szerveződéssel? 

Ha jól tudom, jelenleg háromezer nyolcszáz fő 
körül van a Facebook csoport – kezdte Jázmin – 
de ahogy láttam, a napok múlásával egyre több 
és több önkéntes jelentkezett, így aki ott volt az 
tovább tudta adni az információt és a gondolatait 
ezzel kapcsolatban, így akinek lehetősége volt rá 

mindenki tudott jönni segíteni és így lettünk egyre 
többen és többen. 

Azt vettem észre – folytatta Eszter –, hogy aki 
beírta magát két órára önkénteskedni, az ott ma-
radt olyan hat órán át, mert beszippantott min-
denkit a légkör, nem lehetett otthagyni. Nem is tu-
dom összeszámolni mi is hány órát voltunk, mert 
egyszerűen egy flow vitt bennünket magával. 

Javítsatok ki, ha tévednék, de gondolom ren-
geteget kaptatok vissza a gyerekektől és szüleik-
től egyaránt!?

Azt a mérhetetlen hálát és szeretetet, azok a 
közösen elmorzsolt könnycseppek, azok az öle-
lések, egy-egy emléktárgy vagy rajz, amiket kap-
tunk, ezeket az ember mind-mind viszi magával 
és ezzel is erősíti önmagát, hogy igenis, ezt foly-
tatni kell és másoknak segíteni fantasztikus dolog! 
Csináljuk akárhogy, a lényeg, hogy legyünk ott és 
segítsünk, mert nekik most erre van szükségük. – 
mondta Jázmin. 

Hogyan kell elképzelni egy napot a Gyereksa-
roknál? 

Különböző feladatköröket alakítottunk ki, volt, 
aki éppen a gyerekekkel játszott, volt, aki takarí-
tott, volt, aki adományokat adott ki a „pult” mögül, 
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amit ott rögtönöztünk magunk számára. Ehhez 
kapcsolódott különféle felajánlásokból, zenés, 
művészeti és bábjátékos foglalkozás, ez a trau-
ma kezelés szempontjából is fantasztikus volt. A 
napjaink úgy teltek, hogy mindenki azt csinálta, 
amit éppen csinálnia kellett, mindenki észrevette 
a munkát és segített, ahogy tudott.

Mi volt a legnehezebb és a legfelemelőbb pil-
lanat ezalatt az egy hét alatt, milyen pillanatokat 
emelnétek ki?

Számomra a legmeghatározóbb pillanat, még 
a legelején, mikor rajzoltam egy kislánnyal, és jött 
egy önkéntes, aki mindenkinek kindertojást osz-
togatott. A kislány nagyon megörült neki, (látszott 
rajta, hogy a menekültek közül is egy szegényebb 
réteghez tartozik) mikor megkapta a csokit, hatal-
mas mosollyal az arcán kinyitotta és nekem adta 
a felét. Nekem ez volt az a pont, amikor nagyon 
elérzékenyültem. 

A legnehezebb helyzeteim abból adódtak, 
hogy ahogy nőtt a Gyereksarok, egyre nagyobb 
szükség volt a koordinálásra és arra, hogy egyér-
telmű legyen, hogy ki az, aki vezeti az önkéntese-
ket. Jázminnal és Flórával álltunk bele ebbe a fel-
adatba úgy, hogy mindössze pár napja ismertük 
egymást. Nagyon kellett igyekezzünk, hogy min-
dent jól tudjunk kommunikálni. – mondta Eszter. 

Minden nap kaptam olyan pillanatot, amire 
azt tudnám mondani, hogy a legboldogabb volt. 
Csak gyűltek, gyűltek a boldog pillanatok, viszont 
számomra, ami egy nagyon meghatározó élmény, 
hogy egyik nap egy ikrekkel érkező család, plusz 
még volt egy nagyobb tesójuk, odamentem hoz-
zájuk megkérdezni, hogy miben segíthetek - ők 
egyébként már nagyon rég ott voltak a pálya-
udvaron. Azt felelték, nagyon szuper lenne, ha a 
csomagjaikat el tudnánk tenni valahova. Elvittük a 
csomagjaikat egy csomagtárolóba és így el tud-
tak menni a gyerekekkel egyet sétálni. Amikor 
visszajöttek és elbúcsúztak, akkor kaptam tőlük 
egy érmét, azért, hogy meghálálják és kifizessék 
a segítségem. Ez az érme a mai napig elkísér min-
denhova, és ha egy kicsit nehezebb helyzetbe 
kerülök, akkor előveszem és arra gondolok, hogy 
mennyi mindent jelet ez számomra, és mekkora 
örömöt tudtunk okozni ezzel egy családnak. – 
mondta Jázmin. 

Szeghy Krisztina kolléganőnk, aki szintén ré-
szese volt az eseményeknek és aktívan támogat-
ta a gyerekeket és a családokat a Keleti pálya-
udvaron, megírta néhány sorban a gondolatait. 
Én kértem rá, hogy fogalmazza meg azt, amit ott 
átélt, mert soraiból tükröződik a valóság. A foly-
tatásban Krisztina írása olvasható. 

Az elmúlt hetekben naponta több száz, háború 
elől menekülő ember érkezett a Keleti és Nyugati 
pályaudvarra, ahol rengeteg probléma merült fel. 
Bár 80 százalékuk továbbutazott, de jellemzően 
nem aznap, hanem másnap, vagy akár még ké-
sőbb. 

A Katasztrófavédelem elszállásolta volna őket, 
de Budapesttől messze, és csak a leutaztatásuk 
lett megoldva, a pályaudvarra való visszaszállítá-
suk nem, ezért sokan inkább ott maradtak a pá-
lyaudvaron. Mivel a hadköteles férfiak már nem 
hagyhatták el Ukrajnát, ezért idősek, nők és gye-
rekek érkeztek, egy vonattal akár 700 fő. Ezek az 
idősek, gyerekek, nők ott kellett, hogy eltöltsék a 
várakozási időt a pályaudvaron. Több napi utazás 
után, mosdatlanul, úgy, hogy sokan egy szatyornyi 
cuccot hoztak magukkal, vagy azt sem. A gyere-
kek lebetegedtek a hosszú út során. 

A kisbabák ellátása, fürdetése, pelenkázása, 
etetése nem volt megoldott. A Nyugati és a Keleti 
pályaudvaron megjelentek a karitatív szervezetek 
és a civil önkéntesek. Megpróbáltak segíteni, ami-
ben ott a helyszínen lehetett. És sajnos sok min-
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denben kellett. A pályaudvar nagyon hideg, és 
nem voltak takaróik, meleg ruháik, a gyerekeknek, 
az állatoknak hiányzott az élelmiszer, az orvosi el-
látás. Beszélni sem tudtak, a többség nem érti és 
nem beszéli az angolt. Még a tovább utazáshoz 
szükséges jegyet sem tudták megvenni. Bár a 
MÁV a vonatjegy megvásárlását ingyenessé tet-
te, a helyjegyet meg kellett volna venniük, amire 
azonban nem volt magyar pénzük. Mindebben az 
önkéntesek és a karitatív szervezetek segítettek. 

Ételt, italt, gyógyszereket, ruhaadományokat 
vittek, és osztottak szét. Önkéntes tolmácsok se-
gítették a kommunikációt és az ügyintézést, illetve 

segítettek ideiglenes szállást találni. Itt született 
meg a harmadik héten a Gyereksarok. Nem volt 
szervezve, nem volt tervezve, egyszerűen kiala-
kult. Én úgy kapcsolódtam a Gyereksarok meg-
alakulásában, hogy 03.12-én szombaton egy, a 
menekültek megsegítésére alakult facebook cso-
portban megláttam egy posztot, amit egy lány írt 
ki, hogy kiment segédkezni a Keletibe, leült játsza-
ni a gyerekekkel, és ott ragadt órákra, leváltaná-e 
valaki. 

Azonnal felöltöztem, indultam, és ott találtam 
három lányt, köztük Esztert, akivel elkezdtük az 
ott lévő tárgyakat rendezgetni, és kialakítani egy 
gyereksarkot. A pályaudvaron végzett önkéntes 
munka jellemzője, hogy nem volt szervezett. Nem 
osztotta ki senki. Arra vagyunk szocializálva, hogy 

valaki megmondja nekünk, hogy mit kell csinálni, 
illetve, hogy annak segítsünk, aki segítséget kér. 
A menekültek kapcsán minden fordítva működött. 
Az önkéntes munka szabálya itt az volt, hogy ke-
resd a munkát. Nem irányít senki. 

Le kellett lassítani, kimenni, figyelni az embe-
reket, észrevenni, mire lehet szükségük, és azt 
megoldani, megpróbálni valahogy kommunikál-
ni velük. Empatikusan beleélni magunkat annak 
a helyzetébe, aki elmenekül egy másik ország-
ba, minden értéke, a családtagjai ott maradnak, 
nem tudja mi lesz vele, traumatizálva van, és még 
kommunikálni sem tud. A gyerekekkel külön nem 

foglalkozott addig senki. 
Ugyan volt bébiétel, és vittek 
ki adományként gyerekruhá-
kat is, de én voltam az első, 
aki szombaton, miután létre-
hoztuk a Gyereksarkot, ha-
zajöttem, és anyaként végig 
gondoltam, nekem mire len-
ne szükségem akkor, ha én 
menekülnék a gyerekemmel. 
Írtam egy listát magyar nyel-
ven, ami mindent tartalmaz, 
a gyógyszerektől kezdve a 
pelenkán, cumin át a baba-
kocsiig. 

Ez utóbbira borzasztó 
nagy szükség volt, hiszen az 
emberek babakocsi nélkül 
menekültek, és a piciket na-
pokon át a kezükben tartot-
ták. Ezt a listát Balogh Orso-
lya önkéntes tolmács a szülei 

segítségével lefordította ukrán nyelvre, és ebből 
lett egy igényfelmérőnk, aminek a segítségével 
az ukrán édesanyák jelezni tudták, hogy mi lenne 
számukra a segítség a jelenlegi helyzetben. 

A Keleti Gyereksarok egy hétig létezett a Ke-
leti pályaudvar területén, és adott meg a lehe-
tőségekhez képest minden segítséget, amire a 
menekülő anyáknak és a gyerekeknek ott a pá-
lyaudvaron szükségük volt. Egymást egyáltalán 
nem ismerő civil emberek összefogásából jött lét-
re, szívből szerveződött, és példaként szolgálhat 
arra, hogy összefogással bármit el lehet érni, és 
átlagemberek is létrehozhatnak nagy dolgokat. A 
Gyereksarok továbbra is üzemel, de már a BOK 
Csarnok területén. 
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HAJNAL EVELIN

Aranyköpések gyerekektől
„Nevess annyit, amennyit csak lehet. Nevess mindig. 

Ez a legjobb, amit magunkért és egymásért tehetünk.”
Maya Angelou

Mai Krisi:
1. -Fiam, írtok holnap valamiből?
- Persze anya, vaktérképből!
- Nézzük át Fiam!-  hogy is merem megkérni 
erre?!!!   
- Anya, aki ezt nem tudja az totál h@lye! 
(Nem nézte át !, Hátha így is sikerül!
Azért még próbálkozok, hátha! :)  )

2. - Mit kérsz vacsira Fiam hideg vagy- 
meleg szendvicset?
- Sült krumplit!
      Szerintem nem értette a kérdést! :)

3. -Anya mesélhetek viccet?
- Hogyneeee Fiam!
- Mi a NOkedli ellentéte?
- Mittudomén 
- YESkedli!
Hát, ... köszönöm elfáradtam Krisi    
A humora is zseniális, és ahogy előadja 
ezeket.
Mindig mosolygok, nevetek  

Ma fitkids órán az egyik kislánykám:
- Végre a nap legjobb része, ÖNMAGAM le-

hetek!-mondta vidáman.
Boldog voltam!

Hát a mi napunk ilyen.
1. Evi néni lehet holnap is exatlon tesin!!

PERSZE
Mi leszünk az ALL STAR csapat!
Ne... az OLD még korai gyerekek!!! - 
mondom nekik.
Erre megkaptam, hogy az OLD az én 
vagyok, ők az ALL!   
Igazán köszönöm!
Lehet holnap így elmarad a játék tesin!
Bocsi gyerekek!   

2. Tesin az egyik kicsi felmentett volt, hogy
ne unatkozzon kommentátor volt, kidobós
játékot vezetett. Bója volt a szócsöve, 
ő találta ki, nyilván. Kis kreatív.  
Megunta...
A játékot nehezítve a padokon állatokat
utánzott.
Jött a partra vetett bálna póz.
Erre a másik rászól:
Te egy PADRA vetett bálna vagy!
Hát jól sikerült ma is a tesi óra.
Humoruk van! 

Játszol Evi néni?
Hogyne!!! 
Klasszikus rejtélyek játéka!
Minden volt csak nem klasszikus.   
Hahaha   
Nem játszottam még soha, ilyen mókás
gyilkosságban senkinek nem volt még 
része, annyit nevettünk! 
És persze én kaptam a pink bábut, vajon
miért? 
S nem nyertem!!!!
Nahát.   
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Nórika kinyitotta az üdítőjét, elolvasta, 
s mondta:
- Evi néni, ez neked szól!!!   
A tiéd.
Nem is értem.  
Na jó, szót fogok fogadni!   

Tegnapi uzsonna Evi néni szerint:
-Gyerekek vajkaramellás zsemle van!  
Rohantak... szegények.

Kérdezték: -Milyen????? 
-Ja nem, vajkrémes!
Csak félremondtam!
De az ötletem tetszett a gyerekeknek!
Végülis... 
Ha valaki tesztelte, szóljon!

Magatartás - szorgalom értékelés közben:

-Evi néni, én meghúztam a határaimat, 
de fekete filccel, hogy jól lássam.   
Így 5- ös lesz a magatartásom.
Így kell meghúzni a határokat!  
Nagyjából.    
Tanulhatunk a gyerekektől.  

Életem első szonda fújása tegnap éjfél 
tájban, így zajlott:
Látom a körúton torlódás...no de ilyen 
későn-gondoltam.
Mondom a fiamnak: 
- Mit kalimpál a rendőr azzal a lámpával,
 ezek keresnek valamit. 
Erre a gyerek kinéz oldalra:
- Igen anya, szondáztatnak.   
- Ja!!!
Megállítanak, fújjam meg! No ez még 
ment is.
Elhajtottam... ajajj         
Szaladt utánam a rendőr, álljon meg!!!!! 
Az eredmény nem érdekli???
NEM...    
Elnézést kértem!
Minden rendben volt, jelentem! 
Sose csináltam, nem túl jól sikerült elsőre ... 
mondjuk.   
 

Nem is tudtam, hogy wellness szállodában
dolgozok???    
Az egyik kissrác: 
Evi néni megjöttek értem, várnak 
a recepción.
Nem ám porta!!!!
Recepció.
Nyaralok, wellnesselek minden nap. 
Meg ők is.
Így érezzük magunkat a suliban.
Zseniális humoruk van!
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Kosárlabda óra van: 
Gondoltam a végén, beállok én is, hiszen
régen magam is kosaraztam, meg hát csak
oktatom, fog ez menni.  
Dobok egyet...semmi
Kettőt...semmi
Hármat....semmi.
Bosszankodok ott magamban, hogy mi van. 
Erre az egyik kissrác:
- ”Semmi baj Evi néni, azért nem megy be, 
mert túl nagy a labda!”-mondja.
Nyilván    
Megnyugtatott, megvigasztalt, megnevet
tetett, elrendezett egy mondattal  .
A gyerekszáj... ilyen, tiszta, őszinte, igaz,
szeretetteljes! 

Mai okosságom:
-Evi néni, kitaláltunk egy játékot, a neve: 
ravaszróka!
Evi néni: -Gyerekek milyen ragasztóka?
Tesin nem ragasztunk!
Furán néztek rám.

A focista anyuka... 
Állj be anyuka a kapuba! - mondja...
Megint majdnem csuklótörés, akkorát rúg...
Inkább legyen ő a kapus... az én passzom
meg gyenge. 
Megváltoztak az erőviszonyok! 
De a szívbéliek maradtak, szeretet az van  
Így van rendjén. Felnőnek. 
Magasabb 4 centivel, a lába 6 számmal 
nagyobb, olykor a szája is,  tini, nagyon 
tini...
Ennek a kornak is megvan a szépsége, 
szeretem. 
(És bitang helyes srác, és okos is!)
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https://ronaikatalin.hu/
https://youtu.be/ENmHwfmeonM
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Paulik Tamással folytatott második beszélge-
tésünk, társasjátékokról, és az idei verseny jelen-
legi állásáról. 

Fél órával azelőtt, hogy a Zoomra meghívtam 
Paulik Tamást, a Magyar Társasjátékos Egyesület 
Elnökét, második beszélgetésünkre, még fogal-
mam se volt, merre kanyarodik beszélgetésünk.

Biztos csak abban voltam, hogy előző havi be-
szélgetésünk ívét követve, a Magyar Társasjáték-
díjjal kapcsolatos témát mindenképpen folytatni 
szeretném, hiszen, nagyon érdekel, melyek lettek 
a válogatásban kitűnt és továbbjuttatott játékok.

Aztán egy rövid relaxációt követőleg, egy 
A5-ös papírt teleírtam azokkal a kérdéseimmel, 
amelyek csak úgy ömlöttek be hozzám, és mint 
beszélgetés közben kiderült, beleillettek a té-
mánkba.

Paulik Tamással folytatott márciusi beszélge-
tésemnek kiindulópontja tehát az idei verseny, 
és aztán szépen ágazik a téma többfelé.

Bízom benne, hogy az érdeklődést eléggé fel-
csigáztam, olyannyira, hogy szívesen és őszinte 
érdeklődéssel várják kedves olvasóink.

RÓNAI KATALIN

Zöldellő mezőtől a Felhővároson át

egészen a Nyugalom tengeréig

Kedves Tamás! Örülök, hogy módunk van 
újra beszélgetni! Nem titkolom, nagyon kíván-
csi vagyok arra, vajon a cikket hányan olvasták, 
hiszen, magát a magazint rekordmennyiségű 
kattintással keresték meg már az első héten. Azt 
is nagyon remélem, hogy izgalmas, és egyre iz-
galmasabb témákba tudunk ebben a folyamat-
ban haladni, és hogy a márciusi számban ezt a 
beszélgetést még többen olvassák majd. Abban 
is bízom, hogy minden olvasói érdeklődésből já-
tékosok, társasjáték-kedvelők válhatnak. 

A legizgalmasabbal szeretném kezdeni. Ho-
gyan alakultak a versennyel kapcsolatos fejle-
mények, mit tudhatunk most a zsűrizésről, és 

a kiválasztott játékokról, hányan vannak még 
versenyben, és hogyan alakul ezután az értéke-
lés tovább?

 Amikor egy hónapja beszélgettünk, még ott 
tartottunk, hogy a verseny a nevezési szakaszban 
van, a kiadóktól érkeznek a nevezések. Nos, az 
idei évre több, mint száz nevezés érkezett végül 
társasjátékokból. Ez egy jó mérőszám minden 
évben, bár emellett tudjuk azt is, hogy ennél lé-
nyegesen több játék jelent meg. Vannak olyan 
játékok, melyek ugyan tavaly jelentek meg, de 
nevezésre nem kerültek. Minden évben vannak 
olyan kiadók, akikkel nem sikerül felvenni a kap-
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csolatot, de az, hogy minden évben legalább 
száz játék kerül nevezésre, az mutatja a magyar 
kiadók „elszántságát” a téma iránt. Szerencsére 
azt tapasztaljuk évek óta, hogy a Magyarország-
ra behozott játékoknak nemcsak a mennyiségi, 
hanem a minőségi emelkedése is tetten érhető.

Nagy örömömre szolgál, hogy elmondhatom, 
meg is született a második körös eredmény, a 
több mint száz játékot a zsűri kiértékelte, és kivá-
lasztotta belőle azt a tizennégyet, amelyet a kö-
vetkező körbe juttatott, sőt az első tesztalkalom 
is megtörtént. Vannak olyan játékok, amellyel el-
múlt héten a zsűri már játszott. Ezáltal mi magunk 
is új élményekkel lettünk gazdagabbak. Innentől 
kezdve a következő hónapok valójában arról fog-
nak szólni, hogy a zsűri hétről-hétre, akár több al-
kalommal is összeül, és játszik. Közösen „ízlelge-
tik” ezeket a játékokat, megpróbálják eldönteni, 
hogy a célközönség számára melyik lenne a leg-
ideálisabb, hiszen az a cél, hogy az a játék kapja 

meg a Magyar Társasjáték díjat. Ideális esetben 
májusban eredményt is tudunk hirdetni.

Az első játékokkal, melyeket tesztelésre bo-
csájtottunk, nagyon pozitívak a tapasztalataink. 
Három játékot próbáltunk ki, és megállapíthat-
juk, hogy ezek nagyon jó játékok. Mivel minde-
gyik nagyon más, és nagyon különleges – ahogy 

sejtettük –, a zsűri nagyon nehéz év elé néz a 
döntéssel kapcsolatosan, hiszen az a három já-
ték, mellyel magam is játszottam, nagyon míves 
kivitelezésű, kis túlzással bárki kezébe adható. 
Nagyon komoly zsonglőrködés lesz számunkra, 
hogy melyik az a játék, amelyet ebből a tizen-
négyből leginkább tudunk ajánlani. Idén is egy 
fődíjat, és három ajánlást osztunk ki azon tavalyi, 
magyar megjelenésű játékoknak, amelyeket a 
legmegfelelőbbnek találunk a családok számára. 

A 2022-es Magyar Társasjátékdíj tesztelési 
fordulójába az alábbi játékok jutottak be:

• A nyugalom tengere (Gémklub)
• Ábrándos bárányok (Reflexshop)
• Bálnalovasok (Gémklub)
• Canvas (Gémklub)
• Cascadia vadvilága (Gémklub)
• Draftosaurus (Reflexshop)
• Ébredő Erdő (Gémklub)
• Felhőváros (Gémklub)
• Fűszerkert (Granna)
• Little Town (Reflexshop)
• Nova Luna (Compaya)
• Renature: Újjáéledő természet (Gémklub)
• The crew (Piatnik)
• Zöldellő mezők (Gémklub)

A Magyar Társasjátékdíjjal kapcsolatban to-
vábbi információk érhetőek el a díj honlapján, a 
https://jatekdij.hu címen.

Hogyan áll össze a zsűri, és milyen korúak a 
zsűri tagjai?

Minden évben egy négytagú zsűri tesztel. Az 
egyesület szempontjából van néhány alapelv, 
amelyre minden évben megpróbálunk odafi-
gyelni. Nagyon fontos számunkra, hogy min-
den évben legyen egy olyan tag, aki az előző 
évi zsűrizéskor is a csapat tagja volt. A zsűri nem 
állandó, minden évben változik, de a játékdíj 
szempontjából valamiféle folytonosságot fenn 
szeretnénk tartani. Így a zsűriben jellemzően van 
egy tag, aki az előző évben is zsűrizett, a másik 
három tag minden évben változik, erre azért van 
szükség, hogy a folytonosság és a megújulás 
is meglegyen. Ne legyen az, hogy egyik évben 
szögegyenesen másféle típusú, hangulatú játék, 
amit ajánlunk, mint az előző évben. Ugyanakkor 
jó, ha a zsűri által az előző évi szempontok mellé 
új szempontok is bekerülnek. Emellett szeretjük, 
ha mindkét nem reprezentálva van, szeretjük, ha 
olyanok kerülnek a zsűribe, akik maguk is csalá-

https://jatekdij.hu
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dosok, akik a saját gyermekeikkel is játszanak. 
Ilyen értelemben önmaguk is tesztalanyokká 
válnak. Nyilvánvalóan szeretjük, ha olyanok van-
nak a zsűriben, akik a társasjátékos közösségnek 
referencia-tagjai, akik nagyon széles spektrumú 
látókörrel rendelkeznek, eddig is sok játékot 
teszteltek, és a közösségünkben is véleményfor-
máló erővel bírnak. Nagyon szeretjük, ha van a 
zsűriben pedagógus. Alapvetően a pedagógu-
sok rendelkeznek azokkal a képességekkel, amik 
segítenek abban, hogy megítéljük, gyermekek 
számára melyek azok a játékok, amelyek a leg-
jobbak lehetnek a fejlődésük szempontjából. 

Hiszen gyermekeinkkel való kapcsolódás által 
sokkal jobban értenek ahhoz, hogy megítéljék, a 
gyerekeknél mi működik és mi nem. Ezek a legel-
fogadottabb alapelvek, melyek figyelembevéte-
lére törekszünk minden évben. S, hogy a kérdés 
másik felére is válaszoljak, az idei zsűriben én, a 
magam 35 évével vagyok a legfiatalabb, de álta-
lában is elmondható, hogy minden évben a zsűri 
derékhadát a harminc - ötvenes korosztály adja.

Milyen arányban vannak a játékok között – 
főleg az új játékok között, s ezek nemcsak az 
ideiek – olyanok, amelyek a szellemi, vagy az ér-
zelmi IQ fejlesztésének céljából születtek meg? 
Illetőleg vannak-e térbeli társasjátékok, vagy 
olyanok, amelyek sík, és térbeliek egyaránt?

A 3D-s játékok megjelenése általában nem 
jellemző. Nem mondom, hogy példa nélküli, 
rengeteg példa van erre is, mivel a térben, és 
a geometriában való gondolkodást segítik elő 

ezek a játékok. Az idei évben is van ilyen játék 
a nevezettek közt, mely mássága ellenére is ér-
tékes perceket nyújthat majd azoknak, akik ezt 
választják. 

Ami viszont nagyon érdekes, az egy újfajta 
trend, ami kétfajta stílus keveréke, ezek az asszo-
ciációs játékok, melyekben már el lehet menni az 
érzelmi intelligencia irányába is, hiszen az asszo-

ciáció egy nagyon szabad játék, és egyre több 
olyan játékkal találkozunk, amelyben az asztal 
körül ülő emberek szinergiájára épül, arra, hogy 
működik-e köztük az asszociáció, vagy sem. 
Ugyanakkor egyrészt reneszánszát éli, másrészt 
újdonságnak számít, mindezek kombinálása szó-
játékokkal, ahol a szókincs másik fontos elemévé 
válik a játéknak, amikor szavakkal vezetik rá az 
asszociációra egymást a játékosok, tehát a szó-
kincsünk is fejlődik játék közben. Ezek nagyon 
érdekes új trendek, amelyek az elmúlt években 
kezdték megmutatni magukat.

Ha már a különleges társasjátékokról említést 
tettünk, az jutott eszembe, hogy az újabb játé-
kok közt voltak-e, vannak-e történelmi témát fel-
dolgozó társasjátékok? 

A dedikáltan készségfejlesztő játékok, ame-
lyekről itt beszélünk, inkább eszközök, mint tra-
dicionális értelemben vett társasjátékok, ezek a 
saját szakmájuk eszköztárát bővítik, így ezek kívül 
esnek a látókörünkön. Ezek nem olyan játékok, 
amelyeket este a család levesz a polcról, hogy 
ezzel játsszon. Természetesen, minden évben 
vannak ilyen játékok is. Ez egy nagyon érdekes 
ág. Mi azt tapasztaljuk ezekből, hogy akkor tud-
nak majd elterjedni, ha a gyerekeket ezekkel az 
eszközökkel tudják motiválni meghatározott té-
mában való ismeretszerzésre. Hagyományos ér-
telemben vett társasjátékként nem tudjuk a töb-
bivel versenyeztetni, terápiás eszközként viszont 
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nagyon nagy segítséget nyújthatnak. Történelmi 
társasjátékok szempontjából viszont két kapcso-
lódási pont is lehet. Az egyik maga a tematika. 
Nagyon sok esetben elkészül egy társasjáték, 
és mikor megmérettetik, kiderül, hogy önmagá-
ban a mechanika száraz, túl absztrakt. Ekkor sok 
esetben összekapcsolják a tematikáját történel-
mi korokkal, eseményekkel. Szerencsére, most 
már a fejlesztők időt és energiát fektetnek abba, 
hogy ne csak „rányomják a témát” a játékokra, 
hanem beletéve a plusz energiát, pl. történelmi 
hűséggel rendelkezzen, vagy jelenjenek meg 

egyéb információk, szövegek, pl. kártyalapokon. 
Ezek a kártyalapok valódi információt hordoznak 
az adott korról, időszakról. Vannak ilyen csalá-
di társasjátékok is, melyek bizonyos történelmi 
hűségre alapozva készültek. Például van olyan 
játék, amellyel a normandiai partraszállást más-
fél-két óra alatt újra lehet játszani úgy, hogy ta-
nulnak is a játék alatt, mert a szabályfüzetben 
olyan információk vannak, amelyek hitelesek. 
Teljesen külön műfaj a társasjátékok népes csa-
ládjában azon háborús, csata szimulációs játé-
kok gyűjteménye, amelyekkel nagy méretű te-
repasztalokon, akár napokon keresztül konkrét 
háborús szituációkat elevenítenek fel, játszanak 
el a játékosok. Itt telefonkönyv vastagságú sza-
bálykönyvek segítik technikai információkkal a 
játékosokat, akik a játék előtt hetekkel maguk 
is kutatómunkát végeznek. Milyen csapatok vol-
tak, milyen felszereltséggel, hogy nézett ki akkor 
a terep, milyen épületek voltak, és azok hol he-
lyezkedtek el stb. Mindezek alapján építik meg 
a terepasztalt, amelyen akár napokon keresztül 
folyik a játék.

Az idei játékok között ott van például a „Zöl-
dellő mezők” nevű játék. Nagyon kreatívan kom-
binálja a társasjátékot, az élményt és az oktatást, 
tapasztalást. A játék arra épül, hogy játék közben 
is legyen a játékosoknak kirándulásélménye. Pél-

dául, hogy minél több dolgot nézzünk meg az 
erdőben, amelyben járunk, mindezekért ponto-
kat kapunk. A játékhoz mellékelve van egy több 
oldalas segédlet, amelyben a játékban használa-
tos kártyákon megjelenő állatokról és növények-
ről lehet további információkat olvasni. Pl. Itt a 
mókus, milyen kedves, itt él, ott él, ezt eszik, vagy 
az európai borz, itt él, ott él, ezt eszik, stb. Mi-
közben játsszunk, a gyerekek megismerkednek 
a játékban felbukkanó állatokkal, és a játék után 
is elő tudják venni a füzetet, amelyben visszake-
reshetőek a játékban szereplő állatok. 

Egyre több játék jelenik meg tehát, ahol a te-
matika, akár történelmi, akár valamilyen konkrét 
szituációból merít. A játékszabály már túlmutat 
azon, hogy hogyan játsszuk azt a játékot, mert az 
elmélyülést a játékban azzal próbálja mélyebbé 
tenni, hogy alátámasztja a mechanikát valóság-
gal, történelmi ismeretekkel, egyéb tudnivalók-
kal, ami a fő tematikával kapcsolódik.

Ez nagyon szuper. A játék közbeni tanulás, 
a játékos tanulás a legelfogadottabb az elme 
számára. Arra lennék kíváncsi, milyen arányban 
meghatározóak a társasjáték vásárlásában, vá-
lasztásában a médiainformációk, a szomszéd 
ajánlása, vagy a Társasjátékok Ünnepe, és sorol-
hatnám. Melyek a divatos játékok ma?

Valójában erre a kérdésre nincs igazán jó 
válasz. Jelen pillanatban olyan dömping van 
társasjátékból, hogy nagyon nehéz előre megí-
télni, vajon melyik társasjáték lesz igazán nyerő 
a családok körében. A kiadók bizonyos mérték-
ben sötétben tapogatóznak, amikor azokat a já-
tékokat leválogatják, amelyre ők azt gondolják, 
menni fog. Nagyon nehéz rátapintani arra, hogy 
mi az, ami igazán nagyot fog szólni. Amit azért 
el lehet mondani, hogy egy minőségi játékot – a 
minőségi játékoknak nagyon sok aspektusa van, 
hogy mitől minőségi – ma már nagyon jól meg 
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tudnak különböztetni egy kevésbé minőségi já-
téktól, így, laikusként is könnyebb az eligazodás 
a boltokban. 

