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SZÁM KATI • BEKÖSZÖNTŐ

Emlékszem, amikor általánosban jelentkeztünk 
a tánctanfolyamra, kosztümös filmek suhanó 
párjai lebegtek a szemem előtt, no és persze 
az ábrándos tekintetű, ámde jó kiállású 
úriemberek, akik egyenes derékkal meghajolva 
kérik föl szívük hölgyét. 

A tornacipőszagú „bálteremben” azonban 
ugyanazok a srácok álltak tornasorba, akik 
a suliban. Bohóckodtak vagy rémülten 
számolták a lépéseket, izzadt kezüket nekem 
kellett tartanom. Nyilván én sem lehettem 
a legideálisabb táncpartner, a táncóra előtt 
jöttem rá, hogy a kötelező szoknyaviselethez 
legjobb esetben is csak edzőcipőm van, 
és ahelyett, hogy a mellém rendelt partnerekkel 
beszélgettem volna, a válluk mellett (sőt, inkább 
fölött) jelentőségteljes pillantásokat váltottam 
a barátnőimmel.

Ha ez lett volna az utolsó találkozásom 
a tánccal, most nehezen lehetett volna 
meggyőzni, hogy a februári számban 
mellékletet szenteljünk a témának. 

Sokszor egy-egy kudarc vagy kellemetlen 
tapasztalat elzár minket azoktól az élményektől, 
értékektől, amelyek örömöt, célt, értelmet 
adnának az életünknek. 

Érdemes adni még egy esélyt. Vagy kettőt…

SÜDI IRINGÓ
A CÍMLAPFOTÓZÁSON

További képek a kepmas.hu weboldalon
Képek: Páczai Tamás
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 – Hogyan találtad meg a táncot mint mozgásformát, azon belül pedig a társastáncot?
 – Gyerekként is kis termetű voltam, ezért fel sem merült például a kosarazás, de első 
körben anyáék írattak be dzsesszbalettre. A csoportba legfiatalabbként kerültem 
be, a többiek általában négy évvel idősebbek voltak. Amikor 18 éves korukban 
szétszéledtek, mert érettségiztek, továbbtanultak, randizni kezdtek, nekem nagyon 
fájdalmas volt, hogy feloszlott a csapat. Igazi csapásnak éltem meg, mint ahogy 
az edzőnk is. Ma, tanárként nagyon át is érzem, mennyire nehéz elengedni a szemed 
előtt növekvő, fejlődő tanítványokat.

 – Legkisebbként kivételeztek is veled?
 – Mindig úgy éreztem, hogy figyelnek rám, ugyanakkor egyenrangú partnerként 
kezelnek. Persze a magasságom miatt mindig elöl álltam, de felvettem velük a ritmust, 
nem lógtam ki a sorból. 

 – A suliban emiatt érettebben viselkedtél a korosztályodnál?
 – Talán abban voltam más, hogy korán megtanultam az életemet, a napjaimat 
rendszerben elképzelni, célra tartva élni, ezt a „nagylányoktól” lestem el. Érdekes, 
hogy amikor táncpartnerváltásban voltam pár hónapig, hihetetlen módon elkezdett 
romlani a tanulásom. Nem jártam edzésre, és valahogy az egész napirendem 
szétcsúszott. 

 – A csapat feloszlása után mihez kezdtél?
 – Akrobatikus rock and roll következett egy rövid ideig, de kevés volt a fiú pár, ezért azt 
hamar abbahagytam, aztán jött a társastánc és a versenytánc…

Februári számunkat nemcsak a báli szezonra való tekintettel bővítettük táncmelléklettel, hanem azért is, 
mert szerettük volna megmutatni, mennyivel több a tánc látványosságnál, szórakozásnál és hagyománynál. 
Címlapinterjúnk egy népszerű táncossal és tánctanárral készült. Sokaknak ő jut először az eszébe, ha 
társastánctanításról van szó, hiszen hónapokon át egy televíziós show-műsorban tanította a sztárokat 
a parketten. Südi Iringóval beszélgettünk.

A TÁNCPARKETTEN 
NINCS REMÉNYTELEN ESET

KÉPEK   —
EMMER LÁSZLÓ

SZÖVEG   —
SZÁM KATI

SOROZAT   —
KÉPMÁS

7KÉPMÁS



 – Új helyzet és feladat volt, hogy párban táncoltok. 
Kihívást jelentett, hogy itt fiúval táncolsz?
 – Inkább az volt nehéz, hogy párban versenyezni nem 
olyan jó, mint csapatban. Tizennégy évesen gyerekek 
voltunk, nem nő és férfi. Az volt a lényeg, hogy szépen, 
jó technikával eltáncoljuk, amit megtanultunk. Csak 
évekkel később lépett be a férfi–nő kapcsolat, a szerelem. 

 – Ma gyakran látni, hogy egész fiatal gyerekek külsejét, 
mozgását a felnőttvilág, a média szexualizálja, vagyis 
olyan külsőségekkel ruházza föl, amelyek még nem 
az életkoruknak megfelelők, nincsenek összhangban 
a pszichés fejlődésükkel.
 – Én nem ebben a korban nőttem föl, de ma sokszor a kicsi 
táncoslányok is barnítókrémet vagy óriási műszempillát 
tesznek föl. Néha úgy tűnik, az az elvárás, hogy már 
nyolcévesen nőnek nézzenek ki a táncparketten. 
A színpadhoz valóban hozzátartozik a smink, nem baj, 
ha ezt a gyerekek is fokozatosan megtanulják viselni, 
hiszen valójában ez is a szereplés része. Az a probléma, ha 
ezt nem tudják elválasztani a hétköznapi élettől, például 
az iskolai viselettől. Én arra próbálom a tanítványaimat 
ösztönözni, hogy meg tudják húzni a határt a színház 
és az élet között. Csak lassan, fokozatosan vezetjük be 
őket a csillivilli kellékek világába, a sportostól haladunk 
az elegáns felé. A nadrágos szereplések után jön az első 
szoknyás fellépés egy kisebb, tömzsibb sarkú cipővel. 
Akkor kezdjük növelni a sarkakat, amikor ebben már 
tudnak járni, közlekedni, táncolni. Aztán jöhet a haj, 
a smink, de ebben is azt szeretem, ha a lányok egyformák, 
hiszen formációban táncolunk, ez akkor mutat jól 
a színpadon, ha nem lóg ki közülük senki. Amikor 
aztán elkezdenek magassarkút hordani, nőiesebbek is 
lesznek, láthatóan kihúzzák magukat, nem csámpáznak, 
nem lépnek hosszúakat, mint a teve, hanem kis kecses 
lépésekben járnak.

 – Miért volt nehezebb párban versenyezni?
 – Páros táncban az a nehéz, hogy hiába edzel veled 
egykorúakkal egy teremben, barátság nem alakulhat 
ki, mert a versenyen ellenfelek vagytok, ott az egyikünk 
talán nyerni fog, a másik pedig veszíteni. Épp ezért 
tanítok latin formációt a lányoknak, mert így egymásért 
küzdenek, csapatban, nem csak párban róják a köröket. 
De nemcsak a versenyzés, az edzés is más. Ha párban 
táncolsz, nagyon a partneredre vagy utalva, az aznapi 
hangulatára, arra, hogy ő éppen hogyan akar vagy nem 
akar edzeni, mennyire motivált. Csapatban mindig 
van, aki megnevetteti a többieket, mert aznap jókedvű, 

mindig akad, aki átlendít a nehéz időszakon. A páros 
tánc más világ. Ha jól végiggondolom, nekem nincsenek 
is barátaim a táncos világban.

 – Sokan mondják, hogy a tánc kiváló párterápia is. 
A hivatásos táncos is tanul valamit a segítségével 
a párkapcsolatról?
 – Jó párterápia, igen, a civil világban. Ha szórakozás
képpen táncolnak. De a versenytáncban kifejezetten 
nehéz, hogy olyan sokat vagy együtt a pároddal. 
Ha nagyon egymásra hangolódtok, akkor könnyen 
kialakulhat egy szerelmi szál, és akkor nehéz 
a munkában elfelejteni a napi magánéleti történéseket. 
Én ma már felnőttként nézem a táncpartnerkapcsolatot, 
munkaként, de ezzel együtt is nehéz elválasztani 
a magánélettől, és együtt kezelni is. 

 – Mesélj kicsit a táncpartnereidről!
 – Angyal Andrissal nagyon mások voltunk, mást 
gondoltunk az életről is, együtt valójában csak edzettünk. 
De az első komolyabb mérföldkőnél el is váltunk 
egymástól. Amikor a „Szombat esti láz” című műsornak 
vége lett, rengeteg új lehetőséget kaptam.  

„PÁROS TÁNCBAN AZ A NEHÉZ, HOGY HIÁBA EDZEL VELED 
EGYKORÚAKKAL EGY TEREMBEN, BARÁTSÁG NEM ALA-
KULHAT KI, MERT A VERSENYEN ELLENFELEK VAGYTOK. 
ÉPP EZÉRT TANÍTOK LATIN FORMÁCIÓT A LÁNYOKNAK, 

MERT ÍGY EGYMÁSÉRT KÜZDENEK, CSAPATBAN.”

Kép - Páczai Tamás
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és látom, hogyan jutnak el az emberek a lépésekkel való 
ismerkedéstől addig, hogy a tánc az életük részévé válik. 
Ezt igazi sikerként élem meg. Az első hónapok nagyon 
nehezek. Amikor eljön egy férj és egy feleség, az egyik 
mindig ügyesebb. Kérdés, hogy vane türelme a párjához, 
hogy vane idejük otthon gyakorolni, mert ha nincs, 
mire egy hét múlva jönnek, elfelejtik, amit megtanultak. 
Mindig sok CDt írok a csapatomnak, hogy otthon is 
tudjanak gyakorolni. Anyukám is elkezdett társastáncolni 
a felnőtt csoportomban, amikor tanítani kezdtem. Én is 
sokat tanultam tőle, mert mindig szólt, hogy „te, ez most 
sok lesz”, vagy „gyakoroljunk még”. Ő mindig kontrollált 
engem, és igaza is volt. Van olyan házaspárom – ma már 
közel járnak a hatvanhoz – akik már tíz éve táncolnak 
nálam. Eleinte nagyon nehezen ment nekik, a férfinél 
ott kezdődtek a nehézségek, hogy jobb láb meg bal láb. 
De a feleség küzdött vele és érte. És a mai napig járnak, 
a legfontosabb tagjai a csapatnak. Olyan is volt, ahol a nő 
az anyukacsapatban kezdett táncolni, és a férj csak azt látta 
otthon, hogy sugárzik, virágzik, mosolyog, kihúzza magát, 
mintha meg is nőtt volna. Egy év múlva a férj is megjelent 
a tánciskolában, azzal, hogy ha a felesége itt ilyen 
boldog, akkor ő is részese akar ennek lenni. Öt év múlva 
megjelent a két fiuk is, 16 és 18 évesek. Ezek az emberek 
a legnagyobb sikereim, akiken látom, hogy megváltoztatta 
a tánc az életüket.

 – Nincs is reménytelen eset? Akinek esetleg semmi 
ritmusérzéke, vagy nagyon fejletlen a testtudata?
 – Nincs. Még ha el is esik a saját lábában az első órán. 
Csak a kitartáson és a lelkesedésen múlik. 

 – Ha örömből táncolsz vagy a szabadidődben, mit 
táncolsz szívesen és kivel?
 – Ha pár évvel ezelőtt kérdezel, lehet, hogy azt 
mondom, rockyt vagy jiveot. Most már inkább rumbát 
mondanék, mert az lassúbb. De a mai napig azt hiszem, 
a legsikeresebb táncunk a paso doble. Tíz éve táncolom 
Dudás Tiborral.

 – Gondolom, a közönség hálásabb, mint a híresen 
szubjektív versenytáncos zsűri…
 – Engem a zsűri sohasem érdekelt annyira, a versenyeken 
is a közönségnek táncoltam, azt a szeretetet gyűjtöttem 
be, amit a tapsból és a mosolyból kapok. Ez a sportág 
azért is nehéz, mert az egyik héten ugyanabban 
a me zőny ben harmadik vagy a versenyszámmal, a követ
kező héten meg hatodik. Minden zsűritagnak megvan 

Annyit kértem Andristól, oldjuk meg az edzéseinket 
délelőtt, hogy szabadok legyenek a délutánjaim, mehessek 
tanítani, pénzt keresni. Ő nem akart változtatni, nem jött 
velem, én viszont megragadtam a lehetőséget, és nem 
bántam meg. Bár nem állítom, hogy könnyű feladat volt. 

Korábban is tanítottam már gyerekeket, aztán párokat 
is magánórákon, olyanokat, akik alacsonyabb osztályban 
vannak, és tudok nekik sok újdonságot mondani. 
Azt hittem, ezután nem lesz nehéz a „Szombat esti láz”, 
de megizzadtam az ottani tanítványokkal, mert ott nem 
lehetett a megszokott módon építkezve haladni, arra nem 
volt idő. Nyolc hét felkészülést kaptunk, hogy a sokszor 
teljesen kezdő „sztároknak” megtanítsuk a koreográfiát. 
Nem kezdhettem el az alaplépéseknél. Ez olyan, mintha 
hallás és kottaolvasási tudás nélkül kellene eljátszatni 
valakivel egy zongoradarabot. Legfeljebb annyit tudsz 
tenni, hogy megmondod, melyik ujjal hányadik feketét 
és fehéret kell leütni egymás után. Emlékszem, amikor 
úgy éreztem, hogy Hajas Lacival készen vagyunk, 
Anyának örömmel újságoltam, hogy képzeld, kész. 
Eljött megnézni a hatodik héten, és minden empátiáját 
össze kellett szednie, hogy hogyan is mondja meg nekem, 
hogy ez azért még nem az igazi. 

Amikor a „Szombat esti láz”nak vége lett, sok 
felkérést kaptam, hogy menjünk haknizni. Mondtam 
Andrásnak, hogy na, akkor most belevághatunk, itt 
a lehetőség. De nem a versenykoreográfiával, ami 
előadásként kevésbé élvezhető, hanem látványos 
elemekkel, ismert zenékre készült koreográfiákkal. 
András erre nem volt hajlandó. Dudy, vagyis Dudás Tibor 
ugyanabban a szériában szerepelt a műsorban, Zséda 
táncpartnere volt. Anya azt mondta, miért nem kérem 
meg őt. Megdöbbentem: „Anyaaa! A Dudyt?!” Tíz évvel 
idősebb, ő volt a Dudás Tibor, akire már gyerekként is 
fölnéztem. Felhívtam, és ő azt mondta: „Jó.” „De én 
nem versenytáncos fellépésekre gondoltam, hanem 
olyasmikre, mint a műsorban” – mondtam hitetlenkedve. 

„Jó, értem.” Azóta is nagyon jól dolgozunk együtt, elég két 
próba az előadások előtt. Egy másik csapat is kialakult 
Salik Zolival: akkor megyünk együtt, ha swinges műsort 
kérnek tőlünk. Nem hiányzik a versenyzés.

 – Mindig egyértelmű volt, hogy a tánc lesz a hivatásod?
 – A Zsigmond Király Főiskolán humán menedzser–
közgazdász szakot végeztem, jó időszak volt az életemben, 
és van róla papírom a fiókban. A tanítás és a fellépések, 
a saját tánciskolám kitöltik az életemet. A hétvégén 
például tánctábort szervezünk. Több mint tíz éve tanítok, 
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a kedvence. Ebből kezdetben nálunk is volt sírásrívás, 
Apától meg is kaptam:  
„Tudod jól, milyen a versenytánc, tudod jól, milyen 
a pontozás!” Tanárként sem könnyű a gyerekeknek 
megmagyarázni, ha nem olyan helyezést érnek el, amit 
a többiekhez viszonyítva megérdemelnének. 

 – Apukádat is meg tudtad fertőzni a tánccal?
 – Ő Ausztriában dolgozik, nem az volt a legfontosabb 
szempont nála, hogy a hétvégéket táncteremben töltse. 
A versenyeimre is ritkán jött, de a legfontosabbakon 
mindig ott volt, ma is ott van a zárógálákon, 
ő a legfontosabb kritikusom.

 – Sokan érzékelik, hogy a számítógépen és 
okostelefonon szocializálódott emberek kevésbé 
tudnak a valóságban kapcsolatot teremteni, akár 
verbálisan, akár a testük kommunikációjával. Ezt hogy 
látod?
 – A táncos lányok sokkal jobban kommunikálnak 
a testükkel, a gesztusaikkal, az arckifejezésükkel, mint 

mások. Ez észrevehető. Ugyanakkor a táncórákon is 
tapasztaljuk, hogy a gyerekek, ha pár perc szünet van 
tánc közben, nem beszélgetni kezdenek vagy pisilni 
szaladnak ki, hanem előkapják a telefont. Az egyik 
kolléganőm ezért óra előtt összeszedi a telefonokat, és 
csodák csodája, ha nincs kéznél, nem is hiányzik annyira, 
hanem elkezdenek beszélgetni. 

 – A hétköznapi életükre is hatással van a tánc?
 – Igazából itt is az a meghatározó, hogy valaki elszálle 
a sminktől meg a nőies ruháktól, vagy meg tudja 
különböztetni a dolgokat. Hogy egy 15 éves lány hogyan 
néz ki az utcán, és mennyire gondolja magát csajosnak, 
ez alkat és családi háttér kérdése, én ilyen szinten nem 
tudom nevelni őket, a magánéletükre nincs akkora 
befolyásom. A fiúzás sincs közvetlen összefüggésben 
a tánccal. Kisebb korban egyébként a lányok véleménye 
és elismerése még fontosabb is lehet az önértékelés 
szempontjából, mint a fiúké. De a színpadi megjelenés 
sokat segíthet az önbizalomban, az iskolai szerepléseken 
vagy feleléskor is.  

„ÉN ARRA PRÓBÁLOM 
A TANÍTVÁNYAIMAT 

ÖSZTÖNÖZNI, HOGY MEG 
TUDJÁK HÚZNI A HATÁRT 

A SZÍNHÁZ ÉS AZ 
ÉLET KÖZÖTT.”
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A Képmás hőskorában 52 oldalon jelent meg a magazin, és évekbe 
telt, amig felkúszott 56, 64, majd 68 oldalra. 2008 áprilisában aztán 
merész lépésre szántuk el magunkat, és háromjegyűre emeltük 
az oldalszámot. 

Pár év óta az alkalmankénti mellékletes megjelenéssel olykor 
a 100-at is túllépjük, és 2016-ban a szokásos év végi 12 hónapos 
kötetünk már szokatlanul vaskos lett, ugyanis a hónapok felében 
melléklettel gazdagodtunk. A bővülő tartalom, az igényes grafikai 
megjelenés és az olvasói igény, úgy érezzük, lassan kezdi követelni 
a rendszeres 100 oldal feletti megjelenést.

A  KÉPMÁS 
15 ÉVÉBŐL 

2008-ban felhívta szerkesztőségünket egy férfi, 
hogy szeretne 100 Képmást előfizetni egy évre. 
Annyi kikötése volt, hogy olyan helyre juttassuk el 
a lapokat, ahol sokan olvashatják. Az ajándék-előfi-
zetéseket pedagógusok kapták, akiktől azt kértük, 
ha elolvasták, hagyják a tanáriban a példányokat. 

A következő évben ismét jelentkezett támogatónk, 
akinek jóvoltából ezúttal 100 orvoshoz jutott el 
a Képmás azzal a kéréssel, hogy olvasás után tegyék  
ki a rendelőjük várójába a lapot. 

Pár év múlva egy másik jótevőnk, felbuzdulva 
a történeten, 100 közjegyzői irodába fizette elő 
magazinunkat.

100 TANÁR, 
100 KÖZJEGYZŐ 
100 ORVOS

100 OLDAL
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2004-ben a printvilágból az online terepre is átmerészkedtünk. 
Honlapunk azóta többször is megújult, ahogy mi is. Ma már 
nem kell informatikus ahhoz, hogy egy cikk fölkerüljön a netre, 
és hamar megértettük, hogy a weboldal nem afféle sufni, 
amely maradék anyagok tárolására rendeltetett.  

Mára izmosodó Facebook-oldalunk is erősíti online tartal-
mainkat. A közelmúltban elindult Instagram-oldalunk is várja 
követőit, ahol február 1-től 100 napon át mindennap új képet 
osztunk meg a Képmás 15 évéből, 2002-től máig. 

100 KÉP
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KÖLNEI LÍVIA
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ÖREG EMBER 
NEM VÉN EMBERMIÉRT ÉRDEMES 

ÉLNI  50 UTÁN?

HANYAS VAGY?
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HANYAS VAGY?

Megvallom, akkor – ez olyan hét éve volt – kicsit 
mulattam is rajta magamban. Itt van ez a negyvenet 
alig pár évvel túllépő pasas, és tessék: telesírja 
a párnáját, csak mert múlnak az évek! Gyerekesnek 
tartottam az egészet. Aztán néhány évvel később 
magam is beléptem a negyvenesek klubjába, és ha 
a sírás nem is, de néha egy kis félszeg számolgatás 
időnként megkörnyékez. Egykét évtizede még 
a virgonc fiatalok közé számlálhattam magam, de még 
a harmadik ikszet koptatva is felhőtlenül fiatal voltam. 
A negyvenes szám egy kicsit elbizonytalanított. 
Pár éve még sértve éreztem magam, ha letegeztek, 
rám hellóztak a csitri eladók, most meg felkapom 
a fejem, hogy ugyan, miért magáz ez a fiatal fiú vagy 
lány? Mostanság már csak az idős nénikék neveznek 
fiatalnak, igaz, néha még az ötvenesek is, de ilyenkor 
már hitetlenkedve keresem az iróniát a szemekben. 
Az egyházi ifjúsági munkában, ifjakkal focizva, 
programokat szervezve, közöttük és velük kissé 
megfiatalodom, de a számok, az évek és a naptár 
nem hazudnak. A nézettségi felmérések 18–49 év 
közötti célcsoportjában még benne vagyok, még rám 
is számítanak a cégek, ha el akarnak adni valamit. 
És mégis azon gondolkodom mostanság: mi változott? 

A párnájába síró kollégának lenne igaza, mert 
„véget ért a lázas ifjúság”, amihez észrevétlenül bár, 
de mégis görcsösen ragaszkodunk, és nem tudjuk 

elengedni? Olyan ez, mint valami gyász egy új 
életszakasz kezdetén, amikor az elmúlónak, ifjúkori 
önmagunknak búcsút intünk, és valami egészen más 
vár ránk: a felelősséget hordozó középkor. Amikor – 
éppen ezért – sokkal értékesebb számunkra a megélt 
jelen. Az élet maga. Az azzal való gazdálkodás. 
Talán egy kicsit életművésszé is válunk. Elkezdünk 
tudatosabban élni, jobban értékelni a perceket, az új 
napot, a kedvest és az otthont. Értékelni az életet, ezt 
a megmagyarázhatatlan csodát, amit a Teremtő nekünk 
ajándékozott, kérés nélkül is a markunkba nyomott, 
hogy valami kis nyomot hagyjunk magunk után 
a világban. Szóban, írásban, szívben. Ehhez azonban, 
ahogy a fülemben csengő dal mondja, el kell kezdeni 
élni. Nevetni, szeretni, csillagokat nézni. Hogy „ne 
kelljen félni”. Nem mintha eddig mindezt nem tettük 
volna, de valahogy másképp, talán magát az időt nem 
kellően értékelve. Mert nem látszott a vége. 

És most, hogy méricskélünk, belátjuk, hogy oly sok 
időnk elment aggodalomra, félelemre, szorongásra, 
veszekedésre és annyi másra. Az élet rostáján kihullott, 
soksok eltékozolt, elveszített idő nem jön vissza soha 
már. Így a negyvenen túl legalább azzal éljünk jól, amink 
van, ami reánk vár. Ami megadatik. Ahhoz kell jó képet 
vágnunk. Az élethez magához. Kortalanul. Tudva, hogy 
odabenn egy tizenhuszonakárhány éves ifjú dörömböl. 
És élni akar.  

Emlékszem egy kollégámra, aki egyik őszinteségi rohamában arról mesélt, 
hogy valóságos lelki traumaként élte meg, amikor betöltötte a negyvenedik 
életévét. Mesélt könnyekről, a negyedik iksz és úgy általában az öregség 
miatti titkos éjszakai sírásokról is.

ILLUSZTRÁCIÓ   —
BALASSA NIKOLETTA

SZÖVEG   —
FÁBIÁN TIBOR református lelkész, publicista
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Az idős emberek számának növekedése ugyanakkor 
új kihívást is jelent, hiszen azokban a társadalmakban, 
amelyek negyedeharmada immár hatvan év 
felettiekből áll, az öregedés és az öregség új kultúrájának 
megteremtésére is szükség van. Az életminőség 
javulása, az életmód megváltozása, az orvostudomány 
látványos fejlődése oda vezet, hogy a várható élettartam 
elérte vagy megközelítette a nyolcvan esztendőt. 
Földünk gazdagabb felét már nem tizedelik járványok, 
háborúk, éhínségek, és ez talán előbbutóbb a világ 
szegény régióiban is megvalósulhat.

SOK A „NAGYSZÜLŐ”, KEVÉS AZ UNOKA
Aggasztó viszont, hogy a nyugati világban az öregek 
arányának növekedése nem csupán a szép, hosszú élet 
esélyének növekedéséből fakad, hanem abból is, hogy 
egyre kevesebben születnek, egyre kevesebb a gyerek, 
a fiatal. Folyamatosan elöregedő társadalomban 
élünk. Megnövekedett a nagyszülők nemzedéke, 
de megfogyatkoztak az unokák. Régebben, de még a 20. 
század derekán is aki megöregedett, attól a következő 
nemzedék vette át a munka dandárját. Az öregek 

ezek után az élet perifériájára szorultak, még akkor 
is, ha szeretet, tisztelet, megbecsülés övezte őket. 
A testi bajokon túl a tétlenség, a tehetetlenség és 
a feleslegességérzet rémével kellett szembenézniük. 

Pedig a régi bölcsesség szerint „öreg ember nem vén 
ember”. A mai idős generáció tagjai már aktív életet 
követelnek maguknak, nem akarják, hogy a következő 
nemzedékek leírják őket. Már csak azért sem, mert 
ma nem csupán tovább, hanem aktívabban is élünk. 
Száz éve még egy hatvanéves ember a szó minden 
értelmében öregnek, gyengének, elesettnek számított, 
vagy legalábbis a közösség így kezelte. 

A közelmúltban volt egy olyan periódus, amikor 
a nyugati kultúra a szabadság, az önállóság és az újdonság 
bűvöletében élve nem akart tudni semmiről, ami régi, 
ami öreg, mert az öreg ember csak múlt és teher. Úgy 
tűnt egy baljós pillanatra, hogy törvénnyé lesz: aki öreg, 
az magányos, aki magányos, az felesleges, aki pedig 
a feleslegesség és a krónikus szeretethiány világában 
él, az szegény, beteg, szomorú, reménytelen. Ezzel 
a közmeggyőződéssel, amely egyaránt fertőz fiatalokat 
és öregeket, igen nehéz szembemenni. 

Számos régi kultúrában a hatvanadik életévet tekintették az öregség kezdetének. Bár akkor is voltak, akik 
matuzsálemi kort értek meg, az emberek zömének nem adatott ennyi idő, így nem csoda, hogy a hosszú 
életet vágyott isteni ajándéknak vagy kivételes szerencsének tekintették. Az utóbbi évszázadban azonban 
a gazdag, egyre jobb életminőséget kínáló kultúrákban megemelkedett az átlagos élettartam, így egyre 
többen nézhetnek szép, hosszú öregség elé, és változott az is, hogy mikortól számít valaki igazán öregnek.

SZÖVEG   —
HORVÁTH PÁL filozófus

SOROZAT   —
LÉTKÉRDÉS

ÖREG EMBER 
NEM VÉN EMBER
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A nagypapák és nagymamák olyan eleven kincset 
jelentenek a családnak és a közösségnek, amelyet egy 
egészséges társadalom nem nélkülözhet. Ha lassan 
is, de kezd teret nyerni az a kereszténykonzervatív 
szemlélet, amely szerint „az idősek társasága az élet nagyon 
fontos iskolája, amely képes értékeket és hagyományokat átadni, 
elősegíteni a fiatalok növekedését.” 

A HOSSZÚ ÉLET KULTÚRÁJA
Egyre nyilvánvalóbb, hogy csak az öregek képesek 
biztosítani a történelmi, kulturális emlékezet 
folytonosságát, a társadalom érzelmi egyensúlyát, 
a hagyomány és a tapasztalat továbbadását, ami 
nélkül a jövendő generációk válnának gyökértelenné. 
Jelenlétük a mindennapokban is pótolhatatlan. Cserébe 
pedig ők maguk is tanulnak, bátran a számítógép 
elé ülnek, megtanulják unokáik elektronikus 
játékainak kezelését, az élet számtalan területén 
társai tudnak lenni a náluk fiatalabbaknak. Hiába 
jár az öregség gondokkal, bajokkal, betegségekkel 
is, ha az időseknek helye és feladata van, az is 
könnyebben viselhető. Különös érték az is, ha az idős 
emberek egy fedél alatt vagy legalább egymás 
közelében tudnak élni gyermekeikkel, unokáikkal. 
Az ilyen, egykor természetes nagycsalád szeretet és 
tapasztalatközösségében a generációk nem egymás 
önállóságát és szabadságát csorbítják, hanem segítik, 
támogatják, gazdagítják egymást.

A nemzedékek, az együvé tartozó családok 
együttélése vagy legalább eleven kapcsolata lehet 
a leghatékonyabb eszköze az idős emberekről 
való gondoskodásnak. Az unokák nemzedékének 
közelsége pedig új hivatást és rendeltetést adhat 
az öregek életének. Olyan lelki, de gyakran testi 
erőt is meríthetnek belőle, amely az életüket is 
meghosszabbíthatja. Így talán sikerül megtalálnunk, 
időseknek és fiataloknak közösen, a tartalmas és szép 
hosszú élet kultúráját.  

Ám ahogy egyre többen lettek, akiket ma 
fellengzősen szépkorúnak mondanak, bekövetkezett 
az öregek lázadása. A mai idősek zöme még nagyon 
is aktív, magabíró, helyet kér magának a munka, 
a család, a társadalom életéből, nem érzi magát a szó 
hagyományos értelmében öregnek. Életükkel a bibliai 
Zsoltáros szavát igazolják: az emberek „még öreg korukban 
is gyümölcsöt teremnek ”. Így nem véletlen, hogy egyre több 
idős ül vissza, csak úgy kedvtelésből, önmaga szellemi 
karbantartása végett az iskolapadba, jár szórakozni; 
hogy a sport és a turizmus világában komolyan lehet 
számítani rájuk; sokan pedig minél tovább igyekeznek 
megmaradni a munka, az alkotó tevékenység világában. 
Egyre inkább kiderült az is, hogy a családi élet mai 
válsága nem orvosolható a nagyszülők nemzedékének 
bevonása, szerepük újragondolása nélkül.  

ÖREG EMBER 
NEM VÉN EMBER
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Az 50 év ma majdnem „az emberélet fele”. Míg Dante idején,  
a 13. század Itáliájában a 30 éves kort tekintették az életút felének, 
a WHO mai kilátásai szerint egy ötvenéves ember még bőven 
középkorú. Nekünk ma jóval hosszabb életre van kilátásunk – 
no, nem 100 évre, de kis mázlival a 80 reális lehet.

Írókollégáim itt, a Létkérdés-rovatban már vázolták a 60 év felettiek és a 40-esek 
élethelyzetét. Így önkéntelenül is adódik, hogy én az 50-esek lehetőségeiről 
írjak, annál is inkább, mert hamarosan magam is megismerkedem majd ennek 
az életkorszaknak a sajátosságaival. Nem árt számot vetnem azzal, miért éri 
meg 50 után is „életben maradni”, azaz minek is örülhetek még.

MIÉRT ÉRDEMES ÉLNI 
50 UTÁN? 

