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Szerkesztői levél
„mi: az űrhajósok hasonnevű országának bennszülöttei,
(…) behajózzuk véghetetlen vágyaink 
kozmikus terét: besötétedik az űr: a csillagközi utasok 
konyhaasztal mellé ülnek: bableves illata száll kanalak türelmetlen 
kocogtatása szól: drótostót apáink nem hiába drótozgatták mindunta-
lan össze a disszociatív személyiség szertehulló világát.”
(Michal Habaj)

A mostani számunkat formáló történet 
(némi önkényességgel) 1980. május 
20-án kezdődött a Bajkonuri űrrepü-
lőtéren, ahol a Szojuz-36 fedélzetén 
várta kilövését Farkas Bertalan, az 
első (meg ugye eddig unikális) ma-
gyar űrhajós.

Áttétnek a 33 évvel ezelőtti ese-
ményhez egy ölünkbe hullott interjú 
szolgált, aminek apropóján monito-
roztuk az űrhajózás orvos-gyakor-
latilag impozáns pontjait. A hátbor-
zongatóan érdekes végtelen űr fekete 
ágait kémlelve utánajártunk, mi fán 
kell teremnie a kozmikus outfitnek, 
mit eszik az asztronauta, ha flamós, 
és közben milyen élettani adaptáló-
dáson megy keresztül. 

Persze, mielőtt a szivárványon túli orbitális 
pályára állnánk, úton a szökési sebesség felé, 
a tornasorban közelebbi magasságokban is 
kérdezősködtünk kicsit. Így meleg szívvel 
ajánlom a pécsi Légimentőkkel készített ripor-
tunkat, akikkel egy egész délelőttöt és egy kis 
szelet délutánt volt szerencsénk eltölteni.

A grandiózus tudomány és a medicina viselt 
dolgai mellett  intellektuális felelőtlenség len-
ne nem szót ejteni a II. Irodalmi Est díjazott 
verseiről, amelyek a méltatáson túl oldalakat 

is kaptak. Jól fognak esni, mint 
az augusztusi fűtésszámla.

Aktuális számunkban 
beszélgettünk Dr. Szakály 
Péter transzplantációs se-
bésszel, valamint (szusz-
szanásnyi szünet után) 
újraindult Sikeres nők 
sorozatunk, ahol ezúttal 
Prof. Dr. Pintér Erika 
és Dr. Lubics Szilvia 
ültek le velünk. 

Az utóbbi évek rész-
vétel szempontjából 

egyre apadó tendenciája, a 
kafkai kínok és a dolog fon-

tossága miatt bővebb gondolato-
kat érdemel még a TDK-ról szóló 

debütáló szériánk. (Ezzel) Itt (talán) 
meghúztuk a hajókürtöt, ahol első bemutat-
kozónk: Ezer Péter meséli el, mivel üti el az 
időt a laborban.

Mindezeken túl még koncertélmények, 
ajánlók, szubjektívek, utazási beszámolók és 
az egyre dagadó English pages kaptak helyet 
közkézen forgó számunkban.

Az olvasáshoz fékevesztett kéjt kívánok!

írta: Horváth Bálint
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Felelős európai 1,5 kg-os agyvelő, melynek 
jellegzetes tulajdonsága a gondolkodás, 
a tagolt beszéd és a számtalan feltételes 
reflexre való képesség, nem fütyörészik 
az oldalborda kérdéskörén. Mert az önlá-
tó szubjektum ideje drága, sovinizmusnak 
helyet nem adó elméje nyitott, szaporodás-
ban vitt szerepe alapján kétféle, melyek 
egyenlőtlenségének oka a kongruencia és 
nem a dominancia.

A kétféle vitt szerep differenciájából és tár-
sadalmi adekvátságunkból következik a 
nők nagy kérdése: hogyan kell és érdemes 
a jelen korban élni?

Erre a kérdésre, melyet rögvest tekintsünk 
személyre szabottnak, választ természete-
sen nem adunk, nem célunk, nem lehet, 
de az önmegvalósítás útján feltűnéssel járó 
nők példáin át színes történeteket vetítünk.

facebook.com/Confabula8

Nagyon szépen köszönöm Professzor Asszonynak, hogy lehetőséget adott erre a beszélge-
tésre és szeretettel köszöntöm újra itthon, hiszen nemrég tértek haza Brazíliából, illetve 
kicsivel a dél-amerikai kontinensen tett látogatása előtt Angliában is járt. Volna kedves 
egy pár szót mesélni ezekről az utakról? 

A Gyulladás Világkonferenciára utaztunk a brazíliai Natalba. Sok ismerős kutatóval, 
elsősorban angolokkal és persze brazilokkal találkoztam, akikkel korábban együtt 
dolgoztam Londonban. Dél- Angliában, Exeterben pedig a hidrogén-szulfid biológiai 
hatásaival foglalkozó konferencián voltunk. A H2S hasonlóan a másik kismolekulájú 
gázmediátorhoz, a NO-hoz, számos élettani folyamatot szabályoz. Fontos szerepe van 
a kardiovaszkuláris rendszerben és a gyulladásos folyamatokban. Néhány éve munka-
csoportunk is foglalkozik hatásmechanizmusának kutatásával. 

Sikeres nők - 
interjú Prof. Dr. 
Pintér Erikával
Írta: Madarassy-Szücs Anna, Fotó: Heinrich Károly

NOVEMBER2013_confabula.indd   8 2013.11.12.   16:29:12



2013 november 9

Ki tudna emelni  Tanárnő egy, a számára 
legkedvesebbet számos útja közül?

Nagyon kedves emlékeim vannak Ja-
pánból, nagy álmom volt, hogy meglát-

hassam a Fujit.  Az első utunk ’97-ben 
Ausztráliába vezetett Helyes Zsuzsival. 
Azóta sok helyen jártunk, és a konfe-
renciák szakmai értékei mellett igye-
keztünk kicsit a tájat, az embereket is 
megismerni...  Örömmel tölt el az, hogy 
a munkám hozzásegít egyik legnagyobb 
gyermekkori álmom megvalósításához 
is, hogy megismerhessem a világot. 

Kezdetektől a gyógyszertan iránt érdek-
lődött?

(Nevetve.) Belgyógyász akartam lenni. 
Annak ellenére, hogy „summa cum lau-
de” végeztem, öt helyre adtam be a je-
lentkezésem, hogy belgyógyász lehessek, 
de még a tüdőszanatóriumba se vettek 
fel ismeretség híján. Ez akkor nagyon 
nagy pofon volt, de minden rossz tapasz-

talat lehet hasznos az életben: arra nevelt, 
hogy elutasítsam a protekcionizmust. 
Fiatal kollégáimat és a diákokat is tel-
jesítményük, szorgalmuk alapján ítélem 
meg. A vizsgán nem kellemes megbuk-
tatni a hallgatókat, de az orvos elégtelen 
farmakológiai ismeretei a betegek halá-
lát okozhatják. Lehet, hogy a liberális, 
„nagyvonalú” vizsgáztató népszerű a diá-
kok között, azt gondolom azonban, hogy 
a hallgatók mégis legjobban azt tisztelik, 
aki őket is megtiszteli azzal, hogy tudá-
sa legjavát akarja adni és az ismereteket 
konzekvensen számon is kéri. 

Végül a Gyógyszertanon kaptam egy ál-
lást, ahova éppen nem jelentkezett senki.  
De az életben azért vannak szerencsés 
véletlenek is…

Az intézetben találkoztam Szolcsányi Já-
nos professzorral, akinek a személyisége, 
hite a kutatásban és kreativitása olyan 
nagy hatással volt rám, hogy néhány 
hónap elteltével már nem kerestem bel-
gyógyászati állást. Gondoltam arra, hogy 
a farmakológiai tudásomat felhasználva 
klinikai farmakológus leszek, és meg is 
csináltam a szakvizsgát, de mégis úgy 
alakult, hogy itt maradtam az intézetben. 
Ph.D. tanulmányaim közben született a 
fiam, aki már  húsz éves. Amikor vissza-
jöttem az intézetbe, Helyes Zsuzsanna 
csatlakozott a csoporthoz, és vele kezd-
tünk el dolgozni a laborban. Nagyon sok 
kísérletet folytattunk a szomatosztatin 
neuropeptid fájdalomcsillapító, gyulla-
dásgátló hatásának vizsgálatára, mely 
meghatározta későbbi kutatási profilun-
kat és mindkettőnk akadémiai doktori 
értekezésének alapjául is szolgált.

Nemcsak szakmailag, de személyiségem 
fejlődése szempontjából fontosnak tar-
tom a Londonban töltött időt, hiszen 
a klasszikus angol farmakológiai iskola 
Európában, de a világon is elismert. A 
King’s College-ban Susan Brain profesz-
szornő kutatócsoportjába kaptam egy 
egy évre szóló ösztöndíjat, majd egy 
négyéves Welcome-Trust Grant-et, ami 
lehetővé tette, hogy itthon saját labort 
alakítsak ki és nyaranta dolgoztam Ang-
liában. 

Utólag is gratulálok Professzor Asszony-
nak az intézetvezetői kinevezéséhez! A 
számos velejáró tennivaló mellett, meny-
nyiben jelent ez, ha egyáltalán jelent, 
életmódváltást? 

Én itt nőttem fel az intézetben, és most 
is úgy gondolom, hogy mindegyik mun-
katársamnak Erika maradtam a takarí-

„Annak ellenére, 
hogy „summa cum 
laude” végeztem, öt 
helyre adtam be a 
jelentkezésem, hogy 
belgyógyász lehessek, 
de még a tüdőszana-
tóriumba se vettek fel 
ismeretség híján.”
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tónőtől az idősebb kollegákig. Az inté-
zetvezetői tisztségemre mindenképpen 
egy szolgálatként tekintek, ugyanakkor 
tisztában vagyok azzal, hogy én vagyok 
a felelős az itt folyó kutatás és oktatás 
színvonaláért.  Nagyon nagy elődeim 
vannak, akik nemzetközileg is elismert 
kutatók. Az általuk képviselt szintet na-
gyon-nagyon nehéz teljesíteni.

Hogyan valósítható meg mindez nőként?

Sosem éreztem hátrányos megkülön-
böztetést itt, az egyetemen. Nyilvánva-
ló, hogy a családi életem azért nem volt 
mindig könnyű megszervezni, és a fér-
jem, illetve a családom részéről elég nagy 
tolerancia kell, hogy ezt támogassák. 
Nagyon sok segítséget kaptam a szüle-
imtől is. Az időt pedig jól be kell osztani, 
üresjáratnak helye nincsen. Figyelni kell, 
hogy megtaláljuk az egyensúlyt a mun-
ka és családi élet között, és egyáltalán, 
valamennyi időt kell azért magunkra is 
fordítani. 

Érzem, hogy ezt belátnunk sokkal 
könnyebb, mint a Tanárnőnek kivite-
lezni… Megkérdezhetem, miben merül 
ki pontosan az önrendelkezésére bocsátott 
idő? 

Számomra a szórakozás a sport, igyek-
szem hetente többször is sportolni. Te-
niszezni nagyon szeretek. Ez egy igazi 
játék, amiben jó fizikailag elfáradni a 
szellemi kimerültség után, és sokszor ez 
maga a felfrissülés, ami segít éjszakába 
nyúlóan dolgozni. A kolléganőimmel já-
runk fit-ball-ra. Hetente egyszer jógázni 
megyek. Orfűn van egy nyaralónk, hét-
végén biciklizünk a tavak körül. Persze 
idetartozik a külső megjelenésre fordí-
tott idő is, amit egy nőtől esetleg jobban 
elvárnak. 