Vannak örökzöld témák: a történelmi játékok, 
a fantasy tematikák, ahol mindenféle sárkányok 
és egyéb szereplők vannak, a középkori témájú 
társasjáték tematikák is nagyon keresettek. Van-
nak szezonális játékok, pl. az elmúlt években na-
gyon nagy sikerrel fejlődött tovább a Pandemic 

társasjátékok családja. 2008 körül adták ki az 
elsőt, egy olyan társasjátékot, ahol a játékosok-
nak együtt kell egy világjárványt megfékezniük. 
Az érdekessége, hogy ez a játék már tíz éve is 
slágerjáték volt, hiszen hihetetlenül jó játék. Az 
évek alatt ebből egy egész termékcsalád épült 
ki, melyeknek szinte minden eleme kipróbálásra 
érdemes. Nyilvánvalóan, a járvány miatt is nagy 
figyelmet kapott ez a játék, de megérdemelten, 
hiszen a Pandemic izgalmas stratégiai társasjá-
ték. A családi játékot választóknak a tematika és 
a vizualitás a fontos, a látvány alapján vásárol-
nak, a bohókásabb grafikák megnyerők, kelle-
mes pasztellszínekben, vidám játékok elég nagy 
mennyiségben fogynak. Azt kell mondjam, hogy 
ez az iparág hihetetlenül kreatív, sok olyan játék 
jelenik meg, amelyre sosem gondolnánk, hogy 
megveszik, például konyhaszimulátor, országúti 
bicikliverseny, pizza házhozszállítás, roncsderbi, 
dinoszaurusz állatkert, most csak úgy hirtelen 
ezek jutottak az eszembe. Az éppen slágerté-
mák, pl. a zombik, amikor azok könyvekben, fil-
mekben megjelentek, nem befolyásolták draszti-
kusan a piacot, de természetesen mindig vannak 
játékok, amik meglovagolják a trendeket. 

Mennyire, ár-értékarányosak ezek a jelenleg 
kapható társasjátékok? Hogyan lehet kontrol-
lálni, megakadályozni, hogy az árak az egekbe 
szökjenek? Az árak esetleges elszabadulásával 
megakadhat-e ez a trend, amely ilyen jól elindult?

Sajnos nincs jó hírem ezzel kapcsolatban. A 
gyártásnak két rákfenéje van. Mivel dömping 
van a piacon, ezért a kiadók magasabbra tették 
a mércét, gyártási minőség szempontjából. Ami-

kor nagyon sok jó játék van, 
és ki kell emelkedni a játé-
kok közül úgy, hogy a vásár-
lók számára is nyilvánvaló 
legyen mindez, akkor jobb 
minőségi anyagból szük-
séges készíttetni a játékot, 
pl. nem papírfigura, hanem 
műanyagfigura van ben-
ne, vagy mindenféle egye-
di gyártású komponenssel 
megemelik az anyag és gyár-
tásminőséget. Van olyan ki-
adó, aki jól láthatóan meg-
különböztette magát más 
kiadóktól, így hihetetlenül 
jó minőségű társasjátékok 
jelentek meg, amelyeket jó 
érzés volt kézbe venni. Nem 

volt az az érzés, hogy hamar tönkremegy, elsza-
kad, szétesik. Viszont ennek margójára a tár-
sasjáték készítés áttevődött Kínába, elsősorban 
azért, mert a világ nyomdaiparának nagy része 
és a papírgyártás jelentős része is Kínában van. 
Ez most mindenféle szempontból megneheze-
dett, a világ eseményei miatt is, és sajnos a szál-
lítási költségek nyolc-tízszeresére növekedtek, 
plusz a szállítási idők is kiszámíthatatlanok lettek. 
Ezek mind olyan tételek, amelyek a társasjátékok 
árának erőteljes növekedését idézik elő. Viszont 
az a véleményem, hogy ha valaki rá tud szán-
ni a társasjáték vásárlásra néhány ezer forintot, 
vagy többet, bizonyára fog találni olyan játékot, 
amelyben nem fog csalódni. Így azok is jó hely-
zetben lesznek, azok se maradnak társasjáték 
nélkül, akik nem tudnak többet rászánni, mint 
pár ezer forintot egy-egy játék megvásárlására.

Kedves Tamás köszönöm szépen az újabb 
beszélgetést, izgatottan várom hogyan alakul 
a verseny a tizennégy játék között. Minderről 
a következő havi számban olvashatnak kedves 
érdeklődő, társasjáték kedvelő, és a játékokkal 
még csak most ismerkedő olvasóink. 
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RÓNAI KATALIN

Színeim Színeim egykor és maegykor és ma

Édesanyám ruházati boltban dolgozó eladó-
ként érzékenyen figyelte a ’60-as, ’70-es, ’80-as 
évek „trendjeit”, néha idegesítően magyarázta 
nekem, hogy éppen mi a divat. Nekem viszont 
valahogy mindig az volt a „divat”, amiben jól 
éreztem magam. S ez lehetett konfekció, ame-
lyet felturbóztam valamivel, vagy varrónő által 
varrt ruha. Több, mint ötven évvel, a ruhákkal is 
kitűnni igyekvő „lázadásomhoz” képest, még 
mindig így gondolkodom. Nem mindegy, mit 
veszünk magunkra, hiszen a megfelelő ruha-
tárral a testünket és lelkünket is megbecsüljük. 
Mindez ellentétes azzal a trenddel, amely a 
fekete színt részesíti előnyben és a széttépett, 
szaggatott nadrágot. Természetesen, ez az 
én nézőpontom. Lehet tiltakozni, és máshogy 
gondolni, mindenkinek szíve-joga. Egy biztos, 
a színek segítik, támogatják a test, az elme, lé-
lek szabadságra, jókedvre hangolódását, nem 
mindegy, hogy mit viselünk.

A teremtésben, a mi fényből induló, majd 
anyaggá sűrűsödő, tapintható, érzelmekkel meg-
áldott – agyunk jóvoltából értelmes testünk – e vi-
lág legcsodásabb „gépezete”, mégis azt érzéke-
lem, hogy nem tiszteljük eléggé ezt a csodát, sőt, 
korholjuk, hiányt, betegséget, pszichikai problé-
mákat is teremtve elégedetlenségünkkel. 

Lelkünk igényli a kapcsolódást, ezért sok 
esetben belegyalogolhatunk olyan helyzetekbe, 
amellyel árthatunk magunknak, megalázhatjuk 
magunkat, az is lehet, hogy elterel az utunkról, hi-
ányokat kelt bennünk. 

A külvilági nyomás elsodor, elvisz, másfelé te-
rel, ha nem figyelek, félreértelmez, megmondja, 
mi a jó nekem, miért nem jó a testem, az öltözé-
kem, az étkezésem, a sportolásom, a szerelem-
ben való kapcsolódásom, minden szinten befo-
lyásolni próbál. 

Az eltelt két évben az online világ felerősödé-
sével ez még inkább megerősödött. Hiszen, bárki 

bármit mondhat, bárki bármit felrakhat a közös-
ségi felületekre, az online térbe, bárki bármilyen 
országgal, emberrel kapcsolódhat, és ezáltal se-
gíthet vagy árthat.

Még mindig a színekről szeretnék beszélni. A 
színekről, melyek már fiatal lányként is csiklan-
doztak. Emlékszem, a 16. születésnapomra egy 
általam tervezett, varrónő által elkészített, rózsa-
szín dzsörzé anyagból varrt ruhát kértem és kap-
tam, s a plusz ajándék egy igazi műtermi fotózás 
volt abban a ruhában.
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Akkoriban még nem készültek színes fotók. 
Egyes képeket – melyeket a megrendelő így sze-
retett volna látni – utólag kiszínezték, „retusálták”, 
mint azt az ugyanakkor készült tavaszi kabátos fo-
tót, amelyet mellékelek.

A ’70-es évek divatjához képest a rózsaszín 
ruha kész „lázadás” volt. Elképesztő, mennyire 
nőnek, elegánsnak éreztem magam abban a ru-
hában, pedig amúgy a bolti konfekciós ruhakész-
letből is mindig a különlegeseket választhattam 
ki, anyu foglalkozása révén. 

Egyik hosszú kabátomból a házunkban lakó 
szabó divatos kis kabátkát készített. A kabát ferde 
kockás, piros, zöld sárga színekben pompázott, 
hozzá olajzöld térdig érő szűkszoknyát és hatal-
mas karimájú piros kalapot viseltem.

1976. december 6-án, amikor a kerületi KISZ 
képviseletében, az Akácfa utca 32. legfelső eme-
letén üzemelő ifjúsági klubba érkeztem– hogy a 
klub működéséről tájékozódjak, és megírjam je-
lentésemet a Kiváló Ifjúsági Klub pályázati bizott-
ságnak –, ebben a szerelésben látott meg későbbi 
férjem, aki épp a klub ruhatárában volt ügyeletes.

A rózsaszín ruha előtt volt egy sárga is, azt a 
15. születésnapomon rendezett „házibulin” visel-
tem. Egy dísz volt rajta, egy fekete csipkegallér. 
17 éves lehettem, amikor kaptam egy búzakék 
ruhát, mellrészén matyó hímzéssel. Csodálatos 
ruha volt, manapság bizonyára mindenkinek sze-
me-szája tátva maradna e ruha láttán – s, mivel ak-
kor is ezt gondoltam –, abban mentem fel Omegás 
lévén kukucskálni az Illés Klubba, a Várba, majd 
„árultam egész este petrezselymet”, mert senki 
sem kért fel táncolni. 

Eztán jött a piros korszakom. Emlékszem, még 
egy novella-szerűséget is írtam arról, hogy van 
térdig érő piros lakkcsizmám, piros ruhám, és 
mindebben hogyan érzem magam. 

Az öltözködésemmel, színeimmel, vélemé-
nyemmel, szokásaimmal mást képviseltem, mint 
a ’60-as, ’70-es, ’80-as években elvárt trend, s ez 
sok konfliktust kerített körém. Viszont, anyukám 
talán semmiben nem állt annyira mellettem, mint 
az egyedi öltözködés támogatásában. 

Mindez főiskolás koromban kezdett kissé 
megváltozni. Budapestről Debrecenbe mentem, 
három évi gyárban, üzemben eltöltött elektroni-

kai műszerész szakmunkásként ledolgozott idő 
után, és visszaültem az iskolapadba, a 18 évesen 
frissen érettségizettek közé. 

Így történt, hogy folyamatos megjegyzéseket, 
kirekesztő véleményeket kaptam szabad szelle-

mem miatt, és ehhez még az öltözködésemet se 
kellett nagyon felturbózni. Volt egy világoskék, 
saját magam által varrt trapéznadrágom, mely-
nek cipzárja a fenekén vezetett felfelé, volt vastag 
sarkú-talpú bordó, sárga, fekete csodálatos olasz 
cipőm, fekete patentos bőrdzsekim, de a többi-
ekhez tartozás erős vágya sokszor lecsupaszítot-
ta az elképzeléseimet a külső-belső dolgokban, 
tárgyakban, ruhákban. Sokszor kapcsolódtam az 
igazán számomra nem tetszőkhöz, mert még így 
is „gondok” voltak velem.

Az 1973-ban kezdődő három éves nappali 
debreceni diákévem előtt másfél hónapig dol-
goztam a „Keménykalap és krumpliorr” című 
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máig nagysikerű filmsorozatban, mint az öt gye-
rekszereplő „pedagógiai felügyelője”, e munkát 
volt osztályfőnökömnek ajánlották fel, aki áttes-
tálta rám. A forgatáson a „nagyok”, Ráday Mihály 
– ki operatőre volt ennek a gyerekfilm-sorozatnak 
– és baráti, munkatársi szűk köre, színes műanyag 
ruhacsipeszekkel jelezte a külvilágnak összetarto-
zásukat, a csapatszellemet. 

1973. szilveszterén, a debreceni kollégisták 
bulit rendeztek, ahol nagyon jól éreztem magam. 
A csapat a két évvel felettem járó, korban hoz-
zám illő fiatalokból állt – ezért szívesen fogadtam 
a meghívást. A téli szünet után– a társaság, az 
én ajánlásomra, jelezve a közös élményt, és azt, 
hogy összetartozunk – színes ruhacsipeszekkel a 
hajtókán jelent meg az iskolában. Mindezek fe-
gyelmit vontak maguk után, és ki lettünk kiált-
va „Maoista összeesküvőknek”… „Felbujtóként” 
még csak feddésben részesültem, viszont az év 
vége táján találtak újabb koholt vádat, amellyel 
a kollégiumi helyem veszélybe került. Végül, mi-
vel akadt egy támogatóm, nem rúgtak ki, de egy 
mini szobába száműztek, két másik „renitenssel” 
összezárva.

Nos, megint elkanyarodtam. 
1985-től 1988-ig Bulgáriában éltünk a csalá-

dommal. Mivel hivatalosan „háztartásbeli” voltam 
– az épp megtalált tanári pályámat, szívfájdal-
mamra, másfél év után itthon kellett hagynom –, 
sokat mászkáltam Szófiában. Beszerző körútjai-
mon tanultam a nyelvet, ismerkedtem, és vágy-
tam újra a színes öltözködésre. Így történt, hogy 
1987-ben már volt Benetton zöld pólóm, később 
Benetton zöld tavaszi kabátom, melytől tavaly 
váltam meg, ennyi év után. Emellett lányaimnak 
és magamnak is folyamatosan varrtam. Szófiában 
meg is volt a lehetőség arra, hogy kedvező áron, 
szép színes anyagokhoz jussak. 

Hogy Magyarországon mikor kezdtek a színes 
ruhák megjelenni, nem tudom igazán, talán a tur-
kálók megjelenésével, a külföldi ruhaneműk beö-
zönlésével.

Mégis, azt tapasztalom, hogy nem változunk. 
Pedig a színek rezegnek, különböző frekvenciákat 
bocsátanak ki magukból, gyógyíthatnak, és el is 
vonhatják az energiát. Akárhogy szeretném, nem 
látom azt, hogy a színek segítségét kihasználnánk 
energiáink magasabb szintre emeléséhez, nem 
tiszteljük eléggé a testünket, nem adjuk meg a le-
hetőséget, hogy a színekkel feltöltse magát.

Mindez a téma hogyan indult el bennem, ho-
gyan fogalmazódott meg, hogy írni szeretnék 
minderről? 

Fél éve a fodrásznőm megkérdezte, hogy van 
egy kis maradék lila festéke, mi lenne, ha a ha-
jamra kenne egy kis csíkot? Először ódzkodtam, 
komfortzónán kívülinek tűnt a lila csíkos fehér haj. 
Ugyanakkor az a kis lila festés a frufrumon, egész 
más energiát sugárzott, és rendszeresen rám 
mosolyogtak ismeretlen emberek, jelezve, hogy 
tetszik, amit látnak. Táncos partnereim, barátaim 
megjegyez-
ték, hogy 
milyen szu-
per a ha-
jam. Egy 
h ó n a p p a l 
később már 
én kértem a 
festést. Az-
tán már ma-
gam men-
tem el egy 
fodrászkel-
lék boltba 
és vettem 
lila festéket, 
amely csodák-csodája a fehér hajamon türkizkék, 
selymesen világító színnel jelent meg. 

Azóta így hordom. 
Tegnap, befestettem, mert már alig látszott. 
A hatás frenetikus lett! 
Nemcsak a közösségi oldalak reakciói, hanem 

a saját magam felé fordított energia is egészen 
más lett!

Mintha bátrabb lennék, szókimondóbb, bol-
dogan viselem a kék hajam, s ahogy eddig is, szí-
nes ruhákba bújtatom a testem, színesen élem az 
életem színeimmel, és a színeim energiáival.
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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/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
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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! 
– – Amikor a felkiáltójel kérdőjellé görbül – avagyAmikor a felkiáltójel kérdőjellé görbül – avagy
miért csúszik jobban a jég egy versenyhelyzetben?miért csúszik jobban a jég egy versenyhelyzetben?

PÁLI PATRÍCIA

“Felelni öröm!” - mindig ezek a szavak csengenek vissza, amikor kedves és egyben szeretett 
gimnáziumi történelem tanárnőmre gondolok vissza!
Mert, hogy ezen bölcselete arra utalt - számomra ez volt az üzenete - hogy a szorgalmas mun-
kával megtanult anyagot egy felelés - azaz egy téthelyzet keretében amit választhat akár ön-
ként az ember, vagy külső felhívás által - megmutatni, hogy mit tud és megmérettetni, hogy 
milyen jól tudja, milyen szorgalmasan, alaposan és jól sajátította el az adott tudás alapanya-
got, az öröm. Mondhatni jutalomjáték aminek a vége egy dicső eredmény.
Szorgalmas, alázatos munkának, a dedikált figyelemnek az eredményét megmutatni és nyil-
vánosság előtt számot adni róla az csak jó lehet!

Azért dolgozok és teszek sok energiát adott dologba mert célom van vele, mert hajt egy mo-
tiváció. És ha hajt ez a motiváció, akkor annak az eredményét látni és a világ elé tárni, egy 
téthelyzetben megmutatni és a jólvégzett munka gyümölcsét leszüretelni csak jó lehet!?
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Hiszen miért küzd az ember és szenteli életét 
és erejét adott dolognak, ha nem azért, hogy vé-
gül egy záró felvonásban megmutassa mindazt, 
amiért dolgozott, hogy annak fényes - személyes 
- győzelem legyen a vége!

Miért, ha nem ezért?
Miért a sok befektetett munka, alázat és le-

mondás?

Miért az énhatárok folyamatos feszegetése és 
fókuszált munka, az önmagunk legjobb változatá-
nak megalkotása utáni vágy?

Miért, ha nem azért, hogy aztán ennek ered-
ménye ott álljon, mint bizonyság a világ előtt, az 
ítészek szeme előtt?

Miért?
Miért, mért miért?
 
Mégis, akkor miért lengi körbe ennyi pszichés 

teher és összeomlást sejtető félelem a verseny-
helyzetet?

Mert edzhetjük a testünket kőkeményre és 
uralhatjuk nap mint nap határaink feszegetésé-
nek érdekében, de mindig ott marad az az egy-
szerű tény, hogy az ember nem gép. Nem egy 
beprogramozott gyártósor, ami sztenderden hoz-
za az elvárt szintet.

A tehetségben is ott az az emberien esendő 
vonás, hogy teher alatt, egy versenyhelyzetben 
profi arca mögül előbújik esendő volta ebben az 
5 klasszikusnak mondható formában. 

1) Mert mindent egy lapra kell feltenni

Civil életünkből is tudjuk, hogy ha a naptárba 
felírunk egy különleges programot, ami számunk-

ra kiemelkedő fontossággal bír, akkor hirtelen 
megnő a relatív súlya annak a napnak. Hirtelen 
számos félelmet kezdünk el megfogalmazni – 
amit amúgy egy „sima hétköznaphoz” eszünkbe 
nem jutna kötni –, amivel tematikusan elkezdjük 
magunkat ijesztgetni és feszültségben, stressz-
ben tartani, hogy miért is fog minden pont azon a 
napon félre csúszni.

És a fókusz már ott is ragad a különböző ré-
misztő víziók megalkotásán.

Pont így van ez versenyhelyzet esetén is.
A “nagy nap” dátuma, mint a végítélet napja 

kezd el a tehetség előtt lebegni.
Egy nap, amikor sok hét, hónap vagy akár év 

munkája néhány percnyi esszenciába tömörülve 
kezd el élni a tehetség fejében.

És hirtelen megnő az esemény relatív súlya.

A megismételhetőség tudata felszabadítja az 
embert és fordítva, a megismételhetetlenség té-
nye bénító erőként hat. Előtérbe kerül a “mi min-
den elromolhat” érzése. A pontos kigyakorlásnak 
köszönhetően pedig ott lesz az a tűpontos tudás, 
hogy hol vannak a sérülékeny pontok, melyek a 
siker csúfos bukását okozhatják. Így lesz egy ré-
misztő kép az ember fejében, hogy milyen tapo-
sóaknákkal teli terepen fog mozogni, ahol egy 
rossz lépés mindent romba dönthet.

Ellenszere ennek a helyzetnek a stabil pontok 
tudatos felépítése és mentálisan, problémameg-
oldási képesség fejlesztése, amivel a hirtelen elő-
álló problémákra gyors és rugalmas választ tud 
adni a tehetséges ember.

2) Mert kevés a versenytapasztalat

Gyakorlat teszi a mestert – tartja a mondás na-
gyon bölcsen és helyesen.
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Az ember természetes, hogy nagyon másképp 
működik különböző helyzetekben, hogy az új im-
pulzusok nem várt viselkedéseket váltanak ki.

A versenyhelyzetek pont ilyen újszerű hely-
zetek, amire tudatosan fel kell készülnie a te-
hetségnek.

A tudatosság első lépése, hogy az ember fel-
ismerje legsebezhetőbb pontjait, amin keresztül 
a teljesítménye megingatható, amin keresztül a 
fókusz elvész és randommá válik a teljesítmény.

Ki kell tapasztalni és ezen tapasztalaton ke-
resztül egy pontos képet építeni arról, hogy mi-
lyen versenyző alkat az ember. És ha megvan ez a 
pontos kép, ehhez lehet verseny stratégiát alkot-
ni, ehhez lehet a versenyekkel kapcsolatos elvá-
rásokat felépíteni, ahol külön fókusz kerül az erős 
pontokra, melyekre építeni lehet, és a gyengesé-
gekre, ami teljesítményrontó hatásán keresztül 
akár meg is ingathatná az embert, ha…

Ha nem készülne erre fel tudatosan és nem 
lenne a felépített versenystratégia része, hogy az 
erős pillérek miként mentik meg a helyzetet és 
minimalizálják a gyengeségek teljesítményt ron-
tó hatását.

Ellenszere ennek a helyzetnek a tudatosan 
megélt versenyhelyzetek elemzése, amire építve 
mentálisan is elkezdhet a tehetség egy saját ver-
senyzői profilt felépíteni, ami alfája és omegája 
lesz versenyzői életének.

3) Mert a hazai pálya előnye egy kétélű 
     fegyver

Too much love will kill you énekli a Queen és 
ez bizony így is van, ha a versenyhelyzetet nézzük 
legyen bármelyik oldalan is a tehetség. Legyen 
akár hazai pályán, vagy vendégként egy idegen 
helyen.

A közönség és a hely szelleme által megte-
remtett atmoszféra elképesztő erővel bír, ami erőt 
meg kell tanulnia a tehetségnek uralni és a saját 
javára fordítani. Mert ez az erő és energia, ha nin-
csen megzabolázva, akkor elsodorja az embert, 
elárasztja és mozgásképtelen állapotba hozza. 

Akármelyik oldalon is áll a tehetség, hatni fog 
rá az a környezet, amibe egy versenyhelyzet során 
kerül. Ha hazai pályán mozog, akkor a közönségtől 
jövő energiában ott van a jó teljesítmény iránti el-
várás és a sugalmazás, hogy mekkora előny a hazai 
pálya, aminek segítő erejével, ha nem is kötelező, 
de erősen elvárt a jó teljesítmény, a szép siker.

És ahogy ez az erő felemel, ugyanolyan erővel 
sújt le és kér számon, ha hiba csúszik az előzetes 
siker elvárásba.

És, ha valaki vendégként érkezik a verseny 
helyszínre, csípősebb a vitriolos kritika, közös 
erővel fog össze a hazai szurkolótábor az „ellen-
ségekkel szemben”, egységesen azt sugározva, 
hogy „veszteni jöttél erre a pályára”!

Ellenszere ennek a helyzetnek, ha a tehetség 
tudatosan elkezdi a környezetéből érkező erőket 
és energiákat kezelni, aminek legjobb módja, ha 
mentálisan egy zsilip rendszert épít fel, ezzel tu-
datosan szabályozva, hogy egy versenyhelyzet-
ben, mi az a környezeti impulzus, amit magához 
közel enged, s mi az, amit kizár saját és teljesítmé-
nyének védelme érdekében.

  

4) Mert nincsen verseny előtti kidolgozott 
     szertartás

Ismerjük azt az érzést, amikor vizsgára jól fel-
készülve megérkezik az ember és hirtelen bele-
csöppen az ugyanazon vizsgára jövő emberek 
csoportjába, ahol nagyban megy a disputa, hogy 
ki hogyan készült fel, hogy ki mit és hogyan tud.

Ez a nagy mennyiségű információs massza 
teljesen elárasztja az embert és random kezdi a 
fókuszt ide – oda rángatni és mint egy érzelmi fer-
tőzés az emberre rátapasztani a környezetében 
lévő többi ember érzelmi állapotát.

Ez az áradásszerű sodró lendület – ami kívül-
ről jön és alapvetően a többi ember szubjektíven 
megélt vizsga előtti állapotáról szól –, erejénél 
fogva elkapja és óhatatlanul bekúszik az ember 
bőre alá és kezdi a kérdéseket és kételyeket meg-
fogalmazni, aminek egy fő üzenete lesz!
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„Hogyan lehetek én magamban biztos és sta-
bil, ha körülöttem mindenki kételyekkel teli?”

És ezen a vonalon indul el önmaga megkér-
dőjelezésének és kétségbeesett kutatásának fo-
lyamata, hogy milyen „hibájára”, „hiányosságára” 
nem látott eddig rá, ami versenyének sikeressé-
gét teszi kockára.

A stabilan felépített képet kezdi az ember egy 
olyan lélektani pillanatban szétszedni, amikor már 
csak random gondolatoknak van helye, amikor 
már csak önmagát gyengíti meg minden gondo-
lattal. Hiszen javítani egy ilyen verseny előtti utol-
só pillanatban már úgysem lehet, másrészt pedig 
a megfogalmazott kételyek és „felismert” gyen-
geségek pontos ellenérvek híján gyorsan romba 
tudják dönteni az addig felépített énképet.

Ellenszere ennek a problémának egy verseny 
előtti szertartás kialakítása, ami tudatosan egy pici 
buborékba, a saját kis világába zárja a tehetséget 
a verseny előtt, ezzel kiszűrve a fölösleges hango-
kat. Mentálisan pedig egy olyan énkép felépítése 
a cél, ami könnyen ellenáll az ilyen “összehasonlí-
tásra” csábító sziréni hangoknak.

5) Mert pszichés felkészülés nem volt 
     /megfelelő/

A tehetség kibontakoztatásának útja az énha-
tárok folyamatos feszegetésének folyamata, ahol 
a határok olyan ideiglenes vonalak, amiket az alá-
zatos munka tol egyre kijjebb és kijjebb. Ahol a 
korlátok csak jelző objektumai egy aktuális álla-
potnak, amit a bontakozó tehetség akarata bont 
le újra és újra.

A tehetség útja előre a test és elme totális ural-
ma, a fejlődés érdekében. Az út, ahol nem lehet 
megállni, ahol nem lehet problémákon és nehéz-
ségeken gondolkodni, ahol nem lehet gyengesé-
get a világ szeme elé tárni, hiszen a kiválóságért 
folytatott küzdelemben, a privilegizált csúcson 
kiadó néhány helyért folyó ádáz harcban csak a 
legerősebbeknek van maradása. Ezt pedig a sé-
rülékeny pontok, a gyengeségek tematikus feltá-
rásával és az azzal való foglalatoskodással megin-
gatni nem lehet.

Le kell szűkíteni a fókuszt a „tudomra” és kizár-
ni minden rálátást a sikert veszélyeztető gyenge-
ségekre.

Le kell szűkíteni a fókuszt a haladásra, a tehet-
ség tökéletesítésének útjára, amiből ki kell zárni 
minden a tehetség kibontakoztatását fenyegető 
tökéletlenséget.

A test, a tehetség kapja ebben a folyamat-

ban a fő fókuszt, ahol a gyengeségek tudatos 
kizárása zajlik.

A test, a fizikum fejlesztésére tett túlzó fókusz 
a totális kontroll hamis illúzióját fogja a tehetség-
ben kialakítani, ami aztán egy téthelyzetben fog 
eszkalálódni és veszélyes helyzetet okozni.

Egy téthelyzetben, mikor amúgy is sérüléke-
nyebb az ember ezen hajszálrepedések mentén 
– a versenyhelyzet adta nyomás alatt – felszínre 
törnek és kontrollálhatatlan zabolátlansággal hat-
ni kezdenek az addig elnyomott gyengeségek és 
esendő kételyek, félelmek.

Amikor leginkább kontrollálni és a siker szol-
gálatába kellene állítani a testet és elmét, mint 
autoimmun betegség, kezd az elme dolgozni 
és rivalló erővel hallatni az addig elnyomott fé-
lelmek és problémák hangját. Ezzel teljesen ösz-
szezavarva a versenyhelyzet ritmusát és fókuszát.

Ellenszere ennek a problémának: tudatosíta-
ni, hogy az ember nem egy gép, ami zakatol egy 
teljesítmény felé, hanem test, lélek és elme dina-
mikus elegye, ahol helye van az emberi esendő-
ségnek. Elfogadni, hogy a mentális felkészülés, a 
gyengeségekkel való szembesülés, a problémák 
felismerése és azok feldolgozása nem, hogy nem 
a sikert veszélyeztető elem, hanem a stabilan fel-
épített siker biztos letéteményese.



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

Mi az, ami számít? Mi az, ami kell? Mi az, ami én vagyok, mi az, ami nem én 
vagyok, mi az, aki szeretnék lenni, vagy aki nem? Mi az, ami fáj?

A TEHETETLENSÉG !
Az, hogy kötődöm és ragaszkodom ahhoz, AKI NEM ÉN VAGYOK, fáj, aki le-

hettem volna, de nem voltam, fáj, hogy magamra erőltettem azt, ami nem én 
vagyok. Szertefoszlottam, és csak sodródom.

Letépem hát magamról a hamis énemet. Vesszen a múlt, ahol nem én VA-
GYOK az OK a saját életemben! Itt az idő! Magamhoz veszem az életem feletti 
uralom hatalmának jogarát.

És elindul a döntés hatalma. FÉNY NYÍLIK és süt be a NAP. Érzem a melegét, 
ahogy a szirmaimat felpezsdíti. Elindul a csodás életem, elkezdődik a fény áram-
lása, megrezdül a szívem, élettel telítődik a testem, és érzem már az életem má-
morító illatát, a CSERESZNYEVIRÁG MISZTÉRIUMÁT, finomságom hatalmának 
erejét, ÉLETEM ÉRTELMÉT

Rózsaszín szirmaim könnyed varázsa átöleli Bíbor szívem MISZTÉRIUMÁT és 
illata bearanyozza létem HALLHATATLAN fényét.

>>>

CSERESZNYEVIRÁG -
A HALLHATATLANSÁG

FÉNYE
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Szuperhősök 
a valóságban

Rödger Katalin: Kiút a 
bántalmazó közegből és 
a bántalmazásból eredő 
traumából (1.)
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KOVÁCS BRIGITTA EFI

Eredményeket, bármi áron!

Igen korán, már ötéves koromban 
kiderült, hogy nagyon jól úszok. Bár azt 
még nem tudtam, hogy szeretem-e ezt 
a sportot – hiszen egy ennyi idős gyer-
meknek nincs kialakult egója, még nem 
tudja eldönteni, mit szeretne. Azt köve-
tően viszont, hogy kiderült, kimondottan 
tehetséges vagyok benne, már nem volt 
kérdés, akarom-e.

Miután kisgyerekként, hatévesen be-
lekerültem az úszók világába, 8 évig ver-
senyszerűen úsztam. Tettem mindezt 
kötelességből, a szüleim kedvéért, 
hogy otthon elfogadjanak, szeresse-
nek, hogy apukám álmát – mindegy 
milyen áron – megvalósítsam.

Az edzőim – a cél elérése érdekében 
– nem riadtak vissza különféle kegyetlen 
módszerek alkalmazásától sem. Olykor 
vizes papuccsal kaptunk a fenekünkre, 
máskor meg a stopperóra bőrszíjával a 
hátunkra. Volt, hogy véraláfutásos háttal 
mentem haza.

Hatéves koromtól kezdve naponta 
kétszer edzettem – beleértve a hétvé-
gét is –, tehát hajnali fél ötkor keltem. 
Egy ilyen kicsi gyereknek ez borzasztó-
an megterhelő. Volt, hogy az anyukám 
úgy húzta rám a ruhát, hogy csukva volt 
a szemem, csak hogy még egy perccel 
tovább alhassak. Az osztályban sokszor 
ülve elaludtam a padon.