SZÖVEG   —
KÖLNEI LÍVIA

SOROZAT   —
LÉTKÉRDÉS

 A WHO besorolása szerint 45-től 60 évig középkorú, 

60-tól 74-ig öregedő (idős), 75-től 90-ig öreg, 

90 felett pedig aggastyán az ember. 

De ez ne gátoljon senkit, egyesek szerint a határok azért vannak, 

hogy legyen mit áthágni. Ebben az esetben talán igaz is.

1.
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Azok az ötvenesek, aki annak idején igyekeztek 
a gyermekvállalással, és akiknek a gyermekei is 
hamarabb bevállalják az utódokat, mint a mai 
trend – szembenézhetnek azzal az izgalmas, aggasztó, 
de boldogító ténnyel, hogy hamarosan anyós vagy após 
és nagyszülő lehet belőlük. Ez nekem még idegenül 
hangzik, de már szoktatom magam a gondolathoz, sőt, 
talán már várom is egy kicsit. Az unokák iránt érzett 
szeretet – háttérben a rengeteg hasznos tapasztalattal, 
ugyanakkor a hatalmas felelősség nélkül –, azt mondják, 
felemelő érzés!

Üröm az örömben, hogy a szinte élethosszig kitolódó 
nyugdíjkorhatár miatt jóval kevesebbet fogok tudni 
segíteni nagymamaként, mint annak idején az én 
anyukám nekem…

Kutatások igazolják (és miért ne hinnénk nekik?), hogy 
aki sokat használja az eszét, az idős korában is jó eséllyel 
marad jó eszű. Így én is lelkesen űzöm az agytornát, 
mivel ezt az egy tornafajtát kedvelem. Nem kell mást 
tennem, mint folytatni az eddigi életformámat.

Örömmel látom környezetemben, hogy 50, 60, 70 után 
is lehet az ember újra fülig szerelmes. Több szép példát 
láttam erre. Az özvegyek és más egyedülállók persze 
némi előnyt élveznek ezen a pályán, ha még nem égett 
ki a szívük. De a házasoknak is jó esélyük van az újra 
fellobbanó tűzre, ha igazán akarják, és tenni is hajlandók 
a szerelemért. Hogy mit? Használják ki a megváltozó 
körülményeket! Az üresedő lakás nyugalma nemcsak 
nyomasztó, hanem felszabadító is lehet. A kettesben 
töltött éjszakák és reggeli ébredések, a kettesben elköltött 
vacsorák, a beszélgetések, a gyerekek iránti felelősség 
csökkenése mindmind abba az irányba hathat, hogy 
fellélegezzünk, és újra észrevegyük egymást. Fel kell 
idézni az együttjárás hangulatát! Ehhez persze el kell 
engednünk a gyerekeinket fizikailag és az értük érzett 
folytonos aggódást is. Nem szabad hagynunk, hogy 
a felszabaduló időnket és gondolatainkat kitöltsék 
a hétköznapi, szétforgácsoló kis teendők, bosszúságok, 
megoldandó huszadrangú problémák.

Az élet szép és gazdag 50 után is, csak vegyük észre, 
csak akarjuk, csak valósítsuk meg… Lehet ennél jobb 
életprogram?  

MIÉRT ÉRDEMES ÉLNI 
50 UTÁN? 
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Nem lihegett felettem a határidőéhes képszerkesztő, 
nem ordibált az aktuális sztárműsorvezető, hogy 
„Nefotózzzzááááá”, az autofókusz sem akadt ki.  
Csak én voltam, a hegyek, a nénik és a bácsik, az ócska 
kamera exponálógombja. Heverésztem a szénában, 
élveztem a pálinkás jóreggeleket, rettegtem két 
falu közt a medvétől, fotóztam, amikor jólesett. 
Otthon voltam – hiszen Marosvásárhelyen születtem –, 
szabadon, a magam útját járva.

Aztán a budapesti fotólaborban meglepődtem: 
a „vacak” technika miatt fekete fotókra számítottam, 
azonban visszaköszönt az a mesevilág, amit ott, többek 
közt a siklódi kaszálókon éreztem. Gyermekkorom 
gondtalan szabadsága.

Talán 2004-ben jártam először Siklódon. Akkoriban főleg a bulvármédiában dolgoztam 
fotósként, celebek, parlamenti sajtótájékoztatók, börtönlátogatások közt hánykolódtam, 
szerencsésebb napokon befutott mondjuk egy Rost Andrea-fotózás vagy egy jó fesztivál.
Elegem lett, gyorsan kiégtem a szenzációhajhász álvilágtól, és hamar kiszerettem az akkor 
még csak fejlődő digitális kamerák tökéletes képeket ígérő próbálkozásaiból. Vettem egy 
régi fényképezőgépet – „Utitárs”, magyar „népkamera” az 1940-es évekből – 1500 forintért, 
és pár tekercs lejárt filmmel meg májkrémmel nyakamba vettem Erdélyt.

VÉNNEK VALÓ VIDÉK

SZÖVEG   —
PÁCZAI TAMÁS

SOROZAT   —
RIPORT

KÉP   —
PÁCZAI TAMÁS
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Később aztán csámborogtam, a nyugati 
vendégmunkás kenyerébe harapva. Angliában 
pincérként dolgozva raktam félre a pénzt a következő 
erdélyi útra, akkor írtam ezeket a sorokat:

„Hatévesen kirándulsz szüleiddel a hegyekben, 
hatalmas bükkfák közt csodálkozol, lovak mellett téped 
a virágokat visítva, zötyögsz kis bakancsodban faluról 
falura. Nénikkel, bácsikkal beszélgetsz komolyan, 
a magad módján, meg is hallgatnak kedvesen nevetve. 
Ha nem a macskák fülét téped, a kaszával botladozol 
apád óvó tekintete alatt; vagy derékig állva a hóban 
sírnál, de még nem tudod, hogy nincs okod rá.

Húsz év múlva egyedül sétálsz a bükkfák alatt, 
de nem csodálkozol. Tépnéd a virágokat, de nem 
mered. Térerőt keresve futsz fel egy meredek hegyre. 
Hallgatod a néniket, bácsikat – most ők mesélnek. 
Mosolyognak, de nem nevetnek. Történetek a te 
gyerekkorodból, emlékek az ő korukról. Arrébb 
meglátod a kaszást, de csak lefényképezed. Nem 
érdekes, ha nem érted, miért tűnik el évtizedek alatt ez 
a vidék, amely virágzott századokig. A lányok már nem 
jönnek vissza néninek lenni, a srácok meg ’elvannak’ 
a fűnyíróval a kertvárosi gyepen. Van ott térerő, hegyet 
nem kell mászni érte.”
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Aztán eljött a harminc év múlva is, nyakamban 
nyugateurópai, közelkeleti, középázsiai kalandozások 
barázdáival. Nem egyedül, a párommal térek vissza 
a szülőföldre. Kevesebb a rokon – Vásárhelyre nem is 
merek menni –, kevesebb a siklódi. 2004ben még vagy 
négyszázan voltak, a nagy öregek emlegették, hogy 
bezzeg akkorjában még 1500 volt a falu lélekszáma. 
2009ben háromszázan voltak, az iskolában lefotóztam 
az utolsó ötfős 1–4. osztályt és a négyfős óvodai 
csoportot azon a napon, amikor felírták a táblára 
a nyarat jelentő ót. 2016ban százhatvanan voltak, 
pedig Magyarországról is költöztek ide, hollandok is 

vásároltak házat. Az egyik nánnyó (így hívják Siklódon 
a vénasszonyokat) mosolyogva emlékszik vissza, hogy 
„akkor háromszáznál is több leány volt Siklódon, úgy kellett 
elmennünk Sófalváig akár, mert itt nem volt elég ( férfi – a szerk.). 
De, ahogy mondták akkor, lúdszart ne cserélj fel lúdszarral!”.

Ami érdekes, hogy Siklódon a mesevilág nem 
változott. Ugyanazt érzem, mint tíz, húsz vagy harminc 
éve. Kevesebb a néni és a bácsi, a gombokat felváltja 
a cipzár, a szalmakalapot a baseballsapka, van már térerő 
a házak között is. Minden kicsit gyérebb, de a mese 
mégis ugyanaz. Pedig én is felcseréltem a lúdszart 
lúdszarral. De vajon milyen lesz a negyven év múlva?  



 – Ali, te hogy kötöttél ki éppen Magyarországon?
Ali: 2007ben Irakból menekültem el. Szerbián keresztül jöttem, menedékjogot kértem, 
de csak Magyarországon lehetett. Többször voltam börtönben, Kiskunhalason is egy 
hónapig. Nem volt annyira rossz, de hát milyen börtön jó? Szegedre mentem, aztán 
Pestre. És elkezdtem dolgozni. Nagyon nehéz volt új életet kezdeni. Tudod, amikor 
nem tudsz nyelvet, nem ismersz senkit, nem könnyű. Utána dolgoztam, albérletet 
kerestem, most öt éve szakács vagyok egy török étteremben. Hála Istennek most jó 
életem van.

 – Miért kellett elhagynod a hazádat?
Ali: Jezidi vagyok, és katona voltam, ezért muszáj volt eljönnöm. A jezidi egy vallási 
kisebbség, csak születéssel válhatsz azzá. Állandóan üldöztek és üldöznek minket 
a mai napig. Nagyon nehéz most is Irakban. Az iszlamisták megtámadják a jezidi 
kislányokat, a nőket szexrabszolgának kényszerítik, a férfiakat pedig lemészárolják. 
Moszultól 200 kmre laktunk, Singál városában, amit szinte csak jezidik laknak. 
Szaddám Huszein óta minden iskolát, kórházat, közintézményt bezárattak nálunk. 
Szóval semmi nincsen.

 – És a családod otthon maradt?
Ali: Egyedül indultam neki, a családom Irakban van. Most viszonylag biztonságban, 
kurd táborokban élnek, el kellett hagyni az otthonukat. Lakásukat az iszlamisták 
elvették, ráadásul most csadort kell viselniük egész nap, pedig nem muszlimok… 
Két éve, télen, nyáron. Nem ugyanaz, mint itt. Sokszor 40, 50 fok is van. 

Éva és Ali talán soha nem találkoztak volna egy békés, háborúk nélküli világban. A közel-
keleti vallási menekült férfi tíz éve Magyarországon él, és úgy döntött, magyar akar lenni. 
Éva, aki maga is megjárta a menekülttábort, örömmel segít neki.

HOGY MUTATHASSAM: 
ÉN MAGYAR VAGYOK!

SZÖVEG   —
DUBINYÁK RÉKA

SOROZAT   —
RIPORT

KÉP   —
NAGY BÁLINT PÁL

24 JELENLÉT



beszöktem egy kórházba, hogy interjút csináljak 
azokkal, akiket a románok megvertek, hogy 
elmondják az igazat, de lebuktam. Ha akartam, 
ha nem, el kellett jönnöm. Semmim nem volt, csak 
13 forintom. 13 forinttal a zsebemben és a lányommal 
a karomban megkérdeztem a határnál, hogy meddig 
jutok el ezzel a pénzzel, és azt mondták, a békéscsabai 
menekülttáborba. Éjszaka dörömböltünk az ajtón 
a lányommal. És így lettem a saját hazámban menekült. 
Furcsa az élet. 

 – Akkor ezért vagy ennyire érzékeny erre a témára?
Éva: Igen, nem beszélve arról, hogy később, már 
nem menekültként, de Kanadában is éltem tíz évet. 
Kint is önkénteskedtem, egy idősek otthonában, 
aztán amikor hazatértem, a Menedéknél folytattam. 
Ez az állampolgársági vizsga, amire Alit készítem fel, 
rettenetesen nehéz dolog.

 – Éva, te állampolgársági vizsgára készíted fel Alit. 
Miért fontos számodra, hogy segíts neki?
Éva: A Menedéknél dolgozom körülbelül öt éve, 
én is menekült vagyok. Én is voltam a békéscsabai 
menekülttáborban, ő is volt ott. Tulajdonképpen 
menekültként születtem a második világháború idején, 
amikor megkezdődött az erdélyi hadjárat. Édesanyám 
két gyerekkel meg velem a hasában egy ökrös szekérrel 
menekült Pomázra. Aztán visszamentünk ugyan 
Erdélybe, és ott nőttem fel, de 1990ben úgy hozta 
a sors, hogy a szülőhazámban lettem menekült 
ismét. Marosvásárhelyen ügyvédként dolgoztam, 
amikor az interetnikus villongások kitörtek, és sajnos 
belekeveredtem, amit azóta is bánok. Elkezdtünk félni, 
nekem volt is miért, márciusban hivatalos feljelentést 
akartunk tenni Bukarestben arról, hogy mit tettek 
a románok a magyar parasztokkal. Állandóan követtek 
engem, aktáim voltak. Egyik éjszaka unokanővéremmel 
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Ali: Például vannak olyan szavak, amelyek a régi magyar 
nyelvben éltek, ma már nem használják őket. 

Éva: A magyar lakosság 25 százaléka tudná letenni a vizs
gát. Történelem, művészet, földrajz, nem beszélve 
a politikai részről. Látod, hogy Ali mennyire tudja 
ezt a beszélt nyelvet. Viszont hogyan magyarázzam 
el, hogy mit jelent az „államhatalom”, a „végrehajtás”? 
Néha beleizzadok, de ha megérti, megvan a napi 
sikerélmény mindkettőnknek. Mindenkinek kívánom 
ezt az örömet, mert csodálatos! Ali nagyon okos.

 – Mióta készültök együtt a vizsgára?
Ali: Egy hónapja kezdtük, minden csütörtökön 
átveszünk egy anyagot. 

Éva: Körülbelül tavaszra fog készen állni a vizsgára, 
ha párhuzamosan megtanul magyarul írni és olvasni. 
Ami azért nagy kihívás, mert a jezidi közösség egy 
olyan csoport, amelynek nincsen saját ábécéje, írása. 
A kurdnak egy nyelvjárása. Ráadásul Ali, amióta 
megszületett, üldözték, nem járt iskolába. Ma is ők 
az Iszlám Állam legnagyobb ellenségei. A jezidi egy 
nagyon zárt vallás, ahogy Ali mondta már, ebbe csak 
beleszületni lehet, és nem lehet kilépni. 

Ali: Igen, nem hasonlít semelyik valláshoz, és 
nem is szabad hasonlítani. Például nem engedi, 
hogy más vallásból hozzál feleséget. 9000 évvel 
ezelőtt is volt a vallásom, de mindig is ki akartak 
irtani minket a muszlimok, és ez a mai napig tart. 
Németországban van egyébként egy jezidi közösség. 
Sok szexrabszolgaságból megmenekült nő él ott.

Éva: 2007ben Irakban az Iszlám Állam többezer 
jezidit üldözött a Szindzsárhegyre, ahol rengetegen 
haltak éhen, mert hosszú hónapokig elszigetelték őket. 
Szerencsére Ali ekkor már nem volt ott. 

Ali: A családom még ott van.

Éva: De viszonylag biztonságban, az is nagy dolog. 
Itt ugye egyedül élsz?

Ali: Igen, egyedül. Volt négy évig élettársam, egy magyar 
lány, de a vallásom nem engedte, hogy elvegyem. 
Nagyon nehéz nekem itt Magyarországon. Nem ért meg 
senki. Hozzak otthonról lányt, hogy a feleségem legyen? 

35 éves vagyok, nekem kell család, gyerek. Ráadásul itt 
azt hiszik, minden migráns egyforma. Megyek az utcán, 
és arabnak néznek. Ha kiderül, hogy iraki vagyok, akkor 
meg terrorista. A Teréz körúton kávézgattam egyik 
nap. Egy nő is jött, odaült mellém, kicsit beszélgettünk, 
kérdezi, hogy milyen nemzetiségű vagy, mondom iraki, 
uhh, és elment.

 – Ez nem volt mindig így?
Ali: 2014 óta nagyon nehéz az Iszlám Állam miatt. 
Vannak jó emberek, és vannak rossz emberek. 
Nem mondom, hogy az, aki az én vallásomhoz tartozik, 
mind jó ember. De a migránsokat sem szabad mind 
terroristának nézni.

 – Rajtad kívül vannak Magyarországon jezidik?
Ali: Nincsenek.

A segítség is olyan, mint 
a szeretet: nem lehet mindig 
ugyanannak visszaadni, akitől 
kapod, hanem gyűrűzik tovább.
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tiszteletet akar, másokat is tisztelnie kell. Éva egyébként 
nagyon jó tanár, nagyon jól magyaráz. Életemben 
nem jártam iskolába, de hat nyelven beszélek. De 
kinek mondjam? Senki nem hisz nekem. Amikor kicsi 
voltam, apukám, nagybátyám mondtak meséket. 
4000 éves meséket. Nektek van Bibliátok, nekünk 
semmi ilyesmink nincsen. Apukám, anyukám neveltek, 
tanítottak. Csúnya beszédet nem engedtek, 21 évesen, 
amikor egy csúnya szót mondtam, apukám a papucsot 
idedobta, véres lettem.

Éva: Azt tudod, Ali, hogy az iszlám azt mondja, hogy 
a Sátán vallása vagytok?

Ali: Persze. Van egy Istenünk, minden vallás azt mondja, 
van Isten és van Sátán. A mi vallásunk azt mondja, hogy 
nincsen Sátán. Ha lenne, akkor lenne jó és rossz, és 
akkor harcolnának, és egyszer világvége lenne. A mi 
szomszédjaink zsidók, muszlimok, keresztények – 
mindegy milyen vallásúak, muszáj vigyázni rájuk, nem 
szabad bántani őket, mindig muszáj a másikra vigyázni, 
mindegy, milyen vallásúak, testvérek vagyunk.

 – Problémát okoz, hogy nem tudsz írni és olvasni? 
Hogyan tájékozódsz?
Ali: Tévében nézem a híreket, nekem is van Facebookom, 
de csak a videókat nézem.
Muszáj, nemcsak az internet miatt, hanem mert sokszor 
jönnek hivatalos levelek, nagyon kiszolgáltatott 
vagyok. Jön a posta, lefotózom, és viberen küldöm egy 
ismerősnek.

Éva: És ezzel együtt jár talán egy másfajta gondolkodás 
is. Napról napra élni, nem tudni, mit hoz a jövő. Én 
a kiszámítható életet szeretem. Ali meg nem tudja, 
hogy mi lesz vele. Bizonyos szempontból könnyebb, 
mert csak a napi problémákkal kell foglalkoznia. Mi 
pont az ellenkező véglet vagyunk, mindig a jövő miatt 
stresszelünk.
Ali, te szoktál azon gondolkozni, hogy mi lesz veled 
mondjuk öt év múlva?

Ali: Persze, gondolkozom, most is próbálok.

 – Mi lesz, ha már magyar állampolgár leszel?
Ali: Azért várom, hogy ne nézzenek migránsnak. 
Mondjam, mutathassam, hogy magyar vagyok, 
mutassam az útlevelemet: „Én magyar vagyok!”  

Éva: Tudnál róla, ha lennének?

Ali: A migránsoknak jó a kapcsolata egymással, 
iraki kurd vagyok, tudnék róla, ha még lennének 
az országban. De mostanában nem is foglalkozom 
ezzel, csak a munkával, meg otthon vagyok. Nem 
a fiatalemberek világát élem, én nem csinálok semmit. 
Hála a Jóistennek, nekem itt jó. Albérletben lakom, de 
nagyon nehéz volt ezt is megtalálni. Amikor albérletet 
kerestem, és kiderült, hogy migráns vagyok, mondták, 
hogy köszönik, nem kérnek belőlem. Persze rosszul 
esik, de az ő lakása, ő dönt. Viszont van egy banki 
lakásmegtakarításom, minden hónapban teszek 
félre három éve, már csak egy év, és akkor lesz saját 
lakásom. Én nem is tudtam, hogy van ilyen, de egyik 
régi szomszédom, egy idős nő hívta fel a figyelmemet 
rá. Nem mindenki ugyanaz, látod? Voltak olyan 
szomszédjaim is, akik, amikor elköltöztem, sírtak, nem 
akarták, hogy elmenjek, de volt olyan is, aki mindig 
veszekedett.

 – Ti könnyen megtaláltátok a közös hangot?
Éva: Ó, nagyon. Tudod, bizonyos szempontból vannak 
közös pontok, én is székely vagyok, egy kis népcsoport 
tagja, nekünk a katolikus vallás nagyon fontos, mi is 
jobban kapaszkodunk bele, mint mások. Értem ezt 
a fajta gondolkodást.

 – Egy vallástalan ember talán nem értené meg, hogy 
miért tart ki valaki a vallása mellett annak ellenére, 
hogy üldözik miatta, és magányba kényszeríti.
Éva: Igen. Én a vándorlásaim során rengeteg segítséget 
és szeretetet kaptam. A segítség is olyan, mint a szeretet: 
nem lehet mindig ugyanannak visszaadni, akitől kapod, 
hanem gyűrűzik tovább, tehát egyfajta körforgás 
a segítségnyújtás. Nekem teljesen természetes, hogy 
amit kaptam, azt visszaadjam. Nem Ali az első, akit 
felkészítek, ő a tizedik. És eddig mindenkinek sikerült. 
Boldog vagyok, amikor vizsga után telefonálnak, hogy 
sikerült! Hát, néha sírva is fakadok, de komolyan.

 – Miért most döntöttél úgy, hogy magyar állampolgár 
szeretnél lenni?
Ali: Azért tanultam meg, hogy itt hogyan viselkedjek, 
hogy beilleszkedjek. Sokan jönnek egyébként 
a munkában is hozzám, hogy: „Sok helyen dolgoztam, 
de olyan szépen nem beszélt még senki, mint te.” 
Én csak szépen tudok. Ha az ember saját maga iránt 
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SZÖVEG   —
PÁCZAI TAMÁS

SOROZAT   —
VILÁGKÉP

Hulk és kenneltársai egyedi kiképzést kapnak, Mark mindegyiket személyesen 
edzi születésüktől kezdve, a New Hampshirei birtokon szabadon és bántalmazás 
nélkül, nem pedig rácsok között tartják az állatokat. Olyannyira, hogy Hulk szabadon 
bejárhat a család legkisebb gyermekének, a tavaly nyáron született Jacksonnak 
a gyerekszobájába. 

„Hulk teljesen odavolt érte, amikor hazajöttünk a kórházból. Figyelte minden 
lépésünket, és mindig odament Jacksonhoz, amikor felsírt” – nyilatkozta az édesanya 
még nyáron a Barcroft TVnek. Férje, Mark szerint a legfontosabb a kutya 
idomításában, hogy a falkavezér – aki jelen esetben ő – megkérdőjelezhetetlen 
legyen, ezért viselkedik Hulk úgy a gyerekekkel, mintha a bátyjuk lenne. A pitbull 
ráadásul nemrég apa lett, nyolc kölyök büszke apja. Büszkék lehetnek a gazdák is, 
hiszen születésük napján az összes kölyök gazdára talált, fejenként 55 ezer dolláros 
(mintegy 16 millió Ftos) áron.  

Jackson és Hulk portréját Ruaridh Connellan készítette.

Hulk a  világ legnagyobb pitbullja címmel büszkélkedhet. A  76 kilós állat hosszas 
kísérletezés után „jött létre”, gazdái – Mark és Lisa Grennan, New Hampshire (USA) – 
a legnagyobb pitbullokat keresték meg, hogy ivadékaikat generációkon át keresztezzék. 
Munkájuk meghozta gyümölcsét: a  Dark Dynasty K9 névre keresztelt kenneljükből 
származó állatok a legkeresettebb őrző-védő kutyák közé tartoznak, Markék kliensei 
a rendőrség elit egységei, sztárok és milliárdosok. 

SZÉPSÉG ÉS SZÖRNYETEG

Ké
p 

- P
ro

fim
ed

ia
 - 

R
ed

 D
ot

 / 
Ba

rc
ro

ft
 M

ed
ia

/R
ua

rid
h 

C
on

ne
lla

n

28 JELENLÉT



SZÉPSÉG ÉS SZÖRNYETEG

29JELENLÉT



A BOLDOG HÁZASSÁG 
ALAPKÖVEI 2. Ismered a párod? 

SZÖVEG   —
GYOMBOLAI-KOCSIS FRUZSINA és 
GYOMBOLAI ZSOLT pszichológusok

A probléma ott kezdődik, hogy sok esetben nem döntés
ről van szó a másik ember eddig megismert személyi
sége alapján, hanem inkább egymás mellé sodródásról, 
ahol már menet közben, a párkapcsolatban derül fény 
a másik jellemére. Sőt, az összeköltözés során, ami 
manapság egyre rövidebb időn belül, akár néhány randi 
után történik. Erősíti ezt a társadalmi divat, hiszen 
ma már szinte furán néznek azokra a fiatalokra, akik 
együttjárásuk során még nem költöztek össze néhány 
hónap után, mondván, „lakva ismerjük meg a másikat”.

Egyre ritkábban hívjuk fel az összeköltözők figyel
mét a köztudott és kézenfekvő előnyök (gazdasági 
szempontok, kényelmesség, életvezetési praktikum) 
mellett a veszélyekre és hátulütőkre. Ez a család feladata 
lenne, de sajnos gyakran úgy támogatják a szülők, 
nagyszülők a fiatal felnőtt gyermekeiket, hogy nemcsak 
nem szólnak bele döntéseikbe, hanem egyáltalán nem 
adnak tanácsot, iránymutatást számukra. Vagy félnek 
a konfliktus felvállalásától és kapcsolatuk megromlá
sától, vagy ők is tehetetlenül legyintenek, hogy ez már 
más világ, ők már nem is értik, mi hogyan működik 
manapság. Pedig a legfőbb szabályok és törvényszerűsé
gek nem változnak. 

KÖZÖS LAKÁSBAN KÖNNYEBB?
Ha egy pár a másik fontos tulajdonságainak felmérése 
nélkül költözik össze, mondván, hogy kipróbálják 
az összebútorozást, paradox módon valójában a másik 
megismerésének lehetőségét nehezítik meg saját maguk 
számára, hiszen egy együttélésnél sokkal nyíltabban 
és elkerülhetetlenebbül jelennek meg a különbözősé
gek. Ilyenkor az ember hajlamos a valóságosnál kisebb 
jelentőséget tulajdonítani a másik amúgy nehezen 
elviselhető tulajdonságainak és szokásainak, mivel 
az együttéléshez jóval nagyobb tolerancia szükséges, 
mint az együttjáráshoz. 

Ilyenkor a konfliktushelyzet egyszerű és gyors meg
oldására való törekvés felülírja az objektív mérlegelést, 
hogy mi az, ami számomra még beleférne egy szabadon 
választott kapcsolatba és mi az, amire inkább nemet 
mondanék. Más mechanizmusok zajlanak a párban 
együttéléskor, mint együttjárás idején. 

KÉNYELMES RANDIK
Együtt lakva a folyamatos helyzetmegoldási stratégia 
olyan hatékonyságúra fejlődik, hogy hosszú távon is 
biztosítja a konfliktusok elfedését, és a pár sokáig együtt 

A párkapcsolatban leghamarabb a másik tulajdonságaival szembesülünk, hiszen az együttjárás első 
szakasza kimondottan erről szól: megismerni a másikat, rájönni, milyen személyiség, választ kapni arra 
a kérdésre, hogy jó ötlet volna-e vele elköteleződni – még ha kezdetben nem is véglegesen.
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a külön töltött szabadidő megfelelő aránya, pontosab
ban a már többször szóba került minőségi idő. 

Egy tartalmas baráti sörözésből hazatérve a férfi 
gyakran sokkal inkább „kenyérre kenhető”, mint egy 
átlagos szürke napon, leengedte a gőzt, feltöltődött 
jókedvvel. A nőknél is hasonlóan zajlik ez, behelyette
sítve a sörözést más tevékenységgel. 

Ha a párnak van közös hobbija, az tovább erősítheti 
a kapcsolatot, hiszen a hobbitevékenységben más minő
ségben vesznek részt, nem az érzelmi, lelki dimenziók 
kerülnek előtérbe mondjuk a közös futás vagy kertész
kedés során, hanem a teljesítmény, a feladatok, a szépség. 

Akármit is csinálunk együtt vagy külön, a legfon
tosabb, hogy ne legyen feszültség forrása a szabadidő, 
hanem előzze meg világos megállapodás: ezt az időt 
ettől eddig együtt töltjük itt és így, máskor pedig nyu
godtan menj, és érezd jól magad! A legjobb, ha a felek 
mesélnek egymásnak a külön töltött időről, nem beszá
molásként, hanem hogy hogyan sikerült az alkalom, jó 
élmény volte számára. 

Egy régi mondás szerint akkor ismered meg teljesen 
a másikat, ha a munka mellett azt is látod, hogyan tölti 
a szabadidejét, mit választ időtöltésnek, amikor maga 
dönthet. Rossz jel lehet az, ha valaki teljesen tanácstalan 
lesz, mit tegyen, amikor nem határozzák meg számára, 
vagy ha valaki tartósan, látványosan unatkozik; és jó 
látni, hogy van, aki bármikor bármennyi időt képes 
értelmes, izgalmas dologgal kitölteni.  

marad; vagy ami még gyakoribb helyzet: egyszer csak 
az egyik félnél betelik a pohár, olyan mértékű stressz 
vagy negatív érzelem halmozódik fel benne, hogy vál
lalja a gazdasági érdekközösség és a kényelem megszün
tetését is a szakítással. 

Kétségtelen ugyanis, hogy az együttélés komfortos: 
a másik bármikor kéznél van, nem kell folyamatosan 
egyeztetni és találkozókat megbeszélni, hiszen este 
otthon úgyis találkozunk. Feleződnek a kiadások, köny
nyebb berendezni és fenntartani egy háztartást. Ezek 
a szempontok azon túl, hogy megnehezítik az esetleges 
elszakadást, a döntés meghozatalát, a kapcsolat fejlődé
sét is akadályozzák, hiszen ha minden este találkozunk 
otthon, már sokkal nehezebben mozdulunk ki a nehéz 
nap végén egy romantikus estére, egy kapcsolatot építő 
randira, amikor a másikat új helyzetben ismerhetnénk 
meg – inkább ételt rendelünk, és megnézünk otthoni 
pólóban és mackónadrágban egy filmet. Ilyenkor 
a kényelem és a praktikum a felek közös fejlődése ellen 
dolgozik, a kevesebb erőfeszítés, a kevesebb áldozat 
miatt nem tud gyarapodni a kapcsolat. 