Bevallom, erre is feltétlenül szerettem 
volna rákérdezni, hiszen a Tanárnő min-
denkori kifogástalan megjelenését lehetet-
len nem észrevenni. 

Ez nem olyan fontos, de aranyos törté-
net, hogy Helyes Zsuzsival egy pár éve 
találtunk rá a ”Szöszy Divat” nevű ma-
gyar cégre, akik magyar alapanyagokból 
gyártanak viszonylag elegáns és pénz-
tárca -kímélő ruhákat.  A Farmakológiai 
Intézet hölgy tagjai közt mára nagy nép-
szerűségnek örvend a cég, és azért fontos 
szempont, hogy magyar árut vásárolunk.

Többször is utalt Dr. Helyes Zsuzsanna 
professzor asszonyra. Öröm látni ezt a 
kollegálison nyilvánvalóan túlmutató vi-
szonyt, amit  Helyes tanárnővel ápolnak! 

Erre sokszor rákérdeznek és büszkék is 
vagyunk rá. Valóban azon túlmenően, 
hogy munkatársam, nagyon jó barát-
nők is vagyunk. Mindig is támogattuk 
egymást mindenben, és mindketten el-
mondhatjuk, hogy egymás nélkül sokkal 
kevesebbre mentünk volna. Úgy gondo-
lom, hogy ez egy olyan szimbiózis, ami 
ritkaság. 

És példaértékű is ebben a versengő 
világban. 

Visszakanyarodva egy picit, a hobbijai 
közt említette ugye a sportolást. A szer-
kesztőtársak biztos morcosak lennének, ha 
az irodalomról nem ejtenénk szót. 

Nagyon szeretek olvasni, bár sajnos egy-
re kevesebb időm van. A Pécsi Nemzeti 
Színház előadásait is nagyon szívesen és 
rendszeresen látogatunk a családommal.  

Van esetleg kedvenc írója, költője? 

Igen!  A magyarok közül Kosztolányit 
nagyon szeretem. Még egyetemista 
koromban fedeztem föl, tőle minden 
prózát elolvastam. Verseket ritkábban 
olvasok, van egy-egy költemény, ami 
közelebb áll hozzám. A külföldiek közül 
Marquezt szeretem. Ő kimond minden 
olyat, amit én nem mernék... Ilyen szem-
pontból talán szégyenlős ember vagyok. 

Meg tetszene engedni, hogy a zenei ízlé-
séről is faggassam? 

A 80-as évek végi progresszív rock ze-
nét hallgatom szívesen: Jon Andersont, 
és Vangelis-szel való kooperációit, illetve 
a Pink Floydot. Augusztusban voltam 
Roger Waters koncertjén a Népstadion-
ban, monumentális produkció volt. Ked-
velem még az olasz operákat. Puccinit 
különösen.  Érdekes, hogy magamat egy 
nagyon szigorú, önmagamhoz is nagyon 
szigorú, szabályokat betartó, becsületes 
és kicsit merev embernek tartom. Ez a 
három művész, Marquez, Kosztolányi és 
Puccini teljesen ennek az ellentétei.  …
lehet, hogy a lelkem mélyén én is sze-
retnék „lazább, bátrabb” lenni, ezért is 
szeretem őket.

A különféle életstílusok említése kapcsán 
volna-e valamilyen javaslata a hallgató-
ság számára?

Fontosnak tartom, hogy egy orvosnak 
az általános műveltsége is megfelelő le-
gyen.  Sokat változtak a lehetőségek, ne-
künk jobbára a könyvek voltak adottak, 
így olvasással töltöttük az időt és nem a 
neten. A mi időnkben nem voltak közös-

ségi oldalak, amik önmagukban jók, de a 
hallgatók talán túl sok időt töltenek ott, 
ami nem biztos, hogy azt szolgálja, hogy 
nagyobb műveltségre tegyenek szert. 

S ha feltarisznyálnánk akár a professzori 
cím felé vezető útra, mit javasolna, mit 
vigyünk magunkkal? 

A kíváncsiság nagyon fontos, hogy vágy-
junk a tudásra, vágyjunk megismerni a 
világot. Lényeges a kitartás, ha kudarcok 
is érnek, ne torpanjunk meg. Valamint 
az önbizalom, mert amíg önbizalmunk 
van, bárhonnan bárhova eljuthatunk. De 
egymagunk szerintem kevesek lennénk 
ehhez, a társak, a környezet, közösség 
támogatása nélkülözhetetlen a küzdel-
meinkben. A szorgalom, becsület és az 
önmagunkkal szemben való igényesség 
is fontos értékek. 

Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, 
és hálásan köszönöm hallgatótársaim 
nevében is az útravalót, amit Professzor 
Asszonytól kaptunk! 

„A mi időnkben 
nem voltak közös-
ségi oldalak, amik 
önmagukban jók, 
de a hallgatók 
talán túl sok időt 
töltenek ott, ami 
nem biztos, hogy 
azt szolgálja, hogy 
nagyobb művelt-
ségre tegyenek 
szert.”
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DE.

Elcsépelt igazság, ami most is elhangzott Kiss Tibitől, hogy 
amennyi energiát beletesz a közönség egy koncertbe, kábé 
annyit kap vissza, merthogy az energia az valahogy oda-vissza 
jár. A kétezres évek elején, amikor másolt kazettán először 
meglett az Ékszerelmére és a Diligramm, majd a rongyosra 
hallgatás közben és után eljutottam az első egynéhány 
Quimby koncertre, akkor… akkor minden más volt. 

Azt hiszem észheztérésem ideje kora óta sikerült rátalálnom 
a Quimby zenéjére, ami számomra a „régen minden jobb volt” 
életérzésbe illeszthető.  Mára, mintha elvették volna azok ezt 
az egészet, akik a Pedofilingen pihenik ki a Sehol se talállak-ot. 
Nekem ez fordítva zsigeri.

Minden mindig fejlődik és szükségképpen más lesz. 
Mára valahogy sterilebbé vált a zenekar is és a közönség 
is. Ha nyertest kéne hirdetnem, akkor a közönség nyert, 
ami itt viszont egyenlő a vesztéssel. Lehet, hogy a banda 
inflációkövető jegyárai, vagy a néha már túl rádióbarát 
popslágerek és minden egyéb a felelős érte, de kb. az 
körvonalazódik ki, mint Bandi bá’-éknál. Ők abbahagyták, 
itt erről szó sincs, és nem is kell! Az E-78-as koncerten 
ugyanis, a magam 25 évével a Gauss-görbe origó felöli oldalán 
találtam magam, pont a kedves, ősz hajú nénivel átellenben, 
aki valószínűleg zárta a görbét. Az átlagéletkor, az egy 
dolog. Sokkal inkább korrajzként értékelhető, ha az Autó egy 

szerpentinen kapja a legnagyobb őrjöngést, és az öngyújtós 
dülöngélés pedig csak azért marad el, mert bent ugye tilos 
a dohányzás és a nyílt láng használata. Az, hogy egy koncert 
egy a sokból, egy a jóból vagy a rosszból vagy A koncert,  
soktényezős dolog. Függ a zenekartól, a közönségtől, kettejük 
kapcsolatától és még a jó ég tudja, mitől. Elmaradt a katarzis, 
ha már mindig mindenki ezt keresi, de egy tényleg profi, 
hangzatos, látványos koncert azért ott volt nekünk aznap este.

Végső konklúzió, hogy ahogy minden öregszik, úgy változik is. 
Én is, más is, a zenekar is. Mindenkinek mást jelent, máshogy 
érzi jónak, más szinten áll hozzájuk: biztosan sokak most 
járatják csúcsra kapcsolatukat a bandával, mások pedig még 
nem, vagy már nem.

A Quimby még mindig nagyot üt, iszonyat jól hallatszik, 
látszik, csak már más lett. 

Nem tudom, ez a szervezők részéről volt-e kérés, vagy tényleg 
ennyire levágós, de Tibi is kérdezte: tényleg igaz, hogy ti 
Pécsiek nem szerettek ide kijárni (Zsolnay negyed, E-78)? A 
válasz az, hogy tényleg nem. Ez sokrétű probléma, de az igaz, 
hogy egy sokszínű és klassz szintér, ahol rengeteg értékes 
és érdekes produkciót találhatunk, ha vesszük a nem nagy 
fáradságot és utána majd kinézünk oda.

írta: Heinrich Károly

KONCERTÉLMÉNY - A Quimby valami olyasmi a józanész számára, mint 5HT2A-receptor és 
lizergsav-dietilamid egyszeri násza: ha egymásra hangolódtok, mindegy a vigilancia milyen fokán 
állsz – vesztettél. A ritka alkalmak egyike azonban, mikor veszteni egyenlő a nyeréssel. A Quimby 
még mindig olyan audio-vizuális orgazmust kínál, amit ma kevés zenekar képes utánuk csinálni. 
Hiába lettek rögzítve a számok úgy, ahogy, egyik sem volt ugyanolyan, de, ahogy nincs két egyforma 
ujjlenyomat, úgy nincs két egyforma Quimby koncert sem. Ez az egyik, amit a csúcstól pár méterrel 
feljebb lévő zenekar biztosan meg nem engedne magának. Minden egyes számot, mintha 
feldobnának, megerőszakolnának, kifordítanának, kimosnák az agyát, de a végén az kristálytisztán 
visszahullik hüvelyébe és soha többé abban a formájában nem létezik újra. 

2013 november 11
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Fellövéskor egy űrsiklóban kb. 8 
percig 3 G gyorsulás erőterhelése éri csak 
a testünket, ezért civilek is utazhattak 
minimális kiképzést követően. 
Erős lineáris gyorsulás a rugalmas 
csőrendszerben levő vértérfogatunkat 
tolja el drasztikusan. Az űrhajós 1-2 
percig az űrrakétáknál szokásos 9 G-t is 
kibírja, de csak fekve-ülő testhelyzetben, 
mert ilyenkor minimális a testen belüli 
hidrosztatikai nyomáskülönbség úgy, 
hogy azért még az irányítást, a gombok 
kezelését meg tudja oldani (bár iszonyú 
izomerő árán). 

Orbitális pályára érkezéskor, a 
mikrogravitációs környezet miatt, 
azonnal fellép a kinetosis. A labirint 
szerv marad ingerek nélkül, és súlyos, 
folyamatos ellentmondásba kerül a látási 
információkkal. Hirtelen megszűnik a 
lent és fent fogalma, minden lebeg. Az 
űrbetegség még a rutinos űrhajósok 
felénél is jelentkezik, és 2-5 napig tart, 
mire a tünetek (émelygés, hányinger, 
hányás) megszűnnek. Ez az oka annak, 
hogy az első három-négy napban még 
csak beolvasott híreket hallhatunk, 
miszerint az űrhajósok a körülményekhez 
képest jól vannak (vagyis élnek) és 
a terveknek megfelelően végzik a 
munkájukat (mert nem terveztünk 
semmit). A nagy csinnadrattával 
beharangozott sajtótájékoztatót és 

bemutatót csak az első hét vége felé 
tartják meg a kamerák előtt. Persze, a 
keringés alatt is, a szükséges manőverek 
során bármikor, billegés és forgás is 
előfordulhat, ilyenkor ismét kinetosis 
lép fel, a behatási időtől függően súlyos 
tünetekkel. Ezt jobb megelőzni, ha lehet. 

