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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! 
Rengeteg érdekességet hoztunk a nyaralási idő hasznos kitöltésére.

A hagyományőrzés napjainkban ismét virágát éli és kultúránk elve-
szett nyomait kutatva vannak, akik nem csak a tárgyi eszközökre tá-
maszkodnak. Ők a nem láthatóval is kapcsolatot tartanak, felelevenít-
ve szertartásokat, utakat, melyekkel segítik a közösségükből hozzájuk 
fordulókat. Ők a modern kor sámánjai, más szóval táltosai.

A sámán a szibériai eredetű sámánizmus központi alakja, a közösség 
olyan tagja, aki elődeitől átszármaztatott képességei révén kapcsola-
tot tud teremteni a közösség és a túlvilág között. Magát különféle mó-
don, tudatosan transzba tudja helyezni. Ez egy olyan állapot, amikor a 
külvilág ingereire a sámán nem vagy alig reagál. A transz beállta jel-
zi a túlvilággal való kapcsolat létrejöttét. Ilyenkor a lelke repülni kezd 
és bejárja a túlvilágot, kapcsolatot teremt az ott levő lelkekkel, az ősi 
szellemekkel. A sámán tevékenységének külsőségeit, rituális ruházatát, 
testdíszítését, tevékenységének mozgásformáit, eszközeit és helyét a 
közösség hagyományai határozzák meg. A legfontosabb tárgya, a túl-
világi utazás eszköze általában a sámándob. 

A „sámán” tunguz szó. Bár vitatják, hogy a szó belső keletkezésű vol-
na a tunguz nyelvben, azt pedig az eddigi források alapján nem lehet 
eldönteni, melyik nyelvből kölcsönözte a tunguz, az egyik magyará-
zat szerint mégis belső keletkezésű szó, és egy „tudni” jelentésű igető 
származéka. A sámán olyan személy, aki gazdag (képi, mozgási, nyelvi, 
zenei) kódrendszerrel fejezi ki magát, saját kultúráját és annak szimbo-
likáját jól ismeri, így hallgatósága előtt hiteles és a tudás bizonyossá-
gával nyilvánul meg.
A sámán olyan személy, aki együtt tud élni az elhivatás kényszerével, 
és az ezzel járó pszichés krízisekkel. A sámán tevékenysége során a túl-
világ értelmezőjévé válik, onnan jövő üzeneteket közvetít, és így bizton-
ságot nyújt a közösségnek a túlvilággal szemben. Hogy milyen ez az 
út, elolvashatják magazinunkban.

*****
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 önismeret és 
önfejlesztés, a tudatos és a környezettel szimbiózisban működő gaz-
daság-ipar-kereskedelem átalakítása, a békés egymás mellett élés, 
az elfogadás mellett. Természetesen a felsorolást még sorolhatnánk. 

A média változik, és mi kezdtük el!

Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében! Csak POZITÍVAN!
Czeczon István

Alapító, tulajdonos, főszerkesztő

https://cspm.hu/
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Az olasz Dolomitok legmagasabb hegycso-
portja, a Marmolada vasárnapi gleccseromlásának 
- mely az eddigi ismeretek szerint hat halálos áldo-
zatot követelt, 22 embert még keresnek - az egyik 
oka valószínűleg az Olaszországot sújtó hőhullám, 
mely nagy mennyiségű jeget olvasztott meg.

Walter Milan, az olasz alpesi és barlangi men-
tőszolgálat szóvivője kiemelte, hogy a napokban 
a csúcsokon mért 10 Celsius-fok „szélsőségesen 
meleg”, „nyilvánvalóan valami abnormális”.

Az olasz nemzeti kutatási tanács szakértői úgy 
vélték, a következő 25-30 évben a gleccser el-
pusztul, térfogatának nagy részét már elveszítette.

„A Dolomitokban, ahol a szerencsétlenség tör-
tént, az egész tél aszályos volt, nagyon kevés hó 
esett. Ehhez adódnak a régiószerte szokatlanul 
magas nyári hőmérsékletek, mindezek hatására 
gyorsan olvad a gleccserek jege. A leszakadt da-
rab egy függő gleccser része volt, melynek jég-
sziklái (szérakjai) különösen ingataggá válhatnak 
olyan körülmények között, mint amilyenek jelen-
leg a Dolomitokban uralkodnak” - mondta Jonat-
han Bamber, a Bristoli Egyetem gleccserkutató 
központjának igazgatója.

„A Marmolada-gleccser összeomlása olyan 
természeti katasztrófa, mely közvetlen összefüg-
gésben van a globális felmelegedéssel. A nagy 
magasságban fekvő gleccserek - köztük a Mar-

molada - gyakran meredekek, és stabilitásuk 
feltétele a nulla fok alatti hideg. A klímaváltozás 
azonba egyre több olvadékvizet hoz, amely hőt 
bocsát ki, ez felmelegíti a jeget, vagy ami még 
rosszabb: felemeli a sziklamederből a gleccsert, 
és hirtelen összeomlást okoz” - magyarázta Poul 
Christoffersen gleccserkutató, a Cambridge-i 
Egyetem professzora.

Hozzátette, hogy a katasztrofális gleccserom-
lások egyre gyakoribbak lesznek.

Jacques Mourey, a svájci Lausanne-i Egyetem 
tudósa az éghajlatváltozás sportokra és a hegyi 
turizmusra gyakorolt hatását kutatja.

„Lehetséges, hogy a hőhullám váltotta ki a jég-
csuszamlást, de az éghajlatváltozás hosszabb távú 
hatása már annyira meggyengíthette a gleccsert, 
hogy a nyomás alatt összeomlott” - magyarázta 
Mourey.

Amikor a gleccser olvad, az olvadékvíz a glecs-
cser legaljáig folyik, itt a jég megcsúszik, ez okoz-
za a lavinát - tette hozzá.

A gleccser beomlott felsőrészén van egy nagy 
hasadék, melynek léte azt mutatja, hogy a felső 
rész nem volt összekapcsolva az alsó résszel. Ha 
nem lett volna hasadék, valószínűleg semmi sem 
történt volna - mondta Mourey.

„Ahogy egyre melegebb lesz, a jég gyengül. 
Ha veszek egy -8 fokos jeget, sokkal nehezebb 
lesz megtörni, mint a nulla fokosat. A hegyek 

egyre gyengülő szerkezete miatt egyre 
nagyobb veszélynek vannak 

kitéve a hegymá-
szók”.

Valószínű, hogy a Föld melegedésével gya-
koribbakká válnak az olyan események, mint 
az észak-olaszországi jégcsuszamlás - állapí-
tották meg tudósok.

CZECZON

Gyakoribbá 
válhatnak 
a jégcsuszamlások
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NAGY ZOLTÁN

A VÍZ AZ ÚJ ARANY

Földünk 71 százalékát víz borítja. Ez na-
gyon szép számnak tűnik így első ránézés-
re és akár abba is hagyhatnám a cikk írását, 
de ha kicsit mélyebbre tekintünk – ha már 
vízről van szó, a mélység épp egy találó 
kifejezés -, már kissé elgondolkodtatóbb 
adatok kerülnek szemeink elé. Ugyanis en-
nek a rengeteg folyékony csodának csupán 
2,5 – 3 százaléka az édesvíz. Ez használható 
fel az emberiség számára, a többi sós víz, 
mely óceánok, tengerek árkaiban hullám-
zik, ring és attól függetlenül, hogy gyönyö-
rű látvány, sajnos emberi fogyasztásra nem 
alkalmas. Ez az a mennyiség, amelyből sem 
ivóvíz, sem ipari víz nem készül sosem.
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Menjünk kicsit tovább, hadd legyen pár még 
ijesztőbb adat, bár nem célom most senkire sem 
a frászt hozni: az édesvíz készletünk nagyon nagy 
része – ez körülbelül 80 százalék - a sarki jégtaka-
rók alatt található, tehát a valóban felhasználható 
édesvíz készlet a Föld teljes vízkészletének csak 
picinyke 0,5 százaléka. 

Nos, itt már azért érdemes kicsit megállni és 
elgondolkodni. Bár nem nagyon kell, hiszen az 
információk ömlenek elénk, záporoznak felénk, 
az internet „jótékony” hatásainak hála, annyi hír 
jön naponta – mit naponta, óránként -, hogy egy-
szerűen nem lehet elmenni mellettük anélkül, 
hogy egy-egy adat, szám, információ ne ragadna 
meg szürkeállományainkban.

Amikor monitorra vetem ezeket a sorokat, 
2022. július közepe van. Magyarországon – ter-
mészetesen ahogy más országokban is éppen –, 
most hirdettek meg egy kiadósabb vízfogyasz-
tás korlátozást, jelenleg éppen Pest megyében. 
23(!!!) Pest megyei településen kongatták meg a 
vészharangot, a felelős Vízművek fokozott takaré-
kos vízhasználatot kért a lakosságtól, mert – mivel 
ráadásul harmadfokú hőségriadó is van –, nem 
csak jelentős csapadék nem várható mostaná-
ban, hanem a vízgyűjtő területeken sem várható 
utánpótlás. Közben pedig az emberek, a lakos-
ság nagy része továbbra is zavartalanul fogyaszt, 
használ és pazarol. 

Itt lenne az ideje végre elkezdeni másra is gon-
dolni, nem csak saját magunkra. Mellőzve a sze-
mélyeskedést, de egyszerűen nem értem azokat, 
akik a látható jelek és folyamatok ellenére még-
sem óhajtanak lejjebb adni bizonyos szokásaik-
ból, csak azért, hogy mondjuk egy Közösség, egy 
régió „kedvéért”, összefogva egymással, elérhe-
tő legyen valamilyen mérhető javulás. Ez is, mint 
mostanában sok minden, leginkább közösségi 
összefogással, jó szándékkal és erős akarattal len-
ne elérhető, sokaknak mégsem elég az, hogy már 
a 24. óra utolsó perceiben vagyunk és ez szomorú.

Rengeteg olyan filmet láttam, amelyben nem a 
csillogó, boldog és nyugodt jövőt vetítették elő-
re és el sem tudtam képzelni, hogy ezek a lázál-
mok, amelyeket a filmesek a vászonra álmodnak, 
egyszer majd valósággá válnak. Felsejlik előttem 
a Mad Max, amelyben a víz és minden más is nagy 
kincs, vagy a tengeren ragadt hajótöröttek bizo-
nyos filmekből, akik bár sok vízben vannak, még-
sem ihatnak. Ez talán még rosszabb annál, mintha 
nem is látna az ember vizet. Valami, ami ott van 
előtted, de mégsem lehet a tiéd, borzalmas érzés. 

A vízhiány, valljuk be, már nem csak utópia, 
nem csak egy alternatív, elképzelt jö-
vőkép alkotóeleme. Itt, most, ebben az 
időben, amelyben élünk és ezen a boly-
gón, ahol tennünk kell valamit, nagyon 
is a valóság része már. Vannak ismert 
emberek, akik már tettek, tesznek 
azért, hogy változzon a helyzet és ez 
jó. Bár a „sokan vagyunk, de még 
nem elegen” szlogen itt fokozottan 
érvényes és minden erőfeszítést, 
próbálkozást, megoldást értékelni 
illik és kell, most nem lesz elég csak 
szavakkal operálni. 

A globális felmelegedés és 
annak folyományai nem 
vicc és nem kitaláció, 
hanem egy nagyon is 
égető probléma. Csak remélni lehet, hogy az 
Emberiség lesz annyira okos és előrelátó, hogy 
nem szeretné sem magát, sem pedig a Földet 
megölni, amely jelenleg egyetlen – még élhető 
– lakhelyünk.

Annyira eszes faj az ember. Sok mindent kitalált 
eddig is és ez még jó darabig így lesz. Találmányok, 
trükkök, megoldások egész sora áll rendelkezés-
re. Ezekkel már – növelve a kollektív tudat erejét 
– lehetne valami nagyobb dologba is kezdeni. 
Összehangoltabb, egységesebb és gyorsabb 
m u n k á r a van, 
l e n n e 
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szükség ahhoz, hogy még időben vissza tudjunk 
fordítani egy olyan folyamatot, amelyet ha nem 
teszünk, már késő lesz. Túl késő. Itt van például 
a víztisztítás, vagy a sótalanítás folyamata, mind-
egyikhez vannak már eszközök is. Ha elérhető-
vé tesszük ezeket mindenkinek, vagy legalább-
is egyre többeknek, akkor be lehetne állítani a 
vízfogyasztás és felhasználás optimális mérté-
két, nem beszélve mondjuk a műanyag 
palackok számának radikális 
csökkenthetőségéről, ame-
lyet ez a folyamat, hasznos 
mel lék-projektként 
magával hozhatna.

M e g d ö b b e n t ő 
adat, szintén a na-
pokból: tavaink kiszá-
radnak. Egyre több, 
sajnos. A Vekeri-tó 
Debrecen mellett, a 
Velencei-tó – erről már 
tavaly mutattak meg-
döbbentő képeket – 
végleg kiszáradhat, a 
bicsérdi és a kistapol-
cai horgásztavak Ba-
ranyában, a Fertő-tó 
is komoly veszélyben 
van. Nem is folytatom 
a sort, mert nagyon le-
hangoló, bár a tények 
makacs dolgok, de az 
ember érzelmeire azért 
hatnak az ilyen információk. Megannyi szép ki-
rándulóhely, vízpart, amely annyi kellemes emlé-
ket okoz, most haláltusáját vívja és ránk, embe-
rekre vár a feladat, hogy a Természettel karöltve, 
megpróbáljuk a már szinte lehetetlent, rendbe 
tenni, amit még lehet, megjavítani, gyógyítani, 
amit még meg tudunk.

Ne feledkezzünk meg az állat és növényvi-
lágról sem, amely 

szintén nagy 

áldozatokat hoz ebben a folyamatban. Sok állat-
nak szintén ivóvíz, sőt lakhely egy-egy szép tó 
és annak zöld környezete. Nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, hogy „Csak ez az egy Földünk 
van!” és „Vigyázzunk az élővilágra!” .

Civil csoportok és már a Magyar Tudományos 
Akadémia biológusai is tiltakoznak az ellen, hogy 

a tópartokra újabb és újabb turisztikai 
beruházásokat létesítsenek, mert 
ezeket túlzónak és a helyhez méltat-

lannak tartják. Ezek helyett arra hívják 
fel a figyelmet, hogy itt lenne az ideje a 
területek 21. századi követelményeknek 
megfelelő, szelíd, ökologikus rekreá-
ciós fejlesztésének. Kongatják a vész-
harangot, de közben már javasolnak, 
ötletelnek, ami nem rossz, sőt, 

leginkább ez most az, 
ami előre visz. 

Remélhetőleg egyre többen lesznek, leszünk 
azok, akik kiemelten fontosnak tartják azt, hogy 
a Föld állapotán javítsanak, az egyéntől kezdve a 
közösségeken át, a nagyobb vállalatokig.

Mindent összevetve s összegzésként, bár – 
ahogy a cím is leírta – a víz az új arany, de lépnünk 
kell, különben és mielőtt a filmekben látott disz-
tópia hamarosan a saját jelenünkké változik.
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Sok a tévhit 
a cápákkal kapcsolatban

Az intézmény felhívta a figyelmet arra, hogy a 
cápatámadások híre azonnal bejárja a világsajtót 
és ennek hatására az emberek jó része vérszom-
jas fenevadnak tekinti őket, noha az a kép, ami 
az ilyen hírek nyomán a cápákról az emberek jó 
részében kialakul, egyáltalán nem felel meg a va-
lóságnak. 

Mint írják, a cápatámadások ritka, kivételes, 
rendkívüli esetek, s mint ilyenek, igen alaposan 
dokumentáltak is. A hiteles adatokat az Interna-
tional Shark Attack File (ISAF) adatbázisában ke-
zelik. A nyilvántartást 1958-ban hozták létre és 
jelenlegi kezelője a Floridai Egyetem Természet-
rajzi Múzeuma. Az ISAF adatbázisában több mint 
hatezer esetleírás szerepel (ideértve a könnyebb 
sérülésekkel járó balesetekről szóló beszámoló-
kat is) 1580-tól kezdve egészen napjainkig. 

A cápák fontos szerepet töltenek be a tengeri ökoszisztémákban, és nem egy fajuk védelemre 
szorul. Ennek ellenére az emberek jó része vérszomjas fenevadaknak tekinti őket, pedig a cá-
patámadások rendkívül ritkák - hangsúlyozza közleményében a Fővárosi Állat- és Növénykert.
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A statisztikák szerint egész világon évente száz 
és kétszáz közötti a cápatámadások száma, de 
ebben a számban a provokált cápatámadásoktól 
kezdve az akváriumi balesetekig, a kisebb hor-
zsolásoktól a cápaketreccel való összeütközése-
kig minden eset benne van. 

A statisztika alapján a „nem provokált” cápatá-
madások száma ötven és száz között szokott lenni 
évente, a halálos kimenetelű cápatámadások szá-
ma pedig egy évben átlagosan öt és tíz közötti. 
Összehasonlításként hozzáteszik, hogy a világon 
évente több mint egymillióan halnak meg közúti 
balesetben, százezerszer annyian, mint cápatá-
madás miatt. 

„Valójában sokkal nagyobb az esély arra, hogy 
valaki a tengerpartra tartva vagy onnan hazajövet 
út közben szenved balesetet, mint hogy a tenger-
ben cápatámadás célpontja legyen. Sőt, a lottó 
főnyereményére is több az esély” - hangsúlyozzák.

A cápákkal kapcsolatos tévhitek ellen isme-
retterjesztő programjaival is küzd a Fővárosi Ál-
latkert. Ismertetésük szerint a 2018-ban megnyílt 
Cápasuliban a cápák több fajával is találkozhat-
nak a látogatók, heti öt napon - kedden, szerdán, 
pénteken, szombaton és vasárnap - pedig merü-
léses cápaetetést is tartanak, amelynek során a 
gondozók könnyűbúvár felszerelésben lemerül-
ve etetik és tréningezik az állatokat.

A cápáknak ötszáznál is több faja létezik. Közü-
lük 34 olyan, amelyről akár csak egyszer is felje-
gyezték az elmúlt évszázadok során, hogy egyede 
emberi sérüléssel járó balesetet okozott. A súlyos 
cápatámadások nagy része pedig csupán négy 
fajhoz, a fehér cápához, a tigriscápához, a bika-
cápához és az óceáni fehérfoltú cápához köthető. 
Ugyanakkor még ezek a cápatámadások is jórészt 

félreértésen, prédatévesztésen alapulnak, nem 
beszélve a provokált cápatámadásokról, példá-
ul amikor egy jó szelfi kedvéért finom falatokkal 
próbálják közelebb csalogatni őket - mutatnak rá, 
hozzátéve, hogy az emberek és a cápák találkozá-
sakor általában nem az ember, hanem a cápa húz-
za a rövidebbet, hiszen a cápákat százmilliószámra 

fogják ki évente. A cápauszonyleves miatt kifogott 
állatokat uszonyaik levágása után gyakran eleven 
halálraítéltként lökik vissza a tengerbe.

A cápák közvetlen pusztítása, valamint az olyan 
közvetett tényezők, mint az óceánok szennyezé-
se, felmelegedése és savasodása miatt számos 
fajuk ritkulóban van, és több közülük ma már kri-
tikusan veszélyeztetettnek számít - mutatnak rá.

Felidézik, hogy 2017 decemberében az Egye-
sült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 72. 
ülésszakán hirdették meg a 2021-től 2030-ig tar-
tó Óceánok Évtizedét. Az évtizedhez kapcsolódó 
egyik központi fogalom az óceánokra, világten-
gerekre vonatkozó általános műveltség, illetve 
annak terjesztése, bővítése a széles nyilvánosság 
körében. 

Az UNESCO kiemelten foglalkozik ezzel a té-
makörrel, olyan világméretű együttműködést 
hozva létre, amelynek célja, hogy felhívja a széles 
nyilvánosság figyelmét az óceánok védelmére és 
fenntartható hasznosítására. A kezdeményezés-
hez a Fővárosi Állat- és Növénykert is csatlako-
zott. Mint felidézik, ennek a munkának már több 
mint egy évszázados hagyománya van, mivel Ma-
gyarországon az első nyilvános, tengeri állatokat 
is bemutató akvárium is az állatkertben nyílt meg 
még 1912-ben.



Nandufiókák keltek ki és alpakacsikó
született a Szegedi Vadasparkban 

Nandufiókák (Rhea americana) keltek ki és al-
pakacsikó (Vicugna pacos) született a Szegedi Va-
dasparkban, a látogatók már megfigyelhetik őket 
az állatkert dél-amerikai részlegén - tájékoztatott 
Veprik Róbert igazgató.

A nanducsapatot tavaly fogadta be a vadaspark, 
azután, hogy az állatokat lefoglalták a hatóságok Bé-
kés megyében. Bár több tojást raktak, és még várha-
tó is kelés, hét nanducsibét már felfedeztek a mada-
rak gondozói. A nanduk Dél-Amerika futómadarai, a 
strucc - kisebb termetű, 20-27 kilogrammos - rokonai. 
A három nandufajból a vadasparkban a közönséges 
nandu és a ritka Darwin-nandu (Pterocnemia pennata) 
is látható.

A vadasparkban a nanduk szomszédságában gon-
dozott alpakák családi rendszere jóval egyszerűbb, a 
kifejlett csődör egy kancákból és utódaikból álló csa-
patot vezet, amelyben a nőstények többnyire évente 
hoznak világra egy-egy csikót. A közelmúltban világ-
ra jött csikó - ahogy ez egy tevefélétől elvárható - pár 
óra után már állt, és követte anyját. A gondozók meg 
is vizsgálták, és kiderült, egy hímmel bővült a csapat.
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Oroszlánok születtek a Miskolci Állatkertben

A Miskolci Állatkert hathetes oroszlánkölykeinek 
egyike az első állatorvosi vizsgálaton 2022. július 21-
én. Három oroszlánkölyök - egy hím és két nőstény - 
született az állatkertben.  

Fotó:MTI/Vajda János

RÖVID HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK
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https://www.myforest.hu/
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Segítsen!
Inváziós rovarfajok feltérképezésében 

kérik a lakosság segítségét 

Inváziós szipókás rovarfajok elterjedésének és károkozásának felmérésében kéri 
a lakosság segítségét az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi 
Intézete (ATK NÖVI).

Az ELKH szerdai közleménye szerint az ATK 
NÖVI kutatói két projektet is indítanak e fajok 
terjedésének és kártételének folyamatos moni-
torozására. 

A projektek során a kutatók a lakosság bevo-
násával mérik fel azt, hogy milyen károkat okoz 
a kiskertekben a zöld vándorpoloska és az ázsiai 
márványospoloska, illetve egy új idegenhonos 
inváziós rovarfaj, az élénkzöld lepkekabóca elter-
jedését is feltérképezik.

A kutatók arra kérik a lakosságot, hogy aki 
zöld vándorpoloska vagy ázsiai márványospo-
loska egyedet lát, töltse ki az online kérdőívet, 
és lehetőség szerint küldjön fotót a rovarokról 
az invaziospoloska@gmail.com e-mail-címre. A 
fajok azonosítását a kérdőívben található ábrák 
segítik. A felmérés alapján a kutatók pontosabb 
képet kaphatnak a két faj károkozásáról, az ered-
ményeket pedig specifikus védekezési módok 
kidolgozásához használják fel a jövőben.

A kutatók emellett azt kérik, hogy, aki élénk-
zöld lepkekabócát lát, az a megfigyelés adatait a 
hemiptera@atk.hu e-mail címre küldje el.

zöld vándorpoloska

mailto:invaziospoloska%40gmail.com?subject=invaziospoloska%40gmail.com
mailto:hemiptera%40atk.hu?subject=hemiptera%40atk.hu
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Felhívták a figyelmet arra, hogy a klímaválto-
zás mellett a mérsékelt égövi ökoszisztémákat 
érintő egyik legnagyobb probléma az inváziós 
rovarfajok megtelepedése és elterjedése. Ezek a 
fajok előre nem megjósolható változásokat indí-
tanak el az őshonos életközösségekben, többen 
közülük potenciális mezőgazdasági kártevők. 

Mint felidézték, a két inváziós címerespolos-
ka-faj a 2000-es évek elején jelent meg Magyar-
országon. A zöld vándorpoloska (Nezara viridula) 
és az ázsiai már-
ványospoloska 
(Halyomorpha 
halys) azóta az 
ország minden 
régiójában el-
terjedt.

Mindkét faj 
sokféle növény-
nyel táplálkozik 
(polifág), ame-
lyek között nagy 
arányban sze-
repelnek kerté-
szeti kultúrában 
termesztett ha-
szonnövények 
is, például para-
dicsom, paprika, alma, cseresznye. Bár a káro-
kozásukra vonatkozóan korábban is közöltek 
adatokat, a kártétel jelenlegi országos mértéke 
pontosan nem ismert. Szóbeli közlések, illetve 
a közösségi médiában megjelenő bejegyzések 
és hozzászólások alapján valószínű, hogy a két 
faj jelenleg a kiskertekben okozza a legnagyobb 
problémát.

A lepkekabóca kapcsán azt írták, hogy az elmúlt 
években megjelent új, nagy testű idegenhonos 
rovarfaj könnyen felismerhető élénkzöld színé-
ről és széles elülső szárnyairól. Eredeti élőhelyén, 
Észak-Amerikában a szintén idegenhonos invá-
ziós fajként ismert amerikai lepkekabócával alkot 
közösségeket. A soktápnövényű élénkzöld lepke-

kabóca főleg a szőlőültetvényekben okozhat gaz-
dasági problémát, mivel tojásait a fiatal hajtásokat 
tojócsövével felhasítva a növényi szövetekbe rakja 

le. Ez hegesedéssel, a hajtás elhalásával járhat, va-
lamint a seben keresztül könnyebben juthatnak be 
bakteriális vagy gombás fertőzések.

A kutatók megjegyezték, hogy az élénkzöld 
lepkekabóca jelenléte Európában és azon belül 
hazánkban egyelőre nem okozott problémát, a 
potenciális kártétel miatt azonban fontos terjedé-
sének nyomon követése.

ázsiai márványospoloska

élénkzöld lepkekabóca
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Fordulóponthoz érkezett a világ
élelmiszergazdasága

Az elemzésről kedden kiadott közleményben 
a szakértők rámutatnak: a kihívásokkal együtt 
változnak a fogyasztási szokások, a fogyasztói 
elvárások, és erősebbek az élelmezésbiztonsági 
kockázatok. 

A kevésbé fejlett országokban a szegénység 
visszaszorulásával nőhet az állati termékek iránti 
kereslet, míg a fejlettebbekben a minőség lesz a 
meghatározó szempont, erősödni fog az egész-
séges életmódra és fenntarthatóságra törekvő 
vásárlói tudatosság. A szakértők ezért a magas 
szinten feldolgozott termékek piaci súlyának 
emelkedésére számítanak, és azt is valószínű-
sítik, hogy a laboratóriumokban készült helyet-
tesítők teret nyerhetnek a hús- és tejtermékek 
rovására. Az átrendeződésnek vesztesei és nyer-
tesei egyaránt lesznek. 

A világszintű fo-
lyamatok a közlemény 
szerint Magyarországot sem 
kerülik el, a tudatosabb fogyasztás miatt például 
háttérbe szorulhat a sertészsír és a napraforgóolaj, 
emellett a zöldség- és gyümölcsfogyasztás szintén 
csökkenhet néhány százalékkal. A kenyérfélék for-
galma emelkedhet, akárcsak a magas hozzáadott 
értékű tejtermékeké.

A húsáruk közül a sertés kis mértékben szin-
tén csökkenhet, a marhahúsfogyasztást a fenn-
tarthatósági szempontok mellett a csekély ke-
reslet hátráltatja, a csirkének viszont kedveznek 
az egészséges táplálkozás feltételei, elsősége a 
következő években is fennmaradhat. Az alkoho-
los italok ugyancsak népszerűek, a kereslet növe-
kedése várhatóan nem áll meg.

Fordulóponthoz érkezett a világ élelmi-
szergazdasága a klímaváltozás, a termé-
szeti erőforrások kimerülése, a tömeges 
migráció, a járványok, valamint az ukrajnai 
háború miatt - állapítják meg elemzésük-
ben az egyik nagy magyar bank agrárszak-
értői.
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Nagy-Britannia eddigi legnagyobb, ház-
tartási műanyagszemétről szóló felmérése 
kimutatta, hogy „nem működik az újrahasz-
nosítás”.

A felmérés (Big Plastic Count) május egy he-
tében zajlott, eredményei azt mutatják, hogy 
ennyi idő alatt egy átlagos háztartás 66 darab 
műanyagot dob ki. Ennek alapján a szervezők 
- az Everyday Plastic és a Greenpeace - úgy 
becsülték, évente majdnem százmilliárd darab 
műanyagot dobnak a szemétbe az Egyesült Ki-
rályság háztartásai.

A felmérésben csaknem 100 ezer háztartás 
vett részt, aprólékosan dokumentálva minden 
egyes darab műanyagot, amelyet a héten a 
kukába dobtak. A szervezők szerint a felmérés 
eredménye azt mutatja, hogy az újrahasznosí-
tás egyedül nem megoldás a műanyagszemét 
mennyiségének csökkentésére.

„Évente százmilliárd műanyaghulladékot ter-
melünk, és az újrahasznosításnak alig van vala-
mi hatása” - mondta Chris Thorne, a brit Green-
peace műanyaggal foglalkozó munkatársa.

A résztvevők azt is feljegyezték, milyen tí-
pusú műanyagot használtak: az eredmények 
alapján 83 százalék származott élelmiszer- és 
italcsomagolási hulladékból, a leggyakrabban 
gyümölcs- és zöldségcsomagolásból.

A brit kormány legutóbbi - 2021-es - adatai 
alapján több mint 2,5 millió tonna műanyag 
csomagolóanyag-hulladék keletkezett a háztar-

tásokban, ennek 44,2 százalékát hasznosították 
újra, fele (55 százalék) az Egyesült Királyságban 
történt, a többit külföldre vitték, a leggyakoribb 
cél Törökország volt.

Nem minden műanyagot ugyanolyan egy-
szerű szétválogatni és újrahasznosítani. Egy 
jótékonysági szervezet (a Recoup) szerint a 
műanyag palackok 61 százalékát, a műanyag 
edények 36 százalékát, a fóliáknak mindössze 
8 százalékát használják fel újra.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a 
kidobott műanyag több mint fele nehezebben 
újrahasznosítható, úgynevezett lágy műanyag. 
A felmérés szervezői eredményeiket a Recoup 
adataival összevetve arra jutottak, hogy az 
Egyesült Királyságban a műanyaghulladék csak 
12 százalékát hasznosítják újra.

„Nem működik 
az újrahasznosítás...”
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A kutatóintézet felmérése szerint a cégek 
túlnyomó része törekszik a környezetterhelés 
csökkentésére, 56 százalékuk gyakran, 32 szá-
zalékuk esetenként tesz valamit, például szelek-
tíven gyűjti a hulladékot vagy energiatakarékos 
égőkkel világít. Főleg a 150 és 250 fő közötti 
cégek aktívak ebben a tekintetben, tevékenység 
alapján pedig a kereskedelmi és az üzleti szol-
gáltatók. Összességében ugyanakkor az ipari 
cégek a leginkább környezettudatosak, csupán 
4 százalékuk nem tesz semmit a környezetért - 
állapították meg a kutatók. Vállalatméret szerin-
ti bontásban hasonló az EMAS vagy ISO 14001 
(környezetközpontú irányítási rendszer) tanúsít-
vánnyal rendelkezők megoszlása is, hiszen eb-
ben ugyancsak a nagyobb cégek járnak az élen 
70 százalék fölötti aránnyal, miközben az átlag 
25 százalék. A 11 főnél kevesebbet foglalkozta-

tó cégeknek mindössze 11,5 százaléka rendel-
kezik tanúsítvánnyal, bár ennek megszerzése és 
megőrzése jelentős munkát igényel. Tevékeny-
ség alapján ebben a körben is az iparvállalatok 
vezetnek 47 százalékkal. 

A visszajelzések alapján a GKI úgy véli, hogy a 
kisvállalkozások környezetvédelmi erőfeszítéseit 
jobban kell támogatni, mivel számukra kevésbé 
látható ezen tevékenységek megtérülése, így 
általában csak esetenként foglalkoznak a kör-
nyezet védelmével. A multinacionális cégek kö-
rében ezek a szempontok egyre népszerűbbek, 
belföldön viszont inkább csak a nagyobb cégek 
követik a példájukat. 

A közleményben idézett felmérés az idén má-
jusban készült. A környezettudatossági kérdé-
sekre 900 vállalkozás válaszolt, többségükben 
kis- és közepes cégek. 

A nagyvállalatok jobban ügyelnek a fenntarthatóságra, mint a kisebbek, de a tevékenység 
alapján is látszanak különbségek a környezettudatosságban - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt.

CZECZONCZECZON

A nagyvállalatok
környezettudatosabbak,
mint a kisebbek
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Megalakult a Magyar
Energiaközösségek és Rugalmassági
Szolgáltatók Szövetsége 

Megalakult az energiapiacon megjelenő új piaci szereplők - az energiaközösségek és rugal-
massági szolgáltató aggregátorok - érdekeit védő szakmai szervezet, a Magyar Energiakö-
zösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetsége (MERSZ).

A tájékoztatásuk szerint július 21-én a Techno-
lógiai és Ipari Minisztérium (TIM) adott helyet az 
újonnan megalakult szervezet alapító közgyűlé-
sének. A szövetség azzal a céllal jött létre, hogy 
az energiapiac hazai és nemzetközi szereplőivel 
közösen szakmai és szabályozási javaslatokat 
fogalmazzon meg. Célja a decentralizált ener-
giapiac kiépítése, segítve ezzel a megfizethető, 
fenntartható és ellátásbiztos energiapiaci mo-
dell kiépítését.

A szövetséget 15 alapító tag, már meglévő 
energiaközösségek és rugalmassági szolgálta-
tók hozták létre, és szeptemberben további ren-
des és pártoló tagok csatlakozásával számolnak.

Közölték: a MERSZ jelentkezését várja min-
den olyan, leendő vagy már bejegyzett energi-
aközösségnek, illetve rugalmassági szolgálta-
tónak, akik szeretnének értesülni a legfrissebb, 
őket érintő piaci változásokról, valamint közös 
szakmai támogatás útján tenni kívánnak érdeke-
ik előmozdításáért.

A szövetség tagja mások mellett a Bravosolar 
Kft., Cigándi Város Önkormányzata, a Danubia 
Energia Kft., az E.ON Energiatermelő Kft., az 
Energiabörze Kft., az Energo Hungary Kft., az 
Ewiser Energy Trade Kft., a Magyar Természetvé-
dők Szövetsége és a VPP Energiakereskedő Kft.

https://ujegyenloseg.hu/category/podcast/zold-egyenloseg/
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A leggyakoribb otthon tárolt eszközök listáján 
a mobiltelefonokat nem sokkal lemaradva köve-
tik a töltők és kábelek (61 százalék), majd a fej- és 
fülhallgatók (47 százalék), a videó/cd/dvd-leját-
szók (42 százalék), a számítógépek (39 százalék), 
a magnó, hifi (38 százalék), illetve a tv, monitor 
(37 százalék). Érdekesség, hogy nemcsak régi, 
elavult technológiák, de olyan, viszonylag újabb 
kütyük is szerepelnek a fiókban heverő eszközök 
listájában, mint a bluetooth-hangszórók (17 szá-
zalék) vagy az okos- vagy fitneszórák (15 száza-
lék). A megkérdezetteknek csupán 6 százaléka je-
lezte, hogy a felsoroltak közül egyik sem található 
meg az otthonában.

A kutatásból kiderült, hogy a legtöbben (61 
százalék) akkor vesznek új telefont, ha az előző 
használhatatlan lett, így például elromlott vagy 
elveszett, de sokaknál az is döntő tényező, ha az 
egyébként működőképes készülék nagyon el-
használttá vált (45 százalék), vagy nem rendelke-
zik valamely szükséges funkcióval (42 százalék). 

A választ adók 60 százalékának több mint 5 
telefonja volt valaha, ötödének pedig legalább 
10 készüléke, és a válaszok alapján ezek egy ré-
szét egyszerűen elteszik, amikor újra cserélik. Az 
otthoni tárolást említők közel felének (46 száza-
lék) három vagy annál is több használaton kívüli 
mobil van az otthonában, a megőrzött készülékek 
életkora pedig az esetek közel felében legalább 
10 éves, de a válaszadók ötödének 15 évnél ré-
gebbi mobilja is van.

A meg nem őrzött telefonok legjellemzőbb 
sorsa az, hogy elajándékozzák (38 százalék) vagy 
eladják (23 százalék) őket. Mindössze 14 százalék 
dönt úgy, hogy visszaviszi a telefont egy elektro-
nikai üzletbe vagy a szolgáltatóhoz, amivel elin-

dítja a készüléket az újrahasznosítás útján. Tízből 
nyolcan tudják, hogy nem szabad kidobni a hasz-
nált mobilokat a kommunális szemétgyűjtőbe.

A régi mobilok megfelelő kezelése azért is 
fontos - írták, mert a készülékekben olyan veszé-
lyes anyagok találhatók, amik a rendeltetésszerű 
használat során nem okoznak gondot, de nem 
megfelelő tárolás esetén, vagy a kommunális hul-
ladékba kerülve már ártalmasak lehetnek. Példá-
ul az öregedő akkumulátor elkezdhet szivárogni. 
Emellett a telefonokban olyan értékes fémek - 
köztük arany, ezüst, réz, vas - is találhatóak, ame-
lyek a készülékek újrahasznosítása során kinyer-
hetők. Arra is felhívták a figyelmet, hogy július 
18-tól az NMHH készülékcsere-programjában 
40 ezer forint támogatással lehet vásárolni új 
készüléket a használt 2G-s vagy 3G-s mobilokért 
cserébe.

A mobilszolgáltató megbízásából, az Ipsos ál-
tal készített, nemre, korra, településtípusra és ré-
gióra nézve reprezentatív országos kutatást idén 
július 1. és 6. között végezték.

Sok régi mobilt őrizgetnek otthon a magyarok: 63 százalékuk tárol otthon használaton kívüli 
mobiltelefont, ráadásul az esetek többségében több, 10-15 évesnél is régebbi készülék hever a 
fiókban - derült ki az egyik hazai mobilszolgáltató legújabb országos, reprezentatív kutatásából. 

Sok régi mobilt 
őrizgetnek
otthon a magyarok 
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GÜRTLER SZILVIA

1.) Legyen költségvetésed!

Az első és legfontosabb szabály, hogy doku-
mentáld a bejövő és a kimenő pénzáramlásodat. 
Vezesd minimum 3 hónapig, hogy mennyi a be-
vételed, és mire mennyit költesz. Legyinthetsz, 
hogy már százszor nekifutottál, és mégsem veze-
tett eredményre, ez viszont inkább a kitartásodat 
minősíti, mintsem a módszert. 

Több mint tíz évvel ezelőtt kezdtem el írni a be-
vételeket, kiadásokat és a mai napig rendszeres 
elszámolást vezetek. Bizton állíthatom, hogy az 
egyik legsikeresebb módja a költségek megfé-
kezésének. Azon előnye mellett, hogy naprakész, 
tűpontos képet látsz a pénzügyi helyzetedről. 

Tipp: Manapság már a legtöbb internetban-
kos felületen, vagy pénzügyi applikáción lehe-
tőséged van a költéseket kategorizálni. pl. élel-

5 hasznos tipp 
a költségeid optimalizálásához

Rémisztőnek hangozhatnak a rezsiárakról, 
és a növekvő megélhetési költésekről szóló 
hírek, mégis azt mondom, ne ijedj meg túlzot-
tan. 

Okos gazdálkodással, átgondolt tervezés-
sel egyrészt a háztartási költségvetésed hely-
zetét is javíthatod, másrészt a tudatos környe-
zeti használathoz is hozzájárulsz. 

Apróságokkal nagyon sokat tehetsz mind-
azért, hogy kiegyensúlyozottan, és kigazdál-
kodhatóan éld az életedet. 

Ezekkel a tippekkel egyenként havi 10.000- 
és 100.000 Ft közötti megtakarítást tudsz 
elérni. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy akár 
500.000 Ft-tal tudod csökkenteni a kiadásai-
dat, ha okosan, átgondoltan gazdálkodsz. 

Mindezt úgy, hogy semmiről nem mondasz 
le, csupán tervezettebbé teszed az életedet.

Lássuk hát a hasznos tippeket:

TIPPTIPP
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miszer, szórakozás, ruházkodás stb. Szándék 
kérdése mindössze, mivel egyetlen tollal és pa-
pírral is meg tudod oldani. Én egy kockás füzet-
ben kezdtem, és mai napig excelben tartom nyil-
ván a pénzügyeimet.

2.) Étkezz okosan!

Az egyik markáns tétel a költségvetésedben az 
élelmiszer kiadások összetétele. Enni kell, tudom, 
ám nem mindegy, hogy mit, hogyan és miből. Je-
lentős különbségeket tud okozni a vásárlási szo-
kásaidon való igazítás. 

Ha már elkészítetted a költségvetésedet, akkor 
könnyedén nyomon tudod követni az ételre köl-
tött forintjaidat. Nézd meg, hogy mennyi ételt ve-

szel heti átlagban. Bár ez ugyan nem költségveté-
si tétel, mégis érdemes megnézned azt is, hogy 
ebből mennyit dobsz ki utána. Azt is gondold át, 
hogy hányszor és hol vásárolsz. 

Tipp: Tervezd meg előre a heti menüt, és vásá-
rold be a hozzávalókat egy hétre előre. Ne térj el 
a tervtől, akkor se, ha a gyermekek éppen valami 
mást kívánnak. Megoldásként beépítheted a kö-
vetkező heti menübe. Mindenképp olyan helyen 
vásárolj, ahol kedvező áron tudod beszerezni a 
tételeket. Kerüld a kisebb, drágább boltokat, és a 
napi, impulzus-szerű vásárlásokat. 

3.) Használd tudatosan, környezetkímélően!

Rezsi kiadások címén alapvetően 3 nagy tétel-
ről beszélek: víz, villany és a gáz. Ezek mind szük-
séges tételek, amelyekért muszáj fizetni, mégis, 
minimális odafigyeléssel rengeteg felesleges 
energiát és ablakon kidobott pénzt megspórol-
hatsz. Így jó érzéssel, örömmel fizethetsz a szük-
séges, és ténylegesen felhasznált energiáért. 

Ha jól szervezed a mosás, mosogatás időpont-
jait, és formáját, az is rengeteget számít. A mo-

sogatógép szinte a legnagyobb energia és víz 
fogyasztó, ezért pl. egy egyszerű pohár öblítésre 
nem érdemes használni. A ruhákat is tudod hor-
dani többször, farmer, pulóver, felsőruházat hasz-
nálható kétszer-háromszor is akár. Szárítógépet 
egyáltalán nem javaslok, 1-2 napon belül minden 
megszárad. Télen fűtesz, és ez természetes. Az vi-
szont nem feltétlenül az, ha 24-25 fok van a laká-
sodban éjjel-nappal. 

Tipp: Zárd el a csapot, amikor nincs szüksé-
ged folyó vízre, mosogatásnál, fogmosásnál, ta-
karításnál. Kapcsold le a villanyokat, elektromos 
fogyasztókat, amikor nem vagy jelen. Használj 
energiatakarékos izzókat. Tekerd le minimum 
1 C fokkal az otthoni hőmérsékletet. Ezekkel a 
változtatásokkal a környezetre is kevesebb ter-
helést rósz.

4.) Ruházkodj fillérekből!

A ruhák, kiegészítők szintén egy nagy költség-
vetési tétel lehet. Szeretsz csinosan kinézni, diva-
tos, szép ruhákban megjelenni. Rengeteg áru-
ház, és egyre több online shop kínálja portékáit 
viszonylag kedvező áron. Talán éppen ez a legna-
gyobb veszély. Hiszen annyira kedvezőek az árak, 
hogy vétek lenne otthagyni azokat a szépséges 
darabokat, nemde? 

Nos, nyugodtan hagyd ott őket. Hiszen már 
most is annyi ruhád van a szekrényben, hogy 
megszámolni sem tudod. És ha a klasszikus „nincs 
egy rongyom se” felkiáltással élsz, akkor kukkants 
be a szekrényedben sorakozó rongyok közé. 

Tipp: add el a lehető legtöbb ruhádat, ame-
lyek a fazon, méret, tetszés szűrőn már nem men-
nek át. Új ruha vásárlása előtt adj magadnak 2 na-
pot, hogy átgondold, valóban szükséged van-e 
a következő darabra. Nézz körül bátran a turká-
lókban, és az olyan helyeken, ahol cserélheted a 
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ruháidat, így amikor eladsz egyet, veszel helyette 
egy aktuálisabbat. 

5.) Tervezd meg a közlekedésed!

Amint elkészíted a költségvetésed, nagy való-
színűséggel látni fogod, mekkora részt képvisel 
benne a gépjárműved fenntartása, karbantartása, 
adófizetési kötelezettsége, parkolási költségek. 
Az is lehet, hogy több autó is van a háztartásotok-
ban, amire nem feltétlen van szükségetek. 

Nem azt mondom, hogy add el gyorsan az au-
tódat, azt viszont igen, hogy gondold át, valóban 
szükséges-e minden helyszínre azzal utaznod. 

Évek óta autó nélkül közlekedem. Persze néha-
napján nekem is hasznos lenne, ám nagyon jól 
elvagyok, és mindenhova eljutok nélküle is. 

Tipp: használd időnként a közösségi közleke-
dést. Vonattal, metróval, busszal, villamossal szin-
te mindenhova eljuthatsz, néha még gyorsab-
ban, és egészen biztosan jóval olcsóbban, mint 
autóval. Akár átállhatsz a biciklis, vagy rolleres 
közlekedésre, amivel még inkább kíméled a kör-
nyezetet, és még egészségesebbé is válsz általa. 

Ezeket a tippeket megfogadhatod örömmel, 
önszántadból, tudatosan, vagy megvárhatod, 
amíg az élet és a gazdasági környezet rászorít.

Egészen biztos vagyok abban, hogy az út csak-
is erre vezet, hiszen a jelenlegi túlfogyasztásunk, 
elképesztő mértékű pazarlásunk nem tartható 
fenn a bolygó totális kizsigerelése, és további 
környezeti ártalmak okozása nélkül.

További tippeket, ötleteket találsz a videóm-
ban: https://youtu.be/D6HtFbZvhOk

vagy a hozzá tartozó ingyenes e-book-ban: 
https://mannacoach.com/wp-content/uplo-
ads/2021/06/Penzkezelesi-tippek-ebook-Manna-
Coach.pdf

https://youtu.be/D6HtFbZvhOk
https://mannacoach.com/wp-content/uploads/2021/06/Penzkezelesi-tippek-ebook-MannaCoach.pdf
https://mannacoach.com/wp-content/uploads/2021/06/Penzkezelesi-tippek-ebook-MannaCoach.pdf
https://mannacoach.com/wp-content/uploads/2021/06/Penzkezelesi-tippek-ebook-MannaCoach.pdf
https://mannacoach.com/5-napos-ingyenes-trening/


Csatlakozz a Csak POZITÍVAN közösséghez 
a Facebookon!

Köztünk biztonságban vagy!

“Csak Pozitívan - A tudatos ember magazinja” csoport

Nálunk szeretve vagy!
Itt otthon vagy!

Itt jó helyen vagy!

https://www.facebook.com/groups/273584193762189
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Az első félévben csaknem 75 ezer
ingatlan-adásvétel történt

Az emelkedő kamatkörnyezet miatt a máso-
dik félévben visszafogottabb ingatlanpiaci for-
galommal számolnak a szakemberek.