Kolléganőmet, Rödger Katalint, 
akinek rendszeresen olvashatjátok a 
magazinban megjelenő, (elsősorban) 
asztrozófiai és pszichológiai írásait, 
arról kérdeztem, hogy gyermekko-
rától kezdve, élsportolóként, milyen 
testi-lelki bántalmazásokban volt ré-
sze, ez hogyan hatott ki a felnőtt ko-
rára, majd miként sikerült mindezzel 
szembenéznie, és feldolgoznia az így 
keletkezett traumát. Célja, eme rend-
kívül bátor megnyílással az edukáció, 
és hogy erőt adjon sorstársainak. Üze-
nete szerint a bántalmazó közegből ki 
kell lépni, a traumából pedig van kiút.
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Már igen korán versenyeket nyertem, ezért 
mindig az úszásnak leginkább megfelelő sportis-
kolába vittek. Emiatt az általános iskolát négy kü-
lönböző osztályban végeztem el.

Az uszodában hattól nyolcig volt az edzés, de 
mivel a csoportomból én jártam egyedül sportis-

kolába, így én tízkor kezdtem a tanulást, azaz kilen-
cig, negyed tízig edzhettem. Ezt úgy éltem meg, 
hogy a csoporttársaim „jutalmul” elmehettek, én 
meg nem, nekem egyedül, ott kellett maradnom 
az edzővel. Számomra ez annyira kiborító volt, 
hogy minden reggel sírtam az öltözőben, mert 
azt éreztem, hogy nem tudok kimenni, ezt én 
nem tudom csinálni.

Soha nem volt alkalmam megtapasztalni, hogy 
szeretek-e úszni. Soha nem gondolkodtam el raj-
ta, mert egyszerűen ez volt az életem. Nagyon 
sokára láttam csak meg, hogy vannak gyerekek, 
akik nem így élnek, hogy van más alternatíva is, 
másmilyen is lehet az élet.

Ha egy gyermek sportoló, akkor arról szól az 
élete, hogy mindennap meg kell felelnie reg-
geltől estig. Egy sportoló gyermek rendkívül 
komoly nyomás alatt nő fel – az edzők kihajtot-
ták belőlünk a lelket is. Volt, hogy beértem a 
célba, és azt hittem ott halok meg a medencé-
ben, hogy ott fogok megfulladni – annyira nem 
kaptam levegőt – és csak zokogtam, remegtem, 
mert a végkimerültségig úsztam.

Mindebben még jelen volt az alá-föléren-
deltség is, mert az edző mindig leuralta a 
gyereket. Ebből kifolyólag a gyerekek vagy 
agresszívvá, vagy pedig introvertálttá váltak, 
ahogy én is.

Az agresszívabb gyerekek ezt a fajta szoron-
gást olyan mindennapos „játékokban” vezették 
le, melyek a megalázásról, a fölénybe kerülésről 
szóltak. A fiúk verték egymást, ill. egy „pumpá-
lás” nevezetű „játékot” játszottak, aminek az volt 
a lényege, hogy az erősebb a gyengébbet addig 
nyomja a víz alá, amíg bírja. 

A szüleim elmesélése alapján annyira szo-
rongó gyerek voltam, hogy álmomban rend-
szeresen úsztam, kiabáltam – egy normális éj-
szakám nem volt.

Évente, félévente különféle felmérések vol-
tak, melyeken óriási követelményeknek kellett 

megfelelni, s aki ezeket nem teljesítette, azt ki-
rúgták. Egy ilyen időszakból maradt fenn egy 
nagyon meghatározó emlékem. Volt egy fela-
dat, amelynél a kezünket a tarkónkon össze kel-
lett kulcsolni, hogy az edző hátul összenyom-
hassa, s megállapíthassa, elég lazák-e az izmok, 
összeér-e a két könyök. Akinek ez nem ment, 
az nem lehetett úszó. Az egyik fiúnak – akinek 
nagyon kötött volt az izma – egy ilyen felmérés 
során, nem akart sikerülni a gyakorlat. Az edző 
erre úgy reagált, hogy üvöltve azt mondta, úgyis 
én vagyok az erősebb, majd én megmutatom. A 
fiúnak eltörte a kulcscsontját.

Egy másik emlékezetes élményem a különféle 
kínzásokkal kapcsolatban egy felmérő központ-
hoz köthető, ahová rendszeresen, különféle tel-
jesítmény-mérésekre vittek minket. Az egyik ilyen 
teszt az volt, hogy egy futópadon addig kellett 
futni, amíg a gyerek el nem ájult, majd ezt köve-
tően vért vettek a vizsgálathoz. Egy másik feladat-
nál egy padon kellett nyugodtan feküdni, nekem 
azonban ez nem sikerült. Végül egy pszicholó-
giai elemzést is kaptam, melyben megállapítot-
ták, hogy szorongó gyerek vagyok. Ezt egyfajta 

szüleimtől nem próbáltam 
segítséget kérni, hiszen 
az anyukám vitt oda, ahol 
nap mint nap megaláztak, 
megvertek...

Diákolimpia
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megbélyegzettségként éltem meg. Úgy éreztem, 
hogy az anyukám a diagnózis miatt még nehez-
tel is rám. Pszichológushoz persze nem kerültem 
sem akkor, sem később.

A szülők felelőssége

A szüleimtől nem próbáltam segítséget kérni, 
hiszen az anyukám vitt oda, ahol nap mint nap 
megaláztak, megvertek, ezért eszembe se jutott 
hozzá fordulni. A legtöbb, amit ki tudtam fejezni, 
az az volt, hogy szeretném abbahagyni. Azt gon-
dolom, a szüleim a szándékos vakság állapotában 
voltak. Egyetlen alkalomra sem emlékszem, 
hogy beszéltem volna nekik arról, hogy en-
gem az edzések során bántanak – hogy nem-
csak mertem, de jogot is éreztem volna arra, 
hogy ezt kikérjem magamnak. Meg sem for-
dult a fejemben, hogy jogom van a saját aka-
ratomhoz testemhez, a nyugalmamhoz.

Egy olyan esetre is emlékszem, amikor hatéve-
sen az edző a nevemen szólított – amit én nem 
hallottam meg – mire ő a fülemnél fogva húzott ki 
a medencéből.

A szüleim generációja számára mindez tel-
jesen elfogadott, megengedett volt. Valójában, 
ahogy én erre reagáltam, hogy pl. tizennégy éve-
sen étkezési problémáim voltak, és gyakran a ha-
lálra gondoltam, mert nem találtam a kiutat, ill., 
hogy szorongó lettem, azt tekintették a fő prob-
lémának.

Sokszor néztem az osztálytársaimat, hogy hét-
végenként játszanak, szünetekben táborokba 
mennek, míg én erről csak álmodoztam, és ver-
senyeken, edzőtáborokban voltam. A szüleim azt 
gondolták, hogy ezáltal majd megtanulom, milyen 
az élet: hogy az kemény, és abban helyt kell állni!

A NEM

Volt egy fiatal edző, akivel az az egy óra – amit 
a többiek nélkül egyedül vele töltöttem – kezdett 
elviselhetetlenné válni. Én tizenhárom voltam, ő 
meg a húszas éveiben járt, és fogalma sem volt 
arról, hogy kell egy gyerekkel bánni. A napi két-
szer két-három órás edzés rettenetesen kime-
rített. Emlékszem, hogy egy ilyen délelőtti, há-
rom kilométeres úszást követő alkalommal épp 
az edzőtársaival szórakozott, majd a szemembe 
nézett, és azt mondta: száz guggolás. A husza-
dik után remegni kezdett a lábam, és nem 
bírtam tovább. Erre mindannyian kiröhögtek. 

Borzasztó megalázó volt. Sírni kezdtem, mire 
újabb röhögés volt a válasz, és mellé a meg-
jegyzés, miszerint nem kell „bömbizni”. Ez 
volt az a pont, amikor betelt a pohár, és úgy 
éreztem, végleges megoldást akarok. Minden-
nap sírtam, mert fogalmam sem volt, hogy aznap 
épp mi vár rám.

Mivel az edzőm nagyon sokat foglalkozott 
velem, az eredményeim szárnyalni kezdtek, így 
korosztályos országos bajnok és válogatott úszó 
lettem, azaz kikerültem nemzetközi versenyekre. 
Ekkor az edzőm elhatározta, hogy csak engem 
fog edzeni, senki mást, és hogy a Honvédból át-
megyünk a Komjádiba. (Gondolom karriert akart 
magának azáltal, hogy olimpiai bajnokot csinál 
belőlem.) Velem azonban ezt nem közölte, csak a 
szüleimnek mondta el. Az egészben az a legrosz-
szabb, hogy számomra nem vált világossá, hogy 
ennek valóban lett volna értelme, hogy tehetsé-
ges voltam.

Olyan érzés volt, mintha egy versenyló let-
tem volna, egy eszköz, amivel valakinek volt 
valami célja.

A szüleim elmondták, mit beszéltek az edző-
vel, mire én teljesen kiborultam. Azt éreztem, 
nem bírom elviselni, hogy mindezt a hátam mö-
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gött beszélték meg, engem teljesen kihagyva az 
egészből. Leginkább pedig attól féltem, hogy az 
edző ezentúl csak velem fog foglalkozni, hiszen 
már előtte is borzasztó lelki és fizikai megterhelés 
alatt álltam. Ekkor támadt fel bennem életemben 
először egyfajta lázadás, ami azt mondatta velem, 
hogy NEM, nem megyek.

Végig se tudtam gondolni, hogy az eredmé-
nyeimet – rengeteg érmem van, köztük több 
nemzetközi is – én értem el. Ezekkel az érmek-
kel semmilyen érzelmi kapcsolatom nincs, 
mindet bedobtam a sarokba, miután megkap-
tam, hiszen egyiknél sem volt ott a lelkem.

A szüleim értetlenül álltak a reakcióm előtt, 
hiszen ők ebben óriási lehetőséget láttak. Bünte-
tésképp apukám a történteket követően egy hó-
napon át teljesen levegőnek nézett, nem köszönt, 
és nem szólt hozzám. Kapcsolatunk valamelyest 
rendeződött, bár elfogadást sosem éreztem, és 
az igazi, mély összetartozás élménye sem volt 
meg köztünk.

Ellenszegülésemet követően megegyeztünk 
abban, hogy átmegyek egy másik csapatba. Ek-
kor értettem meg, hogy valójában NEKEM le-
het SAJÁT döntésem, amit én irányítok.

Hamarosan azonban lesérültem, és nem tud-
tam tovább úszni. A sérülést azonban senkivel 
nem tudtam megbeszélni. Próbáltam elmondani, 
hogy mi történt, de válaszul mindenki csak elba-
gatellizálta a fájdalmam. Így egy idő után már nem 
láttam értelmét, hogy bárkinek is beszéljek róla.

A villámcsapásszerű fájdalmak azonban egy-
re gyakrabban jelentkeztek. Egyszer egy ver-
senyen adta meg magát ily módon a testem. 
Ekkor úgy éreztem, nem bírom elviselni azt a 
szégyent, hogy úsznom kell, elsőnek kell len-
nem, de nem vagyok ura a helyzetnek.

Utólag azt gondolom, valójában a lelkem 
nem bírta tovább mindazt, amiben éltem.

Később kivizsgáltattam, és kiderült, hogy el 
nem szakadt, de megnyúlt egy, a lábat tartó ín-
szalag, és többé már nem fog regenerálódni.

Bár megbocsátottam a szüleimnek, de rá kel-
lett jönnöm, hogy ők soha nem voltak azok az 
emberek, akiktől egy gyerek óvó, védő szerete-
tet, biztonságot kaphat. Ezt nem tudták nekem 
megadni – pedig egy gyereknek erre van a leg-
inkább szüksége. Viszont azt is tudom, hogy ők 
a legjobbat akarták nekem – jövőt akartak szá-
momra biztosítani –, szándékuk szerinti tiszta sze-
retetből cselekedtek – de ezt én gyerekként nem 
éreztem annak.

Az identitásválság – 
Én egy önálló lény vagyok!

Amikor azt mondtam, hogy abbahagyom, ak-
kor megszűntem az a fura, rövid hajú, klórszagú 
sportoló gyerek lenni, aki korábban voltam. Nem 
tudtam, hogyan kell ugyanolyannak lenni, mint a 
többiek. Először büszke voltam arra, hogy ne-
met tudtam mondani, hogy végre vagyok va-
laki, hogy én is egy ember vagyok!

Később viszont, másfél év múlva ráébredtem, 
hogy tehetséges voltam. Egy olimpiai bajnok azt 
mondhatja, hogy bár odaadta az életét, de leg-
alább itt ez az érem. Én a gyerekkoromat adtam 
oda, de nekem még sincs ilyen. Ráadásul úgy 
nem lett az egészből semmi, hogy fel sem fog-
tam, hogy lehetett volna! Utólag, azt érzem, 
hogy egy biztos jövőt veszítettem el. Mindeb-
ben az fájt a legjobban, hogy a saját tehetsé-
gemet nem tudtam megélni.

Egyetlenegy olyan emlékem van – egy női 
edzőről – amikor az edző sem lelkileg, sem fizi-
kailag nem bántott. Ráadásul ő elmondta, hogy 
annyira jók az eredményeim, hogy kimehetek az 
Európa Bajnokságra. Neki viszont ezt nem tud-
tam elhinni, pedig még egy kinyomtatott papírt is 
kaptam, amin a célként kitűzött időeredmény állt. 
Sajnos ő nem sokáig maradt az edzőm.

A korábbi trauma folyamatosan vonzza 
a többit

Mivel állandóan ingázni kellett az uszoda, az 
iskola és a lakásunk között, munka mellett a szüle-
im nem tudtak kísérgetni, hozni-vinni, így hatéves 
koromtól egyedül jártam Budapesten. Ennek az 
lett a következménye, hogy három-négy táma-
dást, mutogatós bácsit, szexuális zaklatást is át 
kellett élnem.

A bántalmazott személynek „megbomlik” 
az a fajta kisugárzása, ami a biztonságban lévő 
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emberek sajátja. Mintha egy láthatatlan rétegbe törnének be, 
amikor átlépnek az énhatárain, amit nem tud megvédeni. Az 
agresszív vagy bántalmazásra hajlamos emberek azonnal leta-
pogatják azokról, akik sérültek, hogy ott a „rés” – ami olyanná 
válik, mint egy vákuum, azaz a korábbi sérülés folyamatosan 
vonzza a továbbia-
kat. Ez a fajta szemé-
lyiség-aura egy életre 
megmarad.

A legtöbbet nem is 
a megbocsátáson kel-
lett dolgoznom, hanem 
hogy visszaépítsem a 
védelmet magam köré, 
és az egészséges hatá-
raimat meg tudjam tar-
tani. Óriási haladásnak 
élem meg, hogy már 
nagyon ritkán próbálnak átlépni a határaimon, és ha mégis előfor-
dul, akkor azt hamar felismerem, és megfelelően reagálok.

A későbbi partnereim nem igazán tudtak mit kezdeni azzal, hogy 
én az a fajta erős nő vagyok, aki tudja mit akar, és nem fél azt ki-
mutatni. Számomra az volt nehéz, hogy képes legyek felvállalnia 
sérülékenységemet. Az úszás során azt tanultam meg, hogy soha 
senkinek nem mutathatom meg az érzékeny oldalam, mindig szu-
per jónak kell lennem.

A gyerekkoromban átéltek következtében a párkapcsolataimban 
is sorra megjelent a bántalmazás, az alá-fölé rendeltségi viszony, 
a kisajátítás, a kiszolgáltatottság, a leuralás stb. Volt, aki bezárt, és 
nem mehettem a barátaimmal szórakozni. Olyan emberekre vol-
tam nyitott, akik átlépték a határaimat, nárcisztikus hajlamaik 
voltak, de ez nekem föl sem tűnt, mert korábban ez volt szá-
momra a normális.

Az egyik ilyen párkapcsolatomban, amelyben háromszor fordult 
elő bántalmazás, a harmadik esetet követően össze kellett varrni a 
fejemet, mert betört. A pszichológiában van egy hármas szabály, 
amit akkor még nem tudtam. Vagyis, ha valaki a harmadik al-
kalomnál sem lép ki a bántalmazó kapcsolatból, akkor „hall-
gatólagosan hozzájárul” a rendszeres bántalmazáshoz. Ekkor 
felszínre tört belőlem egyfajta lélekjelenlét, és azt mondtam ma-
gamnak, hogy ez többé nem fordulhat elő. Amikor elhagytam az 
akkori párom, azt hittem, hogy bele fogok pusztulni, annyira szerel-
mes voltam, de tudtam, hogy tovább kell lépnem. Valahol nagyon 
erős nőnek érzem magam, és van bennem egy megmagyarázha-
tatlan hit, ill. pozitivitás. Ez volt az a második olyan momentum, 
amikor azt az erőt kellett használnom, mint tizennégyéve-
sen, amikor azt mondtam, hogy nem megyek le többet úszni. 
Ugyanaz az erő mondta azt, hogy többet nem üt meg senki, 
és többé nincs olyan, hogy bárki megmondja, mit csináljak. Ez 
azóta is így van. 

(A következő számban folytatjuk.) 

Rödger Katalin, integrál pszichológiai szakember honlapja

https://loftandvintage.hu/collections/kerti-butorok?utm_source=csakpozitivanmagazin&utm_medium=banner&utm_term=&utm_content=2022_03&utm_campaign=magazin_hirdetes
https://www.rodgerkatalin.hu/?fbclid=IwAR0s-6UEMmr_vIAoA25TqA_BE3YNfYu7QPyvH0T-vnyAe5dlp12BIsj28oQ
https://szattvajoga.hu/
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PÁLI PATRÍCIA

A bárányok hallgatnak! Pedig tudnotok kéne, 

hogy nem a ti hibátok!

A bántalmazás lélektanának nyomában
6 ok a hallgatás háttérben
I. rész – Amikor a bántalmazott még a bántalmazás aktív szakaszában él

Ha tartós fájdalomtól szenved az ember jogo-
san gondoljuk úgy, hogy egyetlen fő motiváció 
fogja hajtani a fájdalomban szenvedőt - a szen-
vedéstől való megszabadulás vagyis a fájdalom 
okának megszűntetése.

Az egyén az önmaga feletti felelősségválla-
lás és fájdalmának enyhítése nyomán meg fog-
ja azokat a lépéseket tenni, ami a megoldáshoz 
fog vezetni. A lépéseket, ami a saját fájdalmának 
felismerésén és fenntarthatatlanságának okán 
az egyénen belül a fókuszt a gyógyulás irányába 
fogja tereli, aminek fontos pontja lesz a segít-
ségkérés és ezen keresztül a környezet gyógyító 

folyamatba való bevonásán és segítő támogatá-
sán át megvalósuló gyógyulás, a fájdalom meg-
szűnése.

De mi van akkor, ha az egyén kezéből kiveszik 
ezen önrendelkezési jogot és maga a környezet 
lesz a fájdalom forrása és okozója? Ha az ember 
saját környezetének játékszere lesz, akin bántal-
mazó viselkedésük széles spektrumát kiélhetik és 
rendszeresen elkövethetik?

Mi van akkor, amikor maga a környezet tartja 
fájdalomban az egyént, lezárva minden menekülő 
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utat, amin keresztül a bántalmazott megoldásra, 
fájdalmainak enyhítésére megoldást találhatna?

Mi van akkor, amikor az ember megéli a tel-
jes kiszolgáltatottság állapotát, amikor tehetetlen 
bénultsággal kell végigszenvednie bántalmazója 
által okozott sebek minden kínját?

Mi van akkor, amikor a környezet cinkos hall-
gatással legalizálja a bántalmazó tetteit, ezzel je-
lezve a bántalmazott felé, hogy szólni fölösleges 
lenne, mert hitelt a szavának senki nem adna, s 
szavai csak még nagyobb súllyal lesújtó bántal-
mazásnak adna csak alapot?

Mi van akkor, amikor a fájdalomtól való me-
nekülésnek esélye sincsen, csak a még nagyobb 
mértékű megalázkodás által minimális enyhülés-
ben bízva az áldozat magát minél láthatatlanabbá 
téve kezd el közlekedni saját életében?

Bántalmazottnak lenni, a lelki és testi kínok 
állandósult kínját átélni, ezáltal maradandó sé-
rüléseket szerezni - úgy lelkileg, mint akár testi-
leg - egy olyan komplex folyamat, amiben túl az 
egyéni akaraton és az egyén saját sorsa felett 
megvalósított felelősségvállaláson belekerül 
egy olyan társasjátékba, ahol mások kezdenek el 
rendelkezni sorsa felett. Ahol a bántalmazót na-
gyobb bajtársi támogatás védi - feddhetetlenné 
és érinthetetlenné téve ezáltal hosszú időre - ami 
ellen a bántalmazott nem tud küzdeni.

Ebből indul ki a hallgatás, a véget nem érő 
szenvedés kényszerű elviselésének folyamata.

Hallgatás a bántalmazás átélése során és hall-
gatás a bántalmazástól való megmenekülés után.

Álljon itt 3 ok, ami a csend mögött áll!
3 ok, ami miatt az áldozat hallgat, míg a bántal-

mazása aktívan tart:

1) Ez a normális
Mit nevezünk normálisnak?
„Azt, amibe beleszületik az ember!” – ilyen 

egyszerű a válasz!
Családunk és az ott kapott értékek, világné-

zeti elvek, tradíciók és életvitel az elsődleges 
szocializációs közeg, ami köré az ember elkezdi 
felépíteni a saját életét. Mely közegben egyszer-
re gyökerezik az ember és amiből táplálkozik is 
ugyanazzal a lendülettel.

A társas közegbe való bekerülés és az ott meg-
tapasztalt különbözőségek – életvitelben, élet-

szemléletben – fogják relativizálni és módosítani 
azt az elsődleges „normalitásról kapott képet”.

És, hogy a – mindennapos – bántalmazás le-
het-e a normális?

Igen!
Hogy a – mindennapos – bántalmazás lehet-e 

a mindennapok „normális és természetes” része?
Igen!
A bántalmazást meg lehet szokni és lehet úgy 

rá tekinteni, mint egy „családi szertartásra”!
Hiszen mit lát a gyerek? Hogy minden felnőtt 

– aki a szocializációjának elsődleges forrása – el-
fogadja és beépíti a családi mindennapokba.

Hiszen a gyerek azt látja és tapasztalja, hogy a 
bántalmazás felett mindenki csendes elfogadás-
sal van.

„Apa ver engem, apa néha megüti anyát, anya 
ver engem, én verem a kistestvéremet, végül is 
az oviban is vannak verekedések. Engem a fel-
nőttek megbüntetnek, mert nekem nem szabad 
verekedni, de mivel a felnőttek nagyok és nekik 
több mindent szabad, nekik verekedni is szabad, 
szóval nekik szabad engem is bántani!”

Igen! Az ember be tudja integrálni az életébe 
a bántalmazást, mint alapfelszerelést és fel tud 
építeni egy olyan világképet, aminek a bántalma-
zás a része.

És igen! A környezetben megtapasztalt elté-
rő életutak és életstílusok relativizálni fogják ezt 
a képet és kérdéseket, kételyeket fognak szülni a 
bántalmazás „normalitásával” kapcsolatban, de 
ezen kérdések és felismerések mentén első kör-
ben egy önhibáztatáson alapuló énkép fog kiala-
kulni.

Azaz furcsa módon a bántalmazott – van idő 
míg – fel sem ismeri, hogy valójában nem normá-
lis, ami vele történik. Hogy a szoros és közvetlen 
környezetének a hallgatása és szemet hunyó cin-
kos együttmozgása a bántalmazóval egy nem el-
fogadható állapot. 
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Hogyan szólaljak fel és álljak ki magam mellett, 
hogy valaki mentsen meg és mentsen ki bántal-
mazott helyzetemből, ha nem is tudom, hogy en-
gem meg kellene menteni és meg kellene védeni 
a bántalmazás ellen?

Hol tud eljönni az a pont, amikor a bántalma-
zottban stabilan összeáll az a kép, hogy túl a kör-
nyezet által legalizált bántalmazásán neki nem 
kellene ezt tovább eltűrnie?  

2) Biztos megérdemlem
A miértekre adott válaszok utáni kutatás az 

emberi lét alapvető része, hiszen a megtalált vá-
laszok által nyernek értelmet a dolgok, adnak egy 
szemléleti és tájékozódási keretet.

Így van ez egy „normális” élethelyzetben, de 
különösen igaz ez egy olyan extrém helyzetben, 
mint a bántalmazás során.

Egy olyan helyzetben, amikor minden kontrollt 
kivesznek a bántalmazott kezéből, ezáltal tehe-
tetlenül sodródva fájdalmas sorsában egyrészt 
túlélési módszereket kell találnia az áldozatnak, 
hogy szó szerint túlélje a bántalmazásban töltött 
időt. Másrészt a környezetben megtapasztalt 
életutakat és életmódokat látva és ezt összeha-
sonlítva bántalmazotti életútjával valami magya-
rázatot kell találnia, hogy miért történik ez vele. 
Mert a magyarázat lesz az a kapaszkodó, ami erőt 
ad a mindennapos megpróbáltatásokhoz és átélt 
bántalmazásokhoz.

Mert a megalkotott magyarázatok által kialakul 
egy szubjektív kontroll érzés.

És mit tudunk kontrollálni? Ami hozzám kötő-
dik. Azaz, így indul el a bántalmazottban egy fur-
csa folyamat, amiben a bántalmazást saját hibája-
ként kezdi el címkézni.

“Mert, ha megtalálom magamban azt a rossz 
részt, ami miatt a bántalmazást megkapom, akkor 
azt eltűntetve magamból talán a bántalmazástól 
is megmenekülök!”

Nagyon leegyszerűsítve valami ilyen gondolat 
játszódik le a bántalmazott fejében.

És ezen a gondolatmeneten továbbhaladva és 
azt tapasztalva, hogy a bántalmazás nem szűnik, 
születik meg és válik konstans tényezővé a bán-
talmazott fejében a szégyenérzet.

Szégyen saját léte felett.
Szégyen, ami a hallgatásba zárja a bántalma-

zottat, hiszem már saját magában is mélyen el 
tudja azt a gondolatot ültetni, hogy a saját bűne a 
rossz, bántalmazotti sorsa.

És ebből egy ördögi kör lesz, amibe a bántal-
mazott bezáródik!

Hogy merjen felszólalni rossz sorsa, bántalma-
zója ellen, ha más sincsen a fejében, mint hogy ez 
az ő bűne?

Hogy tudná felismerni a bántalmazott, hogy ő 
valójában áldozat, ha egyre mélyebbre ás önma-
gán belül, hogy megtalálja és kigyomlálja önnön 
magából azt az elfogadhatatlan énrészt, ami mi-
att a bántalmazást elszenvedni kénytelen?
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3) Senki nem állna ki mellettem
Ha mindenki hallgat és senki még megvédeni 

sem próbál engem, akkor ki lenne mellettem, ha 
fel is próbálnék szólalni rossz sorsom ellen?

A bántalmazott egy mélységes magányt és 
magára hagyottságot él meg.

És ennek a magára hagyatottságnak a legne-
hezebb része nem is a fizikai szenvedés és annak 
elviselése, hanem sokkal inkább az érzelmi ma-
gány.

Mert mindennél feloldozóbb tud lenni, ha va-
laki a bántalmazott környezetéből legalább ki-
mondja, hogy: ”Nincs ez így rendjén…”

Mert, ha valaki ezt kimondaná a bántalma-
zottnak és legalább teret engedne annak, hogy 
végre szavakba öntse mindazt, amit az embernek 
bántalmazottként meg kell élnie legalább egy 
ventilláción keresztül az érzelmi sérülések mini-
mál szintű feldolgozása megkezdődhetne. És rá-
adásul a bántalmazott tudhatná, hogy van valaki, 
aki mellette áll.

De a minden oldalról hallgatásból egy dolgot ta-
nul meg a bántalmazott, hogy egy a sok ellen a fel-
állás, azaz, hogy mindenki a bántalmazó oldalán áll.

Mindenki elfogadja és hallgatásával legalizálja 
a bántalmazó tettét.

A csend építette fal zárja saját világába és fáj-
dalmában a bántalmazottat, ahonnan egy vissz-
hangot ver vissza a némaság ordító rivallása: „Te 
bűnös vagy, sorsodat magadnak köszönheted! 
Megérdemled, amit kapsz és így gondolja az 
egész világ, aki látja sorsodat!”

https://www.solumination.com/
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DIANA MERAL YAMAK

“A bántalmazás akkor tud létezni,
ha választod” 

(Tudom, tudom, ez fura és erős kezdésnek éhgyomorra, hisz ki választana ilyet? 
Meg biztos a Karma, ok okozat, isten büntet, meg biztos megérdemlem és most vezeklek, 

meg igazságtalan az élet, meg ilyet csak az mond, akivel nem történt meg stb.)
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Szeretnélek megkérni, hogy mielőtt elkezded 
a cikkemet olvasni, vegyél pár mély lélegzetet és 
minden címkédet az áldozatról, tettesről, hogy ez 
elfogadhatatlan vagy elfogadható, hogy jó vagy 
rossz azt most picit tedd félre. Olvasd kíváncsi-
sággal, előítéletek, előfeltételezések, kifogások 
nélkül és nézd meg mit hoz fel benned. Nézd 
meg hol lépnél ki az olvasásból mert fáj, vagy 
ideges lettél és nézd meg mi van ott az indokaid 
alatt? és az alatt? és az alatt? 

Mi van, ha a bántalmazás nem sztori? Ha való-
jában sosem voltál áldozat? Ha mindig is volt más 
választásod és most is van? 

Amikor a bántalmazásra gondolunk, álta-
lában a szexuális bántalmazás, illetve a testi 

bántalmazás jut eszünkbe. Pedig nap mint nap 
bántalmazzuk egymást, akár jó szándékkal is. 
Aki pedig igazán bántalmaz minket az mi saját 
magunk vagyunk.

A bántalmazás az, amikor beszűkíted magad, 
beszűkül a valóságod, kicsinek, tehetetlennek 
érzed magad, amikor elhiszed, hogy “olyan vagy 
mint anyád” vagy bevetted a jószándékú tanácso-
kat másoktól, vagy azt, hogy neked mit szabad és 
mit nem szabad.

A bántalmazás lehet szexuális, lelki, fizikai, 
pénzügyi, spirituális.

A teljesség igénye nélkül pár példa:

Pénzügyi:
 “Jaj biztos kell pénz? És ilyen sok? Tuti? Biz-

tos, hogy osztálykirándulásra kell? Ne hazudj 
nekem! Hol a visszajáró? Biztos te loptad el! Jaj, 
de hát te annyiba kerülsz nekem... bezzeg a Ju-
liska… Te semmirekellő… Jaj, de drága a Coa-
ching nálad, lehet kedvezményt kapni? Na, de 
hát barátok vagyunk! “

“De sokba kerülsz, a sarkon fele ennyibe kerül 
és még a terembelépő is benne van az árban. Jól 
elszálltál magadtól”

“Amíg az én házamban laksz és én tartalak el, 
azt csinálod, amit mondok”

“De hát neked van pénzed! Miért nem adsz? “
“De hát neked csomó pénzed van - akkor mit 

sietteted, hogy visszaadjam a tartozásom? Neked 
van elég, én meg csóró vagyok”

Étel: 
“Menj három kört a ház körül éhgyomorra, 

akkor ülhetsz le az asztalhoz enni. Nehogy elhízz 
nekem!” 

“Karikásak a szemeid, biztos jól vagy?”
“A kedvemért, ha szeretsz egyél még egy fala-

tot na... nem hizlal...”
“Addig innen fel nem kelsz, amíg az egészet 

meg nem eszed, vagy a fejedre borítom!”
“Bezzeg Szudánban éheznek az emberek.”

Amikor nem fogadják el, aki vagy, a ha-
táraidat, a nemedet:

“Ah, minek ennyi önfejlesztés, úgysem válto-
zol.”

“De miért? De miért?” Na lécci! Csak egy ki-
csit. Jó lesz! Nem fog fájni, ÉN úgy kívánlak, és 
vágyom rád.”

“Akkor jöhetsz, ha...”
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“Kölcsönadod?” De miért nem? De hát én min-
dig visszaadtam. Valami bajod van velem? De ak-
kor miért nem? Bezzeg én mindig adtam neked!”

“Szerintem te ebben nem vagy elég jó, ezt és 
ezt kéne csinálnod... Szerintem te nem vagy elég 
szép ahhoz, hosszabb combokkal kéne rendel-
kezned!”