Eddig minden űrhajósnál 
megfigyelhető volt a felső testfél, főleg 
az arc ödémája, ami együtt jár az alsó 
testfél, főleg a láb „zanzásításával”, de 
ez napokon belül rendeződik. A földi 
gravitációra beállított értónusaink 
felelősek ezért a jelenségért, de az agyunk 
hamar tanul és átrendezi az értónusokat 
az új helyzetnek megfelelően. Ezelőtt, az 
első napokban azonban, az így fokozott 
ANH szekréció miatt az űrhajósoknak 
még a fokozott diurézist is el kell 
viselniük. A csigolya közti pockorongok 
megduzzadásával a testmagasság pár 
centit megnő, de ez nem igazán zavaró, 
csak a ruhaméreteknél kell figyelembe 
venni. 

A Föld körül keringve, 
munkavégzésnél is probléma, hogy 
erőbehatásra minden elrepül (egyenes 
vonalú, egyenletes mozgással), hacsak 
nincs folyamatosan rögzítve, kikötve. 
Nem kell hozzá nagy képzelőerő, 
hogy súlytalanságban az alapvető 
élettani tevékenységek elvégzése 

is speciális eszközök használatát 
igényli. A tisztálkodás csak speciális 
zuhanyozókabinban lehetséges, ahol 
az űrhajós búvárként, csőrendszerből 
lélegzik (nehogy vizet aspiráljon), és a 
lebegő, porlasztott vízcseppekkel teli 
térben csutakolja le magát. A végén 
elszívó rendszer távolítja el a vizet a 
levegőből, és csak ezt követően veheti 
le a légzőkészüléket, és hagyhatja el a 
kabint. 

Az étkezés, ivás esetében az 
átlagos, vegyes táplálkozási szokások 
követhetők, de a mikrogravitációs 
környezet miatt kisebb kalória bevitellel. 
A rosttartalomra azonban ügyelni kell 
a bélmozgások megőrzése érdekében. 
Régóta tudjuk már, hogy nem működik 
a súly-és költségcsökkentő célból 
kitalált „csirkepaprikás galuskával és 
tejfölös uborkasalátával tabletta vagy 
tubus” módszer. Persze folyamatosan 
vigyázni kell, hogy ne repüljenek 
szanaszét különböző falatdarabok, vagy 
italcseppek. 

Az űrillemhely használatát is 
precízen meg kell tanulni. A vizeletürítés 
is vákuummal működő rendszerrel 
lehetséges csak, természetesen személyes 
csatlakozó tölcsérekkel. A nagydolog 
elvégzését, főleg a szükségszerűen 
kisméretű lyukba való betalálást, a 

Az emberek ősidők óta érdeklődéssel kémlelték az eget. Először a 
Nap és a Hold járását próbálták megérteni, leírni, majd a csillagos 

ég következett. A repülés iránti vágy a múlt században megoldódott, és 
korunkban már a csillagok felé, az űrbe is megtettük az első, majd egyre 
nagyobb lépéseket, bár hétköznapivá még nem vált a dolog. Mondhatjuk 
úgy is, hogy „Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó 
dolgunk”, bár ezzel lehetne vitatkozni. Minél távolabb, és minél hosszabb 
ideig volt képes már az ember a világűrben tartózkodni, annál súlyosabb 
és bonyolultabb, az emberi test működését befolyásoló nehézséggel 
kellett és kell szembenézni. Az életben maradáshoz a légzést, a környezeti 
hőmérsékletet és az energiaellátást biztosítani kell, ezek egy jól működő 
űrhajóban adottak. Még így is felmerülnek élettani problémák. Vegyük 

Az űrhajózás 
élettani problémái
Dr. Környei József László
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„A tisztálkodás 
csak speciális 
zuhanyozókabinban 
lehetséges, ahol az 
űrhajós búvárként, 
csőrendszerből 
lélegzik...”

„Mivel házaspárok 
is repültek már az 
űrben együtt több 
hétig, felmerült a sex 
problémája is.”
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nézeteltérések elkerülése érdekében még 
a földön, célzási gyakorlatokkal kell 
abszolút biztossá tenni. Az illemhely 
használatakor a jól látható és elolvasandó 
ellenőrző lista lépéseit kell mindig 
követni (melyik gombot mikor, milyen 
irányban stb., nehogy fordítva!) 

Föld körül keringő űrállomáson 
óránként változik a nappal és éjszaka. 
Ez a cirkadián ritmust azonnal 
összezavarja. Az alvás a fedélzeti idő 
szerinti ritmusban, felváltva történik. 
Mivel itt nem eshetünk le az emeletes 
ágyról, viszont önkéntelenül is 
bármerre tovalebeghetünk, elegendő és 
biztonságos, ha egy szűkebb csőben levő 
hálózsákunkban szíjazzuk le magunkat. 
Szép álmokat, de meg lehet szokni.  

Mivel házaspárok is repültek már az 
űrben együtt több hétig, felmerült a sex 
problémája is. Részletes módszertanát 
nem publikálták még, de annyit 
elárultak, hogy az elképzelhető és keleti 
forrásokban is leírt pozitúrákhoz képest 
nagyságrendekkel több valósítható 
meg a súlytalanságban. Nagy probléma 
azonban a hatás-ellenhatás miatt minden 
mozgáskor fellépő „szétsodródás”. Ezt 
gumiköteles egymáshoz rögzítéssel 
vagy, kétszemélyes zsákban történő 
tevékenységgel próbálták megoldani 
eddig. Ha belegondolunk, ez nem 
is olyan vicces, mert a hosszú távú, 
bolygóközi űrutazásoknál a leszálló/
visszatérő személyzet már következő 
generáció(k) lesz(nek), és ezt is ugyebár 
meg kell oldani valahogy. Azonban 

jelenleg semmilyen információnk nincs 
még, hogy az ilyen hosszú súlytalanság 
milyen következményekkel jár a 
magzat, gyermek és serdülő fejlődésére. 
Hosszú távú földi kísérleteket már 
folytattak teljesen zárt, mesterséges 
önfenntartó rendszerekkel, négy-hat 
önkéntes részvételével (energia-fény-
növénytermesztés-oxigéntermelés-
állattenyésztés-emberi fogyasztás-
visszaforgatás). Az eredmények még 
nem megnyugtatóak, mert egyrészt 
az egyensúlyt hiba nélkül még nem 
sikerült kellően hosszú ideig fenntartani, 
másrészt a bezártság miatt fellépő 
pszichológiai zavarok, az „emberi 
tényező” több esetben a kísérlet 
megszakítását tette szükségessé. De ezt 
nem tehetjük meg félúton az Androméda 
köd felé, nem igaz?  

Ezzel szemben ma már elég jó 
ismereteink vannak a középtávú 
űrutazáshoz szükséges teendőkről illetve 
a veszélyeiről. 

Súlytalanságban az izomtömeg és 
izomerő azonnal és rohamosan fogyni 
kezd, mert nem kell ellensúlyoznunk 
a földi gravitáció hatását. A veszteség 
sebességét tudjuk csak csökkenteni 
intenzív edzéssel, a csonttömeg 
csökkenését viszont nem tudjuk 
megakadályozni. Kérdés, hogy 
hosszantartó űrutazás következtében 
végül támasztórendszer nélküli 
medúzává válnánk? Vagy mire a Marsra 
elérnénk, már nem is tudnánk felállni a 
bolygó felszínén?

Az űrhajó, vagy még inkább űrséta 
során az űrruha sérülésekor (pld. 
mikrometeoritok)  a nyomáscsökkenéssel 
arányos sebességgel hypoxia alakul 
ki. Ilyen esetben csak másodperceink 
vannak a reagálásra, mert a hypoxia 
hatására a mentális képességek, a 
figyelem és reagálási képesség azonnal 
csökken, 10 másodperc múlva az 
eszméletét veszti, ezért a bajban levő 
űrhajós nem is tud segíteni magán. A 
társának 90 másodperce van arra, hogy 
befoltozza a lyukat és helyreállítsa a 
nyomást, akkor megmentette a sérült 
életét.

A világűrben uralkodó zéró 
nyomáson a 37 fok Celsius hőmérsékletű 
testfolyadékaink 2 percen belül 
felforrnak, és szétmállanak a szövetek. 
Ez elég szörnyen hangzik.

Az űrruhába jó hőszigetelő réteg 
kell, és hűtő/fűtő csőrendszer is, mert a 
napos és árnyékos oldal között több száz 
fokos hőmérsékletkülönbségnek kell 
ellenállnunk.

A világűrben erős sugárzásnak van 
kitéve minden, különösen a csillagok, 
mint a mi Napunk környezetében. 
A Földön a mágneses védelem miatt 
(látható jele a sarki fény) és a légkör 
árnyékoló hatása következtében csak 
150 mSv természetes sugárzás éri az 
embereket életük során. Az űrállomáson 
dolgozva ezt a dózist már 6 hónap 
alatt megkapják az űrhajósok, és 
például a Marson tartózkodás során 
a sugárbetegség formái is hamar 

„Az űrhajó, vagy még inkább űrséta során az űrruha 
sérülésekor (pld. mikrometeoritok)  a nyomáscsökkenéssel 
arányos sebességgel hypoxia alakul ki. Ilyen esetben csak 
másodperceink vannak a reagálásra, mert a hypoxia 
hatására a mentális képességek, a figyelem és reagálási 
képesség azonnal csökken, 10 másodperc múlva az 
eszméletét veszti, ezért a bajban levő űrhajós nem is tud 
segíteni magán.”

facebook.com/Confabula14
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fellépnének. Ezért az eszközeinkben kell 
megfelelő sugárvédelmet alkalmazni, 
de ennek könnyűnek kell lennie. Egyes 
műanyagok és az üzemanyagtartályok 
burkoló köpenyként való elhelyezése 
lehet megoldás.  

Égitestre leszállva, de még inkább 
előtte, figyelembe kell venni a fizikai 
körülményeket. Például a légkör nélküli 
Holdon tartózkodva 1/6 G hat csak. Itt az 
űrhajósok által nyuszi ugrásnak nevezett 
mozgás a tipikus és a legcélravezetőbb. 
A Vénuszon uralkodó 90 atm légköri 
nyomás azonnal összeroppantana minket 
az űrruhánkban, bár mindegy, mert 
döntően széndioxidból áll a légköre, és 
úgyse bírnánk sokáig.

A mikrogravitációs környezet okozta 
problémák mindegyikét egyszerre 
oldhatja meg a jövőben a mesterséges 
gravitáció. Ezt az űrállomás forgó 
mozgásával lehetne létrehozni, és az 
űrhajósok lakó- és munkatere az 1 G 
erőnek megfelelő körön lenne. De ez 
még csak elmélet. 

Az űrutazás befejezésekor, a Földre 
történő visszatéréskor a fékezés 
során kell figyelembe venni az emberi 
szervezet gyorsulástűrő képességét, 
és a szervezetben addig kialakult 
változásokat. Újból alkalmazkodnunk 
kell a földi körülményekhez. 
Szerencsénkre ez az eddigi tapasztalatok 

szerint néhány hét alatt nyom nélkül 
megtörténik.

Most a problémákat vettük sorra, de 
egészen biztos, hogy az emberiség nem 
fogja abbahagyni a világűr megismerésére 
és meghódítására, belakására irányuló 
tevékenységét. Ezen cél eléréséhez 
természetesen a műszaki eszközeinket és 
a speciális élettani tudásunkat szükséges 
a megfelelő szintre fejleszteni. Végső 
soron, az egészségesen, munkaképesen 
életben maradás a legfőbb cél a Földön 
kívüli, kezdetben még idegen térben is. 
Van még tennivalónk bőven.