A kifutó Zöld otthon hitelprogram miatt a 
jelzáloghitel-piacon is csökkenő tendencia ér-
vényesült júniusban. Az ingatlan kereskedő 
becslése szerint a júniusi 120 milliárd összegű 
lakáshitel kevesebb az előző hónaphoz és a ta-
valyi azonos időszakhoz képest is. Az első fél-
évben azonban - a Magyar Nemzeti Bank első 
négyhavi tényadata és az ingatlan kereskedő  
májusi és júniusi becslése alapján - az emberek 
753 milliárd forint lakáscélú jelzáloghitelt vet-
tek fel, ami 26 százalékos növekedés a tavalyi 
első félévhez képest. 

Arra is kitértek, hogy a változó kamatkörnye-
zetben már nem jellemző, hogy az ügyfelek 5 
évnél rövidebb kamatperiódusú jelzáloghitelt 
válasszanak. A legalább 10 évig fix kamatozá-
sú hitelek aránya a legmagasabb, országosan 
85-90 százalék. Budapesten zömében 20 millió 
forint feletti az átlagos hitelösszeg, vidéken ke-

vesebb kiegészítés is elegendő az otthonterem-
téshez. A hitelfelvevők 25,2 százaléka családi 
otthonteremtési kedvezmény (csok) igénylést is 
csatolt a hitelkérelméhez, ez az előző negyed-
évhez képest országosan 7 százalékpontot 
emelt a támogatás népszerűségén.

A második negyedévben mind Budán, mind 
Pesten a 40-60 négyzetméter közötti ingatla-
nok voltak a legnépszerűbbek az ingatlanvásár-
lók körében. Budán az értékesített ingatlanok 
56 százaléka 900 ezer forintos négyzetméterár 
felett kelt el. A főváros pesti oldalán is a 900 
ezer forint feletti négyzetméterárú ingatlanok 
domináltak a piacon.

Vidéken a 40-60 négyzetméteres, valamint 
a 60-80 négyzetméteres ingatlanok keltek el a 
legnagyobb számban, a tranzakciók 29, illetve 
22 százaléka tartozott ezekbe a kategóriákba. 
Az országosan értékesített ingatlanok 30 száza-
lékánál a négyzetméterár 250 ezer forint alatt 
maradt, 12 százalékuknál pedig meghaladta a 
600 ezer forintot.

Az ingatlanpiacon csaknem 75 ezer 
adásvétel történt az első félévben, 10 
százalékkal kevesebb a tavalyinál, de 25 
százalékkal több, mint a járvány sújtotta 
2020-ban.
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www.in-my-backpack.com

Tisztelt leendő hirdetőink, cégek, vállalkozók, szervezetek!

Kérjük Médiaajánlatunkért látogassák meg 
weboldalunkat 

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

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

https://in-my-backpack.com/
http://cspm.hu/mediaajanlat/
mailto:ertekesites%40cspm.hu?subject=


Úgy gondolom, 
hogy egy ideális 
világban cégen belül 
nem marketingről 
vagy értékesítésről 
beszélünk. 

Hanem 
marketingről és 
értékesítésről. 

„
„
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KARÁSZI ALEXANDRA

Adott egy kereszteződés, ahol napjában 
több tíz vagy akár százezer autó is elhalad. 
A jelzőlámpák segítségével természete-
sen a közlekedés zavartalanul működik. A 
nap egyes szakaszaiban dugó van, máskor 
zöld hullámot kap az ember. Azonban ilyen 
mértékű forgalomnál meg van az esélye a 
baleseteknek is. Van olyan járművezető, aki 
megfeledkezik arról, hogy mások is közle-
kednek az úton, ez adódhat munkahelyi 
stressz miatt, magánéleti problémákból 
vagy bármiből. Az ilyen egymás útját való 
keresztezésből és figyelmetlenségből be-
következik a baj, megtörténik a baleset.

Hogy miért is kezdtem ezzel a példával? Ami-
att, mert ha az értékesítés és a marketing nem 
megfelelően keresztezik egymás útját, akkor ab-
ból még baj is lehet. Eddigi tapasztalataim alap-
ján, ha egy cégnél nem működik ez a két terület 
olajozottan és egymást támogatva, az a legna-
gyobb valószínűséggel a kommunikáció hiányá-
ból fakad. A kommunikáció hiánya pedig a straté-
gia hiányára vezethető vissza. Azaz máris itt a baj, 
bekövetkezett a baleset.

Úgy gondolom, hogy egy ideális világban cé-
gen belül nem marketingről vagy értékesítésről 
beszélünk. Hanem marketingről és értékesítés-
ről. Habár a kettő nem ugyanaz, viszont a céljuk 

megegyezik: a potenciális ügyfelek vonzása, vá-
sárlóvá tétele, majd a profit realizálása. Egy-egy 
személyes tanácsadáson is bőven beszélünk ar-
ról ügyfeleimmel, hogy például, hogyan lehet ha-
tékonyan erre a célra használni a LinkedIn adta 
lehetőségeket.

A legtöbb probléma abból fakad a megkülön-
böztetés kapcsán, hogy az értékesítési munkála-
tok és a marketingtevékenység gyakorta hason-
lónak tűnik.

Például egy marketingkampány arra irányul, 
hogy a potenciális ügyfeleket megtalálja és végig 
vezesse őket az értékesítési tölcsér lépcsőin, ahol 

Marketing vagy értékesítés helyett:
marketing és értékesítés
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„
egy ponton az értékesítő belép a képbe és átve-
szi a folyamatot, hogy tényleges vásárlóvá tegye 
az érdeklődőt.

Annak ellenére, hogy a kettő között tényleg 
van átfedés, a marketing és a sales nem ugyanaz, 
és különbséget kell tudni tenni a kettő között. De 
hogyan?

MI A MARKETING ÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZÖTT 
A KÜLÖNBSÉG?

A marketing és az értékesítés is üzleti funkci-
ók a cégen belül, a cég életében. Mind a kettő 
hatással van a potenciális ügyfelek megtalálására 
és a bevételre is. A marketing célja elsődlegesen 
az emberek érdeklődésének a felkeltéséről szól, 
a termék vagy szolgáltatás irányába, míg a sales 
ezen termékek és szolgáltatások eladására össz-
pontosít.

A marketingnek nem kell feltétlenül az értéke-
sítésről szólnia. Sok esetben tapasztalható, hogy 
cégen belül ezen a területen tevékenykedő cso-
portnak a feladata, hogy megragadja a vevő fi-
gyelmét, felkeltse az érdeklődését, bizalmat épít-
sen és odavonzza a lehetséges vásárlót.

Ehhez az is hozzátartozik, hogy a marketing 
feladata a márka identitás kialakítása, a vizuális 
megjelenés megalkotása, a kommunikációs stra-
tégiák felépítése. Ezek mind a későbbiekben az 
értékesítést fogják támogatni, de ezek a munka-
fázisok nem a közvetlen eladásról szólnak.

Azt is szem előtt kell tartani, hogy több típusú 
marketing fókusz van.

Vannak olyan marketing kampányok, melyek 
pushról szólnak, ez a régi technika ma már nem 
igazán működik, az emberek bannervaksága mi-
att szűrik az elfogyasztott tartalom milyenségét 
és minőségét. A marketing kapcsán rendszerben 
kell gondolkodnunk, ez egy hosszú távú építke-
zés, ami igazán gyümölcsöző, ha hagyjuk beérni 
a befektetett munkát.

Összességében a cél, hogy a különböző tech-
nikák segítségével a potenciális vásárlók szeme 
elé kerüljön a termék vagy szolgáltatás, akiknek 
érdekében áll ezt megvásárolni.

Ezzel szemben az értékesítés célja minden 
esetben a termék vagy szolgáltatás eladása, 
azaz pénzzé tétele. Az értékesítő kollégák felada-
ta, hogy a hozzájuk eljuttatott érdeklődőket vagy 
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azokat, akikkel ők vették fel a kapcsolatot vásárló-
vá tegyék. Cél az is, hogy a már meglévő vásárló-
kat bírják újabb és újabb visszatérő vásárlásokra. 
A salesnek nem feladata, hogy kampányokat ter-
vezzen, foglalkozzon azzal, hogy hányan iratkoz-
tak fel a hírlevélre, vagy hány lájkot kapott egy-
egy poszt, csak az érdekli, hány ember tette le a 
voksát fizetés formájában a vállalat mellett.

Összességében a marketing célja nem mindig 
az eladás, mint a sales esetében. A felállított elvá-
rások alapján mérhető a siker. Az üzleti cél a mar-
keting esetében például lehet a közösségépítés is.

HOGYAN TUD A KETTŐ REMEKÜL
EGYÜTTMŰKÖDNI?

Azok után, hogy átbeszéltük melyik, mit jelent, 
és mi a különbség a kettő között, felmerülhet a 
kérdés, hogy rendben, de ezek alapján, hogy tud 
a kettő bármilyen módon együttműködni?

A válasz jóval egyszerűbb, mint gondolnánk.
Ahogy az elején említettem, egy ideális világ-

ban, egy olyan cégnél, ahol megfelelően ki van 
építve a marketing és a sales csapat is, a kettő 
egymás keze alá dolgozik. Azaz, a marketing 
generálja a leadeket, magyarul érdeklődőket a 
sales csapat számára. Ezeket az érdeklődőket az 
értékesítők fel tudják keresni, és le tudják őket 
zárni sikeresen. Minél minőségibb potenciális 
célközönséget biztosít a marketing az értékesítés 
számára, annál könnyebb lesz a saleses munka-
társ dolga a lezárás kapcsán.

Azok a cégek, ahol minden olajozottan mű-
ködik, elengedhetetlen, hogy mind a két pillér 
meglegyen és jól funkcionáljon. Attól, hogy egy 
marketinges sok leadet generál, attól még szük-
ség van egy-egy ügyes értékesítőre, aki le is tudja 
zárni őket, aki kompetens a kérdések megvála-
szolásában, és a termék részletes bemutatásával 
vásárlásra bírja az érdeklődőt.

AZOK A BIZONYOS SZÁMOK

• Az értékesítési és marketingvezetők 87%-
a szerint az értékesítés és a marketing közötti 
együttműködés lehetővé teszi a létfontosságú 
üzleti növekedést. ( LinkedIn, 2020 )

• 85%-ban a sales részt vesz a napi marke-
ting kezdeményezések és események tervezésé-
ben. ( LinkedIn, 2020 )

• A tartalommarketing programok sikeré-
nek leggyakoribb mérőszáma az eladás. ( Hub-
Spot, 2020)

• A hatékony marketing tartalom 86%-ban 
támogatja a sales kommunikációját az ügyfelek-
kel. ( LinkedIn, 2020 )

MÉG EGY PÉLDA

Ki emlékszik arra az esetre, amikor az embe-
rek sátrat vertek az Apple bolt előtt Amerikában, 
már egy héttel azelőtt, hogy piacra dobták volna 
az új terméket? Na ez a marketing, amely annyira 
megtámogatta az értékesítési folyamatokat, hogy 
a vásárlási szándékkal rendelkező ügyfélnek nem 

https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/marketing-solutions/cx/2020/images/pdfs/moments-of-trust-v4.pdf
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/aligning-sales-and-marketing-the-art-of-winning
https://www.hubspot.com/state-of-marketing?hubs_signup-url=blog.hubspot.com%2Fmarketing%2Faccount-based-marketing-stats&hubs_signup-cta=null&hubs_post=blog.hubspot.com%2Fsales%2Fstats-that-prove-the-power-of-smarketing-slideshare&hubs_post-cta=HubSpot
https://www.hubspot.com/state-of-marketing?hubs_signup-url=blog.hubspot.com%2Fmarketing%2Faccount-based-marketing-stats&hubs_signup-cta=null&hubs_post=blog.hubspot.com%2Fsales%2Fstats-that-prove-the-power-of-smarketing-slideshare&hubs_post-cta=HubSpot
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/aligning-sales-and-marketing-the-art-of-winning
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az volt a kérdés, hogy fog-e pénzt költeni, hanem 
az, hogy mennyit. A tényleges végösszeg és az, 
hogy mennyi pénzt költ az ügyfél, az pedig már 
az értékesítők feladata.

A kettő remekül támogatja egymást. Mint 
ahogy a víz alkotóelemei az oxigén és a hidro-

gén. Mind a kettő szükséges ahhoz, hogy tiszta 
vizet ihassunk.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 
minden esetben marketingről ÉS értékesítés-
ről beszélünk. Ez az, amit nagyon érdemes 
megjegyezni.
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PÁLI PATRÍCIA

Te mire építed a branded?Te mire építed a branded?
Soft skill hard consequencesSoft skill hard consequences

Én nagyon szeretek Legozni és a családom a 
megmondhatója, hogy már egészen kis korom 
óta szenvedélyesen elkötelezett híve vagyok az 
egyedi építkezési formáknak és megoldásoknak 
amitől - ha még kísérletet is tettek újra és újra - 
nem lehetett eltántorítani engem.

Én csak építettem és építettem szó szerint 
kockáról kockára tettem le a kreativitás és in-
nováció építőköveit, tréningeztem elmémet 
az egymással kompatibilis elemek folyamatos 
újraalkotására, a részekből egy új egész meg-
alkotására.

És mi más, ha nem pont ez egy jó pszicholó-
gus feladata, mint a meglévő elemekből egy új 
egészet alkotni.

Kreatívan és innovatívan meglátni és megtá-
mogatni a meglévő elemekben rejlő potenciált 
és az újra építés lehetőségét a klienseim számára.

A gyerekkori furcsa alkotás így nőtte ki magát 
hivatássá az életemben és lett mára már - én csak 
így hívom - flagship store szlogenem az “Építsd 
tudatosan önmagadat! Építsd tudatosan pályafu-
tásodat!”

“Ha tudjuk, hogy mit építhetünk fel meglévő elemeinkből, ak-
kor csodák születhetnek! De egy jó építési terv híján a megada-
tott potenciált elherdálva és lealacsonyítva lehet, hogy csak vala-
mi silány építményt leszünk képesek létrehozni”
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Az egyszerűségből építkező 
custom made luxus

A Legonak vannak azok a gyűjtői darabjai, 
ahol elképesztő építményeket lehet felépíteni és 
itt a lényeg, alapdarabokból.

Állítólag ezért tart ezen építmények tervezése 
évekig, mert úgy lesznek végül összerakva, hogy 
speciális Lego elem mentesen “egyszerűen csak” 
alap Lego kockákból tudjon végül felépülni vala-
mi egészen különleges.

Egyszerű elemekből egy zseniálisan kidolgo-
zott útmutatónak köszönhetően egy szemet káp-
ráztató építmény építhető fel.

 
„Miből építkezünk?”

A barndedet önmagadból, a benned lévő ké-
pességekből, készségekből építed fel, magadat 
alkotod újra, mikor a brand építés útjára lépsz.

Szerintem 6 olyan soft skill van, ami alapvető 
fontossággal bír a branded építése során.

Ezek pedig nem mások, mint:
- kommunikációs készség
- érzelmi intelligencia
- konfliktuskezelő készség
- stressztűrő képesség
- innováció
- rugalmasság

Igen! Csak egy kérdés maradt!

„Milyen minőségben építkezünk?”

Te tudod pontosan, hogy ez a 6 skill milyen 
szinten áll, hol tartasz bennük?

Te tudod pontosan, hogy amikor elkezded 
építeni a brandedet, milyen szintű skillek lépnek 
működésbe?

Te tudod pontosan, hogy branded céljául kitű-
zött terveket a benned lévő skillek mennyire ké-
pesek a megvalósulás útján támogatni?

Te tudod pontosan, hogy melyik skilledre tudsz 
nagy biztonsággal építeni és melyik az, amelyik 
még gyenge lábakon áll és nem tudja szerepét a 
nagy terveden belül betölteni?

Az építkezés egy precíz mérnöki munka, ahol 
statikai biztonságot kell teremteni, ellenkező 
esetben veszélybe kerül építményed stabilitása, 
biztonsága és funkcionális használhatósága!

Ha egy építményt folyamatosan szerkezetileg 
meg kell támogatni, akkor nem tudja céljául szánt 
funkcióját betölteni, akkor csak energiát fog el-
vinni és nem fog hasznot hajtani! 

A fókusz az építmény megmentésén lesz, nem 
pedig tervszerű használatán!

Soft skilljeid így fognak hatni célul kitűzött ter-
vedre!

Soft skilljeid fogják az brand építésedhez szük-
séges alapot és hátteret adni!

“Azzal, hogy milyen szinten határozod meg 
soft skilljeid minőségét egyben kijelölöd, 

hogy azzal milyen célcsoportot fogsz tudni 
elérni és kiszolgálni! Te miként predesztiná-
lod saját sorsodat soft skilljeiden keresztül?”

Ezért fontos pontosan és precízen tudni, hogy 
milyen szinten állsz adott soft skill területén, hi-
szen akkor látod pontosan, hogy miből fogsz 
építkezni.

És ami még fontosabb, hogy ilyen - azaz a je-
lenleg adott soft skill minőségek és szintek - mi-
nőségű építőelemekből milyen építményt tudsz 
megalkotni.

A pontos tervezés alapja soft skilljeink precíz 
ismeretén alapszik, hiszen erre lehet egy szerke-
zetileg stabil tervet készíteni. Így lehet látni, hogy 
melyik soft skilled áll megfelelő szinten a célul 
kitűzött terved kivitelezéséhez. Így lehet ponto-
san látni, hogy melyik soft skilledet kell fejlesz-
teni, megtámogatni, a célul kitűzött tervedhez 
még pontosabban hozzáigazítani, rugalmasan 
újradefiniálni.

Ez a biztonság fogja elősegíteni és a hátterét 
adni, hogy a célul kitűzött terved minél sikereseb-
ben megvalósulhasson. Így tudod előre megter-
vezni, hogy a célul kitűzött terved megvalósítási 
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fázisai során melyik soft skill hogyan fog dominál-
ni, melyiknek melyik ponton kell nagyon fontos 
szerepet vállalni.

Azonban, ha ez a precíz és pontos tudás nem 
áll rendelkezésedre soft skillek területén brand-
építésed során, akkor súlyos gondok adódhat-
nak, melyek markáns veszélyt jelentenek a célul 
kitűzött terved konstrukciós kivitelezése során!

Ha túl alacsonyra értékeled magadat és soft 
skilljeidet, akkor nem mersz majd elég nagyban 
gondolkodni. Nem fogod tudni kihozni a benned 
rejlő valódi lehetőségeket és potenciált, amire 
persze így elsőre azt lehet mondani, hogy ez még 
nem is akkora baj, hiszen bővíteni mindig lehet 
egy tervet.

Rendben! Csak gondoljunk bele abba, hogy 
egy kedves családi házat milyen “könnyű lenne” 
felhőkarcolóvá átalakítani?

Nem véletlenül hasonlítottam előző cikkem-
ben - Hány fala van az otthonodnak? - a házépí-
téshez a célcsoportod meghatározását, hiszen 
brandeddel nekik építesz egy otthont, ahova be 
tudnak térni, amivel azonosulni tudnak.

Szóval, ha családi házat tervezel is, más célcso-
porthoz szólsz és ha felhőkarcolót építesz, akkor 
is más közönséget fogsz elérni.

Szóval, ha soft skilljeid szintjét és valódi terje-
delmét alacsonyabb szinten, szűkebbre szabva 
határozod meg, olyan önkorlátozó hiedelmek 
mentén fogsz elkezdeni építkezni, aminek közép 
- és hosszútávon lesz meg a böjtje, vagy fogal-
mazzunk úgy, hogy hamar ki fogod nőni építke-
zésed produktumát és ott fogsz állni, hogy rá-
építeni érdemben nem fogsz tudni erre az alap 
építményre - akkorát nem fogsz tudni fejlődni az 
erre az alapra történő bővítés által - ami egy va-
lódi fejlődés lenne, ami valóban az újra definiált 
terv lenne.

A valódi fejlődéshez és egy hozzád méltó terv 
kivitelezéséhez és felépítéséhez egy új építményt 
kell tervezned. Ez pedig sok erő, energia és a ki-
sebb építménybe fektetett energia elpazarlása.

Biztos, hogy van arra kapacitásod, hogy újra 
kezdjél egy építkezést?

Biztos, hogy kell egy “emlékművet emelni” 
rosszul megítélt soft skilljeidnek?

És itt van a történet ellenkező forgatókönyve, 
amikor valaki túl magasra értékeli soft skilljeinek 
szintjét.

Ha túl magasra értékeled soft skilljeid szintjét, 
akkor túl merészen fogsz tervezni, amihez nem 
adottak a skilljeid - talán túl későn fogsz rájönni, 

hogy instabil épületet építesz, hogy nem megfe-
lelő alapokra helyezted a brandedet, ennek pe-
dig súlyos következményei lehetnek.

Maradva az előző ház építős példánál, ez az 
a helyzet, amikor nagy magabiztossággal felhő-
karcolót kezdesz el tervezni és építeni, miközben 
csak egy kis házra lenne valós kapacitásod!

Mi fog történni? A kivitelezés óriási nehézsé-
gekbe fog ütközni, konstrukciós hibák fognak 
adódni a nem megfelelő építkezésnek köszönhe-
tően, folyamatos hibaelhárítási köröket kell futni, 
azaz a célul kitűzött terv nem, hogy nem fog épül-
ni, hanem minden erőddel az összeomlása ellen 
kell küzdened. Ez hatalmas erőt, energiát fog fel-
emészteni, de még ilyen áldozatok meghozatala 
árán is nagy valószínűség szerint maga alá fog 
temetni, ami egyet jelent a te megsemmisülésed-
del és egyben a célul kitűzött terv végleges sem-
mivé válásával.

Innen hogyan lehet felállni? 
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Látni, hogy minden igyekezet egy jól artikulál-
ható tragédia felé tart. 

Látni, hogy a kontroll lassan kicsúszik a kezedből.
Látni, hogy minden befektetett energia egy 

közelgő összeomlás erejét táplálja csak.
Látni, hogy totálisan rosszul mérted fel képes-

ségeidet és ennek megfelelően egy invalid cél 
megvalósítása mellett köteleződtél el.

Szembenézni az önmagadról felépített kép 
teljesen hamis tartópilléreivel.

Szembenézni a valósággal, hogy saját kataszt-
rófádat építetted fel.

Mindehhez elég erős lennél és képes lennél 
egy ilyen összeomlás után újra építkezésbe kez-
deni? Vagy hosszú időre nem maradna más, mint 
a romeltakarítás és kétségbeesett kármentesítő 
takarítás?

Ezért érdemes egy pontos mérési eredményre 
építve elkezdeni a tervezést, a célul kitűzött ter-
ved megvalósítását.

Hiszen egy ilyen eredmény birtokában a terve-
zés abból a fókuszból indulhat, hogy: „Én magam 
milyen alapanyaga vagyok a brandemnek?”

Azaz, lehetőséget ad egy pontos énkép felállí-
tására a soft skilleken keresztül, amiben látni lehet, 
hogy adott skill milyen szinten áll, hol vannak a biz-
tos pontok és hol kell fejlesztésben gondolkodni 
még így, a célul kitűzött terv megvalósításában.

Ha ez a folyamat megtörténik, akkor egy sok-
kal biztonságosabb és reálisabb tervezés veheti 
kezdetét.

Mert sokan abban tévednek, abban az illúzió-
ban ringatják el magukat, hogy majd megoldják 
az amúgy is tudott problémákat.

Hogy majd útközben – valamilyen csoda foly-
tán – ott a megvalósítási folyamat közben kijavítják 
és felfejlesztik azokat a hiányosságokat, amikkel 
így nyugalmi helyzetben sem tudnak mit csinál-
ni. Veszélyes elgondolás ez. Olyan elképzelés ez, 
mintha azt mondaná az akrobata, hogy védőhá-
lóval itt a gyakorlási fázisban nem meri megpró-
bálni megcsinálni azt az elemet, ami nehéz neki 
és nem megy, de majd élesben, amikor védőháló 
sincs, ellenben ott van rajta az éles helyzet adta 
teher megcsinálja ezt a rettegett elemet.

Milyen esélye van annak, hogy siker és nem 
valami hatalmas tragédia fog kialakulni egy ilyen 
szituációból?

„Milyen jól tudnak egymáshoz kapcsolódni 
az egyes skillek?”

Mert látni kell egy nagyon egyszerű dinamikát!
A stabil soft skillek ellensúlyozni tudják egy 

ideig a gyengébb soft skillek okozta aránytalan-
ságot, de van az a pont, ahol az instabilabb ele-
mek magukkal rántják a stabil elemeket is.

Ha nagyon nagy szintkülönbség van az egyes 
skillek között, akkor nem tudnak jól kapcsolódni.

Szerkezetileg egy instabil építmény jön létre.
Ennek a feltárására is gondoltam, mikor saját 

kérdőívemet megszerkesztettem.

Mert, hogy a soft skillek egy nagyon dinami-
kus rendszerbe rendeződnek és egymásra hatást 
gyakorolva mutatják meg első lépésben azt a 
fejlesztési irányt, amit meglépve egy sokkal sta-
bilabb építkezés jöhet létre a célul kitűzött terv 
megvalósításának útján.

  
„Brand solution - A mérhető újraépíthetőség”

Hogy miért kellett nekem saját építésű mérő-
eszköz?

Ez olyan, mint amikor a bűvész saját varázslat-
tal áll elő, vagy amikor egy sportolóról elnevez-
nek egy általa kifejlesztett elemet - ilyen érzés ez 
nekem

És ott van maga a folyamat, ami egy sokkal 
mélyebb és komplexebb rálátást ad - jelen eset-
ben - a soft skillek működésére, egyénre és annak 
teljesítményére való hatására.

Az egyszerű elemek elkezdenek egy komplex 
formává összeállni és a tervezési folyamat végére 
készen áll egy olyan forgatókönyv, melynek lé-
péseit követve az egyszerű doboz helyett ugyan-
azok az elemek lenyűgöző komplexitású alkotás-
sá állnak össze

Így válik valósággá és kézzel fogható produk-
tummá a gyerekkori szenvedélyes építkezés.

Szóval, hogy miért kellett egy saját mérőesz-
közt felépítenem nekem?

Hogy újra kézzelfogható produktummá váljon 
építési szenvedélyem és legyen egy saját építésű 
alkotásom!

Brand solution - A mérhető újraépíthetőség

Kimért vagy? 
Megmérettetni vagy nem megmérettetni? Az 

itt a kérdés! 
Te tudod már, milyen alapokra építed fel a 

brandedet? 
Mérettesd meg magadat egy biztos építkezési 

alapért!
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Előző havi „Kész átverés” című írásomban meséltem róla, milyen kihívásokkal nézek szembe 
éppen a munkahelyemen. Kerestem a megoldást és megígértem bármire is jutok a folytatás kap-
csán, mindenképpen megosztom Önökkel, kedves Olvasók.

Vendéglátás Másképp Blogi módra
 7.

Volt szó kitartásról szemben a „fel-adással” és 
megemlítettem, hogy egy dologban vagyok biz-
tos: abban, hogy a szívemre hallgatva hozok dön-
tést ismét, mert a szívem eddig még soha nem 
vert át.

Akkor sem, mikor annak idején elhatároztam, 
hogy vállalkozást indítok és megmutatom, ho-
gyan működhet másképp a vendéglátás. Tudom, 
hogy mindennek eljön az ideje és ez az álmom 
is megvalósul, ha egyelőre még várat is magára. 
Addig pedig mindössze annyi a dolgom, hogy 
türelemmel várok a soromra, miközben gyűjtöm 
mindazokat a tapasztalatokat, melyeket a követ-
kező nekifutáskor már kamatoztatni is tudok.

És hogy vajon miért határoztam így? Részben, 
mert van nekem egy nagyon kedves kommuni-
kációs tréner barátom, Kreutz Zsolt, Vele követ-
kező havi számunkban riportot is olvashatnak. 
A Páromon, Misin kívül (akit ebben a számban 
interjúvolok meg), Zsolt egy másik olyan Ember, 
aki minden egyes beszélgetésünk alkalmával tud 
mutatni nekem egy másik nézőpontot. Mely az 
adott pillanatnyi helyzetet egészen új színben ké-
pes feltüntetni számomra. Így történt ez most is. 

Mivel Zsolt korábban hosszú évekig nagyon 
sikeres értékesítőként dolgozott és tréningeket 
is tartott a témában, jelenlegi helyzetemben azt 
láttam a leginkább célravezetőnek, ha hozzá for-
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dulok tanácsért. S miután Ő néhány jól irányzott 
kérdéssel feltárta a helyzetet és kielemezte azt, 
már tudtam is, mi a legjobb megoldás az előttem 
álló hónapokra, hogy meg tudjam tartani a mun-
kahelyem anélkül, hogy tovább amortizálnám 
magamat a napi szintű elutasítások miatt.

Rájöttem, hogy az eddig hátrányosnak érzett 
helyzetemet hogyan tudom a javamra fordítani 
és úgy dolgozni, hogy folyamatosan érezzem, 
ami mindennél fontosabb számomra: hogy érté-
kes és hasznos információkat adok az ügyfelekkel 
folytatott beszélgetéseim során.

És lássunk csodát, amint elhatároztam, hogy 
más szemüvegen keresztül nézek az előttem 
álló feladatra, már az első nap azt vettem észre, 
hogy sokkal könnyedebben és lazábban tudom 
kezelni a munkámmal természetesen együtt járó 
„NEM”-eket. Ráadásul úgy, hogy ezek már nem is 
a telefon rám csapásában nyilvánultak meg, ha-
nem olyan őszinte tapasztalat megosztásokban, 
melyekkel már tudok mit kezdeni. Mikor valaki 
értelmesen, ész érvekkel alátámasztva indokolja 
meg, hogy mi oka van arra, hogy ott és akkor 
esze ágában se legyen velem távértékesítésben 
biztosítást kötni.

Ennek köszönhetően most már el tudom fo-
gadni, megérteni és tiszteletben tartani ezeket 
a visszajelzéseket, sőt úgy kezelni, hogy minden 
egyes „NEM” közelebb visz egy jól megalapozott 
„IGEN”-hez. Melynek a vége mindkét fél részéről 
elégedettség és nyereség lehet. Mert az ügyfél 
ár-érték arányban a számára legmegfelelőbb 
szolgáltatást kapja, én pedig jóleső elégedett-
séggel zárhatom azt a napomat, hiszen tudom, 
hogy segítettem valakinek abban, hogy egy vá-
ratlan esemény kapcsán elkerülhesse, hogy ne-
héz anyagi helyzetbe kerüljön.

Hát így leszek néhai felszolgálóból lassan, de 
biztosan olyan pénzügyi tanácsadó, aki legjobb 
tudásom szerint szolgálom az ügyfeleket egy, a 
korábbi hivatásomtól egészen eltérő területen. 
Az út még hosszú tudom jól, de napról napra 
érzem, hogy egyre közelebb kerülök az általam 
vágyott cél eléréséhez. És már nem az számít, 
hogy néha sírva és anyázva haladtam egy nagyon 
keskeny ösvényt vágva a pályamódosítás dzsun-
gelében, hanem hogy egyetlen pillanatra sem 
álltam meg és mindig a megoldást kerestem. S 
mint tudjuk, aki keres, az talál. Kívánom Önöknek 
is, hogy találják meg a maguk útját és haladjanak 
rajta hozzám hasonlóan töretlen hittel és mindig 
megújulni képes lelkesedéssel.
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Pár hónapja kezdett riportsorozatom interjú 
alanyai mind olyan Emberek, akiket azért mutatok 
be Önöknek, kedves Olvasók, mert kiemelkedő 
értéket adva képviselik Hivatásukat és segítenek 
mások életét szebbé, jobbá, könnyebbé tenni. 
Akiknek sokat köszönhetek és akikről úgy érzem, 
fontos, hogy minél többen megismerhessék őket. 
Nem csak azt, hogy pontosan mivel foglalkoznak, 
hanem azt is, hogy nekik mit ad az, amit csinálnak. 
Miért választották azt a pályát, amit és hogyan 
csöppentek az én életembe.

E havi számunkban egy kicsit rendhagyó be-
szélgetés következik. Majzik Mihályt, a PCBUTIK.
eu alapítóját ugyanis nem a munkája kapcsán is-
mertem meg. Az internetnek köszönhetem Őt és 
azt, hogy lassan egy éve az életem, a mindennap-
jaim része lett.

Sokat tanultam tőle az elmúlt hónapokban és 
hálás vagyok érte, hogy bár vannak dolgok, me-
lyeket illetően más véleményen vagyunk, a se-
gítségével sokszor ismerhetek meg olyan néző-
pontokat, melyek mindig sokat adnak számomra. 
Ezért hoztam el Őt most Önöknek, hogy lássák 
milyen is lehet a számítógép értékesítés másképp.

Felújított PC megfizethető áron
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Mondd csak Misi, hogy indult Nálad a „számí-
tógépesdi”?

Gyerekkoromban sokat legoztam, már akkor 
szerettem építeni. A gépekben is inkább a hard-
ver része érdekel, az, hogy amit összerakok, az 
tökéletesen működjön. Egy jó barátommal csi-
náltuk meg az első boltunkat 2001-ben Újpalo-
tán Dream Computers néven, ami kicsit több, 
mint 1 évig működött. 20 éves voltam akkoriban, 
szinte még gyerek. Eleinte csak új gépeket érté-
kesítettünk, de bennem folyamatosan motoszkált 
a gondolat, hogy foglalkozzunk használt eszkö-
zökkel is. A közös biznisz utolsó három hónapjá-
ra született meg a döntés, amit én már korábban 
is preferáltam, hogy ebbe az irányba bővítsük a 
tevékenységünket. A megérzésem bejött: ez a 
vonal jobban ment, de az együttműködésünk be-
fejeződött.

Ezután csináltad meg akkor egyedül a PCBU-
TIK-ot?

Nem, az még jó ideig váratott magára. Több 
évig bolt nélkül dolgoztam, online hirdetéseken 
keresztül, házhoz járva szolgáltam ki az ügyfele-
ket és több céggel működtem együtt bedolgo-
zóként. 2007-ben megalakult a Számtech.NET PC 
Bontó, ami egy éven belül megkapta a  pcbonto.
org domain nevet s ezzel indult el valójában a 
használt számítógépek értékesítése az életem-
ben. Ebben a vállalkozásban összesen nyolcan 
dolgoztunk együtt. 2007 és 2009 között először a 
Csengery utcában voltam egyedül egy 16 m2-es 
boltban, később lett egy kollégám és egy másik 
bedolgozó srác (műszerész), aztán folyamatosan 
bővült a csapat. Addigra egy 50 m2-es helyisé-
get tudtunk bérelni a Dob utcában. Két iskolának 

lettünk a rendszergazdái és 87 partner részére 
szállítottunk országszerte számítógépeket és szá-
mítástechnikai alkatrészeket. Ezeket a termékeket 
Csehországból és Hollandiából szereztük be. A 
Számtech.NET PC Bontó 2011-ban bezárta kapu-
it, 2 havonta 2 embertől kellett megválnunk, mi-
vel az akkori rendszer központosította az iskolák 
kiszolgálását. Ezzel elvette tőlünk a legnagyobb 
stabilitást, illetve a piacon fellépő hatalmas pénz-

hiány következtében partnercégeink közül több, 
mint 80 végleg lehúzta a rolót. A következő pár 
évben még kétszer indítottam saját üzletet, Bu-
dán és a Körúton, de egyik sem váltotta be a hoz-
zá fűzött reményeket. 2014-re eljutottam odáig, 
hogy úgy éreztem, eljött az ideje, hogy valami 
egészen mást csináljak, legalább átmenetileg.

Mi mellett döntöttél akkor és miért pont azt 
választottad?

Úgy határoztam, hogy külföldön próbálok sze-
rencsét. 2012 óta egy saját online rádiót üzemel-
tettem több, mint 20 műsorvezetővel. Innen szár-
mazott az ismeretség is, akihez két műsorvezető 
társammal együtt Angliába mentünk ki dolgozni.

Mit csináltál odakint?
Dolgoztam egy húsüzemben és egy pékség-

ben, tehát valóban sikerült valami egészen más-
ban tapasztalatot szereznem. Később kiköltözött 
hozzám a kisfiam és az akkori párom, így együtt 
lehetett a család. Sajnos azonban a kisfiamnak 
nagyon honvágya volt, ezért 2015-ben visszaköl-
töztünk Magyarországra, én pedig újra a korábbi 
hivatásomnak kezdtem élni.
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Honnan jött a mostani név?
2015-ben született meg a fejemben, az Ang-

liában töltött idő alatt. Odakint egy barátommal 
csináltunk egy közös vállalkozást, ahol megfogal-
mazódott, hogy ha visszatérek Magyarországra, 
akkor egy teljesen új, rövid, tömör, mindent leíró 
névvel robbanjak vissza a hazai számítástechnikai 
piacra. Ez lett a PCBUTIK.eu.

Miért használt gépek?
Inkább felújítottnak hívom, mert a használt 

szót nem szeretem. A hozzánk kerülő gépeket 
ugyanis minden esetben felújítom és akár egyedi 
igények szerint bővítem is természetesen. Elérhe-
tő áron beszerezhető és továbbértékesíthető ter-
mékekről van szó. Nem feltétlenül az új jó mindig 
mindenből, sokszor a régebbi gépek stabilabban 
működnek, mint egy új. És ez a laptopokra is igaz, 
amikkel szintén foglalkozom. Sosem a gamer 
szegmenst kívántam kiszolgálni, hanem azokat 
az átlag felhasználókat, akik a mindennapi mun-
kájuk, és a szabadidő eltöltése során használnak 
számítógépet.

Ők akkor a Te igazi célközönséged?
Igen, az a középosztálybeli réteg, aki nem en-

gedheti meg magának a drágább gépeket, ha-
nem inkább egy stabilan működő, megbízható, 
ár-érték arányban korrekt gépet igényel. Nagy ta-
pasztalattal rendelkezem e téren, hiszen 24. éve 
foglalkozom számítógépek szervizével, építésé-
vel és kereskedelmével. 

Mostanában nagy divat a webáruház. Elérhe-
tők-e a termékeid, szolgáltatásaid ilyen formá-
ban is?

Érdekes kérdés. Nagyon sokszor nekifutottam 
és mindig azt láttam, hogy felesleges. Több ügy-
felem szó szerint ezt mondta az évek során: Misi, 
csak webshopot ne csinálj! És igazuk is lett. Idén 
május 10-től egy hónapra kísérleti jelleggel egy 
külső vállalkozás segítségével összeraktunk egy 
nagyon profi webáruházat. Azt láttuk azonban, 
hogy nagyon sok energiát elvisz és a személye-
sen hozzám látogató ügyfelektől rabolja el az 
értékes időt. Ráadásul meg sem térült ez a fajta 
befektetés. Az elmúlt 7 évben ugyanis vásárlóim 
megszokták, hogy nincs webes értékesítési felü-
let. A tesztidőszak alatt azon mosolyogtam, hogy 
már ment a webshop, de az ügyfelek továbbra is 
telefonon kerestek meg és érdeklődtek, hogy ez 
meg az van-e a boltban. Kértem őket, hogy ren-
deljék meg a webshopban! Mire a válasz kivétel 
nélkül ez volt: ááá, én inkább lemegyek érte. Úgy 

döntöttem tehát, a webáruházat csinálják a na-
gyok, meghagyom nekik. A PCBUTIK.eu ugyanis 
nem a klasszikus raktár nélküli üzlet. Nálam valós 
termékek vannak a polcokon. Ahogy én látom a 
webshoppal mindig csak a baj van. Egy webáru-
ház személytelen. Én a közvetlen, személyes ta-
lálkozásokra építek. Nem egyszer van „bandázás” 
az üzlet hátsó bejáratánál, mikor több ügyfelem 
jön össze nálam egy gyors üdítős-kávés beszél-
getésre. Rajtam keresztül sokan ismerkedtek meg 
egymással és tartják a mai napig is a kapcsolatot, 
tehát a PCBUTIK egyben egy közösségi hely is.

Ebben más tehát a PC Butik? A mindennapi 
kapcsolódásokban?

Pontosan. Családias hangulatban értékesítek, 
pénztárca- és ügyfélbarát hozzáállással, a min-
denkorit tartva szem előtt. Az a cél, hogy min-
denki nyerjen a hosszútávú együttműködésen, 
nem pedig, hogy kacsalábon forgó palotában 
lakhassak és drága autót vezethessek. Mercivel 
járok ugyan, de csak azért, mert a 198-as busz 
vonalán ilyen típusú járművek közlekednek. So-
kakkal ellentétben az üzletben nem a meggaz-
dagodásra hajtok. A vállalkozók többsége sajnos 
úgy áll hozzá, hogy rövid távon szeretne nagyot 
kaszálni. A mai világban ez helytelen nézőpont. 
Azt vallom, hogy hosszú távon kell megbízható, 
korrekt árú szolgáltatásokat nyújtani az ügyfelek-
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nek, hogy mindig visszajöjjenek és másoknak is 
jó szívvel ajánljanak. Úgy gondolom, hogy az elé-
gedett vevő a legjobb reklám. 10 ügyfelemből 
6-8 új vásárló ajánlás útján tér be hozzám. Mikor 
az ismerősök kérdezik tőlem, hogy hogy megy a 
bolt, soha nem azt mondom, hogy jól vagy éppen 
rosszul. Csak annyit válaszolok erre a kérdésre, 
hogy: gyere be, nézd meg, működik. Soha nem 
vágytam milliós fizetésre. Nem mondom, hogy 
nem lenne jó, de a pénz sajnos a legtöbb embert 

megváltoztatja és nem feltétlenül jó irányba. Any-
nyit viszont elmondhatok, hogy amire kellett ed-
dig, arra mindig megvolt a fedezet.

Az eddigieken kívül van-e még valami, ami üz-
leti szempontból fontos számodra?

Még amikor az első boltot nyitottam, akkor 
megfogalmazódott bennem, hogy minden év-
ben valami újat tudjak adni az ügyfeleknek. Nem 
is feltétlenül áruban, hanem inkább egy különle-
ges vásárlói élményt, hogy aki egy év múlva visz-
szajön hozzám még jobban érezze magát, mint 
korábban. Az élmény nem más, mint hogy az üzlet 
minden évben valamilyen módon megújul. Akár 
csak egy tisztasági festés vagy új bútorzat formá-
jában. Ez a dolog a 2015-ben indult PCBUTIK-nál 
is ugyanúgy megmaradt. Ezen kívül érdemes le-
het tudni, hogy az üzlet nyitvatartási idején túl is 
elérhető vagyok telefonon, akár este 10-ig is. 

A számítástechnikán kívül van-e más szolgál-
tatásod is?

2020. februárja óta lehetőség van nálam mo-
biltelefon előfizetést is kötni, illetve idén tavasszal 
az egyik legismertebb futárcég csomagpontja 
lettem. 

Mik a további tervek megújulás tekintetében?
Az idei évben elkezdődik az ügyfélparkoló 

felújítása, ezen kívül az üzlet portálja is új dizájnt 
kap. Szeptembertől pedig mindegyik asztali gép-
nél külön feltüntetem annak tényleges fogyasztá-
sát. A honlapon továbbá egy új kategória jelenik 
meg, a saját márkás LiliRose számítógépek. Va-
lamint azon vagyok, hogy az eddig megszokott 
színvonalat ezek után is a lehetőségekhez mérten 
elérhető áron biztosítsam.

Miért pont LiliRose és mi lesz ebben az újdon-
ság?

Az én kis hercegnőmet, a kislányomat Lilirózá-
nak hívják, innen a név. Ebben a kategóriában vál-
nak elérhetővé a kifejezetten alacsony fogyasztású 
számítógépek, melyek kizárólag új alkatrészekből 
állnak és három év garanciával értékesítem őket.

Mindezt egyedül csinálod vagy van segítsé-
ged?

Az árubeszerzésben nagyon sokat tudok a 
Családomra támaszkodni, ugyanis 80%-ban ők 
szállítják be hozzám az árut. Ezen kívül az elmúlt 
15 év alatt olyan partneri kapcsolatokat alakítot-
tam ki, melyeket ma már nyugodt szívvel nevez-
hetek barátságoknak is.

Rájuk is számíthatsz ezek szerint abban, hogy 
ki se kelljen tenni a lábad az üzletből nyitvatartá-
si idő alatt?

Gyakorlatilag igen, mivel a PCBUTIK-ot egye-
dül üzemeltetem. Voltak próbálkozások, hogy le-
gyen mellettem valaki, akire maximálisan tudok 
támaszkodni, de sajnos az esetek nagy részében 
a jelöltek nem tudtak 100%-ban azonosulni az én 
üzleti filozófiámmal és értékrendemmel. Ennek 
ellenére mindannyiukkal megmaradt a jó emberi 
kapcsolat. 

Egyedül vinni a hátadon egy sikeres vállalko-
zást hosszú évek óta, azért megterhelő lehet több 
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szempontból is. Hogy kapcsolsz ki a munkából, 
mi az, ami segít abban, hogy folyamatosan képes 
légy újra tölteni a belső erőtartalékaidat?

Nos a főzés, amit egyszerűen imádok. Szere-
tek ételekkel, ízekkel kísérletezni és megörven-
deztetni a Szeretteimet egy-egy finom saját fo-
gással. Másodsorban van egy némileg költséges 
hobbim, gyerekkorom óta vasútmodellezek. Itt ki 
tudom élni mindazokat a kreatív energiákat, me-
lyek egészen más irányban mozgatják meg a fan-
táziámat, mint amire a melóban szükség van. 

Mit üzensz az Olvasóknak?
Az első és legfontosabb a gépek rendszeres 

karbantartása. Ahogy az autónál az olajcsere, itt 
az éves takarítás, hűtőpaszta cseréje a gép álla-
potfelmérésével egybekötve az, ami hosszú tá-
von csökkenteni tudja a költségeket. Javaslom 
ezen kívül, hogy bátran próbáljanak ki alternatív 
operációs rendszereket (Zorin OS, Ubuntu, Linux 
Mint), melyek díjmentesen elérhetők és letölthe-
tők magyar nyelvű verzióban is. Érdemes továb-
bá átgondolni, hogy mikor valaki cserélni kívánja 
a meglévő gépét vagy bővíteni kívánja a családi 
számítógép parkot, pontosan milyen célra akarja 
használni, milyen összeget tud erre fordítani és 
milyen időtartamra akarja megvásárolni az adott 
számítógépet vagy laptopot. Ezen szempon-
tok alapján van rá ugyanis a legnagyobb esély, 
hogy pontosan azt kapja a pénzéért, ami neki a 

legmegfelelőbb. S végül, de nem utolsósorban: 
SSD-re nem mentünk, mert egy esetleges meghi-
básodás esetén, az itt tárolt adatok visszaállítása 

nem lehetséges! Aki pedig az általam elmondot-
tak alapján úgy érzi, szívesen néz körbe a PCBU-
TIK-ban, annak legjobb tudásom szerint állok 
rendelkezésére, hogy megtalálja a számára ideá-
lis eszközt munkához, tanuláshoz, szórakozáshoz.

Majzik Mihály PCBUTIK.eu
+36/708858505

http://www.pcbutik.eu/
https://www.facebook.com/PCbutik.eu

http://www.pcbutik.eu/
https://www.facebook.com/PCbutik.eu
https://epitoguruk.hu/
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UDVAR MELINDA

Sikeres vállalkozás – Sikeres vállalkozás – 
sikeres vállalkozó?sikeres vállalkozó?

A kistarcsai Bazsalikom pizzéria tulajdonosa-
ihoz régi barátság fűz. Noth Gábor és felesége 
Nothné dr. Kiss Adrienn építette fel lépésről lé-
pésre ezt a pizzériát türelemmel, alázattal. Külső 
szemlélő számára lassabban tették meg a lépé-
seket, de talán pont így tudták megvalósítani az 
elképzeléseiket, az álmaikat. 