“Hát, szerintem ne menj oda, ott ki fognak ra-
bolni.”

“Hallod, te mit képzelsz magadról? Olyan 
fura a gondolkodásod… Megváltoztál, de rossz 
irányba…”

Spirituális:
“Isten sose bocsájtja meg ezt neked…” Isten 

nevében mondanak dolgokat…
Istennek, vagy mással tartanak téged rettegés-

ben, és karmával, meg a büntetéssel próbálnak 
téged megfélemlíteni, korlátozni.”

De ide olyanok is beszámítanak. akik nagyon 
olvasottak, informáltabbak, mint te (mert elolvas-
tak egy Buddha szútrát) és az onnan idézett szö-
veggel nyomnak maguk alá és uralnak le téged. 
A Spirituális ego ugyanolyan, mint a sima, csak 
okoskodik.

„Áhh miért pont engem választana?” „Úgy-
sem fog sikerülni.” „Mindig tök béna vagyok és 
elszúrom.” „Képtelen vagyok.” „Nem érdemlem 
meg, hisz eddig is mindig eldobtak.” „Eddig sem 
jött nekem össze.” „Engem mindenki csak bánt.” 
Amikor ezeket mondod az azt jelenti, hogy bán-
talmaznak téged, sőt főként te saját magadat. 

Tudjátok, hányszor szúrtak ki velem és aláztak 
meg, amit én annak vettem, hogy én nem vagyok 
jó? Miközben túl tehetséges voltam és ezért szúr-
tam azok szemét, akik a pozíciójukat féltették, ha 
kiderül a tehetségem.

Mindenhol, ahol nem ismered el a képessége-
idet, mert eddig nem ismerted fel, hogy ott ké-
pességeid vannak, bántalmazod magad és meg-
fojtod a kapacitásaidat. 

(Mit jelent az, hogy ott képességeim vannak 
Dia? De hát dagadt vagyok, akkor hogy lehetne 
képességem a testemmel? De hát nincs pénzem, 
akkor hogy lehetne itt képességem? - Pont azért 
vagy olyan, amilyen és tapasztalod azt, mert akko-
ra lehetőség van a testedben amit nem használsz 
teremtésre, hogy elkezd téged pusztítani. Akko-
ra pénzeket tudna a te tudásod és képességed 
teremteni, ami nincs kiengedve a palackból és 
ezért nem teremt neked, hanem pusztít. Mintha 
a hurrikánt bezárnád egy üvegbe és az végül be-
lülről szétrobbantja az üveget. Mit tehetsz? Ahol 
eddig szapultad magad és bénának ítélted meg 
magad, meg szerencsétlennek, ott mostantól any-
nyit mondasz: 

“Köszönöm, elismerem, hogy itt fantasztikus 
képességeim vannak. Hogyan teremthetünk 
együtt valamit?”)

Mindenhol, ahol magad ellen választasz, ott is 
bántalmazod magadat.

Mindenhol, ahol kizárod a bántalmazást, 
ahol nem akarod újra és újra átélni, ott bezá-

https://www.kalandorkiralyno.com/
https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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rod a testedbe. A belső szorongást megszilár-
dítod a testedbe, elmented a testedbe - ez az 
ami később fizikai tüneteket, fulladást, pánikot, 
testi reakciókat, hájat, kiütéseket, fájdalmakat 
tud okozni és úgy jelzi, hogy “Hé, itt van valami, 
amivel dolgozni kéne”.

Később még lesz erről szó, de ha nem tudnál 
érezni, akkor vajon létezne-e bántalmazás?

A tested olyan, mint egy emlékmű. Nem felejt. 
Így, ha egyszer megütnek, ami traumatikusan ha-
tott rád, akkor legközelebb, ha csak felemeli va-
laki úgy a hangját, vagy megemeli úgy a kezét, 
aktiválódik a testedben az az érzés. Pedig az ese-
mény nem történik meg. 

Vagy, ha szakítottak veled csúnyán, akkor van 
egy összehúzódás érzésed a gyomrodnál, kiala-
kul egy érzet, egy érzés. Bármikor amikor csak 
a jelenlegi kedvesed nem úgy válaszol, nem 
válaszol azonnal, aktiválódik ez a traumatest és 
a tested emlékeztet az érzésre. Ez jön létre, ha 
megpróbálunk „ellenállni, kizárni“ dolgokat. Mit 
tehetsz vele? Felismered és megengeded, hogy 
megmutatkozzon, mit mentettél el valaha ma-
gadban, ami akkor megmentette az életedet, el-
segített idáig, ahol most vagy, de itt már feltart és 
nem szolgál tovább téged.

Hajlandó vagy-e elengedni a bántalmazás vá-
lasztását? 

Hajlandó vagy-e rátekinteni/megengedi a te-
redben a felbukkanását/üdvözölni az érzéseidet, 
amiket a testedbe mentettél? Hajlandó vagy-e el-
engedni őket? 

És ha igen, akkor mikor? (Sedona Elengedés 
Módszer)

Sokunkat bántalmaztak és ezek annyira meg-
szokottá váltak, hogy azt gondoljuk ez a normális 
érzés és már mi választjuk a bántalmazó kapcso-
latokat.

Személyes sértésnek veszünk sok mindent. 
Rettegünk, görcsölünk, reakcióba jövünk.

Támadsz, futsz, védekezel, sírsz, résen vagy. Fi-
gyelsz és szinte vágyod, hogy hol bizonyítják be 
rólad megint, hogy te nem vagy jó? Hol lehetsz 
megint áldozat?

Amikor gyerekként az edződ/a tanárnő azt hi-
tette el veled, hogy nem vagy elég jó, egy “sz@r” 
vagy, képtelen vagy… Az már bántalmazás, akkor 
is, ha részéről pozitív motivációnak indult, amivel 
azt akarta elérni, hogy te ne legyél anyámasszony 

https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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katonája és jobb legyél teljesítményben vagy em-
berileg. Amikor valaki a szeretet nevében üt meg, 
hogy megtanuld a leckét az is bántalmazás (de ez 
nyilvánvaló.) Sokunkat bántalmaztak és ezek any-
nyira megszokottá váltak, hogy azt gondoljuk, ez 
a normális érzés.

Ezek által megtanultuk, hogy akkor fejlődünk, 
ha bántalmaznak minket, vagy mi bántalmazzuk 
magunkat. Akkor leszünk jobb emberek. Tűrjük 
a bántalmazó jó szándékot, jóindulatú kritikát, 
kéretlen tanácsokat, csúfolást, érzelmi zsarolást, 
sőt, mi is elkezdünk másokat “motiválni”, azaz 
bántalmazni.

Minden állapot amikor be vagy zárva a tes-
tedbe és nem vagy végtelen választással önma-
gaddal, nincs választásod, beszűkült a valóságod, 
vagy elhittél másoknak korlátokat, akkor bántod 
önmagad. Befásulsz, energiátlan leszel és elveszí-
ted önmagad, mert elhiszed, hogy nem te vagy 
a teremtésed forrása, az élet kemény küzdelem, 
nehéz és szomorú. Nincs is kedved, csak túlélni 
valahogy, ahogy a többiek.

Mire használom ezt a bántalmazást? Miért ha-
gyom, hogy bántalmazzanak? Mire jó ez nekem? 
Mi a jó nekem ebben, amit nem vettem még észre?

Mi a jó bennem, amit eddig még nem vettem 
észre?

Használom-e arra, hogy saját magamat kor-
látozzam, mert ha felvállalnám azt, aki valójában 
vagyok, ha beleállnék az erőmbe és az összes ké-
pességembe, akkor nagyobbá válnék, mint ő. Na-
gyobbá, mint akik körbevesznek, vagy nagyobbá, 
mint amit ebbe a világba láttam, tapasztaltam (és 
azt nem illik). Kit nem vagy hajlandó túlteremteni?

Más valóságot teremtenél akkor? Nem ta-
lálkoznál a barátaiddal? Vége lenne a jelenlegi 

párkapcsolatodnak? Lecserélődne mindenki, aki 
körülvesz? Felmondanál a munkahelyeden? Nem 
találkoznál a rokonaiddal annyit? Esetleg teljesen 
másik kontinensre költöznél?

Új világ, új emberek, új valóság venne körbe, 
ami félelmetes, bizonytalan, nagyon eltér a meg-
szokottól, no meg persze nem szabad neked 
ilyet. Az tiszteletlenség.

Használod-e azt a személyt, aki bántalmaz té-
ged arra, hogy kontrolláljon, korlátozzon téged?

Ez mindig a te választásod, mindig te engedé-
lyezed. Te korlátozod valójában magadat. 

Addig tudnak bántalmazni, amig te hagyod, 
hogy bántalmazzanak, azaz te bántalmazod saját 
magad rajtuk keresztül. Bármikor, amikor elhitted, 
hogy te tettél valakit áldozattá, te bántalmaztad, 
hajlandó vagy-e tudni, hogy azt ő választja? Nincs 
igazi áldozat soha. Azt ő választja mindig és ez-
zel manipulálja a környezetét. Sajnáltatja magát. 
(Ezek nem tudatosak, ezért, ha észlelitek az áldo-
zatot, akkor ne hibáztassátok őket. Meg magato-
kat se, ha áldozatok / jó kislányok / jó kisfiúk vagy-
tok. Lejjebb adok egy két tippet, mit tudtok tenni)

Bántalmazásra használjuk a saját történetein-
ket, amiben minket bántalmaztak, vagy amiben 
elhittük, hogy mi bántalmaztunk valakit mást.

Sokat bántalmazzuk magunkat azért, hogy “mi-
ért nem maradtam inkább csendben”, már megint 
“én tettem tönkre a családi ebédet” - bántalma-
zunk valakit, akkor utána bűntudatunk van, bedő-
lünk az áldozatnak, meg a környezetnek, hogy ő 
tényleg szomorú, mi pedig bűnösek, rosszak va-
gyunk, rosszat tettünk. Sosem fejlődünk, sosem 
változunk. Hibásak vagyunk. Magyarázkodni kez-
desz, hogy de te nem is úgy gondoltad stb.

Milyen érzelmeket használsz arra, hogy létre-
hozd a bántalmazást? Hol veszed ezt személyes 
sértésnek? (Ha nincsenek érzelmeim, akkor léte-
zik-e bántalmazás?) 

Hol ostorozod magad ilyen gondolatokkal, 
hogy még nem vagyok elég, már itt meg ott kéne 
tartanom... majd, ha lefogyok akkor elérem, még 
(Kinek az elvárása ez? Kihez tartozik ez?) 

Mindenhol, ahol belemegyünk abba, hogy 
önmagunkat bántalmazzuk, ahol belemegyünk a 
múltba és azt hajtogatjuk újra meg újra, ha valaha 
belementünk a rossz dolgainkba, amik történtek 
velünk, stb., ezeket arra használjuk, hogy ne le-
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gyünk igazán önmagunk. Mi van, ha te teremted 
ezeket a szituációkat, mert érzed azt, hogy ha te 
bevállalnád azt, aki igazán vagy, azt a nagyszerű-
séget, akkor itt borul mindenki világa és inkább 
magadat korlátozod és pusztítod. Ha igazán Ön-
magad lennél létezne-e bántalmazás? Ha igazán 
Önmagad lennél, bántalmaznád-e magad? 

Mi van, ha soha nem vagy hibás? Ha valaki 
megbántódik, az az ő választása. Te meg bele-
mész önbántalmazásba.

Nem létezik áldozat, ha ő nem választja azt, 
hogy ő áldozat legyen

Sokan abban nőtünk fel, meg hát itt Magyaror-
szágon különösen erősen lehet érzékelni az “ál-
dozat vagyok” jelenséget. Az áldozatot ugyanis 
nem tudják felelősségre vonni. Az áldozat játsz-
mázik. Bedob egy kis sírást, ki se kell mondania, 
neki milyen rossz, már mindenki rá figyel, sajnálja, 
ápolja, vigasztalja és haragszik a “tettesre”, hogy 
az milyen érzéketlen.

Mi a jó ebben? Mi a jó ebben, ami miatt ezt 
újra és újra létrehozom? Mik a képességeim itt, 
amit eddig nem vettem észre? Milyen más éber-
ségem, könnyedségem, lehetőségem van itt eb-
ben a szituációban? 

Én sokszor voltam tettes. Egy eléggé impulzív 
ember vagyok. Hangos vagyok, mutogatok, aki 
nem ismer, kívülről gondolhatja azt, hogy agresz-
szív vagyok. Nagyon érzékeny vagyok az ener-
giákra. Aki sumákol, hazug, áldozat - nagyon ki-
szúrom, nem tudnak engem rászedni. 

Így sokszor reakcióba jöttem tőlük, amíg nem 
értettem ezt, hogy “éber vagyok” a térben az 
energiákra és rájuk.

Mindig azt gondoltam, én vagyok a hibás, én 
vagyok az, akinek vissza kéne fognia magát és 
hogy “mi az isten bajom van”? Miért nem tudok 
viselkedni? 

Erre rákapcsolódott a saját sztorim is, amivel 
bizonyítottam magamnak, hogy a világ utál, sőt 
még isten is - hisz nekem lett öngyilkos a testvé-
rem egy éve / halt meg az anyukám plasztikai mű-
tétben / tört ránk a SWAT kommandó tizenévesen 
és vitték börtönbe az apám stb. stb. - Önigazolás 
a történetem, hogy én kiválasztott vagyok arra, 
hogy bántsanak, jobb, ha lapulok. 

Mi több, ez odáig fajult már, hogy kényszere-
sen vonzottam (tudattalanul kerestem) azokat a 
helyzeteket, ahol más megaláz, nem becsülnek 
meg, gonoszkodnak, kinevetnek, semmibe vesz-
nek. Választottam olyan klienseket, akiknek nem 

tetszett, amit csinálok, elégedetlenek voltak. Ezzel 
a “Lebuktató Őrjárattal” is bizonyíthattam, hogy 
nem jó, amit csinálok, ezzel bántottam magam. 

Sőt, befizettem lelkesen magam programokra, 
amik majd megváltanak, és közben ellenálltam a 
változásnak, majd sírtam a program vezetőjének, 
hogy nekem nem működnek az eszközök. Mi le-
het velem a baj? - értitek? Elmentem egy prog-
ramra, hogy ott is bizonyítsam, hogy én még vál-
tozni is kevés vagyok, rajtam még a legkönnyebb 
eszközök sem működnek. 

Aztán elmentem tavaly egy Access Bars kép-
zésre, aztán még egyre, még egyre, most már 
én is tartok tanfolyamokat. (a Kalandorkirálynő 
Ingyenes csoportomba sokat mesélek a törté-
neteimről). Végül elmentem egy Alapozóra, ahol 
megértettem sok mindent a működésemből és 
az addigi motivációimból és választásaimból. 
Mertem eléggé sebezhető lenni azzal, ami folya-
mat bennem zajlik.

Rátérek arra, hogy jön ez a bántalmazáshoz, 
a Tettes - Áldozathoz. Az Alapozó négy napos és 
kemény tisztítások vannak végig rajta, ezért min-
denkiből felhoz mindent. Viszont, hogy azokat 
helyre tegyük, abszolút elfogadó a tér és mindent 
kimondhatsz, hisz akkor derül ki mi van mögöt-
te. Volt egy lány, aki a második reggel feltűnően 
tette magát ide oda, már áldozatként érkezett 
meg, én meg éber voltam erre és ez az energia is 
idegesített, no meg az is, hogy most ezzel a játsz-
májával magára vonja a figyelmet. Na, ezeket ki-
mondtam normális beszélgető hangnemben, de 
akkor is ez olyan, amit normálisan a hétköznapi 
valóságban nem illik csinálni és nem is merné be-
vállalni sok mindenki. Elmondtam, mit érzékelek 
a térben. Erre a lány elkezdett befordulni, sírni, 
mire (ahogy ez a forgatókönyv előre kiszámítható 
volt) mindenki vigasztalni kezdte. Én meg Tettes-
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sé tettem magam és ennek is hangot adtam. A 
tanfolyamvezető pedig megállította a helyzetet 
és felhívta a figyelmemet arra, amit leírtam nektek 
fent. Én éber voltam arra, hogy áldozatot csinált 
magából a másik. Pont. Nem én vagyok a tettes. 
Csak éberség. Aztán a lány bevallotta, hogy igen, 
neki most figyelemre volt szüksége és úristen, de 
durva, hogy most erre ráláthatott azáltal, hogy én 
bátran bevállaltam, hogy kimondom. Kiderült, 
hogy évek óta ez volt a “tudattalan taktikája”, ha 
valami helyzet kellemetlen volt és ki akart bújni 
alóla, vagy szeretet hiánya volt.

Értitek mit akarok mondani? Évekig csináltam 
magamból Tettest, mert Éber voltam arra, hogy a 
másik választja az Áldozatiságot. Mindenhol, ahol 
ti magatok vagytok a Lebuktató Őrjárat, vagy vá-
lasztottátok a Lebuktató Őrjáratot, és a tettes sze-
repét, azt most hajlandóak vagytok-e elengedni, 
feloldani, kilélegezni?

Az áldozat azt hiszi, akkor lehet sikeres, ha ál-
dozati szerepben van, mert akkor tudja a figyel-
met megszerezni, irányítani a környezetet. Kont-
rollálhatja a történéseket, a családot.

Az emberek többsége empata, együttérző és 
“jó” ember akar lenni, ezért meg akarja menteni 
az áldozatot, ötletel, meghallgatja a sirámait, pa-
naszkodásait, türelmes vele, rá figyel. Aminek az 
energiáival feltölti az áldozatot.

Mindig ő választja azt, hogy áldozat - de ha mi 
nem megyünk bele energetikailag a tettes sze-
repébe, akkor ott neki is lehetősége van, hogy 
észrevegye azt az erőt, azt az igazi Önmagát és 
potenciált, ami benne van. Ezzel támogatjuk őt 
az erejébe emelkedéshez és hogy abbahagyja 
az Áldozatot. Nem azzal, ha simogatjuk a hátát és 
együtt sajnálkozunk.

Az áldozat, ha bevállalná önmagát, hogy ké-
pes arra, hogy változtasson mindenféle játszmá-
zás, trauma, dráma nélkül, akkor nem kellene, 
hogy áldozat legyen. 

Ha nincsen áldozat, akkor mi az a potenciál, tu-
datosság, éberség, ami te magad vagy és amibe 
beleléphetsz most? 

Bármikor, ha tettesbe - áldozatba mennél bele, 
ismételd ezt az Őrült mondatot:

(nem baj, ha nem érted, a lényege az, hogy ki-
üsse a gondolkodó megértő agyadat)

Minden az ellenkezője annak, aminek látszik, 
semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik.

Mit választhatsz most, ebben a 10 mp-ben? Mi 
lenne ma bulis számomra?

Mi az a potenciál, ami ebben a Tettes - Áldozat 
játszmában van és nem ismerted még fel? Meny-
nyi bántalmazásba mentél úgy bele, hogy mind-
ezidáig áldozatnak hitted magad, pedig, ha job-
ban belemennél észrevennéd azt a potenciált, azt 
a törődést, azt a kedvességet azt az energiát, azt 
az erőt, ami te valójában vagy? 

Milyen lehet az Életed, ha lenne benne egy 
ember, aki nem ítélkezik rajtad? Aki támogat min-
denben és lelkileg, érzelmileg is a támaszod, bíztat 
és nagyon szeret? Aki erősíti benned, hogy Képes 
vagy rá, Meg tudod csinálni! Aki ott van neked? 

Mi lenne, ha Te lennél ez az ember saját ma-
gadnak? Te és az elismert képességeid, a Tested 
egy varázslatosan csodálatos és más minőségű 
életet és jövőt teremthettek együtt?

Köszönöm Resetár Orsolyának, Kovács M. An-
gélának, Birkás Gabriellának és Erdélyi Nikolett-
nek az anyagokat, amikből tanulhattam magamról 
és erről a témáról bővebben és amiből ez a cikk 
így megszülethetett.
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https://www.facebook.com/groups/1768976503300743
https://www.rodgerkatalin.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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LINA ROEDGER

Nem tehetsz róla, de tehetsz érte
Vagyis a trauma megértése és 
feldolgozási lehetőségei

A sok fogalommeghatározás közül íme egy: 
A trauma egy normális reakció egy abnormá-

lis eseményre.
A trauma szót sokáig csak fizikai sérülések-

re használták, a XIX. században kezdték a lelki 
eredetű sérülésekre is érteni. Okai Freud szerint 
külső hatások, melyek ellen képtelenek vagyunk 
védekezni, így magatehetetlen állapotba kerü-
lünk és kinek-kinek az idegrendszere másként 
dolgozza fel ezeket.

A trauma egy a múltban megélt, megrázó 
esemény, mely túlmutat a mindennapok ta-
pasztalatain, s fenyegeti az egyén testi-lelki 
egyensúlyát, integritását. (Bóna, 2015).

A traumák lehetnek kollektívak is
Vannak olyan nem várt események, tragédi-

ák, katasztrófák, amelyek sokkal súlyosabb re-

akciókat váltanak ki az emberekből az egyszerű 
stresszválasznál, gondoljunk csak a jelenleg Uk-
rajnában zajló háborúra, ahol emberek halnak 
meg, veszítik el a szeretteiket, és/vagy kénytele-
nek hátra hagyni otthonukat, szüleiket, párjukat 
és más országokba kell menekülniük.

• Hasonlóan jelentkezik más egyéni vagy 
kollektív traumatikus események hatására is: 
ilyenek lehetnek a természeti katasztrófák, bal-
esetek, illetve az egyén vagy egy csoport/nép 
ellen elkövetett erőszakos cselekedetek. Ide so-
rolható például a szexuális erőszak, de a történe-
lem során megtapasztalt népirtások is (például a 
holokauszt vagy a ruandai népirtás).

• Ezek olyan traumák, amelyeknek leküz-
déséhez nem rendelkezünk megoldókészlettel, 
hiszen nem találkoztunk még velük korábban, és 

A trauma jelentését talán érdemes áttekinteni az aktualitásából kifolyólag és annak érdekében, 
hogy jobban megértsük mások reakcióját, vagy akár saját magunk tudatlan reakcióit. Nem va-
gyunk túl könnyű helyzetben, mert a szakma e fogalomról alkotott meghatározása is igen eltérő. 

Számos különböző definícióval találkozhatunk a pszichológiai szakkönyvekben, amikor a 
traumáról szeretnénk informálódni. 
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az egyén vagy egy egész társadalom életét gyö-
keresen megváltoztatják.

Általában véve, nagyon sok eseményről el-
mondható, hogy megrázó, vagy, hogy nem hét-
köznapi. 

Így a fogalom meghatározásánál figyelem-
be kell venni az egyéni különbségeket, de ezzel 
egyidejűleg kissé ködössé is válik a fogalom.

A traumával foglalkozó szakemberek több-
sége egyetértést mutat a trauma legfonto-
sabb pszichés tényezőivel kapcsolatban:

• a hétköznapi élethelyzetektől való extrém 
eltérés, mely meghaladja a mindennapi megküz-
dőképesség szintjét, erős szenvedéssel jár, vagy 
mások szenvedésének közvetlen szemtanúi a 
túlélők

• a megbízható világba vetett hit összeom-
lása,

• fenyegetettség és kiszolgáltatottság ér-
zése,

• a helyzet irányításának elvesztése, tehe-
tetlenség,

• az én, a társas kapcsolatok és a világ egy-
ségességének szétesése.

Azonban kiemelkedően fontos hangsúlyozni, 
hogy nagyfokú egyéni eltéréseket mutat az, hogy 
az egyes személyek milyen életeseményt élnek 
meg traumatikusan. Kutatások több olyan fak-
tort megállapítottak, melyek befolyásolják, 
hogy egy adott esemény traumatizáló hatá-
sú-e vagy sem. 

Ilyen tényező az aktuális pszichés állapot, a 
személy egyéni érzékenysége az adott prob-
lémára, korábbi negatív tapasztalatok, társas 
támogatás megléte vagy, hogy az egyén a 
személyiségfejlődés mely szakaszában van.

Nem csak a traumatizáció lehetősége mutat 
nagy egyéni különbségeket, hanem a traumára 
adott reakciók is. 

Két nagy csoportra bonthatók a pszichés trau-
ma által kiváltott hatások: érzelmi-pszichológiai 
tünetek, illetve fiziológiai-szomatikus tünetek. 

Ezek gyakran összefüggenek, hiszen egy a 
traumára emlékeztető élmény könnyen testi tü-
neteket válthat ki, illetve egy-egy testérzet is 
könnyen előidézhet érzelmi-pszichés reakciót, 
mivel ezek a traumatikus élmény által az elménk-
ben összekapcsolódnak.

Fontos kiemelni, hogy a traumára adott re-
akció a test és az elme természetes, a túlélést 
elősegítő válaszai egy extrém, kifejezetten 
megterhelő eseményre. Ezért, bár a szubjektív 
megélése a tüneteknek nagyon különböző lehet, 
a reakciókat nem szerencsés jóra és rosszra ka-
tegorizálni.

Lehetséges érzelmi-pszichológiai reakciók 
rövid- és hosszútávon:

• sokk, tagadás,
• zavartság, koncentrációs nehézség,
• harag, ingerlékenység, hangulati ingado-

zások,
• szorongás, félelem,
• bűntudat, szégyen, önvád,
• szociális elszigetelődés,
• szomorúság, reménytelenség,
• visszatérő és betolakodó kínzó visszaem-

lékezések (flashback),
• visszatérő, az eseményre reflektáló, kínzó 

álmok,
• traumatikus esemény bizonyos aspektu-

saira való emlékezési képtelenség (disszociatív 
amnézia),

• környezet és saját maga valószerűségé-
nek megváltozott érzete (meglassult idő, kábult-
ság érzés, más perspektívájából látni önmagun-
kat).

Lehetséges fiziológiai-szomatikus reakciók:
• álmatlanság, rémálmok,
• fáradtság,
• heves szívverés,
• gyengeség,
• izgatottság,
• fájdalmak,
• izomfeszültség

Amikor mindenképpen erre kell gyanakod-
nunk:

ha az egyént elárasztják a traumatikus ese-
ménnyel összefüggő nyomasztó emlékek, ér-
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zések és gondolatok és ezekre jelentősen be 
van szűkülve. Ezzel ellentétes ugyan, de szintén 
előfordul, hogy a traumatizált személy erőfeszí-
téseket tesz azért, hogy elkerülje a traumával 
kapcsolatos emlékek, gondolatok, érzések meg-
jelenését, mert elviselhetetlen fájdalmat okoznak 
számára.

Sokszor fordul elő bűntudat, önvád, nem 
ritka az irritáltság, a dühkitörések előfordulása 
sem. Gyakori a szexuális erőszak elszenvedői 
között, hogy saját magukat vádolják, és minden 
gondolatukat az tölti ki, mit tehettek volna más-
képp, mivel tudták volna megakadályozni a tör-
ténteket.

Ha a jelenlegi háborús helyzetre gondolunk, 
a menekülteknél szintén megjelenik az önvád 
és a bűntudat, arra gondolnak, hogy otthagyták 
a szeretteiket, elmenekültek az események elől, 
miközben a párjuk, fiuk, apjuk lehet, hogy meg-
hal a harcokban. A menekülés egy ilyen helyzet-
ben teljesen adekvát reakció, viszont érthetőek 
ezek a fájdalmas érzések.

Jellemző még egyfajta fokozott éberség és 
készenléti állapot is a traumával kapcsolatban. 
Mindezeken túl a szorongásos tünetek rendkí-
vül széles palettájával találkozhatunk: elkerülő 
magatartás, szociális visszahúzódás, remegés, 
pánikrohamok, állandó aggódás. Szembeötlő 
a kognitív funkciók romlása, azaz koncentrációs 
problémák, döntésképtelenség, memóriazava-
rok jelentkezhetnek. Megfelelő szakmai segít-
ség nélkül a PTSD-ben szenvedők kínzó tüne-
teik enyhítésére alkoholhoz, illetve drogokhoz 

nyúlhatnak, de sajnos fennáll az öngyilkosság 
veszélye is.

Napjainkban egyre több módszer válik 
közismertté, amikor a traumák terápiájáról 
van szó. A legfontosabb és leggyakrabban al-
kalmazott módszerek a következők:

Trauma fókuszú kognitív viselkedésterápia.
EMDR, azaz szemmozgásokkal történő de-

szenzitizálás és újrafeldolgozás, mely az agy-
féltekék működésének stimulációjával segíti a 
traumatikus emlékek feldolgozását.

Pszichodinamikus terápia
Narratív tanúságtétel terápia.
A Somatic Experiencing egy testi megta-

pasztaláson alapuló terápia.
Csoportterápia
Pszichoedukáció több terápiás megközelítés 

része.

A legideálisabb terápiás mód mindig a páci-
ens szükségleteihez igazított. 

Számos tényezőtől függ, hogy melyik mód-
szert érdemes használni, úgy, mint a páciens sze-
mélyisége és élettörténete, a tapasztalt trauma 
jellege, a tünetek típusa és súlyossága, a traumá-
ról alkotott gondolatok, hiedelmek.

Források:
HVG, Pszichológiamagazin, Traumaközpont, 

Bóna, A. (2015). A krízis lélektana. In: Gyöngyösi-
né K. E. & Sz. Makó H. (szerk.): Gyász,

krízis, trauma és a megküzdés lélektana (old.: 
123-138.). Pécs: Pro Pannonia Kiadó.
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AZT TESZEM VELED, AMIT VELEM 
TETTEK - Filmek a bántalmazásról

Aktuális és szőnyeg alá többé nem söpörhető téma a bántalmazás témaköre, melynek filmes 
ábrázolását tekintve annyi példát hozhatnánk fel, ami több száz, talán több ezer oldalt is megtöl-
tene. Sok fontos filmalkotás - főleg napjainkban - már nem is áll meg a bántalmazás, mint válasz-
tott téma puszta ábrázolásánál, a filmkészítők ugyanis egyre inkább azzal a céllal készítenek e 
témakörben filmeket, hogy tevőileg részt vegyenek a tendenciák javítása érdekében tett kezde-
ményezésekben: azaz nyíltan kiálljanak a bántalmazottak mellett, a filmalkotást ezáltal eszköz-
ként felhasználva egy távlatibb, és nemesebb cél érdekében.

Akadnak olyan művek is, ahol a szerző a saját 
életéből, a saját maga által elszenvedett trau-
mákból merít, a film pedig valójában afféle ön-
terápiaként is felfogható, vagy pusztán egy olyan 
közeg bemutatása a célja, amit jól ismer. Sajnos, 
ha a múltba tekintünk, számos alkotó, akik a 20. 
század legviharosabb évtizedeiben nőttek fel, 
teljesen másképp közelítenek esetenként a té-
mához, mint fiatalabb pályatársaik: hiszen ha pél-
dául a családon belüli erőszakot vesszük alapul, a 
régebbi időkben a testi fenyítés, mint elsődleges 

fegyelmező eszköz, egyenesen elfogadott nor-
ma volt. Ismerősen cseng a fülünkben ma is pár 
elszólás, vagy reakció, amikor egy bántalmazás-
ról szóló cikk vagy poszt alatt megjelenik a kom-
ment: “pár egészséges pofon sosem árt”, “én is 
kaptam jópárat, aztán mégis ember lett belőlem, 
sőt, talán pont ezért”, “a mai gyerekek túl sokat 
nyavalyognak, el vannak kapatva, bezzeg az én 
időmben, ha jött apám, és levert két egészsége-
set, mindjárt tudtam, hol a helyem.” 

SZÁSZ DÁVIDFILMSAROK
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Ami ennél is kétségbe ejtőbb tendencia, az 
az áldozathibáztatás. Amikor egy nőt pusztán az 
öltözködése, vagy pár meggondolatlan lépése 
miatt kvázi az általa elkövetett erőszakos cselek-
mény felbujtójaként aposztrofálnak, aki “megér-
demelte, mert minek ment oda”. 