A SZABADIDŐ
Összefügg a másik tulajdonságainak megismerésével 
egy másik házasságpillér: a szabadidő eltöltésének 
módja. Általános vélekedés, hogy akkor működik jól egy 
párkapcsolat, ha minél több időt töltenek együtt. Ezzel 
szemben úgy tűnik, hogy a siker kulcsa az együtt és 
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Ennek egyik oka, hogy a báli toalettek nem sorakoznak 
a budoáromban. Anyukám annak idején azt mondogatta, hogy 
az sem baj, ha otthon hagyjuk az operabérletünket, a jegyszedők 
őt messziről felismerik a ruhájáról, na nem mintha olyan 
különleges darab lett volna, csupán olyan állandó. Hát engem 
is könnyű azonosítani a ruhám alapján az eseményfotókon, de 
minden évben meggyőzöm magam, hogy kevésbé fajsúlyos 
résztvevőként sem a váll nélküli, sem a hosszú ruha nem előírás, 
homogén hátteret alkotni a dívák számára pedig tökéletes 
megszokott kis fekete.
Persze indulás előtt azért még akad dilemmám a hajviselettel, 
a sminkkel, a cipősarokkal és egyebekkel kapcsolatban. Ezeket 
annak idején a gimis barátnőimmel beszéltem meg, ma már 
nagylányaim tűnnek a legalkalmasabbnak. Ők azonban kevésbé 
lelkesek, mint ahogy az ilyesféle kritikus helyzetekben elvárható 
lenne egy leánygyermektől és legtöbbször egyáltalán nem azt 
válaszolják, amit hallani szeretnék, hanem hogy „igen, tűzd föl a 
hajad”, „elegánsabb a magasabb sarkú” és „nehogy blézert vegyél”!
Kísérőm mint minden évben, most is rácsodálkozik, hogy „kinőtte 
a szmokingját”. Én pedig a hagyományokhoz híven kicsikarok tőle 
egy ígéretet, hogy másnap elmegyünk venni egy rendes alkalmi 

ruhát (másnapra rendszerint sürgős elintéznivalója akad, egy 
hét múlva pedig már nem is emlékszik az egészre). Gyerekeink 
rendszerint kijönnek a búcsúztatásunkra, olykor még szelfi t is 
készítenek velünk (ki tudja, hányszor leszünk még hajlandók 
maskarába bújni, nem árt megörökíteni).
A bálon azonnal a néhány fellelhető ismerőshöz csapódunk, akik 
könnyedséget színlelve feszengenek, kezükben a ki tudja mióta 
alibiként tartott üdvözlőitallal. Mindannyian azt kívánjuk, inkább 
ülnénk be valahova egy jót beszélgetni, vagy mennénk el egy olyan 
táncos helyre, ahol nem százégős csillárok és társalgási témát 
kereső párok kritikai érzéke világítja meg hiányos tánctudásunkat.
Közben azon gondolkodom, miért van az, hogy én, aki elég jól 
beszédbe elegyedek idegen emberekkel, és igazán igénylem 
a társaságot, a társasági eseményeken sebzett albatrosznak 
érzem magam, hogy költői hasonlattal éljek. És hogy hogyan 
lehetne legalább utódainkat másképp szocializálni? Félek, ehhez 
nem volt elég a mamuszban csúszkálás. 
Ahogy egyébként nézem ezt a gyönyörű, csillogó, végeláthatatlan 
intarziás parkettet, amelyen suhannak a nehéz műselymek és 
kvázibrokátok, és megcsillannak a dámák majdnemgyémántjai 
– mamuszban most is jól elszórakoznék… 

SZÖVEG   —
SZÁM KATI

SOROZAT   —
NŐI SZAKASZ

CSILLOGÓ PARKETTEN (CS)ÚSZVA
Bár annak idején kisiskolás lányaimmal nagy „bálozók” voltunk – azzal tudtam ugyanis a kastélylátogatós 
órákat számukra is túlélhetővé tenni, hogy a mamuszokban csúszkálva bálozóst játszottunk a gödöllői 
vagy keszthelyi termek kazettás parkettjén –, a valóságban nem úszom igazán felhőtlenül a mai társadalmi 
események áradatában.

hirdetés



Éppen a buszról szállok le, gyalog már csak néhány perc, és végre 
otthon leszek. Megint jóval később érek haza a kelleténél. Várom 
a küszöbön átlépés pillanatát, a megérkezést. 
Zsebemben ekkor szólal meg a telefon, benne a mindig kedves 
hang:
— Merre vagy, hol tartasz?
— Már itt a közelben, pár perc és otthon.
— Akkor jó, ugye tudod, hogy ma este táncóra van?
— Jaj, ne!

*
Vajon mi, Te és én, most, ott lent a táncparketten, hogyan 
mutatnánk? „Táncul” hogyan szólalunk meg?
Milyen a viszonyunk saját testünkhöz, egymáshoz, a körülöttünk 
pillanatonként változó közeghez, a többi táncoshoz, akikkel 
folytonos mozgásban együtt áramlunk? Hogyan hat ránk a zene, 
mi az, ami zsigereinkig átjár, és mi az, ami sejtfalainkon kívül 
reked? Figyelem az összehangoltságunk mértékét, a kötött és 
improvizatív formák koktélját, a spontán kezdeményezésre adott 
válaszokat, keresem az eleganciát, játékosságot, közelséget 
és távolságot, kettőnk dinamikájának törvényszerűségeit, a mi 
koreográfiánkat...

*

Megint elkéstünk az óráról. A többiek már bemelegítettek, 
fesztelenül rázzák. Gyorsan beállunk. Egyik pillanatról a másikra 
belelazulok, és a mozgás előcsalja belőlem a játékos, kamaszos 
énemet. Kriszta ennek szemmel láthatólag örül. Megint őt igazolta 
az élet. Táncul beszélgetünk: lökjük a vakert rock'n'rollul, trécselünk 
cha-cha-chául, duruzsolunk tangóul, fecsegünk szambául, eszmét 
cserélünk az angol- és társalgunk a bécsi keringőre. Tánc közben 
nézem a többieket: érzem, mozdulataikból kiolvasom, hogy a tánc 
és a zene mindenkit átjár és ellazít, jótékonyan kioldja a napközi 
feszültségeket, és párbeszédet indít: intim és közösségi értelemben 
egyaránt. Átszólogatunk egymásnak, viccelődünk, évődünk. 
Társasági életet élünk.

*
A könyöklésből lassan felegyenesedem, szememmel megkeresem 
Krisztát, odalépek, karon fogom, és gyengéd határozottsággal 
húzom a lépcső felé, hogy a karzatról minél előbb a táncparkettre 
érjünk. És már összekapaszkodva indítunk az ismétlődő 
alaplépéssel; figyelem a pillanatot, mikor válik szabaddá az út 
a forgás lendületes megindításához. (Remélem, odafentről nem 
fixíroz senki. Vagy mit bánom én, fixírozzon! Mi mostanra már 
láthatatlanul feloldódtunk barátaink, ismerőseink és az ismeretlen 
táncosok sűrű elegyében.)     

SZÖVEG   —
NAGY ISTVÁN

SOROZAT   —
FÉRFI SZAKASZ

„ÉN KICSI BESZÉL TÁRSAS TÁNC”
A karzat korlátjának könyökölve bambulok lefelé. Zakóm az egyik gazdátlanul hagyott szék háttámláján. 
Lent, fehér abroszos asztalok karéjában egyestés táncteremmé átalakított küzdőtér. A pódiumon szőke 
díva érzelmes angol keringőre hangolt slágert énekel. Pásztázom az előttem feltárulkozó éjszakai jelenést: 
táncoló párok sűrű forgatagát, barátok, ismerős és ismeretlen párok, fiatalabbak és idősebbek sötéten 
áramló tömegét. Egy-egy párt hosszabban fixírozok. Aztán szemérmesen odébb terelem tekintetemet, 
mert az a sejtésem támad, hogy illetlenül, tapintatlanul kihallgatom mások mozdulatokba kódolt intim 
beszélgetését, egymásnak tett vallomását.
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Pál Feri atya előadása elején két széket kért – hogy ezek 
segítségével „dramatizálja” mondandóját. Első, életből vett 
példája egy 16 éves kora óta drogozó fiatalemberről szólt, 
aki folyton pénzt zsarolt az édesapjától, megfenyegetve 
őt, hogy ha nem tudja megadni a tartozásait, akkor 
neki (a fiának) elvágják a torkát. Apja rendszeresen 
kisegítette ezekből a helyzetekből éveken keresztül, 
anyagi csődbe sodorva ezzel önmagát és családja többi 
tagját. A többi g yermeke föllázadt: szembesítették 
azzal, hogy miközben őket kiforgatja az örökségből, a fia 
önpusztító szenvedélyét finanszírozza. A pénzkérdés 
itt már létkérdéssé vált. Az utolsó alkalommal, amikor 
a fiú ismét pénzt követelt, az apja így sóhajtott: „Hát 
akkor vágják el a torkod, mert én nem tudok többet adni.” A fiú 
ekkor ezt gondolta: „Ha nem ad pénzt, akkor tényleg nekem 
kell valamit csinálnom.” Felismerte azt a felelősséget, amit 
egészen addig apjára hárított. 

AMIKOR A PÉNZ VALÓBAN PÉNZKÉRDÉS 
Pé n z  m i n d e n k é pp e n  k e l l  a  m e g é l h e t é s ü n k h ö z . 
A szubjektív jólét mértéke nagyon eltérő New Yorkban, 
Budapesten és Kalkuttában – azonban helytől függetlenül 

a legboldogtalanabbak mindenütt a hajléktalanok, akik 
nyomorban élnek. Az élet igenis anyagi javak kérdése 
akkor, amikor valaki nyomorban van, ezért egy pillanatig 
sem szabad elhessegetni ezt a témát és egy hajléktalannak 
csupán szépeket mondani, miközben ő megfagy. A nyomor 
tönkreteszi az emberi lelket. Mikor él egy család tisztes 
szegénységben? Amikor az alapvető szükségletekhez 
a javak biztosítottak számukra, és ez tervezhető a jövőre 
is, és nemcsak az egyik családtag, hanem mindegyikük 
számára. Ami ez alatt van, azt nyugodtan nevezhetjük 
nyomornak, és ott igenis szükség lehet arra, hogy egy 
hajléktalan embertársunknak adjunk ötszáz forintot, 
hadd vegyen rajta pancsolt kannás bort – annak legalább 
alacsony az alkoholfoka –, kell az neki éjszakára. 

AMIKOR A PÉNZ NEM PÉNZKÉRDÉS
A „jó családban” felnövő fiatal azt tapasztalja és tanulja meg, 
hogy a vágyait és szükségleteit a hozzátartozói elégítik 
ki, rájuk mindig számíthat. Alapélménye az lesz, hogy 
kellenek ugyan anyagi javak – amelyek később a pénzben 
testesülnek meg –, de a biztos: a személy. Ha van személy, 
akire számíthat, akkor a bajokat, hiányokat, veszteségeket 

Decemberi Képmás-estünk meghívott előadója Pál Feri atya, mentálhigiénés tanácsadó volt, akit 
arra kértünk, ossza meg tapasztalatait és tanácsait „pénz és család” témakörben a közönséggel.

Képmás-est a Várkert Bazárban

PÉNZRŐL ÉS CSALÁDRÓL – 
PÁL FERI ATYÁVAL

SZÖVEG   —
KÖLNEI LÍVIA

SOROZAT   —
PÉNZBŐL ÉRTÉK

KÉP   —
DUBA MÁTÉ
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előfordul, hogy két teljesen ellentétes pénzszemléletű 
családból érkezik a két fiatal a házasságba.
Kovácsék „önzetlenek, nagyszívűek, bőkezűek” – a gyere
keiket így tanítják: „Ha kérnek tőled, adj a zsebpénzedből!” 
A pénz nem számít, sokkal fontosabbak az emberi értékek 
– mondják. Antalék viszont arra ösztönzik a gyereküket, 
hogy ossza be zsebpénzét, tanulja meg, mennyi mire elég. 
„Az életben nem adnak semmit ingyen, meg kell mindenért dolgozni! 
– hangoztatják. – Mi nem kérünk senkitől semmit, de nem is 
adunk kölcsön. Mi felelősséget vállalunk a saját sorsunkért, nem 
szorulunk másra.” A kétféle szemlélet: két homlokegyenest 
ellentétes életfilozófia. Egyik sem jobb vagy rosszabb 
a másiknál, de kizárják egymást, és képviselői le is nézik 
egymást. Az egyik bizalomra építő életfilozófiáját a másik 
felelőtlenségként, élhetetlenségként értékeli; a másik 
felelősségvállaló hozzáállását az egyik önzésnek tartja. 
A gyerekek pedig átveszik a szüleik értékrendjét, hiszen 
ezzel biztosítják fészekben maradásukat, fizikai életben 
maradásukat. Amikor összeházasodnak, borítékolhatók 
a konfliktusok. A pénzhez való viszonyunk nagyon mély 
lelki gyökerezettségű, a származási családunk hitvallásából 
ered, a velük való lojalitásunkat fejezi ki. 

lehet orvosolni. A tárgy, a pénz jelentősége kisebb lesz 
számára, mint a személyeké.

Egy másik gyereknek az az alapélménye, hogy „sírok, 
de nem jön senki, elhanyagolnak, Anya csak akkor jön, amikor 
kedve van; esténként becsapnak a rácsos ágyba, és büszkélkednek 
velem a szomszédok előtt, hogy én nem sírok ”. Persze hogy nem 
sír, mert már föladta. Egy hónap elhanyagolás elég egy 
csecsemő vagy egy kisgyermek számára, hogy egy életre 
megtanulja: a személyektől nem várhat biztonságot. 
Helyettük biztonságot adhatnak a tárgyak, amelyekből 
rövidtávú élvezeteket nyerhet, és amelyek később a pénzben 
tárg yiasulnak. A tárg yak elérhetők, szükségleteket 
elégítenek ki, a személyekben viszont nem lehet bízni.

A kétféle alapélményű g yermek egészen másként 
szocializálódik még az iskoláskor előtt, egészen más van 
a lelkükben és az eszükben.

LELKI GYÖKEREK A PÉNZES KONFLIKTUSOK MÉLYÉN
A pénzhez való viszony és az általa megszerezhető 
élvezetekhez kötődő fantáziák már csecsemőkorban 
alakulnak, kamaszkorra kiteljesednek, és a párkap cso la
tunkba, majdani családunkba ezt visszük tovább. Gyakran 

A Pénzből érték című Képmás-est sorozat támogatója a
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Hogyan lehet mégis megoldani a látszólag pénz 
körül forgó, valójában életszemléleti konfl iktust 
a házasságban? Úgy, ha szeretjük a másikat, és 
vele együtt az álmát, a vágyait, a látásmódját is 
elfogadjuk és tiszteljük. Ha megértjük a másikat, 
hogy mit miért gondol és tesz, akkor megnyílik 
a közös döntésekhez vezető út. 

Pál Feri atya előadása után Szám Kati vezetésével 
be szélgetés kezdődött, amelybe bekapcsolódott 
dr. Németh Erzsébet szociálpszichológus egyetemi 
tanár is. 

MIKORTÓL KEZDJÜK TANÍTANI A GYERMEKNEK 
A PÉNZÜGYI KULTÚRÁT? 
Amikor a kétéves, síró kisgyerek ragacsos tenyeréből 
kiszedjük az üzletben ellopott gumicukrot, azzal 
már tanítjuk arra, hogy nem lehet csak úgy elvenni 
valamit fizetés nélkül. Amikor a kisgyerek szülei 
elmennek dolgozni, és őt bölcsődébe viszik, megérti, 
hogy ennek is valami köze van a pénzhez. Itt kezdődik 
a nevelés. A pénzügyi kultúrában jártasnak általában 
azt tekintik, aki meg tudja különböztetni egymástól 
a kötvényt és a részvényt, holott lehet, hogy annak 
a kisnyugdíjasnak nagyobb a hozzáértése, aki a nagyon 
kevés pénzéből félretesz a temetésére, és még kuporgat 
belőle az unokáinak is karácsonyi ajándékra. Az anyagi 
biztonság az egészségre is hatással van. Ha a férj és 
feleség vállvetve együtt küzdenek azért, hogy a család 
anyagi lehetőségeit megteremtsék, akkor a férfi nak 
sokkal jobbak az életkilátásai, mint ha egyedül viseli 
ezt a terhet. Ehhez társul még pozitívumként, ha 
a gyerekek nemcsak haszonélvezői a családnak, hanem 
olyan tagjai, akik hozzá tudnak tenni az egészhez 
a maguk szintjén. 

Jóe, ha a gyermeket pénzzel jutalmazzuk? Szá
mos kutatás bizonyítja, hogy ha a gyerekek szíve sen, 
kedvtelésből vagy más jellegű elismerésért vég zett 
tevékenységét pénzzel jutalmazzák, az min den 
eset ben csökkenti a motivációjukat és az örömü
ket. Ezért semmiképpen nem ajánlott olyan telje
sítményt jutalmazni (pl. tanulás, sport, otthoni 
házi munka), amelyért az életben se feltétlenül jár 
anyagi elismerés, viszont fontos az ember számára. 
A munkával már más a helyzet. Németh Erzsébet 
egy személyes példával illusztrálta, ho gyan lehet 
megízleltetni akár kisiskolás korban is a munká
val szerzett zsebpénz örömét. Unokája, aki jól szá
mol, rendszerint segít neki az egyetemi dolgozatok 
pontszámainak összeadásában, és ezzel egy kis 
költőpénzhez jut. A zsebpénz beosztását fontos 
megtanulni már ebben a korban.  
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Bárki beszállhat

allampapir.hu

A 2008as pénzügyi világválság óta egyre tudatosabbak 
az emberek a pénzügyeiket illetően, sokan tudják, hogy 
kis összegeket is érdemes rendszeresen „gyűjtögetni”. 
A legtöbb embernek az a fontos, hogy belátható időre, előre 
ismert kamat mellett kockázatmentesen fektethesse be 
pénzét. Egy befektetés biztonságát és értékállóságát sok 
tényező befolyásolja, pl. az árfolyamok ingadozása, azaz 
a pénzpiaci környezet vagy akár a pénzügyi szolgálta
tók stabilitása, megbízhatósága. Minden veszélyforrást 
minimálisra lehet csökkenteni egy jól megválasztott ter
mékkel és pénzügyi szolgáltatóval. Erre nyújt megoldást 
az állampapír.

Befektetési döntések meghozatala előtt érdemes átgon-
dolni: Milyen időtávra tudjuk nélkülözni (lekötni) a meg
takarításunkat? Járnake adókedvezménnyel vagy állami 
támogatással? Tartsuk szem előtt, hogy minél nagyobb az 
ígért hozam, valószínűleg annál kockázatosabb a befekte
tés. Fontos szempont lehet, hogy könnyen visszaválthatóe, 
ére bennünket veszteség a visszaváltás során. Ezeket és 
más szempontokat is megvizsgálva a befektetések tömegé
ből kiemelkednek az állampapírok. Magas kamatozásuk, az 

általuk nyújtott biztonság és a sokféle választási lehetőség 
miatt (féléves futamidőtől a tízévesig, 1 Ftos névértéktől 
10 000 Ftig, fi x vagy változó kamatozással) már sokan 
választották.

Mi is az az állampapír? Olyan, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír, amelynek a megvásárlásával az államnak adunk 
kölcsön pénzt, és ezért a hitelért, azaz az állampapírok 
után az állam kamatot fi zet. Az állam viszonzásul érték
határ nélkül feltétlen kötelezettséget vállal a befektetett 
összeg, a tőke és kamatának megfi zetésére. Azonban ha 
az állampapírt nem tudjuk lejáratig megőrizni, akkor el 
is lehet adni azon az árfolyamon, amelyet a forgalmazók 
meghatároznak, és a vásárlástól a visszaváltásig eltelt 
napoknak megfelelő időarányos kamatot is kézhez kapjuk, 
a felmerülő költségek (pl. kamatadó) levonását követően.

Az állampapírokat több forgalmazónál és azok fi ókháló
zatában meg lehet vásárolni: egyes kereskedelmi bankoknál, 
a Magyar Posta postahelyein, illetve a Magyar Államkincstár 
fi ókhálózatában. A Magyar Államkincstárban a számla
nyitás és vezetés ingyenes, és online időpontfoglalással 
a sorban állás is elkerülhető. 

MIRE JÓ AZ ÁLLAMPAPÍR?
Az elmúlt évek befektetési slágerterméke az állampapír. Versenyképes kamatokat 
és tízféle – különböző futamidejű és kamatozású – megtakarítási formát kínál. 
Állampapír-befektetésbe bárki beszállhat, már egészen kis összeggel.

(x)



Nálunk odahaza egyébként is elég felnőttes a közeg, 
hiszen a szülők mellett immár két egyetemista és 
egy gimnazista adja meg az alaphangot és a témákat. 
Így viszonylag sok szó esik idegen nyelvekről, jogi 
kérdésekről, politikáról, vallásról, sportról. Ennek aztán 
a kései, negyedik gyermek issza a levét, illetve látja 
hasznát. Szinte semmiből sem marad ki, mindenhez 
hozzászól, nem idegenek tőle a nagyok problémái, de 
még a tévében is több 12es karikás fi lmet és Real
meccset lát, mint jámbor rajzfi lmet. (Azért persze azt is.) 

Legutóbb például azon töprengett, s velünk 
is megosztotta kétségeit, hogy akkor most Jézus 
az Istennek csak a fi a, vagy ő is Isten, és akkor több isten 
vane. Ez egy elég bonyolult kérdés, egyházszakadások 
és háborúk zajlottak már emiatt, de valahogy mégis 
meg kellene nyugtatni, mielőtt valami ariánus 
meghasonlásba zuhan hétévesen. Próbálkoztam 
az „egy Isten három személyben” teológiai 
magyarázattal, de én sem vagyok benne biztos, hogy 
ezt teljesen értem, hogyan magyarázzam el neki?

– Például én neked az apukád vagyok. Ha 
bemegyek az iskolába fogadóórára, vagy elkísérlek 
a zsúrba az osztálytársadhoz, ott is úgy ismernek 
engem, mint a te apukádat. Aki az újságban olvassa 
a cikkeimet, az azt gondolja, hogy én író vagyok vagy 
újságíró. Ha megkérdeznéd azokat, akiket annak 
idején történelemre tanítottam, hogy szerintük én ki 

vagyok, azt felelnék: a tanár úr, akinek olyan haja volt, 
mint Pumuklinak. (Mások szerint mint Bobbynak 
a Dallasból. Ezt a becenevet jobban szerettem, 
mint a Pumuklit.) Belőlem csak egy van, egyetlen 
jellemem, személyiségem van, de akad, aki szerint én 
a Zsombi apukája vagyok, más tanárnak, írónak vagy 
könyvtárosnak gondol, anyósomék szerint pedig én 
vagyok a Nórika férje.

Ezekkel a dilemmákkal persze minden ember 
megküzd; ez is bizonyítja, hogy Isten a maga képmására 
teremtett minket… Amíg kicsi voltam, édesanyám 
„anyu” volt, ennek megfelelő tartalommal. Aztán ahogy 
születtek az unokák, mamának kezdték hívni, és már 
én is így beszéltem róla. A tudatomban személyisége 
eltávolodott az én gyerekkori emlékeimtől, és az én 
anyámból észrevétlenül a gyerekeim nagymamájává 
változott.

Tavalyelőtt, azon a nyári reggelen (a szarajevói 
merénylet 101. évfordulóján), amikor az öcsém 
telefonált, és annyit mondott: „Meghalt a mama”, nem 
éreztem azt a sokkot, mint amit valószínűleg akkor 
éreztem volna, ha még anyuként hal meg. Ez így már 
kicsit idegenként, feldolgozhatóként hangzott.

– Jó, jó, de én csak azt kérdeztem, hogy Jézus 
ugyanaze, mint az Isten – szólt kissé riadtan a gyerek.

– Ilyesmire nem lehet igennel vagy nemmel 
válaszolni – mondtam szigorúan.  

SZÖVEG   —
UNGVÁRY ZSOLT 

SOROZAT   —
APASZEMMEL

A gyerekek általában nagyon nyitottak a  világra, minden iránt érdeklődnek, s ha 
nem hülyítjük el őket gügyögésekkel vagy „úgysem érti, minek magyarázni” típusú 
önigazolásokkal, akkor megdöbbentően sok dolgot fel tudnak fogni. Az iskola aztán 
legtöbbször kiöli belőlük ezt a természetes kíváncsiságot, de most nem erről akarok írni.

EGY SZEMÉLYBEN HÁROM
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Bárki beszállhat

Magyar Állampapír allampapir.hu

A 10 féle befektetési lehetőségnek köszönhetően a Magyar Állampapír mindenki 
számára ideális megtakarítási forma. Pénzét 6 hónaptól 10 évig terjedő futamidőre, magas 
kamatozással kötheti le. Összegtől függetlenül állami garancia nyújtotta biztonság.  

Keresse a Magyar Államkincstár, a Magyar Posta és egyes bankok fiókhálózatában!

Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekint-
hető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak.
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SZÖVEG   —
SZÁM KATI

SOROZAT   —
HÁRMAS KÖTÉS

Az önértékelés pozitív vagy negatív jellegét elsősorban a szülői nevelés 
határozza meg. A pozitív énképet a szülői elfogadás, bátorítás segíti, a negatív 
önértékelést pedig a túlzottan kritikus hozzáállás okozhatja. A kamaszok 
önértékelési problémái életkori sajátosságnak is tekinthetők, azonban az ekkor 
kialakuló önértékelés döntően meghatározza a felnőttkor énképét, és nagy 
hatással van a pályaválasztásra, a párválasztásra, a világgal való kapcsolatra.

A szülők szemében

ELLENTÉTES ERŐK
„Az énkép folyamatosan változik, így beépülhetnek az önértékelésbe az új értékelések, 
tapasztalatok – írja dr. Kőrössy Judit pszichológus, aki sokat foglalkozott az énkép 
kialakulásával. „Az énreprezentáció alapvetően kétféle módon működik, az egyik az énerősítés, 
a másik az énkonzisztencia. Az énerősítés az ember alapvető motivációja arra, hogy az önmagával 
való elégedettséget fenntartsa, illetve fokozza. Az önbecsülés fokozása a saját sikerekről szóló 
tapasztalatból és természetesen a másik ember elismerő értékeléséből származhat. 

kI Is VAGYOK ÉN?

Lili vagyok. Nagyon sokféle vagyok, minden emberrel másképp 
viselkedem, és mégis mindegyik Lili én vagyok. Mindegyik arcom hisz 
a szeretet erejében, és mindegyik belső hang egy nap családot szeretne 
és egy olyan munkát, amit élvezek. Vannak nagy álmaim, amelyeket 
egyik hang megvalósítana, a másik pedig nem. 
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Az énkonzisztencia olyan erőt jelent, amely fenntartja a már 
kialakult önértékelést, függetlenül attól, hogy az pozitív vagy 
negatív. Eszerint az ember úgy cselekszik és olyan értékelést 
fogad el a külvilágból, ami egybecseng a saját korábbi 
önismeretével. A negatív önértékelésű embernél rövid távon 
hat a pozitív visszajelzés énerősítő hatása; hosszabb távon 
azonban ez elmúlik, és az önjellemzés visszarendeződik az eredeti 
állapotába (énkonzisztencia). A gyerekek énképe tehát érzékeny 
a pozitív és a negatív visszajelzésekre, az érzékenység mértéke és 
a változás tartóssága, ereje azonban kétségtelenül az önelfogadás 
minőségén múlik.”(Dr. Kőrössy Judit: A tanulói énkép 
formálódása és a tanári értékelés kapcsolata.)

Kiskamasz korban elkezdődnek a testi átalakulások, 
hormonális változások. Az új középiskolás közösség 
már közelebb áll a felnőtt világhoz, és megváltozik 
a másik nemhez való viszonyuk is. Ezek mind 
megkérdőjelezhetik az eddig kialakított énképet. 

„A kamaszkort a szakma normatív krízisnek nevezi – mondja 
Kovács Réka klinikai és mentálhigiéniai gyermek és 
ifjúsági szakpszichológus. – Ilyenkor az életük minden 
területe átalakul. Ebben a nagy káoszban a kamasznak 
a gyermekvilágból a felnőttbe való átmenetel során újra 
fel kell mérnie a képességeit. A kialakult megoldási módok 
nem működnek, új elvárásokhoz kell alkalmazkodni. 
Az újraszervezés ezen időszakában nagy szélsőségeket él meg. 
Rengeteg mindent kipróbál, hogy megtapasztalja, mivel érhet 
el sikereket, így természetesen kudarccal is bőven szembesül. 
Ilyenkor sérül az önbizalom, de ugyanakkor ez motiválja őket 
az új viselkedési minták kipróbálására is.”

Vajon elsősorban az önbizalomhiány a legnagyobb 
probléma? A pszichológus szerint ez inkább csak tünet. 
A valódi kamaszkori krízisben inkább a kamaszkor 
előtti problémák kicsúcsosodása, a korábbi évek 
elakadásai jelennek meg. Az önbizalomhiány akkor 
okoz nehézséget, ha a mindennapokat akadályozza, 
vagy ha olyan extrém viselkedésre sarkall, ami 
veszélyezteti a fiatalt. Ha nem mer kezdeményezni, 
szerepelni, nem keresi a kortársak társaságát, vagy jóval 
fiatalabbakkal vagy idősebbekkel van csak szívesen 
együtt.

Kisgyerekkorban a szülői visszajelzés létfontosságú 
a gyermek énképének kialakításában. De hogyan 
támogathatja kamasz gyerekét a reális énkép 
kialakításában? „A serdülő érzi, ha túl van dicsérve, és azt 
is hiányolja, ha nincs megerősítve. Ilyenkor a kortársaktól 
már rengeteg visszajelzés jön, így a fiatal érzi, ha a szülei ettől 
nagyon eltérően reagálnak rá. A szülő feladata, hogy a realitás 
talaján maradjon, ezzel segítve a reális kép kialakítását 
a lehetőségekkel kapcsolatban is” – mondja Kovács Réka. 
Ilyenkor néha nehéz a szülőnek megítélni, miben van 
szüksége a serdülőnek a szülői támogatásra és miben 
a függetlenségre. „A serdülők vívódnak a közelség–távolság 
dimenzióiban. Ellöknek, kritizálnak, majd szaladnak, és 
várják a megnyugvást a szülő ’ölében’. Szüksége van 
a szülőre, hiszen a család a fő értékforrás, másrészt tudni kell 
a szülőnek visszavonulót fújni. Fontos, hogy ebben a kamasz 
kezdeményezőkészsége domináljon. Ha ő jön, akkor viszont 
rendelkezésre kell állni.”
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Zsombor vagyok. Sokat gondol-
kodtam rajta, hogy ki vagyok én? 
De valamiért mindig csak addig 
jutottam el, hogy én Zsombor vagyok, 
elvégre ki más lehetnék én? Nagyon 
pontos választ nem tudok adni, azt 
viszont tudom, hogy az, aki vagyok, 
olyan már senki más nem lehet soha, 
mert ez én vagyok! 

TÜKÖR ELŐTT
Kamaszkorban órákat képesek a gyerekek 
a fürdőszobában vagy a tükör előtt tölteni. Miért lesz 
hirtelen olyan fontos a külső? „A serdülők szemében 
a külsőnek nagy szerepe van, el kell fogadni az új, felnőtt testet. 
A hamar serdülő lányok jobban szoronganak. Még inkább 
foglalkoztatja őket, hogy néznek ki, fognak-e tetszeni 
a többieknek, népszerűek lesznek-e. Ennek része az is, hogy 
a viselkedésüket elfogadják-e, és amit mondanak, az vonzóvá 
teszi-e őket. Meg kell tanulnia a kamasznak azt is, hogy reálisan 
mérje fel a fizikai és más képességeit. A serdülőkor végére 
tisztában kell lennie a fiatalnak azzal, hogy mire képes, mik 
az erősségei. Ez vezet majd például reális pályaválasztáshoz.”

kI vAGyoK A sulIban?

Kamaszkorban különösen nagy jelentősége lesz 
az iskolai visszajelzéseknek. Dr. Kőrössy Judit leírja, 
hogy ilyenkor nemcsak bővülnek és átalakulnak 
a gyerekek saját magukról alkotott ismeretei, hanem 
fontosabbá is válnak. 

„Az addigi önismeret széttöredezik, az énképpel kapcsolatos 
biztos tudás bizonytalanná válik, és megindul egy sok 
feszültséggel, érzelmi viharral járó belső munka: a felnőtti 
identitás kialakítása. Az önismereti igény talaján megjelenő 
első kérdések – ’Milyen vagyok, mire vagyok képes, mihez van 
tehetségem?’”

Az a diák, aki rossz képességűnek látja önmagát, 
gyengébben is teljesít, mint amit képességei, tudása 
lehetővé tenne. Annak többnyire tudatában is vagyunk, 
hogy a pozitív visszajelzés erősíti az önbizalmat, és ez 
pozitívan hat a teljesítményre. Azonban rendszerint 
nem vagyunk elég kitartók, pedig az énkép nem 
változtatható meg egyik napról a másikra. Dr. Kőrössy 
Judit arra figyelmeztet, hogy „Az énkép lassan változó 
rendszer. A hosszan és következetesen fennálló tanári minősítés 
az iskolai évek kezdetétől megalapozza a képességekről és 
a sikerességről szóló tanulói önértékelést, de az elutasító családi 
értékelés ’beállíthatja’ a negatív önmegítélést, és ez akár a jó 
teljesítmény mellett is sokáig fennmaradhat. A gyakori negatív 
visszajelzések biztosítják a negatív énkép kialakulásának 
feltételeit.”