Noth Gábor, a kistarcsai Bazsalikom pizzéria 
megszületésének titkait, motivációit így foglalja 
össze:

Kistarcsán élünk a feleségemmel és a fiunkkal, 
ha úgy tetszik a főváros perifériáján. Ha jóra, vagy 
valami különlegesebbre vágytunk a gasztronómi-
át tekintve, akkor mindig be kellett mennünk Bu-

Sajnos napjainkban, köszönhetőn a világban 
már lezajlott és jelenleg is folyamatban lévő vál-
tozásoknak, szomorú híreket is hallani vállalko-
zásokról, vállalkozókról. Mindenki ismer olyan 
üzletet, vendéglőt, szolgáltatót, amely hosszú 
évek, évtizedek működését követően kénytelen 
feladni, és bezár.

A rossz hírek között azonban mindig vannak 
kivételek, amelyek elgondolkoztatják az embert. 
Mindig vannak sikersztorik, amelyek kapcsán 
felmerül a kérdés, hogy ha tíz másik üzlet bezárt, 
akkor annak az egynek, hogy a csudába sikerült? 
Hogyan lehetséges az, hogy a közkedvelt olasz 
éttermek, pizzériák közül egyesek rendkívül 
népszerűek, míg vannak olyanok, amelyek hó-

napról - hónapra próbálnak nyereségessé válni 
és túlélni.

Két – szívemhez közel álló – vállalkozóval be-
szélgettem, akik kitalálták, megcsinálták a saját 
vállalkozásukat. Figyelték a világban zajló válto-
zásokat, levonták a saját következtetéseiket, és 
megvalósították az álmukat, vagy azt az üzleti 
modellt, amelyben hisznek, és amelyben hite-
lesen tudnak tevékenykedni. Ezek a vállalkozók 
nemcsak minőségi, érzelmi szempontok alapján, 
hanem a piszkos anyagiak nézőpontjából is sike-
res vállalkozásokat vezetnek, és szövögetik to-
vább az álmaikat: hogyan lehetne ennél is jobb 
és teljesebb, amit megálmodtak?
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dapestre. Vendég fejjel gondolkozva jött az ötlet, 
hogy ezt a „különlegeset” mi kihozzuk oda, ahol 
még nincs. 

Egy nápolyi nyaralás alkalmával, valami isteni 
sugallat hatására a szállásunkat Nápoly egyik leg-
régibb és leghíresebb pizzériája közvetlen szom-
szédságában sikerült lefoglalni. Az első utunk a 
pizzériába vezetett és a pizzák elfogyasztása után 
azonnal, mintegy villámcsapás, jött az ötlet, hogy 
ezt a 300 éves múltra visszatekintő tradíciót pró-
báljuk meg reprodukálni és elhozni Magyaror-
szágra.  

A Giorgio Perlasca Kereskedelmi és Vendéglá-
tó-ipari szakközépiskolában tanultam, majd utána 
technikusi képesítést is szereztem. Ezt követően a 
Főiskolán (KVIF) folytattam a tanulmányaimat, de 
egy kaland az USA-ba hívott. Egy luxus óceánjá-
ró hajótársaságnál kezdtem el dolgozni, aztán 11 
év és egy étterem igazgatói pozíció lett a vége. 

Vendéglátás területén szereztem tapasztalatot, itt 
is elengedhetetlen az elkötelezettség, és ami a 
legfontosabb, az alázat. Ezt a szakmát ezek nélkül 
nem lehet folytatni.

Miután 2011-ben végleg hazatértem, át kellett 
gondolnom, hogy mihez kezdek. Nem tudtam 
magam elképzelni más szegmensben, de nem 
volt könnyű visszailleszkedni sem. Tudtam, hogy 
a töredékét fogom csak hazavinni, mint amit kint 
kerestem, de ez volt a legkevesebb, hiszen a ke-
mény, megfeszített munkának köszönhetően egy 
alap-egzisztenciát meg tudtam teremteni. Egy 
rendezvényszervező céghez kerültem, ahol ban-
kett vezető voltam, több száz, (10-4500 fős) ren-
dezvényt bonyolítottam le, nagy kihívás volt, de 
ez volt benne a plusz, a változatosság, élveztem, 
hogy mindig más helyszínen volt a rendezvény. 
Szerencsés vagyok, mert soha nem volt unalmas 
munkahelyem, nem éreztem a kiégést. Sok helyre 

eljutottam a világba és nagyon sok kultúrát, em-
bert megismerhettem. Feleségem családja révén 
kerültem bele a mezőgazdálkodásba, amelynek 
köszönhetően a természettel egymásra találtunk: 
mindig megnyugtat ebben a rohanó és folyama-
tosan változó világban. Mivel semmit sem csiná-
lok fél gőzzel, az alapoktól szeretem megérteni 
és felépíteni a dolgokat, ezért Gödöllőn időköz-
ben agrármérnöki diplomát szereztem, Engem 
általában nem csak a végeredmény érdekel, ha-
nem az odavezető út is, sőt az talán még jobban. 
Így elmondhatom, hogy a pizzát nem csak meg-
sütni tudom, hanem az összes hozzávalóról tudok 
beszélni és akár meg is tudom termelni. Persze 
az alapanyagok döntő része Dél-Olaszországból 
érkezik, így erre nincs szükség, de ez nekem így 
kerek egész.

2018-ban volt az említett nápolyi utazás és a 
hazatérés után azonnal előkerült a toll és a papír. 
Nagyon precíz ember vagyok, ezért elkezdtem 
számolgatni: az ingatlan, a helyszín felkutatása, a 
kemence megrendelése voltak az első nagyobb 
lépések. Sikerült Kistarcsán, a főúton (3-as út) egy 
pici üzlethelyiséget megvásárolnunk. Emlékszem, 
hogy amikor rátaláltunk, képesek voltunk az üzlet 
előtt a parkoló autóból órákig számolni az autós-
forgalmat, valamint tervezgetni, hogy milyen len-
ne kinézetre egy nápolyi pizzéria Kistarcsán. Mint 

minden új vállalkozásnál, itt is voltak kérdőjelek. 
Bármennyire is hittünk töretlenül benne, akkor is 
egy nagy kihívás volt: 2020 októberében, a Co-
vid sűrűjében már minden készen állt, de már az 
elején úgy gondoltuk, hogy nem lesz kiszállítás, 
mert ez a pizza a kemencéből a tányérra helyez-
ve a legfinomabb és a legélvezetesebb. Ezért tü-
relmesen vártunk, közben az ismeretségi körben 
kaptunk hideget, meleget, hogy a kiszállításos 
ételrendelésé a jövő és ez nem fog működni. 
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2021 június 5-én nyitottunk, és amit tapasztal-
tunk, az valami hihetetlen volt. Óriási örömmel és 
nagy kíváncsisággal jöttek kipróbálni az újat, az 
eredetit, az autentikusat. A pizza világszerte a leg-
nagyobb számban eladott étel, de sokféle variá-
ciója létezik. Mi, a mai napig és ezután is csakis az 
eredeti nápolyi pizzákat készítjük, amelynek 300 
éves hagyománya van. 

Egy év sok idő és sok minden történt ezalatt: 
bekerültünk a Dining Guide Top 100 Étterem Ka-
lauzába, a Google és Fb értékelésink jelenleg a 
maximum 5*-on állnak. 

Visszatekintve: gyakorlatilag semmilyen aka-
dályt nem gördített elénk a Jóisten, minden úgy 
alakult, ahogy elterveztük. Úgy éreztük, hogy va-
laki a kezünket fogja folyamatosan, ez azóta is tart.

2019-ben indítottam egy csoportot a FB-on 
(Nápolyi pizzát kedvelők klubja), amely kimon-
dottan a nápolyi pizzákkal foglalkozik. Ez tulaj-
donképpen egy hobbi csoport, amely most már 
17000 tagot számlál. A social média erejét is ki-
aknáztuk, amellett, hogy nápolyi pizzákat készí-
tünk szigorú előírások alapján. Jövőbeni céljaink 
között szerepel, hogy a nápolyi pizzákat házhoz 
is visszük, de nem kiszállítva, hanem egy mobil 
egységen dolgozunk, aminek az alapja egy tűzol-
tóautó. Egy minősített pizza kemence kap helyet 
benne, ami pont olyan, mint ami most az üzletben 
van. Nem feltétlenül a fesztiválozás a cél, hanem 
kisebb céges-, vagy akár magán rendezvények 
kiszolgálása (esküvők, céges csapatépítők stb.) 
Új üzlet nyitása is tervben van, de egyelőre lépés-
ről-lépésre haladunk.

Nekem a siker titka az elhivatottság, és az, hogy 
hiszel abban, amit csinálsz! Ott vagy, komoly részt 
veszel ki a munkából, mert nincs más út. Csak így 
lehetséges!

A másik szintén gasztronómia területén indult 
vállalkozás: a Rétescake, amely egy tradicionális 
desszertre épít, de a megvalósítás más úton, más 
módon indult el és halad jelenleg is.

A Wikipédia szerint a rétes a XIX. század óta 
Magyarországon az ünnepi, lakodalmi étkezé-
seknél hagyományos édességnek számít. A pári-
zsi Ritz Hotel étlapján a 19. század elején szere-
pelt a „Rétes Hongrois”, melynek elkészítéséhez 
a réteslisztet Magyarországról rendelték és a 
cukrászokat Pestre küldték tanulni.

Ismeretségi körömben nagyjából mindenki 
szereti, van, aki a túrosra, van, aki a tökös mákos 
rétesre esküszik, de komoly táborral rendelkez-
nek az almás és meggyes rétes rajongók is.

Karácsony Ildikó és férje, Földes Tamás, a Ré-
tescake megálmodói, ötletgazdái és cégtulajdo-
nosai így mesélnek a kezdetekről:

Alapvetően a vendéglátás soha nem az én asz-
talom volt - mondja Ildikó - franchise rendszerben 
fodrászatokat üzemeltettem, illetve balatoni szál-
láskiadással is foglalkozom (https://anadtetos-
haz.com/).

Férjem, Tomi azonban egy többgenerációs 
vendéglátós családba született, Ő gyakorlatilag 
egész életében a vendéglátás területén dolgo-
zott, rengeteg tapasztalattal rendelkezik.

A 2020-ban kezdődő COVID járvány új helyze-
tet teremtett mindannyiunk életében, így – mivel 
gondolkodni elég sok időnk volt – elkezdtük meg-
határozni azokat az elvárásokat egy új vállalkozás-
sal kapcsolatban, amelyekre építeni szeretnénk. 

Fontosnak tartottuk, hogy egy biztosabb, ki-
sebb összegű befektetéssel elindítható és akár 
mobilizálható üzletről legyen szó. A korábbi üz-
leti tapasztalat alapján a franchise rendszerben 
gondolkodtam, hiszen így lehet csak egyre több 
helyszínen gyorsan és könnyen megjelenni és ér-
tékesíteni.

A rétes kedvenc desszert a mi családunkban 
is, azonban elkészítésével egyre kevesebben 
bajlódnak ma már. Vannak pékségek, éttermek, 
amelyek a kínálatukban szerepeltetnek rétest, de 
csak erre a termékre koncentráló üzlet néhány 
található ma Magyarországon. Szóval úgy gon-
doltuk, hogy talán ez egy olyan piaci szegmens, 
amelyben érdemes vállalkozást indítani, hiszen 
népszerű édességről van szó.

2021. december 1-jén nyílt meg az első Rétes-
cake egység, jelenleg már 10 ilyen egységünk 

https://anadtetoshaz.com/
https://anadtetoshaz.com/
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van, ebből 5 franchise rendszerben működik, a 
többit mi üzemeltetjük.

Természetesen a legnagyobb munkát az jelen-
tette, hogy kidolgozzuk az egész rendszert, fran-
chise kézikönyvet kellett megalkotni, szoftvert fej-
leszteni, kitalálni az arculatot a dizájnt és a többit. 
A Rétescake egységek egy mobil lakókocsiban 

működnek, amelyek letelepíthetőek gyakorlati-
lag bárhol, így könnyen bele tudnak illeszkedni 
egy meglévő üzlet- vagy kereskedelmi központ 
vérkeringésébe. Felmerült a klasszikus üzletben 
működtetés lehetősége is, azonban ez a mobil-
kocsiban működés egy alacsonyabb költségve-
tésű befektetés, illetve a napjainkban népszerű 
streetfood ételek sorában is beleilleszthető.

A rétes félkész termékként kerül az egységek-
be, amelyet egy magyar üzemben készítenek elő, 
gyakorlatilag folyamatos kapcsolatban vagyunk a 
gyártóval.

Szeretnénk eljutni az ország minden tájára, 
hogy mindenki tudjon egy jó rétest enni, akinek 
ez a kedvence. Akinek pedig nem, az kóstolja 
meg a miénket, nem fogja megbánni! 

Most a nyár folyamán már az ételfutár cégek kí-
nálatában is megjelentünk, illetve az ősztől újabb 
tárgyalásokat folytatunk franchise partnerekkel az 
együttműködésről.

Jövőbeni terveink között szerepelnek további 
termékfejlesztések, egy bemutatóterem kialakítá-
sa, egy központi iroda létrehozása. Partnereinket 
támogatjuk, folyamatosan figyelemmel kísérjük 
az üzleteket, egy ellenőr/tanácsadó napi szinten 
látogatja, tanácsokkal látja el őket.

Összességében elmondható, hogy a siker tit-
ka, ha nem befektetésként tekintesz a vállalkozás-
ra, ez a fajta vállalkozási forma nem termel pasz-
szív jövedelmet, folyamatos munka és figyelem 
szükséges ahhoz, hogy sikeres legyen.

Elolvasva újra és újra a két visszatekintést, ne-
héz közhelyek használata nélkül írni bármilyen 
konklúziót. 

Ugyan mindkét termék rendkívül népszerű 
Magyarországon, azonban számomra nyilván-
való, hogy az adott ágazat jellemzőinek ismere-
te nélkül nehéz elindulni. Azonban a tapasztalat 
mégis kevés meglátásom szerint a sikerhez: va-
lami új kell, illetve elengedhetetlen a bátorság 
faktor. Ha hiszel magadban, az álmodban, hajlan-
dó vagy időt – energiát belefektetni, illetve nem 
feltétlenül a vak ló bátorságával mész végig, ha-
nem időszakonként realista szemmel is ránézel a 
folyamatra, akár kreatív megoldásokat sem vetsz 
el, nem ragaszkodsz minden esetben a klasszikus 
„útvonal”hoz, akkor biztosan sikerre vagy ítélve.

Egy biztos: a COVID helyzet nem tudta meg-
állítani az életet. Emberek továbbra is álmokat 

dédelgetnek, hisznek valamiben, azonban so-
kan bele sem kezdenek a megvalósításba, vagy 
az első nehézség kapcsán feladják.

De vannak, akik töretlenül hisznek/hittek ma-
gukban, arra, hogy tudnak valami mást is: valami 
olyan újat létrehozni, ami másokat is érdekelhet, 
magával ragadhat. 

Ők megcsinálták, felépítették, működtetik, és 
mernek tovább álmodni. 

Manapság minden napra akadnak hírek, 
amelyek elkeseredésre adnak okot, az emberek 
többsége azt érzi, hogy szűkül a mozgástere, a 
komfortzónája. De mindig van egy lehetőség, 
amit csak mi veszünk észre, amiben mi hiszünk 
a leginkább, mi akarjuk megvalósítani a legjob-
ban. Ha ezt felismerjük és hiszünk magunkban, 
akkor nincs mese: a siker megérkezik.



48   CsPM

( („Az élet olyan, mint az autóvezetés.
Csak addig látsz, ameddig a fényszórók világítanak,

de mégis megteszed az egész utat.”
                                                                                        Sámán király



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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Civilizált, modern világunkban egyre több emberben merül fel az igény, hogy közeledjen és 
visszatérjen a természethez. Ahhoz a szimbiózishoz, melyben az ember a természet része és nem 
felette álló valaki, aki uralja, hanem a magasabb erőkkel együttműködve éli életét. De kik segít-
hetnek abban, hogy ez a visszarendeződés a gyökerekhez zökkenőmentesen, mégis korunknak 
megfelelően és életkörülményeinkkel, berendezkedésünkkel összhangban történjen? A tálto-
sok vagy más szóval a sámánok, a tudó emberek, akik tanácsot adnak, gyógyítanak, lelki problé-
mákat tesznek rendbe, szertartásokat vezetnek teljes összhangban a természettel és élik e lelki 
utat. Ők viszik tovább, teszik élővé az ősi hagyományokat. Ezen témák apropóján kerestem meg 
Majercsik János Oguzt, az Ősök útja szellemi ösvény vezetőjét, aki a cikk megjelenésekor már 
Mongóliában tartózkodik, hogy újabb tanításokat kapjon a helyi bölcsektől.

M  odern kori sámán –
természeti népektől tanul,
hagyományt őriz, tanít, gyógyít

Itt, Európa közepén, a ma embereként, ho-
gyan találtál rá erre a szellemi útra és hogyan 
haladtál rajta?

Tulajdonképpen az út talált rám. 14 éves vol-
tam, amikor meghalt az egyik nagypapám. Az 
volt az első olyan történés az életemben, ami-
kor a halál úgy igazán testközelben jelent meg. 
Nem voltunk egy vallásos család, de mindenről 
lehetett beszélni, ellenben nem volt része sem a 
vallás, sem a spiritualitás az otthoni beszélgeté-
seknek. Volt lelkiség, volt érzelem, de a túloldal 
nem került szóba jelentősen. Mikor megtörtént a 
haláleset, engem kamaszként elkezdett érdekel-
ni, hogy mi lesz velem, nem lehet ennyi csak az 
élet. Elkezdtem utána olvasni vallásoktól a szelle-
mi tanításokig.

Ami még befolyásolt, hogy kicsi koromtól 
voltak olyan megéléseim, amikor felébredtem, 
de nem tudtam mozdulni és olyan volt, mint-

ha nyomtak volna bele az ágyba. Ezt az orvos-
tudomány alvásparalízisnek nevezi, de nekem 
emellé társultak olyan képek és látvány, amely 
magyarázatra szorult és több volt, mint álom. 
Meg kellett tanulnom magamtól ezt kezelni és 
kijönni belőle. Azután olvastam, hogy ennek 
vannak szellemi okai is.

17-18 éves voltam, amikor kapcsolatba lehe-
tett kerülni bármilyen szellemi úttal közvetleneb-
bül. Egy barátom mesélte, hogy volt több napig 
egy elvonuló helyen, ahol volt dobolás, éneklés, 
izzasztókunyhó. Egyébként egy kis kör is van, 
ahol havonta összejönnek egy dobolós - ének-
lős utazásos megélésre, ha van kedvem menjek 
el. Nyitott voltam mindenre, tapasztalni akartam. 
Egy évvel korábban a jógával kapcsolatba kerül-
tem, de nem éreztem magaménak. A tűz melletti 
dobolásos megélés viszont nagyon megfogott. 
Többször elmentem és egy év után már tudtam, 
hogy az életem, az utam része kell, hogy legyen, 

CZECZON

interjú Majercsik János Oguzzal



Azt a hasonlatot 
szoktam mondani, 
hogy ezt az öreg, 
régi fát újra kellett 
oltani, hogy 
elkezdjen megint 
leveleket hozni, 
zöldülni. 

„
„

ez pendít meg olyan húrokat, ami igazán nekem 
szól. Így kezdődött.

Akkoriban csak az utat érezted magadénak vagy 
hitelesnek találtad a szertartások vezetőjét is?

Annak idején nem is volt más, azt hiszem talán 
ketten foglalkoztak ezzel komolyabban. Nyilván 
idősebbek voltak nálam, de ők is nem sokkal az 
előtt kezdték. Nem 70 éves bölcs tanítók voltak, 
de meglett emberként foglalkoztak ezzel az úttal 
és ez el is volt mondva. Nem volt titok és ami szá-

momra fontos volt, hogy az embert láttam ben-
nük, nem rejtették véka alá a hibáikat. Úton járó 
emberek voltak, akik tapasztalni, tanulni akarnak.

Milyen tapasztalataid születtek, amik bebizo-
nyították, hogy egymásra találtatok az úttal?

Ami nagyon fontos volt, hogy sok esemény 
a természetben történt a néhány pesti alkalom 
mellett. Fontos volt, hogy kint vagyunk, tűz körül 
a földön ülünk - a naturális megélések. Másrészt 
voltak olyan megéléseim, amikor éreztem, mint-
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ha valami ott lenne a közelemben, hozzám érne, 
megmozdulna a térben. Amikor egy dobot vet-
tem a kezembe – nem a sajátom volt még -, érez-
tem egy idő után, mintha nem én ütném a dobot, 
nem tudtam tartani a ritmust, mert mintha rángat-
ták volna a kezem. Voltak ilyen testi megélések, 
s ezek számomra meghatározónak bizonyultak. 
Próbáltam objektíven figyelni, hogy tényleg tör-
ténik-e valami. Mások megélésére is figyeltem és 
azok is jelentősek voltak. Tehát kollektív, csopor-
tos megtapasztalás is volt.

Ezek mellett elindult egy belső fejlődés, letisz-
tulás, kihegyeződés? Hozott ez felismeréseket, 
kaptál válaszokat a benned felmerülő kérdésekre?

Igen, de ez egy hosszabb út volt, legalább 10 
év. Amikor elkezdtem járni ezen az úton 18-19 
évesen, akkor még nem az volt a jellemző az éle-
temben, hogy óriási problémáim lennének. Fia-
talként inkább szerettem megismerni, tapasztal-
ni; amik voltak családi vagy emberi nehézségek, 
ezeknek a komolyabb belső munkája, feldolgozá-
sa később indult el, 4-5 év után kerültek fókuszba. 
Maga ez a világ, ami elvarázsolt a hangulataival. 
Inkább arra vonatkoztak a kérdéseim, hogy hogy 
lehet ezt jobban tapasztalni, megélni, hogy lehet 
jobban elmélyülni.

Tartozott ehhez egy tradicionális tanítási rend-
szer, vagy dogmarendszer, mint a vallásoknál? 
Volt élő tanítási láncolaton futó tanítási rendszere, 
ahogy pl. a keleti tanításoknak? Volt egy szellemi 
táptalaj is?

Nem mondhatnám, hiszen eltűnt, ami itt volt 
nálunk, csak nyomokban fellelhető kutatások 
alapján, de élő hagyományként nem. Azt a ha-
sonlatot szoktam mondani, hogy ezt az öreg, régi 
fát újra kellett oltani, hogy elkezdjen megint leve-

leket hozni, zöldülni. És ez akkor történt, mégpe-
dig úgy, hogy különböző hagyományokból, utak-
ból, amik nagyon hasonlóak lehettek a miénkhez 
– táltos, sámán jellegű hagyományokból -, jöttek 
ide tanítások. Amerikából, majd Ázsiából. Ezáltal 
nem kizárólagosan egy tanítás jelent meg, ha-
nem az elejétől többféle út hasonló elemei lettek 
összeillesztve, hisz nem tudjuk pontosan, anno itt 
hogy volt, ezért próbálunk innen-onnan tanulni. 
Megpróbáljuk felfedezni, milyen lehetett itt. Nem 
egy merev rendszer volt, hanem egy újra felfede-
zéses, újra tanulásos út. Közben kezdett kialakul-
ni, hogy milyen itt és most Magyarként a huszadik 
században megélni újra ezeket a lelki utakat.

Tehát ami megmaradt évezredes hagyomány-
ként külföldön, annak az esszenciája lett ösz-
szegyúrva egy itteni úttá?

Ha valaki eljutott egy helyre külföldön, az ot-
tani tanítók átadták neki a tanításokat és kérték, 
hogy lehetőleg azok legyenek is tartva, de ne 
lemásoljuk, hanem próbáljuk felfedezni benne 
a mi magyar gyökereinket is. Tehát nem egy mix 
lett összegyúrva, hanem mindenki más területe-
ken járva gyűjti be a tanításokat és igyekszik tar-
tani őket, de úgy, hogy közben a saját kultúráját, 
identitását is igyekszik őrizni és felfedezni. Ezért 
tűnik úgy, hogy többféle irány van ezen az úton 
belül, de azt gondolom, hogy egy út van sokféle 
megnyilvánulással.

Ti ehhez hozzáadjátok azt, amit a történelmi 
és néprajzi kutatásokból ismerni lehet magyar út-
ként? Akár a szimbolikát vagy más aspektusokat?

Így van, meg a saját megélésekből, tapasztala-
tokból is. Én szeretem a történelmi hagyományőr-
zést is, amikor is különböző viseleteket rekonst-
ruálok. Kipróbálom, hogy az működőképes-e? 

“És ez akkor történt, mégpedig úgy, 
hogy különböző hagyományokból, 
utakból, amik nagyon hasonlóak lehet-
tek a miénkhez – táltos, sámán jellegű 
hagyományokból -, jöttek ide tanítások. 
Amerikából, majd Ázsiából. Ezáltal nem 
kizárólagosan egy tanítás jelent meg, ha-
nem az elejétől többféle út hasonló ele-
mei lettek összeillesztve, hisz nem tudjuk 
pontosan, anno itt hogy volt...”
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Napokon keresztül jurtában élni, olyan ruhákban 
lenni, eszközöket használni. Kiderül, hogy valami 
nagyon jól hangzik, hogy az olyan lehetett anno, 
csak épp nem működik vagy épp működik. A 
szellemi úton is van egy ilyen kipróbálás. Az hogy 
valami le van írva, vagy szimbolikában megvan és 
mit gondolunk róla, az egy dolog, a tapasztalat 
vagy megerősíti vagy cáfolja.

A Te gyakorlatod valóban a tapasztalati út és 
nem a leírtak kritika nélküli elfogadása, tesztelsz 
mindent.

Inkább azt mondanám, hogy nem kipróbálom, 
hanem igyekszem megélni.

Mikor elkezdtél ismerkedni ezzel az úttal, már 
akkor is szervesen kapcsolódott a hagyományőr-
zéssel?

Sokféle hagyományőrzés létezik, koronként. A 
tizedik századi tud a legkönnyebben kapcsolódni 
ehhez a szellemi úthoz, hisz ekkor már itt voltak 
azok az ősök, akiket a honfoglaláskor néven is 
nevezünk. Ekkor még élő hagyomány volt a régi 
hitvilág. A ’80-as ’90-es években egyszerre indult 
meg a szellemi útkeresés és a történelmi hagyo-
mányőrzés a kézművesek segítségével. Így össze 
is kapcsolódott.

Aki a szép hobby mellett a szellemi utat is fon-
tosnak tartja, azt tudja segíteni a hagyományőrzés 
ezen az úton? Akár pl. a rekonstruált tárgyak ener-
getikai működése által?

A szellemi út mellett nekem van egy bőrmű-
ves végzettségem is, tehát tárgyalkotó szakmám 
is van. Saját tapasztalatból mondom, hogy telje-
sen más, ha ezeket a tárgyakat az ember elkészíti 
vagy látja, hogy készülnek. Ad a fizikai megélés-
ben egy nagyon hasonló állapotot, érzést, mint 
amit a szellemi út kapcsán kapunk. A dob egy 
erős szimbóluma ennek a hitvilágnak, ha valaki 
megkapja pl. a szellemi úton, hogy milyen bőrből 
legyen, akkor azt személyreszabottan kell elkészí-
teni, ebben segít, hogy vannak, akik ismerik eze-
ket a kézműves módszereket, folyamatokat. Ha 
valaki ilyet lát, felhozhatja benne az érzést, hogy 
ő is ilyen módon szeretne egyet és nem boltban, 
készen vásárolt terméket venne.

Aki mondjuk felvételről lát egy szertartást, do-
bolást. Mi jellemzi ezt jobban, ennek az útnak a 
misztikussága vagy a naturális, természetes, az 

ember ősi mivoltát sugárzó és tanító jelleg? Mi 
vonzhatja az érdeklődőt? 

Szerintem a kettő között van a válasz. Vonzó, 
hogy a 21. századi mindennapokból ki lehet kap-
csolni, egyfajta időutazást lehet megélni belül, 
ennek van egy misztikussága. Ugyanakkor az is 
nagyon vonzó, hogy ez elérhető. Nem kell hoz-
zá beiratkozni teológiára, évekig tanulni, majd 
az elvégzés után kapcsolódhat a szellemvilág-
hoz, hanem lehetnek megélései. Természetes 
tud lenni, hogy akár elég hamar lehetnek saját 
tapasztalások. Kézzelfogható és naturális is ezál-
tal. Akik ilyen programot keresnek, azok keresik 
annak lehetőségét is, hogy hogy lehet minél ter-
mészetesebb életmódot folytatni. Ez a szellemi 
út nagyon támogatja a vissza a természetesség-
hez gondolatot. De úgy, hogy kinek milyen mó-
don elérhető és megvalósítható a saját életében. 
Nem dogmatikusan, hogy akkor mindenki költöz-
zön jurtába, hanem hogy a saját életteredben a 
természetesebb hozzáállás az életed részévé vál-
jon. Számomra is e kettő elegye volt vonzó és az 
embereknek is ez az erős hívószó. 

Érzed azt, hogy minél többen ismerkednek 
meg ezzel az úttal és élik, az kihat össztársadalmi 
szinten is? Hogy az ember és a természet szimbió-
zisára újra hangsúly legyen fektetve? Sokféle erő 
működik most.

Ez látható, de sajnos, amik történnek a vilá-
gunkban az az átlagembereket is ráébresztik, 
hogy az a fajta életmód, ami eddig volt, az nem 
fenntartható. Szükség van egy egyszerűbb, élhe-
tőbb életmódra. A ’90-es évek közepe óta, mióta 
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erre az útra léptem, az emberek száma - akik ha-
sonló utat járnak -, megsokszorozódott. Anno ta-
lán volt 100 aktív ember, most még három nullát 
mögé lehet írni. Sokan nyitnak, érdeklődnek. 

Amikor így nő a létszám, az útkereső mi alapján 
fogja megtalálni a hiteles tanítót? Nem mindenki-
ben erős az intuíció, az elhívás, ami alapján felis-
merheti a vezetőjét.

Egyrészt meg lehet kérdezni, hogy merre járt, 
kiktől tanult név szerint. Ez egy fontos szűrő. Tehát 
van neki is tanítója és nem pár éve ismerkedett 
meg ezzel a szellemi úttal. Én 10 év után kezd-
tem szertartásokat, programokat tartani. El kell 
telni időnek ahhoz, hogy valaki felelősséggel má-
sokat vezethessen. Egy dobkört megtartani más, 
mint egy parázson járást levezényelni. Tudjon fe-
lelősen kontrollálni az eseményen, ne legyen az, 
hogy bármi megtörténhet.

Mik az első lépések, amik alkalmasak a tapasz-
talatszerzésre, hol kezdjék, mi a belépő szint? Kell 
a fokozatosság elve vagy lehet rögtön erősebb 
energiákat mozgató szertartáson részt venni?

Ez nagyon változó és a tanítók is változók. Én 
kedvelem azt, amikor kicsit erőteljesebb megta-

pasztalások vannak. Hozzám sokan azért jönnek, 
mert saját, egyéni problémáikra keresnek meg-
oldást. Lelki problémára, függőségre, depresz-
szióra. Ha ezalatt tapasztal komolyabb megélést, 
akkor mondhatja, hogy szeretne ebben jobban 
elmélyedni. Az emberek másik fele inkább kö-
zeget, közösséget keres, ahol megélheti ezt a 
fajta hívást. Van, aki évek után lép túl a dobkör-
re járáson és jön több napos programokra, más 
azonnal mélyebb, hosszabb szertartásokkal kezd. 
Ez belső érettségen is múlik.

Hogy be tudjuk helyezni egy rendszerbe ezt a 
szellemi utat, az útkeresőnek pl. célja a felébredés 
és ezért kiválasztja a zent, akkor tudja, hogy ott 
azért tesz, hogy megvalósítsa a tiszta tükörszerű 
tudatot. Ezen a szellemi ösvényen mit érhet el az 
ember? Vannak sarokkövek, mérföldkövek, lehet 
célt állítani?

Mindenhol fontos, hogy legyenek célok. Ha-
gyományosan ez az út nem arról szól, hogy az 
ember maga fejlődjön, hanem hogy a közösség-
ben szükség van olyan emberre, aki tudja vállalni, 
hogy másokat segít. Segít testi – lelki problémákat 
gyógyítani, segít, ha valaki épp megérkezik ebbe 
a világba vagy eltávozik innen. Segíti a szellemi 
úton őt vezetni. Tudja a közösség hagyományait, 
ünnepeit, le tud vezetni szertartásokat. Nem ma-
gáért vállalja, hanem mert neki van ehhez adott-
sága, hívása, képessége. A közösségnek pedig 
szüksége van olyan emberekre, akik lelki vezetők 
tudnak lenni. Ez a hagyományos, régen így volt. 
Mára a világ sokat változott, ma az emberek azért 
jönnek, hogy ők maguk fejlődjenek, jobb embe-
rek legyen és ez a lehetőség ott is van. Kiegyen-
súlyozottabbak legyenek és ezáltal a környeze-
tükön is segítsenek. Ma már másért kezdenek el 
úton járni, mint a régi hagyományok embere.

A táltosok és sámánok is mások ezáltal, mások 
az elhívások, hisz megváltoztak a feladatkörök is, 
mert megváltozott a környezetünk. Beintegrálha-
tó ez a támogatói szerep könnyen a civilizált tár-
sadalmunkba? Kellett-e új szerepeket felvenni, 
kellett-e bővíteni az eszköztárat a ma emberéhez 
igazítva?

Ez a szemlélet egy nagyon rugalmas világkép. 
Akár a környezeti, akár az életmód változások 
hatnak rá, ami történik a világban, azzal igyek-
szünk foglalkozni. Mindenkor az volt a cél, hogy 
harmóniát tartsunk fenn, ha ez kibillent, visszaál-
lítsuk egyénnél és közösségnél. Egy összefoglalt 
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küldetés mindenképp megfogalmazható. Hogy 
ezt hogy lehet a legjobban megoldani, ennek az 
eszközei változhatnak. Most vannak olyan prob-
lémák, amik régen nem léteztek. Pl. vannak, akik 
a családjuktól távol élnek, dolgoznak, az életük 
jó részében magányosabbak, régen ez nem volt 
jellemző. Régen az állatgyógyászat nagyon fon-
tos volt az állattartó, nomadizált, vadászó népek-
nél. Magyarországon ez a múlt századig megvolt. 
Vagy a növényekkel való kapcsolat. Mostani úton 
járók jó része nem úgy él, hogy a saját vetemé-
nyét gondozza vagy függ az állataitól. Ezek kike-
rültek a táltos – sámán hagyományos szerepköré-
ből egy jó ideje.

Fenntartjátok ezeket a tanításokat, hogy ne 
vesszenek el?

Lehet ezekről tudni, de ez egy gyakorlati út. 
Meg kell élni, hogy megtudd, hogy működik. Ha 
nem vagy kapcsolatban a természettel, hogy ab-
ból élj, akkor a szertartásoknak a megélése sem 
olyan. Jártam Mongóliában, ott a lakosság egy-
harmada-fele nomadizált, hagyományos módon 
él, vándorolva tart állatokat. Az az életforma mást 
igényel, mint a letelepedett városi. Meg kell élni 
azt az életformát és akkor rá is szorul az ember 
egy olyan fajta segítségre, amit ez a tudás ad.

Mit tapasztalsz, a mai keresők mennyire vállal-
ják fel a felelősségét, hogy elmélyítik a tudásukat 
és segítővé váljanak? Hiszen vezetői szinten ko-
moly szellemi erőket kell irányítani.

Sokan elindulnak és szűk körben merik is vál-
lalni, de sokszor akár saját család felé már jóval 
kevesebben. Senki nem akar céltábla lenni, hogy 
csodabogárnak tartsák. Ha valaki eldönti, hogy se-
gít másokon, akkor fel kell vállalnia, mert úgy tud 
fejlődni, példát mutatni. Változó, hogy kinek meny-
nyire van ezzel dolga, feladata. Nem gondolom, 
hogy mindenkinek tanítania kellene. A hagyomá-
nyokban úgy tartották, hogy az már nagyon az út 
végén van, a bölcs öregek tanítanak. Előtte van 
minden más, kisebb majd nagyobb gyógyítások, 
szertartások ismerete, életvezetéshez tanácsadás. 
Manapság ez megfordult, mindenki tanítani sze-
retne, csak ahhoz nincs meg az a tapasztalat, tu-
dás, bölcsesség és ez érezhetővé válik. 

Neked ez egy döntés, egy természetes belső 
folyamat volt vagy kívülről mondták, hogy jó, ak-
kor innentől a feladatod az, hogy…

Mind a kettő és ez így is van a hagyományok-
ban. Kell, hogy legyenek erre elhívásaid, kellenek 
jelek, útmutatások, álmok, megerősítések a szel-
lemi világból és ugyanilyen fontos, hogy a tanítók 
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is lássák ezt. Kell, hogy ez a kettő harmonikusan 
meglegyen. Ha csak az egyik van, az nem tud 
annyira működőképes lenni. Van, hogy a tanítók 
látják ezeket a képességeket valakiben, de a sze-
mély még nincs rá készen, nem tudja felvállalni 
vagy nem is szeretné ebben az életében. És lehet 
ennek fordítottja is. 

Tehát ha valaki erre az útra lép, arra kell szá-
mítania, hogy kap támogatást, hogy gyógyuljon, a 
lelki élete rendbe legyen, hogy jól tudjon kapcso-
lódni a természettel, embertársaival és egy jobb 
életminőséget tudjon kialakítani.

Az élete részévé tudja tenni ezt a szemléletet, 
gyakorlati módon tudja élni.

Van ennek egy otthon gyakorolható praxisa?

Van. Pont ez a lényege, hogy a hétköznapok 
részévé kell tenni ezt a fajta gondolkodást, szem-
léletet. Javasolt is sok mindenbe beletenni, de 
nem dogmatikus módon. Mindenki másképp él 
és meg lehet találni a lehetőségekhez mérten az 
eszközöket, a megfelelő segítséget.

Hogy ne legyenek fogalmi keveredések, kérlek 
mondd el, hogy mi a különbség a táltosok, sámá-
nok és a későbbi boszorkányok között. Hisz mind-
kettő természeti alapokról indul, erőket mozgat, 
gyógyít, szellemi segítséget nyújt. Aztán a boszor-
kányságot átszőte egy ártó szándékú, spiritiszta, 
sötét jelleg a köztudatban

Nem egy egyetemes válaszom lesz, hanem sa-
ját meglátás. Tegyük helyre a táltos és sámán ki-
fejezéseket. A sámán szó az egy szibériai népnek 
a szava, amit az etnográfusok felfedeztek, meg-
tetszett nekik. A jelentése: tudó ember, tudással 
bíró ember. Eléggé elterjedt, mint gyűjtőnév, 
elkezdték mindenfelé használni. Mindenütt erre 
külön szavak voltak, a táltos is ilyen. A sámán szót 
általános fogalommá tették a szellemi vezetőre. A 
dél-amerikai, észak-amerikai, ázsiai, koreai, auszt-
rál archaikus szellemi vezetőt sámánként definiál-
ják ma már. 

Amikor elkezdték a törzsi kultúrában élő népe-
ket üldözni Európában és a világ minden táján, és 
nem csak a szellemi embereket, hanem a közös-
ségeket, akár a mai napig, akkor egy belső emig-
rációba kellett menni a szellemi dolgokkal is. Ez 
óhatatlanul olyan hatásokat eredményez, amikor 
az emberben fájdalmas dolgok is feljönnek. Amit 

boszorkánynak mondanak, az már a középkornak 
olyan részéből való, amikor már nem egy szabad 
életmód volt. Magyarországon is leboszorká-
nyozták a táltos, a tudós vagy a pásztor embert. 
Egy negatív, pejoratív címke lett abból, hogy va-

laki kapcsolódik a természet erőihez. Járhatott ez 
azzal, hogy a sok fájdalom, üldözés, megkesere-
dés miatt ténylegesen nem egy békés, harmoni-
kus ember vált az erdőbe elvonult tudó ember-
ből. Ez egy oda-vissza hatás volt. Ezért égett be a 
köztudatba, hogy a boszorkány egy nehezen el-
fogadható, nehezen alkalmazkodó, kívülálló sze-
mély. Azt hozzáteszem, ez nem jó. A hagyomány-
ban a táltos, a sámán a közösség segítője, nem 
egy messzire vándorolt különc. Az üldözéseknél, 
hogy megmaradjon a tudás, igyekeztek elvonul-
ni, elbújni. Ezek mind a régi időkre vonatkoznak, 
nem a most újraéledő boszorkányságra.

Hogyan tudsz segítője, támasza lenni a hozzád 
fordulóknak? Ez egy folyamatos rendelkezésre ál-
lás, fogod a kezét a segítettnek, az úton járóknak?

Igyekszem ezt a szemléletet átadni, mesélni, 
tanítani, aki fogékony, azt gyakorlati módon is ta-
nítani. A problémákra megoldást találni, segíteni. 
Megtanítani a hozzám fordulót, hogy ő maga is 
járjon az úton, hogy ne szoruljon mindig másra, 
másokra. Merjen cselekedni, dönteni a szabad el-
határozása alapján. Mutatom az utat és kísérem, 
hogy együtt menjünk.

Kapcsolatban vagy a szellemvilággal, ősökkel. 
Van egyetemes üzenetük, ami átadható a ma em-
berének?



CsPM   57

Szokott lenni, van ilyen, sőt én ilyen hagyomány-
nyal kapcsolatban is vagyok, ahol az ősökkel fel 
lehet venni a kapcsolatot. Lehet tőlük útmutatást, 
tanácsot kérni, egyénileg is és ez a jellemzőbb. 
Ritkán közösségileg vagy egy időszakra vonatko-
zólag, erre van mód. Ez Ázsiában egy élő hagyo-
mány és egyes sámánok képesek közvetítők len-
ni. Ezek azonban nem annyira általános üzenetek, 
személyesek, vagy élethelyzetre vonatkozók, adott 
embereknek vagy csoportnak szólnak. Ha van ké-
rés, igény, akkor lehet útmutatást kérni.

Milyen rendezvényeket tartasz a közeljövőben, 
ahol találkozhatnak veled?

Most egy hónapra elutazom Mongóliába. Au-
gusztus végén, 23-tól a Napszarvas nemzetkö-
zi tudásőrző rendezvényen veszek részt, utána 
Budapesten szeptember közepétől december 
közepéig szoktam tartani nyilvános, nyitott prog-
ramokat kéthetente hétköznap esténként. Azu-
tán január közepétől nyár elejéig folytatódnak a 
programok. Az őszi napéj egyenlőség időpontja 
lesz egy lehetőség szeptember 23., pénteken és 
azon a hétvégén tartunk egy nyitott őszi elvonu-
lást meg szertartásokat. Szeptember 10-11-től in-
dítok egy 2 plusz 1 éves tanítási utat olyanok szá-
mára, akik komolyabban el szeretnének mélyedni 
ebben a világban.

Sokan sokféle módon foglalkoznak ezzel a 
naturálisabb hagyományőrzéssel, úton járással. 
Én ennek azt a szeletét képviselem, amelyben 

igyekszem eljutni a világ olyan pontjaira, ahol a 
népeknél ez a tudás generációkon át megmaradt 
és tanulni ezeken a helyeken. Ezt a tradicionáli-
sabb szemléletet képviselem úgy, hogy ez itt és 
most élhető legyen, de mégis ezekhez a gyöke-
rekhez tudjunk kapcsolódni. Ezáltal egy gyakor-
latibb, hagyományos szemléletet tudok megmu-
tatni, ezért sok program, tanítás természetközeli 
módon történik. A természet erőihez, szelleme-
ihez kapcsolódni kell, ezt tanulom, ezt tanítom. 
Így olyan válaszokra is lehetőséget kapunk, amit 
egy városi környezetben sokkal nehezebb lenne 
megtapasztalni.

Ahány ujjunk van, annyi út vezet a szívünkhöz, 
de az a szív, az egy.

www.bluetengri.hu
www.osokutja.hu 
osokutja@gmail.com 
+36-30-970-7304

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

http://bluetengri.hu/
http://www.osokutja.hu/
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/


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


https://biorose.hu/termekek/
https://www.facebook.com/nagyilonatanacsadas
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://szattvajoga.hu/
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A mátrixenergetika gyakorlói, egy bizonyos tu-
datállapotban, szoros kapcsolatot hoznak létre a 
hozzájuk fordulókkal. Egy szent teret hoznak létre 
– mint a régi időkben a sámánok, és a törzsi va-
rázslók –, azért, hogy a fizikai állapot a segítő szán-
dék szerint „más módon” nyilvánulhasson meg.

Azt gondolom, bár a kismillió irányzat, és a 
rengeteg vallási meggyőződés mást mutat, hogy 
egy olyan egyetemes energia létezik, ami min-
dennek kiindulópontja, megalkotója.

Mindazt a valamit, amiből lettünk, vagy amit 
felettünk valónak elképzelünk, azt a bizonyos 
egyetemes teret, erőt, amitől magunk is végte-

len lényekké válhattunk, nevezhetjük Istennek, 
Buddhának, Mátrixnak, Pránának stb., kinek-ki-
nek hite szerint. 

A XX. és a XXI. század spirituális fejlődése, és 
az energiák érzékelhetőségének „megfogható-
vá” válása lehetővé tette, hogy előtérbe helye-
ződjenek a belső hallással, látással, különleges 
érzékeléssel megáldott emberek, akik iskolákat 
nyitottak, tanfolyamokat indítottak, könyveket ír-
tak, és tudásuk terjesztése által lehetőséget nyúj-
tottak a fejlődésre, és arra, hogy az emberek tu-
datosabbá válhassanak, önmaguk és akár mások 
energetikai segítői lehessenek. 

RÓNAI KATALIN

Az irányított szándék és a szent tér
válaszol, ha kérdezed 

Egy ismerősöm, Pásztor Erzsi kvantum-tudat-
mező átalakítást tanult, ezzel egészítve ki addigi 
már tanult tudását és kifejlett érzékelését, többek 
közt az Access Bars végzettségét és gyakorlatát. 

Amikor beszélgettünk azt mondta, hogy azt 
érzi, ez az átalakító munka igazán az övé, mert 
ezzel érte el a legtöbb, számára is látható ered-
ményt, ezzel a kezelési móddal tudta kliensei 
jóllétét, probléma mentesebb életét, energeti-
záltságát magasabb szintre emelni, ebben a tech-
nikában találta meg leginkább azt, amit ő szeret-
ne adni a hozzá fordulóknak.

Kérlek, beszélj arról, hogyan találtad meg 
ezt a kezelési módszert, és mit értél el azóta 
a klienseiddel, amióta ezzel segítesz az egész-
ségesebb életük, és jóllétük segítésére.

Dr. Templom József tanítványa voltam, aki 
viszont Richard Bartlett tanait adta tovább ne-
künk. Ő másképp is nevezte ezt a technikát, 
mint Bartlett. 

Sajnos Dr. Templom József, 2020. márciusá-
ban kilépett e földi síkról, de nagyon hálás va-
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gyok neki mindazért, amit tőle tanulhattam, leg-
főképpen azt a hozzáállást, ahogy ő a témában 
való jártasságáról meggyőzött, illetve, ahogy ő 
nőgyógyász lévén a szülések közben is segíttette 
a szülő anyukákat, és az újszülötteket.

A kvantumenergetikai kezelés technikája nincs 
helyhez kötve, információval és szándékkal dolgo-
zik, ezért minden más módszertől különbözik. A 
kezelés során változás történik a tudatunkban. A 
Mátrixban zajlanak a folyamatok, mindezen folya-
matok gyorsasága attól függ, hogy milyen fizikai, 
lelki dolog van a betegség hátterében. Mennyi-
ségekben történik a változás. A megfigyelő úgy 
lesz befolyással a múltra, hogy a jelenben éli meg. 
Mivel minden rezgés és információ, úgy tekintek 
bármilyen tárgyra, hogy az rezgés és információ, 
akkor el tudom képzelni, hogy át tudom alakítani. 
Mindig legfontosabb arra koncentrálni, ami a tü-
net mögött van, ami most van, így ezen keresztül 
kell ránézni a múltbéli sérülésre, a gyökérproblé-
mára, és az átalakítás a jelenben megy végbe. 