2013 november 15
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A Galaxis útikalauz stopposoknak egy – vagyis inkább kettő – rendkívül fi gyelemre 
méltó könyv. Az egyik bevezetője így kezdődik: „Messze kinn a Galaxis Nyugati 
Spirálkarjának soha fel nem térképezett, isten háta mögötti zugában található 
egy sehol sem jegyzett sárga nap. Durván kilencvenmillió mérföldre tőle kering 
egy tökéletesen jelentéktelen, kékeszöld bolygócska, melynek majomtól eredő 
civilizációja oly döbbenetesen primitív, hogy a kvarcórát még mindig pompás 
dolognak tartja.” A másik egyfajta sajátos Wikipédiaként „a Galaxis Külső Keleti 
Peremének néhány liberálisabb civilizációja számára [...] már kiszorította a hatalmas 
Encyclopaedia Galacticát, s egyedül tölti be az összes tudás és bölcsesség 
tárházának szerepét”, mégis annyira bonyolult, „hogy kellemesen kézhezálló 
műanyag dobozára a következő szavakat nyomtatták barátian nagy betűkkel: NE 
ESS PÁNIKBA!”

 Akárcsak a vizsgára készülő medikus, 
főhősünk, Arthur Dent is jól teszi, ha szem előtt tartja a 
fenti jó tanácsot – azon a bizonyos csütörtökön ugyanis 
az csak a legkisebb baja lesz, hogy le akarják rombolni 
a most épülő gyorsforgalmi 

út útvonalában fekvő 
otthonát. Barátjáról, 

Ford Prefectről – 
aki földi nevét 
egy népszerű 
autómárkától 
kölcsönözte, mert 
nem elég alapos 
utánajárás után 
úgy gondolta, 

„kellemesen 
feltűnésmentes” 

lesz –, kiderül, 
hogy valójában 

egy földönkívüli lény, 
valahonnan a Betelgeuse 
mellől származik, eredeti 
neve pedig csupán a 
Betelgeuse VII halott 

nyelvjárásában érthető, 
mely elpusztult 
a Nagy Lezúduló 
Hrung Katasztrófa 

idején. Ford, a Galaxis 
Útikalauz munkatársa, 
feladata, hogy adatokat 

gyűjtsön az újabb 
kiadáshoz – a bökkenő, 
hogy már 15 éve a Földön 

várakozik. Azon a csütörtökön pedig éppen egy vogon 
űrhajó érkezik, hogy eltakarítsa a Földet a készülő 
hiperűrsztráda útjából –, Ford tehát Arthurral együtt az 
űrhajóra stoppolja magát. 
 Nyugalom, még csak az első oldalaknál 
tartunk, akinek már most zsong a feje a sok 
újdonságtól, ne csüggedjen: tegyen fel egy teát, 
és folytassa. A türelmünkért cserébe olyan fontos 
kérdésekre kapunk választ fájdalmas angol humorba 
csomagolva, mint az Élet, a Mindenség meg Minden; 
miért legyen nálunk mindig törülköző; és vajon mire 
jó a Bábel-hal? Egy csipetnyi ízelítőt kapunk a vogon 
költészetből – mely teljesen megérdemelten a harmadik 
legrosszabb a világegyetemben –, megismerjük 
a valószínűtlenségi hajtómű működési elvét és 
megtudjuk, hogy a létező legjobb ital a Pángalaktikus 
Gégepukkasztó, mert „hatása olyan, mint amikor szétverik 
az ember agyát egy lédús citromszelettel, melyet vaskos 
aranytéglára erősítettek.” Utazásunkon olyan remek 
kísérők is szegődnek mellénk, mint a bolygónyi aggyal 
és depresszív személyiséggel bíró Marvin, a Szíriusz 
Kibernetikai Társaság által fejlesztett Valódi Egyedi 
Személyiséggel ellátott robotok egyik prototípusa, vagy 
az önimádó Zaphod Beeblebrox, aki – többek közt – az 
előbb említett Pángalaktikus Gégepukkasztó feltalálója. 
 Sajnos (vagy szerencsére) végig a rémült és 
boldogtalan Arthurral együtt sodródunk a furcsábbnál 
furcsább helyszínek között, ráadásul számára is egyre 
érthetetlenebb szituációkba csöppenünk; és ahogy a 
fejünket fogjuk vagy visítva röhögünk a hamisíthatatlan 
humorral és gazdag fantáziával megáldott Adams 
regényének olvasása közben, az egyetlen megnyugtató 
gondolatunk, hogy a kezünkben lévő kötet borítóján 
szép nagy betűkkel ez áll: NE ESS PÁNIKBA! 

Könyvajánló - Douglas Adams: 
Galaxis útikalauz stopposoknak
Írta: Szabó Dorottya

facebook.com/Confabula16

NOVEMBER2013_confabula.indd   16 2013.11.12.   16:29:29



Pár szóban a karneválról? Ám legyen. Azt már az elején leszögezhetem, hogy 
egyetlen nap alatt nagyobb bulit ejtett a város nagyja-apraja(-falva és lakói), mint 
azt  az egyéb sétatéri mini-fesztiválok keretein belül látni lehetett. Kalózoktól 

a Minionokig, Vikingektől a pólyás babákon át a Mackósajtig mindenféle változatos, 
jópofa, jelmezes emberke megfordult a színpad körül, majd városszerte ugrándozva, 
hirdette az önfeledt örök gyerek életérzést. Jó volt látni, hogy a tavalyihoz képest sokkal 
többen öltöztek ki csapatokban, és annál többen jöttek el csupán csak nézelődni. Nagyon 
jó ötlet és egyben újítás volt az idén először megrendezett Gólya falu, ahol minden 
egyetemi karnak és nagyobb egyetemi szervezetnek saját információs bódéja lehetett, 
számos játékkal, apró nyereményekkel és jó hangulattal. A nyüzsgést pedig csak tetőzte 
a párhuzamosan folyó Pécsi Pezsgő és Borfesztivál. Így a Szent István tértől a Király 
utca végéig csendes zugot keresve sem találtam. Étel, ital, Dj pultok 50 méterenként, a 
színpadokon országszerte híres és helyi amatőr fellépők egész nap és egész este ébren 
tartották a közönség minden korosztályát. Az unatkozó embernek naphosszat lehetősége 
akadt nézelődni, műsebet kreáltatni a bal bokájára, nemi szervet modellezni agyagból, 
végigtipegni az okosító bölcsész társasjátékot, portrét rajzoltatni, vagy egyszerűen 
józanra inni magát a promóciós termékekből.

Mindent összevetve, köszönjük a szervezőknek, a Pécsi Tudományegyetemnek, a 
városnak és a lelkes társaságnak ezt a mozgalmas napot, mely remélem egyre nagyobb 
hangyománnyá fogja kinőni magát.

írta: Szabó Dalma
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Vena 
literatura

Halálom napján

Süssön a nap fent az égen,
Szerelmesek kéz a kézben,
Leljenek örömöt a létben,
Mikor már nem kering a 
vérem.

Engem ne sirasson senki,
A torra mindenki: enni!
Madár szálljon fenn az égen,
Mikor már életem nem élem.

Ne emlékezzen rám senki,
Harcban akarok elesni!
Koporsóba ne tegyetek,
Nem bírom a szűk helyeket!

Tegyetek inkább „sütőbe”,
Öröm szálljon minden főre,
Szórjatok a levegőbe,
Mikor a nap van kelőbe’.

Vegyen karjaiba a halál:
Dalolja ezt: „Enyém valál!”
Akkor boldogan megyek el,
S kísérteni sem térek fel!

írta: Gaszner Tamás

Situs

Ami azt illeti van a szívemen 
egy rés
többé-kevésbé Nő alakú
Méretét változtatni képes törés

Van, hogy apró fekete ponttá 
zsugorodik
amolyan tűszúrásnyi világfájda-
lommá
amit csak az lát aki ilyesmi után 
kutakodik

Aztán olyan is van, hogy óriási-
vá tágul
De olyannyira, hogy a szív maga 
már-már elhalványul
Az orvosok azt mondanák 
„dilatál”
Én inkább ilyenkor nem mon-
dok
semmit Talán csak, hogy Fáj.
Más eset nincs

írta: Bencze Gábor
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Idén már II. alkalom-
mal rendeztük meg az 
Irodalmi Estet, most az 

EFeN különkiadás kerete-
in belül, október 16-án.
Nagy örömmel tölt el 
bennünket, hogy egyes 
hallgatótársaink nemcsak 
a tudományok területén 
jeleskednek, hanem költői 
vénával megáldva, sorra 
látnak napvilágot tolla-
ikból a szebbnél szebb 
alkotások.
Az Irodalmi Est keretein 
belül ezen művek bemuta-
tásán felül az estét tovább 
színesítették Fülöp Balázs 
és Ripszám Réka zenei 
produkciói.
A szerzők által bemuta-
tott versekből a közönség 
szavazatai alapján a követ-
kező 3 emelkedett ki:
Bencze Gábor – Situs
Gaszner Tamás - Halálom 
napján
Kupó Péter - Születésna-
pomra
Ez az alkalom azért is volt 
különleges, mert ekkor 
mutattuk be a 11 tehetsé-
ges hallgatónk műveiből 
álló antológiát, melynek 
címe: Dalok a lombikból. 
A kötetet Csapláros László 
szerkesztette.

Horváth Katica  
Kulturális és Sport Bizottság
     
    

Születésnapomra

Huszonkét éves lettem én -
számvetés e költemény 
Pécsen,
fész'en:

ez irománnyal köszönöm 
sok-sok sornyi örömöm
nektek.
Teltek 

évek, szüntelen
lettem én is könnytelen,
szkeptikus
medikus.

Tán lehettem volna pilóta
(nem ily mecseki semi-lo-
kálpatrióta), vagy
fogsor
doktor.

De nem lettem. És szeretem. 
Elvarázsolt az egyetem:
Aula
aura.

Lett köpenyem, majd kopo-
nyám,
indexben meg hozomány
kérem 
szépen!

Megtanultam: az idő siet. A 
szív meg megáll.
Ha újraindul, kontrahál.
Összetörik, 
ha összetörik.

De ma már kór a boncterem 
is.
Nem kísért álmomban béka 
nemezis.
S látom:
A beteg 
beteg.

Medikuslét egyre fogysz,
Th iamin hiányban össze-
rogysz:
beri-
beri.

De hol lesz a harmincket-
tedik?
Egyre többen kérdezik. 
Szívem lenne
itthon 
otthon.

Én népemet szeretném
nem középiskolás fokon
gyógyí-
tani!

írta. Kupó Péter
Pécs, 2013. április

2013 november 19

NOVEMBER2013_confabula.indd   19 2013.11.12.   16:30:00



facebook.com/Confabula20

„Kis lépés egy embernek, de ha-
talmas ugrás az emberiségnek” 
– nyilatkozott 1969-ben Neil Ar-
mstrong az űrutazásról. Egy hőssel, 
az első magyar űrhajózással beszél-
gettem űrutazásról, életen át tartó 
barátságokról, az űrutazás élettaná-
ról, pécsi élményeiről. Farkas Berta-
lannal interjúztam…
Kinek, vagy esetleg minek a hatására fogalmazódott meg 
Önben annak a gondolatnak a csírája, hogy az űrkutatásnak, 
űrhajózásnak, repülésnek szentelje az egész életét?