TANÁRI ÉRTÉKELÉS ÉS ÉNKÉP
Milyen legyen az a pedagógusi értékelés, amely 
egyszerre fejleszti a fiatalok önismeretét a kognitív 
és társas képességeivel együtt? Dr. Kőrössy Judit már 
idézett munkája hasznos tanácsokkal lát el. Íme pár 
részlet:

„A leg fontosabb az őszinte, elfogadó alapattitűddel adott, 
hiteles értékelés. Bizonyított ténynek tekinthetjük, hogy ha 
nem támogató módon kapta a meg figyelt személy a negatív 
értékelést, akkor az önértékelése csökkent, és a következő 
feladatban rosszabbul teljesített; elfogadó attitűd esetén 
azonban nem lett kisebb az önbecsülés.”

„A pedagógus lehetőség szerint sokféle tulajdonság, 
jellemvonás mentén fogalmazza meg az értékelést, mert 
a diákok énképe egészen különböző jellemzőket foglal magába. 
Fejlődhet, reálisabb lehet a serdülő önismerete, ha olyan 
értékelést hall, amiben nemcsak a kognitív vagy a verbális 
képességeken van a hangsúly. A társas ügyességre vagy 
az érzelmekre vonatkozó tulajdonságok erősen foglalkoztatják 
a fiatalokat, az ezekről kapott visszajelzések befolyásolják 
a diákok közötti, továbbá a diák–pedagógus kapcsolatot is.”
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 Fifi vagyok. Akiről mindenki azt gondolja, képzeli, várja, hogy lesz belőle 
valaki. De nem fogom megváltani a világot. Remélem egyszer majd 
megértik, hogy én a saját életem irányítója vagyok. Nem könnyű, 
de ha ezt az egyet sikerül ésszel megtartanom, akkor lesz saját jövőm.

„Csak olyan értékelés tekinthető fejlesztőnek, ami 
tartalmazza a változtatás módszerét, irányát is (tanulási, 
emlékezeti stratégiák ajánlásával, ellenőrzési, önellenőrzési 
taktikák említésével stb.).”

A KORTÁRSAK ELISMERÉSE
A kamasz számára az osztálytársaktól, csapattársaktól 
érkező visszajelzés létfontosságú, de mivel életkori 
sajátosság náluk a kritikai hozzáállás, ritkán 
adnak egymásnak könnyen értelmezhető, pozitív 
visszajelzéseket. Ezért hasznos, ha a pedagógus segíti 
az ilyen helyzeteket.

Adjunk lehetőséget arra, hogy a tanulók egymás 
teljesítményét, munkáit pozitívan értékeljék, ne 

maradjunk meg az általános jelzőknél, segítsünk 
a konkrétumok megfogalmazásában! Az esetleges 
negatív visszajelzéseknél is segítsünk abban, hogy 
a kritika mindig konkrét legyen, soha ne általánosítson, 
és tartalmazzon előremutató észrevételeket, hogyan 
lehetne kiküszöbölni a hibát.

FELADAT DIÁKOKNAK: CETLIKRE ÍRT DICSÉRETEK
A dicséretet néha nehezebb kimondani, mint a kritikát, 
és pláne nehezebb egymás szemébe mondani, mint leírni. 
Írjuk akkor egymás hátára! Ragasszunk „post it” papírokat 
egymás hátára, és mindenki írja rá, mi az, amit a másikban 
szeret, tisztel, ami miatt örül, hogy egy közösségben lehet 
vele, amit szívesen megköszönne neki.  

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

Hallgassák meg február 10-én 11:30-kor az MR1 
Kossuth Rádión Keresztes Ilona VÁLASZ-UTAK 
c. műsorát, amely a Hármas kötés e havi témáját 
dolgozza fel kamaszokkal.
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A MÉDIA A CSALÁDÉRT ALAPÍTVÁNY 
IDÉN HÁROM SZAKMAI DÍJAT IS ÁTADOTT
A 10 éve alapított Családbarát Médiáért-díj mellett idén a határon túli magyar 
területekre is kiterjesztett Külhoni Családbarát Médiáért-díj, valamint az EMMI által 
támogatott Média a Nemzedékekért-díj is gazdára talált január 19-i Díjátadó gálánkon.

Emberi Erőferi Erőferi Er orrások
Minisztériuma

FŐ TÁMOGATÓ:

KIEMELT TÁMOGATÓK: TÁMOGATÓK:

MÉDIATÁMOGATÓK: PARTNER:

GYŐZTES PÁLYAMŰVEK

A CSALÁDBARÁT MÉDIÁÉRT-DÍJ 2016 GYŐZTESE:
Kempf Zita: „Sosem fértünk bele az űrlapok rubrikáiba” – nlcafe.hu

EMMI különdíj:
Dr. Polgár Patrícia: Pár dolgot Ön is tehet, hogy ne fogyjon a magyar! – divany.hu

NOE különdíj:
Kun Gabi: Három gyerekkel igazából könnyebb az élet, mint eggyel – nlcafe.hu

CSALÁDBARÁT MÉDIÁÉRT-DÍJ – KÖZÖNSÉGDÍJ:
Petrás Lilla: Háziasszonyként töltött évem megaláztatásai – she.hu

MÉDIA A NEMZEDÉKEKÉRT-DÍJ:
Vendég a háznál, Nagyszülő kerestetik – Keresztes Ilona – MR1, Kossuth Rádió

MÉDIA A NEMZEDÉKEKÉRT-DÍJ – KÖZÖNSÉGDÍJ:
Stenszky Cecília: Óda a nagyiról – drot.eu

KÜLHONI CSALÁDBARÁT MÉDIÁÉRT-DÍJ:
Balázs Katalin: Ahol hat szempár a fényforrás – Gyergyói Hírlap

A Családbarát Médiáért-díj szavazói közül Adorján Ildikót sorsoltuk ki. Nyereménye: A Három Királyfi Három Királylány Mozgalom által 
felajánlott családi vacsora! Összes szavazónk megkapja a februári Képmás digitális változatát.
A Média a Nemzedékekért-díj szavazói közül Dunai Gézánét (Kecskemét) sorsoltuk ki. Nyereménye: páros operabérlet. Összes szavazónk 
megkapja a márciusi Képmás digitális változatát.

2016

MÉDIA 
A NEMZEDÉKEKÉRT-DÍJ

2016



PARTNER:

Élő Anita a Magyar Nemzetnél kezdte pályáját, még a rendszerváltáskor. Fő témájává akkor vált a szociál-
politika és az esélyegyenlőség. Később alapító tagja lett a Heti Válasznak, 15 éve dolgozik a lapnál, tavaly óta 
rovatvezetőként tevékenykedik.

A Papp György Tamás–Élő Dorottya házaspár nyerte el 11 gyerekével „Az év európai családja”-díjat, a Heti Válasz 
cikke is a tavalyi elismerés kapcsán született. A Családbarát Médiáért-díjra jelölt írást Élő Anita jegyzi, aki jelen 
esetben nemcsak szerző, hanem a cikkben szereplő édesanya nővére, gyermekeinek pedig keresztanyja is.

MELYIKET NEM KELLETT VOLNA?

Melyiket nem kellett volna? – Anita már cikke címében is test-
vérét idézi, írását olvasva pedig érhetővé válik ez a költői kér-
dés, amit édesapjuknak felelt, aki aggódott, hogyan boldogul-
nak majd ennyi gyerekkel. A szerző nevetve mesél arról, hogy 
noha saját családtagjairól van szó, a riport elkészítése nem 
volt egyszerű. „December elején derült ki, hogy a díjat húgo-
mék nyerték, a kollégáim ekkor kértek meg arra, hogy kará-
csonyra nagyobb anyagot is készítsek róluk. Viszont ez nehéz 
újságírói feladat, a sógoromék ugyanis a legelfoglaltabb 
emberek közé tartoznak. Emiatt mintha az államfővel készült 
volna az interjú, a kérdéseket el kellett előre küldeni” – meséli 
Anita. Ez elsőre furcsának hat, viszont érthető: a hatalmas 
család miatt igen nehéz testvérével úgy beszélgetnie, hogy 
a körülmények zavartalanok legyenek. „Valamelyik gyerkőc 
mindig odajön, ami alapesetben jó dolog, viszont garantáltan 
nem tudunk két mondatot végigbeszélni. Most ráadásul óriási 
volt náluk a média érdeklődése, egymást váltották a stábok 
a nappalijukban. A kicsik annyira elfáradtak az állandó szerep-
lésben, hogy fotózással nem is gyötörtük őket, a család saját 
képeit használtuk” – érzékelteti Anita azokat a nehézségeket, 
amelyek a speciális feladatnál előálltak.

A szerző kiemeli, hogy noha értékrendjük hasonló, testvére 
életpályája az övétől nagyban különbözik. „A húgom 20 éve 
főállású anya, otthon van a gyermekeivel, én pedig mondhatni 
munkamániás vagyok. Ezt a kettőt kellett ütköztetni, cikkem-
ben is ezt mutattam be humorosan. Például a nagy család sok 
mindenben a segítségemre szorulna, főleg mert édesanyánk 
már nem él, viszont abból, hogy én más alkat vagyok, sok vic-
ces jelenet adódik. Egyszerre sosem vigyázok három gyerek-
nél többre, az nehéz lenne, a húgom és a férje sem egy pillanat 
alatt lettek nagycsaládosok, nem egyszerre lett 11 gyermekük” 

– emeli ki Anita. A riportban azokat bátorítja, akik úgy érzik, 
egy-két gyermekkel sem könnyű, mert a testvéréék is átmen-
tek ezeken a stációkon. Neki is a feje tetején táncolnak a kicsik, 
és ez így is van rendjén, hiszen az ő feladata keresztanyaként 
az, hogy kényeztesse őket. Jó példa erre, hogy amikor a gye-
rekek nála vannak, igyekszik az étkezéseknél a kedvükre tenni. 
Otthon ez nem mindig lehetséges, hiszen irreális elvárás, hogy 
a húga külön főzzön 11 gyerekre – viszont a születésnapokon 
mindenki a kedvencét kapja.  

SZÖVEG   —
SZABÓ EMESE

Élő Anita
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A BÁTORSÁG NYOMÁBAN
A pozitív pszichológia a bátorság, a bölcsesség, a sze
re tet, az igazságosság, a mértékletesség valamint 
a transzcendencia erényeire olyan erőforrásként tekint, 
amelyek megélése nagyban hozzájárulhat a pszichés 
jólléthez. Seligman szerint a fenti hat erény további 24 
karaktererősségre bontható, amelyek tanulmányozásával 
közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy mit is jelentenek 
valójában ezek a tulajdonságok, és miként fejleszthetjük 
őket. A bátorság erénye nem azt jelenti, hogy félelmek 
és szorongások nélkül, vakmerően éljük az életünket, 
hanem hogy a megpróbáltatások és a kétségek ellenére is 
a céljainkkal egybehangzóan cselekszünk. 

A bátorságot alkotó erősségek közül az első a helytállás 
és a merészség, vagyis hogy a félelmek, a fájdalom 
vagy a csalódottságérzés ellenére sem a menekülést 
választjuk, hanem szembenézünk a kihívást jelentő 
helyzettel. Ez lehet fizikai, de morális vagy pszichológiai 
helytállás is. Ilyen értelemben nemcsak a sárkány 
legyőzése hősies tett, hanem az is, amikor a mesehős 
annak ellenére, hogy halaszthatatlan teendői lennének, 

felvállalja a segítő szerepét, megtisztítja a kutat, megeteti 
a hangyát vagy megmenti a testvérét. 

A bátorságot alkotó erősségek közül a következő 
a kitartás, az igyekezet és a szorgalom, ami azt jelenti, hogy 
képesek vagyunk panaszkodás nélkül befejezni, amit 
elkezdtünk. Nem azon igyekszünk, hogy tökéletesek 
legyünk, nem elérhetetlen célokat hajszolunk, de 
felvállaljuk a képességeinkhez és lehetőségeinkhez 
igazodó kihívást jelentő feladatokat, mint a mesebeli 
királyfi, aki nem adja fel az első próba után, hanem 
mindegyik próbát teljesíti, és így a királylány keze, 
valamint a fele királyság is az övé lehet. 

Seligman felosztása szerint a bátorság további 
alkotóelemei az integritás és az őszinteség, vagyis az, 
amikor tisztában vagyunk saját személyiségünkkel, 
az erősségeinkkel és a korlátainkkal, hitelesen éljük 
az életünket, tehát énazonosak vagyunk. Ehhez 
természetesen hozzátartozik az is, hogy felvállaljuk 
döntéseink következményeit, és nem arra hajlunk, 
amerre a szél fúj.
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SZÖVEG   —
SZŐNYI LÍDIA pszichológus

Mindig is elbűvöltek a mesék hősei, azok, akik elindulnak otthonról, kiállnak a hétfejű sárkány ellen, 
felmásznak a  legmagasabb vártorony legmagasabb szobájába, szembeszállnak a  gonosszal, de 
mindemellett arra is van idejük, hogy észrevegyék az útszélen segítséget kérőket, és megálljanak segíteni. 
Gyerekként gyakran játszottuk, hogy mi is hasonlóan bátor hősök vagyunk, és valóban annak is éreztük 
magunkat. Mostanában viszont néha elgondolkozom, talán túlságosan biztonsági játékos vagyok, talán 
nem is nevezhetem magam bátornak. Egyáltalán mit is jelent a valódi bátorság?

KI A BÁTOR?
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ezért elmegy egy másik kisgyerekhez, akinek szintén 
segítségre van szüksége. 

Háromévesen a kislányom a mandulaműtétére egy 
kis oroszlánfigurát szorongatva készült, amit aztán 
fokozatosan elhagyott. Most négy és fél évesen nem 
tudná megmondani, hogy hol van a régen olyan fontos 
oroszlánfigura, de ha egy számára félelmetes, kihívást 
jelentő helyzettel találkozik, akkor odasúgja nekem: 
„Anya, nem félek, tudod, erős oroszlán van a szívemben.” 
A külső segítség fokozatosan belsővé vált, és az oroszlán 
segítségével valójában saját bátorságát, illetve belső 
erejét tapasztalhatta meg. 

Kézdy Anikó írja a „Vigilia” folyóiratban megjelent, 
a bátorság pszichológiájáról szóló tanulmányában: 
külső és belső erőforrásaink számbavétele 
hozzájárulhat a félelmeink legyőzéséhez, és még az is 
lehet, hogy ráébredünk, külső segítőink valójában saját 
bátorságunkat képviselik. 

Seligman szerint „a bátorságot alkotó erősségek 
az akarat tudatos gyakorlását tükrözik, egy olyan méltó 
cél érdekében, amelyet nem biztos, hogy elér”. A definíciót 
olvasva egyértelmű: céltalanul lehetetlen bátornak 
lenni, a bátorság kulcsa, hogy legyenek olyan álmaink, 
amelyekért a tudásunk és képességeink legjavával, 
önmagunkat és döntéseinket felvállalva, kitartóan 
küzdünk, nem azért, mert meggondolatlanok lennénk, 
hanem azért, mert úgy döntöttünk: a félelmeink és 
a bizonytalan kimenetel ellenére is szembenézünk 
a sárkányokkal.  

OROSZLÁNOK ÉS SÁRKÁNYOK
Gyakran esünk abba a tévedésbe, hogy a bátorság 
egyet jelent a félelmeink elhessegetésével. Talán ebből 
a tévhitből ered az az elképzelés, hogy ha a gyerekeknek 
elmagyarázzuk, hogy alaptalanok a félelmeik, akkor 
azok egy csapásra el is fognak tűnni.

Egy időben kislányom kedvenc meséje Marék Veronika 
„Laci és az oroszlán” című története volt, amely egy 
gyáva kisfiúról szól, aki mindentől fél. Egy nap Laci arra 
ébred, hogy egy kis piros oroszlán van az ágya mellett, 
aki szép lassan megtanítja a bátorságra. A kisfiú 
az oroszlán társaságában olyan dolgokat is meg mer 
tenni, amiktől régebben rettegett, majd egyszer abban 
a hitben, hogy a kis oroszlán a zsebében van, olyan bátor 
tettet hajt végre, amitől mindig is félt. Amikor ráébred, 
hogy teljesen egyedül sikerült bátran viselkednie, 
hazaszalad, ahol az oroszlán levele várja, amelyben 
elköszön tőle, hiszen őt már megtanította a bátorságra, 

KI A BÁTOR?
A BÁTORSÁG NEM AZT JELENTI, HOGY FÉLELMEK 
ÉS SZORONGÁSOK NÉLKÜL, VAKMERŐEN ÉLJÜK 
AZ ÉLETÜNKET, HANEM HOGY A MEGPRÓBÁLTATÁSOK 
ÉS A KÉTSÉGEK ELLENÉRE IS A CÉLJAINKKAL 
EGYBEHANGZÓAN CSELEKSZÜNK.
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A TÖRTÉNET
Davisnek (Jake Gyllenhaal), a „Demolition” című film főszereplőjének mindene 
megvan az életben, amit csak kívánhat: modern ház, szép és gazdag feleség, kényelmes 
állás magas fizetéssel, és még az apósa is nagyra tartja. A sokak által hajszolt és 
vágyott amerikai álmot éli, de közben mintha ő maga is féligmeddig álmodna. 
Egy buborékban él, néz, de nem lát, a napok csak telnek, míg egyszer csak kipukkan 
a buborék, amikor egy autóbalesetben elveszíti a feleségét, Juliát. 

Onnantól kezdve mindenre rácsodálkozik, és teljesen üresnek, bénultnak, 
érzelemmentesnek érzi magát. A környezete furcsán kezd rátekinteni, mivel nem hozza 
a gyászolókról alkotott tipikus sztereotípiát, nem úgy viselkedik, ahogy szerintük 
„kellene”. Nem zuhan magába, hanem a temetés utáni napon máris munkába áll. 
Szokatlan érdeklődést mutat apró, jelentéktelen dolgok iránt, különös tekintettel 
az egyes tárgyak felépítésére. Mindent szétszed, megvizsgál, és ahelyett, hogy végre 
kiborulna, mint a legtöbb „normális” ember az ő helyében, inkább panaszleveleket ír egy 
cégnek, mert az ételautomata nem adta ki a zacskó cukrot, amit vásárolt. 

Ezek a panaszlevelek aztán öngyógyító vallomásokká terebélyesednek, 
amelyekben híven beszámol jelenlegi élethelyzetéről. Az ügyfélszolgálatos Karent 
(Naomi Watts) megérintik a férfi levélben írott szavai, s maga sem tudja, miért, 
de felveszi Davisszel a kapcsolatot. Karen maga is kissé elveszett lélek, van egy 
partnere, aki nagyon szereti, de ő képtelen viszonozni ezt, kamasz fiával pedig lelkileg 
fényévekre távolodtak egymástól. Davisszel kötött furcsa barátsága mindkettejük 
számára gyógyító erővel bír, mert friss szemmel tekintenek a másik problémáira, 
ítélkezés és bírálat nélkül. Mindeközben pedig az életük részletei szép lassan 
a helyükre kerülnek. 

Honnan tudhatjuk, hogy az életünk a helyes mederben folyik-e? Azok vagyunk, akik lenni akartunk? 
Boldogok vagyunk és elégedettek, amikor elértük a céljainkat, de vajon észrevesszük-e, hogy elértünk 
valamit? Észrevesszük-e, hogy boldogok vagyunk? Mindenféle társadalmi standardokhoz mérjük magunkat, 
az életünket, a közösségi média állandó alapanyagot szolgáltat számunkra a társas összehasonlításhoz. 
Pipálgatjuk a mérföldköveket, mintha valami bevásárlólista elemei lennének, s a nagy rohanásban csak 
akkor józanodunk ki, amikor valamiféle váratlan, sok esetben tragikus fordulat áll be az életünkben: például, 
amikor elveszítünk valakit.

„Minden kapcsolat egyedi, ezért minden 
gyászfolyamat és gyógyulás is egyedi.” 
(John W. James és Russel Friedman)ÖSSZETÖRVE

SZÖVEG   —
NÉMETH ZSÓFIA, SZŐNYI LÍDIA pszichológusok

SOROZAT   —
EGY TÖRTÉNET, SOK KÉRDÉS
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az érzelmek kontrollálhatatlan és intenzív hullámzása, 
valamint az üresség érzése is. Ez utóbbi egy bénult, 
sokkos állapot, ami legtöbb embernél néhány óra alatt 
elmúlik, de filmünk főszereplője megragad ebben 
az ijesztő, hideg, légüres térben, amiből egyszerűen nem 
találja a kiutat. 

TÉVHITEK A GYÁSZRÓL
A szakemberhez fordulás lehetőségét néhányszor 
említik a filmben, de a nézőnek olyan érzése van, 
mintha az is valami szégyellnivaló dolog lenne, hogy 
valakinek külső segítségre van szüksége. Gyakorta 
előfordul, hogy a segítő szándékú családtagok és barátok 
nem tudnak megfelelően segíteni, ezért inkább azon 
igyekeznek, hogy gyorsan bekössék a látható sebeket, 
ám ezzel megakadályozzák az érzelmekkel való őszinte 
szembenézést. 

John W. James és Russel Friedman, akiknek 
a „Gyógyulás a gyászból” című könyve gyakorlati 
kapaszkodót nyújthat a feldolgozatlan veszteségekkel 
küszködő embereknek, leírják a gyásszal kapcsolatos 
téves elképzeléseket, amelyeket kora gyerekkorunktól 
kezdve sajátítottunk el.  

LÉGÜRES TÉRBEN
A film megmutatja azt, hogy néha azok az emberek 
a legmagányosabbak, akikről nem is gondolnánk, és 
hogy hiába vannak társas kapcsolataink, mégsem 
tudunk az adott problémával kihez fordulni. Jelen 
esetben máshogy gyászol Davis és máshogy az apósa, 
aki a lányát veszítette el. Davis sokáig tagadásban van, 
eltávolítva magától minden érzelmet, így a fájdalmat és 
a szeretet érzését is. Kételkedni kezd feleségével való 
kapcsolatában, úgy érzi, talán nem is szerette őt, hiszen 
most nem érez semmit. Szép lassan az egész életét és 
minden lépését megkérdőjelezi, miközben fogalma 
sincs, merre menjen tovább. Idővel persze elkezdenek 
csordogálni az emlékek, és támadnak az érzelmek is, 
de Davis sokáig makacsul ellenáll nekik. A környezete 
pedig csak látszólag empatikus, de tudattalanul azt 
várják, hogy viselkedjen normálisabban. 

A szakemberek szerint a veszteség megélése során 
a gyászoló számos „nem normális” érzést élhet át, 
illetve olyan „furcsa” viselkedésbeli megnyilvánulásai 
lehetnek, amelyek ebben az élethelyzetben mégiscsak 
teljesen „normálisak” és természetesek. Ezek közé 
tartozhat a csökkent koncentrációs képesség, az önvád, 
az alvási és evési zavarok, a különböző testi tünetek, 
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Ezek közül az egyik hiedelem az, hogy a gyászolót 
jobb, ha „tapintatosan” egyedül/békén hagyjuk, 
amíg feldolgozza az érzéseit, és összeszedi magát. 
Egy másik tévhit szerint pedig hasznos, ha eltereljük 
a gyászoló figyelmét a problémájáról. Segítünk 
neki abban, hogy elfoglalja magát valamivel, témát 
váltunk, amikor az érzelmeiről mesél. Esetleg 
az érzelmi elszigeteltséget növelő „Ne szomorkodj! 
Az élet meg y tovább!” típusú tanáccsal is ellátjuk. Pedig 
a gyászolónak gyakran csak arra lenne szüksége, hogy 
mellette legyünk, és az érzelmeit, illetve a gondolatait 
megoszthassa velünk, mi pedig meghallgassuk. 
Ebben sokat segíthetnek az olyan támogató, 
önsegítő csoportok is, ahol a tagok valamilyen 
veszteségélményt dolgoznak fel, így a résztvevők 
együtt tudnak végigmenni a gyógyulás útján.

„HALOTTRÓL VAGY JÓT, VAGY SEMMIT”
Mindnyájan ismerjük a fenti bölcsességet, ami sajnos 
nem segít a gyász folyamatában. Filmünk főszereplője 
felesége halála után szinte képtelen emlékezni, 
csupán általánosságokat tud felidézni, ami miatt 
azt gondolja, hogy nem is érzett semmit a nejével 
kapcsolatban. A gyógyulás szempontjából fontos 
lenne, hogy a kapcsolatunkat a maga teljességében 
lássuk, megengedve magunknak, hogy a másikkal 

kapcsolatos pozitív és negatív emlékképekre egyaránt 
emlékezzünk. 

A gyász során nemcsak a másik személyétől kell 
elbúcsúzni, hanem mindazoktól az álmoktól is, amiket 
együtt szőttünk, vagy a konfliktusos kapcsolatok 
esetében azoktól a reményektől, amiket a kapcsolat 
helyreállásáról dédelgettünk. Így a gyógyulás 
szempontjából rendkívül fontos, hogy a „meg nem 
valósult érzelmi mondanivalókat” kimondjuk. 
Filmünk főszereplője a levél útját választja, „Tisztelt 
Ügyfélszolgálat” kezdetű panaszlevelei valójában 
próbálkozások, hogy megfogalmazza érzéseit.

Bármennyire is próbálnánk tehát kategorizálni, 
értelmes keretek közé szorítani a gyászt, ez nem 
lehetséges, hiszen minden ember különböző, így 
minden gyászfolyamat egyedi és megismételhetetlen. 
Fontos, hogy ne akarjunk hamar túl lenni ezen 
az érzelmi hajcihőn, hanem hagyjunk időt magunknak 
a történések megemésztéséhez, mindeközben pedig 
engedjük meg önmagunknak érzelmeink szabad 
kifejezését. 

Ha nehézségeink adódnak, mindenképpen érdemes 
szakember segítségét igénybe venni, aki támogató 
jelenlétével segíti az elakadások feloldását, így egy 
napon újra őszintén tudunk majd mosolyogni, és még 
boldogok is lehetünk.  
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 
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Az akcióban a Gyöngy Patikák vesznek részt.

Erősítse immunrendszerét!
Béres Csepp Extra
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Szeretnék Valentinnapra én is félig titkos üzenetet 
küldeni. Mint a régiek. Nem szerelmest – azokat 
már régen megírtam, egész jó eredménnyel. Inkább 
kódoltat, amelyből mindenkinek, akit érint, akinek 
szól, értenie kellene. És valójában nem is én írom, 
csak összekalászoltam mások mondatait. Amolyan 
üzenetcsokor lesz ez tehát, innenonnan vett 
kölcsönsorokkal. Lányok írták őket vagy bulvárlapok, 
vagy tudományos szövegekben húzódtak meg. A nőkről 
szólnak. Ahogy látják magukat, ahogy látszanak. 
Az bennük a különleges, hogy amolyan észrevétlen, 
„becsúszó” mondatok, bárhol előfordulhatnának. 
Szembejönnek az újságokban, a hétköznapi 
fordulatokban, még az iskolai fogalmazásban is. 
Bizonyosan ott élnek a Bálintnapi rugós bársonyszívek 
mélyén is. Kicsit olyanok, mint az irodai fikusz, 
amelyről mindenki tudja, hogy se nem szép, se nem 
illik oda – de ki vállalja magára, hogy rendbe teszi vagy 
eltünteti…? Hetet választottam, a tizennégy felét – arra 
gondoltam, Önök majd kipótolják a hiányzót. Egyoldalú 
lesz a kép? A képeknek nincs is oldala – úgyhogy nem. 
Legfeljebb más árnyalatú, mint amilyet Valentin
napkor várnánk. Biztosan nem rózsaszínű. És nem is 
a szürke bármely árnyalata. 

17 éves, okos középiskolás lány egy 
versenyfogalmazásban, amelyben résztvevőt 
kellett választani egy nemzetközi diákeseményre, 
és a választást kellett indokolni:
„Jól tájékozott, fiatal, jó magaviseletű, 
szimpatikus fiúra van szükség egy ilyen helyen, 
hiszen a fiúkra sokkal inkább hallgatnak 
az emberek.”

Az amerikai közvéleménykutatások szerint 
az online társkeresők világában a nők attól félnek 
a legjobban, hogy sorozatgyilkossal ismerkednek 
meg, a férfiak pedig attól, hogy kövér nő jelenik 
meg a randevún.

„Nincs egyszerű dolga a kétgyermekes 
családanyának. Míg az egyik csemetét iskolába 
kell vinni, a másik beteg lesz. És persze nem árt 
kívánatos nőnek maradni, meg dolgozni is kell, 
mert az élet nem áll meg” – írja a bulvárlap.

You were so young, and I was so free – énekli Chris 
Norman az igazi, nagy szerelemről, amelyben a nő 
fiatal, a férfi… nem. Hanem szabad.

Egy brit kutatóintézet 2016os felmérése szerint 
a női menedzserek demonstrálják leginkább, mi 
a jó egy vezetőben. Aztán ugyanez a felmérés 
megmutatja, hogy a világban egyre kevésbé 
gondolják úgy, hogy női vezetőkre van szükség.

Nem tudom megérteni a nőkben a túlzott 
érzelmességből fakadó logikátlanságot – 
nyilatkozza az egyik ismert férfi rádióbemondó.

A neves színésznő pedig így vall: „Bolondságnak 
gondolom, hogy mindenki 200 évig akarjon élni, 
és közben mindvégig 18 évesnek látszani!”

Szóval, boldog Bálintnapot kívánok, mindenkinek.  

A VALENTIN-KÓD

SZÖVEG   —
ACZÉL PETRA nyelvész, kommunikációkutató

SOROZAT   —
KÖZVILÁGÍTÁS

1.

2.
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7.
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– Elsőre azt gondolná az ember, hogy a festészet férfiszakma… Milyen most a férfi-
női arány a pályán?
– Az egyetemen azt látom, hogy generációváltás zajlik. A tanáraink még csak férfiak, 
egyetlen női mesterünk van, de a mi évfolyamunkban és az utánunk következőben 
a hallgatók 90 százaléka nő. A felsőoktatásban most eleve a nők vannak többségben. 
Gyakran beszélgetünk erről, és mindig oda lyukadunk ki, hogy a férfiaknak leendő 
családfenntartóként kell gondolniuk önmagukra, festődiplomával pedig nehéz úgy 
elhelyezkedni, hogy biztos munkájuk legyen, és egy családot el tudjanak tartani. Ezért 
a férfiak inkább az alkalmazott grafika–formatervezés, 3D design irányt választják.

– Vagyis a nők bátrabban gondolkodhatnak az önmegvalósításban, mert ez a teher 
nem nyomja őket annyira?
– Én soha nem gondoltam azt, hogy szerzek egy diplomát, aztán hátradőlök, és 
hagyom, hogy a férjem megszakadjon. De igen, talán a nők kezelhetik ezt egy kicsit 
lazábban.

– Hogyan választottál pályát? 
– Mindig úgy gondoltam, hogy festő leszek. Hatodikos koromban kezdtem rajzot 
tanulni, apukám – Vladár Csaba festőművész – mindig azt mondta, hogy ez egy csodás 
szakma, és ő nagyon boldog volt, hogy ezt választottam. Anya viszont két lábbal áll 
a földön, ő azt szorgalmazta, hogy egy erős, rendes gimnáziumba járjak. De mindig 
maximálisan támogattak. Felvételiztem, és többször is visszadobtak. Akkor ezt 
hatalmas kudarcnak éltem meg, az eddigi életem legnehezebb időszaka volt. Gondolj 
bele, háromszor egymás után a finisben kiesni… De meg is erősített, fontos tapasztalat 
volt. Elmentem egy évre pincérkedni, és azalatt teljesen biztos lettem abban, hogy én 
egyetemre szeretnék járni, festészetet akarok tanulni.

„MÁS VAGYOK, MINT AHOGY EGY 
MŰVÉSZEMBERT ELKÉPZELNEK”
Kedves Olvasó, kérem, hunyja be a szemét, és képzeljen maga elé egy húszas éveiben járó, 
végzős festőhallgató… nőt. Milyennek látja? A haja lila és zöld, esetleg feltűnő ruhákban jár? 
Velem szemben egy kismama ül, sima hajjal, smink nélkül, nadrágban-pulóverben-kendőben. 
Ő Vladár Krisztina festő, a Pécsi Egyetem végzős hallgatója. Szóval, félre sztereotípiák!