Ezek szerint ez egy szemléletmód változtatás?

Igen, mivel nem „háborúzunk” - harcolunk a 
betegséggel, hanem megtanítjuk a klienst felüle-
melkedni, és az egészsége helyreállításának cél-
jával és velem együtt rezegni. 

Előzetes beszélgetésünkkor kitértél a ma-
gyar nyelv szépségeiben, és rezgéseiben talál-
ható teremtő erőre. Mit értettél ezalatt?

Mai magyar nyelvünk 65%-a teremtő erejű, 
ha az egészségünk helyreállításáról beszélünk. 
A probléma, gond, teher, csak az elménkben 
„megoldhatatlan”. A probléma szó, csak egyfajta 
„próbálást” jelez, hogy megoldjuk, a „Gond” szó-
ban benne van a Gondviselő, akinek „föladjuk” a 
megoldandó gondot, s ez nem a „feladás”!

Arról is beszéltél, hogy kérni kell a keze-
lést, mert a kliens aktív hozzáállása nélkül 
nem működik

Így van. Ez szinte egy belépő kód. A kliens el-
mondja, mi az, amit át szeretne alakítani. Mond-
hatnám, szinte olyan ez a szándék, mintha a jósnő 
varázs-kristálygömbjébe tenné bele azt a témát, 
amin változtatni szeretne, majd ezt a gömböt 
becsomagolja, és beleteszi a szívterébe, azzal az 
igénnyel, hogy „legyen az, ami lehetséges”. Ezt 
mondja, miközben felidézi a történéseket, él-
ményben, belemenve mind abba, amit át szeret-

ne alakítani, tudva a célt, és várva az átalakulást. 
Fontos, hogy meg tudja fogalmazni a célját, és 
higgyen abban, hogy lehetséges a gyógyulás. A 
gondviselés itt lép be, ahogy belépünk a tudat 
mezejébe, azzal a szándékkal. A Gondviselőnek 
átadjuk a „gondot”, hogy valósuljon meg mind-
az, ami abban a témában lehetséges. Mindig a 
legfontosabb változás történik a „kezdeménye-
ző” számára.

A bármi lehetséges is lehetséges? 

Miért ne? Legyen az bármilyen „őrült gondo-
lat”, a szívből jövő szándék a fontos. Amikor a tan-
folyamon egymást, illetve önmagunkat kezeltük 
a szívterünkből tettük ezt. Felkapcsolódunk egy 
arany fénnyel, mi vagyunk a létra is és az eszköz 
is a folyamatban, nem mi csináljuk a változást, mi 
feladjuk azt a „gondot” a Gondviselőnek, amely 
átalakítására megkértek minket.

Hogyan néz ki ez a gyakorlatban?

A kliensnek nem kell személyesen jelen lennie, 
de ha ott van, akkor oldalt áll hozzám képest, s 
amikor az energia ad egy választ, akkor a teste 
mozdulni fog. Lehet, hogy csak megrebben a 
keze, vagy jobbra-balra dől, vagy tekereg a föl-
dön, furcsa pozícióban. Ezt hagyom, az én tu-
datosságomat ilyenkor nem használom, csak az 
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„A biztonság többnyire csupán egy babonának tekinthető, 
mivel a természetben soha sem fordul elő, és az emberek életében sem 

tapasztalható. Hosszú távon a veszélyt elkerülni semmivel sem 
biztonságosabb, mint szembefordulni vele. 

Az élet egy merész vállalkozás, vagy egy nagy semmi.”
                                                                                       Helen Keller
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érzékelést, és a perifériás látást, hogy ne zavarja 
a munkát a másik valóság. Így lehet, hogy meg-
érkezik az információ, mire kell figyelnie, mit kell 
tennie a változáshoz, de az is lehet, hogy nem kell 
tennie semmit, megváltozik a gond, „csinálás” 
nélkül is. Azt tapasztalom, hogy aki változást sze-
retne, az meg is kapja, ha van arra hajlandósága, 
hogy változzon.

Mondanál konkrét eseteket, amikor hasz-
náltad ezt a szándékot, és változás állt be na-
gyon rövid idő alatt?

Egyik barátnőm új párjának csalánkiütései let-
tek, amelyek sehogy se múltak el. Csak a nevét 
és az életkorát kértem el, majd megcsináltam a 
távkezelést. Egy órán belül eltűnt a viszkető csa-
lánkiütés!

Másik barátnőm szereti, ha rajta gyakorlok. 
Amikor elvégeztem ezt a tanfolyamot, jeleztem 
neki, ő eljött. Megkérdeztem, van-e gond az életé-
ben. Mindenkinek van gondja, amelyet az égiek-
re bízva megváltoztathatunk. Neki az volt akkor a 
legnagyobb gondja, hogy örököltek egy házat, de 
nem tudták eladni. Megkérdeztem, mit gondol er-
ről, milyen esélyekkel indulhatnak a házeladásnak. 
Barátnőm nézőpontja az volt, hogy olyan romos a 
ház, hogy nincs ember, aki ezt megveszi. S mivel ő 
sem hitte, hogy el lehet adni, ez így nagyon érde-
kes kiindulási pont volt. Megcsináltuk a kvantum 
kezelést, s bár ezen kívül semmilyen nyilvánossá-
got nem kapott a ház, két nap múlva megjelent 
egy vevő, aki végül nem vette meg, de megjelent 
egy építési vállalkozó, felújítási és eladási tervvel, 
majd egy anya és lánya, akik végül meg is vették. 
Egy hónap alatt három lehetőség nyílt ki számuk-
ra, és ők a harmadikat el is fogadták. 

Harmadik barátnőmnek két éve tartoztak. Neki 
is nagyon kellemetlen volt, hogy folytonosan em-
lékeztesse az illetőt, hogy neki szüksége van a 
pénzére. Csináltam neki egy kezelést, és két nap 
múlva hozták a pénz 85%-át.

Egy barátnőmnek, nagy balesete volt, s a bal-
eset következtében mindene kimozdult a helyé-
ről. Amikor az ő testét kezeltem, amelyik jobbra 
tekeredett, akkor az én testem folyamatosan bal-
ra tekeredett, amelyre neki kellett mozdulnia, így 
teremtve meg a változást. 

Van, amikor nem ilyen látványosan konkrét 
a változás?

Van, hogy nem az oldódik ki, amivel a kliens 
érkezik, hanem valami más. A tér a Gondviselő 
szemszögéből a legfontosabbra ad válasz, azt 

változtatja meg. Gyakorlatilag megnézem, hogy 
harmóniában van-e az isteni lényével, hogy ben-
ne tud-e lenni a hála terében, hogy van-e benne 
szeretet, van-e szüksége megbocsátásra, meg 
tud-e bocsátani, ezeket végigkérdezem, és ha 
érzek valamit, akkor azt letisztítom, ugyanígy a 
hitrendszereit is. Van, amikor lehívok, lekérek az 
égiektől egy képet, amely segít megtennie a lé-
péseket. Ezt építem be a szívterébe, így ő már ké-
pes lesz megcselekedni, amit neki kell. Van egy 
„energetikai nagytakarítás”, amikor megnézzük 
vannak-e energetikai blokkok, energialyukak az 
aurában. Ezzel egy időben a csakrákat is letisztí-
tom és feltöltöm. Folyamatos kérdéseket teszek 
fel a Gondviselőnek, hogy milyen tisztításokra 
van még szükség, s a test mindig jelez. A blokkok 
gyökerét keressük, visszafelé haladva az időben.

Számít-e, hogy ismerős vagy idegen ebben 
a munkában?

Akár ismerem a klienst, akár először látom, 
megérkezik a dátum, amelyet be tudunk azono-
sítani. A fogantatás előtti hat hónapra is vissza tu-
dunk menni, amikor a lélek még csak tervezget-
te, hogy leszületik. Nagyon sokszor már magzati 
korban beépülnek a negatív információk, ezért 
végigmegyek az idővonalon, visszafelé, eközben 
folyamatosan érzékelek, ráhangolódom a kli-
ensre, és a térre, szabad teret adok magamnak, 
amelyben megjön az információ. 

Mi van akkor, ha neked is van hasonló gon-
dod?

Ha összecseng valami, akkor önkezelésben, 
vagy társkezelésben kezelek. Itt nem „kotyog” 
bele az elme, mert az égiek irányítanak. Ez egy 
szent dolog. olyan, mint egy szép imádság.

Hány kezelésre lehet szüksége egy embernek?

Egy-egy kezelés végén megkérdezem a te-
ret, kér-e még kezelést a teste, aztán kitesztelem, 
hogyha igen, akkor napok, vagy hónapok-e, ami-
re szükség van. 

Köszönöm szépen, ez nagyon izgalmas be-
szélgetés volt, remélem, mindazok, akiknek 
erre a kezelési formára van szüksége, meg-
találnak, hogy aztán újabb - és újabb sikeres 
gyógyulásokról, vagy életbeli helyzetek meg-
változásáról kapjunk hírt. 
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PETŐ CSILLAPETŐ CSILLA

Tudatos egészség
– Az érzelmeink kaput nyitnak a lelkünkhöz!

Az évek során megélt csalódások miatt, egyre 
mélyebbre temetted el azt.

Itt és most arra biztatlak, hogy keresd meg, és 
hagyd, hogy újra ragyogni tudjon, beragyogva 
minden apró sejtedet, és hagyd, hogy ez a ragyo-
gó fény, a körülötted élőket is átölelje.

A kulcs, az érzelmeinken keresztül vezet el 
bennünket, önmagunkhoz.

Ha megjelenik egy érzelem, ne fojtsd el, 
hagyd, hogy felerősödjön és átjárjon téged, az-
tán mint a pillangók, ahogy tovaröppennek egyik 
virágról a másikra, hagyd, hogy tovább szálljon.

Fontos, hogy tudd, csak azok az érzelmek 
akadnak el, amelyeket elfojtunk. Azt tanították, 
hogy ne mutasd ki, ha fáj, ha gyenge vagy, így 
megtanultad elnyomni őket.

Minden érzés, ha hagyod felerősödni, amikor 
eléri a maximum pontját, megszünteti saját ma-
gát és megjelenik a nyugalom. 

Ha nem nyomod vissza, hanem hagyod, hogy 
erősödve elérje a maximum pontot, akkor 90 mp 
után, megszünteti önmagát. 

Egy kis érzelmi fitness! Jön az érzés, mondjuk 
dühös vagy! Hagyd, hogy ez a düh átjárjon, fel-
erősödjön és elhatalmasodjon rajtad! És mond-
juk, állítsd be az órád 10 percre, aztán hagyd 
abba a dühöngést. Csökkentsd ezt az időtarta-
mot, még nem éred el, a 90 mp-et. Gyakorolj!

Előfordult már veled is egészen biztosan, hogy 
haragudtál valakire, és ez eltartott napokig, hete-

kig, hónapokig vagy netán évekig is. Közben az 
érzés, ha nem ragaszkodtál volna hozzá, már rég 
eltűnt volna. Mérgezted vele magad. 

Az érzelmeink olyanok, mint a vadvíz. Sebes 
sodrásúak, tiszták és erőteljesek. Ha belelépsz 
egy vadvízi folyóba és kilépsz belőle, amikor visz-
szalépsz újra, azok a vízcseppek, amik pár másod-
perccel előtte még ott voltak, már tovasuhantak 
a sodrással. Engedd, hogy ez az áramlás tisztára 
mossa az érzelmeidet!

Próbáld ki még ma, hogy hagyod, megéled és 
elengeded.

Nem az érzések ragaszkodnak hozzád, te ra-
gaszkodsz az érzéseidhez, a jó vagy kevésbé jó ér-
zelmi állapotokhoz. A lelked szabadságra vágyik.

Ha megnézel egy újszülöttet, amint nyitott 
szívvel és lélekkel érkezik a világba, meg-
nyitva mindent, és egy pillanatra magadra 
tekintesz, rájössz arra, hogy milyen korlátok 
közé zártad be magad.

Egy újszülött szemében Isten szeme ra-
gyog vissza rád, a gyémánt, ami lelke legmé-
lyén van, azt láthatod tündökölni. Benned is 
ott ragyog ez a fény, függetlenül attól, hány 
éves vagy.
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Most egy pillanatra hunyd le a szemed és gon-
dold át, mi az az érzelem, ami napok óta ott buj-
kál benned? Úgy érzed még szükséged van rá??? 
Ha nem, akkor éld át, erősítsd fel és engedd út-
jára szeretettel! Figyeld, ahogy könnyebbé válsz. 

A leggyakrabban megjelenő érzés a félelem. 
Ami legtöbbször olyan hatalmassá válik, hogy 
egy idő után már nem tudjuk kezelni. Ezzel csak 
az a baj, hogy sokszor meg sem tudjunk pontosan 
nevezni mi a félelem tárgya, kicsit ködös, kicsit tá-
voli. Ha azonban lecsupaszítjuk, kiderül, hogy a 
gyökere mindig a halálfélelem. Az agy nem tesz 
különbséget valós és elképzelt félelem, vagy ve-
szély között, és így mindkét esetben nagyon ko-
moly romboló hatása van a szervezetünkre.

Végeztek egy kísérletet, amiben egy ketrec-
ben volt egy bárány, a mellette lévő ketrecben 

pedig egy farkas. A bárány attól félt, hogy a farkas 
megeszi, és ott volt az állandó fenyegetettség! A 
tudat, hogy meghalhat, számtalan negatív folya-
matot indított el benne. Ez pedig nem történhe-
tett volna meg. De a bárány félt és a magas stresz-
sz miatt, pár nap alatt megdöglött.

Ez a kis példa is nagyon jól mutatja, hogy 
mennyire fontos, hogy megtanuld jól kezelni az 
érzelmeidet!

A legfontosabb, hogy tudd az érzelmeid té-
ged szolgálnak, engedd őket szabadon jönni, 
megélni és hagyni, hogy menjenek tovább, pont 
úgy, ahogy tetted ezt, amikor megszülettél!

Dermesztő félelem!

Futni indult a Margit szigetre, ahogy ezt tette, 
minden nap. Szeretett ott lenni, a futás feltöltötte, 
kikapcsolta, élvezte minden percét. Gyakran járt 
este, mert napközben dolgozott. Sötét volt már 
aznap is, amikor a sziget bejáratánál két régi ked-
ves ismerősével találkozott. Beszélgettek, kivel mi 
történt, mióta nem látták egymást.

Búcsúzásnál az egyikük megkérdezte:
- Nem félsz, hogy megtámadnak?
- Nem, sosem féltem ettől, eszembe sem jutott!

Mosolyogva indult tovább, de a gondolat ott 
maradt! Mélyen a tudatában vésődött, MEGTÁ-
MADHATNAK???? MEGTÁMADNAK???

Még sosem érezte ezt, hogy fél, hogy minden 
porcikájában ott van a félelem, a sejtjeiben...

Egyszerűen nem tudott a futásra koncentrálni, 
figyelte a neszeket, zajokat a sötétben és félt, min-
dennél jobban. Aztán feladta, mert futás nélkül is 
zihálni kezdett.

A táj csendes volt, sokan voltak, akik még futot-
tak, vagy csak a padokon ücsörögtek a sötétben.

Ő pedig egyedül maradt a félelmével és leder-
medt! A félelmei bezárták. Hazament. Megnyugo-
dott, meditált és elgondolkozott.

Futni indult másnap újra, megértette mi történt 
tegnap este. Már nem félt, szabad volt. Szeretett 
ott lenni, a futás feltöltötte, kikapcsolta, élvezte 
minden percét. 

Te szabad vagy?
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ÚJVÁRI GYÖRGY

A Gondolat ereje…

Most állj meg egy pillanatra. Négy szót írtam le, 
lehet, hogy átsiklottál felette… állj meg és olvasd 
el még egyszer. Meg még egyszer…

Írd le magadnak, hogy az a négy szó, mit jelent 
Neked? Milyen értelemmel bír számodra?

Nézzük egyenként az én olvasatomban. (lehet 
kritizálni, az én olvasatom, az én gondolatom…)

MEGOLDÁS

Egy valamilyen (élet)helyzet eredményre veze-
tő tevékenységének eredménye, vagyis a helyzet 
rendben van… (nem biztos, hogy igaz, vagy jó ér-
telmezés, saját vélemény…)

MANKÓ

Ez az egyik legveszélyesebb valami… Valaki 
„segítséget“ kér. Mond meg mit csináljak, nem 
tudom mi a jó lépés? Megmondod. Megcsinálja, 
bejön. Eljátsszuk többször, több alkalommal, az-
tán egyszer nem jön be… reakció(?): TE MOND-
TAD!!!!! Mit üzen ez a példa? Ha ÉN elmondom, 
hogy én mit tennék, az az én gondolatom! Semmi 
köze a másik fejében lévő gondolatoknak.

Ha én, ÉN mondom a megoldást, az MANKÓ. 
Hóna alá rakok valamit, ami átmenetileg megtart-
ja, sőt, látszólag egyensúlyba tartja… Ha vizuális 
vagy, képzeld el, hogy ezt a mankót valaki vagy va-
lami elveszi, kirúgja alólad…

Elcsépeltnek tűnik, mégis a részletekben rejlik az ördög… miért?
Egyre többször találkozom olyan írásokkal, jellemzően bizonytalan, útkereső gondolatokat 
megfogalmazó kommentelőkkel, akik keresnek. Megoldást, mankót, segítséget, kivezető utat…
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FELBORULSZ, MINT A BÜDÖS BOGÁR!

SEGÍTSÉG

A segítség is egy nagy önámító csapda - lehet.

Drága Barátom, segíts! Meghallgatod, elmond-
ja, megválaszolod, megy minden a maga útján. 
Aztán történik valami. Nem jön be… Nem ez a 
veszély, hanem az, ha túl sokat adsz „tanácsot“ 
ugyanannak az embernek hasonló vagy ugyan-
abban a kérdésben, az illető leszokik a gondolko-
dásról. Készpénznek veszi a TE megoldásaidat és 
bele sem gondol, hogy neki is lehet saját, önálló 
véleménye, ami a saját életében kompatibilisabb, 
mint a Te megmondó tutid…

Miért veszélyes az ehhez hasonló megoldások 
„elfogadása“ és hogyan lehet egy egészségesnek 
mondott úton maradni?! (Ha tudnám próféta len-
nék, de ehhez van egy sokkal jobb és hitelesebb 
„prófétám“,Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke)

Ők sajátos módon - a maguk módján közelítik 
meg a gondolat erejét és ezzel nehéz vitatkozni. 
A lényeg, hogy a fejben nem rendben lévő dolog 
előbb-utóbb betegséget okoz… (erről tudnék be-
szélni… 15 éve vagyok túl egy hasnyálmirigy rá-
kon, aminek túlélési aránya pár hónap)

Út a teljességhez című könyvében azt mondja 
a szerző páros, hogy:

„Foglaljuk össze még egyszer: a betegség olyan 
emberi állapot, amely arra utal, hogy az érintett 
személy tudatában valami nincs rendben, illetve 
nem harmonizál. A belső egyensúly elvesztése a 
testben tünetként manifesztálódik. A tünet ezáltal 
jelzés s információhordozó, amely fellépésével éle-
tünk addigi folyását megakasztja, s arra kényszerít 
bennünket, hogy figyelmet szenteljünk neki. 

A tünet tudatja velünk, hogy valamire szüksé-
günk van. „Mire van szüksége?” – kérdezték régeb-
ben a beteget, de az mindig azzal válaszolt, amije 
volt: „Fájdalmaim vannak.” 

Manapság már áttértek arra, hogy rögtön azt 
kérdezik: „Mi a baja?” Ha közelebbről megvizs-
gáljuk, ez a kétféle kérdésfeltevés – egyszer, hogy 
„Mire van szüksége?”, másodjára, hogy „Mi a 
baja?” – igen tanulságos. Mindkettő találó a beteg 
esetében. A betegnek ugyanis mindig szüksége 
van valamire, méghozzá tudati szinten – ha nem 
lenne szüksége semmire, egészséges lenne, azaz 
egész és teljes. Ha azonban boldogulásához szük-

sége van valamire, akkor nem teljes, tehát beteg. E 
betegség a testben abban a tünetben mutatkozik 
meg, amellyel a páciens bír. Így az, amivel valaki 
bír, kifejezi azt, amire szükség lenne, amivel tehát 
nem bír. A tudatosság hiánya tünetet termel. 

Ha valaki felfogta a betegség és a tünet közötti 
különbséget, egy csapásra megváltozik a beteg-
séggel kapcsolatos alapállása, viszonya a beteg-
séghez. A tünetben többé nem esküdt ellenségét 
látja, melynek legyőzése, megsemmisítése elsőd-
leges célja, hanem felfedezi benne a partnert, aki 
segítségére lehet abban, hogy megtalálja azt, ami-
re szüksége van, s így a betegséget mint állapotot 
győzze le. A tünet egyfajta tanító, aki segítségünkre 
van abban, hogy saját fejlődésünkkel, tudatossá vá-
lásunkkal törődjünk, ugyanakkor szigorú s könyör-
telen, ha e fenti törvényt figyelmen kívül hagyjuk. 
A betegségnek egyetlen célja van: hogy egészsé-
gessé váljunk.“

Ennyi az idézet. Amire érdemes odafigyelni és 
tudatosan szétválasztani, az az ÉRZELEM és a RA-
CIONALITÁS!!!

Döntéseink döntő része érzelmi alapú. Ha érze-
lem van, felejtsd el, hogy tények vagy egyebek, ha 
érzelem van, az mindent felülír!

Kell egy kis idő vagy az élet nagy tanítása ahhoz, 
hogy adott esetben legyen szemünk és fülünk ah-
hoz, hogy ezeket észrevegyük, meglássuk. Ha nem 
sikerül vagy nem időben, az sem baj. A lényeg: 
tudjuk, hogy hol tartunk, lássunk rá vagy töreked-
jünk, hogy a belső hangra hallgassunk időnként és 
ne a tanult reflexek legyenek a vezércsillagaink.



68   CsPM

Dare to be the best! Dare to be the best! 
Építsd tudatosan önmagadat!Építsd tudatosan önmagadat!
Építsd tudatosan pályafutásodat! Építsd tudatosan pályafutásodat! 
– – A rajongás lélektanának nyomában - A rajongás lélektanának nyomában - 
      Ó kapitány, kapitányom! II./I.Ó kapitány, kapitányom! II./I.

PÁLI PATRÍCIA

Az életem részévé váltál.
A rajongói lét pont olyan, mint a plátói szerelem - egyoldalú és soha be nem teljesülő, ahol 
a fókusz és a mindennapok ritmusa a rajongás tárgya alá eső alany köré csoportosul. Ahol a 
rajongás tárgyát képező személyhez való vonzódás és a hozzá való közel kerülés, az ő vagy 
egy hozzá kapcsolódó dolog birtoklása elképesztő értékkel bír.
Ahol a figyelemért, az arctalan tömegből való kitűnés vágya által hajtott különbözőségért 
hatalmas harc dúl a rajongói tábor tagjai között.
Ahol a fiktív plátói viszony és a valódi kapcsolódás vékony határának átlépéséért minden 
erőforrás megmozgatásra kerül.

You promise me the sky
Then toss me like a stone

You wrap me in your arms
And chill me to the bone

Linkin Park – In pieces



CsPM   69CsPM   69

Hogy ezek a rajongói vonások mennyire do-
minánsan jelennek meg azt pedig a rajongás 
tárgyát képező személyhez való “közelség” ha-
tározza meg.

Ezt a legjobban a darts tábla koncentrikus kö-
reivel tudnám szemléltetni.

A rajongás tárgyát képező személy körül egy 
rajongói csoport alakul ki, akik egymástól mar-
kánsan elkülöníthető köröket képeznek.

A sztár maga az origó a maga zárt pici bubo-
rékjában és köré szerveződnek a koncentrikus 
körök.

Az origóhoz minél közelebbi körről beszélünk 
annál “szorosabb kapcsolatról” - mondhatni plá-
tói szerelemről - beszélhetünk és ahogy haladunk 
kifelé - ahogy egyre távolodunk az origótól - an-
nál lazább rajongói kapcsolódással találkozunk.

És ebben a darts tábla-szerű eloszlásában két 
dimenzió mentén látszik legszebben az egyes ra-
jongói csoportok működésének a dinamikája

Ez pedig nem más, mint hogy:
Milyen mértékű áldozatot hoz meg a rajongó.
Milyen mértékű és erőteljes az érzelmi kötelék.

A buborék biztonsága

Bár a darts tábla része és kiindulópontja maga 
rajongás tárgyát képező sztár, mégis neki van egy 
nagyon speciális helyzete és szerepe ebben az 
egész történetben - és innen jön a plátói szerelmi 
dinamika.

Hiszen bár minden róla szól, köré épül és érte 
rajonganak mégis a valóságban egy elérhetetlen 
figura, akivel valós kapcsolata nagyon kevés ra-
jongónak lesz.

Morzsákat kaphatnak csak belőle, tárgyiasult 
kiterjesztett énrészeit, amit egy túldimenzionált 
értékkel ruháznak fel az emberek.

Egy autogram, egy levetett ruhadarab gondol-
junk csak bele milyen értékkel bírhat egy - egy 
rajongó számára. Milyen elképesztő összegeket 
tudnak az igazán elszánt rajongók arra elkölteni, 
hogy egy ilyen darabbal rendelkezzenek.

Mit meg nem tesznek, hogy megérinthessék, 
közös selfien megörökíthessék önmagukat rajon-
gásuk tárgyát képező sztárjukkal.

De magának a sztárnak ezt a pici buborékot 
védenie kell. Fent kell tartani azt a lélektani határt, 
amivel magát leválasztja és távol tartja az őt rajon-
gással körbevevő tömegtől.

Mert ha ő - a sztár - ezt nem tenné meg a ra-
jongók egy csoportja ezen határt nem tisztelve 
benyomulna személyes terébe és mint egy tárgy 
használva lenne rajongói által.

Mert ez történne! A tömeget koordinálni kell. 
A tömegnek tiszta határokat kell felállítani, mely 
határokat látványos erőkkel kell védeni.

Nézzük csak meg, hogy az igazán nagy sztá-
rok hogyan mozognak. Hát egy komplett stábbal, 
ahol a biztonsági személyzet és a menedzsment 
az első vonalas védelmi vonal.

Ők szabályozzák a teret a rajongás tárgyát 
képező sztár és környezete körül, mondhatni ők 
alkotják a sztárt körülvevő burok humán falát és 
mint egy élő lánc veszik körbe az origót, a sztárt.

Ezzel védik meg és teszik elérhetetlenné, ők az 
ajtónállói ennek a fiktív valóságnak.

Védelmezik és egyben földi halandó számára 
elérhetetlenné teszik a rajongás tárgyát képező 
embert. Ezzel növelik ennek a mesterségesen 
felépített világnak a misztériumát és változtatják 
még inkább vágyottá a sztárt, akit csak nagyon 
ellenőrzött körülmények között lehet a rajongók 
közé engedni.
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Mert ha nem így történne a rajongók térköz 
határt nem tisztelve rohannák le a rajongás tár-
gyát képező embert. Nos igen, mert sokkal in-
kább kezelik - sokszor - tárgyként, mint ember-
ként a sztárt.

A megszerzés, a birtoklás, a mindenáron kö-
zelférkőzés némileg tárgyiasítja a sztárt magát, 
kiszolgáltatottá teszi a rajongóktól.

Azt a fajta tiszteletet, hogy emberszámba 
veszem a másikat és tekintettel vagyok a másik 
által felállított énhatárokra, egy nem létező fo-
galommá válik és az a rajongói “önös érdek”, 
hogy a rajongás tárgyát képező ember közelébe 
férkőzhessen mindent felülír és felhatalmazottá 
teszi - saját elképzelése szerint -, hogy nem tisz-
telve az énhatárokat elérje célját - a birtoklást - 
bármi áron.

Ezért érdekes a rajongás tárgyát képező em-
ber szerepe ebben a rendszerben, hiszen úgy 
van benne, hogy közben tematikusan távol kell, 
hogy tartsa magát a tömegtől.

Úgy kell fenntartania a rajongók töretlen ér-
deklődését, hogy közben tudatosan meg kell 
őriznie kis buborékának stabil falait.

Úgy kell a középpontban maradnia, hogy na-
gyon határozott védővonalakat kell mozgatnia, 
ami, mint egy lélektani határ kint tartja személyes 
körein kívül a rajongók hadát.

Mert csak így működhet ez a rendszer.
Mert csak ilyen szigorú szabályok betartatásá-

val maradhat - szó szerint - életben a sztár, hiszen, 
ha csak egy pillanatra is lazulna ez a keretrendszer 
a rajongók szeretete szó szerint agyonnyomná, a 
rajongók túláradó közelség utáni vágya pusztíta-
ná el a rajongásuk tárgyát képező embert.

Eköré az origó köré épül fel a rajongók rend-
szere.

A rajongás tárgyát képező embert körülvevő 
rajongókat, a darts tábla koncentrikus köreit én 4 
nagy csoportba osztanám

1. kör
A látogató

Ott a darts tábla peremén vannak ők, a látoga-
tók, akik a leglazábban - de még - kapcsolódnak 
ehhez a rendszerhez.

Ők időszakos látogatói ennek a körnek, idő-
szakosan térnek vissza a rajongói körbe.

Vannak részletek és momentumok, melyek 
megfogják őket, de mély elköteleződésük nekik 
nincsen, szabadon járnak ki és be ebbe a körbe 
és ugyanilyen szabadsággal kapcsolódnak más 
rajongói körökbe.

Mint egy svédasztalról ők lecsipegetik a nekik 
legjobban ízlő falatokat, de bele a rendszerbe 
nem sokat tesznek.

Felhasználói csupán ennek az egész gépe-
zetnek.

Pont annyit és úgy tesznek, ami nekik ké-
nyelmes. Ha éppen belefér az életükbe csatla-
koznak ebbe a körbe, de ha van egy vonzóbb 
lehetőség, akkor annak fognak kedvezni. Ők 
egyszerűen csak jól akarják magukat érezni 
mindenfajta elköteleződés nélkül, mindenfajta 
extra erőfeszítés nélkül.

A rajongás tárgyát képező személy így nekik 
nem is annyira fontos, a “mindegy, hogy ki adja 
csak nekem örömet okozzon” érzés a domináns.

Az ilyen “rajongó” nem fog autogramért sor-
ban állni - hiszen számára ennek semmi extra ér-
téke nincsen - nem fog küzdeni, hogy megküzd-
jön az első sor kiváltságért, a rajongás tárgyát 
képező személy közelségéért.
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https://csillagbowen.com/
https://www.solumination.com/
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Rá kell ébrednünk arra, ha változtatni szeret-
nénk ez csak úgy lehetséges, ha új szokásokat 
alakítunk ki! Döntést kell hozni, meg kell találni 
önmagunkban a motivációt! A motivációt ahhoz, 
hogy új dolgok indulhassanak el.

Ha változtatnunk kell, azt általában nehezen 
éljük meg, mert a megszokás igencsak nagy úr! 
Vannak olyan emberek, akik már vannak annyira 
tudatosak, hogy nem okoz nekik nehézséget új 

szokásokat kialakítani, vagy fogalmazzunk úgy, 
könnyedén megteszik. A többség nem ebbe a 
kategóriába tartozik.

Amikor nehézségbe ütközünk, abban a pilla-
natban profin kezdünk el kifogásokat gyártani.

A Bowenes munkásságom alatt, annyi kifogást 
hallottam már, hogy szinte gyárat építhetnék belő-
lük. A legszomorúbb ebben az, hogy akik így mű-
ködnek, észre sem veszik mi történik. Az elme cso-
dálatos, gyártja a jobbnál jobb magyarázatokat! 

PETŐ CSILLA

Az állandó változás végig kíséri az életünket, csak gyakran nem szeretnénk tudomásul venni. 
Nagyon sokféle hatás ér bennünket életünk során, amik azért érkeznek az életünkbe, hogy ta-

nuljunk belőlük, változzunk, fejlődjünk.
Kialakítunk szokásokat, kialakulnak függőségek, elfojtunk érzelmeket, és az eredmény nem 

mindig éppen olyan, mint amilyennek szeretnénk látni azt. Ez életünk minden területére igaz. 
Eljutunk egy -egy olyan pontra, amikor azt gondoljuk elég volt! Nem vagyunk elégedettek 

semmivel, leginkább saját magunkkal. 

Tudatos Egészség –  
Kifogásgyár, 
avagy a változtatások margójára
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Felsorolok néhányat:
- nekem erre nincs időm
- másnak sokkal könnyebb, de az én 
 helyzetemben
- nem tudok ezen változtatni, mert a család
 nem engedi
- a férjem miatt ezt nem tehetem meg
- nem vagyok elég ügyes ehhez
- a gyerekek miatt nem megy
- én genetikailag ilyen vagyok
- nem vagyok képes rá
- ez nekem úgysem menne
- neked könnyű
- nem érdemlem meg
- te szerencsés vagy
- mit szólnának hozzá
- már késő, hogy változtassak
- én már öreg vagyok ehhez
- én még fiatal vagyok ehhez
- úgysem menne
- majd holnap elkezdem
- megvárom a hétfőt, vagy az elsejét vagy 
 a TeliHoldat

A változtatás mindenkinek feladat, a hozzáál-
lás a nem mindegy! Ímmel-ámmal nem lehet ha-
tékonynak lenni, erőfeszítéseket kell tenni, és ez 
mindenkire vonatkozik. 

Elárulok egy nagy titkot! Azok az emberek, 
akik sikeresek, akik mindig kilábalnak nehéz hely-
zetekből, azok, akik extra teljesítményeket érnek 
el, nem ülnek otthon, nem keresnek kifogásokat.

Hajnalban kelnek, folyamatosan tanulnak, fej-
lesztik magukat. Ők nem várnak a holnapra, nem 
várják meg a hétfőt, mert tudják, hogy ha újat sze-
retnének cselekedni kell. Gyakorta lemondanak 
olyan dolgokról, amik abban akadályozzák meg 
őket, hogy elérjék a céljaikat. Ők pontosan tudják, 
hogy néha áldozatot kell hozni, hogy sikeresek le-
hessenek. Nem panaszkodnak, csendben teszik a 
dolgukat. Mosolyognak, ha néha nehéz is. 

A döntés a kezedben van! Tartozol inkább 
azokhoz, akik belesüppednek a lustaságba, akik 
nem akarják tudomásul venni, hogy a változás ál-
landó! VAGY, szeretnél azokhoz tartozni, akik, ha 
kell feladják a megszokásaikat, lemondanak a lus-
taságról és nem gyártanak több kifogást. 

Mi a jutalom, ha változtatsz, ha éppen úgy
alakul az életed, hogy kell?
- egy minőségibb élet
- új lehetőségek
- új kapcsolatok
- új nézőpontok
- új tapasztalások

Megéri e változtatni, változni? IGEN!!!
Egyet ne feledj! Amíg kapaszkodsz a régi osz-

lopba, ami a biztonságot jelenti számodra, addig 
nem érheted el a következő oszlopot! El kell en-
gedni a régit, hogy megteremthesd az újat!

A kifogások helyett, egy kis útravaló, 
ha változtatnál!
- képes vagyok rá, hogy megcsináljam
- van elég időm rá, hogy új szokásokat 
 alakítsak ki
- megtalálom minden helyzetben, hogyan 
 oldható meg minden érintett számára 
 a legjobban
- még ma elkezdem
- pontosan tudom, hogy miért csinálom
- nem függ senkitől és semmitől, hogy 
 megtegyem, amit szeretnék

Az első lépés, hogy fejben rendet tegyünk. A 
mentális erő, a legnehezebb helyzetekben is se-
gít, és a fizikai állapotunkat is javítja!

Változásra fel!!!! Még ma kezdd el!
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Akár a fűzfaAkár a fűzfa
Beszélgetés Gara Mirával III. részBeszélgetés Gara Mirával III. rész

A fűzfát gyakran az igazság és őszinteség fájának tekintik, emellett az álmok, inspiráció, 
elbájolás fája. Rendkívül gyors növekedési képessége miatt jelképezi a termékenységet, a női-
ességet, az életerőt.

Sokrétűségére utalnak népi neve is: Macskafűz, Elbájolás Fája, Boszorkány Aszpirin, Fehér-
fűz.

A neme nőnemű. Az uralkodó bolygója a Hold. Eleme a víz. A fűzfa erőt vonz a védelemhez, 
divinációhoz, inspirációhoz, gyógyításhoz, termékenységhez, szerelemhez, fájdalomhoz és a 
halálhoz, és minden olyan dologhoz, ami kapcsolatban áll a vízzel.

A Fűzfa segíthet a rossz és a jó elfogadásában, és tisztában van azzal, hogy az élet tele van 
hullámvölgyekkel. Ez a hozzáállás lehetővé teszi, hogy minden helyzetet jó egyensúlyban fo-
gadjunk el. 

RÓNAI KATALIN
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Harmadik, és egyben utolsó részéhez érkezett 
a kranioszakrális terápiával foglalkozó cikksoro-
zatunk, amelyet Gara Mirával közösen készítet-
tünk. Mira a cikkhez csatolta a fűzfa szimbólumát, 
mely őt a BCST-vel kapcsolatban megihlette, mert 
azt érezte, ez a fa mindazt tükrözi, amelyről ez a 
terápia szól. 

Először belenéztünk a folyamatokba, vagy-
is, hogy mi történik, amikor a terápia (a BCST) a 
kezelő és a kezelt között elindul. A második rész-
ben rápillantottunk a kezelés jótékony hatásaira, 

a nyugalmi helyzet gyógyító vonatkozásaira a 
test öngyógyító folyamataiban. Szóba került az 
is, hogy mire, milyen elváltozásokra tud pozitívan 
hatni. Beszéltünk fontosságában a férfiak megje-
lenéséről a kezeléseken, és arról, hogyan segíthet 
a várandósság alatt, a szülés folyamatát is akár 
megkönnyítve.

Azoknak, akik esetleg az előző két cikket nem 
olvasták – mert ettől a hónaptól váltak CSPM ol-
vasóivá –, pár mondatban bemutatnám ihletőmet, 
Gara Mirát, akitől a három cikk alapjai, és oszlopai 
származnak.

Kezdettől az volt a szándékom, hogy olvasó-
ink kissé belekukkanthassanak ennek a gyengéd, 
gyógyítani képes módszernek – amelyet magam 
is tanultam, de nem jutottam ilyen magas szint-
re, mert nem haladtam vele tovább – a „titkaiba”, 
és abba, hogy milyen szerteágazó segítséget tud 
nyújtani. 

Gara Mira az elmúlt 10 év alatt gyakorlatban és 
elméletben elsajátított tudását osztja meg velünk 

a cikkekben, mert e témákból írta a szakdolgoza-
tát. Ahogy a két előző cikkben haladtunk Mira új 
hivatása felé, úgy tágult a tér ismereteinkben, s 
most arról beszélgettünk, hogyan lehet a BCST-t, 
a várandósság, a szülés, és a születés segítésére, 
majd a születés utáni támogatásra alkalmazni, 
legújabb, Dúla végzettsége kapcsán.

Sok mindenről beszélünk egy-egy baba szü-
letésekor. Egy dolgot azonban ritkán szemlé-
lünk, kivéve, ha a baba sérülten születik, hogy 
vajon milyen a születés folyamata a baba szem-
pontjából?

A születés folyamata nagyon eltérő tapasztalat 
lehet a babának. Ami könnyű, gyors folyamat az 
anyának, lehet, hogy teljesen ellenkező megélés 
a babának. Mivel a babának alkalmazkodnia kell 
az új környezetéhez, a szülés-születés folyama-
tában keresztül kell haladnia a szülőcsatornán a 
saját tempójában. Egy túl gyors, vagy napokon 
keresztül vajúdással járó születés sokkoló lehet a 
babának és mély traumát okozhat neki. Ugyanak-
kor, ha ez a keresztülhaladás elmarad – lásd csá-
szárral való szülés, nem mindig indokoltan –, az 
is egyfajta sokk lehet az újszülöttnek. A születés 
kapcsán oxytocin termelődik mind a babában, 
mind az anyában. Az oxytocin, az örömhormon, 
amellyel meg is gyorsíthatják a születés lefolyá-
sát, amikor szintén külső beavatkozással – injekció 
– gyorsítják a megszületést.

Pedig ahhoz, hogy a baba végigmenjen a tel-
jes folyamaton, energiát, potenciát kell gyűjtenie. 
A szükséges erő érkezhet belülről vagy valami-
lyen akadályon való áthaladás eredményeként. 
A baba születése során 4 féle állapotot, szakaszt 
különböztetünk meg, az első 3 az anyai medence 
anatómiáján alapul, a negyedik a megérkezéshez 
kapcsolódik. Mivel mindegyik szakasz dinamikus 
folyamat, ezért így nevezték el őket:

- Medence bemeneti dinamikák – elindulás
- Közép-medencei dinamikák – akadályok
 leküzdése
- Medence kimeneti dinamikák – látszik 
 a fény
- Megérkezési dinamikák – találkozás, 
 jó újra együtt

A hormonok, gének, izmok mind-mind nagyon 
fontos résztvevők a szülésben, megszületés-
ben, de mindezeknek összhangban, egységben, 
együtt kell dolgozniuk, együtt kell működniük 

Gara Mira
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egymással. Így az anya és a baba érezni fogják 
egymást, és azt is, hogy mire van a másiknak 
szüksége, ezzel segítve a folyamat előrehaladá-
sát. A megérkezés után nagy változások történ-
nek, amelyekhez a babának alkalmazkodnia kell:

- Hőmérséklet (37 fokról 20-24 fokra)
- Fény (sötétből a fényre)
- Hangok (a méh, az anya testének lágy 

hangjai után a szülőszoba és a környezet hangos-
sága)

- Hatalmas tér (egy biztonságos, zárt térből 
egy hatalmas térbe)

- Tüdő légzés (találkozás a levegővel, gravi-
tációval és az idővel)

- És így tovább.

Nagy segítséget adhat a babának, ha a fent 
leírt változások mértéke – a méhen belüli élet és 
a kinti világ között – amennyire csak lehetséges, 
csökkenthető. Ebben az esetben, valószínűsít-
hetően kevésbé lesz traumatikus és megterhelő 
a baba idegrendszerének az e-világra való meg-
érkezés.

Nézzünk egy kicsit vissza az előző cikkekre, 
hogy beépíthető legyen ez az információ.

Mint az előző részekben olvashatták a BCST a 
következő módon működik:

A kezelő kapcsolódik, szinkronizálódik az 
Élet-Erőkkel, tág megfigyelési teret nyit, amely-
ben az Élet-Erők szabadon áramolhatnak. 

Gyengéd, figyelő, afferens érintéssel és a je-
lenlétével támogatja a kliens rendszerét, hogy az 

kapcsolódjon az Élet-Erőkhöz, az Egészséghez, a 
Mezőhöz, a saját erőforrásaihoz és az egész folya-
matban támogassa önmagát. 

A kezelő ’nem csinál semmit’, „világítótorony-
nyá” válik, mutatja az utat, támogatja a kliens 
rendszerét, segíti a kapcsolódását, szinkronizáló-
dását az Ár-Apállyal és a Mezővel. Az információ 
a klienstől belülről jön, a ’hajó kormányát’ ő tartja. 
Ezen Élet-Erők vannak jelen a fogantatáskor, az 
embrió és a magzat teljes méhen belüli fejlődése 
alatt, és a szülés folyamán is. A velük való szinkro-
nizáció támogatóan hat a teljes folyamatra.

Mi hát a Dúla szerepe? Hogyan tudja eme 
gyengéd érintésekkel is segíteni a folyamatot?

Folyamatos érzelmi, lelki támogatás az anya 
szükségletei szerint, kérdéseire megfelelő infor-
mációátadás - mindez a várandósság és a szülés 
alatt, majd a gyermekágyas időszakban is. Fontos 
még a fizikai kényelem biztosítása, az anya elvárá-
sainak, értékrendjének, érzéseinek középpontba 
helyezése, tiszteletben tartása, hogy az anya kife-
jezhesse, hogy mire van szüksége és dönthessen. 

A szülés alatt folyamatos, megszakítás nélküli je-
lenlét, érzelmi támogatás biztosítása, azért, hogy 
a vajúdó nő minél nagyobb biztonságban érez-
hesse magát és minél inkább a belső folyamataira 
tudjon figyelni. A dúla - miközben szem előtt tartja 
az anya kívánságait, céljait, megőrzi nyugalmát és 
objektivitását, így jobban rálát a problémákra és a 
lehetőségekre. Eközben olyan technikákat alkal-



78   CsPM

maz – ha az anya ezt kéri, elfogadja–, amik az anya 
fizikai, lelki kényelmet szolgálják.

Támogatja az anyát, hogy képviselje önmagát 
a folyamat egész ideje alatt.

A dúla az anyai minőséget képviseli. Informá-
ciókat ad, nem tanácsot és addig támogat, amíg 
a szülő nő engedi. A szülő nőnek kell szülni, dön-
teni, megnyílni, megnyitni magát, végig haladni a 
folyamaton. 

Mind a BCST terapeuta, és mind a dúla ha-
sonló szemléletet, attitűdöt képvisel – tisztelet-
ben tartja, beavatkozás nélkül támogatja, kíséri 
az éppen zajló folyamatokat –,, csak más szakmai 
készségekkel, eszközökkel rendelkezik. Ha ezen 
eszközök mind megvannak, akkor azokkal foko-
zottan tudják a várandóst, a szülést és az újszülöt-
tet támogatni. 

Van-e támogatás, segítés a szülés után?

A szülés után egy BCST kezelés nagyon támo-
gató lehet az anya számára, mivel segíti a szülés 
hatásának feldolgozását, és azokra a fizikai, érzel-
mi változásokra is hatással lehet, amelyek a szü-
lő nőre, valamint az új vagy megváltozott család 
tagjaira hatottak. Az újszülöttet pedig segíti a 
megtestesülésében, hogy megérkezzen a testé-
be, feldolgozza a születése közben bejárt utat, a 
világra jöttét és hogy képes legyen az új körülmé-
nyekhez minél jobban alkalmazkodni. Minden-
képpen nagyon fontos, hogy a babát és a mamát 
mindig együtt kezeljük, kivéve, ha az anyának 
szüksége van valamennyi énidőre, egyedüllétre, 
hogy befelé fordulhasson, figyelhessen.

Hogyan történik az anya kezelése?

Időnként az anyának szüksége van arra, hogy 
egyedül kapjon kezelést, különösen egy nehéz 
szülés, vagy szülés utáni depresszió esetén. A 
szülés folyamata alatt az anya és a baba ideg-
rendszere nagyon kifinomult, ezért a különböző 
beavatkozások mély hatásúak és traumatizálók 
lehetnek. Az anya és a baba szeparációja a nem 
természetes szülés vagy kórházi protokollok miatt 
szintén stresszt, traumát okozhat. A BCST támo-
gatja a szülési trauma megoldását és segít, hogy 
az anya és a baba képes legyen a különböző 
beavatkozások hatását kezelni, feloldani. Külföl-
di tapasztalatok azt mutatják, hogy óriási előnye 
van annak, ha az anya és a baba a szülés után, hat 
héten belül BCST kezelést kap – mert a kezelés 
támogatja az anya rendszerét –, hogy szabályoz-
za önmagát az összes változásban amin fizikailag, 

mentálisan és spirituálisan keresztülment. Ezenkí-
vül segítséget jelent az anyának az úgynevezett 
baby-blues, vagyis, a szülés utáni szomorúság 
jelenségének átélésében, elfogadásában, ami 
teljesen normális a hormonális változások miatt, 
és az esetek 70-80 százalékában előfordul. Egy 
BCST kezelés ebben az esetben is javasolt, mert 
segítségével el lehet kerülni a sokkal súlyosabb 
szülés utáni depresszió kialakulását.