Utóbbira a leggyomorforgatóbb példa - me-
lyet egyébiránt pont a fentiekben megemlített 
áldozathibáztatók részére kéne kötelező megte-
kintésre javasolni -  Caspar Noé rendező Vissza-
fordíthatatlan című alkotása, melyben világosan 
látszik, hogy egy szimplán hazafelé sétáló nőt, 
aki pechjére gyönyörű, de semmi kihívó lépést 
nem tett, hogyan erőszakolnak meg. A filmet 
egyébként jó szívvel senkinek nem ajánlom, sőt 
kimondottan kerülendő alkotásnak tartom - ha 
szubjektíve tehetek ilyet - ugyanis a jelenetet 
vágás nélkül, semmilyen részletet el nem takar-
va mutatják premier plánban, amit tizenvalahány 
kínkeserves percen keresztül kell végigszenved-
nie annak, aki mégis vállalkozik rá. Nálam elérte a 
hatását mindazonáltal: soha többé nem ejtettem 
ki a számon véletlenül sem olyat, hogy “minek 
ment oda”, vagy “miért úgy öltözött fel”. 

Ha valaki a sokkterápiában hisz, feltétlenül 
nézze meg. Érzékeny lelkű ember viszont kerülje 
el nagyon messziről, mert egy életen át tartó trau-
matikus élménnyel lesz “gazdagabb”. 

A családon belüli erőszak…

…sajnos a leggyakoribb, és a zárt falak, a 
család intim közege miatt a legnehezebben is 
detektálható a külvilág számára. Egyben a bán-
talmazás talán legaljasabb, és legkegyetlenebb 
formája, hiszen az ember éppen a család köze-
gétől várná a biztonságot, a hazaérkezés meg-
nyugtató élményét, az összetartozás, és a biza-
lom légkörét. 

A téma kikerülhetetlen magnum opusa nem 
is lehet más, mint Ingmar Bergman svéd film-
rendező méltán világhírű alkotása, az 1982-es 
Fanny és Alexander.

A történet, mint az sejthető, a régi idők világá-
ba kalauzolja a nézőt, és mint ilyen, erőteljesen 
életrajzi ihletettségű: Ingmar Bergman saját gye-
rekkori traumáiból merített az alap sztori tekinte-
tében, hiszen több nyilatkozatában is utalt arra, 
hogy apja, aki lelkész volt, rideg, szigorú, őt és 
testvéreit kemény kézzel nevelő, sőt, esetenként 
a szadizmus mezsgyéjére tévedő ember volt. En-
nek tetejébe ráadásul édesanyja is rideg, tartóz-
kodó, a szeretet kimutatására képtelen illetőnek 
bizonyult, ami egyúttal azt is jelentette, hogy a 
család közegén belül a szeretet, mint kommuniká-
ciós nyelv, gyakorlatilag nem létezett. Bergman, 
saját elmondása szerint, amint elkerült a szülői 
háztól, öt esztendőn keresztül nem is kereste a 
szüleit, és a traumák hosszú éveken keresztül ki-
hatottak rá, és emberi kapcsolataira is. 

Az 1907-ben játszódó film a svéd Ekdahl család 
történetét meséli el, középpontban Alexanderrel, 
az álmodozó kisfiúval, akit Bergman javarészt ön-
magáról mintázott. A boldog, és szerető család 
egy színházat működtet, a gyerekek, Alexander, 
és húga Fanny idillikus környezetben nevelked-
nek, egészen addig, amíg az apa váratlanul meg 
nem hal. Emilie, az anyuka, elsősorban a gyerme-
kek jövőjére való tekintettel, hozzámegy a szintén 
megözvegyült Vergérus püspökhöz, remélvén, 
hogy a szerető családi közeget fenn tudja majd 
tartani, életet, és örömöt képes majd vinni a püs-
pök házába is. Sajnos nagyon csúnyán elszámítja 
magát, a püspök házában ugyanis az örömnek, 
és a szeretetnek csírája sincs, helyette egy rideg, 
és embertelen lény totalitárius uralma vár rájuk, 
aki a történeteket kitaláló Alexandert többször is 
kegyetlenül megbünteti, különösen, amikor Ale-
xander olyan történettel áll elő, miszerint látta a 
püspök már elhunyt rokonainak szellemét, és ők 
azt mondták neki, hogy halálukért maga Vergérus 
püspök a felelős. Az édesanya hamar rájön, hogy 
menekülniük kell, de ahogy a hatalommal bíró, 
ráadásul köztiszteletben álló tekintetes urak ese-
tében ebben a korszakban, így ebben a helyzet-

Monica Bellucci a Visszafordíthatatlan 
című filmben

Fanny és Alexander, 1982
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ben is vajmi keveset ér a szava, és hosszú, viszon-
tagságos úton sikerül csak végül megszabadulnia 
a püspöktől, majd visszaállítania a gyermekeinek 
szánt családi otthon békéjét. A film pozitív han-
gon zárul, és mindenekelőtt emberközeli módon, 
életszerűen, és a szerető, támogató család fon-
tosságának üzenetét hordozva nyúl ehhez a ne-
héz és megrázó témához. 

Hasonló vizeken evez Michael Haneke német 
filmrendező A fehér szalag című 2009-es mun-
kája, ahol a történet középpontjában ismét csak 
egy tekintélyelvű apafigura áll, aki messze túllép 
az oltalmazó, és a gyermekei érdekében, vala-
mint a nagybetűs életre való felkészítés nevében 
alkalmazott fegyelmezés eszközein. Ezen a síkon 
ugyanis már távolról sem nevelésről beszélünk, 
ez már sokkal inkább a tekintélyt gyakorló csa-
ládfő uralmáról, és ennél is konkrétabban a hata-
lommal való visszaéléséről szól. Érdekes módon 
az apafigura ismét csak egy köztiszteletben álló 
lelkipásztor, aki a bűn felismerésére, és alapvető-
en bűntudatuk erősítésére, ezáltal pedig a folya-
matos önostorozó vezeklésre neveli gyermekeit. 
Ha valamiben hibáztak, egy fehér szalagot kell 
viselniük, amely a tisztaságot szimbolizálja, azt a 
tisztaságot, melyet ők maguk soha nem érhetnek 
el. Haneke nyíltan figurázza ki filmjében a hata-
lom képviselőit, a köztiszteletben álló, bűnről és 
erényről papoló városi atyafiakat, a helyi orvost, 
a bárót, azokat a karaktereket, akik látszólag min-
denki felett állnak, de a valóságban a legmé-
lyebbre süllyednek. 

Ide kívánkozik még Michael Caton-Jones 1993-
mas filmje, az Ez a fiúk sorsa (This boy’s life), mely 
Tobias Wolff önéletrajzi regénye alapján készült, 
az akkor még fiatal Leonardo di Caprio, és Robert 
de Niro főszereplésével. A történetben Toby egy 
átlagos, izgága kamaszfiú, nem rosszabb, vagy ki-
rívóbb a viselkedése, mint bárki másé ebben az 
életkorban. Édesanyja, az apjától való válást kö-
vetően új férfit keres az életükbe, valakit, aki majd 

róla, és Toby-ról is gondoskodni fog. Belép az 
életükbe Dwight (Robert de Niro), aki ugyan egy 
tuskó redneck, de eleinte szórakoztató, úgy tűnik, 
még kis jóindulattal ideális apafigura is lehet be-

lőle. A naiv anyuka hosszú ideig nem veszi észre, 
hogy Dwight valójában egy elnyomó, domináns 
személyiség a humorosnak tűnő felszín alatt, és 
amikor hozzá költöznek, kezdődik el csak iga-
zán a terror, eleinte apróságokkal, később egyre 
drasztikusabban. 

  Az Ez a fiúk sorsa is pozitív végkicsengésű, sőt 
a fentiekben említett két filmhez viszonyítva jóval 
könnyedebb hangvételű alkotás, mely végén az 
édes szabadulás katarzisa velünk, nézőkkel is 
majdnem elfeledteti a megpróbáltatásokat, amin 
főhőseink keresztülmentek. 

“Ha el mered mondani bárkinek….”
Iskolai zaklatás, azaz “bullying”
  
  Az iskola a társadalom kicsiben: noha lát-

szólag, és eredeti célját tekintve a különbségek 
megszüntetése, egy egységes, uniformizált kö-
zösség kialakítása a fő célkitűzése, a valóság 
sok esetben sajnos épp ennek az ellenkezője: a 
megkülönböztetések, a származásbeli, vagy eg-
zisztenciális különbségek kezdettől fogva kiéle-
ződnek a diáktársak között. Ráadásul óhatatlanul 
bekapcsol a fekete csibe effektus: ha valaki kilóg 
a sorból, gyengébb, visszahúzódóbb, vagy ép-
pen rossz értelemben feltűnőbb valamely oknál 
fogva, mint a társai nagytöbbsége, előbb utóbb 
kikezdik. A probléma az, hogy az iskolai években 
elszenvedett ilyen jellegű kiközösítés vagy bán-
talmazás sok esetben determinálja azt is, hogy a 
nagybetűs életbe kilépve az efféle traumákat el-
szenvedett illető hogyan képes az iskolai “lúzer” 
szerepkörből kilépve újrateremteni magát, ha ké-
pes egyáltalán. 

 Laura Wandel belga rendezőnő 2021-es Play-
ground (Játszótér) című filmje rendhagyó mű: 

A fehér szalag (The white ribbon), 2009

Ez a fiúk sorsa, Leonardo di Caprio és 
Robert de Niro
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még hasonlót sem találni ebben a témában. A 
kézi kamerával rögzített, intim, feltáró jellegű al-
kotás teljes egészében gyerek szemszögből kö-
veti végig az eseményeket, a néző mintha köztük 
lenne, velük együtt élné át a történteket. A sztori 
középpontjában egy hét éves kislány, Nora áll, aki 
éppen új iskolába kerül. 

A világ sokkal fenyegetőbben mutat egy gye-
rek szemszögéből, az iskolai szünetek pedig a 
nap legijesztőbb részének bizonyulnak. Az iskola 
udvarán Nora zavartan és ijedten keresi az egyet-
len ismerős arcot a lármás, rajcsúrozó gyerekek 
között: bátyja, Abel arcát, aki azonban elzavarja. 
Elsőre úgy tűnik, ez csak a szokásos érzéketlen 
idősebb testvér reakció. Ám hamarosan kiderül, 
hogy az elutasítás egyben védekező lépés is: 
Abel ugyanis folyamatos zaklatások és bántalma-
zás áldozata, és egyrészről nem akarja, hogy a rá 
felnéző kishúga előtt szégyenben maradjon, ha 
az szemtanújává válik egy menetrendszerű bán-
talmazási jelenetnek, amelyben minden bizony-
nyal megint ő húzza a rövidebbet, de azt is tudja, 
hogy Nora legjobb esélye a hasonló sors elkerü-
lésére inkább nem társulni vele. 

A fordulópont akkor következik be, amikor 
Nora mégis tanúja lesz egy ilyen jelenetnek, és 
egyben ez az a pont, amikortól a „Playground” 
egy lebilincselő pszichológiai drámává válik. 
Abel megtiltja Norának hogy a történtekről szól-
jon bárkinek, pláne a szüleiknek. Ebben a hely-
zetben Norának kell meghoznia a döntéseket 
– hogy szembemegy-e Abel akaratával, és figyel-
meztet egy felnőttet, amivel testvérét talán még 
nagyobb bajba sodorja; vagy hagyja az esemé-
nyeket folyni a saját medrükben, ezáltal azt is koc-
káztatva, hogy idővel bátyja áldozatszerepébe 
kerüljön maga is. 

Ahogy Nora egyre otthonosabban mozog az 
eleinte számára idegen közegben, ahogy egy-
re jobban megismeri a játszótér – és az iskola 
– szabályait, egyre jobban ráhangolódik, és ha-

marosan barátokat is szerez. A testvérét ért at-
rocitásokkal kapcsolatban eleinte megpróbálja 
figyelmeztetni a tanárokat és a kísérőket, de nem 
jár túl sok sikerrel. 

Végül, mivel a zaklatások egyre drasztikusab-
bá válnak, megteszi, amivel kapcsolatban bátyja 
megeskette, hogy ne tegye: szól az apjának. Ez-
zel egy megállíthatatlan láncreakció veszi kezde-
tét: a tehetetlen felnőttek, beleértve a tanárokat 
is, látszólag, leginkább formálisan helyre teszik 
az ügyet, de ezzel Abel sorsa megpecsételődik: 
habár a zaklatások abbamaradnak, ettől kezdve 
teljesen perifériára szorul, diáktársai kerülik, és 
ez által Nora is kegyvesztetté válik a barátnőinél, 
ami egyre nagyobb tehetetlen dühöt vált ki be-
lőle. Innentől kezdve nem motiválja többé Ábel 
védelme, Nora saját identitását kezdi megformál-
ni, és megpróbálja megtalálni a helyét ebben a 
kilátástalan helyzetben. 

Ekkor azonban egy nem várt - de valójában 
logikusnak látszó - fordulat következik be: a bán-
talmazott Abel egyszer csak egy másik gyereket 
kezd el zaklatni.  Ennél hitelesebben és zsigeribb 
őszinteséggel kevés film mutatta be hogyan és 
milyen motivációk hatására válik a bántalmazott 
fél önmaga is bántalmazóvá. 

Nora karaktere - és az őt megformáló Maya 
Vanderbeque alakítása lenyűgözően összetett és 
részletes. A film utolsó felében, és pláne a vég-
kifejlet tekintetében a kis Nora lehengerlő erő-
ről tesz tanúbizonyságot: saját törékeny kis teste 
minden erejét latba vetve, csekély 7 esztendejé-
nek minden bölcsességével és morális érettségé-
vel száll szembe végül még egyszer, és utoljára 
a testvérére és rá nehezedő helyzettel. Képes rá, 
hogy pusztán szeretetével, ragaszkodásával és 
példaértékű lelki erejével kiszakítsa testvérét el-
szigeltségéből és lehetőséget teremtsen számá-
ra  ezáltal arra, hogy a keserűség, kitaszítottság, 
és gyűlölet útja helyett esélye legyen valami mást 
választani. 

Csakúgy, mint az iskolai bántalmazást, a mun-
kahelyi zaklatást is legtöbbünk elszenvedte már 
legalább egyszer az életében. Ez utóbbit ráadá-
sul különösen nehéz elkerülni, ha pedig már ten-
denciává vált, még ennél is nehezebb kitörni a 
körből, anélkül, hogy annak legalább ránk nézve 
minimum financiális szempontból káros követ-
kezménye ne legyen. 

Maya Vanderbeque a Játszótér című filmben
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Az élet szinte minden területén, ahol embe-
ri interakció történik és olyan helyzetben pláne 
ahol a szituáció sajátos mivoltából adódóan alap-
ból alá és fölérendeltség esete áll fenn, a bántal-
mazás szinte alapértelmezettként jelen van. 

Külön ki kell emelnünk a börtönök világát, 
ahol a bántalmazás előfordulása a rabtársak kö-

zött különösen gyakori, és minden olyan politikai, 
háborús, extrém helyzetet, ahol a bántalmazó fél 
korlátlan hatalom birtokában, a bántalmazott fél 
ugyanakkor minden erejétől és védekezési ké-
pességétől megfosztva áll egymással szemben. 

A családon belüli erőszak, sőt még e válfaj 
szexuális irányultságú történéseinek hátteré-
ben is elsősorban a hatalmi késztetés, a gyen-

gébb, védtelenebb egyén leuralására való tö-
rekvés áll, hasonlóan a börtönökben előforduló 
szexuális zaklatásokhoz, melyek célja sosem 
elsősorban a szexuális kielégülés keresése, ha-
nem a szexuális tárggyá degradált áldozat fe-
letti hatalom gyakorlása. 

Gyakran halljuk azt is, hogy akit gyermekkorá-
ban bántalmazás ért, az könnyebben válik maga 
is bántalmazóvá. Ingmar Bergmanra visszatérve, 
egy nemrég róla készült dokumentumfilmből 
kiderül, hogy habár távolról sem lett egykori 
lelkész apja tükörképe, rendezőként nem egy-
szer zúdította haragját színészeire, vagy egyéb 
munkatársaira, és a státuszából adódó hatal-
mát is több ízben éreztette, sőt talán vissza is élt 
vele esetenként. Mentségére legyen mondva, ő 
pontosan tudta, és be is ismerte az ezzel kap-
csolatos defektusait, és tudatosan próbált tenni 
ellenük élete végéig. Bár az ősök árnyékát sokan 
nagyon nehezen lépik át, és a legtöbb esetben 
mindenki a magával hozott traumáit örökíti to-
vább, hiszen azokból a mintákból tud elsősor-
ban építkezni, amelyeket ismer, vannak, akik si-
kerrel képesek megvalósítani azt, amit egyszer, 
sötét múltjuk egy nehéz, küzdelmes, és keserves 
napján önmaguknak ígértek: ha gyerekem lesz, 
én sosem fogom bántani, ahogy annak idején 
engem bántottak. 

Egyéb releváns esetek

https://epitoguruk.hu/
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Könyv úton lévőknek

Weöres Sándor-A teljesség felé

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Weöres Sándor nevének hallatán a legtöbb 
embernek a gyerekversei jutnak először eszé-
be, mint a Haragosi („Fut, robog a kicsi ko-
csi…”), a Tavaszköszöntő („Sándor napján…”) 
vagy a Tündér (Bóbita, bóbita táncol…”). Ha 
jobban megfigyeljük ezeket a verseket – me-
lyeket sokunk megzenésítve énekelt gyerek-
korában – észrevehetjük, hogy bár fülbemá-
szó rímekkel teli, játékos líráról van szó, mégis 
mind magában rejti a mélyebb mondanivalót. 
Innen nézve talán nem is annyira különös, 
hogy Weöres Sándor számos más értékes al-
kotása mellett többek között megajándéko-
zott minket egy önismereti kötettel is, mely A 
teljesség felé címet kapta.

Sokan talán nem tudják, hogy a szinte minden-
ki által ismert, már-már unalomig idézett „benned 
a létra” gondolat is tőle származik. A teljes idézet 
így hangzik:

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 
igyekezz úgy érezni,

gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek ja-
vára legyél.

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alat-
tad a föld, fölötted

az ég, benned a létra.”

Előszavában a költő így tiszteleg mestere előtt:

„Hamvas Bélának, mesteremnek köszönöm, 
hogy megírhattam ezt a könyvet: ő teremtett 
bennem harmóniát. E könyv arra szolgál, hogy a 
lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tar-
tozik, te is birtokba vehesd. Az itt-következők 
nem újak, nem is régiek: megfogalmazásuk egy 
kor jegyeit viseli, de lényegük nem-keletkezett 
és nem-múló. Aki a forrásvidéken jár, mindig 
ugyanez virágokból szedi csokrát.”

S hogy mire is számítson, aki kezébe veszi ezt a 
nem mindennapi olvasmányt? (Melyről jómagam 
csak szuperlatívuszokban tudnék beszélni.) Egy-
fajta buddhizmusra, zenre, egyszerűségre, ma-

gasztosságba foglalt hétköznapiságra, triviálisba 
bújtatott fennköltségre.

Nem mindenkinek való ez a könyv, melyet a 
költő, író a második világháború utolsó két évé-
ben vetett papírra. Meg kell dolgozni a leírtak 
megértéséért, át kell magadon futtatni. Ha azon-
ban készen állsz erre, akkor Weöres gondolatai 
akaratlanul is tovább fognak benned munkál-
kodni, kigyomlálják a gazt, és érlelnek. Nincs más 
dolgod, csak engedned kell!

Célszerű passzusonként olvasni, nehogy meg-
feküdje az ember gyomrát. Legjobb felkelés után, 
utazás közben vagy a természet lágy ölén tölte-
kezve. De akár használhatjuk egyfajta tanácsadó-

„Egyetlen ismeret 
van, a többi 
csak toldás: 
Alattad a föld, 
fölötted az ég, 
benned a létra.”
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ként is: ahol a könyv kinyílik, az a rész fog minket 
előre lendíteni döntéseinkben, megrekedt élet-
helyzeteinkben. Persze csak ha hajlandóságot 

mutatunk – tudatosan vagy öntudatlanul – az írott 
szó megfejtésére.

A teljesség felé örökérvényű gondolatok tár-
háza, melyben a költő kortárs szemlélettel ír a 
múltról és a jövőről a jelennek. Egy sokat tapasz-
talt ember gondolatai ezek, aki számos előtte és 
mögötte járó alkotóhoz hasonlóan meghallott 
valamit a mindannyiunk számára elérhető forrás 
szavából.

Érdemes leporolni ezt a könyvet. Bár még erre 
sincs szükség, hisz tavaly ismét megjelent egy új 
kiadása a Helikon Kiadó gondozásában. A kötet-
nek öt fejezete van („A forrás”, „A kard”, „A fészek”, 

„A szárny”, „A kristály”), melyek mind címükben, 
mind tartalmukban egyfajta fejlődést mutatnak.

Azt gondolom, nem csak a 
szépirodalmi alkotások ked-
velői forgathatják örömmel e 
lélekemelő, elementáris alko-
tást, hanem mindazok is, akik 
önmaguk megismerésének 
útját járják. S bár szép dolog 
a filozófia és a vallás, de vaj-
mi keveset ér, ha nincs gya-
korlati haszna. Alkalmazzuk 
hát mindazt, amit igaznak ér-
zünk, tegyük élővé a tudást, 
hogy saját, s végső soron az 
emberiség épülésére váljék! 
Nem is tudnék elképzelni en-
nél szebb tisztelgést Weöres 
Sándor emléke előtt.

Búcsúzóul álljék itt egy 
aktuális gondolat az írótól a 
rossz létjogáról:

„Mindenki pokollal táp-
lálkozik, még akkor is, ha 

menny felé növekszik.”

Útravaló gyanánt pedig ezt hagyta ránk a 
mester:

Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kö-
vesd: ne botránkozz

azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törek-
véseik ingadozva ágaznak a

sokféle véges és változó mérték között. Ne azt 
nézd, hogy mijük

nincsen, hanem hogy mijük van; mert még a 
legnyomorultabbnak is van

olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Ki-
fogásolni, fölényeskedni

bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.

https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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GÓDOR ANITA

“A SZÍNHÁZ 
AZ EGYENLŐSÉG TERE” 

A színházi világnapot a Nemzetközi Színhá-
zi Intézet (ITI) közgyűlésének határozata alapján 
1962 óta tartják meg március 27-én, annak emlé-
kére, hogy 1957-ben ezen a napon volt a Párizs-
ban működő Nemzetek Színházának évadnyitója.

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a 
színházművészet – és tágabb értelemben a kultú-
ra – fontosságára, tisztelegjen a színészek, a szín-
házi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét 
és támogatását.

SZÍNHÁZI VILÁGNAPI ÜZENET 2022 – 
PETER SELLARS-TŐL

FORRÁS: ITI Magyar Központja / Lakos Anna fordítása

Peter Sellars (1957-) amerikai rendező, klasz-
szikus és kortárs, elsősorban operák rendezésé-
vel vált világhírű rendezővé. 2022-ben ő jegyzi a 
Színházi Világnapi Üzenetet.

Kedves Barátaim!

Miközben a világ óráról órára, percről perc-
re a napi híradásokon csüng, hadd kérjem meg 
a világ színházcsinálóit arra, hogy a történelmi 
változások és a történeti idő, történeti reflexió, 
történeti tudatosság tükrében fogalmazzuk meg 
a saját céljainkat. Történelmi időket élünk. Mély-
reható változások zajlanak az ember önmagához, 
másokhoz és a nem emberi világhoz fűződő vi-
szonyában, amit szinte lehetetlen megragadni, 
formába önteni, kifejezni, beszélni róla.

Nem a 24 órás hírfolyamok, hanem az idő 
peremén létezünk. Az újságok és a média nincs 
felkészülve erre, és képtelen megbirkózni azzal, 
amit most tapasztalunk.

Van-e nyelv, mozdulat, kép, ami lehetővé teszi 
a mély ellentétek és kíméletlen összecsapások 
megértését? Hogyan tudjuk tapasztalatként és 

nem tudósításként közvetíteni a mostani életünk 
lényegét? 

A színház a tapasztalat művészete.

Amikor sajtókampányok, megállapíthatatlan 
hitelességű hírek, félelmetes jóslatok árasztják el 
a világot, hogyan léphetünk túl a számok végte-
len ismétlésén, hogy megtapasztalhassuk az élet, 
az idő, a természet, a barátság, vagy akár csak az 
ég különös színeinek szentségét és végtelensé-
gét? A két év óta tartó COVID- járvány összeza-
varta az embereket, eltompította az érzékeinket, 
beszűkítette sokak életét, kapcsolatok szakadtak 
meg, vagyis az emberiséget, az emberi életkö-
zösséget egyfajta nullpontra taszította.

Milyen magokat kell ültetnünk, aztán újra elül-
tetnünk, és melyek azok a túlburjánzó, tolakodó 
fajok, amelyeket teljesen és véglegesen el kell 
távolítanunk? Olyan sokan élnek a létezés szé-
lén. Olyan sok az irracionális módon, váratlanul 
fellángoló erőszak. És rengeteg, már létező rend-
szerről derült ki, hogy valójában a kegyetlenség 
gépezetei. 

Hová lettek az emlékezés szertartásai? És egy-
általán mire kell emlékeznünk? Melyek azok a rí-
tusok, amelyek lehetővé teszik, hogy végre újra 
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gondoljuk és megtegyük azokat a lépéseket, 
amelyeket eddig soha? 

A történeti, „epikus” látásmód, a célok, a gyó-
gyulás, a jóvátétel és a gondoskodás színháza új 
szertartásokat igényel. Nem arra van szükségünk, 
hogy szórakozzunk. Hanem arra, hogy összegyűl-
jünk. Hogy kialakítsunk egy közös teret, és hogy 
fontos legyen nekünk ez a közös tér. Védett terek-
re van szükségük ahhoz, hogy meghallgathassuk 
és megérthessük egymást. 

A színház az egyenlőség tere. 
Az emberek, istenek, növények, állatok, eső-

cseppek, könnyek egyenlőségéé. 
És az újjászületésé. Az egyenlőség és a mély 

egymásra figyelés terét az a rejtett szépség vi-
lágítja be, amelyet a veszély, a nyugalom, a böl-
csesség, a türelem kölcsönhatása tart életben.

A Virágfüzér-szútra tízféle türelmet különböz-
tet meg. Az egyik legerősebb az úgynevezett 
„csodaként megélt türelem”. A színház mindig 
úgy mutatja be az evilági életet, mint valami olyan 
délibábot, amely lehetővé teszi, hogy felszabadí-
tó tisztánlátással és erővel lássunk át az illúziókon, 
téveszméken, vakságon és tagadáson.

Annyira biztosak vagyunk abban, hogy jól 
szemléljük a fontosnak tartott dolgokat, hogy 
közben képtelenek vagyunk észrevenni az alter-
natív valóságokat, az új lehetőségeket, a miénktől 
különböző megközelítéseket, a láthatatlan kap-
csolatokat, az időtlen összefüggéseket. 

Itt az idő, hogy elménket, érzékeinket, képze-
letünket, a történelmünkről és a jövőnkről formált 
gondolatainkat megújítsuk. Ezt egymástól elszi-
getelt, egyedül dolgozó emberek nem tudják 
megvalósítani. A színház épp az együtt munkál-
kodás lehetőségét nyújtja nekünk.

Szívből köszönöm a munkájukat. 
Peter Sellars

„A színház az egyenlőség tere… és az újjá-
születésé.”

Az elmúlt két év után mindennél jobban vá-
gyom, várom, akarom, hogy jöjjön az újjászületés.

Olyan dolgok történtek, amiket, ha valaki előre 
jelzett volna, biztos, hogy flúgosnak nézem.

Ha szólt volna, hogy Te, figyelj, az emberek 
felvásárolják majd az összes wc papírt, átállunk 
online oktatásra, nem lesz színház, mozi, étte-
rem. Bezárják a nem létfontosságú üzleteket, de 
boltba is csak idősávosan, maszkban, korhatár-
tól függően lehet menni. Az orvosok telefonon 
rendelnek majd, nem lesz húsvét, ballagás, és 
szóbeli érettségi sem. Lesz viszont kijárási kor-
látozás, és tilalom, este 8 után nem mehet senki, 
sehova. Szinte teljesen megszűnik a légi forga-
lom, újra ellenőriznek a határon, és akiket áten-
gednek, azok is csak kijelölt tranzit útvonalon 
közlekedhetnek majd.

Gondoltad volna, hogy megéljük mindezt? 

Azt hittem, hogy a színházban minden perc 
dráma, de ma már tudom, hogy a legnagyobb 
drámákat az élet írja. „Felgördül a függöny”, egy 
ideig kívülről nézed, majd magával sodor, elra-
gad, vagy a hajadnál fogva ráncigál. De itt nincs 

szünet, nincs második felvonás… 
Nézőpontok vannak. 
A tied. Az enyém. 
… és lehet, hogy nem értünk egyet, de benne 

vagyunk, és ugyan az a cél vezérel minket, meg-
élni, átélni, túlélni. …és levonni a következtetést.

Ha a tökéletes pillanatra vártál… nos, ez 
volt az.

Igen, talán ez volt az elmúlt két év legnagyobb 
tapasztalása. 

Ráébredni, hogy minden mostnak megvan a 
maga baja. 

Felesleges a jobbra, a szebbre, a nagyobbra, 
a csodásabbra, vagy akárcsak a  l e g k ö z e l e b 
b r e  várni. 

Csak az ITT és csak a M O S T van. 
Ebből a pillanatból kell kihozni a legtöbbet.
A van legyen jó, mert ami volt, az elmúlt, ami 

lesz, az meg bizonytalan.
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Élet a színházban – Illik, nem illik…
Az idei március elhozta a járványügyi korláto-

zások feloldását, így végre újra maszk nélkül ül-
hetünk be a nézőtérre. Akinek ez volt az akadály, 
vagy eddig csak kimaradt az életéből a kultúra 
ezen területéről az élményszerzés, de most nagy 
elhatározással belevetné magát az „oroszlánbar-
langba”, annak szolgálnék egy kis színházi etiket-
tel. Nem kőbe vésett, illemkönyvbe írottal, hanem 
a nézőtéren üldögélve, a saját szemüvegemen 
keresztül. 

*  Első, és legfontosabb szabály: Tájékozódj 
az előadás tartalmáról!

- Ismered a mondást: „A pokolba vezető út is 
jó szándékkal van kikövezve.”

- Vannak gyermek, ifjúsági, és felnőtt előadások. 
- Nem véletlen!
- Szülőként sem leányálom végig (meg)ma-

gyarázni a látottakat, de körülötted ülőként rop-
pant kellemetlen, és idegesítő végighallgatni a 
történet narrációját gyerek nyelvre fordítva. 

* Betegen maradj otthon! Béke időben is, 
de covid idején pláne! Nem szeretjük az előadás 
közben köhögőket, krákogókat, orrukat fújókat. 
Pláne, ha mellettünk ülnek. Igen, elhiszem, hogy 
régóta vártad és nehéz lemondani róla, de ezt 
nem is az illem, hanem a mások iránti tisztelet és 
felelősségvállalás követeli meg.

* Az előadás kezdete előtt, legalább ne-
gyedórával érkezz meg a színházba. Számolva 
azzal, hogy a belvárosi színházaknál szinte lehe-
tetlen az utcán parkolás (előadás előtt 15 perccel 
tutibiztos, és ha van is hely, jól nézd meg, mert az 
elmúlt hónapokban teleszórták a belső kerülete-
ket a 18-07-ig csak lakossági parkolás táblákkal), 
így marad a parkolóház, ami még plusz 5-10 perc 
sétát jelent. 

* A női mosdóban mindig kilométeres a 
sor. Nincs kivétel. A negyedórába talán még bele 
is fér, hogy végig álljad.

* A ruhatár használata kötelező. Van, ahol 
ingyenes, van, ahol fizetős, de a nem túl tágas 
nézőtéren igen zavaró, ha még a mellettünk ülő 
kabátja is ránk lóg (a mienk mellett :) ).

* Ha a jegyed a sor közepére szól, igyekezz 
mielőbb elfoglalni a helyedet, hogy ne kelljen az 
egész sort felállítanod. Ha nem sikerül megelőzni 
a szélén ülőket, és a sorba már ülő nézők előtt kell 

elmenned, akkor minden esetben arccal és ne fe-
nékkel feléjük fordulva tedd ezt meg. Ha te vagy 
útban, akkor segítsd az előtted elhaladót azzal, 
hogy felállsz. Ugye mondanom sem kell, hogy 
bármilyen formában gázolunk át a sorban ülő-
kön, természetesen illik elnézést kérni, és megkö-
szönni, hogy segítik a bejutásunkat.