SZÖVEG   —
GÁBOS KATALIN

SOROZAT   —
MELYIK ÉLET LESZ AZ ENYÉM?

KÉP   —
PÁCZAI TAMÁS
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– Nehezen tudom elképzelni, hogyan tudja egy festő 
az idejét beosztani úgy, hogy nincs semmi külső 
kényszer, munkaidő, főnök, te adod magadnak 
a feladatot.
– Az nehéz is! Sajnos hajlamos vagyok elúszni. 
Összeállítok egy listát előző nap, hogy mit is kell 
csinálnom, mert én most szakdolgozatot is írok, és azzal 
is nagyon könnyű elcsúszni, szeretném befejezni, még 
mielőtt megérkezik a baba. Volt egy olyan nyaram, 
amikor két hónapon keresztül csak szenvedtem és 
sodródtam, és akkor azt mondtam, ilyet soha többé! Én 
nem tudok úgy dolgozni, hogy programszerűen reggel 
8kor leülök, este 10kor felállok. Ilyen festő is van – ott 
ül, és ha nem megy, akkor is csinálja, mondván, hogy 
valami csak kisül belőle! Ez is egy munkamódszer. 
Nálam az alkotás olyan, hogy ha valami „bekattan”, 
akkor azonnal le kell ülnöm, és végig kell csinálnom, 
nagyon gyorsan. Nem molyolok rajta napokig, 
hanem nekiülök, és nem állok fel, amíg kész nincsen. 
Egy szuszra, mert ha várok vele, vagy félbehagyom, 
nagyon más hangulata lesz esetleg már másnap. 
Szeretek egyszerre több dolgot csinálni – most például 
videoinstallációkkal, videofilmekkel foglalkozom. 
De előfordul, hogy két hétig nem jut eszembe semmi 
– akkor hagyom, csinálok mást, grafikázom például. 
Megőrülök attól, ha nincs mit csinálnom, az alkotást 
viszont nem tudom erőltetni.

– Férjed van, gyermeket vársz, a magánéleted 
kiegyensúlyozott, mondhatni, mintaszerű. Ez nem 
megszokott, főleg egy művész esetében. Vagy ez is csak 
sztereotípia? 
– Ezen sem gondolkodtam soha, olyan természetes 
volt, ahogy történt minden. Tíz éve vagyunk együtt 
építész férjemmel, két éve házasodtunk. Ő is művész, 
hiszen alkot, ezért pontosan érti a művészlétet, és 
inspirálja is, viszont két lábbal áll a földön. Vagyis 
nem vagyunk egyformák, de sok a kapcsolódási pont, 
és ez szuper. Mindketten vallásos családból jöttünk. 
Úgy gondoltuk: mire várjunk? Teljesen biztosak 
voltunk egymásban, olyan kézenfekvő volt minden, 
ami történt. És úgy érzem, évről évre jobb.  
Kilógok a sorból, ha például az évfolyamtársaimat 
nézem: ők nagyon intuitívak, és érzelmileg gyakran 
labilisak. Én sokkal inkább két lábbal állok a földön, és 
lelkileg is stabilabb vagyok.  
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Az értékrend, amit hozok, sokat számít. Más vagyok, 
mint ahogy egy művészembert elképzelnek. A gimis 
barátaim emiatt szerintem a mai napig egy kis 
távolságtartással kezelnek engem.

– De szerintük mi ezzel a baj?
– Gondolom, úgy vélik, hogy a húszas évek még 
az önmegvalósítás, a „teljesítsd ki önmagad”, a „próbálj 
ki minél több dolgot” ideje, meg ugye a „fogyasztói 
szemlélet” – ha nem jó, dobd ki, vegyél újat! Meglepte 
őket, hogy mi ennyi idősen ki tudjuk mondani, hogy 
igen, életünk végéig együtt akarunk lenni. Persze voltak 
nálunk is hullámvölgyek, de ha az embernek van egy 
értékes társa – nyilván hibákkal, hiszen mindenkinek 
vannak hibái –, miért engedném el? Próbáljuk tudatosan 
fejleszteni az „érzelmi intelligenciánkat”: sokat járunk 
lelkigyakorlatokra, előadásokat hallgatunk, és a pénteki 
összejöveteleken sokat beszélgetünk lelki, párkapcsolati 
dolgokról, könyveket olvasunk erről, és ajánlunk is 
egymásnak. Ezek megerősítik az embert. A kapcsolat is 
egy életfeladat, úgy kell hozzáállni.

– A jövőd miatt szoktál aggódni?
– Igen, mert egy festődiplomával nem kopoghatsz 
be egy céghez, amely alkalmaz, és minden meg van 
oldva. Nem szeretnék az egyetem után légüres térbe 
kerülni, ezért bekapcsolódtam egy olyan programba, 
amely gyerekekkel foglalkozik, a címe „Művészek 
az iskolai oktatásban”. Tanárokkal közösen kreativitást 
próbálunk vinni olyan tantárgyak tanításába, amelyek 
a legtöbb problémát okozzák a mai ifj úságnak. Eddig 
matekórákat tartottunk, előfordult, hogy az udvaron 
ugrálókötelekkel matekoztunk. Élményalapú tanítást 
szeretnénk megvalósítani, hogy legyen a gyerekeknek 
motivációjuk.

Persze nagy megtiszteltetés, ha az ember alkotása 
egy múzeumba kerül, de engem most az tesz 
igazán boldoggá, ha valakinek a nappalijában vagy 
hálójában ott lóg a képem, szereti, összefonódik vele. 
A jövőképemmel kapcsolatos az is, hogy nagyon 
szeretném eljuttatni az emberekhez a képzőművészetet, 
mert csak kevesen járnak múzeumba, kortárs 
kiállításokra meg pláne!

– Mire vagy most a legbüszkébb?
– Szakmai szempontból? Nyáron volt egy fényfesztivál 
Pécsett, oda beneveztem egy installációval. Tizenkét 
méter hosszú alkotás volt egy parkban: egy folyosót 

készítettem, amelybe rengeteg fehér vászoncsíkot 
lógattam be. Olyan volt, mint egy erdő, és két oldalról 
megvilágítottam egy nagyon színes fi lmmel, amelyet 
szintén én készítettem. Három vagy négy napig létezett. 
Sokszor leültem egy padra, hogy fi gyeljem a hatást. 
Azt láttam, hogy az emberek nagyon élvezik, egészen 
megváltozott az arcuk, ahogy belesétáltak, a gyerekeket 
pedig nem lehetett kihozni belőle. Nagyon jó volt látni, 
hogy a kortárs művészet és a mindennapi élet hogyan 
találkozik. Szívmelengető érzés volt.  
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• a pedagógusok után az orvosok és az ápolók bére is emelkedik

• a szakorvosok 207 ezer forinttal kapnak majd többet

• az ápolók bére 65 százalékkal nő 
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TÁRSAS ELŐNYÖK
A sportolás szociális, társas előnyei messze 
túlmutatnak a fiatalkori sportoláson. A csapathoz vagy 
sporttársakhoz tartozás minden életkorban a társas 
interakció fontos színterét jelenti. A csapatsportok 
azon túl, hogy életre szóló emlékeket adnak egy 
gyereknek, alapvető szociális készségekre és 
rátermettségre tanítanak. Megtanítanak versenyezni 
és nem versengeni: a versenyszellem és küzdeni 
tudás – azzal az egységélménnyel párosulva, amit 
a fiatalkori sportolás során kimunkálhatunk – értékes 
kapcsolatokhoz, iskolai és munkahelyi előmenetelhez 
segíthet hozzá. A sporttársakkal való közös munkában, 
a közös cél felállításában felnőttként is átélhetjük, hogy 
nem vagyunk egyedül. Nem egyedül küzdünk. Ez olyan 
pozitív érzelmi élményt és azonosulási lehetőséget 
adhat, amivel megtalálhatjuk magunkat, a helyünket, 
vagy visszatalálhatunk valami olyan belső állapothoz, 
amit elveszettnek hittünk. Ez más területeken is segít: 
a személyes vagy a munkahelyi kapcsolatokban.

FAIR PLAY
Tudjuk, hogy a felszínen mit jelent tisztességesen 
játszani és küzdeni: nem csalni és nem leigázni 
másokat. Tudni, hol a helyünk, tisztában lenni 
a képességeinkkel és megfelelően használni azokat. 
Várni a helyzetekre, vállalni a szerepeinket, de azokban 
maximálisan helytállni.

A győzelmet is fel kell dolgozni, tudni kell viselni. 
Méltósággal, büszkén, de megőrizve a szerénységet és 
emberséget. Elsőnek lenni mélyebb értelmezésben nem 
azt jelenti, hogy mindenki más rosszabb, hanem hogy 
mi jobbak voltunk munkánknak, igyekezetünknek, 
elhivatottságunknak és alázatosságunknak 
köszönhetően. De ez a munka, igyekezet, elhivatottság 
és alázat ezután is szükségeltetik. Jó hősnek lenni nehéz. 

KÉPZELD EL, ÉS VALÓSÍTSD MEG!
Ha a szó szoros értelmében nem is versenysportról 
beszélünk, egyegy edzésen önmagunk legyőzése 
vagy a kisebb és nagyobb célok elérése, majd újabbak 
felállítása hasonlóan működik. Amit elérünk, 
az a befektetett energiának és hozzáállásnak 
az eredménye, és ez a további fejlődéshez is szükséges. 
Ha nem úgy sikerül, ahogy szerettem volna, nem szabad 
csüggednem. Méltósággal kell viselnem, tanulnom 
a hibákból, újabb reális célt felállítani és azért küzdeni. 
Nagy tanulási folyamat ez, miközben magamról és 
a világról is rengeteget megtudhatok. 

Kialakíthatod a saját hősöd! Fejlődhetsz és több 
lehetsz. Egy sport gyakorlása a képzeletre támaszkodó 
összetevőket is magában foglal, hiszen a vizuális 
imaginációnak fontos szerepe van a motorikus 
cselekedetekben. Egyszerűen lefordítva: elképzeled 
és megcsinálod. Értelmi gyakorlással a valóságban is 
jobban megy.  

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

SOROZAT   —
BEMELEGÍTÉS

HOGYAN KAPCSOL 
A SPORT A VILÁGHOZ?

Azonfelül, hogy egészségesebbek és fittebbek leszünk tőle, lehet-e a  rendszeres fizikai aktivitás 
boldogulásunk eszköze? Tudunk-e jobban kapcsolódni általa a világhoz, a kihívásainkhoz? 
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közé illesztett formája révén az erőszakos és impulzív 
viselkedés valószínűsége is csökken, és fejlődnek azok 
a szociális képességek, amelyek az önérvényesítéssel, 
mások tiszteletével, a fair playjel, a pontosabb 
valóságészleléssel függnek össze. Egy probléma 
feladattá válik, és nem elkerülendő stresszforrássá. 
A sportolás közben szerzett tapasztalatok muníciót 
adnak a más területeken történő helytálláshoz is. Ott 
csak én vagyok, a pálya és a feladat. Ez egy olyan hozzáállás, 
amely megoldandó és megoldható feladatként kezeli 
a stresszforrást, fókuszált és célra tartó. Azt jelenti, 
hogy magamat érvényesítem a feladat végrehajtása 
közben, illetőleg a feladat végrehajtásával hozzáértőnek 
és önállónak, jónak élem meg magam. Bízom 
a képességeimben, a vágyaimban, az érzéseimben. 
A félelmeimet, bizonytalanságomat leküzdhetem, 
és eljuthatok oda, ahol és ahogy nekem jó lenni. Így 
tudok egészséges maradni és egészségesen kapcsolódni 
másokkal, a világgal. Megtapasztalhatom, hogy 
nemcsak sodródom, hanem benne vagyok a tetteimben, 
a céljaimban, és rajzolhatom a saját utam.  

Vagyis, ha el tudod képzelni, akkor nagyobb eséllyel 
meg is tudod csinálni. Amíg el sem tudod képzelni, 
addig képes sem vagy rá. Ha elképzeled magad, 
amint teljesítesz egy számodra fontos célt, az képes 
meghatványozni az energiáidat, kompetensebbé 
és ellenállóbbá tenni. 

A FELNŐTTEK JÁTÉKA
Gyerekkorban a játék jelenti a külvilág asszimilálását 
a belső világunkhoz. A gyerek a játékban a belső 
világához formálja a külső világot. Ezáltal csökkenti 
a feszültséget, amit a valóságos világ ismeretlenje 
okoz. Vagyis egyfajta megküzdés is ez a környezet 
nehézségeivel. A játék és későbbi életkorban a sport 
a társas érintkezés eszköze, az érzelmi önkifejezésnek, 
az autonómia gyakorlásának színtere, ami segít 
a megküzdésben, a kontroll gyakorlásában. Jó 
hangulatot teremt, amely abban is segít, hogy a világot 
kezelhetőbbnek éljük meg, kevésbé legyen olyan 
stresszforrás, amellyel szemben eszköztelenül állunk. 
A negatív érzelmek kifejezésének ellenőrzött és keretek 
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Az egyedi fejlesztésű ún. „szőrfestés” alapanyaga egy 
luxus minőségű, rendkívül hosszú szálú műszőrme, 
amely a speciális felületkezelést követően nem csupán 
látványában, de tapintásában is kivételes élményt 
nyújt. A technika a szőrmét tömörebbé, vastagabbá, 
ugyanakkor rugalmasabbá is teszi, és a szabásvonalak 
elrejtésére is lehetőséget ad. A „szőrfestés” rangos 
szakmai elismerést is kapott, 2014ben az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős 
Államtitkársága Formatervezési Díjának Különdíját 
nyerte el. 

Az eljárás roppant munkaigényes, az anyag 
elkészítésének szinte minden centimétere gondos kézi 
munka eredménye. A kollekcióban kabátok, szoknyák és 
ruhák egyaránt szerepelnek, amelyekhez immár azonos 
karakterű táskák is választhatók.  

SZÖVEG   —
VANYOVSZKI MÁRIA

KÉP   —
ALMÁSI J. CSABA

A SZŐRMÉK VARÁZSA, 
A SZÍNEK MELEGSÉGE 
Wonderfur by NATI100%PUREIDEA
Több mint 15 évvel ezelőtt egy divattervezőnek készülő magyar lány Helsinkiben folytatta 
művészeti tanulmányait, és az ottani sarkvidéki hangulatban találta meg azt az anyagot és 
formát, amit teljesen újraértelmezve formál különleges öltözékekké egy világszenzációnak 
minősülő technikával. 
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Hatéves kora óta tudta, hogy mi szeretne lenni. Gyerekként 
látott egy divatbemutatót, amely után bejelentette a csa
ládnak, hogy divattervező lesz. „A szüleim első pillanattól 
kezdve komolyan vették a kijelentésemet, és támogattak. 
Apám festőművész, dédapám kocsigyártó; egész életünket 
végigkísérte a művészet.”

Az Iparművészeti Egyetemre járt (ma MOME), nemzetközi 
ösztöndíjakkal tanult Finnországban, majd Kínában, 
mindeközben folyamatosan dolgozott, kísérletezett, és 
munkáit már akkor több rangos szakmai díjjal ismerték el.

A Wonderfurdarabok speciális technikáját még finnországi 
tanulmányai alatt fejlesztette ki. „Projektalapú képzés 
folyt, és én a műszőrmét választottam; sarkvidéken mivel 
dolgozzon az ember?” – mondja mosolyogva. „A hosszú 
szálú műszőrmét túl subásnak tartottam; az ember úgy 
néz ki benne, mint egy hógolyó. A kezelése sem egyszerű: 
ha nincs rendszeresen kikefélve, kócolódhat. Sima szabással 
lehetetlen formázni: akárhogy is vágom, forgatom, megmarad 
a „Csubakka jelleg”. Addig kísérleteztem, amíg egy egyedi 
eljárással létrehoztam ezt a formát. Minden szín külön van 
szabva, így rengeteg kézi munkát igényel. A felületeket mind 
én csinálom. Az intarziás részeken ahogyan tekerednek, 
én fésülöm egymásba. Olyan, mint egy ujjlenyomat, egy 
ecsetvonás.” A kabátok valóban olyanok, mint egy kortárs 
festő képzőművészeti alkotásai. „Jól kezelhető, rugalmas, 
jól varrható anyagot kapok belőle, amiből lehet formálni 
a terméket, ugyanakkor nagyon szép tartása is lesz.”

Nem tudtam ellenállni, felpróbáltam néhányat a kabátok 
közül: nemcsak pillekönnyű viselet, hanem a műszőrme 
tömör anyaggá formálása révén rendkívül jó hőtartó 

képességgel is bír. Tekinthetném akár a farsangi busójárásról 
ismert hagyományos szőrmebundáink mai, modern, haute 
couture, színes, nőies változatának is. Hamupipőke báli 
ruháihoz is tökéletesen illő darab. 
Natit pár évvel ezelőtt éppen egy Hamupipőkeelőadás 
jelmezének elkészítésére kérték fel. Egy neves, svájci szín
ház (Bâtiment des Forces Motrices) találta meg a munkái 
alapján, majd Genfből jöttek el személyesen is megismerni 
és megbízni a feladattal. Frank Martin zeneszerző művéhez 
(„Das Märchen vom Aschenbrödel”) készítette el a ruhákat 
és a kellékeket.

Nati alkalmi ruháival is egy egészen új stílust képvisel. 
Vevőkörét a széles, 20tól 60 évesig terjedő korosztályban 
adja meg, közös jellemzőjük viszont az a fajta intellektualitás, 
amit nem a trendkövetés vezérel, hanem a saját stílus és 
a mögötte lévő kifinomult ízlés. „Az utóbbi időkben nagyon 
megváltozott, hogy a báli időszakban mit illik vagy mit 
lehet viselni azoknak, akik az átlagostól eltérve szeretnének 
egy kifogástalan, kortárs megjelenést. Ha egy vásárló 
segítséget kér a ruhaválasztásban, mindent megteszek 
azért, hogy a hozzá és az alkalomhoz leginkább illő ruhát 
és kiegészítőket válasszuk.” 

A NATI 100% PUREIDEA kollekcióiban nemcsak ruhákat, 
kabátokat, táskákat, de egészen különleges kiegészítőket 
is találunk, amelyeket hernyóselyemből, strucctollból, 
teklagyöngyből készít, felhasználva a ruhagyártásból 
szá r ma zó hulladék a ny agok at is. Eg y ilyen eg yedi 
ki egészítő a különleges stílusával, magas minőségével 
a legegyszerűbb ruhát is mesebelivé teheti, így segítve 
a mai kor Hamupipőkéit, hogy kitörhessenek a szürke 
hétköznapokból.  

SZÖVEG   —
VANYOVSZKI MÁRIA

SOROZAT
SZALON

HAMUPIPŐKE TERVEZŐJE
Gyulai Natália divattervező, textilművész alig 21 évesen már a Nina Ricci Divatház vezető tervezőjétől vehette 
át egy nemzetközi szakmai verseny díját, amelyet tizenötezer pályázó közül ítéltek neki. Ruháit azóta is 
olyan magas szintű művészi igénnyel készíti, hogy akár egyes nemzetközi haute couture divatmárkák 
darabjaival is felveszi a versenyt.

KÉP   —
ALMÁSI J. CSABA
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ILLUSZTRÁCIÓ   —
BALASSA NIKOLETTA

Nem is fáztam… el sem áztam… akkor hogyan lettem beteg? A gyerekeknek is 
könnyű elmagyarázni: ahogy a mesebeli boszorkányok szélsebesen közlekednek 
seprűnyélen, úgy utaznak a parányi, szabad szemmel nem látható nyálcseppeken 
a fertőzést terjesztő vírusok vagy baktériumok. Így utazva jutnak el például 
a közlekedési eszközök kapaszkodóira is, amelyeket az utazásunk során sokan 
megfogunk. De ugyanilyen jó hely egy bevásárlókocsi tolókarja vagy egy kosár füle, 
munkahelyünkön az ajtók kilincsei, a sokak által használt telefonok és egyéb tárgyak. 

Gyermekkorunk óta tanuljuk, hogy a levegőbe köhögni, tüsszögni nem szabad. 
„Tedd a szád elé a kezed!” – tanítják gondosan az édesanyák. Igen, a kezed! Sajnos nincs 
mindig idő előkapni egy zsebkendőt, ezért egy pillanat alatt a kézben találják magukat 
a parányi betegségokozók, majd a kézről a különböző tárgyakra, felületekre kerülnek. 
Olyan ez, mint amikor a mézes csuporból a méz valahogy a csupor külső részére kerül, 
és onnét érthetetlenül sok más helyre is a teán kívül. Persze a gondos édesanyák 
tanítása arra is figyelmeztet, hogy: „Moss kezet, ha hazaérsz! Ez legyen az első, ha letetted 
az iskolatáskát!”

DE HOGYAN ÉS MIVEL?
Tartsuk magunk felé a tenyerünket, kifeszítve és szétnyitva az ujjakat, majd 
ugyancsak a tenyeret magunk felé fordítva zárjuk össze az ujjainkat, és hajlítsuk be 
azokat! Ugye, milyen nagy a különbség? Az első esetben egy viszonylag sima felületet 
látunk, a második esetben pedig mélyedéseket, árkokat és hasonlókat figyelhetünk 
meg. Fordítva is igaz, ha a kézhátat nézzük meg.

A kezünk tehát nem egy sima, könnyen tisztítható felület, hanem „dombokkal, 
völgyekkel” szabdalt, ezért a kézmosásnál ezt figyelembe kell venni. Nem elég, ha 
a tenyerünkbe teszünk szappant és a tenyeret dörzsöljük csak össze, hanem meg kell 
mosni külön a szétnyitott ujjak közét, a körmöknél az ujjbegyet, a kézhátat, és érdemes 
külön figyelmet szentelni a hüvelykujjnál lévő párnára is!
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SZÖVEG   —
PAP MÁRTA kórházhigiénikus

SOROZAT   —
GYEREKRENDELŐ

ÚGY MOSS KEZET,  
AHOGY A PROFIK!

Reggelenként összezsúfolódva, köhögő, tüsszögő gyerekek és felnőttek között 
tesszük meg az utat az iskolába, óvodába, munkahelyre és délután haza. Mit tehetünk, 
hogy a közösségi közlekedéssel ne gyűjtsük be a velünk együtt utazó kórokozókat?
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FELTÉTLENÜL FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ SZAPPANT
KELL HASZNÁLNI?
Nem, erre normál körülmények között nincs szükség. 
Az emberi bőr egy kicsit „savanykás”; ezt nem 
szeretik a kórokozók. Ahogy azonban szennyeződik 
a bőrünk, úgy veszít a savanyúságából, ami már 
kedvez a baktériumoknak. Amikor azonban szappanos 
kézmosást végzünk, visszaadjuk a bőr savanyúságát.

Ez az egyszerű módszer egy normál immunállapotú 
embert elég jól megvéd a cseppek által terjesztett 
betegsé gek től. 

A kézmosás legalább 30 másodpercig tartson!  

ELÉG-E CSAK VÍZZEL KEZET MOSNI?
Ezt is érdemes kipróbálni: ha nem használunk sem
milyen szappant, alig történik valami. A víz szinte 
„tisztán” folyik a lefolyóba. Félórás utazás elég a város
ban, hogy a bőrünkre por, korom tapadjon. Ezt a sima 
víz nem távolítja el. Szappanos kézmosás esetén 
a kézmosóvíz szürke lesz.

hirdetés



a vajban párolt zöldborsót, a spenótot, a sárgarépát 
és a zöldbabot. Ezeket a zöldségeket párolhatjuk, 
piríthatjuk vajban, főzhetjük együtt a hússal, vagy 
elkészíthetjük salátának is. A sós vízben előfőzött 
zöldbabot például így: borsozzuk, szórjuk meg apróra 
vágott snidlinggel, majd locsoljuk meg ecet és olaj 
1:3 arányú keverékével. A recept az 1864ben megjelent 
Magyar Gazdasszonyban olvasható eredetileg. 
Egy picit bonyolultabb csak e kiadvány répareceptje, 
amely szerint hosszúkás szeleteket kell vágnunk 
a zöldségből, majd azt vajban megpirítani, megszórni 
petrezselyemmel, s ha már puha, tejfölös habarással 
mártássá alakítani. Ízlés szerint megszórhatjuk egy 
kevés cukorral.

CSIPKÉS HÚS
Visszatérve a Pesti Hírlap összeállítására, 
a legsokoldalúbb köretlistát a szárnyasok mellett 
olvashatjuk: zöldbab, uborka és fejessaláta, 
cékla, franciasaláta és vegyes kompót lehet 
ennek a húsfélének körete. Azután vannak olyan 
alapanyagok is a kiadványban, amelyek ma már 
ritkaságnak számítanak, mint például a tavaszi borjú 
spárgával – e húsféléhez szintén ajánlható a kompót, 
a savanyúság, a gomba, az újkrumpli és bármilyen 
főzelék. (Főzelék egyébként a legtöbb hús mellett 
szerepel.) Vadhús is csak ünnepi alkalmakkor kerülhet 
asztalunkra. Kár, mert sokoldalúan tálalhatjuk, 

„Meggyőződésem, hogy miként vannak complementaire-
színek (melyek Newton megállapítása szerint együttesen 
a fehér szín érzetét keltik), úgy vannak complementaire-
ízek is. Miképpen a zöld színt kiegészíti a vörös, 
úgy a zöldbabot kiegészíti a felsál (…). És miképpen 
a kéknek a complementaire színe a narancssárga, úgy 
a tökkáposztának complementaire íze a disznóhús 
(kiváltképpen a piros, ropogósra sült karbonádli)” – foglalta 
össze csodálatosan az ízek párosításának alapelveit 
Magyar Elek. 1939ben kiadott szakácskönyvéből 
kiderül továbbá, hogy a spenót mellé illik a vese és 
a borjúcomb, a lencséhez pedig galambot érdemes 
főznünk.

PÁRATLAN PÁROSOK
Halak mellé főtt vagy petrezselymes krumplit, sőt, 
akár rakott krumplit is adhatunk a Pesti Hírlap 1930as 
években kiadott szakácskönyve szerint. A kiadvány 
egy egész összeállítást szentelt „Mihez mi illik?” 
címmel a témának, mert szerintük a háziasszony 
konyhai tudásának legalább olyan fontos része 
az ízek kombinálása, mint a sütésfőzés pontos 
technikája. A halak mellé egyébként olvasztott vajat 
és citromszeleteket is ehetünk még a régi jó tanács 
szerint, mártások közül pedig a gomba, a besamel és 
a hollandi mártás lehet a befutó. Főtt húsokhoz főtt 
zöldségeket, hagymás krumplit, tarhonyát, rizst vagy 
éppen darakását ajánl a felsorolás, míg a rántott húshoz 

„NEM KELL A RIZSA!” – 
   KÖRETEK ÉS MÁRTÁSOK

Mit tegyünk, ha már unjuk, hogy mindig rizs vagy krumpli a köret? 
Üssünk fel egy régi szakácskönyvet!

SZÖVEG   —
BOGOS ZSUZSANNA

SOROZAT   —
VÉGY EGY RÉGI RECEPTET!
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MÁRTÁS KENYÉRREL
16. századi szakácskönyveinkből tudjuk, a kelkáposzta, 
a spenót és egy gazdag mártás is remek kísérője lehet 
a csirkének. A mártások alapja a hús főzőleve vagy 
pecsenyezsírja volt, amelyet borral, ecettel, esetleg 
citrommal tettek pikánssá, a savanykás ízt pedig 
nádmézzel hozták egyensúlyba. A lébe gyümölcs (pl. 
ribizli, alma, körte, füge) vagy zöldség (pl. hagyma, 
spenót, articsóka) került, sűrítőanyagként pedig 
kenyeret vagy vért használtak. Utóbbival ma már 
kevesen kísérleteznének, de a kenyeret tényleg érdemes 
kipróbálni! Ha beáztatjuk a borba vagy a pecsenyelébe 
a kenyeret, az teljesen szétmállik, villával vagy 
botmixerrel könnyen pépesíthető. Fantasztikus állaga 
és telt íze lesz tőle a mártásunknak! A próbát kezdhetjük 
a Zrínyiudvar szakácskönyvének receptjével, amely 
szerint dióbelet és fokhagymát kell összetörnünk, majd 
azt felönteni vízzel és egy kevés ecettel. Rövid főzés 
után sűrítsük be kenyérbéllel. Ha túl savanyú, mézzel 
ízesíthetjük.

GYÜMÖLCS, BOR, FŰSZER
Persze léteznek ennél izgalmasabb receptek: a húsokat 
gyakran kínálták gyümölcsmártással. Ezek alapját 
szezonalitás alapján érdemes kiválasztanunk, de 
használhatunk fagyasztottat vagy aszalványt is. 
A mártáshoz a gyümölcsöt locsoljuk meg mézzel, 
fűszerezzük (gyömbér, fahéj, rozmaring, de még 
a levendula is alkalmas erre), tegyük a tűzre, várjuk 
meg, amíg a gyümölcs egy kis levet enged, majd 
rakjuk bele a megsütött húst. Végül forraljuk be egy 
kevés borral, és sűrítsük kenyérbéllel! A 16. században 
mandulával és mazsolával gazdagították az ilyen 
ételt, fűszerként pedig gyömbért, borsot és sáfrányt 
használtak hozzá.  

hiszen a klasszikusnak számító zsemlegombóc és 
burgonyafánk mellett ajánlják még mellé a gesztenye, 
az alma és a birsalmapürét, a ribizli, a narancs 
és az áfonyamártást, valamint a makarónit. Sőt, 
a vaddisznóhoz tormát, illetve csipkemártást is 
kínálhatunk. Utóbbinak van egy hideg változata, 
amelyet Hunyady Erzsébet 1924ben megjelent 
szakácskönyvében olvashatunk. Ennek nyomán két 
evőkanál csipkelekvárhoz adjunk egy evőkanál mustárt, 
egy evőkanál cukrot, fél citrom levét, három–négy 
evőkanál bort, majd keverjük össze. Noha elsősorban 
vadak mellé ajánlják, bármilyen sült húst feldob ez 
a mártás: jó kiegészítője lehet egy sült oldalasnak vagy 
akár sült csirkének.

hirdetés
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Jól kitalált rendje ez az évkezdésnek: az elmélyülő, csendes böjti időszakot a harsány 
mulatozás és egy olyan lakoma előzi meg, amely egyúttal igazi közösségi élmény 
is. Disznóvágáskor összejön a család és a baráti kör, hogy együtt serénykedjen 
az ételkészítésben. Mindenkinek megvan a maga helye ebben, és mindennek megvan 
a bevált, begyakorolt módja. Rítus ez, amelyhez előírások, tilalmak is köthetők. A népi 
hiedelem szerint a disznó felvágásakor például kacagni kell, hogy vastag legyen 
a szalonna, a várandós asszonynak pedig kerülnie kellett pörzsölést, mert különben 
a gyereke szőrös lesz. De megvan a rendje annak is, hogyan készülnek ilyenkor a toros 
fogások, a jól bevált arányokon és a fűszerezésen csak ritkán szokás változtatni.

ZSÍROS MEGLEPETÉSEK
Ha a hagyományos ízeket keressük, hihetetlen dologra bukkanunk. Fenyőmag, 
köménymag, gyömbér, majoránna, kardamom és csombor ízesítette egykor a magyar 
kolbászokat! Simai Kristóf felvidéki piarista szerzetes 1795ös gyűjteményéből kiderül, 
a májasba tettek mézben pirított mogyoróhagymát, vöröshagymát, de még almát 
is, fűszerként pedig kakukkfű, bazsalikom és petrezselyem olvasható receptjében. 
Németh Zsuzsána 1858as szakácskönyvében borsot, majorannát és citromhéjat találunk 
a hozzávalók között. A citromos kolbásszal egyébként Krúdy Gyula is jó viszonyt ápolt, 
több művében megemlékezik róla. A késmárki hentes, Beck Viktor az 1920as években 
a májast gyömbérrel készítette.