A baba kezelése alatt a BCST hogyan segít?

A születés után az újszülötteknek meg kell 
erősíteniük a földi létezésüket – meg kell tanulni-
uk tüdővel egyedül lélegezni, táplálkozni, meg-
emészteni és kiválasztani az elfogyasztott táplá-
lékot –, kapcsolódni elsődleges gondozóikkal. A 
test és a lélek már jelen van, de a test még nem 
áll teljesen készen arra, hogy a lélek háza legyen 
– az újszülöttek kapcsolódnak a külső világgal, de 
aztán befelé fordulnak és visszatérnek –, hason-
lóan azokhoz a változásokhoz, folyamatokhoz, 
amelyek az embriológiai és a magzati fejlődés 
során történtek velük. Ez a megnyílás és visszahú-
zódás periodikusan történik, ciklikusan, mint egy 
szabálytalan hullám, kicsit hasonlóan az Ár-Apály 
ciklusaihoz. A ciklusok normál esetben belülről in-
dulnak, megérezve a belső lendületet, áramlást, 
szükségletet. Ezt a lendületet, potenciát jól lehet 
érzékelni egy biodinamikus kranioszakrális keze-
léssel, érintéssel, hisz a kezelés során érezhető, 
hogy az egészség, az életteli potencia jelen van-e 
vagy külső támogatásra van szükség. Tanácsos 
nem sokkal a születés után kapcsolódni az újszü-
lötthöz és érzékelni, hogy mire van szüksége.

A kezelés során a kezelő szabályozza önma-
gát, egy stabil központot, mezőt épít fel magában 
és maga körül, kapcsolódik a referencia-pontjai-
hoz – amint ezt bármilyen kezelés esetén teszi –, 
szinkronizálódik az újszülötthöz és a térhez és az 
újszülött tükrözi, amit eközben tapasztal.

A BCST kezelés támogatja a babát, hogy meg-
oldja, feldolgozza a születésének érzelmi szintjeit 
is, ami pedig segít a ragaszkodás, érzelmi kötelék 
kialakulásában.

Ezenkívül nagyon fontos, hogy a születés ha-
talmas erőinek lenyomatai, mintázatai feldolgo-
zásra kerüljenek, különösen, ha különféle beavat-
kozások történtek. Meg kell vizsgálni és érzékelni, 
hogy maradt-e a koponyában, a csontokban, a 
hártyákban és a folyadékokban, illetve az egész 
testben feszültség, nyomás, összenyomottság, 
csavarodás, (ha bárhol maradt, akkor annak hatá-
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sa van az agyra, a mozgásfejlődésre, a gondolko-
dásra, az életmódra).

Ha a fenti mintázatok megmaradnak a test-
ben és a csontokban az összecsontosodás után 
is (ami az első évtől 23-25 éves korig tart) és a 
szövetek megtartják ezeket a mintázatokat, akkor 
annak élethosszig tartó hatása lehet. A BCST se-
gít érzékelni és lassan, finoman feldolgozni eze-
ket az eseményeket, eloszlatni a problémákat és 
elkerülni az élethosszig tartó hatást.

A szülés során tapasztalt összenyomottság és 
akadályok az újszülöttben számos problémához 
vezethetnek, mint például hascsikarás, rengeteg 
sírás, ingerlékenység, evési és alvási nehézségek. 
Amikor a BCST kezelés során szinkronizálódunk 
az Ár-Apállyal, az idegrendszer lenyugszik, a fo-
lyadékok, potenciák teret kapnak, hogy szabadon 
tudjanak áramolni, ezáltal enyhül az összenyo-
mottság és korlátozások érzete, aminek hatására 
a baba megnyugszik és visszatér a normál, egész-
séges állapothoz. 

Milyen segítség lehet az újszülött későbbi éle-
tére a korai kezelés?

Ha a perinatális események és születési dina-
mikák nem tudnak megoldódni, akkor lenyoma-
tot hagynak a testben. Amit újszülöttkorban vagy 
gyerekkorban pár kezeléssel meg lehet oldani, 
az potenciálisan elkerülhetővé tesz későbbi több 
évtizedes orvosi és pszichológiai kezelést. Azt 
gondolom, hogy ez jó mód arra, hogy kiegyen-
súlyozott EGÉSZSÉG jöjjön létre és ez az egyik 
legjobb megelőzése a későbbi egészségügyi 
problémák kialakulásának, a születési mintázatok 
feloldása sokkal stabilabbá, kiegyensúlyozottab-
bá, harmonikusabbá – azaz egészségesebbé tesz 
bennünket. 

A BCST kezelés sokszor az egész családra jó 
hatással van, mivel csökkenti a feszültségeket a 
családi dinamikákban. A babákat mindig együtt 
kezeljük az édesanyával, időnként az édesapa, 
testvérek, nagyszülők vagy más gondozójuk is je-
len lehetnek.

Az újszülöttek kezelése során van néhány na-
gyon fontos alapelv, amit alkalmazunk – azok mel-
lett, amiket a felnőttek kezelésénél használunk. 

• Le kell lassulnunk és alkalmazkodnunk kell 
a baba tempójához, tiszteletben kell tartanunk a 
baba szükségleteit, hogy ezáltal elkerüljük a túl-
terhelő kapcsolatot. Ez a tempó életkorról élet-
korra, hónapról hónapra változik. 

• Maradjunk semlegesek és időről időre 
vigyük el a figyelmünket a babáról, tartsunk szé-
les észlelési teret. Rövid, gyakori szemkontaktust 
használjunk, hogy mindenki nyitott teret, bizal-
mat, biztonságot érzékeljen, az irányítás, fókuszá-
lás, akarás helyett.

• Várjuk meg, hogy a baba rendszere hív-
jon, invitáljon meg bennünket, ezáltal elkerül-
hetjük a stressz, frusztráció kialakulását. Amíg a 
rendszerük nem hív meg bennünket a kapcsoló-
dásra, használjunk egy távoli érintést – amit Willi-
am R Emerson alkalmazott, (aki a pre- és perina-
tális pszichológia egyik híres úttörője), így lassan 
találkozzunk energetikailag a bioszférájukkal, Ez 
azt jelenti, hogy csak a szándékunkat használjuk, 
legyünk a lehető legközelebb, de addig ne érint-
sük meg őket, amíg erre a baba nem „kér”, nem 
„invitál” bennünket. 

• Az anyával, esetleg az apával és a család 
többi tagjával is dolgozunk. Tág, nyitott teret tar-
tunk, rövid, gyakori szemkontaktust használunk az 
egész családdal. Tanácsos elmagyarázni mindent 
a jelenlévő felnőtteknek, hogy mit miért teszünk.
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• Ne ismételjük a traumát, ismerjük el a 
múltbeli hatását, de adjunk új tapasztalatot a ba-
bának a jelenben, ez felülírja a trauma lenyoma-
tát, mintázatát.

• Beszéljünk, kapcsolódjunk sokat a babá-
hoz, ez támogathatja a szülők közti kommunikáci-
ót is, és modellként működhet számukra. A rövid, 
gyakori szemkontaktus nekik is támogató lehet, 
mert kapcsolatot épít, és ugyanakkor lelassítja az 
idegrendszerüket.

• Ne beszéljünk a baba feje fölött, mintha 
nem lenne jelen, ne beszéljünk róla egyes szám 
harmadik személyben.

Milyen alkalmakkor segített már a BCST keze-
lés újszülötteknél? Tudsz pár példát mondani?

• Traumatikus születés esetén, stressz, oxi-
génhiány, az anya gyógyszeres kezelése, orvosi 
beavatkozások stb. A BCST csökkentheti ezek-
nek az eseményeknek a hatását azáltal, hogy te-
ret ad, kapcsolódik az embrionális erőkhöz és az 
Élet-Erőkhöz, a hosszú Ár-Apály mezőjéhez és tá-
mogatja az újszülöttet, hogy ő is újra kapcsolód-
jon a fentiekhez és megoldást találjon belülről. 

• Olyan születési dinamikák esetén, ame-
lyeknek hosszú távú, az egész életre szóló hatá-
sa van, túl hosszú ideig eltartó vajúdás, vagy túl 
gyors születés, faros születés, túl hosszú kitolási 
szakasz, EDA, császármetszés stb. a BCST támo-
gatásával lehetőség van újra átélni a születés fo-
lyamatát, és közben egy új, eltérő tapasztalatot 
szerezni, ezáltal felül lehet írni az újszülöttben ko-
rábban kialakult mintázatot.

• Központi idegrendszeri sérülés, oxigénhi-
ány miatti bénulás, görcsös, spasztikus bénultság, 
különösen a hipertonikus típusú reagál nagyon 
jól a kranioszakrális kezelésekre.

• Orvosi beavatkozások vagy vizsgálatok 
után kialakuló érzelmi vagy fizikai sokk esetén.

• Az úgy nevezett síró-babák, sokat síró új-

szülöttek esetén. A 3 héten keresztül, hetente mi-
nimum háromszor több, mint 3 órán át síró babák 
(Wesselsche kritérium). A következő tüneteket 
tapasztalhatjuk náluk: kólika, gyomorgörcs, alvási 
és szopási problémák, bolygóideg aktivitása (ki-
egyensúlyozatlan ANS).

• Aggodalom, depresszió, autisztikus vi-
selkedés

• Bőrproblémák (neurodermitis)
• Eltorzult-deformálódott nyak (torticollis) – 

nehézség a nyak mozgatása során.
• A koponya asszimmetriáinak korrekciója: 

lehetőség van a kompresszió, csavarodás vagy 
bármilyen más mintázat hatásának eloszlatására 
tér adással, azáltal, hogy lehetővé tesszük, hogy 
a szövetek, folyadékok, potenciák megtalálják a 
kiegyensúlyozott, egészséges helyzetüket, kap-
csolódásukat.

• Szemproblémák (kancsalság, csökkent látás)
• Lázgörcs (magas láz vagy epilepsziás ro-

ham miatt)
• Fertőzések (fül, szem, bronchitis, tüdő)
• Ellaposodó fej (Plagiocephaly) – a kopo-

nya aszimmetrikus torzulása esetén, amit a magzat 
koponyáján ugyanannak a területnek folyamatos 
nyomása okoz. Általában ez nem a születés során 
alakul ki, hanem többnyire a magzat méhen belü-
li elhelyezkedése okozza. Ugyanakkor kialakulhat 
az első hónapok alvási szokásai miatt is.

• Gerinc torzulásai
• Letapadt nyelv (tongue tie) – ami szopási 

és étkezési problémákat okozhat – miatti beavat-
kozás után is nagyon fontos a probléma hatásá-
nak csökkentése.

Köszönettel fordulok Gara Mira felé, aki ezen 
cikkekben megfogalmazott ismeretekkel és segít-
ségnyújtási technikákkal olyan lehetőségek felé 
nyitott ajtót olvasóinknak, amellyel sok későbbi 
felnőttkori terápiát kiválthatnak, illetve megköny-
nyíthetik a családok életét a szülések utáni első 
időszakokban, valamint mindenféle eddig fel 
nem tárt, szülés közbeni trauma kapcsán kialakult 
elváltozásokban is. 

Amennyiben a cikksorozat megnyerte tetszé-
süket, és vannak ilyen jellegű gondok a család 
életében, keressék Gara Mirát, és kérjék ezt a fan-
tasztikus kezelési lehetőséget!
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SZEGHY KRISZTINA

Nem akarok éléskamra lenni! 
A szoptatással kapcsolatos ellenérzések
lehetséges hatása a fogantatásra

Önmagában is elég nehéz a bennük 
keletkező érzésekkel megbirkózniuk, de 
súlyosbítja a helyzetet, hogy ez teljes mér-
tékben tabu témának számít a társadalom-
ban. Senkivel sem tudják átbeszélni az ez-
zel járó szorongást. 
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„Egyszerűen fóbiásan undorodom a szoptatós 
képektől, a látványtól, ahogyan egy kis lény rátapad 
az ember mellére. Nem vagyok hiú, nem a mellem 

megereszkedésétől félek, nem tápszer-párti vagyok, 
vagy hasonló, egyszerűen fiatal korom óta rosszul 

vagyok, ha a téma felkerül, ösztönösen a mellem elé 
fonom még a karomat is. Magamnak is alig mertem 

bevallani.”

Ez az idézet az internetről származik, és jól tükrözi a 
szégyent, amelyet azok a babára vágyó nők élnek át, 
akik a gyermekvállaláshoz szervesen kapcsolódó tevé-
kenységtől – a kisbabájuk anyamellből történő majdani 
táplálásától – viszolyognak. 

Önmagában is elég nehéz a bennük keletkező érzé-
sekkel megbirkózniuk, de súlyosbítja a helyzetet, hogy 
ez teljes mértékben tabu témának számít a társadalom-
ban. Senkivel sem tudják átbeszélni az ezzel járó szo-
rongást. Rettegnek, hogy a szoptatással kapcsolatos 
ellenérzéseik miatt esetleg nem fogják tudni megadni a 
gyermeküknek, amire az életben maradáshoz szüksége 
lenne, és csökkent értékűnek élik meg magukat, mert 
úgy érzik, képtelenek arra, ami a többi nőnek ösztönö-
sen megy. Csak a nevek nélküli online térben, arctalanul 
merik felvállalni a gondolataikat, érzéseiket. 

A szoptatástól való félelem többé-kevésbé minden 
leendő anyukában megjelenik, hiszen ez egy teljesen új 
tevékenység, amelyet még sohasem végzett. A mell, ami 
eddig az örömszerzés egyik forrása volt a párkapcsolat-
ban, új funkciót kap: a baba táplálását szolgálja majd. 

Azonban nem mindenki tud pozitívan és nyitottan 
hozzáállni a szoptatás gondolatához. Sok nő idegenke-
dik az anyamellből történő táplálástól. Mi lehet ennek az 
oka? Mindig egyéni, de valójában már a szoptatáshoz 
való társadalmi hozzáállás is kiválthatja a leendő anyuka 
ellenérzéseit. 

„Nekem a mell a szexhez kötődik, távol állónak 
érzem magamtól a szoptatást.”

A szoptatás kérdése a mai napig zavarba ejtő téma, 
nem beszélve a szoptatás látványáról. Magyarországon 
a nyilvános szoptatást a mai napig megbotránkoztató 
dolognak tartják. A mell a kultúránkban szexuális szim-
bólumként van jelen, és mint ilyen, nyilvánosan nem 
„elővehető”. 

Pedig eredendően a természet nem szexre, hanem 
elsősorban az érkező kisbaba táplálására alkotta a női 
mellkasra a mellet, mégis társadalmi szinten kizárólag 
a szexualitásban betöltött szerepére asszociálunk, ame-
lyet a reklámpiac kitűnően ki is aknáz.
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Akárhogy is: a női mell valóban nem olyan 
testrész, mint a többi, hiszen a női mell puszta 
látványa is szexuális izgalmat kelt a férfiakban. 
A nők számára sem csak egy „kiemelkedésnek” 
tekinthető a testükön, hiszen a mellbimbók in-
gerlése a női agynak ugyanazon területeit hozza 
izgalomba, mint a mások számára kevésbé fel-
tűnően elhelyezkedő erogén zónák ingerlése. 
Míg az emlősállatok egy jelentős részénél nem 
jellemző, hogy a mellek a szoptatási időszakon 
kívül is teltek legyenek, az emberek női egyede-
inél a keblek nemcsak a szoptatás idején néznek 

ki másképp, mint a férfiak mellkasán lévő mellek, 
hanem általában már a pubertáskorban növeke-
désnek indulnak, és szerepet játszanak a női or-
gazmus elérésében is. 

A szoptatás időszakában a legtöbb nő ta-
lálkozik a mellekkel kapcsolatos tabuval, és a 
kettős mércével, miszerint míg a női kebleket a 
reklámokban, videóklipekben, újságokban kife-
jezetten ingerkeltő céllal használják fel, és ömlik 
a médiából a mellek látványa, addig az emberek 
kifejezetten rossz szemmel nézik, ha egy anya 
nyilvános helyen kezdi el szoptatni a gyermekét. 

„Amikor a többi lánynak már nőtt a melle 
az osztályban, nekem még akkor sem 
volt semmi, és azóta sem lett túl sok. 

Már megbékéltem vele, de általánosban 
előfordult, hogy tapintatlan élcelődések 

tárgyát képeztem a fiúk között. Nem tudom 
elképelni, hogy ekkora mellekkel hogyan 

tudnék majd szoptatni.”

Ebből a társadalmilag átszexualizált mell-tu-
datból kellene a nőnek, aki tinédzserkorától szép 
és formás keblekre és azáltal vonzó külsőre áhíto-
zik, hirtelen átugrania egy, a gyermekét ugyaneb-
ből a mellből táplálni vágyó ősanya-verzióba. A 
kettős mércéből adódóan azonban óriási a sza-
kadék a kettő között. 

Miután a női mellek mérete nagy hangsúlyt 
kap a kultúránkban, ezért ugyanilyen hangsúlyt 
kap a női gondolkodásban is, és nagyon sok 
hölgy számára okoz a saját megélése szerinti túl 
kicsi, vagy éppen túl nagy mellének a mérete 
élethosszig tartó önbizalomhiányt. 

Sok, a szoptatástól idegenkedő nő számol be 
arról, hogy fiatalkorában gyakran került a mellei 
miatt akaratán kívül a középpontba, és lett céltáb-
lája viccelődéseknek, beszólogatásnak, ezért a 
gondolatvilágában a saját melle erősen összekö-
tődik a szexualitással. És bár ez az érzés nehezen 
azonosítható és megfogalmazható, de a mellé-
hez kapcsolódó erős szexuális tartalom sokszor 
mélyen a vérfertőzés tabuját hívja elő a nőben. 
Bár fel sem ismeri, de attól fél, hogy a gyermeke 
etetése – mivel szintén a mellbimbó érintésével 
jár –szexuális izgalmat okozhat majd nála, és ez 
váltja ki belőle a megmagyarázhatatlan iszonyo-
dás érzetét. 

Más nők a nőiességük elvesztéseként viszo-
nyulnak a szoptatáshoz, mert a gondolatviláguk-
ban éppen a kettős mérce miatt a nőiesség és az 
anyaság megélése kizárja egymást. 

Nyári Réka New York-ban élő fotóművész és 
édesanya a sokak által botrányosnak tartott ké-
peivel áll ki a nyilvános szoptatás kérdése mellett. 
Az általa készített képeken a gyermeküket szop-
tató nők gyönyörűek, és egy egészen új perspek-
tívát mutatnak meg, amelyben a nőiesség és az 
anyamellből történő táplálás tökéletesen meg-
férnek egymás mellett.  

„Én is így vagyok vele, szabályosan 
rosszul vagyok fizikailag attól, hogy a 

testem táplálékforrássá váljon. És nemcsak 
viszolygást, hanem dühöt is kivált belőlem, 
hogy valaki belőlem próbálna enni, tőlem 
szívná el az életerőt. Kicsit olyan parazita 

effektusnak érzem. Nem tudom, honnan jött 
ez nálam, de én sem állhatom a gondolatot 

sem.”

A szoptatással kapcsolatos ellenérzések ki-
alakulását elősegítette az is, hogy megszűntek a 
nagycsaládi együttélések. Amíg több generáció 
nőtt fel együtt, a gyerekek folyamatosan látták a 
kistestvérek, vagy a nagyobb testvérek gyerme-
keinek anyamellből történő táplálását, így ez tel-
jesen természetessé vált a számukra. 
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Manapság azonban nemhogy nem téma egy 
hétköznapi társalgás során a szoptatás, hanem 
az anyamellből történő táplálással kapcsolatos 
ismeretek is teljes mértékben hiányoznak az ok-
tatási rendszerből. Bár elvileg egy természetes és 
ösztönös folyamatról van szó, mégis, mivel nem 
láttuk soha, hogyan kell jól csinálni, ezért sok 
olyan probléma merülhet fel a szoptatás során, 
amelyek aztán negatív tapasztalatok formájában 
lecsapódva az anyában kerülnek továbbadásra 
generációról-generációra. Például, hogy a szop-
tatás szörnyű dolog, mert a nőnek szétreped 
a mellbimbója, a mell tele lesz striákkal és lóg-
ni fog, a férj megundorodik, a gyerek harap, és 
összességében az egész egy horror-sztori. Kell-e 
csodálkozni ezek után azon, hogy az ilyen törté-
neteket kiskora óta hallgató nő idegenkedik az 
anyamellből történő táplálástól? 

A kötelezően ajánlott és elvárt szoptatáshoz 
kapcsolódó negatív gondolatok miatti bűntu-
dat létrehozhat a leendő anyukában akár egy 
tudat alatti hárítást is, hiszen a jövőben kudarcá-
nak tárgya maga a baba lesz. Fél, hogy ameny-
nyiben nem lesz képes az anyamellből történő 
táplálásra, a baba az ő önzése miatt éhen hal 
majd, alultáplált lesz, vagy mesterséges tápsze-
rekkel kell „mérgeznie”. Úgy érzi, hogy nem tud 
jó anyuka lenni, és mint mindenki, ő is kerüli 
szeretné a kudarcot. 

„Én is így éreztem mielőtt megszületett 
a gyermekem, de sosem beszéltem róla 

senkinek.”

Vajon egy babáért küzdő pár hölgytagja ho-
gyan, és kivel beszélhetne arról, hogy bár min-
dent megtesz azért, hogy végre édesanya le-
hessen, és a kezében tarthassa a kisbabáját, de 
retteg, sőt akár undorodik a szoptatás gondola-
tától? Egy „rendes” anyuka nem gondolhat, nem 
érezhet ilyet! 

Mégis kivel beszélhetne a félelmeiről, és a 
megfelelési kényszerről, ami nyomasztja? Hiszen 
neki, aki akár meddőségi kezelések, beavatkozá-
sok során van túl, egész egyszerűen tilos bármi 
rosszat gondolnia a leendő gyermeke kapcsán!

Kinek mondhatná el, hogy aggódik, hogy 
tönkre fog menni a melle, és kevésbé lesz kívá-
natos a párja számára? Márpedig nem könnyű 
egy jól működő, boldog párkapcsolatba azzal a 
tudattal behívni-beengedni egy gyermeket – aki 

egyelőre még idegen a számukra, mert még meg 
sem fogant – hogy közben attól tart, hogy a csa-
láddá válásra esetleg rámegy majd a párkapcso-
lat. Különösen akkor nehéz megbirkózni az ebből 
fakadó szorongásokkal, ha a leendő anya otthon-
ról, a saját családjából hasonló tapasztalatokat 
hoz. Nehéz útravaló, ha tudja, hogy az édesapja 

megcsalta az édesanyját a vele való várandóssá-
ga alatt, vagy esetleg elhagyta a születését köve-
tően az édesanyját. 

Az a tapasztalatom, hogy amennyiben egy pár-
nál késik a gyermekáldás, érdemes szakember 
segítségével feltérképezni a lelki hátteret, többek 
között a leendő anyuka szoptatáshoz kapcsolódó 
érzéseit is, amely mindig témája a Babahívogató 
Programnak is. 

„Én hatalmas adománynak és csodának 
érzem, hogy képes vagyok pusztán a saját 
erőmből életben tartani a gyerkőcömet.”

Mindenki azt sugallja, hogy szoptatni kell majd 
a babát, de a nő érzései sokszor mást monda-
nak. Ugyanakkor szeretnének megadni mindent, 
amire a babának a biztonságos és egészséges 
növekedéséhez szüksége van, így az anyatejes 
táplálást is. A leendő anyában ez szorongást indít 
el, hiszen a kicsi élete tőle függ majd, és erre a 
szorongásra sokszor a környezet is ráerősít: „a mi 
családunkban mindenkinek kicsi a melle, nálunk 
senki sem tudott szoptatni”. „Nekem alig volt te-
jem, biztos, hogy neked sem lesz.” 

Pedig az, hogy az anya tudja-e majd szoptatni 
a gyermekét egy kutatás szerint három dologtól 
függ elsősorban: 

1. Az anya hajlandóságától a szoptatásra. 
2. Attól, hogy az anya elhiszi-e magáról, 

hogy képes lesz szoptatni a gyermekét. Abban, 
hogy mennyire hisz benne, hogy képes lesz anya-
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tejjel táplálni a gyermekét, meghatározó, hogy a 
család nőtagjainak, leginkább az édesanyjának 
volt-e kudarcélménye a szoptatást illetően. 

3. A szociális hálótól, ami körülveszi: hogy 
mennyire kap támogatást, biztatást a párjától, 
családjától, barátaitól az első gyermeke születé-
sekor. Fontos, hogy ne kelljen ítélkező reakcióktól 
tartania. 

Ide tartozó fontos információ, hogy az emlő 
méretét elsősorban a zsírszövet mennyisége ha-
tározza meg. Az anyatejet azonban az emlőmi-
rigyek termelik, amelyek megfelelően működhet-
nek kisebb térfogatú mellek esetén is. 

Egy leendő anyuka számára azonban mindenki 
szakértőnek számít a gyermekvállalás és anyaság 
témájában, aki már legalább egy gyereket szült, 
így minden információt szűrés nélkül befogad, 
és elhisz, függetlenül attól, hogy az 30-40 évvel 
ezelőtt történt-e vagy most. Az ezzel kapcsolatos 
tanácsok és szlogenek egy része mindeközben 
évszázados tévhiteken alapul. 

Ha egy nő a saját anyukájától csak negatív élmé-
nyeket kapott útravalóként az anyamellből történő 
táplálást illetően, akkor nehéz lesz elképzelnie a 
szoptatást pozitív, az anya és a gyermek számára 
egyaránt örömet okozó közös élményként. 

Pedig az anyamellből történő táplálás az édes-
anya és a gyermeke intim együttlétéről is szól, 
amelyben létrejön a csecsemő számára egy biz-
tonságot adó légkör, és ez az érzelmi fejlődésé-
nek a fontos alapköveként szolgálhat. 

„Már általános iskola alsóban elkezdett nőni a 
mellem. Rettenetesen szégyelltem, hogy más 
vagyok, mint a többi kislány, és borzasztó volt 
felvenni a tornadresszt. Mai napig nem merek 

melltartó nélkül együtt lenni a férjemmel, 
félek, hogy undorodna tőlem, ahogy látja 

a természetes esését. Mi lenne, ha még 
szoptatnék is?!”

A várandósság és a szoptatás alatt az anyuka 
alakja meg fog változni, ez elkerülhetetlen. De jó 
esetben – és persze befektetett munkával – a ko-
rábbi alakhoz nagyon hasonló alkat kialakítható, 
vagy akár az eredeti alak is visszanyerhető.

Az alakváltozást illetően nem bízni kell a sze-
rencsében, esetleg a genetikában, hanem már 
előre mindent megtenni, azért, hogy az alakunkat 
a későbbiekben mielőbb visszanyerjük. Ebben 
az edzés és a megfelelő étkezés lehet a segítsé-
günkre, és jó hír, hogy mindkettő olyan pozitív 
hatással van az egészségünkre, hogy már a baba 
megfoganását is segíteni tudja. 

A szoptatással kapcsolatos ellenérzések meg-
szüntetésében sokat segíthet a bimbóvédő hasz-
nálata, amely által elkerülhető a közvetlen kon-
taktus a baba szája és a mellbimbó között, illetve 
a mellbimbó kisebesedése. 

Leendő anyaként engedjük meg magunknak 
a gondolatot, hogy a kisbabánk megszületését 
követően esetleg változnak majd a táplálásá-
val kapcsolatos érzéseink és elképzeléseink. De 
ha látjuk, hogy nem haladunk ötről hatra, akkor 
a legfontosabb az, hogy a gyermek ne éhezzen, 
mert ilyenkor nem a szoptatáson van a hangsúly, 
hanem a jóllakottságon. A meghitt, szeretetteljes 
együttlét átélhető a babával akkor is, ha cumisü-
vegből lefejt anyatejjel, vagy esetleg tápszerrel 
etetjük a gyermekünket. A legfontosabb, hogy 
az anya és a gyermeke között kialakuljon egy 
pozitív, szeretetteljes kapcsolat, amelyben mind-
ketten megbízhatnak egymásban. Ne akarjunk 
tökéletes anyák lenni, mert ez lehetetlenné teszi 
a számunkra, hogy a saját utunkon közelítsünk a 
gyermekünkhöz, aki mindig egyedi és megismé-
telhetetlen, és mint ilyen, nem szakkönyvek alap-
ján létezik és működik. 
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https://szeghykrisztina.hu/konyv/
https://szeghykrisztina.hu/babahivogato-program/
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RÉMÁN IZABELLA

Örökbefogadás –
Amikor megcsörren a telefon
Teendők és kihívások nyílt és titkos örökbefogadás esetén

Az örökbefogadási irodalomban már szinte közhelynek számít a kifejezés: „amikor meg-
csörren az a bizonyos telefon”. Ezt a hívást akár évekig tartó várakozás előzheti meg, amely 
minden örökbefogadásra várakozó pár vagy egyedülálló életében másképp telik. Vannak, 
akik rendszeresen, szinte naponta foglalkoznak a témával, és aktívan keresik a lehetősége-
ket, készülnek.
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Másoknál a várakozás alatt esetleg háttérbe 
szorul a téma, vagy időszakosan váltogatják egy-
mást az aktívabb és passzívabb időszakok. Hason-
ló ez a vér szerinti gyermek születéséhez, abban 
az értelemben, hogy lehet rá készülődni, az Élet 
azonban mindig az elrendelt forgatókönyv szerint 
rendezi az eseményeket. Itt további meglepetés 
faktor, hogy a gyermek(ek) érkezése még nagyjá-
ból sem vetíthető előre. 

Biztos alapokat nyújthat a várakozás idősza-
kában az, ha az örökbefogadásra várakozó(k) a 
személyes sorsszerű miértek (Örökbefogadás – 
sorsszerű miértek) megértése után hozták meg, 
és amennyiben tudatosan foglalkoznak a felkészü-
léssel, a megfelelő emberi szövetségek kialakítá-
sával, ápolásával (Örökbefogadás – egyedül nem 
megy!). Amikor ugyanis megcsörren az a bizonyos 
telefon, végérvényesen megváltozik minden és az 
örökbefogadó párnak vagy egyedülállónak min-
den fókuszra és erőre szüksége lesz, aztán ideális 
esetben néhány jó szövetségessel tud belevágni 
a születendő/párnapos gyermek fogadásába (új-
szülött esetén), vagy az ún. „ismerkedés” folyama-
tába (nagyobb gyermek esetén). 

Ebben és a következő részben néhány fontos 
szempontot mutatok, amelyek jelentősen befolyá-
solják a legelső lépéseket.

Az örökbefogadás módja, amely lehet nyílt 
vagy titkos. 

Nyílt örökbefogadás esetén az örökbefogadó 
szülők megismerkednek a vér szerinti szülőkkel – 
legtöbbször csak a szülőanyával, de amennyiben 
ismert, és részt vesz az örökbeadási folyamatban, 
úgy a vér szerinti apával is. Születendő gyermek 
esetén még a születés előtt lehetőség nyílhat arra, 
hogy a vér szerinti anya megismerje a potenciális 
örökbefogadókat, és maga döntsön arról, hogy 
kinek szeretné örökbe adni születendő gyerme-
két. Ez a találkozás nagyon fontos és meghatározó 
– ugyanakkor minden érintett fél számára jelen-
tős pszichológiai terheléssel jár. Minden esetben 
hatósági/alapítványi szakember is részt vesz a fo-
lyamatban, akinek feladata lenne a pszichológiai 
támogatás és a felek közötti szakszerű mediáció 
biztosítása. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok 
(szakemberek felkészültsége, rendelkezésre ál-
lásra, egyéni helyzetek speciális aspektusai, fizikai 
szülés körüli számos változó tényező) azt mutatják, 
hogy bizonyos esetekben a kirendelt személyek 
kiváló támogatást képesek biztosítani, sok eset-
ben azonban szükséges – és életbevágóan fontos 
– külső szakembert bevonni – többnyire az örökbe-
fogadók részéről. Nehéz – mondhatni lehetetlen – 
erre a helyzetre készülni, de nem árt, ha van olyan 
szakember az örökbefogadó szülő(k) körül, akivel 
nem ebben a helyzetben „ismerkednek”, hanem 
megfelelő közös felkészülési munka áll mögöttük 
és az örökbefogadó(k) erős, ám szakmai (mentál-
higiénés) szövetségeseként tudnak bekapcsolód-
ni a folyamatba.

https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16029769
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_05_m_jus/s/16029769
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_06_j_nius/s/16273513
https://issuu.com/csakpozitivanmagazin/docs/cspm_2022_06_j_nius/s/16273513
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Titkos örökbefogadás esetén a vér szerinti 
szülő(k) és az örökbefogadó szülő(k) nem találkoz-
nak, nem ismerhetik egymást, és a később kap-
csolatfelvétel módját, lehetőségeit is szigorúan 
szabályozza a törvény. (Ezeket ebben a cikkben 
nem részletezem). Ebben az esetben más típusú 
terheléssel nézhetnek szembe az örökbefogadó 
szülő(k) a telefonhívás, majd az azt követő ún. „irat-
ismertetés” során, ami röviden a rendelkezésre álló 
információk rendkívül korlátozott mértékében és 
megbízhatóságában foglalható össze.

Személyes történetemben ez a rövid, ám rend-
kívül intenzív krízist így éltem meg: 

December második felében, többszöri telefo-
nos megkeresés után megérkezik az iratanyag. A 
postázóból hív az ügyintézőm: itt van az anyag, 
azonnal egyeztessünk időpontot az utolsó előt-
ti munkanapra. Nem olvasta még az anyagot, de 
csak másfél oldal, fáradjak be, majd személyesen 
megbeszéljük. 

Másfél oldal? Újabb önkívületi állapotban töltött 
hétvége. Ez a két szó kattog bennem: másfél oldal. 
Másfél oldal? Másfél oldal! Mégis hogyan képze-
lik, hogy másfél oldal anyagot bocsátanak rendel-
kezésre egy életre szóló döntés előtt? Személyzeti 
tanácsadóként 3-4 oldalt írtam minden jelöltemről 
a potenciális munkáltatóknak. Egy fontos, de nem 
megmásíthatatlan döntéshez. 

Másfél oldal? Másfél oldal! Újabb félelmek 
egész serege sorakozik fel két nap alatt bennem. 
Újra ott tartok, hogy kilépek az egészből. Ez egy 
embertelen procedúra, csinálja az, akinek van 
gyomra ehhez. Egy örökbefogadó ismerősöm 
mondata térít magamhoz: 

- Ha gyereket szülnél, hány oldal leírást kapnál 
hozzá? 

Bennem akad a szó. Zokogok. Eddig is sokszor 
éreztem, de most mindennél egyértelműbb: éle-
tem legnagyobb döntése vár rám, s pár percem 
lesz dönteni. Nem lesz más eszközöm, mint a leg-
belső hangom. Nincs más dolgom, mint olyan ál-
lapotba hozni, olyan állapotban tartani magam, 
hogy abban a pár percben tiszta iránymutatást 
kaphassak – önmagamtól.

(Részlet az Álomból valóság – Egy örökbefoga-
dás igaz története című e-könyvből)

A cikksorozat következő részében az örökbefo-
gadás első lépéseit meghatározó további szem-
pontokat (életkor, előzmények, egészségi állapot 
stb.) nézzük meg. Addig is ajánlom a cikk végén 
szereplő irodalomlistában hozott könyveket, amely 

válogatást ezúttal kifejezetten úgy állítottam össze, 
hogy az örökbefogadási háromszögben résztvevő 
szereplők – örökbeadó, örökbeadott, örökbefoga-
dó – szempontjait, megéléseit (traumáit) és az őket 
segítő szakemberek tapasztalatait járjuk körbe na-
gyon sok szögből, a legszemélyesebb valós törté-
neteken keresztül.

Történetem megosztását követően sok, nagyon 
személyes és megindító levelet kaptam ismerő-
söktől és ismeretlenektől, akik beszámoltak saját, 
életkoruknál fogva már elmulasztottnak gondolt, 
vagy még megvalósításra váró vállalásaikról örök-
befogadás, vagy gyermekekről való gondoskodás 
számos más formájának témakörében. Ha Önnek 
is van ezzel kapcsolatban személyes története, 
amit megosztana, írja meg nekünk – névvel vagy 
név nélkül –, hogy másoknak is inspirációval szol-
gálhasson. Hiszem, hogy minden gyermek sze-
mélyes életfeladattal, és ennek megfelelő képes-
ségekkel és kísérőkkel születik – legyen minden 
találkozás egy lépés a beteljesülés felé.

E-mail: hello@cspm.hu

A szerzőről: egyedülálló örökbefogadó anya. 
Szívügyei, amelyeket fordítóként, szerkesztőként, 
könyvkiadóként könyvek, kiadványok és előadá-
sok formájában képvisel: egyszerű gyermekkor 
(szelíd születés, örökbefogadás, kötődő nevelés, 
szabad tanulás, szabad játék), zero waste – hulla-
dékcsökkentés, vegán szemlélet- és életmód, al-
ternatív társadalmi modellek.

Ajánlott olvasmányok: 
Bogár Zsuzsa: Az örökbefogadás lélektana
Joyce Maguire Pavao: Az örökbefogadás 
háromszöge 
Mártonffy Zsuzsa: Akinek két anyja van
Sue Wells: Veled, nélküled

mailto:hello%40cspm.hu?subject=hello%40cspm.hu
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Talán a 
visszafordítha-
tatlanság kö-
zelsége…

Talán egy 
valós vágy, 
ami hosszú el-
nyomás után 
e lementár i s 
erővel felszín-
re tör…

Talán az új 
élet perspektí-
vájából szem-
lélt régi, ön-
magam ellen 
elkövetett ön-
korlátozások 
alóli felszaba-
dulás megren-
gető élménye…

Talán a túl sok megélt veszteség után egy 
önvédelmi reakció egy minden eddigi vesz-
teségnél nagyobb veszteségtől való félelem 
indukálta kétségbeesett önvédelmi reflex…

Vagy talán 
valami egé-
szen más erő 
megjelenése, 
új, eddig nem 
ismert erő 
megjelenése 
az életem-
ben…

De talán 
mindegy is mi 
a gyökere, a 
lényeg az az 
esszenciá l is 
mondat fel-
vállalása ön-
magam felé, 
hogy “Anya 
akarok lenni!”

“ K e z e m -
ben akarom tartani a gyermekem és egy 
olyan sorsot akarok neki adni, ami nekem 
nem adatott meg!”

„Mert tudnék jó anya lenni!”

PÁLI PATRÍCIA

  Hol keressem?
  Anyaság alól felmentve
  Miért nekem kell megfizetni a rossz anyai minta árát? 
  Miért én veszítem el az anyaság lehetőséget saját szüleim 
  alkalmatlansága miatt? II. / I.

2x3
pontban
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Ezek azok a végső elkeseredett gondolatok, 
amit az ilyen sorsot élő nők megfogalmaznak, mi-
kor túl a változás mind a három lépcsőfokának si-
keres abszolválásán szembesülnek, hogy mi az a 
legnagyobb ár, amit eddigi életük feletti vakság-
gal fizetnek éppen meg!

És ilyenkor jön a sikeresen megdolgozott krízis 
után egy még hatalmasabb krízis, az anyaság le-
hetőségének elvesztése felett érzett mérhetetlen 
gyász.

„Eszembe vésve”

Hosszú folyamat vezet el eddig a pillanatig.
Hosszú út vezetett el a saját igényekre való tel-

jes vakságig, de az biztos, hogy ez a helyzet nem 
más, mint az „Építsd tudatosan pályafutásodat!” 
szemlélet totális hatalma és területfoglalása az 
ilyen nők élete felett. Folyamat, amiben az anyák 
által elvárt teljesítménycentrikus szemlélet tema-
tikusan szorítja ebbe a mederbe ezeknek a gye-
rekeknek, majd nőknek az életét.

Pontosan meg lehet fogalmazni azt az egy 
tételmondatot, ami irányadója a kizárólag az 
„Építsd tudatosan pályafutásodat!” életvitelnek, 
ahol az „Építsd tudatosan önmagadat!” pillér 
még véletlenül sem jelenik meg, sőt tematikusan 
kerül letiltásra és tabu kategóriába.

Tanulj fiam, hogy legyen belőled valaki és 
megállj a saját lábadon, hogy nehogy bárkinek is 
kiszolgáltatott legyél! – így hangzik ez a mindent 
felülíró tételmondat, ami kétszer három pilléren 
keresztül épül fel és uralja le ezen sorsot megélt 
nők életét.

Az első három pillér egyszerűen maga az élet-
formára adott minta

“Ha mindent a fejembe kell bevésni, hogyan 
jegyezhetnék fel bármit is a szívembe?”

1) Amikor az ész és az elme a saját testem 
autoimmun betegsége

Ezeknek a nőknek a legnagyobb ellensége 
nem más, mint jól fejlett intellektusuk, hiszen 
ezen keresztül tarthatóak az “Építsd tudatosan 
pályafutásodat!” egyirányú vonala mentén.

Hiszen bármilyen teljesítmény könnyen kihoz-
ható belőlük, bármilyen magas eredmény alap 
elvárás lehet velük szemben.

Létezik ötösnél rosszabb jegy, de nem az ő vi-
lágukban, a minimum elvárás a maximum lesz.

2) -1 és nulla értékek közé zárva

Mert normál értelmezési tartományban +1 és 
a semleges nullán keresztül a -1-ig tartó konti-
nuumban lenne “osztályozható” az ember.

+1-et kaphat, ha valamit nagyon jól teljesít, 
ha valami elismerésre méltó dolgot vitt véghez - 
legyen szó akár önmagáról vagy valami teljesít-
ményről. Ezekből a pozitív feedback-ekből épül 
az ember önbizalma, önértékelése és komplex 
énképe.

És pontosan így hatnak - csak inverz módon - a 
-1-es tételek, melyek valami rosszul megcseleke-
dett lépés után kerülnek felrovásra.

Így alakul ki az ember egészséges énképe, 
amiben ismeri erősségeit és gyengeségeit, fel 
tudja vállalni és tudatosan meg tudja élni szemé-
lyisége pozitív és negatív vonásait, részeit.

Ha a minimum elvárás a maximum, azaz, ha 
szimplán teljesítették, amit elvártak tőlük - hiszen 
ez az elvárás ezen nőkkel szemben, hogy legye-
nek tökéletesek minden körülmény közepette - 
akkor nem történik más, mint hogy a kontinuum 
+1 és nulla közötti részét szimplán leradírozzák.

És ha nincsen +1 értékre lehetőség, akkor még 
az elvi esélye is eltűnik annak, hogy énjük egész-
ségesen fejlődjön, értékként éljék meg a bennük 
rejlő személyiségvonásokat, tulajdonságokat.

Minden ami ebbe a +1 körbe kerülne, szimplán 
a nulla érték mellé lesz rendelve, azaz egy semle-
ges semmi lesz, amiből nem épülhet egészséges 
és reális önértékelés és önbizalom

Így esik meg, ha ezeket a nőket megkérdezem, 
hogy mi jó van bennünk, válaszuk egyöntetűen 
az, hogy: ”Semmi!”

3) Falósejtekkel az érzelmek, az én tartal-
mak ellen

Mert a teljesítmény nem kedv kérdése!
Azaz minden olyan humán tényezőt, ami a tö-

kéletes teljesítményt veszélybe sodorhatná, ami 
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energiát és fókuszt vinne el, ami megkérdőjelez-
hetné ezt a totális teljesítmény alapú életvitelt, 
amiben érzelmi viszonyulás alakulhatna ki a kiala-
kított életvitellel szemben, nos minden ilyen té-
nyezőt még csírájában el kell fojtani.

Az elme elkezd blindfod-okat kialakítani min-
den érzelmi tényezőre.

A hogyan érzem magamat én, a hogyan sze-
retném élni az életemet én, mik lennének az én 
igényeim - típusú tételek elfojtás és tiltás hatására 
ki sem alakulnak ezekben a nőkben

Az “Építsd tudatosan önmagadat!” énrész így 
marad teljesen kidolgozatlan.

Sőt kerül egy önző énközpontú tiltás alá.
Ha saját igényeket kifejeznék, akkor rossz és 

önző ember lennék - típusú önkorlátozó hiede-
lem alá.

És ha már az én sem dolgozódhat ki, ha az 
“Építsd tudatosan önmagadat!” pillér is megvo-
nására kerül, akkor érezhető, hogy a nőiséggel 
kapcsolatos - azaz az én még tudatosabb megé-
lésével kapcsolatos - tételek kidolgozása, énkép-
be való integrálása sem indulhat el. Ezt a tényt 
még inkább fokozza a kapott családi/női/anyai 
minta, ami még inkább megerősíti ezt az elfojtást 
ezekben a nőkben.

3 pilléren nyugszik ez a kép is

“A számok magukért beszélnek! Az érzel-
mek…Ugyan már olyat senki nem látott!”

1) Női minták?

A kép első rétege a nőiességről kialakított kép.
Nos, amit ezek a nők kapnak női mintaképként 

anyukájuknak köszönhetően, abban nem sok női-
es elem van.

Ezek az anyák nem - igazán - tudják megélni 
saját nőiességüket se külsőre se belsőre.

Így nagyon tőlük “eltanulni”, jó mintákat kapni 
arra, hogy hogyan működik egy nő, nem lehet. 
Hogy hogyan kell kibontakoztatni és megélni a 
mindennapokban a női létet. Hogy hogyan lehet 
és kell felépíteni a saját nőiességemhez való vi-
szonyomat. Hogy mik azok a „csatornák”, amin ke-
resztül kommunikálható az én egyedi női létem. 
Ezek az elemek nem kapnak jó mintákat.

A nő, mint alapfogalom definiálatlan marad.

2) Anya a család őrmestere

Erre jön a nő, az anya szerepe a családban kép 
halmazati tényezőként.

Ezekben a női történetekben, mint a család 
vasmarkú őrmestere jelenik meg a nő/az anya. 
Aki lemenedzseli az család életét. Feladatokat 
oszt ki, szigorú menetrendeket tart és kér számon 
és a maga merev megváltoztathatatlanságával 
szervezi meg a mindennapokat, amiben minimá-

lis érzelmi töltet mellett inkább a világ felé tökéle-
tes kirakatot építő jelleg dominál.

Van karácsonyi ünnepi vacsora és tiszta ruha is 
a szekrényben, és “összetartóan sétáló család” az 
utcán, de ez inkább csak kirakat, egy jól szerve-
zett gépezet tökéletesen kivitelezett elemei. Úgy 
van, mert úgy kell lennie, hiszen a világ elvárásai 
szerint ezt kell mutatni - elképzelés alapján.

Pont, mint a katonaságnál. Rend van, mert ez a 
parancs. És a családban ennek a rendnek a rend-
fenntartója a nő, az anya

Érzelemmentes fegyelem, ami nyilván a férfi 
- női szerepekben is megjelenik. A férfi az az 
egyed, akit ráncba kell szedni, akit utasításokkal 
kell irányba tartani.

Szóval ezen női sorsot megélő nők már itt 
megkapják a férfi - női viszonylat ilyen típusú 
mintáját.



94   CsPM

3) Az anyaság egy feladat

Hogy lehetne az anyaságban kiteljesedni, hi-
szen látjuk, én is milyen rosszul sikerült gyereke 
lettem anyának!

Az ilyen sorsot élő nők életében maga az 
édesanyjuk lesz egy olyan tükör, amin keresztül 
önmagukat, az önmagukról alkotott képet, a saját 
létezésük fölötti bűntudatot megélik, aminek utá-
na pontosan két következménye lesz.