* Ha késve érkezel, az ülőhelyed a sor köze-
pére szól, és az előadás elkezdődött, keresd meg 
a nézőteres kollégát, aki eligazít. De ne lepődj 
meg azon sem, ha az első felvonásra már nem 
enged be.

* A mobiltelefonoknak is jár a kikapcso-
lódás! Nem zizgő, nem rezgő (maximum repü-
lőgép) üzemmódban vagy kikapcsolt állapotban. 
(és ne felejtsd el az okosórád sem)

* A karfa nem csak a tiéd!

* Igen, az illat öltöztet. Mértékkel használva!

* Előadás közben ropis, chipses, csokolá-
dés, cukorkás papírral csörögni TILOS. Ha valaki-
nek egészségügyi okokból szükséges egy-egy fa-
lat, azt megértjük, de a kolbászos szendóra nincs 
mentség!

* Ne dúdolj, ne énekelj, és mindenekelőtt 
ne kommentáld a látottakat.

Áprilisi 
Rómeó és Júlia előadások a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban:

2022. április 1. 19:00
2022. április 2. 19:00
2022. április 3. 15:00
2022. április 6. 19:00
2022. április 7. 19:00
2022. április 8. 19:00
2022. április 9. 19:00

AJÁNLÓ!
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* Ittasan ne ülj be a nézőtérre. Láttunk már 
síró partnert olyan mellett, aki szókimondóra itta 
magát és nem sikerült magában tartani a vélemé-
nyét a darab közben. 

* Add meg azt a tiszteletet a művészeknek, 
ami jár, tapssal, mosollyal, és leginkább azzal, 
hogy nem indulsz meg homlokegyenest a ruha-
tár felé, amikor a függöny legördül. Ha már meg-
tisztelted magadat egy színházlátogatással, akkor 
legyél tekintettel másokra is, akik szintén kikap-
csolódni jöttek. Élvezd a pillanatot, amit kaptál az 
előadástól, és ne azon bosszankodj, hogy 5 per-
cet sorba kell még állni a kabátért.

Így, hogy már tudjuk, hogy mit várnak el tő-
lünk, érkezéssel, étkezéssel, viselkedéssel kap-
csolatban, de továbbra is kitart a lelkesedésünk 
akár indulhatunk is. 

…és már jön is a következő problémakör a 
„mit vegyek fel”!?

Hogyan illik a színházba felöltözni?

Azt gondolom, hogy nem azért kérdés, a kér-
dés, mert hiányos az emberek illemtudása ezzel 
kapcsolatban, hanem azért, mert az elmúlt idő-
szakban sokat lazultak a szabályok és jól jön az 
iránymutatás.

Ha az Operába megyünk, ám legyen a klasszi-
kus értelemben vett kiöltözés. 

Estélyi ruha és a szmoking. 
Oda ritkán ugrik be az ember meló után meg-

nézni valamit. Adja is meg a módját.

Öltözködésünknek talán fontos szerepe lehet a 
megítélésünkben, de ne felejtsük el, hogy az alka-
lomhoz illő öltözet nem kompenzálja a modorta-
lanságot és az udvariatlan viselkedést!

A színház legyen mindenkié!

A tanulóé, a nyugdíjasé, a munkavállalóé, a 
felső vezetőé, Marika nénié a kisboltból, Kovács 
Tanár Úré a középiskolából, a nagyié, az unokáé, 
a lázadó tinédzseré, a pár órára elszabaduló kis-
gyermekes szülőké. Azoké, akik évente egyszer, 
ajándékba kapott jeggyel érkeznek, azoké, akik 
ezt az alkalmat várják egész hónapban, de legin-
kább azoké, akik munka után, család és gyerekek 
mellett is hetente (akár többször) levezetéskép-
pen beülnek, és megnéznek egy-egy előadást.

A magánszínházakat Ők tartják életben. 
Ők, akik az élmény miatt mennek, nem azért, 

hogy felvegyék AZT a ruhát. 
Ők, akik nem abban hisznek, hogy a viselt ruha 

jelenti az alkotók vagy a színház iránt érzett tiszte-
let legfontosabb fokmérőjét.

Előadásra váltottál jegyet, nem divatbemuta-
tóra. Válaszd nyugodt szívvel az arany középutat. 

Inkább a laza elegancia, és a hétköznapi vise-
let hetente (akár többször is), mint évente egy-
szer a rongyrázás.

Színházajánló

Ma egy vidéki színházat ajánlok.
Igen, el kell indulni érte, de megéri! Jön a szép idő, akár rá lehet 

szervezni egy ebédet, és egy laza sétát a városban, de csak az előa-
dás miatt is megéri útra kelni.

Az elmúlt hónapokban három premieren jártunk Kecskeméten.
Megdöbbentő, formabontó, extrém, modern, nagyon mai, fiata-

los, lendületes előadásokat láttunk. 
Elvárások nélkül, nyitott szívvel menjetek, és nem fogtok csalódni. 
Ezek közül hoztam most egy örök klasszikust.

A darab ajánlója a színház oldaláról:

Rómeó és Júlia

„KÉT DIVATHÁZ SZEMBENÁLLÁSA A SZENTE VAJK-FÉLE RÓ-
MEÓ ÉS JÚLIA LEGFŐBB KONFLIKTUSA

A már jól ismert szerelem és viszály kettősének hideg valósága 
mellé Szente Vajk új olvasata egy modern köntösbe bújtatott divatper-
patvart emel a fókuszba. Az előadás a klasszikus történet formabontó 
újragondolása, Shakespeare legismertebb művének reneszánsza.

A Montague és a Capulet név ezúttal két szembenálló divatház 
kollekcióját fémjelzi, épp ezért a márkajel a díszleten és a jelmezeken 
is megjelenik. Előbbi Rákay Tamás, utóbbi Kovács Yvette Alida mun-
káját dicséri. A vizuális látványelemekkel a rendező célja az, hogy be-
tekintést nyújtson a felszín alá, valamint tökéletesen szemléltesse azt 
az anyagi jólétet, amiben a szereplők élnek. A díszlet a divat világát 
tükrözi, míg a jelmezek elhagyják a régről berögzült szabályszerűsé-
get, miszerint a Capuleteknek egy színben, a Montague-knak pedig 
egy másikban kell megjelenniük. A rendező a jelmezekkel azt szeret-
né egyértelművé tenni, hogy a két család tagjai ugyanolyan embe-
rek, pusztán a ruhájukon szereplő betűjel különböző.

A Szente Vajk-féle unikalitást tökéletesen tükröző produkció nem 
csupán dramaturgiai, de zenei és karakterbeli újításokat is tartogat…

Escalus a hercegi palást nélkül, a megszokottól eltérően női ka-
rakterként utasítja majd rendre Veronát, az előadáshoz pedig még 

sosem hallott dallamokat álmodott kottára Szemenyei János.”
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Folytatom akkor tehát ígéretemhez híven Életmese Újrakeretező Csoda-történeteimet a Ven-
déglátás Másképp ’szívem csücske’ projekthez kapcsolódóan.

Ahogy múltkori lapszámunkban már említettem, a közelmúltban újragondoltam a 2019. őszén 
indított programomat, mely részben első, azóta már lezárt vállalkozásom története.

Vendéglátás Másképp Blogi módra
3.

BLOGI

Egy olyan vállalkozásé, melyet igazi Koshoz 
méltó lendülettel és szenvedéllyel, ám annál ke-
vésbé átgondolva és megalapozva indítottam. 
Ahhoz, hogy a munkaügyi központ által adódott 
lehetőséget kihasználva megpályázhassak egy 
vállalkozásindítási támogatást, legnagyobb se-
gítségem Rónai Krisztina könyvelő barátnőm volt, 
akivel áprilisi számunkban riportot olvashatnak.

Neki hála, legalább az indulásom az újfajta 
munkában zökkenőmentesebb volt, mintha egye-
dül ugrottam volna fejest a számomra akkor még 
ismeretlenbe, újabb határaimat átlépve. Segített 

megírni a pályázathoz szükséges üzleti tervet, 
melynek történetét az alábbiakban osztom meg 
Önökkel.

„- Hagyjuk, ez nem fog menni... – kimondva az 
utolsó szót, érzem, hogy bepárásodik a tekinte-
tem és pár másodperc múlva eltörik a mécses. Ki 
tudja hányadszor az elmúlt napok, hetek folya-
mán...

- Na ide figyelj, kapsz egy kávét, lemegyünk a 
kertbe és megírjuk együtt, jó? - és már a kezem-
ben is a „Nincs lehetetlen, csak kevés kávé” fel-
iratú bögre és tessékel kifelé az irodából napom 
megmentője, Kriszta a friss levegőre.
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Úgy óvakodok lefelé a lépcsőn a másodikról, 
mintha hímes tojásokon lépkednék. Alig látok a 
könnyeimtől, melyek a rizstejes kávéba potyog-
nak, de előbb alaposan összemaszatolják a szem-
üvegemet. 25 éves pincér pályafutásomra vissza-
tekintve nem volt még rá példa soha, hogy ilyen 
bizonytalanul egyensúlyoztam volna - ráadásul 
egyetlen fránya ivóedénnyel a kezemben. Szé-
pen vagyunk, micsoda csálinger az ilyen.

Mire a kertbe érünk, már rázkódik a vállam 
az elfojtott zokogástól és ahogy belehuppanok 
könyvelő barátnőm kerti hintaágyába érzem, 
hogy az utolsó pillanatban sikerült támaszt talál-
nom, mielőtt kicsúsztak volna alólam a lábaim. 
Már megint! Lassan kezd unalmassá válni ez az 
„elesős” deja vu...

És hogy mi a bőgés tárgya?
A munkaügyi központba szánt üzleti terv, me-

lyet a vállalkozóvá válási támogatásért benyújtott 
kérelmem mellé terveztem csatolni. És amiről 
pár perccel ezelőtt kijelentettem, hogy nem va-
gyok képes elkészíteni. A sírógörcs oka pedig 
csak részben a saját magamba vetett hitem új-
bóli elvesztése. Abban, hogy pár boldog hétig 
azt éreztem, képes lehetek végre megállni a he-
lyem önállóan, anyagi biztonságot teremtve ma-
gamnak. Anélkül, hogy napi tizenórákat kelljen 
talpalnom-ácsorognom és mosolyognom, akkor 
is, amikor többnyire legszívesebben már ki sem 
másznék az ágyból reggelente.

Ezen elkeseredettséget csak tetézi tehetetlen 
dühöm, mikor átgondolom a B-opciót, miszerint 
kezdhetek megint munkát keresni magamnak, 
amire ott és akkor, abban a pillanatban szintén 
képtelennek és alkalmatlannak érzem magamat... 
(Innen szép nyerni, igaz?)

- Na ide figyelj, Te nem ettől a 4 oldaltól pa-
rázol. Ez csak duma. Ahogy az is, amiket ide kell 

írni. Az pedig Neked nagyon megy. Szóval tuti, 
hogy itt valami más van a háttérben – zökkent ki 
síri hangulatomból Kriszta hangja.

Aki aztán a délelőtt hátralévő részét hősiesen 
annak szenteli, hogy az íródeákommá szegődve 
hagyja, hogy sokszorosan teleszipogjam az ösz-
szes nálam lévő papírzsebkendőt. Mindezidő 
alatt pedig csodát téve segít előcsalogatni belő-
lem azt a Blogit, aki hüppögve de egyre kevésbé 
magába roskadva, mind több használható mon-
datban képes fogalmazni. A leendő vállalkozá-
som koncepciójára vonatkozóan, meghatározva 
a célpiacomat, összeszedve, hogy milyen termé-
keket és szolgáltatásokat tervezek, hogyan ára-
zom be ezeket és milyen csatornákon keresztül 
értékesítem. Versenytársak piaci helyzete, mar-
keting terv, kockázatelemzés... mire észbe kapok, 
bár a fél nap elszaladt, de nekem kezemben van 
leendő jövőm megalapozója.

A biztosíték arra vonatkozóan, hogy hamaro-
san egy újabb akadály hárul el az utamból a cé-
lom felé haladva. A bizonyíték, hogy bármilyen 
változás is adódik az életemben, képes vagyok 
túlélni. Én magam is változva és folyamatosan vál-
toztatva. Magamon, a szokásaimon, azon, hogy 
kikkel veszem körül magamat és hova irányítom 
az energiámat, a figyelmemet, mikre és kikre ál-
dozom én magam egyik legnagyobb kincsemet, 
az időmet.

Azokra a dolgokra, amik fontosak számomra, 
amik éltetnek és erőt adnak, mikor megosztha-
tom őket másokkal és láthatom az őszinte örömet 
a velem szemben ülő szemében. Mert nem csak 
simán kapott tőlem valamit, hanem saját magá-
ban fedezte fel azt, amiről még Ő maga sem tud-
ta, hogy egyáltalán ott van. Meglátva azonban 
saját belső „szerszámkészletét”, mintegy varázsü-
tésre felsejlik előtte egy élhetőbb élet lehetősé-
ge, aminek a megteremtéséhez már segítőt is 
talált magának.

Olyasvalakit, amilyet jelent számomra Kriszta 
és mindazok, akik minden változás ellenére sze-
retnek engem és kitartanak mellettem. Akik első 
kérő szavamra a segítségemre sietnek és tudásuk 
legjavát adva igyekeznek a lehető legrövidebb 
időn belül támogató jelenlétükkel arra ösztökél-
ni, hogy újra és újra felálljak, mindegy mekkora 
maflást osztattam ki magamnak éppen az élettel. 
Emlékeztetve rá minden egyes alkalommal, hogy 
igenis fontos vagyok, szerethető és bármire ké-
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pes. Egy olyan született túlélő, akinek túl nagy a 
feladata ahhoz, hogy megengedhesse magának 
a luxust, hogy sokáig itassa az egereket a padlót 
nyalva. Mert olyanok várnak rám és arra, amit ad-
hatok számukra, akik talán még azt sem tudják ki 
vagyok... Akiknek én lehetek az, aki, ha lett volna 
anno nekem... Na de akkor most nem ülnék itt 
ezeket a sorokat írva.

És azon nevetve, hogy eszembe jutott a Dir-
ty Dancingből: „Babyt senki sem ültetheti a sa-
rokba”. Hát Blogit meg semmilyen változás nem 
küldheti tartósan padlóra. Max. egy terápiás hin-
taágyba, üzleti tervet írni Rákospalotára.

És hogy mi volt a parám igazi tárgya? Számít-e 
azok után, hogy túl vagyok rajta? Ugye, hogy 
nem?”

Eddig a történet arról, hogyan vágtam bele va-
lami olyasmibe, amit kerek fél év múlva szünetel-
tetve végül mégis tovább tudtam lépni az álmaim 
felé vivő úton. Ha másképp is, mint azt eredetileg 
terveztem. Blogisan, gyermeki lelkesedéssel ÉS 
felnőtt szenvedéllyel áthatva. Kitartóan, hittel a 
szívem mélyén, lépésről lépésre haladva a meg-
valósuló célokig.

Legközelebb arról mesélek, milyen előzmé-
nyek után érkezett az életembe 15 éve asztroló-
gus barátnőm Müllner Patrícia segítő támogatása, 
akivel májusi számunkban interjút is olvashatnak 

majd. Folytatom tehát továbbra is azt az utat, 
melyen haladva megosztom Önökkel miben és 
hogyan hozott megszámlálhatatlan pozitív válto-
zást számomra egy olyan időszak, mely mindany-
nyiunknak feladatokkal teli, embert próbáló hó-
napokat adott az életünkhöz. Invitálom Önöket, 
hogy tartsanak velem továbbra is, addig is kívá-
nok örömteli felismeréseket és megoldás orien-
tált hozzáállást a kínálkozó lehetőségek gyümöl-
csöző felhasználásához.

https://cspm.hu/friss-lapszam/
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BLOGI

Változz Velünk

S végül, de nem utolsósorban mesélek én is, kedves Szerzőtár-
sammal Kovács Katalinnal együtt, mit adott nekünk a 2020. évi Vál-
tozz velünk program, melynek számunkra aranyat érő Mentorait 
tavalyi számainkban már megismerhették Olvasóink. Kezdjük Kata 
szívhez szóló soraival, melyeket olvasva bennem is felidéződött az 
együtt töltött időszak megannyi kacagása-pityergése.
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„Tavaly az élet élni hívott. Változz Velem! – 
kérte, és én igent mondtam. Csupa szív Mento-
rokat és motivált Társakat adott nekem útrava-
lóul. És öt hónapot, hogy váltsam meg a világot, 
az én világomat, hogy hőssé lehessek benne. 
Bizonyítani akartam magamnak, a külvilágnak. 
Vágytam a változást, vágytam az „együtt”-re. 
Magam mögött akartam tudni a nehézségeket, 
a bezártságot, könnyedséget és végtelen sza-
badságot kívántam. És történt, hogy amit kér-
tem – megadatott, magához ölelt a nagyvilág.

A Mentorok, és a program megálmodója, 
Juci, életem nagy ajándékai. Tevékenyen részt 
vettek abban, hogy a kirakós darabjai a helyük-
re kerüljenek. Őszinte szavakkal, tettekre sarkal-
ló iránymutatással segítették a kibontakozást. 
Védőhálóként feszültek alattam, míg félelmeim 
szakadéka felett egyensúlyoztam. A boldog és 
sikeres élet példájaként tekintek mindannyiuk-
ra, ők saját életük Királyai, Királynői. Uralkod-
nak - mert vállalták a felelősséget, vállalták a 
kihívást, mikor őket szólították. Gyújtópontjaim 
voltak, és ők lángra lobbantottak. Rám adták a 
hétmérföldes csizmát, de járni már nekem kel-
lett benne.

Nagyot léptem: felmondtam a munkahelye-
men, amit már rég nem éreztem magaménak, 
hogy a szavakkal foglalkozhassak. Írott és ki-
mondott szavakkal. A gondolat mindig megta-
lálja a neki legmegfelelőbb megjelenési formát. 
Nem is hittem, hogy ennyi arca létezhet: üzleti 
tárgyalások, újságcikkek és interjúk, blogok és 
novellák, és a legkedvesebb, a régóta dédelge-
tett saját regény, az a bizonyos könyv. Már most 
látom színeit és érzem az illatát, pedig még csak 
a betűit fűzögetem. A lányom szerint abban va-
gyok a legjobb, ahogyan beszélgetek az embe-
rekkel: szólok hát hozzájuk élő szóban pénzügyi 
tanácsadásaim során és adok a kezükbe izgal-

mas, élvezetes olvasnivalót. Végtelenül inspirá-
ló számomra az engem körülvevő írói közösség, 
aminek immár részese vagyok: a Csak Pozitívan 
Magazin és a Magyar Íróképző Végzett Hallga-
tóinak csapata is kreatív közlésre késztet. Két 
kérdés hadakozott anno a fejemben a nagy út 
előtt: Mi lesz velem, ha lezuhanok? – Ó, drágám, 
és mi lesz, hogyha szárnyra kelsz? 

A hit nyert végül. Úgy érzem, megérkeztem.
Szívből élek, szerelemből teremtek.
Pont, ahogy Lewis Carroll is írja: Az a helyzet, 

hogy már reggeli előtt nem kevesebb, mint hat 
lehetetlen dologban hiszek.

Van, aki dilinek hív – és végső soron igaza 
van. Néha vad vagyok, féktelen, néha szelíd fo-
lyó, néha kacagó, néha kacéran csábító. Imádok 
élni. Az a csoda, amit másokban kerestem, én-
bennem lakozik. A titok bennem van, erre segí-
tett rávilágítani mindenki, akivel a program öt 
hónapja alatt kapcsolatba kerültem, lehetősé-
gem volt felfedezni ki is vagyok valójában.

Ma már merek boldog lenni, a magam mód-
ján, és nem másokhoz mérten. Ki tudom mon-
dani, hogy van egy adottságom, ami olyan lel-
kesedéssel tölt el, mint eddig még soha semmi. 
Minden egyes karakter leütése bizsergető ener-
giaáramlást generál a testemben, a betűk bo-
gárkaként futkosnak a gerincemen, fel s alá. Hát 
kell ennél több?

Felszabadulást hozott nekem a Változz Ve-
lünk program önmagam, és a múlt súlya alól. 

Könnyedség: for me.”
Örök hála: for Mentors.

És akkor íme a Változz velünk Blogi módra: 
részemről gyakorlatilag teljes külső-belső meg-
újulásról számolhatok be. Ezzel kapcsolatos, 
nekem legtöbbet adó eredményeim a tények 
szintjén:
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- 2 ruhaméretnyi fogyás (-16 kg), amit a Dr. 
Bagi Gabriellától (Egy Csepp Csoda Egészség 
Központ) kapott ketogén-mediterrán étrendnek 
és Dobler Norbi (Dobler Akadémia) heti három 
online edzésének köszönhetek.

- Megtudhattam, hogy sötét tél típusként mi-
lyen színekből érdemes összeállítanom az alap 
ruhatáramat - hála érte a szín- és stílustanács-
adásnak Kadosa Judittal (Stílus, ami Benned 
van). Ehhez kapcsolódó életre szóló élmény volt 
a csodás fotózás is, ahol Münster Edina (Crystal 
Pécs) gyönyörű ruháiban ’királylánykodhattam’ 
egy napot.

- A Szanyi Tímeával és Weitz Tercsivel való fo-
lyamatos, több hónapos aktív, szeretetteli kap-
csolat abban segített, hogy közvetlenül a prog-
ram után sikerüljön munkahelyet váltanom. A 
hab a tortán pedig, hogy belső megújulásom 
eredményeként pár hónapon belül egymásra 
találtunk azzal a Férfival, akivel évek óta egy-
másra vártunk. Akivel lehet és érdemes tervezni, 
akivel öröm az élet és akivel kölcsönösen támo-
gatjuk és inspiráljuk egymást szakmai téren, a 
magánéletben pedig egymás hatására válto-
zunk és alakulunk immáron több, mint fél éve.

- A kreatív foglalkozások Szalóki Ildikóval 
(Pontozott világ) és a ValDor Art csapatával 
megmutatták számomra, hogy az íráson kívül 

mi az, amiben még megmutathatom önmagam 
– amint úgy érzem, hogy készen állok rá…

- Forray Nikitől (Ünnepek Áruháza/Balloon 
World Hungary) csodás tudásanyagot kaptam 
arra vonatkozóan, hogyan tudom felépíteni 
következő vállalkozásomat. Ami idővel ’önjáró 
cégként’ működve szolgálhat engem és ezáltal 
mindazokat, akik nyitottak másképp tekinteni a 
munkájukra és az egész életükre.

- Rácz Barbara életvezetési- és egészség co-
achtól tanulva jobban megismerhettem az esz-
szenciális illóolajok életemre gyakorolt hatását. 
Hogyan és mit érdemes használnom annak ér-
dekében, hogy természetes megoldásokat ta-
láljak egészségügyi kihívásaimra és vegyszer-
mentes háztartás kialakítására. Ahogy arra is, 
hogy a környezetemet hogyan tudom inspirálni 
és segíteni a napról napra könnyebb BOLDO-
Gulásban.

Az élmény, amit kaptam, a kapcsolódások, 
amiket megéltem leírhatatlan és megfizethetet-
len! Tiszta szívemből, hálásan köszönöm Zsám-
boki Juditnak (Fóliás Juci Webáruház), hogy 
ilyen SzuperCsapatot hozott össze, akiktől-akik-
kel 4,5 hónapig tanulhattam és akik azóta az 
életem részeiként segítenek napi szinten újabb 
feladataim megoldásában. A Változz velünk el-
hozta számomra azt az IGAZ(i) változást, amire 
régen vágytam!
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BALÁZS KRISZTINA

A lélek fejlettsége

Sokszor hangzik el a kérdés, vajon mi is egy ember életútja és vajon eléggé sokat 
tapasztaltunk-e már ahhoz, hogy lelkileg magasabb szintre lépjünk. Pedig a jó kérdés 
talán az lenne, hogy egyáltalán kell-e a léleknek fejlődnie.

Korunk egyik jellemzője, hogy állandóan változni szeretnénk. Nem csak külsőben, 
hanem belső tulajdonságainkban, viselkedésünkben, érzelmeink kezelésében szeret-
nénk egyre jobbak és jobbak lenni. Ez pedig éles ellentéte annak, hogy „vagyok, aki 
vagyok”, illetve, hogy fogadjuk el a másikat olyannak, amilyen.

Tehát egyrészről vágyjuk, hogy azok le-
hessünk, akik lenni szeretnénk, és a társa-
dalom ilyennek fogadjon el bennünket, de 
ugyanakkor vágyjuk a változást is, hogy vala-
mi 2.0-ás verziói legyünk saját magunk teg-
napi énjének.

Nem csoda hát, ha valójában sosem le-
szünk elégedettek és boldogok, hiszen egy-
szerre mindkét tételnek nehéz megfelelni.

Talán az lenne a legfontosabb, hogy el-
fogadjuk magunkat olyannak amilyenek va-
gyunk?

De ha ez meg is történik, akkor vajon tu-
dunk-e javítani korábbi hibáinkon…? Már 
ha létezik olyan, hogy egy ember hibázik. 
Ugyanis, akkor azt kell feltételeznünk, hogy 
létezik az eredendően jó és rossz is. Ezt vi-
szont csak akkor tudnánk egymáshoz mérni, 
ha lenne egy mindent elsöprő igazság arról, 
hogy mi számít egyetemesen jónak.

Az igazság az, hogy minden ember más 
és más. Másképpen nevelkedett, más körül-
mények között, mást tanítottak neki a szülei 
és más mintákat látott a Világban. Azt sem 
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felejthetjük el, hogy egyes tanitások szerint a lé-
lek örök, azaz a test elmúlása nem egyenesen 
arányos a lélek halálával. Ha elfogadjuk ezt a né-
zetet, akkor viszont életeken át tapasztal a lélek, 

aki minden egyes leszületésénél újabb és újabb 
tapasztalatokkal gazdagodik. Változik. Lehet-e 
ezt fejlődésnek nevezni? Vagy ez csak egyfajta ta-
pasztalat torlódás, ami természetesen kihat min-
den tettünkre és gondolatunkra.

Biztosan találkoztál már olyan csecsemővel, 
akinek annyi tudás volt a tekintetében, mint egy 
80 éves aggastyánnak. Vagy olyan kutya sze-
mébe néztél, akinek a szemei mintha beszéltek 
volna. Vajon hol fejlődött az Ő lelkük, és hogyan 
lehetséges, hogy egy kisgyermek hirtelen leül a 
zongora elé és - ahogy mondják - „vele született 
tehetséggel” kezdi el azt használni…

Mikor és hol tanulta meg?

Amikor kisgyermek vagy, tökéletesnek gon-
dolod magad. Belenézel a tükörbe és azt gondo-
lod „ez vagyok én”… szép vagyok, okos vagyok, 
ügyes vagyok és a Világon minden az én ural-
mam alatt áll, bármit megkaphatok.

Ez a tiszta, módosítatlan lélek hangja.
Gondold el, mennyi előző életbeli tapasztalat 

uralja azt a pici védtelennek tűnő testet. Rögtön 
tudja, hogy neki nem kell a sárgarépa püré és 

messzire kiköpi, hiszen emlékezik rá az energe-
tikája, hogy előzőleg sem szerette. Hiszen nem a 
test eszik, hanem a lélek… Érzelmeken keresztül 
táplálkozik. Hogy mi finom, és mi nem, azt nem a 
gyomrod dönti el – kivéve, ha romlott ételt ettél -, 
hanem az érzékszerveiden keresztül az érzelme-
id. Ismered azt a tünetet is, amikor rossz a kedved, 
csokit akarsz enni. Mert a csokoládé jókedvet csi-
nál neked a szerotonin szinted megemelése által. 
Igaz, maximum 20 percig fog tartani ez a csoda, 
de az érzés azonnal megjelenik, hogy szükségem 
van némi boldogsághormonra. Ezt nem a hasad 
mondja, hanem a tudatod, a lelked. Senki sem 
szeret szomorú lenni… igaz?

Pontosan ez az oka annak is, hogy folyamato-
san valamiféle fejlődésre, változásra vágysz. Azt 
gondolod, hogyha más lennél, mint aki vagy, ak-
kor sokkal boldogabb lehetnél.

De vajon ismersz-e olyat, aki a boldogságát 
egy fogyáshoz kötötte és amikor elérte azt, kide-
rült, hogy a boldogság nem jár együtt a testsúly-
kilogrammal.

„Ha fejlődni akarsz, nyugodj bele, hogy 
bolondnak és butának néznek.”

(Epiktétosz)

Mindez azt jelenti, hogy nem másnak kell 
megfelelni, hanem csupán Önmagadat kell el-
fogadnod. Nem fejlődnöd kell, hanem inkább 
tapasztalnod, és levonnod a szükséges követ-
keztetéseidet. Nem hibázol, hanem egyszerűen 
gyakorolsz. Tudod te is, hogy „gyakorlat teszi a 
mestert”. Minél több élményben van részed, mert 
megengeded magadnak, annál több a tapaszta-
lás, és annál több a következmény.

Ez se nem jó, se nem rossz. Egyszerűen csak 
minden tettünknek következménye van. Minden 
kimondott szavunknak súlya, és minden magunk-
ban keringő érzelemnek testi kivetülése. Hiszen 
biztosan hallottad már, hogy minden betegségünk 
mögött meghúzódik egy-egy elfojtott érzelem. 

Minél rugalmasabb valaki a külvilág esemé-
nyeire és minél inkább csak a saját reakcióival 
foglalkozik, annál inkább változik. Nem a lelke, 
hanem az, hogyan áll hozzá a dolgokhoz. Ha sok-
szor vagy pletykás és ennek előbb-utóbb meg 
lesz a következménye, akkor rajtad áll, hogy vál-
toztatsz-e és legközelebb is olyan fontosnak tar-
tod, hogy mindent elmondj a másiknak. Lehet 
úgy gondolod majd, miért ne? Én akkor is be-
szédes vagyok és senki nem fog ebben meggá-
tolni. Szabad akaratod van, igy megteheted. De 
gondolhatod azt is, hogy legközelebb jobban 
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odafigyelek arra, kinek mit mondok el. Azért dön-
tesz így, mert a tetteid következménye rossz ér-
zést gerjesztett benned korábban. Rosszul esett, 
hogy valaki számonkérte rajtad, miért vagy ilyen. 
Elgondolkodtál, és azt vetted észre, hogy túl 
gyorsan kimondod azt, amit gondolsz, és ezzel 
megbántod a másikat, aki viszont majd megbánt 
téged. Ezért változtatsz a viselkedéseden.

Tehát eddig sem voltál rossz. Maximum nem 
volt még elég tapasztalásod ahhoz, hogy le tud 
vonni a következtetéseidet. Tehát ne másoknak 
akarj megfelelni, hanem önmagadra figyelj. Pró-
báld megérteni saját magadat, az érzelmeidet és 
a reakcióidat. Legyél elégedett magaddal, hiszen 
folyamatosan tanulsz. Az iskolapad nem ér véget 
az életkorral. Örökké tanulunk, és addig tapaszta-
lunk amig csak rendelkezünk fizikai testtel.

Fogadd el, hogy az Élet változékony és tele 
van bizonytalansággal. Ez a fajta bizonytalanság 
rejti a boldogságodat. Szoktuk mondani, a „kom-
fortzónán túl”… Így van. Az Élethez jó adag bátor-
ságra van szükségünk, hogy minél több élmény-
be merjünk belemenni és tapasztalni. Hiszen 
honnan is tudhatnám mekkora élmény repülőn 
utazni, ha még soha nem szálltam fel egy gépre 
sem. Hogyan is érezhetném milyen boldogságot 
jelent anyának lenni, ha nem vállalok gyereket. 
Vagy milyen lehet egy boldog párkapcsolatban 
élni, ha félek elkötelezni magamat. 

Ha tapasztaltabb szeretnék lenni a világ dol-
gaiban, akkor tapasztalatokat kell gyűjtenem.

Nem a lelkem fejlődik, nem az válik jobbá 
vagy rosszabbá, hanem a hozzáállásom 
változik a Világhoz, a körülményekhez.

Megtanulok elfogadni, megértem, hogy a Vi-
lág ezernyi csodából áll és nem feladatom meg-
ítélni a másikat. Elkezdem élvezni ezt a változa-

tosságot és ettől megnyugszom. Nem harcolok 
többet a Világgal és az abban történő esemé-
nyekkel, hanem egyfajta tapasztalásnak fogom 
fel, ami által jóval rugalmasabbá válok a rám ne-
hezedő feladatok elvégzéséhez.