A legelső, legnagyszerűbb őszinte barátom, aki „rákényszerí-
tett”, hogy vadászpilóta legyek Kopacz Gyuszi volt; padtársam 
a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban. Pilóta szeretett 
volna lenni. Elhívott magával, és a sors fintora, hogy soha nem 
vált pilótává; viszont én igen, annak ellenére, hogy nélküle meg 
sem fordult volna a fejemben, hogy ezt a hivatást válasszam. 
Későbbi életem során azok a pilóta barátaim inspiráltak, ad-
tak erőt, akikkel együtt repültem, űrhajóztam. Nagyon nagy 
szeretettel gondolok még a mai napig is rájuk. Ma már talán 
ritka az ilyen erős barátság. Miután bekerültem egy igencsak 
kemény válogatás után a Csillagvárosba (Más néven Zvjozdnij 
Gorodok , zárt, városi jellegű település Oroszország moszkvai te-
rületén. Itt található a Jurij Gagarin Űrhajós Kiképző Központ, 
mely az 1960-as évektől kezdve működik. – a szerk.), az űrhajós 
kollégákat megismervén, a „szakmai” barátságon kívül igen-
csak erős emberi barátságok, kapcsolatok alakultak ki; például 
Leonyid Popovval.

Egy sor orvosi, pszichológiai felkészítésen, vizsgálaton kell 
részt venniük a világűrbe utazás előtt. Pontosan mik ezek a 
vizsgálatok?

Nagyon erős „válogatás” folyik, sok vizsgálatot végeznek el az 
„űrhajós jelölteken”. Fizikai, állóképességi vizsgálatokon kell 
megfelelni… Talán nem is volt olyan porcikánk, amelyet nem 
néztek meg. Az orvosok, akik kiválasztják az űrhajósokat, arról 
szeretnének meggyőződni, hogy mind a kiképzés alatt, mind 
pedig a világűrben töltött időtartamot kibírja az illető személy 
fizikálisan és mentálisan is, hogy „éles” helyzetben semmilyen 
probléma ne adódjon. Harminc éves ember vadászpilótaként, 
azt hiszem, hogy élete csúcsán van, de még így is komoly kihí-
vásokkal néztünk szembe a vizsgálatok, tesztek során – egyéb-
ként nem csak az űrhajósok, már a vadászpilóták kiválogatása 
is komoly dolog. Kevés ember megy át a „rostán”. Kettőezer 
emberből, ha tíz-tizenkettőt össze tudnak válogatni, az már 
soknak számít. Kizáró ok például a vérnyomás, gerinc, szem 
probléma. Valaki pszichésen nem terhelhető, összeroppanna 
egy kiélezett helyzetben. Ilyenek már a vadászpilóták közé 
sem kerülnek be, nemhogy űrhajósnak. Vannak az űrhajózás-
nak élettani kritériumai is: columna vertebralis betegségei ki-
záró oknak számítanak, még egy enyhe scoliosis is. Vese – ha 
nem a megfelelő anatómiai pozícióban helyezkedik el, szintén 
kizáró ok. Csak néhányat említettem a sok kritérium közül, de 
összességében elmondható, hogy minden szervünket alaposan

„Az emberi szer-
vezet adaptációs 

képessége fantasztikus. 
Ha te 185 napra indulsz, és 
arra készítenek föl, mint az 

űrhajós barátaimat, az első 
két-három hét nem tetszik a 

szervezetednek, de attól 
te még fent maradsz az 

űrben.”

Az első és 
egyetlen ma-
gyar űrhajós 
- Farkas Ber-
talan interjú
Írta: Farkas Gyula
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megvizsgálták, hogy minden rend-
ben van-e avagy sem. A felkészítés 
és vizsgálatok sorozata nagyon idő-
igényes és hihetetlenül nagy a költ-
ség vonzata. Teszteknél megemlíte-
ném még a „centrifugát” – ugyebár 
a hétköznapi embert nem vizsgálják 
ilyen erőkörnyezetben. 8 G egy na-
gyon komoly túlterhelés a szervezet 
számára, már-már feszegeti az élet-
tani határokat. Speciális kiképző 
eszköz a Hilov-hinta, mely nem egy 
kör- vagy ferde pályán mozog, ha-
nem mindig a földhöz viszonyítva 
vízszintesen, tehát a lineáris gyorsu-
lás elviselését tesztelik.

Gyakran merül fel az orvosi egye-
temen az emberi szervezet alkal-
mazkodási határa. Mik az Ön sze-
mélyes tapasztalatai a témában? 
Hogyan élte át az űrutazást?

Az emberi szervezet adaptációs 
képessége fantasztikus. Ha te 185 
napra indulsz, és arra készítenek 
föl, mint az űrhajós barátaimat, az 
első két-három hét nem tetszik a 
szervezetednek, de attól te még 
fent maradsz az űrben. A szervezet 
adaptálódik a szokatlan, szélsőséges 
környezethez. Adaptálódni köteles. 
Nálam kicsit más volt a helyzet. 
Rövid időtartamra, 8 napra utaztam 
a világűrbe. Fontos volt, hogy már 
az első pillanattól kezdve ne legyen 
probléma fent. Nagyon kellemetlen 
volt az első másfél óra. Azt hittem, 
hogy pörgök, de közben nem pörög-
tem; az egyensúlyozó képességem 
nagyon megbomlott. Akik szeren-
csés helyzetben vannak, akár geneti-
kailag, akár más okból, lehet, hogy a 
szervezete jobban viseli az űrutazást. 
Annak ellenére, hogy az orvosoknak 
sok információ áll rendelkezésére 
arról, hogy miként viseli, hogyan 
alkalmazkodik a szervezet a vi-
lágűrhöz, még manapság sem tudják 
megmondani, hogy az egyes embe-
reknél miként fog jelentkezni pon-
tosan az űrutazás élettani „hatása”. 
A visszatérésnél a readaptációs idő-
szak rendkívül fontos. Visszaszokni, 
visszatérni a Földre újabb kihívás a 
szervezet számára. Ez 8 napos űru-
tazásnál különösebb problémát nem 
okoz, viszont hosszú távú utazás so-
rán igen. Sporttal, mozgással, a szer-
vezet karbantartásával az átmenet, 
visszatérés gördülékenyebbé tehető. 

Amikor visszatért, hogyan fogad-
ták Önt Magyarországon?

Büszkeséggel, mind a magyarok, 

mind a szovjetek. A szovjetek azért, 
mert velük valósult meg a magyar 
űrrepülés az Interkozmosz program 
keretein belül. A magyarok pedig 
azért, mert én voltam az első hazai 
űrhajós.

Fűzi esetleg valamilyen emléke 
Pécshez?

Pécsen nagyon sokat jártam. Van is 
egy történetem. Egyszer meghívtak 
a PTE-TTK-ra az egyetemisták. 
Héttől fél egyig beszélgettem ve-
lük, azzal a felkiáltással, hogy akkor 
most elmegyünk vacsorázni és be-
szélgetünk tovább. Nekem viszont 
mennem kellett. Elköszöntem tőlük 
és haza jöttem. Két-három hét múl-
va kaptam a PTE-ÁOK hallgatóitól 
egy levelet, hogy nem engedtek be 
a TTK-ra bennünket, most gyere 
hozzánk. Mi meg nem engedjük be 
őket. Ez az egész utána sajnos ella-
posodott és nem került sor a beszél-
getés megrendezésére. Egyébként 
nagyon szívesen megyek Pécsre, 
gyönyörű történelmi város. Pécset 
mindig kiemelt városként tartom 
számon az életemben, és nem csak 
személyes okokból, hanem úgy is, 
mint magyar ember.

Köszönjük a be-
szélgetést, és 
reméljük, hogy 
egyszer még sor 
kerül arra, hogy 
ellátogat hoz-
zánk, a pécsi 
orvoskarra. Min-
den jót kívánunk 
Önnek a jövő-
ben is!
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Kokas Katalin pécsi 
születésű, Liszt Fe-
renc-díjas hegedű- és 
brácsaművész novem-
ber 19-én a Kodály 
Központ vendége volt, 
ahol Cecílián, a 300 
éves Stradivari-he-
gedűn szólaltatta 
meg Peter Iljics Csaj-
kovszkij művét: D-dúr 
hegedűverseny, op. 35. 
A kivételes élményt 
nyújtó koncert szüne-
tében szívesen vála-
szolt kérdéseinkre: 

Kinek a hatására választotta ezt a 
hangszert, ki ismertette meg ezzel és 
hogyan lett ebből hivatás?

Zenész családból jöttem. Édesanyám 
csellista, édesapám akkoriban még obo-
ázott, később a zeneiskola igazgatója lett 
Kaposváron. Mindketten a Csiky Gergely 
Színházban voltak muzsikusok, ami az 
én pályámnak egy lényeges momentu-
ma, ugyanis valójában ott szerettem meg 
a színpadot. Akkoriban az ország leghí-
resebb, legjobb színészei voltak ott egy 
kupacban, és gyakorlatilag minden előa-
dást hallottam, amit gyermekfejjel hall-
gathattam. A hegedű nem az én vágyam 
volt, én csellózni szerettem volna, de rá-
néztek a kezemre, és azt mondták, hogy 
engem az Isten is hegedűsnek teremtett. 
Egy nagyszerű hegedűtanár néninél, 
Gyánó Béláné, Marika néninél Kapos-
váron elkezdtem tanulni. Fokozatosan 
válik ez az ember hivatásává. Először 
fölmegy a színpadra még ötéves korában 
és rögtön kiderül, hogy szeret-e ott lenni, 
hogy jobban teljesít-e, mint egyébként 
otthon. A koncertek jöttek egymás után, 
így a felkészülésem egyre fontosabb 
lett. Ha egy gyermeknek sikerélménye 
van, a következőt még jobban akarja, ez 
természetes velejárója. Általában szép 
helyezésekkel teljesítettem. Utána Pécsre 
kerültem vissza, a szülőhazámba, mert 
én itt születtem és egész három hóna-
pos koromig itt is éltem. Kilenc évesen 
vettek fel ide, a Konzervatóriumba, és 
hetente kétszer buszoztam Kaposvárról. 

Papp Gyurka bácsi tanított és 11 évesen 
megnyertem az országos versenyt. On-
nan már egyenes út vezetett a Zeneaka-
démiára, Halász Ferenchez, aki az akkori 
egyik leghíresebb tanár volt ott. Az első 
pillanattól fogva úgy éreztem, hogy ez a 
pályám.

Szeretett ezzel foglalkozni?

Nagyon! A gyakorlás része az, ami egy 
gyermeknél nehéz, de amikor már ben-
ne vannak – most a saját gyermekeimen 
látom –, akkor nem probléma elkezdeni 
biciklizés helyett, barátnőzés helyett, ma 
ugye laptop, internet helyett. A szülői 
hatás abban nyilvánult meg, hogy ne-
kik az volt a dolguk, hogy minden nap 
elküldjenek gyakorolni. Ezt most az öt-
éves fiamnál úgy csináljuk, hogy reggeli 
után már gyakorlás, és csak aztán lehet 
óvodába menni. Ha későn kezdjük el a 
munkát, akkor lekésünk az úszásról vagy 
egy-két jó óráról, ami a szívének kedves, 
így legközelebb jobban odafigyel, hogy 
elkezdjük időben. 

A kicsik min játszanak?

Gáspár hegedül, Hanna zongorázik.

Meséljen egy kicsit Cecíliáról, a 300 
éves Stradivari felbukkanásáról!