Egyrészről önmagukat édesanyjuk életének 
megkeserítőjeként fogják látni. Valakinek, akinek 
nap, mint nap azon kell dolgoznia, hogy édesany-
ja elvárásait minél tökéletesebben teljesítse ezzel 
elkerülve, hogy csalódást okozzon édesanyjának, 
vagy ami még borzalmasabb perspektíva, hogy 
a világ előtt saját silány teljesítménye miatt szé-
gyenbe hozza.

Másrészt pedig – így édesanyjuk „szenvedését 
látva” – az anyaságról alkotott kép is egy olyan ne-
gatív narratívába kerül, aminek végső szummáza-
ta az lesz, hogy ez az a dolog, amit jobb elkerülni.

És ettől az anyától kedves, szeretgető gesztus 
soha nem jön csak az elvárások sora.

Ez az anya gyereke emberi vonásaira soha nem 
ad pozitív visszajelzést. Ha egy jó szót szeretne az 
ilyen sorsot megélő nő extrán jól kell teljesíte-
nie és akkor, ha nagyon fülel, hallhatja, hogy egy 
random embernek – amúgy szigorúan a gyereke 
háta mögött – milyen büszkén mesél a jól teljesítő 
gyereke okozta boldogságáról és büszkeségéről.

De szemtől – szembe soha nem kap ilyet a 
gyerek, soha nem élheti meg, hogy jó gyereke 
édesanyukájának és nem egy puszta teher, aki-
nek a létezése is hiba.

És ezen a pontokon keresztül áll össze a végső 
matematika, a végzetes gondolat, aminek az ára 
az anyaságról való lemondás.

Hiba, hogy én megszülettem - nem akartak, 
nem álltak a szülőségre készen.

Anya egyet vár el tőlem, hogy tanuljak és álljak 
a saját lábamra, mert csak ez hozza meg a bizton-
ságomat.

Anya, mint emberre sohasem ad pozitív visz-
szajelzést.

Apa egy puszta csatolt file a családban, ott 
van, de ugyan minek, anya nem boldog vele, 
anya számára semmit nem ad, inkább árt, mint 
használ, hogy része a családunknak

A férfi csak teher és csak bajt csinál, meg néha 
gyereket, de azt meg ugyan minek, hiszen abból 
csak baj lesz - baj, mint én! És én érzem ennek a 
bajnak minden nap a nyomorát!

És ha nem akarok még nagyobb bajt az éle-
tembe, mindent akarjak csak anya lenni NE!

Személyes szinten így épül le, vagyis nem is 
épül fel az anyaság iránti vágy, amihez egy olyan 
“támogató partner” is jön majd, aki még markán-
sabbá teszi a gyermektelen lét létjogosultságát.

https://italwax-szalon-budapest.business.site/


https://italwax-szalon-budapest.business.site/
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

A tarot önmagában egy évezredek óta beidegző-
dött rendszer. A kártyák grafikai megnyilvánulásai ön-
magukban, mint szimbólumok nem tudnak semmi töb-
bet, nincs plusz energiájuk, csak hétköznapi eszközök, 
mint a főzéshez a fakanál, vagy a vasaláshoz a vasaló.

A FÉNY TAROT kártyáim a saját rajzaimból készül-
tek, amik köztudottan csodás fénylények, tehát min-
den rajz saját REND-szerrel, energetikával, és erővel 
van felruházva, tehát magas rezgésszinten működik. 
Ezt sugározza magából.

Ha a címből indulunk ki:
… a FÉNY A VÉGTELEN INFORMÁCIÓK HORDO-

ZÓJA.
… a TAROT egy évezredes tudás, ami egy alapot 

kölcsönöz, támpontot ad az egyes kártyalapoknak az 
emberi elme megértését kielégítve.

… az IGAZSÁG pedig nem más, mit a végtelen le-
hetőségek tárháza.

A kártyalapoknak grafikailag semmi közük sincs 
a Tarot szimbólumaihoz, mert nem szimbólumokon 
alapszanak, hanem csodás rajzok, amik információkat 
hordozó önálló rendszerben működő lények, akikkel 
az ember képes kontaktust kialakítani, akár a látásán, 
vagy érintéssel a pórusain keresztül. Ezért abban a 
pillanatban, amikor ránézel a kártyalapra, azonnal 
beindul az együttműködés. Ez nem a kártyalapon 
lévő rajztól függ, hanem a TE megengedő befogadá-
sodtól. Attól kezdve, hogy megtörténik az összehan-
golódás, az történik, aminek történnie kell. Azok az 
emberek, akik éreznek, látnak, hallanak a lelkükkel, a 

szellemükkel, és működik az intuíciójuk, azok csodás 
áramlásokat, testi érzeteket, lelki állapotokat fognak 
megélni. Ezek az érzések önmagukban is válaszok, és 
jelzik a kártyalappal való összehangolódás mértékét. 
A hideg, vagy a ,,semmi” érzés is válasz, illetve jelzés, 
hogy nincs kapcsolatod, nem tudsz együttműködni a 
kártyalappal.

A FÉNY TAROT KÁRTYÁKAT 10 évvel ezelőtt alkot-
tam meg. Már a keletkezésük is egy érdekes történet. 
Úgy látszik Nekem is kellett 10 év önmegismerés, 
hogy igazán alkalmassá váljak a kártyák Fénylényei-
vel való együttműködésre. Most elérkezett a pillanat, 
ezért elkezdtem megtapasztaltató beszélgetéseket /
workshop/ tartani, személyes jelenléttel, de közeljövő-
ben online kapcsolódással is.

A FÉNY TAROT -IGAZSÁG KÁRTYÁK, valódi társad-
dá, igaz segítőddé, gyógyítóddá tudnak válni, mert 
önmagadra /a belső lényedre/ tudnak hangolni, de 
akár energiával is tudják tölteni a fizikai testedet. Min-
denképp emelik a rezgésedet, ezzel oldják a feszült-
ségeket. Ettől javul a közérzeted, EGÉSZSÉGESEBB ÉS 
BOLDOGABB LESZ AZ ÉLETED. Ettől olyan különlege-
sek és egyediek.

A FÉNY TAROT IGAZSÁG KÁRTYÁKKAL CSODÁS 
AZ ÉLET!

 további információk: sivakeniko.hu
enikosivak@gmail.com

+ 3630/7244443

FÉNY TAROT- IGAZSÁG KÁRTYÁK

https://www.sivakeniko.hu/hu/
mailto:enikosivak%40gmail.com%20?subject=enikosivak%40gmail.com%0D
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RÓNAI KATALIN

Csak úgy egy kicsi a Csak úgy egy kicsi a szerelemrőlszerelemről,,
  amúgy Rónai Katásanamúgy Rónai Katásan

A szerelem mély és erős érzelem, amely által 
szorosan kötődünk valakihez. Mi hát akkor a 
szerelem? 

• Erős vonzódás
• Felfokozott érzelem
• Vágyakozás, ragaszkodás
• A másik eszményítése, (ami sokszor 

a szeretett személy imádatában, vagy a felé 
irányuló önfeláldozásban, teljes önfeladás-
ban, odaadásban nyilvánul meg).
A szerelem erős érzelmi hullámvasút, mely 
nagy örömökkel és nagy bánatokkal jár, de 
az Oxitocin termelés beindul, mert a pilla-
natnyi boldogságérzetek kialakulásakor – 
„rózsaszín köd” – csökken a stressz, s az al-
kalmankénti nyugtató hatás – „szerelmesem 
karjában megpihenve” vagy egy szinte misz-
tikus szexualitást megélve –, mindez szinte 

elvarázsol, azt érzed, a talaj felett lebegve 
közlekedsz.
Jelzői: Boldog, csalódott, ébredő, égő, 
érzéki, forró, igaz, izzó, kesergő, lángoló, 
plátói, reményteli, szenvedélyes, tiszta, és 
még sorolhatnám. 
Ha a felek erős érzelmi kötődése mellett a 
biztonságérzetük is megvan, ha számíthat-
nak egymásra, ha támogatják egymást ne-
héz helyzetekben is, és nyugodtan felfed-
hetik valódi énjüket a másik előtt, s már a 
kezdeteknél nem feszengnek azon, hogy mit 
szól a partner, akkor a szerelem megnyug-
tató, biztonságot adó, kielégítő, simogató, 
bársonyos, feszültségmentes, elkápráz-
tató, lelki, csodálatos, érzelemgazdag, rep-
deső, reppenő, fénylő, megtartó, kielégítő, 
örömteli, szárnyalóan szabad lehet.
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Most akkor jöjjön a nagy sóhaj, ahogy felrém-
lik bennem kamaszkorom összes „lányregénye”, 
libabőrözve, az első szerelmek keserédes vissza-
utasított „bája”, akkori mélységes fájdalmaim, a 
randira el nem érkező kiskamaszok által keltett űr, 
majd a gyógyító 12-14 órás alvások, az ezt követő 
kisstílű viták, amelyek mobiltelefon híján még bo-
nyolultabbá tették a kérdések feltevését.

Mekkora élmény volt mindezek után, amikor 
padtársammal egymásba szerettünk, és virgonc 
csodákkal teli estéket töltöttünk csókolózással. 
Minden héten, a délutáni óráim után értem jött – 
neki más napokon volt délután órája – és gyalog 
tettük meg az utat a Lőportár utcától az Akácfa ut-
cáig, házakba beszaladva, becsöngetve, kacagva, 
csókolózva, a Szív utcán áthaladva, titkolva mind-
ezt az osztály előtt, egészen a lebukásig.

De csak sorban. 

Állítólag már az óvodában nagyon érdeklőd-
tem a fiúk iránt. Az óvónő, akit egyébként nagyon 
szerettem, s a mai napig emlékszem, hogy Mari-
ka néninek hívták, kétségbeesetten hívatta anyut, 
hogy rajtakapott minket, ahogy az ő Katikája a 
Bárd Ivánnal egyetemben, az asztal alatt egymás 
micsodáját nézegette!

Huh! „Te jó atyaúristen! Mi lesz ebből a lány-
kából!” Aki ráadásképpen legjobban orvososdit 
szeret játszani, amikor ő, mint gyógyítandó, az 
udvari padon fekve, azt kérte, arra vágyott, úgy 
gyógyítsák a többiek, hogy cirógatják a karját, hi-
szen azt senki sem tette meg neki, nemcsak akkor, 
vagy évek, évtizedek során a későbbiekben, de 
réges-régen se, visszautazva az időben, egészen 
az anyaméhbe, vagy még tovább, nagyon mélyre 
érkezve, az idő végtelenében. 

Azt hiszem minden nő – és most csak ebből az 
irányból tudom megközelíteni a témát, a saját női 
nézőpontom szerinti gondolatokkal, meg persze 
más hölgyekkel való beszélgetésekből leszűrve, 
melyeket minden korosztállyal megejtettem már 
– nagy szerelemre vágyik már kislány korától. Az a 
nagy szerelem pedig hasonlatosan a mesékben, 
és lányregényekben, vagy akár egyéb manapság 
divatos romantikus filmekben látható nagy egy-
másra találásról szól, amely sokszor félreértések 
végén, sok-sok véletlennel összekapcsolva, ro-
mantikus, szárnyaló, kicsit könnyes, de a boldog 
vég valahogy garantált.

Függetlenítve attól magunkat, és nem véve 
tudomást arról, hogy ezek a filmek, vagy az első 
csóknál, vagy az első ágyba bújásnál, vagy a sze-
retett személy halálával véget is érnek, esetleg 
ránk, nézőkre, olvasókra bízva a folytatást, a való 
élettel való szembesülést, elveszítve a hétközna-
pok sodrásában alkalmasint hamarosd esetlege-
sen kihunyó fényeket, érzelmeket, rajongást, és 
elfogadást, s ez akkor is így van, ha a mű szereplői 
„szenvednek” mindezért a történet folyamán.

A megélt jelen azonban egészen mást sugall. 
Általában el se jutunk idáig, vagy ha igen, a léc 
mindkét oldalon rezeg.

Ott tartottam, hogy sokszor nem érkezett meg 
az első randevúra a fiú, később a férfi, vagy az 
első, második randevú után tűnt el. 

Volt, aki menet közben jött, ment, vagyis há-
rom hónapos „lángoló szerelem” megélései után, 
egyszer csak eltűnt.

A telefon néma, SMS-re nincs válasz, email-ek, 
közösségi hálós üzenetek elmaradnak, csak a sü-
ket csend és a kérdések jeleznek, majd előkerül, 
mintha mi sem történt volna, majd újfent eltűnik, 
és ezt „játszottuk” 4,5 évig, amelybe belefogytam, 
belesápadtam, elvesztettem a belső tartásom, fé-
nyem, a hitem, és a már-már újra felépített, önál-
ló, önmagát szerető nőt.

Tudom-tudom, most kedves olvasó, ha van 
egy kis spirituális vénád, elkezded mondani a 
mantrát, hogy miért várja mindig a nő a külső 
megerősítést, miért nem tudja akkor is megtarta-
ni azt az erőt, amikor nem úgy alakul, ahogy ő elő-
zetesen elképzelte? Miért lesz azonnal alárendelt 
a kapcsolati lehetőség megjelenésekor, és tervez 
azonnal fejében, míg a férfi, pasi, várható partner 
esetleg csak testi megkönnyebbülés útját keresi? 
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Mert kedves olvasónk, akárhogy is van, vala-
hogy egyedül nem megy. Igen, tudunk „férfimun-
kát” végezni, mert rávitt az élet, szeretjük is, hogy 
ezt is tudjuk, értjük, mégis szeretünk NŐK lenni! 
Megpihenni egy férfi vállán, belefúrni magunkat 
az ő illatába, tudni, hogy nem nekünk kell súlyos 
terheket cipelve, mindig megállni a helyünket, 
úgy, hogy nincs aki megtart, nincs akit megtart-
sunk mosolyunkkal, szépségünkkel, női létünk 
minden belső rezzenésével. 

Hiszen így lettünk szocializálva, ezért lettünk, 
s nem Ádám oldalbordájából, hanem Lillithként 
vágyunk élni egy arra érdemes férfi egyenrangú 
társaként. 

Egyedülálló férfiként és nőként helyt állva, na-
ponta, reggeltől napestig, nők milliói vágynak 
ugyanarra. Arra a „bizonyos” megtartó párkapcso-
latra, arra a férfira, vagy akár arra a női párra, aki 
ugyanúgy támasz, tartást ad, akivel meg lehet osz-
tani a bánatot, örömöt, a lét apró rezdüléseit, akit 
megtartani öröm, akivel kölcsönös bizalomban, 
élhető, egyenrangú párkapcsolat felépíthető.

Hogy ezt miért kapjuk, és miért vonzzuk be 
újra és újra, ugyanazt a csalódást, ugyanolyan 
sérüléseket, ugyanolyan fájdalmakat, vagy akár 
bántalmazó kapcsolatokat? Azt gondolom, arról 

csak a lélek, és az égiek tudnának valamit mon-
dani, mert felsejlik, hogy hiába a sok terápia, a 
megoldás akkor is két ember kapcsolataiban, 
életében, gyermekkorában, és sérüléseiben ke-
resendő, illetve ezek által orvosolható.

Mert a tendencia ismétlődik, ahogy az is, hogy 
abban a pillanatban, ahogy egy értékesnek tűnő 
beszélgetést követően, a férfiegyed a közelem-
be került, s eljutottunk egy találka megbeszélé-
séig, sőt, ne adj isten, nemcsak egy, hanem akár 
két randevúig, vagy tovább, megfigyelhető volt 
belsőmben lejátszódó folyamat, mely gyomrom 
görcsös állapotában volt mérhető. Így történhe-
tett, hogy tudat alatt már akkor temettem, mikor 
még meg sem született, még akkor is, ha később 
mély, csodálatos, felemelő, és hatalmas lett, majd 
onnan hullt alá az a szerelem.

Félünk, mert megéltük számtalanszor, hogy 
otthagytak, hogy elmentek, és hogy nem értettük 
mi történt. Talán hibáztattuk is magunkat, vagy ká-
romkodva a férfit. Ki tudja?!

Családállításban, párkapcsolati terápiákban, 
kineziológusnál, meditációban jöttek olyan ké-
pek, mint ez, amikor anyu egyszer csak nem volt 
ott nekem, pedig fájt, és rossz volt. De anyu el-
ment, a ruhája suhanását még láttam a szemem 
sarkában, mielőtt a műtőbe toltak, hogy kivegyék 
a manduláimat.

Ilyenkor mindig leszakadt egy-egy gyerek-
rész, mely később mindenféle hiányt kelthetett 
bennem kislányként, kamaszként, felnőtt nőként, 
a korosabb, de még szerelemre igencsak kész 
hölgyként, mostanság, aki vagyok.

Talán, az is lehet egy ok, hogy anyu elszaladt, 
amikor egy kutya elállta az utunkat, egy anya-lá-
nya nyaraláson, s én ott maradtam védtelenül, 
egyedül, a kutyával, ő, pedig sehol. (Mivel az em-
lék maga kitörlődött, csak elmesélésből tudom 
ezt a történtet.) Újabb leszakadt gyermekrész tá-
vozik, mely újabb hiány lehet a rendszerben.

Lehet elvesztett testvér, és elvesztett iker, ami-
kor a másik feledet keresed egész életedben, 
ezért minden olyan férfiember, fiú, vagy akár egy 
nő, aki a lelkedet valamennyire megsimítja, el-
indíthatja a vágyat az összekapcsolódásra, és a 
hiány nyomán, pillanatok alatt szerelmes leszel. 
Alapjában valamibe, amit csak gondolsz, hogy 
az, ami, vagy az, aki.
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Nos, visszatekintve, és mélybe ásva, mindezek-
ben a folyamatokban, sokszor az elveszett testvér, 
meg nem született iker mellett előkerül az apakép, 
az APA, aki ugye, mint tudjuk, minden kicsi lány 
„első szerelme”, még akkor is, ha az az apa nem 
áll éppen a helyzet magaslatán, vagy éppen azért. 

Ha az apa ott van ugyan, de lélekben máshol 
jár, akkor a kicsi lány lelkében a megmentő prog-
ram elindul, s felnőtt korában mindig meg akarja 
menteni a párját, egészen addig, míg észre nem 
veszi, hogy sorozatosan alázza magát, és lesz alá-
rendelt a kapcsolatban, és lehet, hogy csak akkor 
ocsúdik, amikor elhagyják, egy másikért, és így 
tovább, mert a mókuskerék, és a generációs min-
ták mindig előkerülnek, mert kódolva vagyunk, 
akár akarjuk, akár nem.

Térjünk vissza Katához!

20 éves, amikor eljő az első testi kapcsolat, 
mely egyáltalán nem tükrözi azt, ami a lelkében 
ott motoszkált, hiányolja a végtelen és misztikus 
érzést, amelyet majd szeretője oldalán él meg, 47 
évesen, s amely élmény hatására könnyei végte-
len folyása közepette, a boldogságtól szíve szinte 
önálló életre kél, és megérti, hogyan is lehetett, 
hogy háborúk és országok sorsát döntötték el 
szerelmi kapcsolatok, és a szexus misztériuma.

Azt tanuljuk, mi felvilágosult, mindig önma-
gunkat, a boldogságunkat, a szerelmet, és az iga-
zit,” az IGAZIT”, „a FÉRFIT” kereső nők, hogy ön-
magunk szeretete, önmagunk tükörképébe való 
beleszerelmesedés folyománya, hogy megtalál-
juk azt a párt, akivel megvalósul mindaz, amire 
hosszú évekig vártunk. (Kár, hogy ezt a másik fél 
nem tudja!)

Ebből kifolyólag, láthatóan az ezoterikus tan-
folyamokon és spirituális úton járók közt 80%-ban 
nők találhatók, így aztán még inkább elhúzunk a 
férfiaktól, hogy aztán egy-egy kapcsolódás alkal-
mával még nagyobbat zuhanhassunk a semmibe, 
amikor már azt hisszük, hogy igen, ez az, aztán 
marad a néma csend, mert a másik nem bírja azt 
a terhet, amelyet kapásból rápakolunk.

Mindig félek, hogy sok vagyok, hogy sok le-
szek, de mégis, mi a sok? Hol választódik el az 
igaz és a jó, a hamis és a valódi? 

Mi kellene ahhoz, hogy elhiggyem, amit agy-
ból tudok, és sokat mantrázok, hogy bármit meg-
tehetek, hisz a világomat, napjaimat én alakítom, 
és mert egyszeri, megismételhetetlen fénylény 
vagyok, ahogy mindannyian itt a Földön?

Ugyanakkor, sosem tudtam még a kamasz-sze-
relmeimben, bármilyen kapcsolódásban, legyen 
az barátság, munkahelyi kapcsolódás, akár a 
főnökkel való ütközések kapcsán sem tudtam 
megjátszani magam. A játszmázástól kiver a víz, 
hiszen sok játszmában vettem részt néha akarat-
lanul, néha bevonódva, néha félelemből, néha a 
kapcsolat megtartása okán, az iskolák padjaiban, 
a főiskolákon, a házasságom 22 éve alatt, és a 
későbbi rövid, vagy hosszú partneri kapcsolatok 
idején.

Mégis, mi lehet a megoldás, mi az a „nyerő 
kód”, az a működő terápia, ami támogathat, se-
gíthet?

Több írásomban is megírtam már, hogy milyen 
végtelen boldogsággal tölt el, amikor táncolok, és 
amikor táncban kapcsolódom, érintkezem a másik 
emberrel, legyen az férfi vagy nő, legyen még so-
sem látott táncos társ, vagy régi szeretett partner. 
Táncos alkalmakkor, páros gyakorlatoknál, vagy 
éppen a szabadtánc végtelen mezőin lebegve, 
repkedve, szárnyalva, megismertem azt az érzést, 
amely szinte szerelmessé tesz a másik –akár egy 
eladdig számomra ismeretlen ember – testének 
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minden porcikájába. Amikor tánc közben, az érin-
tések nyomán szinte beleszerelmesedek a lényé-
be, miközben belül a végtelen öröm táncot lejt, 
és újra és újra szerelem gyúl önmagamért, a moz-
gásért, a kapcsolódások végtelen szabadságáért, 
a testem lehetőségeiért, a megtartásért, mert ott 
érzékelem azt, hogy mindenki egy.

Az imígyen ismétlődő katarzis után bele tu-
dok kacagni a tükörbe, és el tudom magamnak 
mondani, hogy milyen csodálatos az a lény, aki 
a másik oldalon visszatekint rám. Ilyenkor megint 
elindulok a felemelkedés útján, és újra képessé 
teszem szívemet, lelkemet és testemet arra, hogy 
szerelembe essek mindennel, de legfőképpen az 
életemmel, és képessé válok a FÉRFIT befogadni. 
Mert azután, hogy „Szerelmes lettem önmagam-
ba” újra elindul a vágy, hogy egy férfi oldalán is 
megélhessem mindezt anélkül, hogy az első pil-
lanattól a veszteség előlegezett félelmével blok-
koljam az energiáimat.

Sokat írhatnék a csalódásaimról, még többet a 
lelki veszteségekről. Amikor a miértekkel fekszem 
este az ágyba. Talán az is beleférne ebbe a betűk-
kel való mélázásba, ha le tudnám írni, mit gondo-

lok, milyen érzés lehet az „igazi társ”, a kiválasz-
tott FÉRFI oldalán, miértek nélkül ágyba bújni, de 
MOST mégsem teszem, mert talán ez a cikk nem 
erről szól.

Az Univerzum jósága és végtelensége felé 
kiterjesztem mindazon kihangosított gondola-
taimat, női mivoltom jelen kérdéseinek egy ré-
szét úgy, mint egy hatalmas pillangószárny azért, 
hogy gyógyuljon, és eme írás segítségével talán 
válaszokra is leljen. 

Szívesen beszélnék a férfiak érzéseiről is, ha 
érteném és tudnám mit éreznek, gondolnak, mi 
van a lelkükben. 

Itt ezek az én történeteim, az én megéléseim, 
az én fájdalmaim, az én csodáim, örömeim és bá-
nataim, és mindaz, ami – amúgy Rónai Katásan – 
most itt eszembe jutott.

Tudom, hogy a másik oldalon is megvan az 
igény. Olvasva férfiak bemutatkozásait társkereső 
oldalakon, talán hittel és reménnyel tölt el, mint 
ez az idézet, melyet a minap másoltam ki egy férfi 
bemutatkozó posztjából.

„Nem egy társat keresek, hanem a társam. 
Szabadság és intimitás együtt: van önbizalmunk, 
tehát van bizalmunk a másikban. Szembe tudunk 
nézni a gyengeségeinkkel, és érezzük, hogy Ő 
így, „félkészen” is elfogad. Képesek vagyunk 
kompromisszumokat kötni, de megalkuvás nél-
kül élni, kerüljük a játszmákat és az önigazolás 
csapdáit.

Normális kapcsolatot szeretnék. Akiért érde-
mes. Keresem.”. 

S látod kedves olvasóm, ezt akár én is írhattam 
volna!

Ha nem hiszed, járj utána!

https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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( („A világ azért van olyan állapotban, amilyenben,
mert telis-tele van alvajárókkal. (...)
A legtöbben öntudatlan alvajárók,

minden tudatosság nélkül élik le az életüket.”
                                                                                        Neale Donald Walsch



https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
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DUDÁS DIÁNA

Semmilyen körülmények között

Kedves Olvasó! 
Dudás Diána vagyok. Mi az üzenetem és miért vagyok itt? Miért írok? Szeretek írni, szeretem 

megosztani a tapasztalataimat a világról. Úgy gondolom, hogy ha leírom a történetem – mint ahogy 
azt tettem anno az első könyvem megjelenésekor – nem csak önmagam terápiájaként szolgál, ha-
nem mások is okulhatnak és új információkat kaphatnak belőle. Rájöttem, hogy felelősséggel tarto-
zom, hogy ne maradjak csendben, és ne hagyjam az elnyomás megnyilvánulásait és kezelését min-
denki másra. Véleményem szerint a tudás, az információ az, ami végső soron megmenthet minket 
attól, hogy veszélyes környezetbe, veszélyes emberek közé keveredjünk.

Tapasztalatot ezen a téren sajnos (vagy nem 
sajnos), de bőven szereztem eddigi életem so-
rán. Kijelenthetem, hogy az elnyomás különböző 
formáit átéltem, megtapasztaltam, megszenved-
tem, és saját erőből mindig találtam valamilyen 
megoldást, amelynek köszönhetően felül tudtam 
kerekedni, és végső soron megmenekültem.

A legnagyobb kihívást az az öt év jelentette, 
amelyet szcientológusként 2012 és 2018 között 
a magát egyháznak nevező szervezetnél töltöt-
tem. Ennek az lett a vége, hogy ebbe a kapcso-
latba majdnem belehaltam. Fizikailag, anyagilag 
és mentálisan a padlóra kerültem. Minek mentél 
oda? – kaptam meg gyakran a kérdést vadide-
genektől kommentben; és bár elsőre sértőnek 
tűnhet a feltevés, úgy gondolom, hogy bizonyos 
tekintetben még jogos is lehet.
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Gyakran felteszik a kérdést, hogy egy szektába 
csak bizonyos típusú és hátterű embereket tud-
nak-e beszervezni, és a válaszom az, hogy nem. 
A szekták tagjai általában magasan képzett em-
berek. Sokan jó családi háttérrel rendelkeznek, 
és általában nem küzdenek pszichológiai problé-
mákkal. A szekták nem magányos, különc embe-
reket keresnek, hanem olyan rátermett tagokat, 
akik segítenek fenntartani a közösséget.

A szigorú szabályok és a szenvedés (kivált-
képp a közös szenvedés tudata) szoros köteléket 
hoz létre, ezért a tagok családként ragaszkodnak 
a csoporthoz. Ez éveken keresztül folytatódik, és 
ezért olyan nehéz kilépni egy ilyen közösségből. 
A közösség jelenti számukra a világot. Az embe-
rek gyakran nem értik, mit jelent elhagyni egy 
szektát. Az egész világodat hátra hagyod, és nem 
tudod mi vár rád odakint; ráadásul tele vagy ret-
tegéssel, mivel teletömték a fejedet mindenféle 
tévképzettel a világról. 

Van egy jelenség, ami a hit, illetve a kapcso-
lataink területén rendkívüli erővel bír, és komoly 
akadályát képezi annak, hogy kívülről valakit logi-
kus érveléssel kihozzunk a szektából. Ezt kognitív 
disszonanciának hívják. Erről akkor beszélünk, 
ha olyan dolog történik vagy olyan új informá-
ciót kapunk, amely látszólag teljesen aláássa a 
korábbi nézeteinket. Ilyenkor disszonanciát, azaz 
belső feszültséget élünk át. Ez egy szorongással 
teli állapot, melyet igyekszünk csökkenteni. Úgy 

próbálunk meg kikerülni ebből a lelkileg megter-
helő helyzetből, hogy továbbra is ragaszkodunk 
az elképzeléseinkhez, és ahhoz próbáljuk hozzá-
igazítani a tényeket.

Miért? Egyszerű a válasz: az ember következe-
tességre törekszik a hitében és a viselkedésében. 
Amikor két ismeret ellentmond egymásnak, ak-
kor van egy erőteljes késztetésünk, hogy fenntart-
suk a harmóniát. Sőt, a kognitív disszonanciáról 
szóló elmélet szerint az ember hajlamos lehet 
úgy megváltoztatni a gondolkodásmódját ilyen 
esetben, hogy az az ő cselekedetei helyességét 
igazolja (akkor is, ha irracionális vagy logikátlan a 
magyarázat).

A szektatagok az érzelmi manipuláció hatása 
alatt tehát legtöbbször úgy csökkentik ezt a disz-
szonanciát, hogy irracionális módon továbbra is 
ragaszkodnak a szekta (és így saját maguk) igazá-
hoz, és abba próbálják beilleszteni az új informá-
ciót, azzal magyarázni azt.

Ha már szó esett az érzelmi manipulációról: 
az intézményesített bántalmazó rendszereknél 
az egyik legfontosabb tagtoborzó és értékesí-
tési módszer az érzelmi manipuláción alapuló 
meggyőzés. Nem nyíltan és őszintén a tényeket 
tálalják és ész érveket sorakoztatnak fel, hanem 
megpróbálják elérni, hogy ne gondolkozz, és 
az (általuk manipulált) érzelmeidre hallgass a 
döntéseknél.
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Bizonyítékok helyett anekdoták és sztorik 
hangzanak el. Tudományosnak tűnő módszerek-
kel (pl. tesztek) megkeresik a félelmeid, a gond-
jaid, a problémáid, és gátlástalanul rájátszanak 
azokra. Belenyomnak ezekbe és azt sugallják, 
hogy a mostani helyzeted csak rosszabbodni fog 
magától, de náluk (és csak náluk) természetesen 
ott van ezekre a megoldás. Szóval erre kell oda-
figyelni minden ilyen kísérletnél – az érzelmeimre 
kívánnak-e hatni, vagy ész érveket hallok, ténye-
ket, számokat?

A másik, ami segíthet, az a belső hang: épp-
úgy, mint egy bántalmazó kapcsolatban, az em-
ber újra és újra ösztönösen érzi, hogy valami nem 
stimmel, valami mélyről azt súgja, hogy nem vagy 
jó helyen, menekülj. Ez valahol talán belénk van 
kódolva és sejtszinten a túlélésünk irányába terel 
minket, azonban hajlamosak vagyunk ezt látszó-
lag logikus érveléssel felülírni. 

Csak azt tudom tanácsolni, hogy nagyon fi-
gyeljünk erre a kis belső hangra, ezekre az 
ösztönös megérzésekre, amikor elindulunk az 
önfejlesztés és az önmegvalósítás útján, hogy el-

kerüljük azokat a csoportokat, coachokat, tanács-
adókat és eszméket, ahol végül egy bántalmazó 
kapcsolatba kerülnénk. Ha úgy érezzük, valami 
nincs a helyén, a szavak és a tettek között eltérés 
van, nem tiszták és őszinték a szándékok, akkor 
hallgassunk ezekre a megérzésekre. Próbáljuk 
meg tiszta fejjel és gyakorlatiasan megnézni, 
hogy egész pontosan hová készülünk vagy hová 
kerültünk, mit adott vagy adhat tényszerűen ne-
künk az a rendszer vagy kapcsolat, illetve minden 
sallang nélkül mit tett vagy tettek eddig.

Bántalmazó környezetben és kapcsolatban az 
életem minden területén egy idő után megtanul-
tam eljutni egy nagyon fontos szintre (és vélemé-
nyem szerint sokan eljutnak ide), bár sajnos néha 
igen nagy árat fizettem érte. Ebben az esetben 
viszont nem elcsépelt az a mondás, hogy jobb 
később, mint soha.

Ma már nem hagyom, hogy bántsanak, hogy 
kizsákmányoljanak anyagilag vagy lelkileg, nem 
hagyom, hogy elnyomjanak az életem bármely 
területén és nem hagyom, hogy helyettem hozza-
nak döntést – semmilyen körülmények között. 

https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/referenciak/
https://www.kalacskaviola.hu/
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https://www.rodgerkatalin.hu/
https://religio-spiritualis-muhely.webnode.hu/sq/
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BÚZA JUDIT

Más-ság...

Nincs két egyforma ember, még az egypetéjű 
ikrek is különböznek egymástól. Nincs két egyfor-
ma falevél, fűszál, vízcsepp vagy hópehely sem. 
És ez a megszámlálhatatlanul sok egyedi alkot 
egy felfoghatatlanul nagyobb, színes és gyönyör-
ködtető egészet. 

A másság negatív bélyegként azonban lehető-
séget teremt a megkülönböztetésre, az elszigete-

lésre, a hierarchia, az alá- és fölé rendelés meg-
valósítására.

A nyomában pedig fájdalom jár és félelem.
Félelem az elutasítástól, a kirekesztettségtől, a 

bántástól, a megszégyenítéstől, a kiszolgáltatott-
ságtól.

Tudom, tapasztaltam, jómagamnak is meg kel-
lett élnem gyerekként, hogy milyen „másnak” len-

Mit is jelent ez a fogalom, kifejezés, ez a szó, hogy másság?
A köztudatban két eltérő értelmet is nyerhet, hogy valaki más, mint a többi ember, vannak olyan 

képességei például, amik kiemelik őt a nagy átlagból. 
Vagy - és ez a gyakoribb -, ami szintén különválasztás az egységtől, de negatív előjelűvé is válik 

azzal, hogy kevesebb az átlagnál, egy testi, mentális vagy szellemi adottság hiánya miatt, vagy a köz-
megegyezésen alapuló szabályoktól való eltérése okán.

Hátrányos megkülönböztetés ez, ami hozzátapad a viselőjéhez, ráég, mint egy billog. 
Miközben minden és mindenki más, egyedi, egyszeri és megismételhetetlen, egy csoda...
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ni és amit felnőtt koromra valahogy kinőtem, mint 
egy gyerekbetegséget.

Egyik alkalommal, mikor sírva mentem haza az 
iskolából egy csúfolódó iskolatársam miatt meg-
élt mély, szomorúsággal és megbántottsággal 
telve, anyám leült a székre és magához húzott. 
Már öleltem volna, de ő eltartott magától és az 
arcom a két kezébe fogva késztetett a szembe-
nézésre.

- Jól jegyezd meg egy életre, vésd jól az 
eszedbe, amit most mondok, te nem vagy se jobb 
se rosszabb, se több se kevesebb senkinél a vilá-
gon, csak más vagy.

Anyámnak hála, amit gyerekként bizony sok-
szor ridegségnek, szigorúságnak éltem meg a 
részéről, nagyon is tudatos, állhatatos felkészítés 
volt az életre, de ezt igazából csak felnőttként is-
mertem fel és értettem meg. Nem volt se rideg, 
se szigorú, csak következetes. És hogy jó munkát 
végzett, gyakran megköszönöm.

Az elmúlt évtizedek tanulságai, tapasztalásaim 
és annak megértése, hogy ez a karmám, békes-
séget adott. 

Szeretném megosztani - hogy érzékeltessem 
milyen ez egy kisgyerek szemével - egyik ilyen 
nagyon korai rövid történetem. 

„A nagy ágyban Sára szorosan bújt az anyjá-
hoz és várta az álomtündért, hogy kiragadja őt 
ebből a csendes szomorúságból, amit a szeretett 
dolgoktól való elválás gondolata hozott magával. 

Valahogy tudta, az anyja sem alszik, nyitott 
szemmel csak néz a sötétségbe, nincs ott lélek-
ben, mert a keze gépiesen jár fel s alá a hátán.

Érzett már így néha. Ilyenkor az segített, ha azt 
képzelte, repül az égen, mint a madarak. Jó szo-
rosra hunyta a szemét, míg egyszer csak fény vil-
lant a szemhéja mögött. Egyszerre ott állt a hegy-
tetőn, a zöld pázsit hátrafelé kezdett szaladni a 
lába alatt egyre gyorsabban és tudta, el fog fogy-
ni. A tisztás pereme mögött nagy mélység nyílik, 
mint egy hatalmas tenyér, amiben békén megfér 
a szántóföld, a rét, a patak és köztük lomhán ka-
nyarognak a kocsiutak, mint a sárga szalagok.

Látta a pillanatot, amikor elfogy a pázsit, megnyí-
lik a mélység és ő felemelkedik a nagy kékségbe. 

Érezte, hogy a teste elnehezült, s mégis egy-
szerre már a felhők között cikázott, belemerült és 
kiemelkedett belőlük olyan gyorsan, hogy elgon-
dolni se volt képes. 

És a fák tömör zöld lombkoronáját látta, mesz-
sze odalenn, ahogy szorosan egymáshoz simul-
nak, és itt- ott utat engednek a napfénynek, hogy 
bearanyozzanak egy két tisztást és benyílót a fák 
között. 

Látta, ahol elfogytak a fák, sötétzöld szőlősorok 
meneteltek felfelé a hegyoldalra egymás mellett. 
És a piros cseréptetős fehér házat, amit körülvett 
a zöld fű és úgy hullámzott a szélben, mint a víz. 
Gyönyörűséget érzett.

A holdfény bevilágította a szobát. Az anyja óva-
tosan levette magáról Sára kezét és úgy látta, mé-
lyen alszik és azt gondolta, álmában mosolyog.
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- Sára, ébredj kislányom, öltözünk, megyünk. – 
úszott be hozzá lassan az anyja hangja.

Sára felpillantott és bár még a szemén látszott 
nincsen ébren, elmosolyodott.

- Gyere, felkelünk. – mondta az anyja és felnya-
lábolta, ölben vitte ki a konyhába.

Az asztalon ott állt a teli tejesbögre.
- Pesten nem lesz ilyen jó tej. – nyújtotta a sza-

vakat panaszosra a nagymama.
Sára félálomban ivott, hagyta, hogy az anyja 

mosdassa, öltöztesse. A nagyapa felemelte Sárát, 
a nagymama is odalépett és puszit nyomott a kis-
lány arcára.

- Indulhatunk. – mondta a nagyapa és már ki is 
lépett vele az ajtón.

A későnyári reggel friss levegője sem ébresz-
tette fel jobban Sárát, a nagyapja vállán szundi-
kált tovább.

A vasútállomás zajára riadt fel. Az öregember 
megérezte, hogy megrándul a karjában, meg-
nyugtatón megveregette a hátát.

- Nocsak, megébredtél? Mindjárt felteszlek 
benneteket a vonatra, ott alhatol tovább.

Az öreg szuszogva kapaszkodott fel a szűk lép-
csőn a kocsiba.

- Tegyél le nagyapa! - kérlelte Sára és azonnal 
előretrappolt az ülések között átfurakodva az any-
ja mellett és megelőzve őt. Megérintette az uta-
zás izgalma. 

- Gyere vissza Sára ez a hely itt jó lesz, - szólt 
utána az anyja – és köszönj el nagyapádtól.

Sára a nemrég felfedezett bizalom örömével 
szorította az arcát az öreg borostájához és kun-
cogva felnevetett.

- Sündisznó nőtt az állára reggelre – a nagyany-
ja éneklő hangját utánozta, majd kicsit eltávolo-
dott és a szemébe nézett.

- Ugye jöttök ti is nagyapa, és nem soká és a 
kutya meg a cica is jön ugye? – darálta énekelve.

- Úgy lesz. – bólintott rá komolyan az öregem-
ber. – Na, jó legyél. Megyek.

Komótos határozott léptekkel indult meg és 
a lehúzott ablakból Sára hosszan nézett utána. 
Integetni szeretett volna, de az öregember nem 
fordult már meg.

A szerelvény megrándult és lassan kigurult az 
állomásról. Sára az anyja mellett térdelt az ülésen, 
kezét és homlokát az ablak üvegének támasztotta. 

Hosszú időn át csak nézte az elfutó tájat, a 
dombokat. 

Egy kanyar után, ahogy kinyílt újra a tér, a kis 
fehér templomra látott rá. 

Eszébe jutott a búcsú, a vásári forgatag ren-
geteg színe és illata. A forgó zenélő hinta, ami 
megreptette, de csak körbe - körbe járt és szé-
dült, amikor kiszállt belőle és egy ideig még nem 
tudott egyhelyben maradni és a rózsaszín vatta-
cukor, ami nem csak a nyelvén olvadt ragadósan, 
hanem a kezén is és eper illata volt. 

És milyen szép volt a nyaklánc, amire azt mond-
ta nagymama meg lehet enni, mézeskalácsból 
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van. A hasáig leért, ott hordta a rózsaszín szívet 
büszkén, dehogy ette volna meg. 

Aztán ahogy a sok ember gyertyával a kezé-
ben ballagott felfelé este a templomhoz vezető 
nagyon széles úton, olyan volt, mint a szentjá-
nosbogarak serege messziről. És mintha az óriási 
öreg fát is meglátta volna egy pillanatra.

- Nene. – suttogta és elszorult a szíve, mert 
egyszerre tudta, többé nem jön már ide vissza.

A vonat újra szűk völgybe futott be, eltűnt a 
tér. Sára megszédült. Lehuppant az ülésre, fejét 
az anyja ölébe tette, aki egy könyvet tartott a ke-
zében, olvasott és cigarettázott közben. 

A kislány fészkelődésére megcserélte kereszt-
be tett lábát, hogy kényelmesebb helyet adjon és 
ismét belemélyedt az olvasásba.

Sára egy darabig nézte az eget, ami csak egy 
keskeny sávban kéklett a völgy pereme és az ab-
lak felső széle közt. A monoton zaj és mozgás újra 
álomba ringatta.

Fémes csattanó hang rántotta ki a mély álom-
ból, összerándult.

Anyja könnyű érintését érezte a hátán.
- Semmi baj Sárikám, itt vagyok. – hallotta a 

megnyugtató hangot. – Megizzadtál megint. Át-
öltözünk, jó?

Sára hagyta, szemét csak résre nyitva, hogy az 
anyja megtörölgesse a testét és szárazba öltöztes-
se. Gyorsak és határozottak voltak a mozdulatai. 

A kis törölköző napillatú volt és Sárának megint 
megfájdult a szíve.

A vonat állt.
- Megjöttünk? – kérdezte elnyújtott, kicsit nyű-

gös hanglejtéssel.
- Nemsokára. Még egy óra. Ez egy állomás.
Megint ez az érthetetlen kifejezés – nemsoká-

ra - gondolta Sára. Megint érezte azt a szomorú 
ürességet. Felvette az ülésről a kis törölközőt és 
az arca alá gyűrte, ahogy visszahuppant az ülésre 
és összegömbölyödött, mint a kismacska. 

Jó szorosra zárta a szemét, de az álom se jött, 
a repülés se...

Nagyot szusszantott, felült és körülnézett.
Poros, szürke épületet látott. Mellette, mögöt-

te szinte végtelenbe futott a sík, napsárga foltok-
kal tarkított zöldesbarna tér az ég pereméig, ott 
szinte egybeolvadt vele.

A vonat mellett az ablak alatt egy alak állt, csak a 
kerek sapkája tetejét látta Sára, egyet sípolt és unott 
mozdulattal felemelte a kezében lóbált tárcsát.

A vonat döccent egyet, majd nehézkesen gu-
rulni kezdett, lassan maga mögött hagyva az ál-
lomást.

Az ajtó újra fémesen csattant, egy terebélyes 
asszony állt meg az üléseket elválasztó úton.

Rájuk se nézett, csak lerakta a csomagját az 
egyik ülésre, és leült velük szemben.

Sára kíváncsian nézte.

Széles arca volt, alacsony homloka. Ritkás ősz 
haja szorosan simult a fejére. Gyéres szemöldöke 
alatt, szinte eltűnt a szeme az arcában. Alaposan 
megizzadt, egy kendővel törölgette az arcát, ami-
re színes pillangók voltak festve.

Sára elmosolyodott. 
A rétet látta maga előtt újra, ahogy a hátán fek-

szik a jó meleg földön, a virágok és a fűszálak fölé 
hajolnak, ahogy a langyos szél ringatja őket az 
aranyló késő délutáni nap fényében és ő a pillan-
gók táncában gyönyörködik, moccanás nélkül. 

Egyikük az arca felett ringatódzó sárga szirmú 
virágra száll, egészen közel, nyitja - csukja a szár-
nyait, mutatja milyen szépséges, utánozhatatla-
nul tökéletes és ő még a lélegzetét is visszafogja, 
hogy el ne riassza, hogy megállítsa a pillanatot, 
úgy csodálja ezt a kitárulkozást. És megérkezik a 
pillangó párja, körbe röppenve, szinte megérint-
ve a pihenőt, hogy újra táncba hívja, már mind-
ketten ott libegnek az arca felett, mintha hívnák, 
gyere velünk…

- Hány éves a kislány? – törte meg a varázslatot 
az asszony rekedtes hangja, ahogy az anyjának 
szegezte a kérdést.

- Öt múlt – hangzott a válasz. Az anyja fel sem 
pillantott a könyvből, jelezve nem akar beszélge-
tésbe bonyolódni.

- Nagyon szép kislány – mondta az asszony, 
majd pár pillanat múlva sajnálkozó hangon hoz-
zátette – kár érte.

Sára érezte, hogy az anyja teste megfeszül és 
valami szúrós, kellemetlen, ellenséges érzés árad 
belőle, a szemben ülő asszony felé.

Sára nem értette, miért robog át rajta újra, 
ugyanaz az érzés, a harag és a szégyen keveréke, 
mint nemrégen az óvodában.
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- De jó az isten, amit elvesz az egyik kezével, 
mást duplán ad a másikkal. – szólt újra az asszony 
csendesen. 

Sára a szemét nézte, mély fájdalmat látott ben-
ne és a valamiféle segélykérést, de az anyja nem 
válaszolt vissza.

- Terhes volt a lányom, hat hónaposan a vejem 
meg megcsalta. A lányom belebetegedett, ikreket 
szült és most egyedül neveli őket, de nem boldo-
gul, hítt jönnék segélni - mondta maga elé tovább 
az asszony, a hangja panaszossá vékonyult – aztán 
mit kezdjek én ekkora városban? Mi lesz a tyúkja-
immal, a kerttel?

Sárának hirtelen a nagyanyja jutott eszébe, az 
ő hangja is gyakran volt ilyen magasban hullám-
zó, panaszos. Hirtelen elöntötte a szeretet és el-
mosta az előbbi hirtelen jött rossz érzést. Nézte a 
szemben ülő asszony megfáradt arcát, a tekinte-
tét kereste és rámosolygott.

Az asszony meghökkenten nézett vissza, majd 
pár pillanat múlva nagy sóhajjal hátradőlt és le-
hunyta a szemét. Vonásai kisimultak. Elaludt.

Csend volt, csak a vonat monoton zaja hallat-
szott. Sára újra összegömbölyödött, a nap illatú tö-
rölközőbe temette az arcát és ő is álomba merült.

Verőfény részlet”

Sokan vagyunk a világban, akik valamiért nem 
tökéletes testtel, nem látó szemekkel, nem halló 
fülekkel születtünk. És még többen, akik baleset 
vagy betegség folytán veszítették el kezüket-lá-
bukat, a látásukat, vagy a hallásukat és nekik még 
nehezebb dolguk van. 