KOLBÁSZKÉSZÍTÉS OTTHON
Egy mai disznóvágáson persze már nagy megdöbbenést váltanánk ki, ha ezekkel 
a fűszerekkel állnánk elő, és a hentesünk is meglepődne, ha gyömbéres kolbászt 
kérnénk. Pedig a gyömbér nagyon illik a zsíros húshoz: citrusosan csípős íze 
könnyebbé, frissebbé teszi azt, ráadásul az emésztést is segíti. Ha évszázadokig jó 
volt a kolbászba, talán mi is kipróbálhatnánk egyszer! Lehet úgy is, hogy közben 
megtartjuk a jól ismert és kedvelt paprikáscsípős ízt. Az sem akadály, ha nem jutunk 
el disznóvágásra, ha kellően friss húshoz jutunk, otthon is kísérletezhetünk vele.  
A 21 étterem megmutatja, hogyan készítsük régiúj kolbászunkat:

KOLBÁSZ ÚJRATÖLTVE
Az álarcosbál és a fánk mellett még egy fontos eleme van a farsangnak: 
a lakoma. Egy jó disznótorossal méltó módon búcsúztathatjuk a karácsony óta 
tartó lakomás napokat, és nyugodt szívvel várhatjuk a közelgő nagyböjtöt. 

SOROZAT  —
A SÉF AJÁNLATA

SZÖVEG  —
BOGOS ZSUZSANNA, 21 étterem

KÉP  —
KAUNITZ TAMÁS
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Elkészítés:
1. Nagyon fontos, hogy a hús friss legyen! Legjobb, ha akkor 

daráljuk, amikor a frissen vágásnál még nem hűlt ki.
2. A bort méz sűrűségűre elforraljuk.
3. A jeges vízzel felöntjük, a fokhagymát apróra vágjuk és 

beletesszük.
4. Majd az összes alapanyagot egynemű masszává dolgozzuk. 
5. Bélbe töltjük, és sütőben sütjük. (Belet rendelhetünk az inter-

neten webshopokból, de ha szerencsénk van, a nagy áru-
házláncok boltjában is találhatunk. A beleket érdemes 
néhány percre vízbe áztatni használat előtt.)

6. Mustárral, kenyérrel és ecetes paprikával tálaljuk.  

KOLBÁSZ ÚJRATÖLTVE
TOKAJIS SÜLT KOLBÁSZ

Hozzávalók:
 • fél kg sertéshús (2/3 lapocka, 1/3 hasa alja)
 • 10 g paprikapor
 • 1 g fokhagyma
 • 2 g kömény
 • 1 g gyömbér
 • 1 g chili
 • 1 g bors
 • fél dl jeges víz
 • fél dl tokaji édes bor
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SZÖVEG   —
BOGNÁR MÁRIA 

SOROZAT   —
ZÖLD MOZAIK

ZÖLD MOZAIK
 ENERGIABALLON

Közismert, hogy a szélerősség a magassággal 
növekszik, két kilométer magasságban például 

az energiatartalom nyolcszor nagyobb, mint a földfelszínen. 
Ennek megcsapolására hoztak létre portugál mérnökök egy 
ballonszerű energiatermelő szerkezetet, amely 180 köb-
méternyi, a levegőnél könnyebb inert gázt tartalmaz. Ezt 
elektromotorok pörgésbe hozzák, ami – ha éppen szél is 
fúj – az ún. Magnus-effektusként ismert jelenség révén 
hatalmas felhajtóerőt generál, és a ballont a magasba 
röpíti. Az energiát azonban nem ez a pörgés termeli, hanem 
az emelkedés – a ballon ugyanis egy kábelt húz maga után, 
amely a földön egy dobot forgat. Ez kapcsolódik az elektro-
mos generátorhoz, ez termeli tehát az áramot.
Amikor a ballon eléri a maximális magasságot, a pörgés 
leáll, így a ballont jóval kisebb energiával lehet visszahúzni, 
mint amit termel. 
A megalkotott prototípus 30 kilowatt teljesítményű. Több 
ballont légi rendszerré összefogva majd ennek többszö-
rösét szándékoznak elérni.

2  NAPELEMEKKEL BORÍTOTT HÁZ
Teljes határoló felületén napelemekkel burkolt 
házat építettek Németországban. A cél az volt, 

hogy megállapítsák, milyen energiahasznosíthatóság 
érhető el így maximálisan. Az épület kocka alakú és 
kétszintes, nemcsak a tetőzetét, de összes oldalfalát 
napelemek borítják. Ezek 11,1 kilowattos fotovoltaikus 
napelemek, és 40 darab van belőlük a tetőn, 250 pedig 
az oldalfalakon. Előbbiek kristály szilíciumpanelek, utób-
biak vékonyfilm réz-hindium-gallium-diszelenid (CIGS) 
panelek. A CIGS-panelek kevésbé hatékonyak ugyan, de 
felhős időben többet teljesítenek.
A falburkolat különleges, vákuum hőszigetelése a meleg 
benntartásáról gondoskodik. A felesleges energia nem 
kerül az épületbe, azt a villamostávvezeték-hálózatba 
táplálják be. Interneten követni lehet az energiamérleg 
alakulását. A termelt energia két családi ház szükségletét 
lenne képes fedezni.

3  CUKORBÓL MŰANYAG
A biológiailag lebomló plasztik bevásárlótáskák 
alapanyagát, a butándiolt kőolaj helyett cukorból 

és vízből állítják elő az olasz Bottrighe városka Novamont 
biokémiai üzemében. Ehhez e-coli baktériumok sokaságát 
használják fel, amelyek alig pár nap alatt erjesztik át a cukrot 
butándiollá. A lefagyasztott baktériumokat kiolvasztják, 
és azok bizonyos hőmérsékleten szaporodni kezdenek 
egy lombikban. Megfelelő mennyiséget elérve az erje-
dést beindító oltóanyagként működnek. Az eljárás jóval 
környezetbarátabb az eddiginél, mivel így sokkal nagyobb 
a megújuló források aránya. A butándiolt a vegyipar más 
területeken is alkalmazza, és felhasználja az elektronika is. 
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A ROVAT TÁMOGATÓJA AZ

4  VILLANYTRAKTOR Traktorból eddig elektromos 
meghajtású nem létezett, most már van ilyen is, 
az amerikai John Deere fejlesztése. Lelke egy 130 

kilowatt kapacitású, nagyméretű lítiumion-akkumulátorcso-
mag, a maga nemében rekorder, mivel az eddig listavezető 
Tesla-terméket 30 százalékkal múlja felül. Az akkuk két vil-
lanymotort hajtanak, amelyek egyike a jármű meghajtásáról, 
a másik a traktorhoz kapcsolt műveleti egységek mozgatásáról 
gondoskodik. Szükség esetén azonban az utóbbi is átállítható 
meghajtásra. Járműként teljesítménye 55 kilométer megtett 
út, amit háromórás feltöltéssel tud megtenni. Motorjai, lévén 
könnyűnek számító elektromotorok, az eddigi traktorok nehéz 
dízelmotorjánál jóval kisebb súlyúak, amit sajnos leront a nagy 
akkumulátorok nem csekély többletsúlya. 

5
NAPELEMES SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG
Félreeső helyeken is szükség lehet elektronikai esz-
közökre, ahol nincs elektromos hálózat. A megoldás 

nehéz akkumulátorok odacipelése lehet, de ennél praktikusabb 
a napelem. Ahhoz, hogy az energia mondjuk éjszaka is ren-
delkezésre álljon, a felesleget valamiféle akkumulátorban kell 
tárolni. Szükség lenne még egy töltésvezérlésre is. E hármas 
kombináció összeállítása azonban meglehetősen körülményes, 
és a szokásos eszközökből túl drága is lenne, nem beszélve e 
készülékek nagy súlyáról. 

Minderre egy magyar fejlesztésű eszköz, a Solar UPS kompakt 
szolártápegység ad megoldást, amely különböző változatban 
kapható. Méretük alig nagyobb egy vastagabb notesznél 
(például a V1 változat 110 × 35 × 28 milliméteres), súlyuk 
pedig 30 dekagramm körüli. Ráadásul az ára is igencsak 
barátságos: maga a modul kereken 20 ezer forint, hozzá a 10 
wattos napelem pedig 7 ezerrel kevesebb.  

6  A NAPELEM SEM TELJESEN ZÖLD?
A napelemeket általában abszolút környezetkímé-
lőknek tekintik, azonban ez nem olyan egyértelmű, 

hiszen a napelemeket le is kell gyártani, részben környe-
zetszennyező folyamatok keretében, és többnyire fosszilis 
energiahordozók felhasználásával.
Az Utrechti Egyetemen most pontos energiamérleget vontak, ami 
tartalmazza a gyártás során a légtérbe bocsátott szén-dioxid 
mennyiségét. Ezt először is „le kell dolgoznia” a napelemnek, 
mielőtt ténylegesen fosszilis energiát kezdene megtakarítani. 
Kínában egy napelem kétszer akkora „lábnyommal” indul, 
mint egy európai, mivel ott az energiatermelés főként szén-
alapú. Mindent összevetve napjaink napelemei megtermelt 
kilowattóránként átlag 20 gramm szén-dioxidot termelnek és 
bocsátanak a levegőbe, ami az 1975-ös adatnak a huszad-
huszonötöd része. Nagymértékben rövidült az az idő is, amíg 
a napelem a gyártásához szükséges energiát megtermelte. 
Ez ma legfeljebb két év, míg a hetvenes években húsz év volt.
Összességében tehát a napelemek valóban környezetkímélők, 
még ha a kép nem is annyira lelkesítő, mint eddig hittük.
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Sir Arthur Conan Doyle – bár nem tartozik a világ nagy írói közé – egy halhatatlan 
figurával járult hozzá az emberiség közös kincséhez: Sherlock Holmes a világirodalom 
egyik karakteres alakja. Ahhoz képest, hogy csak kitalált személy, a történelem 
egyik legtöbbet idézett mondása kapcsolódik hozzá: „Ha egyszer kizártuk a lehetetlent, 
ami marad, akármilyen valószínűtlen is, csak az igazság lehet”. Ez magának a tudományos 
gondolkodásmódnak a mottója is lehetne, éppen ezért érdekes, mennyire nem eszerint 
élte az életét maga az író.

Már a 19. század végétől kezdve elkötelezett híve volt mindennek, ami titokzatos 
és túlvilági. Szellemidézésekre járt, kopogó szellemekre vadászott, paranormális 
jelenségek kutatásában vett részt, szabadkőművesnek állt, ráadásul mindezt alaposan 
összevegyítette valamiféle egyéni felfogású keresztény miszticizmussal. Ezekben 
a zavaros gondolatokban egyáltalán nem akadályozta, hogy praktizáló orvos volt, és 
hogy más tekintetben kiváló logikai készségét jogászként is kamatoztatta ártatlanul 
elítélt emberek megmentésében.

A 20. század elején egyébként is nagy divatja volt a spiritiszta szeánszoknak, 
a misztikus élmények hajszolásának. Az első világháború borzalmas sokkja 
ezt a jelenséget csak tovább erősítette. Conan Doyle körül is megszaporodtak 
a halálesetek, beleértve a saját fiát is, aki megsérült a sommei csatában, majd 
lábadozás közben meghalt tüdőgyulladásban. Conan Doyle mindennél jobban 
reménykedett abban, hogy kapcsolatot lehet teremteni a meghalt emberekkel, és 
ennek érdekében rengeteget tevékenykedett, vitatkozott, sok konfliktust vállalt.

És itt jön be a képbe Harry Houdini, azaz Weisz Erik, a magyar származású 
amerikai bűvész, szabadulóművész, sportember, showman. Ő ugyanis éppen 
az ellenkező oldalon állt. Mint illuzionista, pontosan tudta, hogyan kell becsapni 
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SZÖVEG   —
MÁRTONFFY ANDRÁS

SOROZAT   —
KÉRDEZŐK, KÉTKEDŐK, KERESŐK

ŐSZINTE és 
HAZUG CSALÁSOK
A babonák és a sarlatánok sok értékes dolgot tönkretettek már a világon. Olyasmi ez, ami 
nem változik sok ezer éve. Misztikus hiteknek esett áldozatul és csúnya véget ért az az 
értékesnek indult barátság is, ami a bűvész és szabadulóművész, Harry Houdini és a híres 
író, Sir Arthur Conan Doyle között alakult ki. 
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Houdini először úriember módjára elhallgatta 
mindezt, de miután Conan Doyle diadalmas írást 
közölt a sajtóban a szkeptikus bűvész állítólagos 
megtéréséről, dühödten válaszolt. Leleplezte 
a csalást, és ettől kezdve még kíméletlenebbül 
„üldözte” a spiritisztákat. Az 1920as években 
a mutatványai mellett ez töltötte ki az életét. 
Nyilvánosan bemutatta például, hogy neki nincs 
szüksége kísértetekre a palatáblás trükk előadásához. 
Az előadás azonban olyan jól sikerült, hogy Conan 
Doyle még biztosabb lett a dolgában. Egyszerűen 
nem hitte el, hogy Houdini egy közönséges 
bűvészmutatványt adott elő, mert meg volt győződve 
róla, hogy a szabadulóművész valójában misztikus 
varázsképességek birtokosa.

A kapcsolatuk elmérgesedett, és teljesen 
megszakadt. Houdini 1926ban meghalt, mert 
egy elhanyagolt vakbélgyulladással nem 
tudott megbirkózni a szervezete. A spiritiszták, 
asztaltáncoltatók, önjelölt varázslók világát persze 
nem sikerült megingatnia. Ma, majdnem száz évvel 
később, valóságos reneszánszukat élik a hasonló 
szeánszok, és gyanítható, hogy semmivel sincsenek 
kevesebben azok, akik hisznek is bennük.  

az embereket, és mélységesen felháborította a sok 
sarlatán gátlástalansága. Rendszeresen tartott 
bemutatókat, amelyeken pontosan ismertette 
a spiritiszták ravasz technikáit, sőt, nyilvánosan 
le is leplezett többet közülük. A közös érdeklődés 
a különbségek ellenére összehozta a két embert. 
Arthur Conan Doyle és Harry Houdini barátok lettek, 
és a vitáikat elintézték intellektuális síkon.

Ez azonban váratlan hirtelenséggel szakadt 
meg, amikor Houdini anyja, Weiss Cecilia 1913ban 
meghalt. Conan Doyle rávette a sokat tapasztalt 
szabadulóművészt, hogy vegyen részt egy szeánszon, 
ahol megidézi az anyja szellemét. Houdini valami 
oknál fogva belement a játékba. A médium alaposan 
felkészült a csalásra, és jól bevált módszerekkel 
előadta a palatáblára író szellem üzenetét. A szellem 
azonban sajnos nem tudott néhány dolgot Houdini 
anyjáról, ezért kiváló angolsággal írta meg az üzenetet, 
és a kereszt jelét rajzolta a táblára. Cecilia ilyeneket 
nem csinálhatott, mert Budapestről, a VII. kerületi 
Rákosárok utca 1ből vándorolt ki Amerikába, és egy 
rabbi feleségeként legfeljebb németül, magyarul vagy 
jiddisül beszélt. Nyilvánvalóan a kereszt sem játszott 
fontos szerepet az életében.

Sir ARTHUR CONAN DOYLE HARRY HOUDINI 
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Gyerekkorában mindenki érzi néha úgy, mintha film lenne az élete. 
Még a zenét is hallja hozzá. Még a snitteket, jelenetváltásokat is érzékeli. 
Még a szakadozó vásznat is látja, fekete-fehérben vagy villódzó színekkel. 
És felnőttként is jövünk néha ki úgy a moziból, mintha a film folytatódna. 
Végtelenítve. Banális dolog egy utcán sétálni, na de egy filmben tenni 
ugyanezt már mindjárt más! Rágyújtani mindennapos, de filmsztárosan 
végrehajtva micsoda jelentőségteljes gesztus! Mennyi gátlás, félelem, 
szorongás előz meg egy csókot, ámde a mozihősök milyen irigylésre 
méltóan snájdigok ebben is! 

Szoktunk beszélni életfilmről, de leginkább úgy, mint valamiről, amit 
a halál vagy halálközelség pillanatában látunk levetítve. Addig minden 
csak próba, gyakorlás, suta nyersanyag. Mintha a végcél a THE END 
lenne, no meg a stáblista zsibbasztó, zenés pergése tekintetünk előtt.

A film úgy tálalja magát, mintha valóság lenne, sőt, mintha erősebb 
valóság lenne, mint a bennünket körülvevő. Holott igazából módosí-
tott változat. Másfél óra sűrítmény pár perces snittekbe „ledugózva”, 
„dunsztolva”. Kipecázott, fontos fordulópontok sorozata. És mennyi 
módon kezelik, sütik, főzik, marinálják, bolondítják nekünk a nyers életet! 
Fölülről vagy alulnézetből szemlélhetjük a képsort. Belassulnak vagy 
felgyorsulnak az események. Pár évet átugrunk hirtelen, vagy egyetlen 
pillanat nyúlik a végtelenbe. Csak egy pisztolyt látunk. Egy remegő ujjat 
a ravaszon. Egy izzadó homlokot. Egy rémülettől összeszűkült szempárt. 
Egy gyűlölettől összeszűkült szempárt. Egy gigát, amint nagyot nyel. 
És mi rakjuk össze a mozaikot fejben.

A kanadai költőnő is módosított valóságot vetít elénk. Nem úgy mesél, 
mint aki az ablaküveg képernyőjén átsuhanó figurákat szeretne jellemezni: 
takarítónőt, gyárigazgatót, rendőrt, boltost, tanárt. Nem is féltékeny férjet, 
gyermekéért aggódó anyát, sikkasztásra készülő könyvelőt, kocsmába 
igyekvő kamaszt mutat. Nem sztorizik, nem látványosságra utazik, hanem 
inkább látványra, tömény közegre. Mintha röntgenfelvételen vagy egy 
törökfürdő ellenfényében vagy egy utcalámpa kévéjében látnánk a testeket. 
Hőingadozás, geometria, tükrözés, hóesés. Mindenki hasonló, bár min-
denki másként küszködő, másként igyekvő, másként lebegő sziluett. 

És amikor az a bizonyos valami áthatol az ablakon (vagy a pupillán), 
nem tudjuk, hogy kívülről befelé vagy belülről kifelé szakad ki a burok. 
Nem tudni, a lélek válik-e ki a testből, a beteg szabadul-e ki a szobából 
vagy egy külső küldött (angyal, hírhozó) tör be a belső térbe. Vajon ha 
a végső hártya, a végső filmréteg átszakad, akkor mi kerülünk át egy másik 
történetbe, vagy annak szereplői özönlik el magán(y)területünket?  

MAGÁNYTERÜLET

SZÖVEG   —
LACKFI JÁNOS 
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Vajúdó hóesés… Rögtön az elején megtorpant ez a szókapcsolat, várat-
lanságával eltűnődtet egy percre, nem is tudok továbblépni. Mint amikor 
az embernek szemébe fúj a hódara: elvakít és hunyorgat, de a hidege 
ki is józanít. Vajon mi születik itt ebben az ablak-tükörben, mi vajúdik 
a tekintet éles műtőfényében? Lépjünk tovább, kövessük a mondatok 
kopogását. Képek, képek… Létezők – emberek? Állatok? Angyalok? – 
mennek kinn, az utcán, megvillan a fény valami tárgyon, ami bentről 
a szobából nem látható. Nem látható csak a fény, az ablakon a zápor 
filmje, ahogy csorog le a víz az üvegen, mint a véghetetlen sírás. 

Valaki néz. Valaki figyel, és lélegzik, és igyekszik nem érezni sem-
mit. Mégis, valami fájdalmas szomorúság hatja át ezt a verset a világ 
jeges-havas-esős vízfátylai mögött, az igyekvő létezők erőterében. 
Csak sejtés ez, de mégis… Mi lehet itt a fájdalom forrása? Az ember 
bizony kíváncsi lesz, amikor egy ilyen enigmatikus verset olvas, 
ilyen szép, tiszta, mégis fátyolos, rejtekező szöveget. A szerző arcát, 
a szerző szemét szeretném látni, én is szeretnék behatolni a pupilla 
mögé, belekerülni a titkos történetbe.

És akkor nem bírom tovább. Tudom, hogy a versről kell beszélnem 
elsősorban, és nem a szerzőről, de most egyszerűen meg kell néznem, 
hogy kicsoda. Megnézem: felejthetetlenül intenzív nézésű fiatal nő. 
Elolvasom az életrajzát: váratlanul rövid. Igen, mert a szerző meghalt, 
nagyon fiatalon, alig két kötet után csatlakozva a huszonhat évesen 
távozott alkotók túlvilági elitklubjához. (A válogatott és összegyűjtött 
versei már csak a halála után jelenhettek meg.) Ráadásul beteg volt, 
öt éven át küzdött, mielőtt feladta a teste. A hőingadozás az élet-halál 
forróhideg mezsgyéjén egyensúlyozta a létét.

Innen van hát ez a húsba hatoló szomorúság: egy beteg nézi a vilá-
got. Nem önsajnálattal, hanem tiszta, hideg, elfogulatlan figyelemmel. 
Szeretettel, mondhatnám szinte, holott ez a szó messze van a vers 
objektív hangnemétől. Mondjunk akkor inkább ámulatot. Gyermeki 
elragadtatást. Ragyogás is van itt, valami fény, talán ez a sugár lép be 
az önfeledt pupilla sötétjébe, hogy ott előhívjon valami mást, amiről 
már beszélni sem lehet. Egy még titkosabb történetet, ami túl van 
a fogalmakon, túl van a testen, és végre túl van a fájdalmon is. Oda kell 
átjutni, a túlba – mert a szem csak az egyik kapu, ez érzékelés kapuja. 
Mintha a bibliai „tükör által homályosan” paraboláját olvasnánk – 
a szem túlfelén, a sok csalóka tükrözés mögött, végre magára, léte 
lényegére talál az ember. Evilágban éli át egy pillanatra a túlvilágot.  

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

Marie Uguay
A LÉT TÚLFELE

Képernyő az ablak
létezők haladnak át
vajúdó hóesésben
vagy zsibbadt fénytükrözésben
Záporok vászna vég nélkül mélyülő
Arcod fonákjára kopírozva az ablak
Feszes réteg
olaja rajza filmje
Mezők hőingadozás-geometriája
Kert
Üvegfal
Az egész világ a tekintet túlfelén
Valami áthatol az ablakon
a pupilla önfeledt
széttörik megreped
most az anyagba léptünk
színezüst tárgyra tértünk
a történetbe kerültünk
Végre dolgokat arcokat ízlelünk

 Lackfi János fordítása

ÁTSZÜLETNI A TÚLBA
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Ulmer Szilvia: Az X-generáció tagjai még ragaszkodnak a biztosnak látszó munkahelyek-
hez, ritkán váltanak. Az Y-oknál ez megváltozott, mert ők maguk is folyamatos változásra 
vannak kényszerítve, ezért sokkal gyorsabban reagálnak mindenre egy munkahelyen 
vagy a privát életben. Az internet világa folyamatosan informá ciókkal látja el őket, noha 
még nem olyan szinten használják, mint az utánuk következő Z-generáció tagjai, akik 
internet nélkül már nem is tudnak létezni – vagy majd az alfák, akik most még csak 
az óvodákban vannak. 

A legtöbb Y-generációs öt év után munkahelyet vált, mert úgy érzi, nincs elég kihívás 
és előny számára – és a váltásba beleértem a munkahelyen belüli pozícióváltást is. Nem 
ragaszkodunk úgy a munkahelyekhez, mint a szüleink. Anyukám most 50 éves, volt 
a munkahelyén egy vezetőváltás, és már ettől teljesen kétségbe esett, hogy most mi 
lesz, hogyan tovább. Ha ez egy Y-generációsnál játszódik le, ő máris gondolkodik, hogy 
itt van-e még a helye, vagy menjen-e tovább, mert mindig jön egy új lehetőség. Számára 
teljesen természetes a folyamatos változás. Vajon mi lehet más cégeknél? A baráti körben 
hallottak is nagy hatást gyakorolnak rá. Ha egy ismerőse azt mondja neki, fi gyuzz, te erre 
alkalmasabb lennél, akkor lehet, hogy váltani fog. Ez nála már nem úgy zajlik, mint egy 
X-generációsnál, hogy időpontot kér a főnökéhez, bemegy, megbeszélik a lehetőségeket – 
egy Y-generációs magában mérlegel, és a főnöke elé már kész tényekkel áll.

Különbség van a generáció 1980-as és 1990-es tagjai között. A harmincas éveikben 
járók családdal, egzisztenciával és hitelekkel rendelkeznek – ők hosszabban fontolgatják 
a munkahelyváltást, számukra nagyobb a tétje. Az 1990-es születésűek mögött viszont 
még sok esetben ott a szülői háttér, ezért nem félnek, ők mennek.  

AZ Y-GENERÁCIÓ 
ÉS A MUNKA VILÁGA
A munka világában ma egyre meghatározóbb az Y-generáció, vagyis az 1980 és 2000 között születettek, akiket 
rengeteg társadalmi hatás ért gyermekkorukban, a számítógép és az internet megjelenésével pedig kinyílt 
előttük a világ. Ulmer Szilvia karriertanácsadóval arról beszélgetett Kozák Annamária, az Életre-Való című műsor 
szerkesztő-riportere, hogy mindez mennyire befolyásolta az Y-generáció tagjainak hozzáállását a munkához.

Részlet a Magyar Katolikus Rádió 2017. január 11-én elhangzott Életre-Való c. műsorából.
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ÉDENTŐL BÁBELIG
Dér Katalin klasszika-fi lológus és teológus új könyve, az „Édentől Bábelig” illeszkedik korábbi, teológiai 
művei sorába, amelyek közérthetően, de tudományos igényességgel magyarázzák a Biblia szövegeit, 
közel hozva a régi történeteket a ma emberéhez.

Dér Katalin a Biblia teremtés- és őstörténetről szóló részét, a Teremtés 
könyvének 1–11. fejezetét tekinti át. Olyan elbeszélések tartoznak ide, 
mint a világ és az ember teremtése, az első emberpár bűnbeesése, 
Káin és Ábel, az első gyilkosság, a vízözön és Bábel tornyának építése. 
Isten ismeri a kezdetet, az ősmúltat, ismeri a jövendőt, a véget, és mind-
ezt közli is a kinyilatkoztatásban, kezdve az ég és a föld teremtésével itt, 
a Genezisben, zárva az új ég és új föld teremtésével a Szentírást lezáró 
Jelenésekben. Kezdet és vég, teremtés és új teremtés összefügg: ez 
is tárgya a kötetnek. A kezdet történeteivel az ember a maga létkér-
déseit fi rtatta; ezek a mai ember kérdései is. Miért olyan a világ, ami-
lyennek ismerjük? Hogyan keletkezett? Miként jöttek létre hajdan azok 
a természeti és társadalmi körülmények, amelyek jelenünket meg-
határozzák? Miért oly ellentmondásos lény az ember, csodálatos és 
nyomorult egyszerre? Miért van a jó és szerető Isten teremtette világ-
ban annyi szenvedés, rossz, nyomor, bűn, háború, betegség? És miért 
van halál, a lét legabszurdabb adottsága? Honnan ered és hová vezet 
a bűn, az egyének és a közösségek örök lázadása Isten ellen? Miért van 
annyi konfl iktus, idegenség ember és Isten, ember és természet, nép 
és nép között? Miért él meghasonlásban a férfi  a nővel, a nő a férfi vel, 
az ember a természettel, a munkával, Istennel, önmagával? Miért ölte 
meg Káin a testvérét, és miért öli ma is az egyik ember a másikat? Miért 
pusztította el Isten az özönvízzel, amit teremtett? Miért épült Bábel tor-
nya, és miért épülnek a mai bábeli tornyok, az emberi gőg, önhittség és 
hatalomvágy égbe nyúló tornyai? Ezek az örökérvényű kérdések állnak 
a bibliai őstörténet középpontjában, így a kötet középpontjában is.  

Dér Katalin: Édentől Bábelig. Kairosz Kiadó, 2016.

SZÖVEG   —
HORVÁTH PÁL fi lozófus
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Persze Lázár és Jézus feltámadása egészen más. Jézus 
az öröklétre támadt fel, és nem hal meg többé – Lázár 
az ideiglenes feltámasztással mulandó földi életét 
éli tovább, aztán ismét meghal. Az evangéliumban 
a hangsúly Jézusra, a csodálkozó tömegre, a rokonokra, 
a síró asszonyokra esik, Lázár pusztán a csoda 
passzív tárgya. A szépirodalmi feldolgozások szerzői 
viszont rendszerint megfordítják az evangéliumi 
nézőpontot, Lázárt állítják középpontba, azt, 
ahogyan, feltételezésük szerint, ő megélhette földi 
élete újrakezdését vagy folytatódását. „Lázár” című 
négysorosában Nemes Nagy Ágnes is őt teszi meg 
főszereplőnek, még Jézus személye sem tűnik fel:

Amint lassan felült, balválla-tájt
egy teljes élet minden izma fájt.
Halála úgy letépve, mint a géz.
Mert feltámadni éppolyan nehéz.
A költő azt igyekszik átérezni és láttatni, amit 

a halálból újraélesztett Lázár érezhetett, a fájdalmat 
tagjaiban, a negyednapja halott test lassú mozdulatát, 
ahogy felül, a gézzel, halotti lepleivel együtt testéről 
letépett halált, azt a mélységes kételkedést, amelyet 
az élet fájdalmát már jól ismerő, és felnőttként most 

újra született, az életbe mintegy visszakényszerített 
ember érezhetett a feltámadás örömmámora helyett. 
„Mert feltámadni éppolyan nehéz” – mint micsoda? Mint 
meghalni? Vagy mint élni ebben a világban? A mondat 
szándékoltan befejezetlen, nyitott, többféle értelmet 
sejtet. Talán annak az életnek a kritikája, amelyben élni 
is, meghalni is fáj? Vagy a modern emberről készült 
gyorsfelvétel, aki sem életét, sem a halált nem képes 
magáénak fogadni? Netán a hitevesztett mai ember 
kritikája a Biblia, Jézus, az egész evangélium iránt? 
Azé az emberé, aki az örök életre szóló feltámadást sem 
tudja már másként felfogni, csak úgy, mint kényszerű 
visszatuszkolást az életbe? A menthetetlen mai emberé, 
aki nem hajlandó, immár nem is képes többé megérteni, 
hogy akkor hát miért szenvedte végig Isten az egész 
történelmet Immánuelként, velünk lévő Istenként, 
miért vállalta Isten Fia a legrútabb halált, sőt, ízlelte meg 
az Istentől elhagyatott létezés állapotát, a kárhozatot is: 
„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (22. zsoltár)

A „Lázár” című vers az én olvasatomban végzetes 
diagnózis a ma emberéről, aki szemében az életnek – 
sem a saját, sem a másik életének – feltétlen értéke nem 
evidencia többé.  

SZÖVEG   —
DÉR KATALIN klasszika-filológus

SOROZAT   —
BIBLIA ÉS IRODALOM

LÁZÁR FELTÁMASZTÁSA
Lázár feltámasztása a János-evangéliumban Jézus feltámadásának előképe. Ez pedig 
a keresztény hit lényege, mert „ha a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt 
fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor semmi értelme nincs a hiteteknek” – jelenti 
ki Pál apostol. Ám mi a helyzet a feltámadással olyan korban, amikor az élet már nem 
a legfőbb érték, és a halál, a nemlét, a semmi nem a legfőbb rossz többé?
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 – Sok évfordulót ünnepelnek a piaristák 2017-ben. 
 – Valóban sok szép évfordulós ünnepet hoz számunkra 
2017. 400 éve, 1617ben alapította meg Kalazanci 
Szent József a szerzetesrendet. Alapítónkat pedig, akit 
egymás között Kalazanciusnak is nevezünk, 250 éve 
avatták szentté. A pesti iskolánk pedig éppen 300 éves. 
De vannak 25 éves évfordulóink is: a váci és a szegedi 
iskoláink 25 éve indultak újra, a gödi szakiskolánk pedig 
szintén 25 éve létesült. 