Már 4 éve hozzám került. A tulajdo-
nos, akinek az öröksége volt, bevitte egy 
hangszerészhez, Joós Tiborhoz Budapes-

„Cecília, a 300 
éves Stradivari”

Kokas Katalin interjú
Készítette: Hajdu Máté
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ten – mert nagyon szeretett volna en-
nek az árán egy zongorát venni –, hogy 
ez milyen hangszer, ér-e valamit. Tehát 
a családban egyáltalán nem tudták, 
hogy mi van otthon. Gondolom, aki 
hegedült rajta, ő tudta, de ő nem kötöt-
te a fia orrára. Joós Tibor, hangszerész 

rögtön engem hívott és Kelemen Barna-
bást, a férjemet. Kipróbáltuk és nagyon 
tetszett, el sem akartam többet engedni. 
Már csak az volt a gond, hogy ki veszi 
meg, mert ez egy költséges „fadarab”. 
Hosszú idő után megtaláltuk Zelnik 
Istvánt, aki az Aranymúzeum tulajdo-

nosa. Ő végül megvette a hangszert és 
kötöttünk egy szerződést, ami alapján 
én pár évig játszhatok rajta.

A hangszerész már tudta, hogy ez egy 
Stradivari?

Bele van írva és érző-
dik a hangján, hogy 
nagyon komoly hang-
szer, ez rögtön kiderül, 
de az, hogy valóban 
Stradivari csinálta-e, 
ahhoz több külföldi, 
neves hangszerkeres-
kedő kellett, hogy a 
nevét adja.

Hogyan zajlott a 
hangszer premiere a 
Kempinski Hotelben?

Számomra azért volt 
az élmény, mert Kocsis 
Zoltánnal játszhattam. 
Vele játszani mindig 
élmény. Igazából ez 
csak azoknak volt pre-
mier, akik akkor tudták 
meg, hogy Zelnik Ist-
ván vett egy hegedűt. 
Én addigra már Bartók 
40 indulóját felvettem 
CD-re férjemmel és 
már jó pár koncerten 
játszottam. Tulajdon-
képpen már másfél éve 
nálam volt a hangszer. 
Egyszerűen csak az 
volt a kérdés, hogy ki 
lesz a tulajdonosa és 
tudok-e olyan embert 
találni, aki nem mondja 
azt, hogy nem játszha-
tok rajta, mert mond-
juk megy külföldre a 
hegedű sok pénzért. 
Szerencsénkre Zelnik 
Istvánnak is szívügye, 
hogy a hangszer itthon 
maradjon. 

Ez a hangszer, gon-
dolom, igényli a tö-
rődést, nem mindegy 
hogy milyen húr van 
rajta.

Nem mindegy, hogy 
ki játszik rajta, első-
sorban, mert a legfőbb 
törődés az, hogy ho-
gyan szólaltatják meg. 
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Ahogy a vonószőr a húrt megszólaltatja, 
megrezgeti, úgy rezeg az egész fa. Attól 
függően, hogy milyen a lelke és a rezdü-
lése a hangszer gazdájának, illetve a he-
gedűsének, az alapján fejlődik a hangszer 
ilyen vagy olyan irányba.

Idomul a hegedűséhez?

Egyértelműen igen. A Stradivari egyéb-
ként arról híres, hogy nagyon nagy 
egyéniség. Inkább a gazdája szokott 
idomulni hozzá. Két hatalmas mester 
volt: Stradivari és Guarneri. Ők egy 
tanártól, Amatitól tanultak és szomszé-
dok voltak Cremonában. Ugyanabban a 
sarokházban laktak, külön ajtón mentek 
be, viszont Guarneri csak 40 éves korá-
ig élet, Stradivari pedig megélte a 90-et, 
ezért a köztudatban utóbbi neve maradt 
fenn, mint a legnagyobb. Nos, Guarne-
ri legalább akkora. A családunkban van 
is egy hegedűje – mert Barnabás állami 
Guarneri-hangszeren játszik –, ezért jól 
tudom, hogy az a hangszer idomul.

Kinek a műveit szereti megszólaltatni?

Igazából minden remekművet szeretek 
megszólaltatni. Nem véletlen, hogy azok 
maradtak fenn, akik fennmaradtak, ők 
viszont a legnagyobb zsenik voltak. Én 
ugyanúgy szeretek Bartókot játszani, 
mint Bachot. Nagyon jól esett már ezt 
a Csajkovszkijt újra eljátszanom. Imá-
dom Brahmsot és sorolhatnám a nagy 
hegedűversenyeket, szonátákat, de iga-
zából most a kvartett repertoárba ástuk 
bele magunkat. Három éve alapítottunk 
ugyanis egy vonósnégyest férjemmel, 
húgommal, Kokas Dórával, aki a csellista 
és Homoki Gáborral, aki a szekund és a 
brácsista. Ennek a kvartettnek az a kü-
lönlegessége, hogy a három hegedűsnek 
mindegyike tud brácsázni, tehát cserél-
getjük a szólamot. Szerintem világvi-
szonylatban is példátlan, hogy a brácsa 
szólamot cserélgetik a hegedűsök. Már 
a kezdet kezdetén elmentünk három 
világversenyre: Ausztráliába, Kínába és 
Olaszországba. Utóbbin nem nyertünk, 
de senki sem nyert azon a versenyen. 
Ausztráliában nagydíjat nyertünk és 
Kínából is elhoztuk az első díjat. Azóta 
beindult egy kvartett őrület az életünk-
ben: játszottunk már a Carnegie Hallban, 
de a kamarazene fellegvárába a Wigmore 
Hallba, Londonba most kaptunk a követ-
kező három évre zsinórban öt koncert-
meghívást. Utóbbi azért történhetett, 
mert volt egy beugrásunk véletlenül két 
hete, amikor ott volt a főnök, és meg-
tetszett neki. Gyakorlatilag egy lótás 

futás az élet, mert öt hétre megyünk 
Ausztráliába, ahol 28 koncertet játszunk 
a legnagyobb termekben, majd követ-
kezik Új-Zéland, India, Németország, 
Franciaország, Olaszország, Finnország 
ebben a három hónapban idén. Úgy-
hogy most én ezennel a Csajkovszkijjal 
be is fejeztem egy kis időre – nagyjából 
pár hónapra – a szólózást, mert olyan 
szinten felemészti minden energián-
kat a kvartett. De hát ez a kamarazene 
csúcsa. Ezen túl pedig a Kaposvári Nem-
zetközi Kamarazenei Fesztivál művészeti 
vezetője vagyok, ami augusztusban lesz 
öt éves. 

Mit kell tudni erről a fesztiválról?

Amikor megkaptam a „Kaposvár Vá-
rosért” kitüntetést, akkor nem éreztem 
úgy, hogy erre rászolgáltam volna, hiszen 
nem igazán tettem mást, csak hegedül-
tem. 2010-ben viszont ott volt a lehető-
ség, hogy ha a polgármester úr rábólint 
és hajlandó erre áldozni, akkor egy olyan 
fesztivált csinálunk, amivel Európa kul-
turális térképére, mint az egyik elsőszá-
mú fesztivál, rányomjuk a bélyegünket. 
Ez az első évben, az első koncerttel meg 
is történt, amikor Joshua Bell, Rados Fe-
renc, Kocsis Zoltán és tulajdonképpen a 
világ leghíresebb fi ataljai, legjobb zené-
szei megjelentek egy hétre 14 koncerten. 
Olyan 35-40 művészt kell elképzelni, 
akik mind inspirálják egymást, így kü-
lönleges hangulat van ott. A két gyerme-
kemen felül ez az életem. Minden évben 
augusztus 12-től 19-ig van. Olyan szin-
ten elkötelezett már a közönség, hogy 
Karácsonykor, amikor még senki nem 
tudott arról, hogy kiket fogok meghívni, 
már elkelt 80 bérlet mind a 14 koncertre. 
Tehát a közönség már bízik és ez nagyon 
nagy szó.

5 évre szól ez a megállapodás a hegedű 
gazdájával. Utána mi lesz?

Gyakorlatilag lassan lejár. Utána az 
ember abban reménykedik, hogy vagy 
meghosszabbíthatja, vagy talán talál egy 
még jobbat. Igazából, ahogy inspirálja 
egymást hangszer és gazdája, úgy fejlő-
dik tőle. A hangszer is és én is valamerre 
alakulunk. Ez olyan, mint egy kapcsolat. 
Az emberből a párja kihozza a jót és a 
rosszat is és erősíti bizonyos tulajdonsá-
gait. Most ugyanez van velem és ezzel 
a hangszerrel. Úgyhogy lehet, hogy itt 
lenne az ideje, hogy például egy Guarne-
rit kaphassak vagy valami másfajta szín-
világot, de nagyon-nagyon hálás vagyok, 
hogy ezen a hangszeren játszhatok.

Tehát ez nem egy életre szóló kapcso-
lat hangszer és művész között?

A lényeg az, hogy van egyfajta 
tudás, amit nem lehet elvenni, a 
hangszert viszont el lehet venni, 
megsérül vagy tönkre megy, de 
akkor is tovább kell menni és to-
vább kell folytatni az életet. Ettől 
függetlenül borzalmasan vigyázunk 
a saját hangszerünkre és reméljük, hogy 
ilyen tragédia nem történik.

A Zeneakadémián folytatja még a ta-
nulmányait vagy „csak” tanít?

A Zeneakadémián egészállásban tanítok 
már 8 éve docensként. Férjem is ott ta-
nít. Mindig tanul az ember, ha elmegy 
egy koncertre, ha meghallgatja saját ma-
gának a felvételeit és nagyon sokat ta-
nulok a növendékeimtől is. Nincs időm, 
hogy beüljek az iskolapadba vizsgázni. 
Ettől függetlenül szoktunk hívni 
mestereket: Kocsis Zoltán 
gyakorta foglalkozik ve-
lünk szerencsére, de 
már hallgatott minket 
Schiff  András is és 
adott jó tanácsokat, 
Takács Nagy Gábor, 
aki szenzációsan 
tanít, valamint Ra-
dos Ferenc. Ilyenkor 
eljátszunk nekik egy 
tételt vagy egy vo-
nósnégyest és utána 
közösen gondol-
kodunk a műről. A 
mestereimnek tekin-
tem őket, ettől függetlenül 
kollégák vagyunk. Ők mind 
a példaképeim.
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- Anyu, ha valaki tüsszent, azt mondjuk, egészségedre? 
– Igen, kislányom. 
– És ha valakinek kisagyi schistosomiázis késleltetett 
hiperszenzivitási reakciója van?
 – Nincs több Dr. House.

Egy nagyszerű komolyzenei koncert közben, a 
csúcspontnál feláll egy ember, és elkiáltaja magát:
- Van önök közt orvos?
Semmi válasz. Még egyszer hangosabban:
- Van önök közt orvos?
Egy másik férfi  szintén feláll és jelentkezik:
- Én orvos vagyok
- Mit szól kolléga úr, milyen remek ez a koncert…?

- Te, képzeld, tegnap leestem egy létráról!
- Úristen! És lett valami bajod?
- Nem szerencsére semmi!... Te, képzeld, tegnap lees-
tem egy létráról!

Egy turista sétál a tengerparton. Egyszer csak meglát 
egy táblát: „Sirályok eladók.” A turista odalép az 
árushoz:
- Mennyi egy sirály?
- Tíz dollár.
A turista átnyújt egy tízest, az árus elteszi, majd felmu-
tat az égre:
- Az ott a magáé.

Egyszer a szomszéd átjött hozzám:
- Te fi gyelj csak, ki akarjuk tapétázni a nappalit, és kb. 
ugyanakkora lehet, mint a tiétek, hány tekercs tapétát 
vettél te annak idején?
- 14-et,
- Ok, kösz! - azzal hazament.
2 hét után ismét átjött hozzám:
Figyelj már hát vettem 14 tekercset aztán 4 megma-
radt!
- Nekem is...