A társadalom nagyrészt csökkent értékű em-
berekként könyvel el bennünket, elfogadott tár-
sadalmi kifejezéssel élve, hivatalosan mozgás-
korlátozott, gyengénlátó vagy gyengénhalló a 
bélyegünk, akik számára természetellenes, sőt 
lehetetlen, hogy teljes életet éljenek. 

Ha valaki összetöri ezt az agyagmázként szo-
rító skatulyát és lábbal fest, vagy bénán műtüdő-
ben fogai közé szorított ecsettel, ha valaki down 
szindrómája ellenére modell lesz, vagy versenye-
ket nyer a paralimpián, azt gondolnánk milyen 
nagyszerű, hogy elismerik, díjazzák, elfogadják 
olyannak amilyen és be is fogadják, de nem ez 
történik.

A teljesítménye hírértékű lesz, látszólag pie-
desztálra emelik, de ne felejtsük el a piedesztál 
és a pellengér közt, bár mindkettő kimagasodik 
valamelyest, csak nézőpontnyi a különbség. És 

azt se, hogy mindez tömeghangulat függő és akit 
fel- vagy kiemelnek, egy következő hullámban 
már el is ejtették.

A mélyén viszont mindig ott lapul és meg is 
nyilvánul egy érzelem, a szánalom. 

A szánalom a sajnálat kistestvére, a sajnálat 
pedig okot ad a megkülönböztetésre, a fölé- és 
alárendelésre és amit végképp kizár, az a tisztelet 
a másik ember iránt, mert az együttérzéshez, ami-
vel a szánalmat gyakran összemossák, köze nincs.

 
Itt meg kell jegyezzem, igen, vannak, akik 

mélységes kétségbeesésükben, sok bántalma-
zást megélve, kirekesztettségükben, tudatosan 
vagy tudat alatt számítanak erre a szánalomra és 
igyekeznek ki is használni, kis előnyöket kovácsol-
va maguknak ebből.

Gondolok itt a közösségi portálokon megje-
lenő fotókra is például, az „engem úgyse fogsz 
lájkolni, mert én csak egy kerekes székes vagyok” 
felirattal, pont erre a szánalomra hajtanak. 

Én ezt nem minősíteném. De a lényeg, hogy 
ezzel az általános közfelfogást, hozzáállást és bá-
násmódot szentesítik azzal, hogy mintegy felelős-
sé teszik a helyzetükért azokat, akik ép testben él-
nek, s ezért mintha rájuk rónák a kötelezettséget, 
„gondoskodj rólam, törődj velem, mert én képte-
len vagyok, kiszolgáltatott vagyok!”.

A mai teljesítmény és profit-orientált, a „tren-
di” irányokat óriásplakátokkal hirdető, médiával 
terelő, agymosó világunkban egy épkézláb em-
bernek is nehéz megőrizni az önbecsülését, már 
ha kialakulhatott egyáltalán.

S ha eddig nem sikerült volna felépíteni - mert 
komoly munka ez, ha széthullott -, azért vagyunk 
itt, hogy segítsünk, ha egyedül nem megy.
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Visszatérnék a karma gondolatára, mert fon-
tos, ami nem büntetés, hanem csak és kizárólag 
egyensúly teremtés. 

Fejlődési rendellenességgel születni, karmi-
kus, nehezített életfeladat, nem csak a gyermek-
nek, hanem a szülőknek is és a nehézség fok-
mérője az egyéni helyzettől függ. Emberséget, 
lelkierőt, kitartást pakol az útra bőségesen és 
valami megszokottól eltérő pluszt is, aki ilyenre 
vállalkozik. 

Igaz a mondás: „Ha Isten az egyik kezével el-
vesz, duplán ad a másikkal” vagy hétköznapib-
ban fogalmazva „Ha becsuk egy ajtót, kinyit két 
másikat”. 

Fizikain túli érzékelést például, „jövőbe látó” ké-
pességet, gyógyító erőt akár és hétköznapibbakat 
is, sokkal kifinomultabb hallást, tapintást, ízérzéke-
lést, egy hiányzó helyett a hatodik érzéket.

És szeretném elmondani, egy veleszületett 
„hiánnyal” élő számára az nem hiány. Az úgy ter-
mészetes, úgy teljes, úgy egész. Olyan álmokkal, 
vágyakkal, célokkal, amire képes.

Egészen addig, amíg nem hasonlítják mások-
hoz és amíg ő nem hasonlítja magát ennek nyo-
mán, ami sok fájdalom és szenvedés forrása. De 
más embereknél talán nem az?

Mindannyian feladatokkal születtünk ide, 
olyan feladatokkal, amik megoldásával a magunk 
módján csak mi, egyéni, egyedi módon tudunk 
hozzátenni a nagy egészhez, a testi adottságunk 
függvényében, néha azt is meghaladva. Nyilván, 
aki erős csontokat, robosztus testet tervezett és 

épített magának, nem balett táncosnak készült, 
vagy fél lábbal nem maratoni futónak, vagy díjug-
ratónak, egy vak ember nem építésznek, hanem 
amire a választása predesztinálja.

Hitem szerint a mindent tudás birtokában vá-
lasztjuk ezt is, mint mindenki más.

Mi másképp vagyunk mások, de nem ettől 
vagyunk azok, hanem ezzel együtt és nem szá-
nalomra van szükségünk, hanem mint mindenki 
másnak, együttérzésre és elfogadásra, olyannak, 
amilyenek vagyunk.

Sokan nem ismerünk lehetetlent. És egy elfoga-
dó, partneri közegben kibontakozásra késztetve, 
valóban csodákra lehetünk képesek. De ki nem?

Édesanyám szállóigéje az volt, hogy „a - nem 
tudom megcsinálni - választ nem tudom elfogad-
ni, mondd, hogy ezt nem akarom, azt megbeszél-
hetjük, de mi lehetne, ha kitalálnád a hogyant?” 
A kreativitásra buzdított vele, s ami addig nehéz 
tehernek tűnt, játékossá szelídült és működött is.

Köszönöm, ha eddig velem tartottál és enged-
ted, hogy bepillantást nyújthassak a fogyatékkal 
élők világába belülről, bár koránt sem teljesség-
gel, de egy másik nézőpontból arról, ami más-
képp más.

A folytatásban majd szeretnék bemutatni né-
hány fiatal lányt, akik a „fogyatékuk” tudatában él-
nek és teremtenek a maguk számára teljes életet.

Nem lehetetlen, hogy mindezek alkalmat te-
remtenek, hogy egy másik ezzel teljesebb néző-
pontból tekints rá a saját életedre.

Pozitívan, vagy még pozitívabban.

https://cspm.hu/friss-lapszam/
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PÁLI PATRÍCIA

A bárányok hallgatnak! 

Pedig tudnotok kéne, hogy nem a ti hibátok!

A bántalmazás lélektanának nyomában
A kéregető effektus II. / I.

Hogy mit hívok én kéregető effektusnak és 
szerintem miért írja le ez legjobban a hétköznapi 
bántalmazások jelenségét?

Mi történik, amikor egy kéregető egyszer csak 
utadat állva ott terem előtted és ha akarod, ha 
nem elkezdi mondani a mondanivalóját?

Hát kedves lesz és behízelgő, minden kedves 
és jószívű embernek felmagasztal, egy nemes lé-
leknek, akiben ott rejlik az adakozás természeté-
nél fogva megadatott jellemzője.

Megy és tapad és mondja szívhez szólóan az 

igét, amire a kéregető reménye szerint a te szíved 
meglágyul és pénztárcád adakozásra feltárul.

És újabb és újabb hullámokat indít, ha meg-
inogni lát, ha még puhítható pontot detektál.

És alád megy és megalázkodik, könyörög köz-
ben áldást kér rád onnan fentről, csak hogy érezd 
univerzális megtámogatást kapsz jó tettedért 
cserébe.

És hogy meddig tart ez a folyamat? Pontosan 
addig, amíg te benne maradsz és hagyod, hogy 
a kéregető kéretlenül benyomulva személyes te-

„Régen még a harsinyáért is szemfel-
szedő küzdött, hogy helyre hozza, ma 
már viszont egy embert is simán eldo-

bunk, ha picit is dolgozni kellene vele”
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redbe uralhassa az életedet és rendelkezzen fe-
letted.

Addig marad fent ez a folyamat amíg a kére-
gető nyitott rést talál személyes határaid felüle-
tén, pontosan addig marad fent és fut bele a két 
opciós lezárás valamelyikébe.

Az egyik lehetőség, hogy meghajolva a kére-
gető akarata előtt megnyílik a pénztárcád és ada-
kozásra hajtod fejedet - ami egyébként egy újabb 
és nagyobb sebezhető felületet nyit meg rajtad, 
s lesz egy nagyobb bőrfelületet rólad lenyúzható 
préda.

Mert a kéregető, ha a kisujjadat nyújtod az 
egész karod kell elv alapján még tovább fog 
menni és még többet akar majd kapni.

Mert ha egyet adtál, neki kettő fog kelleni és 
ez így fog a végtelenségig menni.

A játékszabály pedig egyszerű lesz, ameddig 
a kéregető akarata szerint cselekszel, jó ember 
leszel, de abban a pillanatban, ha ellentmondasz, 
te leszel a világ legrosszabb alakja.

És van a másik megoldási mód, amikor, mint 
árvízvédelmi mobilgát rögtön felhúzod a védel-
mi vonaladat, amikor a kéregető első behízelgő 
szavait hallod ezzel felgyorsítva a kéregető meta-
morfózisát a mézédesből az alpárian közönsége-
sen fenyegetőzőbe.

Csak akkor legalább néhány a védőfalon át-
fröccsenő szenny cseppen kívül nem ér több kár 
téged.

Mert valljuk be őszintén, bármit is lépj te, ez a 
kéregető történet ebbe a végpontba fog kifutni - 
mármint a szenny fröcskölős, átok szórós, verbális 
bántalmazó helyzetbe. A kérdés csak annyi, hogy 
neked mennyibe és mibe fog fájni, hogy meg-
tudd, nagyon rossz ember vagy, akire egy pillanat 
alatt a világ összes átka zúdul az énhatár húzással 
párhuzamosan.

A kéregető lép be a te privát teredbe.
Ő sérti meg az énhatárokat.
Ő nyit egy tolakodó antréval és alakít ki egy 

kiegyensúlyozatlan emberi dinamikát, aminek a 
lényege színtisztán az egyoldalú haszonszerzés 
bármi áron, a másik félen, azaz rajtad való átgá-
zolással.

Tekintet nélkül a másik félre megszerezni, amit 
én akarok és ahogy én akarom és ha nem tudom 
ezt megtenni, akkor jogom van a másikat a föld-
del egyenlővé tenni, porig zúzni és megalázni 
pusztán azon egyszerű oknál fogva, mert nem 
volt partnere és eszköze vágyam beteljesítésének 
- ez a kéregető effektus lényege.

Vajon tudunk egymással jól bánni a hétközna-
pokban?

Mennyire hatja át mindennapi emberi kapcso-
latainkat a kéregető effektus típusú egymáshoz 
való viszonyulás?

Mennyire tudunk egymással kölcsönös és egy-
mást ember számba vevő emberi kapcsolatokat 
fenntartani és működtetni?

Mesélek 3 olyan jelenségről, amiből kiderül az 
az elgondolkodtató tény, hogy bizony láthatatla-
nul átszövi hétköznapjainkat a bántalmazó kap-
csolati dinamika!

1) Fast fashion lifestyle

Vesz - kiszipolyoz – eldob
Vesz - kiszipolyoz - eldob 
Vesz - kiszipolyoz - eldob
Használ - kihasznál - elhasznál - eldob, 
Használ - kihasznál - elhasznál - eldob 
Használ - kihasznál - elhasznál - eldob
Jön - átmenetileg van - eltűnik  
Jön - átmenetileg van - eltűnik 
Jön - átmenetileg van - eltűnik
Akarom - markolom – eldobom
Akarom - markolom – eldobom 
Akarom - markolom - eldobom
Nekem - enyém - én
Nekem - enyém - én
Nekem - enyém - én

A fogyasztói társadalom pontosan egy dologra 
tanít meg, pontosan egy dologra edukál és ége-
ti alapértelmezésként a tényt az ember sejtjeibe, 
hogy minden eldobható és pont arra a rövid időre 
hivatott minket szolgálni, ameddig az a mi hasz-
nunkat szolgálja. Ameddig az a mi kényelmünkért 
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van, ameddig az erőfeszítés és problémamente-
sen használható, ameddig mi kiszipolyozhatjuk 
olyan egyoldalú nyugalommal, hogy teljes bizton-
ságban lehetünk, hogy nekünk a kooperáció sem-
mi energiabefektetésbe nem kerül!

Mikor varrtál fel utoljára egy gombot?
Mikor vigyáztál azzal a tudatossággal ruhádra, 

hogy túl ezen a szezonon, következő majd követ-
kező és a rákövetkező szezonban is hordani sze-
retnéd?

Vagy mennyire gondolkodtál sokkal inkább 
úgy, hogy: ”Ah meg sem kísérlem kimosni ezt a 
foltot a ruhából, mert drágább lenne a víz meg a 
speciális folttisztító, mint venni egy újat a mindjárt 
jövő leárazáson?”

Mennyire gondoltad, hogy a szezon menő da-
rabja égő lenne a következő fall/winter etapban?

A fast fashion megtanított minket, hogy ve-
gyük, hiszen annyi van!

Hogy hordd, mert mindjárt cserélheted az újra!
Hogy olcsóbb újra és újra újat venni és hasz-

nálni míg problémamentes és eldobni mert drá-
gább lenne megjavítani, helyre hozni, drágább 
mint újat venni.

A fast fashion hangosan hirdeti, hogy néhány 
hét, míg bármi értéket képvisel, utána egyszerű 
ipari szemét lesz, amit le kell cserélni, ha lépést 
akarsz tartani a trendekkel.

A fast fashion megtanított akarni az újat.
A fast fashion megtanított kiszipolyozni a pil-

lanatot.

És pontosan így működik ez az emberi kap-
csolatok szintjén is.

Pontosan ez az eldobhatóság, a rövid időre 
szóló jelleg kezd el dominálni, ahol az önös ér-

dekek és igények 
mindenek felett álló 
hatása érvényesül.

Ahol pontosan 
egy lényeg van, hogy 
az egyén megkap-
jon mindent amire 
vágyik, de cserébe 
neki ne kelljen áldo-
zatot hozni, ne kelljen 
olyan energiát befek-
tetni, amiből a másik 
fél profitál.

Árubőség van em-
berekből is. Túlnépe-
sedett Földünkön bő-
ven van ember, akiket 
gond nélkül hasz-

nálni lehet. Gond nélkül, azaz pontosan addig a 
pontig, amíg nem ütközik az ember olyan emberi 
helyzetbe, ahol problémákat, kríziseket kell meg-
oldani – ami alapvetően az emberi kapcsolatok 
része lenne.

Ezért a problémamentes sávban való haladá-
sért azonban egy nagyon nagy árat kell megfizet-
ni, ami nem más, mint a kötődés hiánya, a mély és 
tartalmas emberi viszonyok megélése.

Hiszen, ha alapvetően úgy áll az ember egy 
„kapcsolathoz”, hogy mindent akar csak kapcso-
lódni nem, akkor már az elvi esélyét sem adja 
meg annak, hogy a felszínnél mélyebbre jusson.

Ha a problémáktól és megoldandó helyzetek-
től mentes kapcsolat a fókusz, ott az ember tuda-
tosan egy falat és gátat épít, ami megakadályozza 
az elmélyülést, valódi kapcsolódási pontok kiala-
kulását.

Minden és mindenki lecserélhető lesz. 
Minden és mindenki arctalan marad. Az együtt 

töltött közös pillanatokat nem a kölcsönösség, 
hanem az egyoldalú haszonszerzés hajtja, ahol a 
másik fél személye nem lényeges, hiszen ő csak 
egy felület lesz a vágyott javak megszerzésre!
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www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

https://www.kalandorkiralyno.com/
http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
https://epitoguruk.hu/
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GÓDOR ANITA

Befőzési szezON
Horatius két évezredes mottója: carpe diem! 

Filozófiájának jelmondatát magyarul úgy is-
merjük, hogy „élj a mának”, pedig ez egy hely-
telen interpretáció. A helyes fordítás szó szerint: 
ragadd meg a napot, vagyis ÉLJ A MÁBAN!

Kis különbségnek tűnhet, de így a mondat tel-
jesen új értelmet kap… mert ugye nem mindegy, 
hogy élvezed a halmazokat vagy halmozod az él-
vezeteket. 

Igen, fontos, hogy a mában élj, de ez nem je-
lenti azt, hogy nincsen holnap!

A carpe diem lényege, hogy ne rágódj a múl-
ton, a miérteken, mert úgyse tudsz változtatni rajta. 

Engedd el.

...igen, és az is fontos, hogy ne halogass sem-
mit, mert lehet, hogy holnap már nem lesz lehe-
tőséged megtenni! 

Mint például az eperlekvár főzést... mert annak 
idénre már lőttek, de, hogy ne csak a halvány lila 

menjen a dunsztba, erre a hónapra is kifőztem va-
lamit. Vagyis be, de az igekötők helyes (vagy ép-
pen helytelen) használatát hagyjuk Grétsy László-
ra, az nem az én szakterületem.

Bezzeg a lekvárfőzés…
Ha valamire, akkor erre hatványozottan igaz az 

„ahány ház, annyi szokás...”, így nem esküszöm, 
hogy ez a világ legeslegjobb receptje, de mi így 
szeretjük.

Pláne én, akire a megevésen kívül a meló ré-
sze is hárul, ugye… Nem, nem tudom, hogy hova 
tűnik mindenki, amikor a rekesz alja megérinti a 
konyhapultot, de egy biztos, elő sem kerülnek, 
amíg a cucc palackba zárva veszélytelennek mi-
nősül rájuk nézve.

A házi lekvárokkal kapcsolatban nincsenek 
nagy elvárásaim: sok legyen és finom!
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Persze ne legyen vele sok meló, és ne tartal-
mazzon se cukrot, se tartósítószert.

…és ne legyen túl folyós, de túl szilárd se.
Saccperkábé ennyi. 

A lajosmizsei eperből már nem lesz lekvár, 
ha eddig nem lett, de a barackfa virágokat idén 

megkímélték a fagyos szentek, így abból, meg a 
szomszéd szilvájából lehet még. A hozzávalókat 
úgy írom, ahogy én készítem, mert lehet 1 kg ba-
rackkal/szilvával is bohóckodni, de nem érdemes. 

Nálunk általában ez a 3 féle lekvár készül, kb. 
8-10 kg gyümölcsből ízenként, és ezzel elvagyunk 
1 évig családilag. 

Cukormentes sárgabarack lekvár

8 kg alaposan megmosott, kimagozott sárga-
barack (a hibás részeket távolítsuk el)

80 dkg negyedannyi édesítő (nálam mondjuk 
ennél kevesebb, mert a savanykásat jobban sze-
retik)

8 dkg pektin 
8 dkg citromsav
Sterilizált (kifőzött, megmikrózott, vagy 70 fo-

kos mosogatógépben frissen elmosott) üvegeket 
lábosba állítjuk, amibe 2 ujjnyi vizet töltünk, és 
feltesszük a főzőlapra, 2-es fokozatra.

Megmosott, kimagozott sárgabarack nagy 
fazékban, közepes lángon mehet a tűzre. Időn-
ként megkeverjük, és addig főzzük, amíg levet 
nem enged. Botmixerrel nekiesünk, és amikor 
újra forrni kezd, beleborítjuk a pektinnel kevert 

édesítőszert. 10 percig még kevergetve főzzük, 
majd mehet bele a citromsav is. Az elkészült lek-
várt a lábosban melegedő üvegekbe kanalazzuk 
(az eléjen óvatosan, kanalanként, nehogy a forró 
lekvártól elpattanjon!), celofánnal fedjük, gumiz-
zuk, majd alaposan rátekerjük a kupakot. Fejre 
állítjuk, és a következő 5 percben úgy is hagyjuk. 
Amíg a lekvárunk fejen áll, elkészítjük a száraz-
dunsztot. Régen az üvegeket újságpapírba cso-
magolták majd takarókkal, paplannal, dunyhával 

ágyazták be. Én újságpapír és dunyha híján csak 
(konyharuhára sorakoztatva), pokrócok közé rej-
tettem az üvegeket az elkövetkezendő pár napra, 
amíg kihűlnek. 

Természetesen már talpon állva!
Felbontás után hűtőben kell tartani, mert gyor-

sabban romlik meg, mint a normál lekvár, ezért 
érdemes kis üvegekbe eltenni!

Ch 100 g lekvárban: 10 g saccperkábé 
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És, ha már így benne vagyunk a lekvárban, akkor 
gyorsan itt hagyom a szilva receptjét is. Bevallom, 
nekem minden szempontból ez a kedvencem.

A második legjobb dolog, ami a szilvából ké-
szülhet az a lekvár.

A mama főztjénél nincs is jobb. Persze a papáé 
sem kutya, bár az korántsem diabetikus és úgy 
őrzi a receptet, mintha legalább államtitok len-
ne, úgyhogy ebből a szilvából itt ma lekvár lesz, a 
papáét meg majd megisszuk. (recept nélkül)

Eme lekvár elkészítése, semmiféle konyhai 
előképzettséget vagy egyéb hókuszpókuszt nem 
igényel.

Szilva kell hozzá, magasfalú tepsi, és jó sok tü-
relem. Mondjuk elmehetsz közben aludni, de én 
nem alszom nyugodtan, ha közben rotyog a mo-
tyó a sütőben.

Cukor és tartósítószer nélküli szilvalek-
vár (sütőben sütve)

Hozzávalók
SZILVA (Minél több, annál jobb!)
Na nem kell hozzá nagy logika ugye, hogy mi-

ért ez a kedvenc. 
A szilvát megmossuk, kimagozzuk.
A fél gyümölcsökkel megpakoljuk a MAGAS-

FALÚ tepsit.

Az elején nagyon sok levet enged, ami forrni-ro-
tyogni fog. Nem, a levet nem borítjuk le, viszont 
sütőt takarítani sem akarunk, és utólag okosnak 
lenni olyan, mint előre hülyének, így nem prakti-
kus csurig pakolni a tepsinket, ellenben alufóliá-
val lefedni annál inkább!

Bekapcsoljuk a sütőt.
Ha bátor vagy, és egyedül mered hagyni egész 

éjszakára, tedd 120 fokra, de akkor az alufólia fe-
lejtős. (Kb 10 óra múlva lesz kész)

Ha napközben csinálod, és lesz időd néha rá-
pillantani, mehet 150 fokon, az első 2-3 órában 
fóliával lefedve.

Utána érdemes átkeverni, hogy egyenleteseb-
ben tudjon sűrűsödni. Ennyi idő alatt eléggé ösz-
szeesik, így a több edényből, egy edénybe rak-
hatjuk át az összeset. (fólia már nem kell rá)

Nem, nem dual cook-os az én sütőm se, de ez 
egyáltalán nem gátol meg abban, hogy párhuza-
mosan akár 3 tepsi legyen benn, ha szilvalekvár-
ról van szó.

A szilvánkat addig sütjük, amíg eléri a kívánt 
állagot, vagyis sűrű, fekete, és már nem folyik, ha-
nem összeállt. 

Innen már jön a baracklekváros képlet.
Sterilizált (kifőzött, megmikrózott, vagy 70 fo-

kos mosogatógépben frissen elmosott) üvegek-
be töltjük. Közben néha megütögetjük, hogy tűn-
jön el belőle a levegő.

Celofánnal, gumival majd steril kupakkal lezár-
juk, 5 percre fejre állítjuk, majd talpon ágyba, le-
vendula színű párnák, és paplanok közé bújtatjuk 
(halvány lila dunszt), és hagyjuk békében kihűlni.

100 g lekvár kb 350 g szilva felhasználásával 
készült!

Ch(100 g): 38,5 g
 
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/


CsPM   121

gy készül a napcsókolta
 jeges tea

Bár napjainkban egyre gyakrabban érezhetjük – a szó legszorosabb értelmé-
ben – a bőrünkön a nap perzselő, égető, pusztító erejét, mégis tagadhatatlan, 
hogy eme óriási csillag nélkül – ebben a formában – nem létezne élet otthonun-
kon, a Föld nevű, csodás kék bolygón.

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Í
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Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy éle-
tünk számos területén megtapasztalhassuk a nap 
jótékony hatását. Nemcsak a búza szárba szökke-
néséhez, a bimbó kifesléséhez, hanem a lédús, 
zamatos termések beéréséhez is nélkülözhetet-
len a nap éltető ereje.

Nagyanyáink, dédanyáink számára a mosás, 
takarítás befejezése elképzelhetetlen lett volna a 
napillatú ágybelik, törölközők, ruhák elpakolása 
nélkül. Úgy tartották, a nap nem csak szárítja, de fer-
tőtleníti is a textíliákat a baktériumölő hatása révén. 

Bőrünkben létfontosságú D vitamin termelő-
dik a napfény hatására, nem beszélve a finom il-
latról, melyet neki kölcsönöz.

Azt gondolom, van azonban egy mód a nap 
éltető erejének felhasználására, amely sokak szá-
mára még ismeretlen. Ez pedig nem más, mint a 
teakészítés a napfény segítségével.

A naptea elkészítése rendkívül egyszerű. Szük-
ségünk van hozzá valamilyen üveg ibrikre, pohár-
ra, csészére vagy kancsóra. A tea alapanyagának 
választhatunk szálas teát vagy filtereset. De akár 
dönthetünk valamilyen szárított, ill. friss gyümölcs 
mellett is. Itt már csak a képzeletünk szabhat ha-
tárt. Arra viszont nagyon figyeljünk, hogy még 
véletlenül se olyan teát válasszunk, amelynek 
a koffein, vagy egyéb hatóanyag-tartalma mi-

att csak rövid ideig szabad áznia! Amit minden-
képpen kerüljünk: a fekete teák, chai teák/fűszer 
teák, zöld teák, a maca gyökérből készült teák, ill. 
a gyömbér!

A legjobb, ha valamilyen gyümölcsöt vagy 
áztatást igénylő teát választunk, mint pl.: a csip-
kebogyó, mályva, kankalin, kálmos, vagy fehér 
fagyöngy.

Amikor megtaláltuk a számunkra leginkább 
kellemes alapanyagot, akkor már csak le kell ön-
teni vízzel, és néhány órára kihelyezni egy napsü-
tötte helyre. A tetejére tegyünk egy – lehetőleg 
üveg – fedőt, hogy a rovarok ne tudjanak bele-
szállni! 2-4 óra múlva, amikor már kellően me-
leg, és van színe, akkor szűrjük le, és fogyasszuk 
egészséggel!

A napteának nem tudok semmilyen gyógy-
hatásáról (még biztosan nem vizsgálták hozzá-
értő szakemberek), viszont tapasztalatom szerint 
sokkal lágyabb íze van a víznek/teának, miután 
a napon állt (Nem műanyagban!) néhány órát. 
Érdemes vele kísérletezni. Aki pedig ódzkodik a 
kánikulában a forró/meleg tea fogyasztásától – 
bár köztudottan hűsítő hatású – annak sem kell 
lemondania a nap csókolta tea élvezetéről: mi-
után elkészült, hűtse le néhány jégkockával, és 
igya jegesen!
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Nem kellene a fiataloknak
alkoholt fogyasztaniuk

Egy globális kutatás eredményei szerint a negy-
ven év alattiaknak egyáltalán nem lenne szabad al-
koholt inniuk, az idősebb felnőtteknek viszont egy 
kis mennyiség akár jót is tehet.

A nagyszabású kutatás leszögezte, hogy az alko-
holfogyasztás jelentős egészségügyi kockázatokat 
hordoz, és semmi előnyt nem jelent a fiatalok szá-
mára.

CZECZON
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A Washingtoni Egyetem Global Burden of 
Diseases elnevezésű kutatása a világ betegség- 
és halálozási okait elemző, legátfogóbb adato-
kat tartalmazó, folyamatosan változó projekt. 
Négy évvel ezelőtt a kutatás arra az eredmény-
re jutott, hogy az alkalmi ivás is káros az egész-
ségre, és ezért a kutatók azt javasolták, hogy a 
kormányok tanácsolják az embereknek a teljes 
absztinenciát.

A globális adatok átfogó új elemzése után 
azonban a szakemberek változtattak következ-
tetéseiken: eszerint a fiatalok számára nagyobb 
egészségügyi kockázatokkal jár az alkoholfo-
gyasztás, mint az idősebbek számára. A 40 éves-
nél idősebb, alapbetegségekben nem szenvedő 
felnőttek számára a korlátozott alkoholfogyasztás 
- például napi egy pohár vörösbor - hasznos le-
het, többek között a szív- és érrendszeri betegsé-
gek, a stroke és a cukorbetegség kockázatának 
csökkentésében.

A Lancet című folyóiratban közzétett kutatás 
szerint a legnagyobb mértékben világszerte a 15-
39 éves férfiakra káros az alkoholfogyasztás.

„Üzenetünk egyszerű: a fiataloknak nem sza-
bad inniuk, de az idősebbek számára előnyös 
lehet, ha kis mennyiségű alkoholt fogyasztanak” - 
mondta a tanulmány vezető szerzője, Emmanue-
la Gakidou, a Washingtoni Egyetem professzora. 
Hozzátette: „bár nem valószínű, hogy a fiatal fel-
nőttek tartózkodni fognak az ivástól, mégis fon-
tosnak tartjuk, hogy közzétegyük a legújabb bizo-
nyítékokat, hogy mindenki megalapozott döntést 
hozhasson az egészségével kapcsolatban”.

A 204 ország lakosságának alkoholfogyasztá-
si szokásait vizsgáló elemzés szerint 2020-ban a 
becslések szerint összesen 1,34 milliárd ember 
fogyasztott káros mennyiségű alkoholt.

A kutatók szerint a káros mennyiséget fogyasz-
tók 59 százaléka 15-39 év közötti volt. Az egész-
ségre káros mennyiségű alkoholt ivók háromne-
gyede férfi volt.

Az elemzésben a 2020-as globális adatok fel-
használásával vizsgálták az alkoholfogyasztás koc-
kázatát 22 egészségkárosodásra, köztük a sérü-
lésekre, a szív- és érrendszeri betegségekre és a 
rákos megbetegedésekre. Ez alapján becsülték 
meg, hogy egy személy mennyi alkoholt ihat, mi-
előtt túlzott kockázatot vállalna az egészségére néz-
ve ahhoz képest, mint aki nem fogyaszt alkoholt.

Megállapították, hogy az életkor növekedésé-
vel az egészségügyi kockázatok növekedése nél-
kül fogyasztható alkoholmennyiség növekedett. 

Standard alkoholmennyiségnek egy deciliter 
13 százalékos vörösbort vagy egy üveg 3,5 száza-
lékos sört tekintenek. A 15-39 éves férfiak számá-
ra az ajánlott napi mennyiség 0,136 standard ital 
volt naponta, a nőknél pedig a minimális kocká-
zati szint 0,273 standard ital volt naponta. 

A negyven éveseknél és annál idősebbeknél a 
kis mértékű alkoholfogyasztás járhatott olyan elő-
nyökkel, mint az iszkémiás szívbetegség ISZB), a 
stroke vagy a cukorbetegség kockázatának csök-
kenése.

A 40-64 évesek körében a biztonságos alko-
holfogyasztás szintje a napi fél standard ital és az 
1,87 standard ital között mozgott. A 65 éves vagy 
annál idősebbek esetében az alkoholfogyasztás-
ból eredő egészségkárosodás kockázata valami-
vel több mint napi három standard ital elfogyasz-
tása után nőtt.
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Gondolkodj
 helyesen!
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Mindig arról írok, ami mélyen megérint, ami önvizsgálatra és 
töprengésre késztet. Különösképpen igaz ez, ha követésre méltó, 
létezése és tevékenysége folytán példaképemmé előlépő személy-
ről van szó. Ezekkel a szívemnek kedves emberekkel rögtön meg-
van a közös hullámhossz, a távolból, látatlanban is egymásra han-
golódunk. Ennek fényében bizton állítom, hogy az sem a véletlen 
műve, hogy a riportalany már azelőtt megválaszolta az összes kér-
désemet, mielőtt feltehettem volna őket, sejtelmesen-selymesen, 
szavai közé szőtte azokat.

Halasi Ivett a Selyemgyár Alapítvány elnöke, kurátora. Civil szer-
vezetének irodalmi pályázata volt a találkozási pontunk, ő meg-
hirdette, én megírtam, röviden ennyi a történet. Ám minél inkább 
megismertem, annál inkább szerettem volna egy hosszabbat, egy 
őt, mint embert teljességében bemutatót.

KOVÁCS KATALIN

ÉRTÉK-ÖLTŐ

„„Fő célom folytatni Fő célom folytatni 
a gyűjtemény bővítéséta gyűjtemény bővítését

„„
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Ivett Alapítványa Bezerédj Pál hagyatéká-
nak kutatását és gondozását, munkásságának 
népszerűsítését tűzte ki célul rendezvények 
szervezése, művészeti pályázatok kiírása, a 
média, illetve hazai és külföldi kapcsolatok 
kialakítása révén. A tősgyökeres szekszárdi 
hölgy már gyermekként is sokat sétált a város 
egyik legszebbnek mondott utcáján, ám csak 
pár éve, a covid-karantén ideje alatt kezdett el 
motoszkálni benne a gondolat, vajon ki is lehet 
ez a Bezerédj, akiről a szóban forgó utca a ne-
vét kapta. Igazából a lábai előtt hevert a téma.

Bezerédjről eredetileg egy könyvet 
szerettél volna írni, ha jól tudom…
Igen, egy könyv-ötlettel kezdődött ez az egész, 

ami mára már egy sokkal szélesebb spektrumú 
dologgá nőtte ki magát. Anno óriási benyomást 
tett rám a kezdő író tanfolyam, amin részt vettem, 
s úgy éreztem, remek kikapcsolódás lenne egy 
regényben feldolgozni az 1900-as évek elejének 
helyi történéseit, amiben benne van a Selyem-
gyár, s azok a családok, akik selyemhernyó-te-
nyésztéssel foglalkoztak. Nekiláttam felépíteni 
a történetet, kitaláltam a szereplőket, a neveket, 
majd jött a nyár, és elkezdtem fizikálisan is kutatni 
a témát. Elmentem az egykori gyár épületébe, és 
órákat beszélgettem olyan csodás emberekkel, 
mint például Steinbach Ferenc, aki nem sajnálta 
az időt a mesélésre, és szívesen osztotta meg tu-

dását velem, lelkes újonccal. Steinbach Ferenc - 
Gyuszi bácsi - hosszú évtizedek óta gyűjti, menti 
és kutatja Bezerédj Pál és a Bezerédj család tör-
ténetét, emlékeit, az ő kitartó és odaadó munká-
jának köszönhető a Selyemgyár eredeti épüle-
tében található emlékszoba létrehozása Tolnán. 
Engem teljesen magával ragadott a szederfák, a 
selyemgyártás és Bezerédj világa, beleszerettem 
a személyiségébe, a lelkébe! Művelődési mene-
dzser az eredeti szakmám, és már számos progra-
mot szerveztem, ezért rögtön egy nagy projekt-
terv kezdett kibontakozni a lelki szemeim előtt, 
sorra vettem, mi mindent lehet még kihozni eb-
ből. A regény megírása így végül elmaradt, mert 
egyből belevetettem magam a sűrűjébe, életre 
hívtam az alapítványt.

Miért pont Bezerédj volt, aki megigézett? 
Vonzódásom van ehhez a korszakhoz. Ha azt 

kérdeznéd, örömmel lettem volna-e a kortársa, 
erre korábban egyből rávágtam volna, hogy igen. 
De érdekes felismerésre tettem szert: azt hittem, 
a régi korok emberei nemesebbek voltak, akik 
még önzetlenül tudtak tenni a közért, a hazáért. 
Rájöttem, hogy ezek az emberek most is itt élnek 
közöttünk, de nem annyira populárisak, nehezeb-
ben észrevehetők. Azt a fajta nemességet, ami 
engem csodálattal tölt el, a mostani világban is 
meg lehet találni, sőt, meg is kell! Ha ez kikopik, 
elvész, a jövőnk veszik el! Fontos, hogy én mit 
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mutatok meg a világból a gyermekeimnek, hogy 
tudomásuk legyen róla, nem csak az van, amit a 
médiában látnak, nem csak instant világ létezik. 
Minél inkább elburjánzik az értéktelenség, annál 
inkább kell a nemesi erényeket és az igazi, mély 
gondolkodást hirdetni. Utat kell mutatni a fiatal-
ságnak, hogy erre is lehet menni, hogy vannak 
eszmék, amik miatt érdemes, és kell is TENNI.

Több olyan kapaszkodót találtam Bezerédj Pál 
életében, ami nálam úgyszintén működött, épít-
kezhettem belőle. Úgy éreztem, ha én ennyi év táv-
latából támaszkodhattam rá, mert a mai világban is 
helytálló az ő szemlélete és élethez való hozzáállá-
sa, akkor ezt másoknak is meg kell mutatni.

Pont ez a fajta önzetlen nemesség jellemző 
rád is, hisz merted felvállalni az ezzel járó fel-
adatokat. Te magad, a saját példamutatásoddal 
viszed tovább az ő személyiségét, jellembeli 
nagyságát. Ami neked szimpatikus volt abból 
a korból, azt azzal, amit csinálsz, tulajdonkép-
pen átmented a ma élő emberek számára. Ez 
egy gyönyörűséges láncolat.

Igen, és ebben Gyuszi bácsinak óriási szerepe 
van, ő a Bezerédj és köztem lévő láncszem. Gon-
dolkodás nélkül adta át nekem élete munkáját, azt 

a hatalmas ismeretanyagot, amit Bezerédj Pálról 
összegyűjtött, és én teljes elhivatottsággal viszem 
azt tovább. Fő célom folytatni a gyűjtemény bőví-
tését, amihez mindig jön a segítség: nemrégiben 
például a Múzeumok Éjszakáján találkoztam egy 
hölggyel, akiről kiderült, hogy a levéltárban dol-
gozik, és rengeteg képpel tud nekem szolgálni a 
tolnai Selyemgyár épületéről, és az abban folyt 
munkáról.

Ez izgalmasan hangzik!
Valóban az. Nem engedi az élet, hogy itthon 

üljek és pislogjak, alig várom, hogy mehessek 
tovább kutakodni, és szervezhessem azokat 
az eseményeket, amelyek Bezerédj munkássá-
gának állítanak emléket. Az Alapítvány idei évi 
nagy rendezvénye a Selymező volt. A délelőt-
ti órákban az ország több pontjáról – Paksról, 

Pécsről és Törökbálintról – érkezett selyemfes-
tők közreműködésével selyemkiállítás és -vá-
sár zajlott, az érdeklődők a selyemfestéssel is 
megismerkedhettek. Délután dr. Töttős Gábor, 
ny. főiskolai docens tartott remek előadást Be-
zerédj Pálról, és sor került az Alapítvány szép-
irodalmi pályázatának előadással egybekötött 
eredményhirdetésére is. Féltem a Selymezőtől, 
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mert sokat áldoztam azért, hogy jól sikerüljön, 
mégis háromszor kellett csúsztatni az időpontot 
a felmerülő nehézségek miatt. A végeredmény 
viszont mindenért kárpótolt. Szívet melengető 
volt, és nem azért, mert olyan sokan jöttek el, 
hanem mert akik ott voltak, azok egy életre szó-
ló élményt kaptak. Össze sem tudom foglalni, 
mennyi felemelő pillanat adatott meg a jelen-
lévők kapcsolódásaiban. Beleilleszkedni mások 
útjába és egy irányba, együtt haladni tovább – 
ezt adta nekem ez a nap.

Gondolom, jövőbeni terveknek sem 
vagy híján?
A könyves vonalat mindenképp szeretném 

tovább vinni, bár egy kicsit más formában, mint 

eredetileg terveztem. Nem regény lesz, hanem 
emlékkönyv, tele képekkel, és olyan irodalmi al-
kotások részleteivel, amik Bezerédj kimagasló 
életművét hivatottak megismertetni az olvasókö-
zönséggel. Emellett lehetőséget kaptam a Tolna 
Megyei Levéltárban egy kiálltás szervezésére is. 
Van valami, amit a Selyemgyárral kapcsolatban 
tanultam meg: rugalmasnak lenni. Nem ragasz-
kodni görcsösen ahhoz, amit a kezdetekben el-
képzeltem, hanem hagyni, hogy az élet néha más 
irányba vigyen. Élvezem ezt az újfajta megközelí-
tését a dolgoknak, számomra ez az élet élésének 
egy merőben új tapasztalása. Egyszerűen csak 
áramlani és megengedésben lenni.

Ha semmi sem lenne lehetetlen, mit 
választanál?
Egy olyan interaktív bemutatóközpont az ál-

mom, ami a családokról szól. Tolnán talán nem 
is volt olyan família, aki ne vette volna ki a részét 
a selyemgyártásból valamilyen formában. Több 
ilyen, a vendég aktív részvételét megkövetelő 
centrum nyílt mostanában, ahol teljes mértékben 

„bevonódik” a látogató a mind az öt érzékszer-
vét stimuláló, megmozgató kiállítás kapcsán. Én 
fenomenálisan tudom magam érezni eközben, 
szeretünk ilyen helyekre járni a férjemmel és a 
gyerekekkel. 

Mikor mondtad, hogy családi, én rögtön 
arra asszociáltam, hogy egy olyan kulturá-
lis-történelmi-irodalmi szín-tér lesz, ami az 
odalátogató család minden egyes tagja szá-
mára egyaránt élvezhető, ahol mindenki meg-
találja a maga szórakozását egy egész napos 
program keretében.

Ez is, az is. Így fog kézzelfogható módon kap-
csolódni a két család: a régi az újjal, a múlt a je-
lennel, ezáltal fog megszületni az a bizonyos lán-
colat itt is, egyre több és több ember között. Ezzel 
megvalósul az az álmom, hogy a régmúlt arra ér-
demes kincseit továbbadhatom a következő ge-
nerációnak, viszont már egy megújult, moderni-
zált formában.

Hozzáadtad a saját személyiségedet, és 
befogadhatóvá tetted az egy emberöltőnyi-
vel utánad érkező emberek számára – én így 
látom. Mint öltések a történelem kabátján…  
Hiszem, ugyanúgy jön majd valaki, aki magá-
énak fogja érezni ezt a szellemiséget, és viszi 
majd tovább. 

Érdekes, hogy ezt mondod. Kezdetekben ma-
gányos farkasként dolgoztam, mert csak így volt 
számomra elképzelhető ez a fajta munka. Ma 
már viszont teljesen máshogy gondolom: azo-
nos értékrenddel rendelkező, állhatatos és lel-
kes emberek közössége sokkal többet teremt, 
mert nem összeadódik, hanem megtöbbszörö-
ződik az általuk kiváltott hatás. Őket hívom most 
magam mellé.

Csak az tud folytatódni, aminek értéket ad-
nunk, s ami értéket tud adni mások számára is. 
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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/
https://hu.pinterest.com/csakpozitivanmagazin
https://azuri-hangtal-terapia.webnode.hu/
https://www.facebook.com/kalandorkiralyno
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A MAGYAR KÖNNYŰZENE 6 ÉVTIZEDE
1.rész 

A MAGYAR KÖNNYŰZENE HŐSKORA
(1957-1983)

SZÁSZ DÁVID

Talán szubjektívnek és kirekesztőnek hat a fenti titulus, ha azt a több mint 60 évnyi termést vesszük 
alapul, amit a magyar könnyűzene - stílustól, színvonaltól, és indíttatástól függetlenül felölel. Tisztáz-
zuk a fentieket azzal, hogy elsősorban a hazai könnyűzene ezen évtizedeinek a társadalomra gyako-
rolt hatása alapján nevezhető ezen időszak hőskornak. A nyolcvanas évek második felétől ugyanis, a 
kommunista/szocialista pártdiktatúra lazulása, valamint a későbbi rendszerváltás után már radikálisan 
más lett a könnyűzene helyzete, funkciója, és jelentősége is hazánkban, mely megállapítás viszont 
elvitathatatlan tény.

Vizsgálhatnánk a könnyűzenét egy sokkal szélesebb skálán is, kezdve akár a századfordulóval, hi-
szen már a 20. század korai évtizedeinek is megvolt a sajátságos könnyűzenei világa, mely kézzelfog-
hatóan elkülönült a komolyzenétől, mind közönségét, mind előadóit tekintve. 

Ajánlott filmek:  Ezek a fiatalok (1967)  /  Extázis 7-10-ig (1969)  /  Szép leányok ne sírjatok! (1970)
   A Kenguru (1975)  /  Egy nap rock (1981)  /  Cha-cha-cha (1982)
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Foglalkozhatnánk külön a jazzel is, és érte-
kezhetnénk egyes tánczenei stílusokról, akár 
a hazánktól immár kulturálisan majdnem kü-
lönválaszthatatlan cigányzenét is beleértve. 
Mégis azt gondolom, hogy a relatíve közel-
múlt, társadalmi változásokat talán a legin-
kább előidézni képes műfaja, a rockzene, illet-
ve tágabb értelemben a popzene tárgykörén 
belül maradva érdemes a fenti tárgykört vizs-
gálni: egyrészről az ezen időszakban szüle-
tett populáris műfajoknak, és műveknek még 
kézzelfogható hatása és jelenléte van, dacára 
a klasszikus értelemben vett, hangszereken 
játszott élőzene iránti igény visszaesésének, 
másrészt pedig a legutóbbi 6 évtized, és ezen 
belül az első 30 év, azaz az 50-es, 60-as, és 70-
es évek önmagában annyi politikai, társadalmi 
és kulturális változást, trendet, és átalakulást 
vonultat fel, mely kétségkívül egyedülálló. 

Mivel a téma teljes feltérképezésére több 
könyvnyi terjedelem volna szükséges, jelen 
írásban elsősorban a magyar könnyűzene tör-
ténetének legfontosabb állomásait taglaljuk. 

Kovács Andor jazzgitáros 

Hogy a hazai rockzene első évének miért 
1957-et jelöljük meg, annak az oka roppant egy-
szerű. Bill Haley “Rock Around the Clock” című 
szerzeménye, mely az USA-ban 1954-ben jelent 
meg és indította útjára a rock and roll műfajt, 
egész pontosan 3 éves késéssel, 1957-ben ért 
el hazánkba, amikor is többek között a fenti dalt 
Kovács Andor jazzgitáros feldolgozta, és lemezen 
meg is jelentették. Ez a történelmi dátum két ok-
ból is megdöbbentő. Egyrészről az akkori hazai 

kultúrpolitika, az 1956-os hazai események, és a 
pártdiktatúra - talán a Rákosi korszakhoz mérten 
már kevésbé keményvonalas, de még mindig 
kérlelhetetlen és merev - közegében a nyugati, a 
szocialista szemlélet értelmében kártékony műfaj 
mindössze 3 éves késéssel képes volt bejutni a 
vasfüggöny mögé. Másrészt, az amerikaitól tel-
jesen eltérő társadalmi, kulturális és politikai kö-
zegben a hatása csaknem azonos volt a pár évvel 
korábbi USA-ban tapasztalt hatással: a fiatalok 
megőrültek érte! 