Ne félj, nem tudod rosszul csinálni!
Nem kell másnak lenned!

Csak ÉLJ! Most ezt az ÉLETET!

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

Ha pedig szeretnél igazi tapasztalatokat gyűjteni arról, hogyan is működik ez a Világ és mi-
lyen lehetőségeid vannak arra, hogy megváltoztasd az érzelmeidet és egyre könnyebben élvezd 
a mindennapokat, szeretettel várlak az április 28. - május 1. közötti 4 napos elvonulásomra 
Belvárdgyulán. Részletes információkért keress bármelyik elérhetőségemen.

krisztina@balazskrisztina.hu / https://www.facebook.com/krisztina3 

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
mailto:krisztina%40balazskrisztina.hu?subject=krisztina%40balazskrisztina.hu
https://www.facebook.com/krisztina3
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PÁLI PATRÍCIA

A motiváció egy A motiváció egy 8 karú polip8 karú polip

Ez a rendszer nagyon szépen és tematikusan 
építkező elemekből áll, melyek egymásba fo-
nódva rendeződnek el, ami így épül fel:

A motiváció energiát ad a célnak.
A cél tervvé formálódik.
A terv fókuszt ad.
A fókusz keretet szab.
A keret rendszert épít.
A rendszer kijelöli a fejlődési pontokat.
A fejlődési pontok felépítik az utat, amin végig 

kell menni.
Az út elköteleződést teremt.
Az elköteleződés mozgósítja az erőforrásokat 

– soft és hard skilleket.
A mozgósított erőforrások visszacsatlakozva 

a motivációba újabb lendületet adnak, hogy to-
vábbra is lendületben maradjon az energia.

Egy fokozatosan és tematikusan szűkülő és 
specializálódó folyamat ez, ahol a „semleges 
energia” – ami a motiváció maga – jól megfogal-
mazható és karakteres arcot nyer, ami köré, mint 
rendező elv köré fel tud az ember élete épülni, 
kijelölve ezáltal egyéni életútját.

Az idő így is, úgy is el fog telni, nem lehet jobb 
időkre tartogatni.

Nem lehet megkérni, hogy várjon, hogy tart-
son ki míg készen állok.

Az idő kerekét nem te hajtod, de hogy milyen 
tartalommal töltöd meg, az a te feladatod.

Ez a teremtés köre és körforgása, ami olyan 
magától értetődő természetességgel működik, 
ha működik, és talán fel sem mérjük a valós súlyát.

Motiváltnak lenni annyit tesz, mint túl a puszta létezésen értelemmel töltjük meg életünket, 
megéljük és tudatosan alakítjuk sorsunkat, határozott irányt adva életutunknak.

A motiváció az az energia, ami a céljaink elérését táplálja.
Ha a motivációról beszélünk én ebben az egy mondatban tudom az egész jelenség lényegét 

megfogalmazni.
Egy jelenséget, ami egy egész rendszeren keresztül fejti ki a hatását és tartja fenn ezen zárt 

rendszeren belül a motiváció folyamatos áramlását.
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Ezért talán a legszemléletesebb, ha abból a 
perspektívából tekintünk rá, amikor a motiváció 
megszűnik létezni és funkcionálisan működni az 
életünkben.

Három kulcsfontosságú helyzeten keresztül 
szeretném ezt bemutatni, azaz, hogy milyen az 
élet a motiváción túl.

1) Létezel vagy élsz?

Elfolysz vagy belefolysz?
Az életet a létezéstől pontosan egy dolog vá-

lasztja el - a forma!
A forma, amit megalkotunk önmagunk számá-

ra, ezzel arcunkra formálva az amúgy jellegtelen 
időt.

Mert az idő így is úgy is arctalanul el fog folyni! 
Nem fogja megkérdezni, hogy mire szeretnénk 
felhasználni csak menni fog, csak áradni fog sem-
legesen és üresen. A mi általunk épített meder-
ben, mi adunk neki történetet.

Mondhatni elkezdünk nyomot hagyni a világ-
ban, megírva saját történetünket.

Az arctalant egyedivé téve indul el a motiváci-
ós energia útja, a puszta létezést életté formálva.

2) Akinek semmi dolga, annak semmire nin-
csen ideje és mindenekfelett ebbe még jól el is 
van fáradva

Persze vannak azok a lusta napok, 
amikor az ember „pizsama napot tart” és 
az inkativitás a tetőfokára hág – nyilván 
ezzel semmi baj nincsen!

De mi van, amikor ez életformává vá-
lik, azaz, amikor a motiváció energiája el-
kezd a semmibe belefolyni?

Van ennek a helyzetnek egy jól lát-
ható evolúciója, ami kezdetben egy 
nagyon vonzó és kényelmes helyzetet 
teremt meg, hiszen valahonnan onnan 
indul ki, hogy minden energiámat ma-
gamra fordíthatom és tehetem mindazt 
úgy, ahogy azt én akarom.

Csak ebben a túlzóan nagyvonalú 
hozzáállásban már a nullponton elkez-
denek az energiák szétfolyni, hiszen a 
cél, mint olyan, diffúzzá válik, hogy már 
igazából semmivé lesz.

Ezzel indul el a mindennapok során egy le-
épülési és bezáródási folyamat, amit az ember 
saját életén belül és azon kívül – fizikai és szociális 
környezetében egyaránt – meg fog élni.

A napok, a hetek és hónapok elkezdenek ösz-
szefolyni és arctalanná válni, hiszen minden nap 
egyformán semmilyen módon telik. És mivel az 
egyén számára elveszik az idő és a felette való 
orientáció jelentősége így az ilyen ember lesz, aki 
mindig mindenhonnan el fog késni és képtelen 
lesz határidőket tartani.

Mivel a napok egybefolynak, a keretek, mint 
olyanok eltűnnek és vele együtt a kötelesség is 
semmivé lesz, szaladni fog az ilyen ember kör-
nyezete. Belső világának rendezetlensége és 
igénytelensége ki fog ülni fizikai környezetére. Az 
életút egy szimpla vegetációba torkollik és már a 
puszta létfenntartás is nehézségekbe fog ütközni.

Csendes leépülés veszi kezdetét, egy magá-
nyosságba forduló élethelyzet.

3) Egyedül nem megy?

Hogy a motiváció fenntartásában milyen kulcs-
fontosságú szerepet játszik a környezet és az on-
nan jövő - a motiváció fenntartásához szükséges 
– impulzusok, arra talán az elmúlt évek extrém 
körülményei, a home office lifestyle, a hirtelen tál-
cán kínálkozó önmegvalósítási lehetőségek, azaz 
a saját magunk által megteremtett motiváció és 
annak önálló fenntartására tett erőfeszítések je-
lensége adja meg a választ.

Talán egyszerűbb helyzetnek tűnik a home offi-
ce jelenség, hiszen ott még – elvileg – az ember 
munkahelye és az onnan jövő keretek és elvárások 
motivációjának fenntartásában, mint irányt adó 
kapaszkodók ott voltak. Vagyis csak lettek volna!
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Sőt talán elsőre még a motiváció növekedésé-
nek gondolata is egy valid kép lett volna, hiszen 
mentesült sok olyan a munkába járásból és mun-
kahelyi játszmából adódó nehézségtől, ami ezt 
indokolta volna.

Kevesebb stressz, kevesebb fölösleges kör – 
amit a home office szakmailag megadott – üdítő-
leg kellett volna, hogy hasson.

Ehelyett leginkább a mainstream jelenség a 
teljesítményromlásban manifesztálódó motiváció 
vesztés volt.

A határok összemosódása, az otthonom egy-
ben a munkahelyem állapot túlzott szabadságot 
adó keretezetlensége indította el ezt a folyamatot 
és döntötte be az addig működő rendszereket.

Ha nem kell reggel menetrendszerűen elké-
szülni és „felkészülni a munkára”, akkor valljuk be 
őszintén már ezen korai órákban elkezd elcsúsz-
ni a nap és a produktivitás már itt mélyrepülés-
be kezd. Nyilván ímmel–ámmal lehet tettetni a 
munkát és kora délelőtt nekikezdeni „valamiféle 
munkakezdésnek”, de ezzel a valódi munkatem-
pót nem veszi fel az ember. És mikor a rendszer 
kezd így bedőlni, az előre vételezhető fejlődési 
pontok elkezdenek egyre távolabbra úszni, ami 
a keretek keretezetlenségének konstans fennál-
lása okán egy lassú hanyatlás képét vetítik előre, 
amiben pozitív változásra elenyésző esély van a 

home office adta biztonságot adó keretei között.
És ha ebben az amúgy szabályozottnak tűnő 

helyzetben könnyű volt elérni a teljesítményrom-
lásba futó demotivált állapotot, érthető, hogy 
amikor az embernek önállóan kellett volna sza-
bályokat hozva önálló útra lépnie milyen gyorsan 
buktak el a nagyívű saját projekt tervek.

Mert könnyű kibújni a saját magamra mért 
nyomás alól. Könnyű a célt olyan – a haladás – il-
lúzióját keltő nagyvonalú tervekbe rakni, melyek 
nem többek, mint puszta porhintések.

Ezért vallom, hogy kell egy csapat! Kell egy 
csapat, akik segítenek motivációnkat fenntartva 
minket a teremtés körében benntartani!

A motiváció egy 8 karú polip, aminek mi moz-
gatjuk a fejét, hogy aztán az jó instrukciókat adva 
a karoknak egy új világ építésére adjon jó utasítá-
sokat az egyes alpontokban!

Tedd fel önmagadnak ezeket a kérdéseket és 
nézd meg mennyire mozognak terv szerint azok 
a polip karok!

Hogy mennyire tudunk tudatosan élni és moti-
vációnkat fenntartva haladni célunk felé?

Hogy mennyire tudunk tudatosan kereteket 
szabni önmagunk számára ezzel fenntartva a ha-
tékony terv megvalósítást?

Hogy mennyire tudunk tudatosan a fejlődés 
útján maradni ezzel megtisztelve önmagunkat sa-
ját legjobb énünk megalkotásában?

https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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( („Mai szemléleted a mag, melyből a jövőd kihajt.”
                                                                                        Sri Sathya Sai Baba
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CZECZON

Először találtak műanyag
mikroszemcséket emberi vérben

Először találtak emberi vérben műanyag mikroszemcséket, a kutatók a vizsgált emberek majd-
nem 80 százalékánál kimutatták a szennyezést. A felfedezés azt bizonyítja, hogy a részecskék ter-
jednek a szervezeten belül és a szervekben is megtapadhatnak. Egészségre gyakorolt hatásukat 
egyelőre nem.

A kutatók aggasztónak tartják a jelenséget, mi-
vel a mikroműanyagok laboratóriumi körülmények 
között károsítják az emberi sejteket. A légszennye-
zés mikroszemcséiről már tudjuk, hogy behatol-
nak a szervezetbe, és évente több millió idő előtti 
halálozást okoznak.

Rengeteg műanyagszemét kerül a környezet-
be, mára az Everesttől az óceánok legmélyéig az 
egész bolygót szennyezik. Az már ismert, hogy az 
étellel és a vízzel az ember lenyeli, valamint be is 
lélegzi őket, és megtalálták csecsemők és felnőt-
tek székletében is.

A tudósok 22 egészséges felnőtt donor vér-
mintáját elemezték, 17-nél találtak műanyagszem-
cséket. A minták fele tartalmazott PET műanyagot, 
amely italos palackok alapanyaga, egyharmaduk-
ban ételek és más áruk csomagolásához használt 
polisztirént találtak. Negyedük a műanyag táskák 
anyagát, a polietilént tartalmazta.

“Tanulmányunk az első bizonyítéka, hogy vé-
rünkben polimerszemcsék vannak, ez áttörést 

jelent. A kutatást ki kell terjesztenünk, növelnünk 
kell a minták és a kutatott polimerek számát. A 
további vizsgálatok már elkezdődtek” - mondta 
Dick Vethaak, az amszterdami Vrije Egyetem öko-
toxikológusa.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a csecse-
mők széklete tízszer több mikroműanyagot tartal-
maz a felnőttekéhez képest, és az cumisüvegből 
táplált babák naponta műanyagcsemcsék millióit 
nyelik le.

Az új tanulmányt az Environment International 
című tudományos lap friss száma közölte. A tudó-
sok acéltűket és üveg kémcsöveket használtak a 
műanyagszennyezés elkerülése érdekében.

“A nagy kérdés, hogy mi történik az emberi szer-
vezetben, a műanyagszemcsék bent maradnak-e. 
Bekerülnek az egyes szervekbe, átjutnak a vér-agy 
gáton? A koncentrációjuk elég magas ahhoz, hogy 
betegséget okozzanak? Sürgősen szükség van to-
vábbi kutatások finanszírozására, hogy válaszolni 
tudjunk” - magyarázta Vethaak.



CsPM   141

PETŐ CSILLAPETŐ CSILLA

A tudatos egészség útja! - 
Tudni, érteni, cselekedni!

Életünk során annyi mindenre megtanítanak 
bennünket, a testi tudatossággal azonban na-
gyon keveset foglalkozunk.

A kor előrehaladtával előbb vagy jó esetben 
utóbb, eljön az a pillanat, amikor megjelenik itt-
ott egy kis fájdalom.

Az esetek többségében, legyintünk csak, 
és nem foglalkozunk vele. Egy kis fájdalommal 
még lehet élni – gondoljuk. 

Meg kell érteni, hogy a testünk csak üzenni 
szeretne, hogy valamit nem jól csinálunk és ép-
pen itt az ideje a változásnak, jól kell kezelni, a 
testünk kódrendszerét, akkor megelőzhetnénk a 
nagyobb problémákat.

A mai pénzközpontú, rohanó világunkban, 
nagyon kevés időt szánunk magunkra.

A prevencióról szinte sehol nem hallani, és 
akkor keresünk megoldást, amikor nagy a baj.

A jó hír: Minden folyamat visszafordítható, 
amíg az ember szíve dobog!

Ehhez azonban áldozatokat kell hozni, még-
pedig sokszor gyökeresen változtatni kell, az ad-
dig megszokott életükön és szokásainkon. 

Aki még ilyenkor is kifogásokat keres, ő bizto-
san nem gondolja komolyan, hogy jobb állapot-
ba szeretne kerülni.

A saját egészségünk a tét! – ezért azt hiszem 
érdemes minden követ megmozgatni, még ha 
az elején nehéznek is gondoljuk!

A legjobb, ha tudatosítjuk magunkban, hogy 
ez egy megcselekvésre méltó nehézség!

Ha sok előadást hallgattál már az egészség-
gel kapcsolatban, akkor nagyon sok információt 

halmoztál már fel, tudássá akkor válik, ha már al-
kalmazod is.

Amikor megérted a folyamatokat, akkor meg-
születik benned a motiváció, és ha nem külső 
hatásra akarsz változni, akkor biztos vagyok ben-
ne, hogy menni fog. 

A motiváció, az akaraterő és a kitartás kéz a 
kézben járnak.

A legnagyobb kincs az egészségünk! 
Pontosan tudjuk, hogy ez így van, ám legtöbb-

ször csak akkor tudatosul ez bennünk, amikor 
mégsem működik tökéletesen a testünk.

A legcsodálatosabb rendszer, az emberi test.
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Felejtsd el a kifogásokat, mert azok leginkább 
jó takaróként szolgálnak csupán, hogy mit, mi-
ért, és hogyan nem tettél meg!

Szükség esetén keress egy olyan szakembert, 
aki útba tud igazítani! A lépéseket neked kell 
megtenned.

Egy kis iránytű a kezdethez:
- Te teremtetted ezt a helyzetet és 
        lehetőségedben áll változtatni ezen. 
- Felelősséget kell vállalnod magadért. 
- Köss szerződést magaddal, amiben meg
        állapodtok, hogyan és miben változtatsz. 
- Maradj tudatos és minden nap végezd el 
        a feladataidat!
- Higgy a változásban!
- Higgy magadban!, legyél 
        megingathatatlan!

Van egy nagyon különleges, és nagyon speci-
ális „gyógyszer”, az emberi HIT, ami felülírhatja, a 
test biológiáját! (Élő Mátrix)

Hívd meg a pozitív érzelmeket az életedbe, 
érezz több hálát, mondj köszönetet, szeress, fe-
jezd ki az érzelmeidet!

Tudtad, ha egy erős érzelmi folyamaton 
mész keresztül, az 1400 biokémiai folyama-
tot indít el a testedben?

Az erős negatív érzelmek, degenerálnak, az 
erős pozitív érzelmek feltöltenek, helyreállítják a 
benned zajló negatív folyamatokat!

…és elárulok egy nagy titkot: pozitívan gon-
dolkodni, érezni semmivel sem több energia, 
mint ugyanezt negatívan tenni, csak más a vég-
eredmény! 

Egy boldogabb, egészségesebb, szeretettel 
telibb élet!

Érdemes e változtatni?

Az én válaszom, IGEN!!! Mi a te válaszod?
Lépj a tudatos egészség útjára, még ma!

https://csillagbowen.com/


https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sq/
https://biokozmetikart.hu/
https://epitoguruk.hu/
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Már a patikámban elkezdtem 
foglalkozni természetes szerekkel,
gyógynövényekkel, természetes
gyógymódokkal...

„
„
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BÚZA JUDIT

A gyógyítás szolgálatábanA gyógyítás szolgálatában
Beszélgetés dr. Sárkány Ferenc Beszélgetés dr. Sárkány Ferenc 

gyógyszerész doktorralgyógyszerész doktorral

A megismerkedésünk rövid, ám igen külö-
nös története azzal kezdődött, hogy néhány 
egészségügyi problémával küzdöttem a ví-
rus utóhatásai révén és mivel orvoshoz kép-
telenség volt bejutni, így a ”magad uram, 
(asszonyom), ha szolgád nincsen” elve alap-
ján bősz kutatásba kezdtem.

Először nyilván a mit? és azután a mivel? 
kérdésekre kellett válaszokat találnom. 

Az első kérdéscsoport elég összetett és 
szerteágazó tüneteket produkált, bár segít-
ségemre volt egy elkerülhetetlennek látszó 
éjszakába nyúló kaland az egyik sürgősségi 
osztályon, ott sok új információval nem gaz-
dagodtam és amire rákérdeztem, - esetem-
ben a gyanúm szerint a hisztamin érzékeny-
ségre - csodálkozó tekintetű viszont kérdést 
kaptam – az micsoda?

(A családorvosom később már tudta, de 
magánszektorba irányított mondván, ezzel a 
hagyományos ellátás még nem foglalkozik, 
pedig ezrek gondja, üdv a XXI. században.)

Az akkor már harmadik napja tartó tü-
netegyüttesem azonban ahogy jött, szinte 
varázsütésre elmúlt éjjel 11-kor és én meg-
kaptam a szinte mindenre kiterjedő hosz-
szú zárójelentésemet az ajánlásokkal és ami 
viccesnek tűnt, az ismert „bajaim” esetében 
jobb eredményeket láttam viszont a két év-
vel korábbiaknál. Tehát alapos okom volt fel-
tételezni, az immunrendszerem kér erőteljes 
támogatást az épüléséhez és a hisztamin ér-
zékenység is rendrakást követel. 

Természetgyógyászként a természetes 
gyógymódok és szerek híve vagyok már 25 
éve, orvosságot, értsd alatta a kémiai szere-
ket, ha nagyon muszáj, csak és kizárólag ak-

kor használok. Ezért „a google a barátunk” 
felségvizein kezdtem szörfölgetni. 

És szó szerint elvesztem a bőség zavará-
ban és a két napos alapos munka után, szám-
talan gyártó, sok száz terméke, ezernyi leírá-
sa után fel is adtam a keresést. 

Lehet gondolni, hogy fatalista vagyok, de 
én bízom a jelekben. A google tényleg a ba-
rátom volt, mert pár nappal később, furcsa 
módon, teljesen más elfoglaltságom köze-
pette háromszor egymás után jelentetett 
meg egy rövidke hirdetést. Majd kis idő múl-
va, negyedszerre ismét megjelent a képer-
nyőmön ugyanaz a termék, én meg rákattin-
tottam. 

A leírás bizalmat keltett, a lehetőség fel-
kínálása, hogy több módon ellenőrizhetem, 
mert jelen vannak több fórumon és még kér-
dezhetek is, mindezt csak megerősítette, de 
a bónusz az az volt, hogy a személyes, speci-
ális kérdésemre szinte azonnali válasz érke-
zett:

 - Kérjük, a kérdésével keresse a főgyógy-
szerészünket, készséggel segíteni fog. 

És egy privát telefonszám.
Úgy éreztem magam, mint a hajótörött a 

cseppnyi sziget láttán. 
Felhívtam dr. Sárkány Ferencet a főgyógy-

szerészt. A kérdésem annyi lett volna hisz-
tamin érzékenységnél szedhető-e a termék, 
amire készséges, türelmes, segítőkész mó-
don válaszolt és éreztem, hogy valóban rám 
és a problémámra figyel és én kezdtem visz-
szanyerni az elmúlt hónapok során elvesztett 
– mint azt sok embertől hallottam akkoriban, 
- a gyógyítás készségébe és ember közpon-
túságába vetett bizalmam.
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Ifjú korában aktívan sportolt, vízilabdázott, ho-
gyan került kapcsolatba a vízisporttal?

Édesapám a szolnoki Dózsában játszott, ami 
ma a Szolnoki Vízművek, és nekem az nagyon 
tetszett. Követtem a példáját. Akikkel akkoriban ő 
játszott, közülük többen olimpiai bajnokok lettek. 

Én a BSE-ben kezdtem 9 évesen, már Buda-
pesten, ott tanultam meg úszni.

Mi volt a legmaradandóbb élménye a 
vízisportban?

Az nem pozitív – mondja, nem kevés indulattal 
a hangjában. - Az Újpesti Dózsába kerültem, ahol 
Gerendás Lajos lett az edzőm. Megjegyzem, nem 
ő volt az egyetlen az életemben, akinek minden 
ok nélkül kivívtam az ellenszenvét, aminek folya-
matosan hangot is adott és ahogy bánt velem, az 
a verbális terror, mai szóval élve bőven belefér a 
bántalmazás kategóriájába.

Ráadásul, a saját korosztályomban labdát se 
foghattam, 15 évesen a 3 évvel idősebbek kor-
osztályában játszatott, ahol semmi esélyem sem 
volt, elég volt, ha megfogták a csuklóm és eltar-
tottak maguktól, már víz alatt voltam. Anélkül, 
hogy bántani akartak volna, de 18 éves robosztus 
alkatú vízilabdás srácokról beszélünk és én ilyen-
kor szó szerint az életemért küzdöttem. Sokáig 
nem adtam fel, de Gerendás Lajosnak végül sike-
rült végleg kiutálnia a pályáról. 

Nem akarok szemérmeskedni, ezeket a dolgo-
kat nem szabad elhallgatni és elfedni sem! 

Az ilyen és hozzá hasonló emberek nem is 
gondolják, milyen károkat, milyen törést tudnak 
okozni mások életében. És ezt apaként is megta-
pasztaltam, amikor az iskolában az egyik lányom 
védelmében kellett fellépnem egy tanárnőjével 
szemben. Szerencsére a saját történetemből ta-

nulva, nem volt kétséges, hogy ezt teszem. 
Az embertelenségnek nem szabad teret adni 

az életben az elhallgatással, ezeket az embereket 
szembesíteni kell az alávalóságukkal, akár hasz-
nos, akár nem, de jó esetben talán elgondolkod-
tatja őket.

Mint több más dologban, ebben is tökéletesen 
egyetértünk.

Kérdezhetem röviden a családjáról?

Igen, 36 éve élek harmonikus boldog házas-
ságban a feleségemmel, aki a társam és két fel-
nőtt lányunk van, akik Londonban élnek.

Visszalépnék az időben. Miért lett gyógysze-
rész? Hogyan került erre a pályára? 

Már gyerekkoromban pontosan tudtam, hogy 
én segíteni akarok, hogy embereket szeretnék 
gyógyítani. Ami azért nem volt könnyű cél, mert 
egyrészt nem voltam jó tanuló az angyalföldi, 
enyhén szólva nem erős középiskolában, mert 
ami érdekelt, biológia, kémia, fizika azzal képes 
voltam éjjel nappal foglalkozni, de ami nem, ott 
maradt a közepes. Másrészt - és tudjuk ez nem 
keveset számított az egyetemi felvétel esetében - 
nem volt olyan hátterem, mint mondjuk - az akko-
riban jól ismert kifejezéssel élve - egy káder-gye-
reknek. Szóval, bár kerülő utakkal - és jól jött az a 
kamaszkori felismerés, hogy csak magamra szá-
míthatok - végül sikerült bejutnom az egyetemre.

 
A képzése szempontjából mit jelentett a SO-

TE-n gyógyszerészdoktori diplomát szerezni? 

Mi mindenből a leg-et kaptuk, például a Buda-
pesten végzett gyógyszerészek 3 különböző egye-
tem oktatóit. Matematikát a BME, alap kémiát, nö-

Azt már nem is tudom hogyan kanyarod-
tunk a természetes gyógymódok, és néhány, 
mint kiderült közös tapasztalatunk irányába, 
a közel egy órája tartó beszélgetésünk vége 
felé kaptam egy felajánlást, hogy térítés-
mentesen kipróbálhatom egy másik új ter-
méküket, ha élni szeretnék vele.

És meghívást kaptam egy élő beszélgetés-
re, a Hazafelé című műsorába, amit a Mária 
rádióban vezet rendszeresen és ami számára 
a szolgálata egy része, ha vállalom. 

Vállaltam, bár voltak fenntartásaim, de azt 
mondom ma, végtelenül hálás vagyok, hogy 
ezeket el tudtam engedni, mert ez az októ-
beri rádió beszélgetés komoly fordulatot ho-
zott az életembe.

A beszélgetéseink során, az élete nehéz-
ségei ellenére is, egy derűs, nyitott, vállalko-
zó szellemű, felelősségteljes, a hivatásának 
és a szolgálatának elkötelezett emberséges 
embert ismerhettem meg a személyében.  
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vénytant az ELTE, az orvosi tárgyakat az Általános 
orvos kar, a gyógyszerészi tárgyakat a Gyógysze-
rész tudományi kar oktatói tanították a SOTE-n. 

A doktori cím, nem azt jelenti, hogy orvos, ez 
nem egy tudományos fokozat, de jár a gyógysze-
részeknek is, mint a jogászoknak, a klinikai szak-
pszichológusoknak ez egy munkadoktori cím. És 
azért jár, mert a tanulmányok hossza, több mint 
más egyetemeken, és a végén meg kell írni a 
szakdolgozatot. 

Megvalósítottam a gyerekkori vágyam és ma 
is ennek élek, többek közt.

Orvoslátogatóként kezdte a pályáját, egy nagy 
és neves gyógyszergyártó cégnél, az évek alatt 
komoly sikereket könyvelhetett el, jó kapcsolato-
kat épített ki, megbecsülték anyagilag is, miért 
hagyta mégis maga mögött, beszélhetünk erről?

Egyrészről úgy döntött a hatóság, másrészről 
az ipar képviselői, hogy a szakembereket elküldik 
és kevésbé kvalifikált, kevésbé hozzáértő embe-
reket szeretnének ezen a pályán foglalkoztatni, 
mert az is elég Magyarországon ugyanúgy, mint 
nyugat Európában. Nem kell se orvos, se gyógy-
szerész, elég egy középszintű egészségügyi alap-
tudás is. Kiképezték őket a területükön, így lett ol-
csóbb a munkaerő és magasabb a profit. 

Ön egy kreatív, nyitott, alkotó elme és számom-
ra úgy tűnik, a kihívások inspiráló hatással vannak 
Önre. 

Igen ez így van.

A pályája során többször előfordult, hogy ko-
moly nehézségekkel találta magát szemközt, pél-
dául amikor ellehetetlenítették a patikáját. Ho-
gyan élte ezt meg?

Viszonylag könnyen. Olyan dolgokat, aminek 
már nem sok értelme van, ez belátás kérdése, 
vagy átmegy „monoton favágásba”, ezeket na-
gyon gyorsan ott tudom hagyni. És én új lehető-
ségeket látok minden egyes változásban.

Volt, hogy felhasználták a tudását, a munkáját, 
kisajátították a már megalkotott termékét, azzal, 
hogy kihagyták az üzletből. Mi hajtotta, hogy ne 
adja fel, hogy folytassa a pályáját? 

Azt gondolom, hogy ők amatőrök, nem hoz-
záértők és azt gondolom, hogy az igazság előbb 
- utóbb úgyis mindig kiderül. A termék pedig az 
én szellemi termékem, ezt könnyű ellenőrizni.

Egy időre pályát módosított, másoknak dolgo-
zott és mi volt az a pont, ahol már nem volt hajlan-
dó engedményt tenni?

Amikor az ember alkalmazott, másoknak dol-
gozik. A munkahelyemre egy dolog miatt me-
gyek, hogy megfizessék a munkámat, amit tisz-
tességgel elvégzek, de ott nem akarok ennél 
többet nyújtani. Amikor az ember még fiatal és 
nincs családja, jók ezek az úgynevezett „csapat-
építő tréningek”, de a multinak garantálnia kéne, 
hogy 30 évig itt lesz állása, hogy a magáénak 
érezze a céget. 

Nem is igazán értették az érvemet, hogy a 
legfontosabb érték az az időm, amit nem lehet 
megfizetni és nincs az a pénz, az a vagyon, ami 
ellenértéke lenne csak egyetlen másodpercének 
is, amit a szeretteimmel tölthetek.

Mindannyiunk szerencséjére ön ismét új, 
gyógynövény és egyéb természetes alapú szere-
ket alkot a saját laboratóriumában, a legjobb tu-
dását felhasználva. Beszélne erről, hogyan jött az 
ötlet, a lehetőség? 

Ez egy folyamat része. Már a patikámban el-
kezdtem foglalkozni természetes szerekkel, 
gyógynövényekkel, természetes gyógymódok-
kal nagyon alaposan. Utána volt egy kis kitérő a 
gyógyszer-nagykereskedelem felé, de végül a sa-
ját vállalkozás mellett döntöttem. 2016-ban már a 
saját cégben és családi vállalkozásban, gyakorla-
tilag folytattuk, amit korábban elkezdtem. 

Másfél éve kezdődött el az új termékem ki-
fejlesztése, aminek egy nagyon régi és hatásos 
receptúra az alapja, amit még a templomos lo-
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vagok használtak gyógyításra. Ezt kiegészítve, 
a mai kor kihívásainak megfelelően, készült el a 
természetes alapú készítményem és ezt követte 
még néhány.

Hogyan vélekedik a természetes alapú szerek 
mostani óriási kínálati piacáról és mit tart nagyon 
fontosnak szem előtt tartani? 

Manapság már boldog boldogtalan étrend 
kiegészítőket gyárt, bocsánat senkit nem akarok 
megbántani ezzel, de az étrend kiegészítők, ame-

lyek lehetnek tabletták, oldatok, emulziók, szusz-
penziók, tinktúrák, kapszulák, vagy a krémek, ke-
nőcsök gyógyszerformák! Gyógyszerforma tant 
legautentikusabban az orvostudományi egyete-
mek gyógyszerésztudományi-karain oktatják! 

Ugyan krémek, kenőcsök technológiáját ok-
tatják a kozmetikai vegyészeknek is, de a szem-
léletet csak a gyógyszerésztudományi karon le-
het elsajátítani, és ez kulcsfontosságú ebben az 
iparágban! 

Biokémiai, biofizikai élettani, farmakológiai 
ismeretek nélkül, vagy a növényi hatóanyagok 
hatásmechanizmusának és az adagolás szabálya-
inak ismerete nélkül, hogyan lehet ezen a terüle-
ten megbízható szakmai munkát végezni?

Tehát szakértelemmel, felelősséggel, minősé-
gi termékeket lehet létrehozni, amelyek megbíz-
hatóak és biztonságosak. 