A piaristák egy tanító szerzetesrend tagjai. Kalazanci 
Szent József már 1597ben létrehozta az iskoláját, mert 
úgy látta, hogy a szegény gyerekeket oktatással tudja 
hosszú távon segíteni. Később felismerte, hogy egy 
iskola működtetéséhez közösség kell, ezért társakat 
keresett, és 1617ben a tanító szerzetesközösség 
megalapításával tette fenntarthatóvá az iskolát. 
Az ő távlatos gondolkodásának köszönhető, hogy ma 
ennyi piarista iskola van szerte a világban. Kalazancius 
biztató példakép abból a nézőpontból is, hogy bele lehet 
„szentülni” a pedagógushivatásba.

 – Az ünneplés egyben a nyitás lehetősége 
is az érdeklődő emberek felé. 
Milyen megemlékezéseket terveznek idén?
 – A jubileumokhoz sok ünnepség kapcsolódik majd 
azokon a helyeken, ahol piarista létesítmények 
működnek. A teljesség igénye nélkül: áprilisban 
szervezünk piarista ifjúsági találkozót Pesten, 
valamint kórustalálkozót és képzőművészeti versenyt 
a diákoknak. A Budapesti Történeti Múzeumban 
2017 novemberében nyílik majd egy nagy, átfogó 
kiállítás „Hitre, tudásra” címmel, amely a piaristák 
szerepét mutatja be a magyar művelődéstörténetben. 
300 éve folyamatosan működő pesti iskolánkba 
ünnepelni hívjuk majd az öregdiákokat, tudományos 
és művészeti rendezvények, koncertek is kapcsolódnak 
az ünnepléshez, és a pesti városházán díszközgyűléssel 
emlékeznek a jubileumra.

BELE LEHET „SZENTÜLNI” 
A PEDAGÓGUSHIVATÁSBA
A piaristák 400 éve
A budapesti Piarista Gimnázium és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Duna-parti épületegyüttese 
korábban az ELTE Bölcsészettudományi Karának székhelye volt. Az egykori csúnya, lepusztult épület 
hihetetlenül megszépült, kivilágosodott, amióta jogos tulajdonosaihoz visszakerült. Itt beszélgettem 
Labancz Zsolttal, a Piarista Rend magyarországi tartományfőnökével jubileumokról és feladatokról.

SZÖVEG   —
KÖLNEI LÍVIA

KÉP  —
SZATHMÁRY MELINDA
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jelentős szerepük van, mert rajtuk keresztül „tagozódunk 
be” igazán a társadalomba. Most alakul egy izgalmas 
közösségi forma is körülöttünk, a Piarista Testvériség, 
amelyben világi emberek is el tudnak köteleződni 
ígérettel a kalazanciusi lelkiség mellett.

 – A szociális érzékenységet hogyan lehet a tanítás 
keretei között megvalósítani? Hogyan kerülik el, hogy 
a piarista iskolák ne csupán „elitképzők” legyenek?
 – Sok régióban vagyunk jelen: Pesten, 
Mosonmagyaróváron, Kecskeméten, Vácott, Gödön, 
Nagykanizsán, Szegeden, Sátoraljaújhelyen, és egy kis 
jelenlétünk van Csíkszeredában is… A köznevelésnek 
is különféle ágazataiban dolgozunk: óvodától 
érettségiig foglalkozunk fiatalokkal, illetve egy 25 fős 
egyetemi szakkollégiumunk is van. A Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskolának harmadrészben 
fenntartói vagyunk, így egy kicsit részt veszünk 
a felsőoktatásban is. A szociális érzékenység mindig 
jelen volt a piarista nevelésben: az osztályok, iskolai 
közösségek kiegyenlítő szociális hálóként is működnek, 
megoldjuk, hogy soha senki ne maradjon ki programból 
azért, mert anyagi háttere azt nem teszi lehetővé. 
Gödi szakiskolánk és kollégiumunk erőteljes nyitást 
jelent az iparos–szakmunkás réteg felé, és ide nagyon 
nehéz családi háttérből is érkeznek diákok. Néhány 
hónapja indult Sátoraljaújhelyen a Tanodánk, ahol 
30 általános iskolás cigány gyermekkel foglalkozunk 
délutánonként, napközi jelleggel. Együtt tanulunk 
velük, és fejlesztő foglalkozásokat is tartunk nekik. 
Ott egyébként középiskolai kollégiumunk is működik 
25 éve, ahol szintén sok hátrányos helyzetű diák lakik. 
Legújabb kezdeményezésünk Vácott egy munkaerő
diagnosztikai és munkapiaci elhelyezkedést segítő 
központ, amely különleges nevelési igényű és hátrányos 
helyzetű fiataloknak nyújt majd segítséget, akiknek 
nehézségeik lehetnek a munkakezdéssel. Ez olyan 
úttörő kezdeményezés Magyarországon, hogy még 
a jogszabályi háttere is csak most alakul.  

 – A piaristák soha nem éltek visszavonultan. Küldetésük 
– „tanítás által evangelizálni” – a világhoz szól. 
 – Kalazanci Szent Józsefnek hármas célja volt 
az iskolával: egyrészt – természetesen – oktatni, 
azaz praktikus tudást adni a diákoknak, másrészt 
az Evangélium üzenetét továbbítani a tanítás által. 
A harmadik pedig a szociális szempont: az iskolai 
oktatásnevelés a társadalom jobbá tételének eszköze 
is. Mintha ez az utóbbi szempont ma Magyarországon 
teljesen háttérbe szorulna. A cél csak annyi, hogy 
legyen naprakész tudása a diákoknak, hogy egyénileg 
érvényesüljenek, de nagyon kevés szó esik a társadalom 
alakításáról, arról, hogy milyen társadalmat szeretnénk, 
és ahhoz mire kell ma nevelni és oktatni a diákokat. 

 – Hogyan lehetne koncentrikus körökként elképzelni 
azt a szervezeti felépítést, ahogyan beépülnek 
a társadalomba?
 – Ha hagymahéjszerűen képzeljük el, legbelül 
a szerzetesközösség van, azután azok a kollégáink, akik 
velünk együtt „hordozzák” az iskolákat. A nevelőoktató 
munkát többségében világi kollégáink végzik, átlagosan 
háromnégy szerzetes rendtárs dolgozik egy iskolában. 
A külsőbb körökben azután ott vannak a diákjaink és 
szüleik, valamint az öregdiákjaink, akiknek nagyon 

 Labancz Zsolt, a Piarista Rend magyarországi tartományfőnöke
 Kép: Szathmáry Melinda

A teljes interjú – a piarista szerzetesnőkről, 
a Piarista Testvériségről, a rendalapító lelki 
fejlődéséről, az „új pünkösdről” 
és az utánpótlásról – a kepmas.hu oldalon 
olvasható, a Társalgó rovatban. 
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SZÖVEG   —
LACKFI JÁNOS 

SOROZAT   —
FRISS FORGÁCSOK

Ha az embernek lányai vannak, az sok mindennel jár, 
azon túl is, hogy a nehéz napok száma egy hónapra 
vetítve meglehetősen magas. Pár éve a guta ütött meg, 
amikor a firenzei H&M kirakatüvegén át megláttam 
a Michelangelo-féle Dávidot, épp odalátszott. Mondtam, 
shoppingoljon, akinek hét anyja van, találkozunk fél óra 
múlva a kijáratnál! Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
akkor már régóta vonszoltuk őket templomról templomra, 
és mostanában mondják is, hogy Úristen, nemrég tanulták 
az egészet, akkor fogalmuk se volt, hol járnak. Ám amúgy 
főként itthon nyaralunk, paradicsomot termesztünk, 
én fürdöm a kertbe kitett szőlőskádban (népi nevén 
Zsámbéki Magyar Tenger, azaz ZSMT), vagy bámulom 
a fellegek végtelenül színpompás, akrobatikus formációit 
a teraszunkon csüngő függőágyból. Mondják, a felhőnézés 
a jobb agyféltekét mozgósítja, ilyenkor valóságos 
bodybuilderré duzzadhat elmémnek az a fele.

Rémálmom, hogy fulladás általi halállal végzem. 
Gyerekkoromban rettegéssel vegyes élvezettel olvastam 
újra meg újra valamelyik Flavius történetét, aki mint 
fogságba esett római nemes, büszkeségből úgy lett 
öngyilkos, hogy a börtönben visszatartotta a lélegzetét. 
Kicsi gyerekként kétszer ugrottam úgy a medencébe, 
hogy nem tudtam úszni. A leányfalui strandon voltaképp 
csak leguggoltam a sekély vízben, de nem tudtam felállni 
a sokktól, ott maradtam volna, szálltak a buborékok. 
Orfűn pedig ellestem a nagyoktól, hogyan kell fejest 
ugrani, aztán sutty. Első esetben anyám, a másodikban 
apám húzott ki... 

Nem szeretem, hogy csapongó természet vagyok. 
Nagy fogadalmakat teszek: „eztán soha nem szúrom 
el az időmet szókirakóval” vagy „eztán mindennap 
megtanulom egy madár latin nevét”. Aztán két perc múlva 
átlépem az egészet, és nyargalok a gazosban, mint egy 
hülye kutya. Így nem lehet élni... Így élek...

Elég háklis vagyok a modorosságokra, előszeretettel 
parodizálom is az ilyesmit. Olyannyira, hogy mint 
a légypapírra, rám ragadnak mások modorosságai, 
és folyton gunyorosan idézgetem szavuk járását: helóbeló 
e muelo, szióka-mióka, fini a kajci-majci, szervusz-vizibusz, 
hogy ityeg a fityeg, ha nem vagyok vindisgréc, gályázunk 
látástól mikulásig. Aztán egy szép napon elfeledkezem 
az irónia hozzáadagolásáról, és ott állok talpig mások 
rettentő modorában, mint egy levitézlett karácsonyfa.

Nagy forradalmár vagyok, annyi szent. Míg egyetemen 
tanítottam, somlói galuskát is vettem az ebédhez, és azt 
ettem meg előbb, nem a főételt. Közben elvonult előttem 
szüleim, nagyszüleim, óvodapedagógusaim és tanáraim 
arcképcsarnoka, amint száztagú kórusként áriázzák, hogy 
ELŐBB A SO-HÓS, AZTÁN A BEFEJE-HE-ZÉS! És a képükbe 
vigyorogtam mint életem teljhatalmú ura. Punks not dead!

Túlzásba visszük manapság a zsenikultuszt. Ne ássátok 
már az árkot, majd jön egy zseni, és megoldja! Pedig tudjuk, 
a zsenialitás abból a bizonyos kilencvenkilenc százalék 
verejtékből és egy százalék tehetségből áll össze. Túl sokat 
várunk a zsenialitástól, nem tűnik fel, hogy meló az egész. 
Plusz valami plusz. De nem fordítva. Meló nélkül nem 
megy. Csak pluszból nem lehet építkezni.  

SHOPPINGOLÁS, FULLADÁS, 
FORRADALOM
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Már működik, de lehetne jobb?

Érzi, hogy valami hiányzik?

Kellene egy profi coach és a 
legnagyobb tanácsadó cégek  

legjobb ötletei?

Tanuljon, fejlődjön, tegye ismertté cégét, 
mindezt egy rádióműsor keretein belül!

További információ és jelentkezés:
www.gr2.hu

Gazdasági Reality műsor

A Trend FM 94,2  
Önt és vállalkozását keresi!

vedd át ingyenes promobox  
várandóscsomagodat  

az
várandóscsomagodvárandóscsomagodv

az  -ban!

átvevőkódodat az édes kisbabám  
mobil alkalmazásból töltheted le!

www.promobox.hu
varandoscsomag@promobox.hu

www.edeskisbabam.hu



FARSANGI MULATSÁG
Februárban gyermektáncház várja a családokat a gödöllői 
Művészetek Házában. A zenét a Kolompos együttes 
szolgáltatja.

Gödöllő, 2017. február 26.

ANYÁM TYÚKJA (2.)
Az Örkény Színház művészei a magyar irodalom kötelező 
verseit adják elő – ezúttal azokat, amelyek a korábbi 
előadásból kimaradtak. Az est rendezője Mácsai Pál. 
A februári időpontokra sajnos már csak nagyon kevés jegy 
van, a színház remélhetőleg műsorra tűzi még az előadást 
az évad során. 

Budapest, Örkény István Színház

LEBOMLÓ TÜKREI AZ EMLÉKEZETNEK.  
ERDÉLYI ALKOTÓK ÉS 1956
Az „Ilyen nagy dolog a szabadság?” című kiállítás téma-
választásához kapcsolódva a Petőfi Irodalmi Múzeum 
új tárlata a forradalom kevésbé ismert vonatkozásaiból 
ad ízelítőt. Visszaemlékezések, interjúk, műalkotások 
mozaikkockáiból állítanak emléket olyan erdélyi értelmi-
ségi sorsoknak, amelyeket egy ideál iránti lelkesedés és 
a szabadságvágyra válaszként következett megtorlás írt át 
radikálisan.

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2017. április 23-ig 

FEBRUÁRI KIMENŐ

ÖSSZEÁLLÍTOTTA   —
BAKA ILDIKÓ, FODOR KRISZTINA

SOROZAT   —
KIMENŐ
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Részlet az Anyám tyúkja (1.) című előadásból
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Dávid Gyula (irodalomtörténész), Lakó Elemér (nyelvész) és Varró János 
(irodalomtörténész), későbbi ’56-os elítéltek 1956 nyarán a Bolyai Egyetem 
Bölcsészkarának udvarán.
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PARÁZSFUVOLÁCSKA
Szegeden februárban mutatják be a „Varázsfuvola” 
gyermekváltozatát. A darab a történet gyerekeknek szóló 
olvasatát kínálja, szövegét Emanuel Schikaneder librettójá-
nak és Harsányi Zsolt fordításának felhasználásával Lackfi 
János írta, a zene pedig természetesen Mozart műve. 

Szegedi Nemzeti Színház, 2017. február 24.

ÓDA
Az Óbudai Danubia Zenekar az „Otthon vagyunk”-sorozat 
2. koncertjén Bartók I. hegedűversenyét és Mahler V. 
szimfóniáját adja elő. A koncert előtt beavató előadás lesz, 
amelyet Eckhardt Gábor zongoraművész, zenepedagógus 
tart zenebejátszásokkal, képvetítéssel és számos zenei 
csemegével fűszerezve. A sorozat 3. koncertje márciusban, 
a 4. májusban lesz. 

Budapest, Zeneakadémia, 2017. február 15.
 

KERESZTÉNY SZÍNHÁZI FESZTIVÁL
A fesztivált negyedik alkalommal rendezik meg. 
Az Újszínházban a közönség határon túli magyar társulatok 
vendégjátékát is élvezheti. Megnézhetjük többek között 
a Fehér szarvast, A funtineli boszorkányt, A kassai polgáro-
kat, és előadást tart Böjte Csaba ferences rendi szerzetes is. 

Budapest, Újszínház, 2017. február 3–8.
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Részlet „A királynő aranyból van (Stuart Mária)” című előadásból
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HERCZKU ÁGNES NÉPDALÉNEKES:
„Tekintsünk most el a tánc járulékos előnyeitől, amiről orvosi tanulmányok özöne 
szól, hogy – a zenével egyetemben – az agyféltekék milyen eldugott szegleteit 
stimulálja, és ezzel a koordinációs, logikai, mentális képességekre milyen 
pozitív hatással van. Nézzük csak a hétköznapokat! Táncolni jó. Együtt táncolni 
valakivel: nagyon jó! Tehát most nem a táncparkett magányosan tomboló 
ördögeiről beszélek – bár ez az individualista tánc is lehet felszabadító erejű –, 
hanem a beszélgetni vágyókról. Egy jó tánc olyan, mint egy jó beszélgetés. Ehhez 
persze ismerni kell a nyelvet, a közösen „beszélhetőt”, és ezzel el is érkeztünk 
az első leküzdendő akadályhoz: meg kell tanulni azt. Akiknek készségük, majd 
képességük van arra, a táncnyelv „szavaiból”, pusztán fizikai energiákból, 
érintésekből, támasztásokból és ellentartásokból is megértik egymást. 
Kialakul egy mentális viszony is, hiszen nem lehet úgy párosan táncolni, hogy ne 
figyeljünk a másikra. Egy kedves honvédos kollégám írta le egyszer, miért szeret 
különösen az egyik kolléganőmmel táncolni: „Azt se kell mondanom, hogy fapapucs.” 

„MOST CSAK ÁTVETŐZÜNK,  
GALAMBOM VAGY FORGATSZ?”

A páros tánc remek kommunikációs és párkapcsolati segítség, aki nem űzi, 
nem is érti, mennyire komoly ereje van. Olyan emberek vallottak nekünk erről, 
akiknek mindennapjai elképzelhetetlenek lennének nélküle.

SZÖVEG   —
SZABÓ EMESE

SZABAD EGY TÁNCRA?
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nem kell profi nak lenni ahhoz, hogy valakik jól tudjanak 
együtt táncolni. És arra is, hogy „első táncra” is lehet 
valakivel „jót beszélgetni”. (Ugye sokunknak van olyan 
élménye, hogy egy vadidegennel azonnal megtalálta 
a közös hangot, és vele órákig beszélgetett?) 
Mielőtt azonban győzelmi zászlót bontanának 
a férfi olvasók a magyar néptánc hagyományos 
férfi szerepet éltető és megerősítő mivolta okán, 
szabadjon megemlékeznem a karjuk alatt szerényen 
sirülő nők szerepének fontosságáról... A férfi  
hiába akarná vezetni a nőt, ha az nem partnere. 
A kölcsönösség viszonya tehát (itt is) sokkal 
hangsúlyosabb és fontosabb, mint az alá vagy 
fölérendeltség.

Ha mindezt egy nagyobb közösségben műveljük, 
mondjuk egy néptánccsoportban, esetleg már 
gyerekkortól, akkor a szocializáció előnyeit talán nem 
is kell taglalnom. Néhány észrevételt mint egykori 
tánctanár teszek. Gyerekeknél tapasztaltam, hogy 
akiknek az életéből hiányzik a közös, iskolán kívül is 
közösséget teremtő mozgás (jelesül a tánc), azoknak 
nagyobb problémát jelent az ismerkedés, a beilleszkedés, 
az érintést lehetőleg kerülik, sután vihognak, amikor azt 
mondom nekik, fogják meg egymás vállát. 

Ez a fi zikai kommunikációnak egy metafi zikai szintje. 
Mint két jó barát vagy egy szerelmespár szavak nélküli 
beszélgetése.

Szokták az is mondani, hogy azt, ki milyen 
ember, játék közben lehet igazán megismerni. Akár 
társasjátékról vagy sportról van szó, hamar kibújik 
az egoista vagy a magát alárendelő, a háttérben 
segítőkész, a határozott, a bizonytalan, a kockázatvállaló, 
a visszahúzódó, és sorolhatnám. A tánc is egy játék, ergo 

„táncoljunk egyet, megmondom ki vagy.”
A magyar néptánc – igazodva patriarchális 

társadalmi berendezkedésünkhöz – túlnyomórészt 
a férfi  irányítására épül. A páros táncokban a férfi  
az „agy”, az ő improvizációját követi le a nő. Ha ez a férfi  
teszetosza, határozatlan – horribile dictu: ügyetlen –, 
akkor a tánc is suta és bukdácsoló lesz, silányabb 
tornagyakorlat, mert a nő nem érti, mit akar a másik. 
(Most csak átvetőzünk, galambom, vagy forgatsz, 
forgunk...?) Ha a férfi  nemcsak ügyes mozgású, de 
kellően intelligensen tudja felmérni, milyen szinten van 
párja a táncban, és abból hogyan tudja mindkettejük 
számára a legjobbat kihozni, akkor valami csoda 
történik, és a külső szemlélő számára is élmény lesz ez 
a harmonikus dialóg. Ezzel arra is akartam utalni, hogy 

Kép – Bácsi Róbert László

89MELLÉKLET



vívmány, a reneszánsz idején jött létre, előtte a világon 
sehol máshol nem létezett. Ezt jó tudni. Az pedig 
nagyon szomorú, hogy ma maga a táncolás megy 
ki a divatból. Például az én gyerekkoromban még 
minden mulatóhelyen volt egy táncparkett, bárki bárkit 
felkérhetett, ismerkedhetett. Azóta viszont igencsak 
beszűkültek az ilyen lehetőségek.

A tánc divatja a reneszánsz korban kialakuló 
emberközpontúságnak köszönhető. Akkoriban 
a nőket megérinteni nem nagyon lehetett, ők külön 
körben táncoltak: külön férfi és női körtáncok voltak, 
koedukációról nem beszélhettünk. Csak fokozatosan 
alakult ki, hogy a férfiak és a nők egyáltalán 
megfoghatták egymást, együtt táncolhattak. 
A tánc históriája a kultúrtörténetnek egy nagyon 
jelentős része, viszont mára mindez nagyrészt eltűnt. 

Mi a hagyományos paraszti közösségek táncait 
kutatjuk, mert ők még a legutolsó időkig táncoltak, 
náluk a tánc a kommunikációnak és az egymás 
megismerésének legjobb eszköze, a párválasztás 
legfontosabb segítsége volt, megismerhették a testi 
közelség érzését, azt, hogy szeretike egymás illatát, 
hogy megfelelően reagálnake egymás mozdulatára, 

Amikor azt mondom, álljanak a párjukkal szemben, 
tegyék mindkét kezüket a vállára, és nézzenek rá, 
végképp zavarba jönnek, kajláskodnak, elpirulnak. 
Pusztán attól, hogy valakihez hozzá kell érniük és 
kommunikálniuk kell(ene) egymás intim szféráján 
belül. Ez persze érthető. Dolgoznak a hormonok. 
Annak izgalma, hogy egy másik testhez érünk, 
felnőttkorban sem mellékes, hiszen csak a fizikai 
kontaktus lehetősége is – mások szeme láttára, fényes 
nappal! – tud bizsergető lenni. Akik viszont abba 
szoktak bele, akár már 6–7 éves koruk óta, hogy 
a táncórán megfogják egymás kezét, állják egymás 
tekintetét, egymással táncolnak (játszanak, 
beszélgetnek), akiknek az érintés természetes, 
egyszerűbben veszik az akadályokat, barátkozóbbak, 
könnyebben illeszkednek be egy új közösségbe, és 
csupa ilyen rózsaszín dolgok… Az ő kommunikációjuk 
felnőttkorukban is sokkal gördülékenyebb, nincs 
bennük annyi gátlás, felesleges szemérem. Hordoznak 
magukban egy olyan természetességet, fesztelenséget, 
sőt, megkockáztatom: tartást, ami irigylendő.

A vonakodóknak: elsősorban ne a szocializáló ereje 
miatt táncoljanak! Hanem mert az együtt táncolás 
olyan adrenalinbombát robbant fel bennük, olyan 
örömet okoz, amiről tapasztalat híján szinte lehetetlen 
beszélni. Próbálják ki! Hihetetlen élmény! „Előre, csak 
előre, lássuk, mi lesz belőle!”

SEBŐ FERENC ÉNEKES, ZENÉSZ ÉS NÉPZENEKUTATÓ:
„A tánc témáját általában csak tudományos szempontból 
szokták nézni, tehát aszerint, hogyan alakult ki, milyen 
története van. A társastánc kifejezetten európai 

Kép – Profimedia - Red Dot

„A TÁNC AZ ÉRZELMEK 
ARTIKULÁCIÓJÁNAK 

UGYANOLYAN FONTOS 
ESZKÖZE, MINT 

A TÁRSALKODÁS.” 
(SEBŐ FERENC)

A MELLÉKLE T TÁMOGATÓJA A VÁRKERT BAZÁR 

tematikus melléklet

90 MELLÉKLET



Rengetegszer találkozom esküvőre készülő párokkal 
is, vagy akik csak szeretnének megtanulni táncolni. 
Ők a hétköznapi hajtás után éppen tánc közben tudnak 
végre igazán egymásra fi gyelni, akár egymáshoz 
visszatalálni. Azzal, hogy ilyenkor a férfi  megtanul 
vezetni, fel tudja venni hagyományos szerepét. 
Mi pedig tanárként mindig igyekszünk a feleségeket 
biztatni arra, hogy váljanak inkább fi gyelővé, hagyják, 
hogy a férjük irányítson akkor is, ha nem megy nekik 
azonnal. Ez ugyanis nekik komoly önbizalmat adhat, 
és a tánc válságokon is átsegítheti a párokat. Arra is 
volt már példa, hogy olyasvalaki kért táncleckéket, 
akinek a pszichológusa javasolta a tanfolyamot, hogy 
a kapcsolatukban felborult szerepeket tánc közben 
helyre lehessen állítani.

A zenének és a mozgásnak köszönhetően tánc közben 
a szervezet endorfi nt termel, a hormonok pedig jó 
közérzetet biztosítanak. Segíti a helyes testtartást és járást 
is, az intenzív mozgás pedig komoly kalóriaégető!”  

érintésére. Ennek során kiderülhetett, ha valamit 
jobb volt nem folytatni, mert úgysem vezet sehova. 
Magyarán a férfi ak és a nők testileg és szellemileg 
is tesztelhették egymást, megtudhatták, illeneke 
egymáshoz vagy sem.

A tánc szabályai módot adtak arra is, hogy a fi úk ne 
csak egyegy lányba botoljanak bele, hanem sokakat 
megismerhessenek. Nem véletlen tehát, hogy régen 
mindenki mindenkivel táncolt: Karsai Zsiga bácsi, 
az egyik fontos adatközlőm például azt mesélte, hogy 
a fi úk tizenhét faluba mentek el a lányok után. És mivel 
tudtak közeledni? Azzal, hogy táncoltak velük, így 
megismerhették a lányokat közelebbről is. Ehhez képest 
a mai fi atalok nagyon hátrányos helyzetben vannak, 
berogynak az iskolapadba, megismernek valakit, aztán 
elveszik feleségül, pár év múlva pedig elválnak, mert 
nem megfelelően választottak, nem ismerték meg 
egymást kellőképp. A tánc segíti azt, hogy az emberek 
információt szerezhessenek egymásról. Fontos az is, 
hogy tánccal olyan indulatokat és érzéseket lehet 
levezetni, amelyeket sem a beszéddel, sem magával 
a zenével nem lehet. A tánc az érzelmek artikulációjának 
ugyanolyan fontos eszköze, mint a társalkodás. 
Szóval lehet nélküle élni, de nem érdemes.”

MOLNÁR ANDREA TÁNCMŰVÉSZ, TÁNCPEDAGÓGUS: 
„A társastáncot már kisgyerekkorban el lehet kezdeni, 
akkor, amikor a nemek közti kommunikáció nehéz, 
mert a lányok inkább lányokkal barátkoznak, a fi úk 
pedig fi úkkal. A tánc ezeket a gátlásokat oldja, hiszen 
az órán nélkülözhetetlen a kommunikáció, sőt, a fi zikai 
kontaktus.

Mivel a társastánc oktatása szorosan összefonódott 
az illemtannal és az etikettel, ezen régi hagyományok 
őrzését és ápolását mi tánctanárok is támogatjuk 
a tanfolyamokon – természetesen kevésbé szigorú 
megkötésekkel és 20. századi nyelven. Csak egy példa 
a sok közül: ha egy férfi  felkér egy hölgyet, akkor illik 
a szűkebb társaságban mindenkit felkérnie, viszont 
három táncnál többet nem illik táncolni ugyanazzal 
a partnerrel. Elsőként mindig a saját társával táncoljon 
egy úr, azzal, akivel az eseményre érkezett. Ezek ódivatú 
gesztusoknak tűnhetnek, de a bálokban még ma is 
kimondatlan szabályok.

Kép – Koch Balázs
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Ó, csak még egyszer azt az éjszakát! S az éjszakára 
a táncos nappalokat! 

Nem aludt Barranquillában azon a héten senki. 
Aki nem táncolt, az pihent, hogy aztán újra beálljon 
a többiek közé. A zenekarok az utcasarkokon táboroztak 
le, bevették magukat az áruházak lépcsőire, a piac 
közepére, a színpadokra, és zenéltek, zenéltek.

Néztem a tömegben Fernandót és Mireillát. A fiú 
indián mintákkal szőtt kalapjával finoman maga elé 
legyezett, eltitkolt pajzán mozdulat volt ez, udvarlás… 
Aztán táncosa háta mögé fordult kígyózón, úgy, hogy 
a következő pillanatban már elébe simult, válla nem 
rezdült, fejét nem tekergette, mégis mindig szembenéztek 
egymással. Mosolyogtak. Mireilla úgy fogta fodros 
szoknyáját, mint egy királynő, aki semmit nem árul el, de 
minden mozdulata nőt ígér, boldogságra termett, odaadó, 
mégis büszke lányt. Aprókat lép, kezében szorosan 
összekötözött, csokornyi gyertya. Éjszaka így táncolnak 
cumbiát, lángoló gyertyákkal, oly finoman mozdulva, 
hogy nem csöppen viasz a lányok kezére. 

És cumbiát táncolnak drága öreg asszonyok vidám, 
heves vérű öreg emberekkel, szállnak a vágyakozás 
szárnyán, aprókat csosszanva, mosolyogva. 
És táncolnak az édes gyerekek, mert már úgy születnek, 
zenével a fülükben és ritmussal a lábukban.  

És nem hagyják el, nem felejtik el. Mosolyognak errefelé 
az emberek, mert tudják, hogy az élet, ez a keserves, 
nehéz élet nem más, mint egy tánc. A vágyakozás 
tánca… Abban az éjszakai kocsmában senki nem ült 
az asztaloknál. Minden teremtett lélek táncolt. Latinok, 
feketék, spanyolok, indiánok utódai táncoltak a kocsma 
előtt, odabent és kint az utcán. Párban, szorosan. 
Csak a lábuk mozgott s a csípőjük, az se nagyon. Fejüket 
összetámasztották, nem látták egymást, érezték. 
Sokuknak csukva volt a szeme.

Ez volt az első kolumbiai éjszaka, amikor táncolni 
kezdtem. Feszes lett a bőröm, és hevesebben vert 
a szívem. És nincs vége. Hallom ma is… 

Si, senora, csak a csípőt… Nem, a válla nem mozog… 
Egyenes a dereka… A szeme, a szeme elárul mindent… 
Csak finoman… Bueno! Bueno, senora! Érzi, érzi 
a cumbiát…?!  

SZÖVEG   —
SCHÄFFER ERZSÉBET
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ölelt, keresett minden mozdulata. Odaadó volt, asszonyi. 
Aki látta, táncolni kezdett maga is.

Szilaj ritmusba kezdtek akkor a zenészek, nem 
pihent, ugrott, majd megállt a lány. Lassan megmozdult 
a csípője. Apró, észrevétlen, öntudatlan lépések 
mozgatták a testét, külön mozdult, mégis harmóniában 
minden porcikája. Rezgett a kicsi melle, rázkódtak 
a vállai, dereka kígyózva tekergett. Férfi ak, nők nézték 
vágyakozva. A lány észrevette, mosolygott. 

Egyszer csak a körből kivált egy férfi . Hosszú, 
jelentéktelen külsejű ember, amíg el nem kezdett 
táncolni. Feszes, néma mozdulatokkal járta körül 
a lányt. Sokáig tartott ez a hangtalan udvarlás. Aztán 
bólintott, és felvágta a fejét. Kitárta a karját, és elkapta 
a feléje pörgő testet. Összekapaszkodtak. És onnantól, 
mint akik száz éve együtt táncolnak, minden 
mozdulatuk egymásnak szólt. Sokáig csak a kezük ért 
egymáshoz. Aztán fordultában a vállával megérintette 
egyik a másikat. A lány megtorpant, a férfi  magához 
ölelte, kipördítette és visszavonta. A lány kérette magát, 
a férfi  engedett, pár lépésnyire távolodott. De csak hogy 
visszajöhessen. Dobbantottak, meghajoltak, a lány 
fölcsapta a szoknyáját, a férfi  derékban elkapta, magasra 
emelte. És akkor hirtelen abbamaradt a zene. 

De a varázs még tartott… A férfi  lassan lefejtette kezét 
a lány derekáról. Két lépést hátrált, és mélyen meghajolt. 
És eltűnt, mintha soha ott sem lett volna…

Te voltál…?  