A politikai vezetés a nyugati kultúra, és ta-
lán legszignifikánsabb képviselője, a rockzene 
irányában érzett ellenszenve és később egyes 
országokban (mint pl. Románia) egyenesen a 
műfajt meghonosítani próbálók üldöztetése fé-
nyében az is meglepő, hogy idehaza a Kádár 
rendszer pártvezetése - legalábbis látszólag -  jó-
val szelídebben és elfogadóbban állt a kérdés-
hez: az egyértelmű tiltás helyett elsősorban azt 
a lehetőséget vizsgálta, hogyan állítható ez a ha-
nyatló nyugat szülte műfaj egyenesen a rendszer 
szolgálatába. A rock and roll fiatalokra gyakorolt 
hatását el nem vitathatták, de az egyértelmű til-
tás helyett a szabályozás és a kívánatos ideoló-
gia akár ilyen formán - ti. A fiatalok által favorizált 
nyugati könnyűzenén keresztül - történő manipu-
latív közvetítése volt a valódi cél. Eme terv tech-
nikailag ifjúsági szervezetek alapítása formájában 
valósult meg: a KISZ (azaz Kommunista Ifjúsági 
Szövetség) már 1957-ben megalakult, és egyik 
fő programpontja a fiatalok könnyűzenei szóra-
koztatásának megszervezése volt, természetesen 
a pártvezetés irányelveinek szem előtt tartásá-
val. Egyrészről veszélyt láttak a korábbi pártve-
zetés - azaz a Rákosi rezsim - teljesen kirekesztő 
és társadalmi elégedetlenséghez vezető kultúr-
politikájában: engedékenyebb, elfogadóbb, és 
rugalmasabb, de valójában irányítás alatt tartott 
új kultúrpolitikát dolgoztak ki. Mely azonban a 
valóságban sokkal inkább a hálóját ravaszul szö-
vő pók tipikus iskolapéldája volt, és szó sem volt 
arról, hogy a nyugati kultúra, és így a szemükben 
kártékony nyugati ideológiák beszivárgását egy 
pillanatig is támogatták volna. 

A hírhedt TTT elv

TTT - azaz Támogatni, Tűrni, vagy Tiltani - ez az 
alapelv határozta meg hogy egy adott könnyűze-
nei előadó a párt céljait kiszolgáló attitűdje mi-
att támogatott, a látszólagos engedékenység és 
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rugalmasság látszatának fenntartása érdekében 
tűrt, vagy a párt által vélten veszélyes és elnémí-
tandó tiltott kategóriába sorolandó. 

Erről az időszakról elmondható, hogy gyakor-
latilag kizárólag a pártvezetés, és az általa létre-
hozott, a lemezgyártást és kiadást célzó, de szigo-
rúan állami monopóliumként működő vállalatok 
égisze alatt lehetett beszélni bárminemű előadói 

tevékenységről - az underground törekvések 
eme korai években teljes mértékben hiányoztak 
a palettáról. Az ötvenes évek elején megalapított 
Magyar Hanglemezgyártó Vállalat (azaz MHV) 
élére olyan párthű vezetőket állítottak, akik első-
sorban a párt emberei voltak, mintsem szakma-
beliek. Teljhatalmat kaptak, melyet használtak is. 
A kapcsolódó egyéb szervek, mint pl. Az Orszá-
gos Rendező Iroda (ORI), az Országos Szórakoz-
tatózenei Központ (OSZK) is a párthálózat befo-
lyása alatt álló, azzal teljes összhangban működő 
bástyák voltak. 

Mire Magyarországon meghonosodott a 
beatzene, mint a korai amerikai rock and roll utá-
ni következő trendi műfaj (követve a külföldön is 
tapasztalható áttolódást az ötvenes évek zömé-
ben USA által dominált rock and rolljáról a brit 
beatzene felé), már eleve erre a célra létrehozott 
állami szervek szabályozták a műfaj egészét. 

A 60-as évek

Táncdalfesztiválok, illetve a hazai beat
térhódítása

Az intézményesített slágerbazár, azaz a Tánc-
dalfesztivál ötlete az 1957-ben indult Magyar 

Televízió történetében először 1964-ben merült 
fel, de további 2 évnek kellett eltelnie, mire nagy 
sikerrel végül megrendezték. 

A fesztiválra - melyre elvileg bárki jelentkez-
hetett, amatőrök és profik egyaránt, 300 szerző 
dalából válogattak, viszont a dalok előadóit már 
a zenei szerkesztők keresték fel és választották ki, 
kivéve pár együttest, akik a saját szerzeményük-
kel szerepeltek, mint például az Illés. A díjazottak 
a mai megszokott helyzettel ellentétben azonban 
sosem az előadók (mint például Zalatnay Sarol-
ta, Kovács Kati, vagy Koncz Zsuzsa), hanem a dal-
szerzők, és a hangszerelők voltak, tehát magukat 
a dalokat díjazták, nem pedig az előadójukat. 

Mire a Táncdalfesztivál első ízben megrende-
zésre került, a hagyományos szirupos táncdalok, 
és melódiák mellett egyre több beategyüttes 
is szerephez jutott, a műsor szerkesztői ugyanis 
már nem hagyhatták figyelmen kívül az új műfajra 
vevő fiatalságot. Ez okozott néhány parázs vitát 
a közönség körében is, az Illés együttes Még fáj 
minden csók című dala például a legtöbb vas-
kalapos felnőttet hallatlanul irritálta, az új műfajra 
elsősorban valóban a fiatalok voltak csak vevők. 
Ebben az időben már létezett, és így a Tánc-
dalfesztiválokon is szerepelt az Illés, a Metro, a 
Hungária, illetve az Omega, és korai, még meg-
lehetősen tinglitangli zenéjével bemutatkozott a 

Syrius is (hogy később milyen jelentős fordulatot 
vett zenei pályájuk, arra még kitérünk). A koráb-
ban említett bevett gyakorlat ellenére, miszerint 
a műsorban a dalokat és nem az előadóikat dí-

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat gyártósora

Szörényi Szabolcs, és Szörényi Levente
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jazták, az elképesztő nézettség és népszerűség 
hozzásegítette az előadókat, hogy egycsapásra 
országos ismertségre tegyenek szert. Az addig 
gimnáziumokban és ifjúsági klubokban zenélő 
beategyüttesek hirtelen kikerültek a rivaldafény-
be. Szörényi Levente, az Illés együttes frontem-
bere ugyan már 1964-től aktívan zenélt, sőt, a 
Balassa együttessel a Szovjetunióban és Lengyel-
országban is turnézott amerikai twist dalokkal jó-
val az Illéshez való csatlakozása előtt, de innentől 
vált országosan ismertté és népszerűvé. 

Újabb érdekesség, hogy például a kezde-
ti években a beatzenekarok nem igazán éne-
keltek magyarul, sokkal inkább kamu angollal 
próbálkoztak, már csak azért is, mert zömében 
feldolgozásokkal kezdték, amelyeket a Radio 
Luxembourg-ról igyekeztek hallás után leszed-
ni, és tulajdonképpen amíg a leghíresebb Illés, 
Omega, és Metro első lemezei immár magyar 
nyelvű, saját szerzeményekkel meg nem jelentek, 
illetve az említett zenekarok a Táncdalfesztiválon 
nem szerepeltek, ez így is maradt. 

Ami még ennél is nagyobb érdekesség, az az 
egyes magyar beategyüttesek és szóló előadók 
“nyugatra küldése”, azaz vendégszerepeltetése 
volt. Természetesen díszkísérettel, legalább egy 
pártkatona, azaz kultúrfelügyelő minden esetben 
velük tartott. 1968-ban így jutott ki az Omega is 
Londonba, ahol valahol kuriózumnak számítot-
tak, de a néhai Kóbor János azért egy tévéinter-
júban kissé önironikusan megjegyezte, hogy ott 
szembesültek csak igazán azzal, miszerint a hazai 
beat még erőteljesen gyerekcipőben jár a műfaj 
nyugati képviselőihez képest. Mindezzel együtt, 
kinn tartózkodásuk alatt volt alkalmuk számos ké-
sőbb világhíressé vált pályatársukat élőben látni 
és hallani, például a későbbi Emerson, Lake and 
Palmer nevű szupergroup ekkor még nagyon fi-
atal billentyűvirtuózát, Keith Emersont, akiről az 
éppen ott tartózkodó Presser Gábor is elismerő-
en nyilatkozott. 

Az Omega külföldi vendégszereplésének 
előzményéről azonban mindenképp érdemes 
szintén megemlékezni, az ugyanis igen hitelesen 
rántja le a leplet a hazai kultúrpolitika csak lát-
szólagos rugalmasságáról. 1967-ben a Spencer 
Davis Group vendégszerepelt Magyarországon, 
mely koncerten a “viselkedni nem tudó” magyar 
fiatalokat kardlapozó rendőrök kergették végig a 
fél városon, nem kevesen közülük nem is úszták 
meg komolyabb sérülések nélkül. Viszont ennek a 

koncertnek volt köszönhető voltaképp az Omega 
angliai vendégszereplése is, ugyanis a Spencer 
Davis Group menedzserének, John Martinnak az 
ötlete volt, hogy Angliában kuriózum volna egy 
keleti blokkból érkező együttes szerepeltetése. 
Az Omega első albuma így Angliában jelent meg 
első ízben, Omega Red Star néven, és angolul. A 
lemezt, és a vendégszereplés sikerét követően az 
angol menedzsment folytatást szeretett volna, és 
egy második album, valamint turné szervezését 
is elkezdték. Ezt azonban a hazai kultúrpolitikai 
vezetés már megakadályozta, tartván az Omega 
tagjainak esetleges disszidálásától. Az Omega 
helyett a korábbi szerződés semmibevételével 
ráadásul az Illést küldték ki, ami azonban újabb 
problémát eredményezett: egy interjú során Bró-
dy János a kelleténél valamivel szabadszájúbb 
kijelentéseket tett a hazai helyzetről, ami miatt az 
Illést, hazatérésüket követően 8 hónapra eltiltot-
ták mindenféle szerepléstől. 

Omega, 1967

A beat kezdeti évei után, és egyéb műfajok, 
mint például a rythm and blues (mely nem keve-
rendő össze a manapság divatos RNB-vel) meg-
jelenésével egyre több - a fentiekben felsoroltak-
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hoz képest másodvonalat képviselő, tehát nem 
feltétlenül támogatott - együttes alakult, melyek 
közül viszont pár már csak azért is említésre mél-
tó, mert számos ma is ismert és elismert előadó 
került ki ezen együttesek soraiból. Horváth Char-
lie például az Olympia, Somló Tamás a Kex és a 
Non Stop, Radics Béla a Sakk Matt, Závodi János 
a Mini, a Kex és a Non Stop, Komár László a Dogs 
és a Scampolo, Demjén Ferenc többek között a 
Liversing tagjaként kezdte pályáját. 

A 70-es évek 

A kezdeti uniformizált, jóra fésült beat után a 
nyugatról fújó szelek hatására egy sokkal forra-
dalmibb zenei világ kezdett kibontakozni: a ze-
nekarok elkezdték hangszertudásukat fejleszteni, 
és egyre bátrabban kísérletezni, egy jóval intel-
lektuálisabb, és színesebb zenei palettát feltárva. 
Megjelent hazánkban az underground zene, ami 
alapvetően a külföldön akkor divatos progresz-
szív rock (bár e titulust valamivel később aggat-
ták csak rá) törekvéseit követte. Művelőinek már 
nem volt elegendő az egynyári három akkordos 
beat sláger formátuma, hosszabb lélegzetű, több 
műfaj elemeit egyesítő, haladó szellemiségű mű-
vek megalkotását tűzték ki célul. Alapvetően eme 
progresszív zenekarok hazánkban egyrészről a 
jazz, valamint a klasszikus zene irányából (mint pl. 
Kis Rákfogó, Syrius, Mini, V73), másrészről a kül-
földön egyre nagyobb népszerűségnek örvendő 
hard rock irányából érkeztek. Az addig zömében 
gitárcentrikus beat irányvonalhoz képest jóval na-
gyobb szerepet kaptak a billentyűs hangszerek, 

elsősorban a Hammond orgona, a Fender zongo-
ra, később pedig a korai, analóg szintetizátorok, 
mint pl. a Minimoog, valamint olyan, mindaddig 
elsősorban a klasszikus zenében és a jazzben 
használatos hangszerek, mint például a fuvola, 
szaxofon, és egyéb fúvósok. 

Az első hazai “szupergroup” az LGT alapítója, 
Presser Gábor már tudatosan képzett zenészeket 
keresett maga mellé miután zenésztársával, Laux 
József dobossal egyetemben kiléptek az Omega 
együttesből. Frenreisz Károly basszusgitáros/
énekes a Metro-ból, Barta Tamás gitáros a Hun-
gáriából érkezett. 

LGT 

A legendás Syrius ötösfogata, a mindenkori 
aranycsapat jazz zenészek (mint pl. Ráduly Mihály 
szaxofonos és fuvolista) bevonásával fényévekre 
távolodott a korai Táncdalfesztiválokon képviselt 
kissé bugyuta stílusától, Pataki László orgonista/
zeneszerző, és a felejthetetlen frontember/zseni 
basszusgitáros énekes Orszáczky “Jackie” Miklós 
valamint az alapító Baronits Zsolt és a dobos Ve-
szelinov András olyan mindaddig nem hallott fú-
ziós, progresszív jazz rockot játszott amivel külföl-
dön is méltó elismerést szereztek, és a világhírig 
meg sem álltak volna, hacsak a hazai kultúrpoli-
tika, ezen belül is az MHV teljhatalmú ura, Erdős 
Péter nem akadályozza meg újfent hogy az első 
sikeres ausztrál turnéjukat követően ismét kül-
földre utazhassanak. 

Hasonlóan járt a zenész berkekben “kis-Syrius-
nak” becézett, Török Ádám vezette Mini együttes 
is: nagylemezük csak jóval később, 1978-ban je-
lenhetett meg először, amikorra már egy újabb 
műfajváltás is lezajlott, a korai progresszív rock 
ekkorra sokat veszített népszerűségéből, a jazz 
rock felhígultabb vonala ment még valamelyest, 
illetve a diszkózene megjelenésével akkor diva-

Olympia együttes. Földes László (Hobo),
Horváth Charlie, Winkelmaier József.
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tos funky elemek is megjelentek az előadók esz-
köztárában. Volt még pár banda, többek között 
a Miniből ismert zseniális billentyűs, Papp Gyula, 

és Frenreisz Károly által fémjelzett Skorpió, ahol 
ha valamelyest felimerhetők is voltak az új hatá-
sok, azért a zenei tartalom, és a hangszeres játék 
tekintetében a prog rockra jellemző pazar virtuo-
zitás, és veretes zenei megoldások továbbra is 
előtérben maradtak. 

Mini, 1971

Sajnos a fentebb említett forradalmian új és 
értékes zenét alkotó csapatok, ahogy azt ki le-
het következtetni, zömében - talán leginkább az 
LGT kivételével, akik aztán el is kanyarodtak a 
prog-rocktól - ha nem is a tiltott, de legfeljebb 
a tűrt kategóriába tartoztak, lemezük zömében 
nem, vagy csak limitált példányszámban jelen-
hetett meg. Tekintve, hogy az akkor még az újra 
nyitott közönség körében jóval nagyobb igény 
mutatkozott volna ezen előadók lemezeire, az 
ok egyértelműen a kultúrpolitikában keresendő. 
Erdős Péter, az MHV teljhatalmú cézárja gyakor-
latilag egyszemélyben döntött előadók és együt-
tesek sorsáról. Például a Syrius ausztráliai sike-
reit teljesen figyelmen kívül hagyva - talán nagy 
részben azért is, mert zenei dilettánsként nem 

is értette a Syrius magas színvonalú muzsikáját - 
saját maga akart “világsztárt” kreálni, erre tett is 
lépéseket a Neoton Família esetében, kár, hogy 
az általa patronált együttes még ha valóban el is 
ért sikereket külföldön, mint például Japánban, a 
diszkó stílus későbbi hanyatlásával gyakorlatilag 
hamar kiesett a köztudatból hazánkon kívül. 

Dr. Erdős Péter és Csepregi Éva

A Lerch István vezette V73, akik elképesztő 
zenei tudással már az Emerson Lake and Palmer 
irányvonalát és színvonalát is képesek voltak 
adaptálni, sajnos szintén kiestek Erdős elvtárs 
patronáltjainak sorából, hiába próbált meg Lerch 
István akkori felesége, Kovács Kati valamelyest 
jobb pozícióból lehetőségeket kiharcolni nekik. 
Egy populárisabb irányvonal mellett döntöttek 
végül, mely később a hozzájuk csatlakozó Dem-
jén Ferenccel a V-Moto Rock együttes formájá-
ban manifesztálódott. 

A “nem hivatalos” szupergroup, a Radics Béla 
vezette Taurus (melynek tagjai a Metróból Brun-
ner Győző dobos, valamint a korai Neotonból 
Som Lajos basszusgitáros, és Balázs Fecó bil-
lentyűs voltak) hasonlóan járt, hiába arattak fer-
geteges országos sikert és nyűgözték le még a 
hazánkban vendégszereplő angol Free együttes 
tagjait is, akik előtt felléptek 1972 nyarán, pár kis-
lemezen kívül nem jutottak további áttörési lehe-
tőséghez. Radics Béla, a “magyar Jimi Hendrix” 
később alkoholizmusba és a halálba menekült, 
Balázs Fecó billentyűs jó pár év után alakíthatta 
csak meg a már támogatott Korál együttest, ami 
azonban a 80-as évek elején már valamelyest “el-
késett” a Taurusban képviselt progresszív hard 
rockkal, és bár továbbra is repertoárjuk részét ké-
pezte pár dal ebből az időszakból, a hangsúly in-
kább Fecó líraibb dalaira tolódott. A Syrius tagjai 

Syrius
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közül Ráduly Mihály az USA-ba, Orszáczky Miklós 
Ausztráliába emigrált, egyedül még a Mini képvi-
selte a műfajt valamelyest, de ők is kénytelenek 
voltak némi zenei “fazonigazításra”. Az LGT legen-
dás első gitárosa, Barta Tamás az USA-ba disszi-
dált, ahol 1982 február 16-án, 33 éves korában 
sajnos gyilkosság áldozata lett.

A hetvenes évek végére számos egyéb együt-
tes is, mint pl. a Panta Rhei megpróbált moderni-
zálni, és a zenéjébe egyre több szintetikus elemet, 
vagy újhullámos hatást építeni. A korai - és Bartók 
Béla örökösei által megfúrt - Bartók feldolgozása-
ik világától már fényévekre van a végül 1981-ben 
megjelent első nagylemezük, mely Laár András 
énekessel, és Bornai Tibor társszerzővel karöltve 
sokkal inkább hangzik úgy, mint egy későbbi KFT 
lemez, mintsem a zenekar által eredetileg képvi-
selt progresszív rock vonal. 

A punk 1976-os külföldi megjelenése valahol 
egészséges ellenválasz volt a diszkó térhódításá-
ra, azonban zenei értelemben semmi újat nem 
tudtak felmutatni, hiába magasztalja a külföldi 
és elsősorban a brit zenei sajtó azóta is a jelen-
tőségüket. Zenéjük zömében korai rock and roll 
klisék újracsomagolása, de a korai rock and roll 
előadók hangszertudása mögött is fényévek-
kel lemaradva zömében. Hazai megjelenésük 
és jelentőségük talán mindössze a kommunista/
szocialista kultúrpolitikával való legmerészebb 
szembeállásukban keresendő, ennek azonban 
legfeljebb kulturális/társadalmi, mintsem zenei 
jelentősége van. Elsősorban a külsőségeket, és 
magát a lázadás elemét adaptálták, de különö-
sebb szövegi, intellektuális tartalom nélkül, és a 
legtöbbször csapnivaló zenei színvonalon. 

A hetvenes évek közepe és nyolcvanas évek 
eleje idején megfigyelhető volt egy ún. lemara-
dás vagy legalábbis pár éves zenei késés a kül-
földi zenei trendekhez képest. Amíg külföldön 
a hard rock korai vonulata tulajdonképpen leál-
dozott a 70-es évek közepére, (gondolunk itt a 
nagyokra, elsősorban a Led Zeppelinre, Deep 
Purple-re, vagy Black Sabbathra), és a hard rock 
elsősorban inkább a jóval sziruposabb és külső-
ségekre kihegyezett glam-rock vonulat, majd pe-
dig a heavy metal felé kanyarodott, Magyarorszá-
gon éppen a 80-as évek legeleje volt az őszinte 
és kőkemény hard rock reneszánszának az ideje: 
a Karthago, a P Mobil, a Piramis, vagy az újonnan 
felfedezett, Miskolcról diadalutat bejárt Edda Mű-
vek kiugró népszerűségnek örvendett ezekben 

az években. Igaz, hogy például a már 1973 óta 
P Mobil néven működő együttes esetében hiába 
volt az országos ismertség és elismertség, nagy-
lemezük egészen 1981-ig nem jelenhetett meg. 

Népszerűségét és külföldi sikereit tekintve - 
igaz, hogy itt elsősorban a szomszéd szocialista 
országok, és azon belül is az NDK-beli fergeteges 
karrierjüket értjük ez alatt - kétségkívül az Omega 
páratlan története viszi a prímet. Az Omega ze-
nészei - még kiváló korábbi zenésztársaik, azaz 
Presser Gábor, és Laux József elvesztését követő-
en is - mindig képesek voltak jó értelemben meg-
újulni, és úgy adaptálni az éppen zajló trendeket, 
hogy mindeközben a lényeg tekintetében soha 
ne legyenek hűtlenek zenei örökségükhöz. 

A “bakancsos” Edda 

Az Edda művek sikertörténete viszont – tekint-
ve, hogy az egyedüli vidéki zenekar voltak eb-
ben az időben, aki ORI vizsgával rendelkezett, és 
egyúttal az első vidéki zenekar, akik Budapestre 
feljutva országos hírnévre tettek szert - egészen 
egyedülálló. Sikerük titka két dolog volt: egyrész-
ről frontemberük, Pataky Attila kiirthatatlan hite 
és kitartása, másrészt pedig az, hogy még a leg-
kőkeményebb dalaik is hordoztak némi lírai, me-
lankolikus jelleget, mely egyúttal a szívhez szóló, 
és a korszak nehéz sorsú fiatalságának gondola-
tait tükröző dalszövegek által kiválóan rezonált a 
korszak közönségével. A 80-as évek elejének Ma-
gyarországa - dacára a kultúrpolitika és a szocia-
lizmus, legalábbis a korábbi évtizedekhez képest 
valamilyen szinten érezhető lazulásának - nem 
volt túl vidám és bíztató közeg. A 60-as évek vé-
gének elvágyódása, a 70-es évek szexuális forra-
dalma, és zenei útkeresése, majd a nagy generá-
ció beleöregedése a saját álmaiba egy új, valahol 
útját vesztett, és tanácstalan generációt hagyott 
maga után.

Folytatjuk!
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GÓDOR ANITA

Ha a hegy nem megy 
Mohamedhez, 
Mohamed megy a hegyhez…

Az elmúlt két hónapban bejártam Budapest 
és a Balaton környékét, a nyári sorozat lezárá-
saképpen pedig egy országos szabadtéri kör-
képre indulok. Tartsatok velem! 

Lesznek benne olyan helyszínek, amiről 
már mindenki hallott, és lesznek olyanok is 
-bevallom-, amiről eddig még én sem… 

Pedig, ha valaki, akkor én nagy Sherlock 
vagyok, ha színházi előadásokról van szó, de 
persze engem sem érdekel minden, és vannak 
olyan esetek is, ahol a mit, az majdnem mind-
egy is, csak a HOL a lényeg.

Amíg a fővárosban a vidéki színházak sikerdarabjaival várják az érdeklődőket, a vidéki városok-
ban a saját produkciók mellett, a fővárosi színházak darabjaival is találkozhatunk.

Lehet, hogy eszement fanatiknak kell lenni ahhoz, hogy az ember lánya bizonyos darabokhoz, 
helyszínekhez alakítsa az életét, de azért javarészt elmondható, hogy ott, ahol szabadtéri színházi 
élmények várnak, a hely egyéb értékes attrakciókkal is rendelkezik.

Így, ha nem ad hoc indulunk neki -csak az előadás miatt-, simán összeállítható úgy a program, 
hogy tartalmas, mindenki számára élvezhető napokat töltsünk el az adott helyszínen.
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Az első ilyen helyszíni szerelembe 
esés Szarvason történt, évekkel ezelőtt. 

Békésszentandráson jártunk. Nem, nem a 
szőnyegszövőben, hanem abban a bizonyos 
őrlős, cefrézős, komlózós, erjesztős, ászokolós, 
fejtős, palackozós helyi egységben. 

Miután beszereztük a palackba zárt (Dzsini 
helyett az) über ALE-t, eltöltöttünk egy napot 
Szarvason. Sajnos előadás nem volt, így aznap 
maradt a sorok közötti ámulat a Holt-Körösben, 
a mocsári ciprusokban és a csillagos égboltban, 
de később visszamentünk, és olyan csodát lát-
tunk, ami idén augusztusban is műsoron van, így 
mi mással, mint ezzel a darabbal ajánlanám a 
Szarvasi Vízi Színházat.

Szarvasi Vízi Színház
Monte Cristo grófja
2022. augusztus 11-12-13.

A további programlehetőségeket és az aktu-
ális előadásokat a linkekre kattintva érhetitek el.

https://www.viziszinhaz.hu/

A második „helyi szellem” tavaly ilyenkor ra-
gadott magával, amikor egy osztrák kiskörút vé-
gén útba ejtettük a Fertőrákosi Kőfejtőt. Persze, 
amilyen a formám, oda még belesni se tudtam 
(A Bál a Savoyban főpróbája ment épp), mert 
nagyon vérmes helyi telepesekkel őriztették a 
helyszínt, akikre nem hatott a szomorúkutya né-
zésem.

Akkor és ott született meg az elhatározás, 
hogy idén nyárra teleírom a bakancslistám olyan 
„játszóterekkel”, ami már önmagában is különle-
ges, és ha az, még egy jó darabbal is párosul, 
akkor meg maga a tökély.

Tavaly már nem találtam olyat, ami miatt újra 
a barlangba vetettem volna magam, de nem kel-
lett sokáig várni, mert december 1-én elindult 
a jegyvásárlás az idei évadra, így esett az eset, 
hogy arra a bizonyos augusztusi bemutató előa-
dásra az első 2 jegyet én vettem meg (első sor 
közép ofkórsz). Mondhatni szerencsés csillagzat 
alatt születtem, mert a legkülönlegesebb hely, a 
legjobb rendező, a legjobb színész és az idei év 
legjobb darabja zárja majd a nyári kulTÚRÁmat.

Igen, ebben biztos vagyok, mert bevallom, 
kicsit csaltam… miután kiderült, hogy a barlang 
előtt még Siófokon is bemutatják az előadást 
persze, hogy oda IS el kellett mennem. 

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
Lévi Story
2022. augusztus 26-27.
   
A további programlehetőségeket és az aktu-

ális előadásokat a linkekre kattintva érhetitek el.
https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/musor

Zenthe Nyár - Salgótarján
A Zenthe Nyár Nógrád megye egyetlen és 

a térség legnagyobb nyári, szabadtéri színházi 
fesztiválja, ahol a tavalyi évhez hasonlóan most 
is a legmodernebb audiovizuális technikával fel-
szerelt 160 m2-es szabadtéri színpadé a fősze-
rep. Könnyed zenés darabok, musicalek, kon-
certek és vígjátékok várják a közönséget július 
31. és augusztus 17. között, de kapcsolódó ren-
dezvényként a Zenthe Nyár színpada ad helyet 
a Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál salgótar-
jáni programjainak és a Színház saját szervezésű, 
Művészetek Tere elnevezésű két napos rendez-
vénynek is.

Apácák
2022. augusztus 6.

A további programlehetőségeket és az aktu-
ális előadásokat a linkekre kattintva érhetitek el.

http://www.zentheszinhaz.hu/download/
zenthe-nyar-programfuzet-2022.pdf

VIDOR fesztivál - Nyíregyháza
„Az a nap, amelyik nevetés nélkül telik el, el-

vesztegetett idő.”
Mondja ezt a világ leghíresebb és legna-

gyobb nevettetője, Charlie Chaplin, és Nyíregy-
házán minden évben eljön az az időszak, mely 
során ezen gondolatra fókuszálva szervezik a 
kulturális életet. Idén 24. alkalommal kerül meg-
rendezésre a VIDOR fesztivál, ahol a kül- és bel-
téri színházi programok mellett koncertekkel, ut-
cai színpaddal, éjszakai bulikkal, hazai és külföldi 
sztárfellépőkkel várják az érdeklődőket.

1x3 Néha 4
2022. augusztus 28.

https://www.viziszinhaz.hu/
https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/musor
http://www.zentheszinhaz.hu/download/zenthe-nyar-programfuzet-2022.pdf
http://www.zentheszinhaz.hu/download/zenthe-nyar-programfuzet-2022.pdf
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A további programlehetőségeket és az aktu-
ális előadásokat a linkekre kattintva érhetitek el.

https://www.vidor.eu/programok

Agria Nyári Játékok – Eger
Már csaknem 25 éve kínál nyári programokat 

Egerben az Agria Nyári Játékok, amely a Líceum 
udvara mellett kamaraszínházi helyszínnel is ren-
delkezik, így az operettek, musicalek és táncos 

produkciók mellett prózai és gyerekdarabok 
is helyet kaphatnak.

EGRI CSILLAGOK – musical
2022. augusztus 5-6.

A további programlehetőségeket és az aktu-
ális előadásokat a linkekre kattintva érhetitek el.

http://agriajatekok.hu/

Kőszegi Várszínház
A Kőszegi Várszínház 1982-ben alakult. A kez-

detekben magyar szerzők, történelmi drámá-
inak bemutatását tűzte ki célul a vezetés. Mára 
a közönség igényeihez igazodva inkább a köny-
nyedebb, szórakoztatóbb vígjátékokat részesítik 
előnyben a szabadtéri előadások alkalmával.

Balkon kilátással
2022. augusztus 5-6.
A további programlehetőségeket és az aktu-

ális előadásokat a linkekre kattintva érhetitek el.
https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/

Gyulai Várszínház
A Gyulai Várszínház a legrégebbi magyar vár-

színház. 1964 óta működik Kelet-Közép-Európa 
egyetlen épen maradt síkvidéki, több mint 600 
éves gótikus téglavárának udvarán, a csodálatos 
panorámájú tószínpadon, a felújított kamaraszín-
házában, a város más helyszínein, utcáin és tere-
in. A látványos történelmi dráma, a kortárs prózai 
színház különféle műfajai mellett az opera, a mu-
sical, a néptánc, a kortárs táncjáték, a bábszínház, 
a jazz, a blues, a népzene, a világzene legjobb 
előadásaival színvonalas, komolyzenei és irodal-
mi programokkal várják a látogatókat. Idén 5. 
alkalommal, augusztus első hetében kerül meg-
rendezésre Erdélyi Hét címmel az a színházi fesz-
tivál, melynek keretében minden nap más-más 
erdélyi magyar színház előadását láthatja majd 
a közönség.

VALAHOL EURÓPÁBAN (A Nagyváradi Szigli-
geti Színház előadása)

2022. augusztus 2.

A további programlehetőségeket és az aktu-
ális előadásokat a linkekre kattintva érhetitek el.

https://gyulaivarszinhaz.hu/

Várszínházi Esték - Kisvárda
Két évtizede már, hogy június elejétől au-

gusztus végéig minden nyáron megrendezik a 
„Várszínházi Esték” című programsorozatot. A 
Várszínpad a gondozott, csodálatos fákkal teli 
Várkertben található a Várfürdő mellett. 1990-
ben a Nemzeti Örökség Bizottsága a Várat a 
Nemzeti Örökség részévé nyilvánította. Turiszti-
kailag is jelentős szerepet tölt be, hiszen vonzerő 
a műemlékek iránt érdeklődőknek, valamint az 
országos túraútvonalnak az egyik állomása. 

HYPPOLIT, A LAKÁJ
2022. augusztus 18.

A további programlehetőségeket és az aktu-
ális előadásokat a linkekre kattintva érhetitek el.

http://szinhaz.w3h.hu/varszinhazi_estek

https://www.vidor.eu/programok
http://agriajatekok.hu/
https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/
https://gyulaivarszinhaz.hu/
http://szinhaz.w3h.hu/varszinhazi_estek
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Makói Nyár - Hagymaház
A padlás 

2022. augusztus 1.

A további programlehetőségeket és az aktu-
ális előadásokat a linkekre kattintva érhetitek el.

http://www.makohagymahaz.hu/

Szegedi Szabadtéri Játékok

A Szegedi Szabadtéri Játékok Magyarország 
legnagyobb befogadóképességű szabadtéri 
színháza, Közép-Európa egyik legmeghatáro-
zóbb nyári színházi fesztiválja. Az árkádsorral 
körbevett templomtér kiváló akusztikájával ide-
ális helyszíne a szabadtéri színielőadások meg-
rendezésére. Az első előadásra – a Magyar Passi-
óra, Hevesi Sándor rendezésében – 1931. június 
13-án került sor. Ezt követően 1939-ig minden 
évben hatalmas sikerrel rendeztek szabadtéri 
előadásokat, az egyedülálló sikersorozat első fel-
vonásának a második világháború vetett véget, 

és 20 év kihagyás után, 1959-ben indult csak 

újra. A 80-as években jelent meg új műfajként 
a musical. Elsőként Szakcsi Lakatos Béla Piros 
karaván című műve, majd 1984-ben a magyar 
rockopera, az István, a király, 1986-ban a világhí-
rű Jézus Krisztus Szupersztár, 1987-ben pedig A 
nyomorultak. Innentől kezdve világhírű musical-
ek ősbemutatójának helyszíne lett a Dóm tér, és 
a Szegedi Szabadtéri Játékok a hazai musicalját-
szás meghatározó színhelyévé vált.

CHICAGO -musical
2022. augusztus 12, 13, 14, 18, 19, 20.

A további programlehetőségeket és az aktu-
ális előadásokat a linkekre kattintva érhetitek el.

https://www.szegediszabadteri.hu/

Természetesen lehetetlen vállalkozásnak bi-
zonyult most is mindent felkutatni, érdemes 
adott helyre, ahova indulunk szűkítve rákeresni. 

Színházi élményekben gazdag,
csodás nyarat kívánok!

Czeczon István

http://www.makohagymahaz.hu/
https://www.szegediszabadteri.hu/


142   CsPM

KOVÁCS KATALIN

Ahogy Halasi Ivett, a Selyemgyár Alapítvány elnöke is mondja: „Be-
zerédj Pál egy kiváló férfiú önzetlen hozzáállással, megalapozott tu-
dással és mérhetetlen szorgalommal, aki egy halódó ügyből tudott eu-
rópai nívódíjas, kiválóan működtetett ipari birodalmat létrehozni.”

SELYEM-BOGÁR-KA
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Bezerédj Pál mezőgazdász, a magyar selyem-
hernyó-tenyésztés és selyemgyártás mentora, aki 
élete során nemcsak felvirágoztatta, de világhíres-
sé is tette a hazai ipar eme ágazatát. Mindemellett 
olyan puritánság, szerénység és szociális érzék jel-
lemezte, ami a mai világban alig fellelhető. Tevé-
kenységének minden méltatója külön fejezetben 
foglalkozik a fonodák mellett létrehozott munkás-
nőotthonokkal, az ún. orfelinátokkal, melyek létre-
hozásával a legszegényebb rétegek gyermekeinek 
felkarolását tűzte ki célul. Mivel az akkori törvények 
szerint a gyermekek az árvaházakban csak tizen-
harmadik életévük betöltéséig maradhattak, hoz-
závetőlegesen évente 4000 gyermek hagyta el az 
intézeteket. Az otthon egyik célja volt eme intéze-
tekből kikerülő leányok elkallódásának megaka-
dályozása. Bezerédj ezekben a létesítményekben 
olyan családi környezetet alakított ki számukra, ahol 
rendet, fegyelmet, pontos munkavégzést tanulhat-
tak, szakmát adott a kezükbe, hogy később önálló-
an is boldogulhassanak. A mentor ezzel is egy új 
élet kezdését kívánta biztosítani. A lányok egyforma 
öltözködésükről voltak felismerhetők, karszalagot 
viseltek és fapapucsban jártak. A puritánság és tisz-
taság kiemelt szerepet kapott, a lányok reggel és 
este is mosakodtak, nyáron naponta, télen hetente 
fürödtek. A fürdés az alagsorban épített meden-
cében történt. A lányokra felügyelőnők vigyáztak, 
akik naponta jelentették vannak-e gyengélkedők, 
milyen az általános kedv, kinek voltak látogatói, sőt 
még azt is, hogy a szakácsnéval meg vannak-e elé-
gedve. A lakók a napi háromszori étkezésnek és a 
rendszeres orvosi ellenőrzéseknek köszönhetően 
sokkal egészségesebbek voltak, mint kortársaik. Va-
sárnap délután a 17-18 éves lányok elhagyhatták az 
otthont a községben teendő sétára, kísérettel még 
bálba is mehettek. A kimenők alkalmával a lányok 
megismerkedtek a falu lakóival, többek közt a nőt-
len legényekkel is, az ily mód létrejött kapcsolatok 
némelyike házasságban végződött. Ilyen esküvő 
jött létre Mosbacher József borbély és Milos Ilona 
között 1919. június 5-én. Milos Ilona eredeti neve 
Milos Ikónia volt, de azt Bezerédj nehezen megje-
gyezhetőnek titulálta ezért Ilonára „könnyítette”.

Ezen a ponton találkozik az Alapítvány szépiro-
dalmi pályázata - amire Bezerédj Pál személyéhez 
és munkásságához kapcsolódó verseket, novellá-
kat vártak -, valamint a győztes novella, melynek 
főszereplője az „árvalány-otthon” fent említett la-
kója, Milos Ikónia.

A novellát lapunk hasábjain most önök is elol-
vashatják.

Az egykori selyemgyár
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Minden az időzítésen múlik: kezdet s vég. A sebesen zuhanó fapapucs balfélről sú-

rolta a sarkon beforduló Bezerédj Pál viaszolt bajuszát, mielőtt hangos koppanással a 

járdaszegélynek csapódott. A meghökkent gróf megfontolt lassúsággal nyúlt az elgu-

rult cipőért, majd igen aprólékosan, ujjaival tapintva vizsgálgatta a papucsot s a raj-

ta keletkezett hosszanti repedést. Sűrűn tűzött a nap, egy kövér verejtékcsepp indult 

meg deresedő homlokán. Francia sálját megoldotta, és finom mozdulatokkal legyezni 

kezdte kipirult arcát. Csak ezután tekintett fel a tető irányába - kellő időt és esélyt adva 

ezzel a bűnjel tulajdonosának az észrevétlen távozásra. Delet harangoztak. Sietősen, 

ruganyos léptekkel indult meg a nőotthon bejárata felé kezében egy váratlan égi áldás 

sokat sejtető bizonyítékával. 

Milos Ikónia, riadtan bújt meg az Orfelinát dupla kéményének kegyes takarásában. 

Egy szárnysuhintás választotta el az örökkévalóságtól: pár pillanattal ezelőtt még kitárt 

karokkal és eltökélt szívvel állt az északi szárny tetőzetének kiugró peremén. Lendü-

lő bal lábát épp, hogy csak vissza tudta rántani, mikor a gróf úr tekintélyt parancsoló 

alakja hirtelen felbukkant az épület közeli szegleténél. Elkésett. Mit képzeltél? Csak úgy 

egyszerűen leugrasz és vége mindennek? – fonták körbe azon nyomban apja dorgáló 

szavai. Összetörten roskadt a téglafal tövébe. A szederfák felé tekintett. Ahol a mező vé-

get ér, és lágyan olvad az arany a szélekbe, ott szokta várni őt. Három hete semmi híre 

Jóska felől. Nem engedték a szülei, csakis az lehet, egy ilyen árva lányt, mint én… Nem 

megmondtam, hogy nem fogsz kelleni senkinek? Apám, most már hallgasson végre ké-

rem! Mit vétettem, hogy holtában sem hagy nyugtot nékem?! Puszta létezésem tette ily 

kegyetlenné? Hát tehet róla az ember, hogy világra jön? Mondok én valamit magának! 

Tíz évvel ezelőtt se tudott eltiporni. Most se fog. Pillanatnyi megingás volt csupán ez a 

tetőtéri színdarab. 

A lopás híre felbolygatta az egész lányneveldét. Rigó Viktória az esti fürdés után a 

vízből kilépve, csöpögő hajjal, rezignáltan vette tudomásul, hogy takaros fapapucsa, 

amire különös gondot viselt, szőrén szálán eltűnt a medence lépcsője mellől. A rendhez 

és fegyelemhez szokott leányok értetlenül álltak e súlyos bűntett ténye előtt. Az állását 

féltő felügyelőnő az esti jelentés alkalmával csak futólag említette az esetet Bezerédj 

úrnak. Nemtetszésének csak az elsózott vacsorát, valamint egyes leányok engedetlen 

viselkedését illetően adott hangot. Szerelem lehet a levegőben, vélte az úr, csakis az 

bolondítja a női szíveket. 

Ikónia egy hét elteltével kezdett el gyanakodni. Mért nem keresik a tolvajt? Úgy érez-

te, mindenki teszi a dolgát, csak őt felejtették el. Kipp – te voltál – kopp – mit loptál. Hol 
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belül dörömbölt, hol a falak visszhangozták. Mindenhol ott volt. Mint Bezerédj úr. Őt 

látta a kenyérben, a fonóban, a víz tükrében. 

Puhán, hangtalanul lépett ki a fapapucsból, majd bátortalanul kopogott. Lehajtott 

fejjel helyezte az asztalra. Szólni kívánt. -Tudja apám engem egyszer kivitt az erdőbe, 

majd otthagyott. Hogy étlen, szomjan vártam nem is volt baj, korgó gyomor nem bán-

tott, néhanapján került csak vacsora. Hozzá voltam szokva már, mint a hideghez, mert 

a tüzelőnk is csak a kocsmárosunk hátát melegítette. Hanem a rám telepedő félelmet 

nem győzhette le hét megélt nyaram boldog varázslata se. Az alkonyat lassan pergett, a 

rettenet fekete fátylat szőtt gyermektestem köré. A föld megnyílt, s hittem, az befogad, 

ha már kinek vigyáznia kellett volna reám - elhagyott. Ekkor megborult elmémben apá-

mat véltem hallani, szavai arcul csaptak: Te kis senkiházi! Gyűlöllek mióta az a némber 

itt hagyott koloncként a nyakamon. Másra se vagy jó, mint hogy eltapossalak! Kemény 

az én páncélom, nem tiporhat el, édesapám! Erőt vettem magamon és futni kezdtem 

keresztül a sötét erdőn, abba az irányba, ahol a falut sejtettem. Apámat öt nap múltán 

a szomszédok találták meg a patakba fulladva. Ismerem a szabályait tekintetes uram: 

soha nem kérdez a múltról, hogy itt tiszta lappal indulhassék az ember. De tisztelettel 

kérem, ez most kikívánkozott énbelőlem. Az apám tett űzött vaddá, s úgy véltem sosem 

szabadulhatok őrületéből. Akkor jött ez a fiú, Mosbacher Jóska, szelíd báránnyá lettem 

keze alatt. Zaklatott elmém elcsitult, biztonságom, támaszom lett. Több hete nem hallok 

felőle, magamra hagyott, mint az apám. Ezért búsultam neki a világnak, ezért akartam 

eldobni az életem. Tegyen velem belátása szerint.

Csak futólag mert rápillantani. Melegség ült szemében. Olyan, amivel csak egy Férfi 

gyógyíthat tiszta, odaadó, végtelen szeretettel.

- Szó sincs semmiféle árulásról! Jóska beteg lett. Tüdőgyulladást kapott, Budapesten 

kezelik. Nem tudta önt értesíteni. Láthatja, ezért igazán kár lett volna leugrania. Beszél-

tem a szülőkkel is, támogatják a frigyüket. Minden el van rendezve, itt tartjuk a me-

nyegzőt. Ne sírjon, no, jöjjön közelebb! E falak között megbocsátás vár reád, leányom. 

Könnyíts élteden, hagyd el a múltat. Egyszerűbb, boldogabb világot vess magad köré, 

- Ilona, szépséges Ilona. Az én ajándékom az esküvőre ez a hófehér selyempántlika, 

viseld büszkén. És itt a papucsod is, a másikat pedig add vissza Viktóriának.

Hát tudta? Tudta, hogy én álltam ott a tetőn?

Palkó – mert nem Bezerédj úr volt ő ilyenkor mikor a szívével látott valakit, hanem 

egyszerűen csak Palkó -, mosolygott. Hát persze, hogy tudta. A papucsok belsejiben 

karcolatos sorszám volt. A rovásos feliratozást ő rendelte el még a nevelde megnyitá-

sának elején, hogy mindnek meglegyen a párja. Az igazi párja. Szerette a rendet. Nem 

akarta, hogy elkallódjanak. 
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Négy magyar alpinista: Ágoston Viktor, Kerekes Bence, Nagy Márton és Szász László a vilá-
gon elsőként mászta meg a csaknem hatezer méter magas Bondit Peaket Pakisztánban - közöl-
te a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség.

Magyar hegymászósiker
Pakisztánban

Mint írják, a Magyar Nemzeti Hegymászó Válo-
gatott 2022 nyarán a Magyar Hegy- és Sportmászó 
Szövetség támogatásával expedícióra indult Pakisz-
tánba. Céljuk a Karakorum-hegység keleti végében, 
Baltisztánban található Hushe-völgy környékének 
felfedezése volt. 

„A környék kevésbé ismert és mászott terület, le-
írást is alig találni itteni mászásokról. Az alpinizmusban 
azonban éppen ez a fajta bizonytalanság jelenti az 
igazi kihívást”.

A csapat előbb egy, a Nangma-völgyben emel-
kedő 5400 méteres havas-sziklás csúcsot mászott 
meg, majd az alaptáboruk közelében emelkedő 
sziklagerincen tették próbára mászótudásukat, 
ahonnan ötezer méterről verte őket vissza egy vihar.

Ezek után egy hosszabb, instabil időjárású időszak 
következett, amelynek során kipuhatolták a lehető-
ségeket a 7282 méter magas K6 hegycsoportban. 
Komolyabb mászást az időjárás itt nem tett lehetővé, 
ezért figyelmüket a közeli Kande falu nyugati olda-
lán emelkedő csúcsok felé fordították. Itt található a 
korábban Muntin-csúcsnak nevezett Bondit/Bondid 
Peak, amelynek még a pontos magassága sem ismert. 
A hegyről mindössze annyit tudtak, hogy csaknem 
hatezer méter magas lehet, és hogy a közelmúltban 
több expedíció (többek között egy új-zélandi-ír és két 

japán csapat) is megkísérelte a megmászását, mind-
eddig sikertelenül.

A kedvező időjárási ablakot kihasználva a válo-
gatott tagjai július 17-én felvonultak a hegy lábához, 
ahol 4250 méteren felállították táborukat. A völgy 
névadója és legprominensebb csúcsa technikás ha-
vas-jeges mászást igényel. Az eddigi próbálkozások 
körülbelül ugyanazon az útvonalon, a hegy északke-
leti oldalában lefutó gleccseren történtek. A magyar 
csapat is innen próbálkozott először, de a gleccser 
annyira szétnyílt, hogy a gerinchez közeli kuloáro-
kon (sziklafolyosókon) kerestek alternatív útvonalat. 
A mászás nehézségét a felső régiókban függőglecs-
cserré alakuló jégfolyam átmászása jelentette.

Ágoston Viktor 20-án este jelentette a hazai 
háttércsapatnak rövid szöveges üzenetben, hogy 
elérték a csúcsot, és huszonkét órányi mászás után 
már mindannyian az 5150 méteren lévő sátrukban 
vannak. A következő napon épségben levonultak a 
4250 méteren lévő alaptáborukba.

Ágoston Viktor, Kerekes Bence, Nagy Márton 
és Szász László ezzel a világon elsőként jutott fel a 
pakisztáni Bondit Peak csúcsára, amelynek magas-
ságát ők 5984 méternek mérték. Alpin stílusban, 
magashegyi teherhordók és előre telepített tábo-
rok nélkül másztak. „Ez a teljesítmény nemzetközi 
szinten is kiemelkedőnek számít”.
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