A farmon megbetegszik egy ló.
Az állatorvos azt mondja a parasztnak:
- Beadtam neki egy gyógyszert, de ha 3 nap múlva sem 
gyógyul meg, akkor agyon kell lőni.
A disznó, aki mindent hallott, mondja a lónak:
- Kelj fel!
De a ló túl elcsigázott ehhez.
Második nap a disznó újra azt mondja:
- Kelj fel gyorsan! Baj lesz!
De a ló még mindig túl fáradtnak érzi magát.
Harmadik nap a disznó megint azt mondja:
- Kelj fel, mert ha nem, agyon fognak lőni!
Végre egy utolsó erőfeszítéssel a ló föláll.
A paraszt látja és örömmel mondja a családnak:
- Ezt megünnepeljük! Levágjuk a disznót!

Hu
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Gasztrotúránk következő, azaz 
második állomása az égitestek közötti 
légüres térség: a VILÁGŰR. 
Cikkünkből megtudhatjátok, miféle 
„Földi jót” esznek és isznak szkafan-
derlakó bajtársaink. 

Űrételek

Az űrhajósokat a legtöbb ember nem a szárított, fa-
gyasztott és tartósított ételek miatt irigyeli, viszont ez is 
hozzátartozik az űrutazáshoz. A NASA Space Food Sys-
tems Laboratory (SFSL) feladata már több mint 50 éve, 
hogy elkészítse az űrételt. Nincs könnyű dolguk, hiszen 
az ételeknek táplálónak, ízletesnek, könnyen emészt-
hetőnek, egészségesnek, étvágygerjesztőnek, és ami a 
legfontosabb, tartósnak kell lenniük. Továbbá problémát 
okoz, hogy a súlytalanság miatt az ízék és illatok érzéke-
lése tompul, amit erős fűszerezéssel kompenzálnak. 
Nagy hangsúlyt kell fektetni a praktikus csomagolásra, 
hiszen az apró morzsák, vagy akár a por állagú italok 
kiszóródása komoly problémákat okozhatnak.  

Írta: Bábindeli Cintia
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Nézzünk bele egy kicsit a történelembe…

Oroszország, Vostok, 1961: 
Gagarin ebédje 3 darab 160 grammos húspép volt, melyet tubusból 
„tálaltak“, desszertként pedig egy adag csokiszószt fogyasztott.

Egyesült Államok, 1962: 
John Glenn feladata volt először kísérletezni az űrbéli táplálkozási 
lehetőségekkel. Egyes szakértők azt gondolták, hogy a súlytalanság 
gátolhatja/zavarhatja a nyelést, azonban Glenn ezt megcáfolta, mivel 
semmiféle nehézséget nem tapasztalt. 

Merkúr projekt, 1959-63: 
A későbbi Merkúr missziók asztronautái nem kedvelték az űrételt.  
Falatnyi kockákat, fagyasztott-szárított porokat és tubusos félfo-
lyadékokat ettek. Az űrhajósok gusztustalannak találták, nehezsé-
geket tapasztaltak az ételek rehidrálásával kapcsolatban, emellett 
nehezükre esett morzsákat gyűjteni és a tubusokat összepréselni. A 
küldetés előtt alacsony salakanyagtartalmú ételt fogyasztottak, így 
csökkentve az ürítés valószínűségét a repülés során.

Gemini projekt, 1965-66: 
A Merkúr küldetés számos étellel kapcsolatos kérdése a Gemini 
projektre maradt. A tubusokat elhagyták, mivel a tartalmuk keve-
sebbet nyomott, mint maga a tubus. A zselatinbevonat megoldotta a 
falatnyi kockák morzsázását. Egyszerűbb folyadékpótlási/rehidráci-
ós módszereket fejlesztettek ki. A menük kínálatát is kiszélesítették, 
helyet kapott benne a garnéla-koktél csirke zöldségkörettel, pirítós, 
tejkaramella puding és az almalé.

A Gemeni III misszióvezetője, Gus Grissom nagyon szerette a mar-
hahúsos szendvicset, ezért John Young pilóta a fedélzetre csempészett 
egyet. Bár örült neki, a szendvics evés közben morzsázni kezdett, 
jelezve, hogy le kell tennie, amíg nem okoz vele nagy gondot. Az 
asztronauták enyhe szemrehányást kaptak ezért, mivel a fogyasztott 
étel nem tartozott a NASA által jóváhagyottak közé. A későbbiek-
ben ezt a problémát is orvosolták, ezt követően kizárólag az űrhajó-
sok által kedvelt ételeket vittek a missziókra.

Apolló program, 1968-75: 
A variációs lehetőségek tovább bővültek az Apolló program ideje 
alatt. Az új melegvizes rehidratációs eljárás nemcsak  egyszerűbb 
volt, de az ételek is étvágygerjesztőbbek lettek általa. A kanál-tál 
sokkal normálisabb táplálkozási szokásokat tett lehetővé. A táplálé-
kot speciális zip-záras műanyag tasakokban tartották és a nedvesség 
lehetővé tette a kanalazhatóságot.

Skylab, 1973-74: 
A nagyobb életteret a Skylab űrállomáson a fedélzeti hűtőszekrény 
és fagyasztó tették lehetővé, melyek segítségével a romlandó és 
fagyasztott ételek tárolása is megoldódott. 
A menüben már olyan tételek is szerepeltek, mint a jégkrém és a 
feldolgozott húskészítmények. Az étkezőasztal és a székek lába 
a padlóhoz voltak rögzítve, ezzel lehetővé téve egy normálisabb 
étkezés élményét. Voltak tálcák az ételek melegítéséhez, mágnesek 
az evőeszközök rögzítéséhez és olló a ételtasakok felnyitásához.  A 
legénység jobbnak találta az ételt, mint az Apolló programban, bár 
még mindig középszerű volt a földi és az űrben lévő ízlelési különb-
ségek miatt. 

Apollo-Soyuz Test Project, 1975: 
Az asztronauták együtt vacsoráztak a szovjet űrhajósokkal. Az 
ételek között szerepelt a konzerv marhanyelv, csomagolt rigai kenyér 
és egy tubus borscs, illetve kaviár.

Napjaink 10 legnépszerűbb űrétele:

10. Japán falatok 
A nemzetközi űrállomásra érkezett japán labora-
tóriummal új ételek is jöttek. Kedvenc az okonomi, 
tofu és udon tészta japán marha különlegességgel.

9. Svéd húsgolyók 
 
8. Joghurt 
Hosszú küldetéseken a súlytalanság állapotában a 
csontok hamarosan kalciumot vesztenek, ezért en-
nek pótlására különösen nagy hangsúlyt fektetnek. 
A csont- és izommegőrző edzés mellett sok joghurt 
is fogy odafenn. Az erdei gyümölcsös, barackos 
és epres ízekkel egyetemben az orosz személyzet 
szívesen fogyaszt zöldfűszeres ill. fokhagymás 
joghurtot is. 
 
7. Csirkehúsleves 
Természetesen porból. A kész leves - a súlytalanság 
következtében - folyadékgolyókba rendeződik, már 
csak rá kell harapni… 
 
6. Tortilla 
A jól elálló kenyérféle legnépszerűbb feltétje az 
amerikai „bajnokok reggelije”, a mogyoróvaj és 
lekvár. 

5. Garnélarák 
A fűszeres garnélafalatok ideális, fehérjedús nas-
solnivalók.

4. Forró mártások 
A salsa, a barbecue, az édes-savanyú, a thai vagy a 
tabasco szószok és a fokhagymakrém mindig felü-
dítik az ízekre éhes űrhajósokat. 
 
3. „Űrkavics” 
Cukorral borított csokigolyócskák vagy csokiba 
mártott mogyoró fogyasztásáról készült felvételek 
gyakran kerülnek a tévéképernyőkre is, amint az 
űrhajósok az édesség után „úsznak” és egy harapás-
sal „levadásszák” azokat a kabinban lebegve. 
 
2. Szárított gyümölcsök 
A friss gyümölcs kétségkívül luxuscikk odafenn; 
a szárított és konzervgyümölcs az előkelő második 
helyen áll. Az orosz legénység nyers vöröshagyma- 
és fokhagymafejekkel váltja ki a friss gyümölcsöt… 
Amerikai gyomornak ez kissé tán vadul hangzik, 
de egy hónapokig tartó küldetésen az ember sok 
mindenre hajlandó, hogy megtörje a monotóniát.  
 
1. Meglepetés étkek 
Semmi sem dobja fel jobban az űrbázison dolgozók 
megunt étrendjét, mint egy-egy vendégeskedés az 
újonnan érkezett űrrepülők legénységénél, ahol 
olyan rejtélyes feliratú dobozok várnak, mint „Ap-
petizing Appetizer” (étvágygerjesztő előétel), ami 
tulajdonképpen bármi lehet… 
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A Világörökségek nyomában 
XXIII. - Bolívia, Argentína és a 
Húsvét-sziget

Titicaca-tó, A Nap-sziget.

Írta: dr. Hollósy Tibor
Fényképezte: dr. Hollósy Tibor és Losonczi Róbert
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2012. augusztus 14-én, 15 napos 
perui kirándulás után, megérkeztünk 
La Paz-ba. Az út nem volt egyszerű 
annak ellenére, hogy szervezett túrára 
fizettünk be. A Titicaca-tó partján 
fekvő Puno városából busszal mentünk 
a határra. Ott két ember biciklivel 
áttolta a bőröndjeinket a határon, mi 
gyalog követtük őket. Többszöri útlevél 
ellenőrzés a perui és a bolíviai oldalon, 
majd egy órás várakozás után egy 
másik busszal folytattuk utunkat. A 
határon ettünk egy keveset. Meglepődve 
tapasztaltuk, hogy a busz hátuljában egy 
kórházi oxigénpalack foglalt helyet a 
hozzá tartozó vezetékekkel. Mivel az út 
a tengerszint felett 3000 méterrel vezet, 

szükség lehet az oxigénre a kevésbé edzett 
utasok számára. Mikor megérkeztünk 
COPACABANA városkába, már 
hétágra sütött a Nap, mégsem volt hőség, 
mert már a télben jártunk. Megnéztük 
a híres búcsújáró, csodaszép, hófehér 
templomot. Ajándékokat vásároltunk 
a piacon, majd a busz próbált lejutni a 
kikötőbe. Egy parkoló autó miatt fél 
órán át manőverezett a busz a nála két 
centiméterrel szélesebb utcákban. A 
kikötőben átszálltunk katamaránra, 
és megkezdődött a barangolás a világ 
legmagasabban hajózható taván, a 
Titicaca-tavon. Tengerkék víz, hasonló 
égbolttal és körülöttünk az Andok 
hófödte csúcsai. Meglátogattuk a 
Nap és Hold szigeteit, a monda szerint 
itt született Manco Capac, az első 
inka. Nagyon igényesen berendezett 
múzeumot láthattunk, bemutatták a 
totoranádhajók készítését, múmiákat is 
tanulmányozhattunk. Az ebédet a hajón 
szolgálták fel. Késő délután kikötöttünk, 
és újból buszra szálltunk, ami már 
Bolívia fővárosába vitt minket.