Közös találkozási pontjaink egyike a természe-
tes gyógymódok, Ön természetgyógyász is és 
részt vesz a természetgyógyászok képzésében, ta-
nít. Mit gondol a természetes gyógyítás jövőjéről, 
a holisztikus szemléletről és ezt hogyan lehetne 
megvalósítani? 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyógyításban 
az emberből ne csak egy darabot lássanak az adott 
szakterületnek megfelelően, ahogy ez az orvoslás 
körében megszokott, hanem a teljes egészet, ez a 
holisztikus látásmód lényege. És tudom, hogy ez na-
gyon összetett és nem egyszerű, óriási tudásanyag 
kell hozzá, de legalább az empátiát, a kedvességet 
és a partnerséget gyakorolni kell. Sok ember azért 
fordul a természetes gyógymódok, a természet-
gyógyászok felé, mert ott megtapasztalja ezeket, a 
figyelmet, a meghallgatást, az együttérzést.

És persze a fizetős gyógy-ellátásban, a magán-
praxisban is, mert ott is mérséklődik a gőg, a leke-
zelő hangnem, ez sajnos elég elterjedt viselkedés 
az orvoskollégák közt, mély tisztelet a kivételeknek.

És szeretnék eloszlatni egy tévhitet, az egész-
ségügyi ellátás sosem volt ingyenes, mindig is fi-
zetős volt, ma is az. De régen erre volt hivatott a 
TB, amit a szolidaritás elve alatt közösen finanszí-
roztunk meg és ebből fedezték az egészségügy 
működését, de nem csak ebből. A TB vagyont is 
gyarapított, például én egy angyalföldi TB lakó-
telepen laktam, a lakások, a kertes házak TB tulaj-
donban voltak, amiket bérbe adtak, a befolyt pénz 
is ezt a vagyont növelte, ahogy a Nyugdíjbiztosító-
nak is. Ezért nem kerülhetett nehéz helyzetbe. Eb-
ben messze megelőztük Európát, csak sajnos ezt 
is széthordta a változások szele.

Visszatérve a kérdéshez, Az egészségügyi dol-
gozóknak tisztelniük, szolgálniuk kell a beteg em-
bereket, több alázattal fordulni feléjük és mindent 
megtenni az érdekükben, mint annak idején Hip-
pokratész, Galenus vagy Paracelsus, de ezt már az 
egyetemi oktatási szintjén kellene elkezdeni. 

A természetgyógyászatnak pedig jól kiegészí-
teni a gyógyuláshoz segítést, a maga szerteágazó 
sokszínűségében, partnerségben orvossal és be-
teggel közösen.

A természetgyógyász képzésben végzett munká-
ról annyit, hogy a Gyógyszerésztudományi karokon 
több éves képzést kaptunk gyógynövénytanból, ez 
a tudásanyag messze meghaladja az általános fito-
terápiás képzés keretének lehetőségeit, de tanulni 
folyamatosan kell és lehet is annak, aki a legjobb 
tudását szeretné adni.
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Mit tartana ideálisnak az emberek részéről, 
gondolok itt a betegségmegelőzésre, a prevenci-
óra, a tudatos egészségre nevelésre?

Azt gondolom, hogy a prevenciót már gyerek-
korban el kell kezdeni. Ehhez viszont felvilágosult, 
némi alapfokú természettudományos ismerettel 
bíró tudatos szülők is kellenek.

Ha ez kimaradt volna az életünkből elkezdeni 
sosem késő, az egészségnél nincs és semmi nem 
lehet fontosabb. 

Mindenhol egy olyan szemléletmódra volna 
szükség, állami szinten is, hogy ne az egészséges 
termékek, élelmiszerek kerüljenek sokba, hanem 
a károsak és rossz irányba vivők. És nem kellene 
haragudni, példaként említem, a cola adóért, a 
chips adóért, az alkohol és a dohányárú adójáért 
se. Aki pedig ennek tudatában is rombolja ma-
gát, az fizessen magasabb tb. hozzájárulást. 

Kevés szabadidejéből áldozva rendszeres is-
meretterjesztő műsort készít a Mária rádióban a 
Hazafelé című műsorban? Mi a szándéka, mi a cél-
ja ezzel? 

Annyi embert szolgáltam életemben ingyen, 
miért ne szolgálhatnám hálából az Istent? 

A másik dolog az, hogy ezzel szeretnék edu-
kálni, szeretném a hivatásom gyakorolni. A „dok-
tor” latin szó, nem azt jelenti, hogy orvos, azt je-
lenti, hogy tanító.

Bővebb, használható információkat szeretnék 
továbbadni a gyógyítás területéről, minden más-
ról, ami nem csak a hagyományos orvoslás. Lehe-
tőséget és tudást adni az embereknek, vagy csak 
megerősíteni a tudásukban, hogy ők is tehetnek 
magukért, nincsenek egyedül, kiszolgáltatva sem 
és választhatnak más lehetőségek közül is, mint 
amit esetleg addig ismertek.

Az októberi élő beszélgetésünk felvétele a 
youtube csatornámon meghallgatható:

https://www.youtube.com/watch?v=qt-
bddbb0BUk

Kényes kérdéshez érkeztem, így a beszélgeté-
sünk végén. Mit gondol az internetes médiában 
zajló dr. vagy ál-doktor kérdésről, most, hogy ko-
rábban már elmondta, mit jelent doktornak lenni?

 Röviden és dióhéjban, hallani ilyen negatív fel-
hangokat, most épp az egyik gyógyszerész kollégá-
mat ostorozzák, ilyen púderes orrú galambok, akik-
nek fogalmuk sincs az egyetemi képzésekről. 

Kevesen tudják, de tény, hogy a gyógyítást a 

betegségek 80 százalékában ma gyógyszerké-
szítményekkel végezzük és mindössze 20 száza-
lék az, amit sebészeti műtétekkel, rehabilitáció-
val, egyéb eszközös terápiával gyógyítunk. Tehát 
túlnyomó részben kezelünk, mert meggyógyítani 
senkit az égegyadta világon nem tudunk, csak 
hozzásegíteni a gyógyuláshoz, Isten segedelmé-
vel, én ezt gondolom.

A kristályos keserű por az nem gyógyszerkészít-
mény, azzal az orvos az égegyvilágon semmit nem 
tudna kezdeni, ha nem lennének gyógyszerészek, 
akik gyógyszert formulálnak belőle és ezt precízen, 
pontosan adagolhatóvá, felhasználhatóvá teszik.

Egy orvos harminc éves praxisban töltött idő 
után se tud olyan fájdalommentesen és precízen 
vért venni, mint egy nővér, aki naponta ezerszer 
szúr vénát és a beteg szempontjából ugye ez se 
mindegy, az ugyanolyan fontos.

Szóval csak egy kis alázatot kérnék és hogy ve-
gyenek példát olyan emberekről, mint dr. Csókai 
András, vagy dr. Papp Lajos.

Az gondolom, hogy az egészségügyben dolgo-
zó embereknek össze kell tartani, együttműködni, 
a beteg ember érdekében, s ha valaki különbnek, 
fontosabbnak tartja magát a többinél, ott baj van és 
nagyon nagy hibát követ el. Sosem tudhatja, mikor 
szorul rá a másik ember segítségére a csapatból.

Azt érzem, hogy ez nagyon időszerű záró gon-
dolat, üzenet a számunkra és egyre inkább az lesz, 
hogy:

„Az élet nem verseny, az élet együttműködés”, 
aminek alapja az élet tisztelete, szeretete, és az 
egymás iránti kölcsönös tisztelet és megbecsülés.

Nagyon köszönöm ezt az őszinte beszélge-
tést Sárkány doktor, kívánok sok erőt és kitartást 
a munkájához, mert hosszú még az út és várja a 
szolgálat, a laboratóriuma, ahol remélem sok új 
produktum születik mindannyiunk egészségének 
megőrzése érdekében és eszközeként, az ön véd-
jegyével, ami a szakértelem, felelősség, minőség.

Jó egészséget!

https://www.youtube.com/watch?v=qtbddbb0BUk
https://www.youtube.com/watch?v=qtbddbb0BUk
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GÓDOR ANITA

A tavasz újjászületés 
Megújulás, Remény

Az újévi fogadalmakkal ellentétben a tavaszi (rá)
ébredés minden évben sokkal inkább foglalkoztat. 

Ennek egy igen egyszerű oka van: lekerül a té-
likabát, előkerülnek a tavaszi holmik, amik tél vé-
gére valahogy mindig összemennek a szekrény-
ben állásukban. 

Ennek fényében a le kéne dobni pár kilót nem 
áprilisi tréfa, és nem is fogadalom, hanem egy 
szükségszerű döntés, hogy mire jön a jó idő, bele-
férjek a tavalyi ruháimba.  

Persze a hatalmas nagy elhatározás pont ad-
dig tart, amíg nem jön az úgy ennék valami sósat, 
vagy édeset, ezért a cél elérése érdekében külön-
böző praktikáim vannak. 

A legjobb megoldásnak nassolás ellen „az in-
kább meg se vedd a boltban, mert ha otthon van, 
előbb utóbb úgy is megeszed” bizonyult. Ez a 
taktika bevált, egyetlen hátránya, hogyha váratlan 
vendégek jönnek csak jó szóval, és a Papa főzt-

jével szolgálhatok (mert a vírusírtásra természete-
sen kiemelt hangsúlyt fektetünk). 

Két év kihagyás után idén újra várhatjuk a lo-
csolókat, így ők nem érnek majd minket megle-
petésként, ennek örömére vendégváró sütikékkel 
készültem. Olyanokkal, ami a nagy elhatározásunk 
ellenére sem tart távol minket a tavaszi kollekció-
tól, de a süteményes asztaltól SE.

Mivel mindenki magából indul ki, ezért egyből 
két laza recept is lesz, mert nincs is annál jobb, 
mint a finom édeset lefolytani egy kis sóssal. 

Hányatott sorsú húsvéti nyulunk remélhetőleg 
idén a fűben ül, nem a hóban, és ha eljön az ideje, 
akkor ugrik, így a hol tankoljon nem lesz kérdés, 
és bízzunk benne, hogy lesz élesztője is...

Aki nem diétázik, az nyugodtan cserélje ki a 
hozzávalókat sima lisztre és cukorra (cukorból x4, 
mert a negyedannyiból, ahogy a neve is mutatja, 
negyedannyi kell).

Szabó Lőrinc: Tavasz

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”
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CUKORMENTES KÓKUSZOS CSIGA

Hozzávalók a tésztához:
25 dkg dia-wellness -50 % liszt
12 dkg vaj
2 tojássárgája
Fél tasak élesztő
Fél dl tej
Csipet só
A töltelékhez:
2 tojásfehérje
12,5 g negyedannyi édesítő
10 dkg kókuszreszelék

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk.
A tojásfehérjét kemény habbá verjük a negyed-

annyival, majd belekeverjük a kókuszreszeléket.
Tésztát kinyújtjuk, rákenjük a kókuszos habot, 

és szorosan feltekerjük.
Ujjnyi vastagságúra felszeleteljük, sütőpapírral 

bélelt tepsire tesszük.
Miközben 180 fokon világos színűre sütjük el-

morfondírozunk azon, ha elkészült, hova dugjuk 
majd a család elől, hogy nyugodtan várhassa a 
vendégeket.

Ch teljes mennyiségben: 104 g
Ch 1 db (számoljátok meg hány db lett, és a tel-

jes ch tartalmat osszátok vissza a darabszámmal)

SZÉNHIDRÁTCSÖKKENTETT SAJTOS RÚD

Hozzávalók:
25 dkg zsírszegény tehéntúró
12,5 dkg Rama
12,5 dkg zsír
25 dkg dia-wellness -50% liszt
1 tojás
1 teáskanál só

Tetejére:
1 tojás
1 csipet só
15 dkg reszelt sajt

Elkészítés:
Ez a mennyiség 1 tepsinyi, de nyugodtan beke-

verhető a duplája, mert napokig eláll a hűtőben. 
A tésztát legjobb előző este begyúrni, de, ha 

hirtelen támadnának ránk, akkor is érdemes fol-
packba csomagolva 1 órát pihentetni!

Tészta elkészítéséhez nem kell diploma. Tálba 
mehet minden bele, majd utána küldjük a jobb 
(vagy a bal) mancsunkat és alaposan megdol-
gozzuk. Youtubeos videókban szoktam látni, hogy 
két kézzel majszolnak, de engem a mamám úgy 
tanított, hogy egy tiszta kéz mindig legyen, ami-
vel fogod a tálat, vagy hozzá tudsz adni még va-
lamit, anélkül, hogy segítséget kérnél, vagy kezet 
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mosnál. És akkor is hasznát veszed, ha jön valaki 
balról, és rátámad az edényre minőség-ellenőr-
zés címszóval. Lisztes kézzel is el lehet hessegetni, 
csak utána lehet takarítani. 

Ha a tészta kész, folpackba csomagoljuk, és be-
tesszük a hűtőbe.

Másnap lisztezett deszkán kinyújtjuk. 
Egyszer. Majd félbe hajtjuk és kinyújtjuk még 

egyszer. Majd félbe hajtjuk, és kinyújtjuk még 
egyszer.

...majd... na jó, az én türelmem is véges… és 
(kor)határos… és egy idő után nem tűri a nyom-
dafestéket sem, úgyhogy ezen a ponton már nem 
hajtogatunk, csak 2 cm-es vastagságúra nyújtunk. 
De ne akard megúszni, mert attól lesz tökéletes a 
tésztája! (és mindig ugyanabba az irányba hajto-
gasd)

Amíg mi szó nélkül gyógytornáztatjuk a tésztát, 
kerítünk valakit, aki mindeközben lereszeli a sajtot. 

A kinyújtott tésztát tetszőleges méretre felcsí-
kozzuk, sózott, felvert tojással megkenjük, sajttal 
megszórjuk.

Sütőpapírral bélelt tepsire áthelyezzük, majd 
180 C fokos sütőben aranybarnára sütjük. (Kb 25-
30 perc)

Ennek a sajtosnak a kardinális problémája sem 
az eltarthatóság lesz, hanem a hogy élje meg a 
vendégeket.

 Ch tartalom (a teljes mennyiségben): 148 g
Ch 1 db (számoljátok meg hány db lett, és a tel-

jes ch tartalmat osszátok vissza a darabszámmal)

Ha tetszett a recept, kövessetek a Diab Diéta a 
la Panka Facebook oldalon is.

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


SZEGHY KRISZTINA

Nőiség, tavasz, anyaság
Az emlékeink hatása a gyermekáldáshoz vezető úton

Nőiesség, megélni a nőiséget… Szavak, 
amelyek valakinek üresnek tűnnek, ami 
mögött keresné a tartalmat, hogy mit is je-
lent nőiesnek lenni, mások számára pedig 
nem egyforma jelentéssel bírnak. Van, aki-
nek egy sugárzóan szép modell, vagy szí-
nésznő képe ugrik be a nőiesség kapcsán, 
van, akinek a többgyermekes édesanya 
képe jeleníti meg ugyanezt, és vannak, 
akik számára a nőiesség az erős, független 
személyiséggel bíró nővel azonos. 

154   CsPM



Számomra a NŐ egy fontos állomás a bizonytalan ti-
nédzserlét és az anyaság között. Nem véletlenül állandó 
témája az általam létrehozott Babahívogató Program-
nak a nőiesség, és a nőiség megélése. Mert a nőben fo-
gan meg, és nőből születik meg, jön világra a baba, és 
ugyanabból a NŐ-ből születik meg egyúttal az anya is. 
Ahhoz, hogy a fogantatás, a születés, és az anyaként való 
újjászületés a lehető legzökkenőmentesebben menjen 
végbe, érdemes lehet elgondolkodnunk a saját nőies-
ségünkhöz való viszonyunkon és az esetleges elakadá-
sainkon – lehetőség szerint még a gyermekvállalás előtt. 

A START mező

Mikor éreztem életemben a legnőiesebbnek maga-
mat? Vicces módon egy ötéves kor környéki emlékem 
ugrik be. A szüleimmel kikísértük egy ismerősünket a 
buszmegállóhoz, és erre a rövid, mindössze öt perces 
útra én gyerekként erőteljesen „kicsíptem” magam. A 
farmer miniszoknyámhoz felvettem a 80-as évek sláger 
termékét, a rózsaszín Mickey egeres övet, és a vállamra 
csaptam a szintén nagyon menő Mickey egeres kis re-
tikülömet, benne fontos „nőcis” kellékekkel: úgy, mint 
fésű, zsepi, kistükör. Határozottan megvan az élmény 
a mai napig, ahogy sétálok a buszmegálló felé a csa-
láddal, lágy tavaszi szellő simogatja a lábamat, érzem 
a virágok illatát, és közben nagyon nőnek, csinosnak, 
szépnek érzem magam. Visszagondolva az érzésre, ami 
feltűnő benne a felnőttkori állapothoz képest, hogy ott 
és akkor teljes mértékben „oké” voltam önmagammal. 
Fel sem merült még bennem, hogy szégyenkeznem 
kellene bármilyen külső adottságom miatt (elég vékony 
vajon a lábam a szoknyához?!), vagy bármit meg kelle-
ne változtatnom magamon (bárcsak ne ilyen orrom len-
ne), nem rondított bele az eufórikus hangulatba még a 
szexualitás, és az ehhez kapcsolódó tabuk (elég hosszú 
vajon a szoknyám?!), vagy az életkorhoz kapcsolódó tár-
sadalmi elvárások (felvehetek én vajon szoknyát az én 
koromban?!) egész egyszerűen élveztem, hogy kiho-
zom magamból a maximumot és ragyogok. 

Nagy valószínűséggel EZ lenne az igazi, az életutunk 
során ránk rakódott, a külsőnket bíráló negatív visszajel-
zések, otromba viccelődések, visszautasítások, hibázta-
tások, ránk, vagy a jövőbeli életünkre vonatkozó negatív 
prognózisok nélküli ösztönös nőiesség. 

Okkal merül fel pont ebből az életkorból ez az em-
lék. A nőiségünkhöz vezető utunk első állomása ugyanis 
az óvodás kor. Ez az az időszak, amikor minden kislány 
pörgő szoknyás, hosszú hajú királylány szeretne lenni. A 
nőiességünk első „megnyirbálása” általában itt kezdő-
dik, méghozzá egy csekélységnek tűnő dologgal: a ha-
junk akaratunk ellenére történő levágásával. 
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„Anyukám állandóan rövidre vágta a hajamat. 
Az az igazi „lego-frizura”. Gyűlöltem. A többi 

kislánynak az oviban mind hosszú haja volt. Úgy 
éreztem, hogy kilógok közülük, ráadásul több-
ször fiúnak néztek. Általános iskolában az egyik 
kislány rám kiabált a WC-ben, hogy hé, ez nem 
a fiú mosdó! Majd elsüllyedtem a megalázott-
ságtól. De anyukámnak az volt a mániája, hogy 

ettől majd megerősödik a hajam. Hát nem jött be, 
most is vékonyszálú.” 

Hogyan kapcsolódhat egy ilyen emlék felnőtt 
korban a nehezített fogantatás problémájához? 
Úgy, hogy először itt, ovis korban éltük meg an-
nak a fájdalmát, hogy valami miatt, amiről nem 
tehettünk, amire nem volt ráhatásunk, kiszorulva 

éreztük magunkat a lányok közösségéből. Azt él-
tük meg, hogy mások vagyunk, és még sokszor 
a megalázottságot is el kellett viselnünk, hogy 
fiúnak néztek minket. Amikor a nő azt tapasztal-
ja, hogy a baráti körben sorra érkeznek a kisba-
bák, ugyanez a gyermekkori fájdalom is újjáéled. 
Ahogy akkor azt éreztem, hogy nem vagyok elég-
gé kislány, most pedig azt élem meg, hogy nem 
vagyok eléggé nő. Hiszen cserbenhagy a testem, 
nem tudok eleget tenni a nők alapvető biológiai 
feladatának: az anyaságnak. 

Az ebből fakadó szégyenérzet, a vizsgálatok-
kal, kezelésekkel együtt járó anyagi áldozatok, a 
kilátástalanság, bizonytalanság, a sikertelen ke-
zelések miatt érzett veszteségélmények, a saját 
test feletti kontroll érzésének elvesztése - ösz-
szekapcsolódva a nő akár gyermekkorától hor-
dozott negatív, a saját nőiességét aláásó tapasz-
talataival - a depressziós állapotig is eljuthat, és 
párkapcsolati krízis is előállhat. Ilyen esetekben 
mindenképpen érdemes segítő foglalkozású 
szakember segítségét kérni. 

Kamaszkorunk emlékei 

A gyermekkorból hozott tapasztalataink mel-
lett a tinédzserkori emlékeinknek is van jelen-
tősége, hiszen a gyermekkort a felnőttkorral a 
serdülőkor köti össze. Ez a szakasz körülbelül 12 
éves korban kezdődik, és nagyjából 20 évesen, a 
fiatal felnőtt korban ér véget. Ebben az időszak-
ban megjelennek a lányokon a nőiesség külső 
jegyei, és megérkezik az első menstruáció. 

Ezzel párhuzamosan egy kimondatlan verseny 
is elindul az osztályközösségen belül a lányok kö-
zött: kinek jött már meg, kinek kell már melltar-
tót hordania, ki a nőiesebb. Emellett az ellenkező 
nem visszajelzései is fontossá válnak, amelyek 
építően vagy rombolóan is hathatnak a kamaszo-
dó lány sérülékeny önbizalmára.

„Már mindenki menstruált az osztályban, csak én 
nem. Nagyon cikinek éreztem. A többi lány sokkal 
fejlettebb volt testileg, irántuk érdeklődtek a fiúk, 
velem a kutya sem foglalkozott. Végül anyukám 
elvitt nőgyógyászhoz 17 évesen, és gyógyszerrel 

rendeződött a probléma.” 

Egy ilyen tapasztalat lelki szinten szintén gát-
ló hatású lehet a gyermekvállalás időszakában. 
A testem cserbenhagyott tinédzserként, egyedül 
nekem nem jelentkezett az, ami másoknak termé-
szetesen érkezett, és időben. Ez már automatiku-
san elindíthat egy szorongást a fogantatást ille-
tően is: vajon ez sikerülni fog?! Ezúttal nekem is 
megy majd úgy, mint a többi nőnek, vagy ismét 
külső segítséget kell igénybe vennem? A szoron-
gás pedig – főleg, ha az esetleges sikertelenség 
miatt hónapról hónapra erősödik – megemeli a 
stresszhormonok szintjét a szervezetben, ami 
hormonális szinten valóban gátolhatja a foganta-
tást, és a várandósság sikeres kihordását. 

Lelki szinten jelentős akadályt jelenthet a ké-
sőbbi gyermekvállalásban, ha az anya elutasítóan 
áll a kamaszlánya fejlődő nőiességéhez, illetve a 
nemi éréshez olyan negatív tartalmakat kapcsol, 
amelyekkel akadályozza a nővé érés folyamatát. 

„Anyukám rettenetesen féltett a terhességtől. 
Onnantól, hogy megjött az első menstruációm, 

folyamatosan azt hallgattam, hogy nehogy túl ko-
rán teherbe essek. Hogy vigyázni kell, mert akkor 
nem tudok továbbtanulni, nem lesz életem, a túl 
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korán érkezett gyerek csak tönkretesz. Apukám 
is hozzátette a magáét: ő azt hajtogatta, hogy ha 

teherbe esek, haza se jöjjek többet. Emiatt sokáig 
rettegtem a szexuális együttléttől, állandó görcs 
volt bennem, hogy nehogy megtörténjen ez a 

bizonyos baj.” 

Természetesen fontos az időben történő sze-
xuális felvilágosítás, és beszélni kell a védeke-
zés szerepéről és menetéről is. De a jövőbeni 
várandósság állapotának ilyen negatív, tiltó tar-
talmakkal való megterhelése már a szexuális 
együttléteket is megnehezíti, és a későbbiekben 
is problémát okoz a leendő anyának „átállítania 
magában” a várandóssághoz való viszonyt pozi-
tív, kívánandó állapotra, ha ezt a témát egész éle-
tében rettegés kísérte.

Vénusz születése

Végül lépjünk át a harmadik állomásra: a fiatal 
felnőttkorra. Ebben az életszakaszban - ha egy fa 
évszakonkénti életciklusát használjuk szimbólum-
ként – érnénk el a tavasz időszakába, amikor a fa 
gyönyörű virágruhát ölt, és körüldongják, „kö-
rüludvarolják” a méhecskék – akik az ellenkező 
nem képviselői.

Abban, hogy mennyire vagyunk képesek nő-
ként kinyílni, kivirágozni ebben a szakaszban, 
nagyban függ attól, hogy milyen útravalót hozunk 
ezzel kapcsolatban gyerekkorunkból, kamaszko-
runkból, és milyen visszajelzéseket kaptunk az el-
lenkező nem képviselőitől. 

Az is befolyásolja a saját nőiségünk kibontako-
zását, hogy milyen példát mutatott ezzel kapcso-
latban a saját édesanyánk. Érdemes átgondolni, ő 
mennyire volt rendben a saját nőiségével, meny-
nyire bátran alkalmazta a nőiesség megmutatá-
sának külső kelléktárát, sminkelt-e, hosszú vagy 
rövid hajat hordott, viselt-e ékszereket, szoknyát, 
ruhát, magassarkú cipőt. Amennyiben anyánktól 
például azt kaptuk útravalóként, hogy szoknyát 
csak a rosszéletű nők hordanak, nekünk is prob-
lémáink lehetnek ennek a ruhadarabnak a viselé-
sével, és úgy gondolhatunk magunkra – már elfe-
lejtve ennek a korai eredetét – hogy mi valójában 
„nadrágos” vagy „sportos” típusok vagyunk.  

„Most, hogy kérdezed, anyukám nem igazán volt 
nőies. Rövid volt a haja, egy ideig még hordott ta-
lán kiskoromban szoknyát, de aztán már azt sem. 

Sosem sminkelt, inkább a praktikus öltözködésre 
törekedett. A mi hajunkat is rövidre vágta, mert 

úgy könnyebb volt kezelni. Onnantól, hogy végre 
én dönthettem a hajviseletemről, mindig hosszú 

hajam volt. De sminkelni például a barátnőm 
anyukája tanított meg. Most a munkahelyemen 
már kosztümben és magassarkúban dolgozom. 

Nagyon élvezem, de azért ez egy hosszú út volt, a 
bakancsos, bő pólós, rövidhajú tinédzsertől eljutni 

a nőiességig.” 

A legszebben a nőiség kiteljesedését szá-
momra Botticelli Vénusz születése című festmé-
nye mutatja meg. Ahol Vénusz nyugodtan, fruszt-
rációk és a teste iránti bármilyen szégyenérzet 
nélkül áll egy kagylón, amely a nőiesség szimbó-
luma. A Hórák egyike épp virágokkal, a tavasz, és 
a termékenység szimbólumaival díszített lepellel 
készül felöltöztetni, míg a kép bal oldalán Zefír 
szélistenség fújja őt. 

Mondhatjuk, hogy van különbség a nőiesség 
és a nőiség között. Mondhatjuk, hogy a nőiesség 
elsősorban a külvilág számára szóló, a nőiséget 
mások számára is megjelenítő, alkalomszerűen, 

egy magassarkú cipő és egy rúzs felrakásával 
előidézhető állapot. A nőiség pedig egy smink-
től, frizurától, testtömeg indextől független mi-
nőség, amely minden nőben ott van. Mégis: van, 
akiből sugárzik a nőiség, és van, aki egyáltalán 
nem tudja megélni. Mégpedig azért, mert hordoz 
magában egy korai időszakban kialakult ellenál-
lást, amely megnyilvánulhat akár a nőiesség kel-
lékeinek hárításában. 

Nőnek lenni energia, életút és sorsfeladat, 
amelynek az anyaság a kiteljesedése. Én abban 
segítem a hozzám fordulókat, hogy többek között 
ezeket a bizonyos ellenállásokat közösen megke-
ressük, feldolgozzuk, hogy minél könnyebb és 
gyorsabb legyen a gyermekáldásig vezető út. 
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Covidot követően, teljesen megrettentett a 
gondolat, amikor is kitört a háború a szomszédos 
országban, hogy mi lesz a jövőben. Mély együtt-
érzést keltett bennem az, hogy embereknek el 
kellett menekülniük az otthonukból és nyilván 
végig gondoltam, hogy én, aki úgymond „luxus” 
szolgáltatást végzek, miként tudnék segítségük-
re lenni ebben a helyzetben. Felmerült a kérdés 
bennem, miként lesz a jelenlétemre szükség a 
közeljövőben, amikor is majd a benzinárak meg-
emelkednek, újabb drágulás várható. Kedves 
Olvasó, megszokhatták már, hogy őszintén sze-
retem kifejezni a gondolataimat, és megosztok 
olyan információkat is, amik nem feltétlenül tűnik 
úgy, hogy kapcsolódnak a kozmetika világához – 

legalábbis nem úgy, ahogyan egyéb média felü-
leteken ez megszokott. 

Mivel a pályafutásom aromaterapeutaként 
indult, mindig vonzott a pszichológia, a dolgok 
mögöttes tartalma, és az embert egészében 
igyekszem vizsgálni (legjobb tudásom szerint ter-
mészetesen). 

Erre példaként pont egy mai történet jutott 
eszembe. Egy társaságban az egyik hölgy azzal 
a panasszal fordult hozzám, hogy a hónaljában 
van két dudor, ami eléggé érzékeny neki és nem 
tudja mit kezdjen vele. Nyilván mondhattam vol-
na, hogy bőrgyógyász, de nyilván sejtettem, hogy 

Bőrünk egészségénekBőrünk egészségének
nyomábannyomában

A kozmetikus története, aki saját bőrén
tesztelt, tapasztalt és gyógyította magát

MAYER PETRA

Tavaszra várva
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itt más dolgok állhatnak a háttérben, ami miatt is 
nem feltétlen egy felületi kezelést kell alkalmazni.

A háttértörténet: dohányzás (méreg anyagok, 
fokozott gyulladás, csökkent antioxidáns és ez-
által kevesebb szabadgyök megkötő képesség), 
alumíniumos hónaljdezodor (elzárja a pórusok 
kivezetőnyílásást, és pont a hónaljban – ami nyi-
rok kivezető részünk, tehát ott méregtelenítünk), 
és BOROTVÁLKOZÁS, melynél bizony a szőr ke-
resztirányú elvágásával, szőrbenövések alakul-
hatnak ki. 

Szóval az alap rizikótényezők feltárását köve-
tően szemügyre vettem a két „dudort”, ami bi-
zony eléggé szépen be van gyulladva. Rövid tá-
von, gyulladáscsökkentő hatóanyagos krémeket 
ajánlottam a Hölgynek, valamint alumínium men-
tes hónalj dezodort és javasoltam, hogy térjünk át 
a hónalj waxszal történtő szőrtelenítésére. A két, 
nevezzük hétköznapi nyelven: pattanás, a szövet 
mélyebb rétegeiben van gyulladva. Amikor ilyen 
gyulladások vannak, a szövetben felhalmozódó 
baktériumok erőteljesen roncsolják a szövet ré-
szeit. Ezek általában hegesedéssel gyógyulnak, 
ha nincsenek időben kezelve és így a felülfertő-

zés abszolút várható a későbbiekben. Ezért javas-
lom mindig, hogy bármilyen gyulladás is van, ke-
zelni kell és a bőrt, minél hamarabb regenerálni.

Ha már a regenerációnál tartunk. És kicsit visz-
szatérek a cikk kezdetéhez. Fontos döntéseket 
kellett meghoznom az munkám során. Végig kel-
lett gondolnom, a jövőben miként tudom a hiva-
tásommal támogatni az embereket. Számomra 
a minőség mindig fontos volt. Elérve a 38 éves 
kort, érzékeltem, hogy fontos újítanom. A felületi 
megújításokon túl, kerestem egy olyan termék-
családot, ami regenerálni tudja a sejteket, ezáltal 
jótékonyan hat a bőrképre és ugyanakkor a ke-
zelésimben újra fontossá vált az érintés szerepe, 
tehát elvárás volt, hogy a kezelési protokollokban 
kellő hangsúlyt kapjon a masszázs is. Így találtam 
rá, inkább vissza 10 év után a Kleanhthous (ejtsd: 
kleántusz) regenerációs kozmetikumaihoz. 

Szóval regeneráció, hatékonyság és mellette 
minőségi idő, mely kényeztetésben gazdag… azt 
gondolom, valódi pihentető érzést ad az ember-
nek. Mert mindenkinek kell egy hely, ahol töltődni 
tud. Áprilisban pedig, bővebben mesélek – mert 
sok változás várható még.
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