Az első igazi találkozásunk is tánc volt. Emlékszel? 
Az üres tornateremben valami szalontánc tanfolyam 
kezdődött. A fontoskodó tánctanár föltett egy zenét. 
Tangót. Sohasem tangóztam. Te sem. Egy pillanat volt, 
egymásra néztünk. És akkor átfogtad a derekamat, 
összekulcsolódtak a kezek, és lépdelni kezdtünk a zene 
ütemére. Először csak bohóckodva. Aztán történt 
valami... Megéreztem a testedet, pedig csak fi nom 
érintéssel értél hozzám. A zene lassult, majd újra feszes, 
sürgető ritmusra váltott. Kipördítettél, visszaforgattál. 
Így maradtunk szoros ölelésben. Néhány pillanat, és 
máris vitt a lábunk, hajlott a derekam, fogtál, engedtél, 
megálltunk zihálva. Sokáig, sokáig tartott ez a játék. 
Akkor már nemcsak a testedet éreztem, a lelkedet is. 

Istenem… Azóta tudom, a tánc varázs. Ima. 
Könyörgés. Vágy. Odaadás. Játék. Elengedés. Kérés. 
Öröm. Tobzódás. Szeretet. Szerelem…

Add meg azt az első táncot még egyszer, Istenem! 
Emlékszem arra a régi lányra, talán én voltam, talán 

nem… ha zenét hallott, megpördült a tengelye körül. 
Remegett a vágytól, hogy táncolhasson. 

Ha megpendült egy gitár, lerúgta a saruját, dereka mögé 
tette a kezét, kihúzta magát, és oldalt lépett. Hirtelen 
mélyen előrehajolt, aztán fölemelkedett, ringatta a felső 
testét, így váltogatta a lépéseket. Monoton, férfi as tánc 
volt ilyenkor a tánca, kihívó, büszke. 

Aztán váltott a zene, lágyan elomlók lettek 
a mozdulatai. Összefogott haját kibontotta, hajladozott, 

Álmomban táncoltunk. Ahogy olyan sokszor. Együtt és magunkban. 
Veled csak így lehetett. Fogtál és elengedtél… Simultál és elmentél… 

TÁNC, VELED…
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A nagymamámat az 1920as évek végén még édesanyja kísérte a tánciskolába, ahol 
az eladósorban lévő lányok az illemszabályok betartásával, szülői felügyelet mellett 
kaptak lehetőséget az ismerkedésre. Minden a felkéréssel indult, s kölcsönös 
szimpátia esetén hazakíséréssel zárult a mulatság. A történet folytatódott a következő 
bálok alkalmával, lépésről lépésre közelebb került egymáshoz a pár, táncuk egyre 
harmonikusabbá vált, míg végül úgy döntöttek, hogy a hétköznapokban is kettesben 
folytatják tovább: összeházasodtak. Ezeknek az ismerkedési szokásoknak lassan egy 
évszázada, mégis, még ma is megdobogtatja szívünket a romantikája. Tánciskolák 
és táncklubok azonban ma is működnek, és bár világunk nagyot fordult, ma is 
sokan vannak, akik számára elsődleges örömforrás a páros tánc. A Virányosi 
Közösségi Házban működő Harmónia Táncklub egykori növendékei, öregdiákjai 
kétévente összegyűlnek, hogy ismét táncra perdüljenek egymással, és hódoljanak 
szenvedélyüknek, amely az idő múlásával láthatóan mit sem változott.

– Én ötéves koromtól jártam ide, tizenhárom éven keresztül voltam e családias hangulatú 
közösség tagja – meséli Orsi. – Bár párra nem itt leltem, és a férjem nem igazán szeret táncolni, 
sokat tanultam fiatalként a férfi–nő kapcsolatról. Az etikett elsajátítása mellett megtanultam, 
hogy egy nőnek legyen tartása. Önbizalmat kaptam, és annak a tudását, hogy a testem az enyém. 
A férfi irányít, de nekem ellen kell tartanom, hogy ez ne váljon görcsössé és erőszakossá – majd 
hirtelen megfogja a kezem, és megmutatja, azaz inkább a mozdulattal érezteti, hogy 
mind a határozatlanság, mind pedig a dominancia mennyire működésképtelenné tesz 
egy párost. – Vezetnie valóban a férfinek kell, de nekem ezt ügyesen kell ellensúlyoznom, s csak 
annyira tud irányítani engem, amennyire ezt neki megengedem. 

LÉGIES LÉPÉSEKBEN A VALÓSÁG TALAJÁN
Van egy olyan művészet, amelyet virtuális világunk nem tudott beszippantani, mert teljes fizikai, lelki és 
szellemi jelenlét szükségeltetik hozzá. Párban táncolni csak a valóságban lehet. Ha harmóniában lépegetünk, 
figyelünk egymásra, és fogjuk egymás kezét, öröm az együttlét. Ha ellentétes irányba húzunk, jobbra-balra 
kacsintgatunk, és ujjaink már nem kulcsolódnak össze, szakadék tátong közöttünk. A társastánc a férfi–nő 
kapcsolat egyik legszebb megnyilvánulása. E témakört jártuk körbe egy táncklub egykori diákjaival és egy 
tánctanárral.

SZÖVEG   —
KESZLER PATRÍCIA
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a fi zikai érintés visszacsempészésével a férfi  újra kinyílhat, és 
a pár újra közel kerülhet egymáshoz lelkileg is, ám ehhez a nő 
részéről is nagyfokú empátiára van szükség. Én már gyerekfejjel 
bekerültem a táncklubba, közösségre leltem, azt is mondhatom, 
hogy a táncon szocializálódtam. Átsegített a kamaszkoromon, 
megtanított a fi ú–lány kapcsolat egészséges kezelésére, a testi 
érintkezés természetességére, és általánosságban az emberi 
viszonyok harmonikus ápolására is. 

A táncterem lassan megtelik, felsorakoznak a hölgyek 
és urak egymással szemben, jöhet a felkérés, kezdődhet 
a tánc. Angolkeringő. A látvány magával ragadó, s bár 
én a falat támasztva csak tekintetemmel követem 
a párokat, megfog a belőlük áradó harmónia. Életre 
kelnek az elhangzott mondatok, s felidéződik bennem 
is egy kép, amikor egy áramszünetnek köszönhetően 
egy gangos ház parkettás lakásában, egy hordozható 
magnó és néhány gyertya társaságában órákig táncoltam 
a legnagyobb boldogságban valakivel. Aztán ez a kép 
lassacskán szertefoszlik, egy pesti kávéházban ücsörgök, 
és Juhász Györgyi nívódíjas táncpedagógussal beszélgetek 
az esküvőre készülő párokról.

PÁRTERÁPIA A PARKETTEN
A tükrös, parkettás teremben szól az andalító zene, 
váltakoznak a stílusok, a ritmusok, és lassan, de biztosan 
gyűlnek a volt táncosok. Fiatalok, középkorúak, 
akiket összeköt ez a sokak szemében múltidézésnek 
tűnő szórakozási forma, a társastánc. Sebastiánnal, 
akinek felnőtté válása szintén e táncklubhoz 
köthető, a ruhatárban futunk össze. A chilei–magyar 
növendékből azóta elismert koreográfus cseperedett, 
ma már színészeknek adja tovább tudását. – A tánc 
az én szememben egy kommunikációs csatorna, férfi  és nő 
párbeszéde egymással. A férfi é a vezető szerep, ám ez a tanulás 
során egyre kifi nomultabbá válik, cizelláltabb lesz, ami által 
a partner visszajelzéseinek is egyre nagyobb tér jut, s végül 
a nő számára is lehetővé válik az improvizáció. A táncban 
a nehézség egyik fő forrása, hogy egy olyan, a valóságtól eltérő, 
idegen élethelyzetben találják magukat a nők, ahol kénytelenek 
átadni a stafétát férfi partnerük számára. Ám a tapasztalataim 
azt mutatják, hogy képesek ezt a helyzetet jól kezelni és 
elsajátítani ezt a fajta hozzáállást. A férfi akat nehezebb rávenni 
a táncolásra, de ha sikerül, csodás átalakulások születhetnek 
általa. Egy diszfunkcionális házasságban például a tánc útján, 
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származó udvari táncoknál még a szertartásmester 
vezényelte le szigorú illemszabályok szerint 
a táncrendet, a testi érintés kizárt volt, helyette 
kendőt cserélgettek egymás között a táncosok. 
A XX. század húszasharmincas éveiben a gramofon 
megjelenésével e táncok meghódították az egész 
európai polgárságot. Megjelentek a tánciskolák és 
a hivatásos tánctanárok.

– Tizennyolc éven át tanítottam Budán – meséli 
Györgyi  –, és sajnos nem mondhatjuk, hogy a tánc ma 
reneszánszát élné. Vasárnaponként annak idején 120 gyerek 
is összegyűlt egy délután a táncklubban, ma örülünk, ha egy-
egy húszfős csoport összeverődik. A kamaszok önszántukból 
nem jönnek, ha pedig szülői nyomásra iratkoznak be, dacból 
sem követik a lépéseket. Pedig a tánc azon túl, hogy kitűnő 
mozgásforma, megtanít a kapcsolatteremtésre is. Ha egy 
tízéves kisfiú megszokja, hogy a tánciskolában odamenjen 
felkérni a partnerét, a későbbiekben sem fog szégyenkezni, 

ESKÜVŐK, BÁLOK, PÁROK
 – Ma nagy divatja van az esküvői táncoktatásnak. Öröm 
ez a tevékenység, hiszen egy boldog alkalomra készítem 
fel a fiatalokat. S bár egy életre szóló kapcsolat kapujában 
állnak, sokszor az első óra után érezhető, hogy kikből 
lesz harmonikus páros, és kikből kevésbé. Leginkább 
a konfliktuskezelésből és az egymás iránti türelemből vagy 
türelmetlenségből látszik, hogy a menyasszony és vőlegény 
kapcsolata milyen is valójában. Volt olyan, hogy néhány 
táncóra után a páros elköszönt, mert a tánc döbbentette rá 
őket, hogy mégsem funkcionálnak jól együtt, párban, ám 
inkább az a jellemző, hogy a közös motiváció még inkább 
összekovácsolja a két embert. 

Az esküvőkön továbbra is az első helyen 
az angolkeringő áll, de a többi standard társastánc, 
így a tangó, a bécsi keringő, a slowfox és a quickstep 
is népszerű, s természetesen a latin táncok is. 
Az elsődlegesen Franciaországból és Angliából 

A MELLÉKLE T TÁMOGATÓJA A VÁRKERT BAZÁR 

Ké
p 

- P
ro

fim
ed

ia
 - 

R
ed

 D
ot

tematikus melléklet

96 MELLÉKLET



ha szeretne megismerkedni a kiszemeltjével. Volt, hogy 
a csoportomba járt 4–5 igencsak feltűnő kinézetű srác, tizenhat 
évesek lehettek, testékszerek, szöges kabát, bakancs, először 
nem is tudtam mire vélni a jelenlétüket. Aztán pár óra után 
kiderült, hogy ők egyébként a Piarista Gimnáziumba járnak, és 
komolyan szeretnének megtanulni keringőzni, mert jó néhány 
jövőbeni alkalom lesz, amikor bizonyítaniuk illene. Ma is vonzó, 
ha egy fi ú tud táncolni, és szánalmas, ha a lány a felkérést 
tánctudás hiányában visszautasítja. A tánc a kultúránk része, 
táncolni tudni kell. Telefonon nem lehet táncolni. Muszáj 
találkozni.

NEM KÉSŐ MEGTENNI AZ ELSŐ LÉPÉSEKET
A fi atalok talán megsejtik egyszer e művészet varázsát, 
az idősek pedig újra rákapnak az ízére. Sokak életéből 
kimaradt a tánc, s talán csak ötven–hatvan évesen 
szánják el magukat arra, hogy beiratkozzanak egy 
tánciskolába. Ők valószínűleg azonban már tisztában 

vannak a tánc gyógyító erejével: nemcsak kiváló 
stresszoldó, hanem az elhízás, szélütés, cukorbetegség, 
szív és érrendszeri problémák és a korai öregedés 
ellen is hatásos. Beindítja a test regeneráló képességét, 
megemeli a szerotonin és dopaminszintet, úgy 
doppingol, hogy közben egészséges. Táncolni 
igazi örömforrás, s bár az első lépések megtétele 
mindig nehéz, érdemes nekiindulni. Kezdetnek 
akár választhatjuk a 2012ben készült „Napos oldal” 
(Silver Lining Playbook) című mozit is – Bradley 
Cooper és a női főszerep megformálásáért Oscardíjjal 
jutalmazott Jennifer Lawrence játékával –, amely két 
zűrös, önmagával hadilábon álló, elveszettnek hitt 
fi atal életre és egymásra találását meséli el a közös 
táncleckék és az együtt átélt siker bemutatásával. Aztán 
eltolhatjuk a fotelt, felcsavarhatjuk a szőnyeget, de akár 
közösen be is iratkozhatunk egy tánctanfolyamra. Csak 
nyerhetünk vele.  
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„Muszáj táncolni, mert az élet egy tánc” – hangzik el a fiatal elvált párhoz intézett jó tanács 
egy bölcs, idős férj szájából a „Páros megváltás” című olasz filmdrámában. Gaetano 
és Delia tíz év után döntöttek a válás mellett, de gyermekeik miatt nem szakították 
meg végérvényesen a kapcsolatukat, és az érzelmeik sem múltak el nyomtalanul. 
A néző előtt kibontakoznak házasságuk boldog és olykor viharos pillanatai. Az idős 
férfi életbölcsessége rávilágít arra, hogy a párkapcsolatok dinamikája mennyire 
rímel a társastánc lépéseire, amikor teljes lényünkkel koncentrálunk a saját testünk 
és a párunk rezdüléseire. Csak akkor lehet harmonikus a táncunk, ha egységben 
vagyunk, ha képesek vagyunk ráhangolódni a másik mozdulataira, tudunk vezetni, 
de követni is, és ami talán a legfontosabb: jelen vagyunk abban a mozdulatban/
párbeszédben, ami az adott pillanatban zajlik. Ez talán az egyik oka annak, hogy 
a párkapcsolatokkal foglalkozó filmek gyakran használják a tánc motívumát, hogy 
még kifejezőbbé és szemléletesebbé tegyék a szereplők közti kapcsolatot, a vonzást 
és taszítást. A párkapcsolatok ugyanis nem statikusak, hanem fejlődésen mennek 
keresztül, amelynek során szerencsés esetben a pár tagjai a szimbiotikus, összeolvadt 
mitudattól a differenciálódáson és leváláson keresztül újra eljutnak az egyensúly 
kialakításáig, a meghitt összetartozás érzéséig. Nehezen találhatnánk erre az érzelmi 
hullámvasútra, vagyis az elkülönülő, önálló lét, valamint a kapcsolati kötődés közti 
egyensúly megtalálására jobb művészeti kifejezést a táncnál. 

SZERELEM A TÁNC NYELVÉN
A tánc az ismerkedésben, a szerelmi szenvedély fellángolásában is nagy szerepet 
játszik. Bizonyára mindnyájan emlékszünk Johnny és Baby, a „Dirty Dancing” híres 
párosának szerelmére. Filmük sikere nyomán számos hasonlóan szövődő szerelmi 
kapcsolatot mutattak be a filmvásznon. Bogdán István a „Régi magyar mulatságok” 
című művében leírja, hogy hasonlóan látták a tánc és csábítás kapcsolatát őseink 
is: „…házasembernek sem nagyon illett táncolni, a menyecske pedig csak az ura engedelmével 
rophatta, akkor is módjával. A népi felfogás szerint ugyanis a tánc a fiataloké, és arra való, hogy 

MUSZÁJ TÁNCOLNI!
A párkapcsolatról szóló filmek kedvenc motívuma a tánc. Mi az, amit el lehet vele mondani 
férfi és nő viszonyáról? Hogyan hat ránk ez a sportként, szórakozásként vagy művészetként 
átélt tevékenység a pszichológus szerint?

SZÖVEG   —
SZŐNYI LÍDIA pszichológus
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érzéseinket, vágyainkat és félelmeinket a test nyelvén 
kifejezni. Gondoljunk csak a „Fekete Hattyú” című 
fi lmben főszerepet játszó balerinára, akinek a tánca 
elemi erővel mutatja be az érzelmek széles skáláját! 
Hasonló élményben volt részem akkor is, amikor 
a Pécsi Balett előadásában a „Hófehérke és a hét törpe” c. 
darabot néztem a kislányaimmal. Még az egészen kicsi, 
2 és 4 éves kislányok is megértették a szavak nélkül 
játszódó történetet.

Izgalmas tapasztalás, hogy nézőként szinte mi 
magunk is érezzük a mozdulatokat a testünkben 

– mások mozgásának megfi gyelésekor ugyanis 
a motoros agykéreg izgalomba kerül. A fi lm vagy 
a színpadi mű tökéletessége és varázslatossága azonban 
nem a valóság. Valószínűleg nekünk, hétköznapi 
embereknek sohasem adatik meg a minden részletében 
hibátlan tánc. De valójában nem is ez a célunk, hanem 
a megélt felszabadultság és öröm, és az, hogy képesek 
legyünk odafi gyelni a saját, illetve a másik rezdüléseire. 
Éppen úgy, mint a párkapcsolatban.  

összeédesedjenek: egy pár legyen belőlük.” Ugyanakkor 
Maráz Anikó, aki 451 táncoló ember szokásait és igényeit 
vizsgálta, arra a következtetésre jutott, hogy nem 
a párkapcsolat vagy a szexpartner keresése a tánc fő 
indítéka, hanem a megélt öröm és hangulat. A fi úknál 
azért felmerült az ismerkedés igénye is, míg a lányoknál 
inkább a nőiesség megélése, az önbizalomszerzés, 
az önkifejezés tartoztak a motiváló tényezők közé.

TÁNCLÉPÉSBEN AZ EGÉSZSÉG FELÉ
A tánc kedvező hatással van a pszichés egészségre, 
és javítja az agyműködést is. Depressziós betegeket 
vizsgáló tanulmány bizonyítja, hogy a kilenchetes 
salsaoktatás hatására jelentősen javult a betegek 
hangulata, egy másik kutatás során pedig azt találták, 
hogy a tangótáncosoknak a tánc után alacsonyabb volt 
a stressz, illetve magasabb a tesztoszteronszintjük, 
szexisebbnek és lazábbnak érezték magukat.

Ugyanakkor a tánc több, mint egyszerű sport vagy 
mozgás, hiszen képesek vagyunk általa legbelsőbb 
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Egykor közkedvelt bazári látványosság volt a medvetáncoltatás, ennek azonban 
az állat természetes viselkedésformáihoz nem sok köze van – legföljebb annyi, hogy 
a kiváló egyensúlyérzékkel és megbízható, stabil talpakkal rendelkező medve képes és 
hajlandó két lábra állni, és néhány lépést felegyenesedve megtenni. Ezt a tulajdonságát 
használták ki a mutatványosok arra, hogy hol szelídebb, hol kegyetlenebb 
módszerekkel táncolásra idomítsák. A medvetáncoltatás Európában főként 
a Balkánon volt elterjedt szokás. A medvéket egészen fiatalon, kicsi bocs korukban 
fogták be, és az orrukba karikát fűztek, hogy irányíthatók legyenek. Szerencsére ezt 
a szokást a legtöbb országban törvény is tiltja, az utolsó táncoló medvéket állatvédő 
szervezetek vették gondjaikba.

MEDVETÁNC HELYETT KUTYATÁNC 
Míg a láncon táncoltatott medvék egyáltalán nem örömükben perdültek táncra, 
addig az egyik legfiatalabb kutyás sportág, a dog dancing, azaz kutyás tánc négylábú 
versenyzőin látszik a lelkesedés. A kutya és gazdája egymással összehangoltan 
mozogva, zenére mutatják be gyakorlataikat, amelyek különféle lépésekből, 
forgásokból, ugrásokból állnak. Azok a kutyafajták a legalkalmasabbak erre, 
amelyekben egyrészt rendkívül nagy az együttműködési hajlam, másrészt 
a testalkatuk fizikailag is alkalmassá teszi őket arra, hogy akár kétlábon állva 
egyensúlyozzanak, vagy felugorjanak a gazdájuk hátára. A kész műsorszám közben 
a tréner szinte semmilyen látható utasítást nem ad a kutyának, ám a produkció mögött 
természetesen tömérdek gyakorlás van.

SZÖVEG   —
MIRTSE ÁRON 

SOROZAT   —
VADÁLLATOK KÖZELRŐL

TÁNCOLÓ ÁLLATVILÁG
A tánc a  mozdulat művészete: lehet gyors és lassú, társas, páros 
vagy magányos, de mozdulatai mindig jól megkülönböztethetők más, 
hétköznapi mozgásoktól, és általában van valami meghatározott célja.  
De vajon csak az emberre jellemző a tánc?
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ÍZELTLÁBÚ TÁNCOSOK
Ezek azonban még mindig tanult, pontosabban 
ember által tanított mozgásformák, amelyek nem 
képezik részét az állat természetes viselkedésének. 
Ám a tánc az ember közreműködése nélkül is megjelenik 
az állatvilágban, méghozzá egészen korán, már 
a gerinctelen állatok körében is. A skorpiók párosodását 
például hosszas, szertartásos tánc előzi meg: ollóikkal 
összekapaszkodva órákig lépkednek jobbrabalra, 

előrehátra. Talán még látványosabb a Nyugat
Ausztráliában élő pávapókok tánca: ennek a parányi, 
mindössze félcentis ugrópóknak a hímje káprázatosan 
színes potrohlebenyét a pávakakas legyezőjéhez 
hasonlóan felmeresztve és harmadik pár lábát emelgetve 
igyekszik felhívni magára a kevésbé színes nőstény 
figyelmét. Látható tehát, hogy a tánc az állatvilágban 
többnyire a párválasztással van összefüggésben – mint 
ahogy alapjában véve az embereknél is.

TÁNCOLÓ ÁLLATVILÁG
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TOLLASBÁL 
A legnagyobb táncosok az állatvilágban a madarak, 
akiknél a tánc természetesen szintén az udvarlás 
eszköze. A darvak egész életükre választanak párt, 
de kapcsolatukat évről évre megerősítik a párzási 
időszakban bemutatott rituális táncukkal; meg
meghajolva bókolnak egymás előtt. A lugasépítő madár 
a táncához még tánctermet is épít, hogy választottját 
még inkább elkápráztassa, a paradicsommadár 
pedig énekkel kíséri akrobatikus táncprodukcióját. 
A pávakakas méreténél fogva nyugodtabb, lassabb 
tánclépésekben piruettezik: nála a mozdulatok helyett 
inkább az öltözéken van a hangsúly. Vannak olyan 
madarak is, amelyek násztáncukat nem a földön, hanem 
a levegőben mutatják be: ilyen például az Afrikában 
honos bukázó sas, de tél végén, kora tavasszal a hazai 
ragadozómadarak, illetve varjúfélék nászrepülését is 
gyakran megcsodálhatjuk.

FLAMENCO AZ AKVÁRIUMBAN
Van azonban példa a harci táncra is, ilyet főleg 
a halak körében láthatunk: ilyenkor a jellegzetes 
mozdulatok nem a kiszemelt partnernek szólnak, 
hanem a felbukkanó vetélytársnak. A sziámi 
harcoshal hímje riválisát megpillantva széttárja 
kopoltyúfedőit, hogy minél nagyobbnak tűnjék, és 
testét ízben meghajlítva, remegő testtel, oldalazó 
úszással, széttárt úszósugarakkal, uszonyait 
hirtelen mozdulatokkal rázvalobogtatva igyekszik 
megfélemlíteni. Különösen látványos ez a hal 
fátyolúszós, fénylő bíbor vagy más élénk színekben 
játszó tenyészváltozatainál, amelyek valóban 
a flamencotáncosok lobogó ruháját idézik – annyi 
különbséggel, hogy a „szoknyát” itt a hím viseli. 
Jellegzetes harci táncot jár a tüskés pikó hímje is: nála 
a párbajra hívás fejre állva, függőleges testhelyzetben 
történik. Ké
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MAJOMTÁNC A VIHARRAL
Végezetül külön figyelmet érdemel a csimpánzok 
esőtánca, amelyre a híres főemlőskutató, Jane 
Goodall figyelt fel először. A jellegzetes, hangokkal 
kísért táncot, amelynek során ágakat tördelnek, 
bokrokat ráznak, botokat hajigálnak, a hím 
csimpánzok akkor adják elő, amikor bizonyos 
jelekből (pl. mennydörgésből) érzik, hogy vihar 
közeleg, vagy már el is kezdődött. A nőstények 
nem vesznek részt a produkcióban, csak nézőként 
figyelik. Néhány évvel ezelőtt Jill Pruetz antropológus 
Szenegálban megfigyelte, hogy hasonlóképpen 
reagálnak a csimpánzok az erdőtűz közeledtére is. 
Nem tudni pontosan, mi ennek a viselkedésnek a célja, 
hogy a lelkesedés vagy a harag fűtie az emberszabású 
táncosokat, de a természeti jelenségek szertartásos 
tánccal való kísérése akár a spirituális élet kezdetleges 
formája is lehet.  

A TARANTULA NEVŰ PÓKRÓL EGYKOR AZT 
TARTOTTÁK, HOGY CSÍPÉSÉNEK HATÁSÁRA 
A MEGMART SZEMÉLY ŐRÜLT TÁNCBA KEZD 
– INNEN A TARANTELLA NEVŰ OLASZ TÁNC 

ELNEVEZÉSE. MAGA A PÓK A FARKASPÓKFÉLÉK 
KÖZÉ TARTOZIK, ÉS DÉL-OLASZORSZÁGBAN 

HONOS, DE SOKSZOR A DÉL-AMERIKÁBÓL 
SZÁRMAZÓ, NAGYTESTŰ MADÁRPÓKOKAT IS 

TARANTULAKÉNT EMLEGETIK.

A KORONÁS DARVAK TÁNCÁNAK EGYES 
MOZDULATAIT AZ ÉLŐHELYÉN LAKÓ AFRIKAI 

TÖRZSEK NÉPI TÁNCAIBAN IS FELFEDEZHETJÜK.

EGYES KAKADUK HAJLAMOSAK ZENÉRE 
RITMIKUSAN HAJLADOZNI ÉS LÁBAIKAT 

EMELGETNI: VALÓBAN TÁNCOLNAK.



Ez a tánc – amelyet a fiókák már pár napos korukban 
elkezdenek tanulni – az ősidőktől kezdve izgatja 
az emberiség fantáziáját. Az amerikai Cornell Egyetem 
kutatói a Kr.e. 6500 évesre datált neolit településen, 
a törökországi Çatalhöyükben zajló ásatásokon érdekes, 
darutollból készült karokra bukkantak, amelyek 
táncjelmezek lehettek. Plutarkhosz a Minotauruszt 
elpusztító Thészeuszról és társairól feljegyezte, hogy 
midőn Délosz szigetén partra szálltak, örömükben 
darutáncot lejtettek. Megjelenik a tánc a magyar 
kultúrában is: a tápéi darudübörgő páros tánc, amelynek 
egyes alaplépései – dobogós kétlépéses csárdás, amelynek 
vége felhúzott térddel végzett félfordulat – a gázlómadár 
mozgására emlékeztetnek. A délafrikai batwák, 
a szibériai osztjákok vagy a japán ainuk hagyományai 
közé tartozik a kosztümös darutánc, de az ősi kínai 
temetési szertartásnál is darvaknak öltöztek.

Visszatérve Japánhoz, a szigetországban honos 
mandzsu, avagy japán darut – évezredes hagyományok 
ide vagy oda – a 19. század végén kihaltnak gondolták, 

ehhez főképp Hokkaido szigetének gyors ipari 
fejlődése és az ezzel járó mocsárlecsapolások 
vezettek. Aztán az 1920as években felfedeztek 
20 példányt a Kushiromocsárban. Bár az élőhelyet 
természetvédelmi területté nyilvánították, a viharos 
történelmi idők miatt a mandzsu darvak száma alig 
gyarapodott, 30 évvel később is csak 33 példányt 
jegyeztek fel. Ráadásul 1952 tele többnapos hóviharral 
érkezett meg, amely könnyen a madarak éhenhalását 
okozhatta volna, de a helyi iskolások kukoricaszemeket 
szórtak a befagyott patakokra, ez megmentette az egész 
populáció életét. Azóta hagyomány és turisztikai 
esemény lett a darvak etetése, élőhelyük a Kushiro
mocsárban pedig 1987 óta nemzeti park. A darvak száma 
azóta az ezret is meghaladta, így van remény, hogy nem 
csak origamikban vagy neonreklámokban élnek örökké. 
Különleges nyelvészeti véletlen, hogy japán nyelven 
tancho a daru megnevezése, ami annak tükrében érdekes 
magyarul, hogy a darvak jellemzően télen, havas időben 
kezdik meg násztáncukat.   

SZÖVEG   —
PÁCZAI TAMÁS

SOROZAT   —
TERMÉSZETKÖZELBEN

EGY RÖPKE PILLANAT
Egy japán legenda szerint a darvak több ezer évig élnek, így nem csoda, hogy a távol-keleti ország kultúrájának 
egyik legfontosabb motívuma a daru: az örökkévalóság mellett a szerencse és a hűség jelképe. Úgy tartják, 
hogy aki házasodás előtt hajtogat ezer papírdarut (origami), békés és boldog házaséletre számíthat. A daru nem 
véletlenül vált sok kultúra meghatározó elemévé: a madarak egész életre választanak párt, kontinenseket repülnek 
át vonulás közben, kecses táncuk az egész állatvilágban egyedülállóan bonyolult koreográfiával rendelkezik. 
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Hotel Kapitány����superior Wellness
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19. • Tel./Fax: +36 87 550 166 • +36 87 550 167

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

Nálunk minden nap új élmény Vár!

AKCIÓS TÉLI ÉS TAVASZI HÉTKÖZNAPOK SÜMEGEN

Aktív kikapcsolódás, történelmi környezet • megfi zethető ár, 4 csil-
lag superior minőség • egyedi élmények, családi pihenés • kalan-
dozás az időben – egészen a középkorig!

Téli pihenés vagy tavaszi feltöltődés?
Mindkettő még fantasztikus előfoglalási kedvezménnyel foglalható: 
hétköznapi kényeztetés… • csodálatos wellness fürdő… • középkori 
hangulat… • történelmi programok… • …a Hotel Kapitány����superior 
Wellness-ben!

2 vagy 3 éjszaka félpanzióval, lovagi torna bemutatóval
már 11 900 Ft/fő/éj-től!

A kedvezmény visszavonásig érvényes, az ajánlatok 2017. április 28-ig, vasárnap-péntek között foglalhatóak,
kivéve kiemelt és ünnepi időszakok!

Legyen részese Ön is egy középkori varázslatnak, vegyen részt lovagi torna bemutatónkon, kóstolja meg 
az ínycsiklandó középkori lakomát, fedezze fel velünk egy csodás középkori vár rejtélyei, ismerje meg 
e távoli kor életét, a középkori mindennapokat, harcokat, és közben pihenjen szállodánkban!
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2017.kormany.hu

• a kormány célja, hogy minden magyar családnak legyen saját lakása vagy háza

• már több mint 30 ezren igényelték a családi otthonteremtési kedvezményt

• az otthonteremtést segíti a csökkentett áfa és a kedvezményes állami hitel is
10 MILLIÓ FORINT OTTHONTEREMTÉSRE

190x235mm.indd   1 11/01/17   10:49



„SZIJJÁRTÓNÉ PAPP SZILVIA, 
FANTASZTIKUS ANYUKA, 
SZERETŐ FELESÉG, KEMÉNYKEZŰ 
ÜZLETASSZONY, CSODÁS TANÍTVÁNY 
ÉS NEM UTOLSÓSORBAN A LEGJOBB 
BARÁTNŐM! AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 
MINDENBEN MELLETTEM VOLT, 
CSAK TANULTAM TŐLE ÉS A MAI NAPIG 
TISZTELEM AZÉRT, … AMILYEN!”
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