LA PAZ. A város nem sok 
mindennel várja az utazót. Maga a város 
elrendezése érdekes, egy mély katlanban 
fekszik a tengerszint felett 3600 méterrel. 
Szerencsére a magaslati betegségnek 
semmilyen zavaró hatása nem volt, 
de azért a kockacukrot szopogattuk 
rendesen. Azonban más miatt maradt 
emlékezetes számomra a város. Mikor 
először itt jártam 2008-ban, akkor a 

homoklegyek csípései okozta kiütésektől 
szenvedtem. Most fogfájás jelentkezett 
és gyomorrontás, láz, levertség. Egész 
napomat az ágyban töltöttem, de 
latin-spanyol keveréknyelven sikerült 
fájdalomcsillapítót venni, és Robi szerzett 
nekem kamillateát, ezekkel próbáltam 
gyógyítást végrehajtani. Azért másnapra 
összeszedtem magam, hogy eljussunk 
Bolívia – és az egész amerikai kontinens 
– legrégebbi régészeti lelőhelyére. Ez 
a fővárostól 70 kilométerre található: 
Tiahuanaco („tivanaku”). Nem volt 
pontos várostérképünk, az utcák sem 
ott voltak, ahol lenniük kellett volna, a 
nevükről nem is beszélve. Járókelőktől 
próbáltunk információt szerezni, ha 

rajtuk múlik, most is ott bolyonganánk a 
városban. Ha nehezen is, de megtaláltuk 
a busz indulási helyét, ami egy temető 
mellett volt. Beültünk, várakoztunk, 
voltunk öten. Igen ám, de a busz csak hét 
emberrel indul el, mert így gazdaságos. 
Három eset lehetséges, gondoltam: (1) 
a biológia törvényeit figyelembe véve, 
legkorábban kilenc hónap múlva lehet 
itt két új ember, de ennyi időnk nincs (2) 
elkapunk két bolíviait, és ha akarják, ha 
nem, jönnek velünk, (3) magunk között 
elosztjuk és kifizetjük a két virtuális 
útitárs viteldíját. Ezt választottuk.

TIAHUANACO. 3550 méter 
magasan van, leghíresebb építménye 
a Napkapu, közepén Virakocsa isten 
képmásával. A másik furcsa épület a 
Kalasasaya, 120x130 méter alapterületű, 
zárt terecske, a falakban félig kilógó 
kőfejek és koponyák vannak. Három 
óra alatt bejártuk a régészeti területet, 
közben több fájdalomcsillapítót 
elfogyasztottam. Nagy nehezen 
megtaláltuk a visszafelé induló buszt. La 
Pazban még megnéztük a Katedrálist, a 
piacokon pedig bolíviai sapkát, „alpakka” 
sálat, kesztyűt (100% természetesen…). 
Félig betegen, félig kimerülten vártuk 
a másnapot. A taxi kivitt minket El 
Alto repülőterére, ami már 4050 méter 
magasságban van. Innen indult a LAN 
Chile gépe Santiagóba.

SANTIAGO DE CHILE. Az 
Arturo Merino Benitez repülőtér 

A Világörökségek nyomában 
XXIII. - Bolívia, Argentína és a 
Húsvét-sziget

„Angol-spanyol-anatómus nyelven 
kommunikáltam a doktorral. Készült egy 
röntgen is, de semmilyen elváltozást 
nem találtak...”
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már nagyon modern, kényelmes, 
szerencsére újból ismerős terepén 
mozogtam. Felültünk a reptéri buszra, 
és a városba mentünk, negyven perces 
út. Mexikóváros óta nem közlekedtünk 
ennyire kényelmesen és szervezett 
formában. Végre pontosan tudtuk, 
mi hova megy, mikor indul, hol kell 
leszállni, és a legmeglepőbb: vannak 
buszmegállók! És végre ismét metró! 
Igaz, csak három vonallal, melyek közül 
a leghosszabb végig a Avenida O’Higgins 
főutca alatt megy. Bernardo O’Higgins 
a független Chile első elnöke volt. A 
szállodát könnyedén megtaláltuk ebben 
a majdnem ötmilliós nagyvárosban, 
melynek nagyon sok európai vonása 
van: a közlekedés kiváló, széles utak, 
sétálóutcák, bőséges áruválasztékkal 
rendelkező mindenféle üzlet. A jogi 
(azt hiszem) egyetemmel szemben 
volt a szálloda. A következő nap 
(szombat, augusztus 18.) nyakunkba 
vettük a várost. Legalább is ez lett 
volna a terv. A fogfájás ezt felborította, 
és nem lehetett tovább halogatni az 
orvosi ellátást. Találtunk egy klinikát, 
ahol kedvesen fogadtak, és a szokásos 

Moainak (kiejtés: moái) nevezzük a Húsvét-szigeten található kőszob-
rokat. A legtöbb moait egy darabból faragták, de némelyik fejen egy 
különálló, pukaunak nevezett korong is elhelyezkedik. A 600-nál is 
több ismert moai a sziget partvonalának teljes hosszán szerteszóródva 
helyezkedik el. Legtöbbjüket a Rano Rarakuból bányászott szikladara-
bokból készítették. A bányában közel 400 további, befejezetlen moai 
található.

A jelek arra utalnak, hogy a munkát hirtelen hagyták abba, sok a szik-
lából csak félig kifaragott szobor. A szigetlakók gyakorlatilag az összes 
befejezett moait felborították, miután a szobrok készítése abbamaradt.

Bár a szobrokat általában fejekként említik, sokuknak van válluk, kar-
juk és törzsük is, melyeket az idők során betemetett a föld. Jelentésük 
mind a mai napig tisztázatlan, és számos elméletet állítottak fel velük 
kapcsolatban.

A legelterjedtebb vélekedés az, hogy a szobrokat a sziget polinéz la-
kói faragták 1000 évvel ezelőtt vagy még korábban. Újabb kutatások 
már elvetik, hogy a szobrok a polinéz kultúra munkái. A polinézeket 
megelőzően egy másik már bizonyosan élt a szigeten, ezért sokkal 
valószínűbb, hogy az alkotta meg a kőszobrokat. Az ásatásokkal nem 
kerültek elő olyan szerszámok amelyek kőfaragásra alkalmasak és a po-
linézek ősi eszközei között is jobbára kőszerszámok vannak amelyek 
kőfaragáshoz alkalmatlanok.

Az elméletek szerint a szobrok vagy a szigetlakók halott felmenőit áb-
rázolják egyfajta síremlékként, vagy fontos, a szobrok készítésekor még 
élő személyiségeket, esetleg a készíttető család státuszát szimbolizálják. 
A moai készítése valószínűleg rendkívül sokba került. A szobor kifa-
ragása évekig tartó munkát igényelt, és ezután a kész moait helyére is 
kellett szállítani (gyakran a sziget másik végére).

Nem ismert, pontosan hogyan szállították a kőszobrokat, de az szinte 
biztos, hogy faszánokat vagy görgőket használtak hozzá. Vélhetően az 
égetéses földművelés és a szobrok szállításához szükséges faanyag mér-
téktelen felhasználása vezetett a sziget pálmaerdejeinek teljes kiirtásá-
hoz. A sziget behatárolt mérete a növekvő populációt is csak korlátozott 
mértékben tudta mezőgazdaságilag ellátni. Az ezen tényezőkkel járó 
krízis valószínűleg a sziget addigi vallási és társadalmi rendszer bukását 
vagy megingását is jelentette, amely törzsi harcokhoz is vezetett végül. 
Ez azt is megmagyarázná, miért maradt olyan hirtelen abba a kövek ki-
bányászása i.sz. 1000-1400 között és miért rongáltak meg az őslakosok 
sok már felállított szobrot.

A sziget legendái szerint egy törzs főnöke új otthont keresett. A helyet, 
amelyet választott, ma Húsvét-szigetként ismerjük. Halála után fiai fel-
osztották egymás között a sziget területét. Valahányszor egy törzsfőnök 
meghalt, egy moait helyeztek el a sírjánál. A szigetlakók úgy hitték, 
ezek a szobrok megőrzik a halott főnök manáját. Remélték, ha a mana 
a szigeten marad, jó sors vár rájuk, elegendő lesz az eső és bő a termés. 
Mivel a legenda nagyon hosszú időn keresztül terjedt kizárólag száj-
hagyomány útján, lehetséges, hogy az évszázadok folyamán jelentősen 
megváltozott a tartalma.

via: wikipedia.hu

Moai Ushuaia, a Magellán-szoros.
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várótermi huzavona után (ismerős 
itthonról) hamar egy fogorvosi székben 
ültem. Angol-spanyol-anatómus nyelven 
kommunikáltam a doktorral. Készült egy 
röntgen is, de semmilyen elváltozást nem 
találtak, ami meglepett. Akkor mitől fáj? 
– kérdeztem, nem tudom milyen nyelven. 
Kaptam másik fájdalomcsillapítót 
és gyulladáscsökkentőt, ebből több 
dobozt is elhasználtam, már hatásosnak 
bizonyult. A megoldásra azonban csak 
két nap múlva jöttem rá…

A maradék időben próbáltuk 
megnézni a nevezetességeket. Tegnap 
esti benyomásaink csak tovább 
erősödtek. Nagyon kellemes hangulatú, 
de örökké nyüzsgő város, minden 
kapható, ami csak kell; lásd gyógyszertári 
gyulladáscsökkentők. Esténként egyre 
hűvösebb lett, de kabátot nem hoztunk 
magunkkal. Így kabát után néztünk. 

Sikerült is jó üzletet kötni, és két remek 
kabáttal gyarapodott a bőröndünk, 
amire már másnap nagy szükségünk 
volt. Nagy bőröndjeinket a szállodában 
hagyva másnap újból ki kellett mennünk 
a repülőtérre (hajnalban), és elrepültünk 
Buenos Airesbe, ahol átszálltunk. A 
következő úticél valóban a világvége, 
Argentína legdélebbi városa, Ushuaia.

USHUAIA. A Tűzföld, Tierra del 
Fuego fővárosa. Ahogy ott mondják: 
„Fin del Mundo”. A térképet nézve, 
tényleg. Ettől délebbre már csak a 
Magellán-szoros, a Horn-fok, és az 
Antarktisz van. Hátizsákunk elveszett, 
Buenos Airesben hagyták, másnap este 
kaptuk vissza. Ennek intézése miatt 
az utolsó busz és taxi is elment, gyalog 
mentünk be a városba. Szállásunkat nem 
találtuk. Helyiek segítségével kaptunk 
egy taxit, és eljutottunk a szállodába, 

ekkor már félig megfagytunk a chilei 
kabát ellenére. Nagyon furcsa volt, hogy 
augusztus közepén fűtött szobánk van, 
az utcán karácsonyi a hangulat és esik a 
hó. Próbáltuk a két napot maximálisan 
kihasználni, sajnos mindenhova taxival 
kellett mennünk. Reggelink volt, 
de az ebéd és vacsora éttermekben 
történt, eléggé megdrágítva az argentin 
kiruccanást. Hajókiránduláson vettünk 
részt a Magellán-szoroson, láttuk 
a Világvége Világítótornyot, a helyi 
múzeumban és postán világvége 
pecséteket nyomtunk az útlevelünkbe, és 
befizettünk egy autós-gyalogos túrára a 
Tűzföld Nemzeti Parkba, ami csodálatos 
volt. Taxival kimentünk egy sípályához, 
hogy onnan sílifttel felmenjünk a 
gleccserhez. A síliften csak a lábaim és 
a két fülem fagyott le, odafent további – 
itt most nem részletezendő – testrészeim 
váltak érzéketlenné. Augusztus 20-án 
Ushuaiában, egy hegy tetején mínusz 
20 fok volt! És fagyos szél. Felvetődött 
bennem a gondolat, hogy mit keresek 
itt? És hol a gleccser? Kiderült, azon 
állunk és járkálunk… Rövid időn 
belül visszamentünk a sípályához, és 

La Paz, főtér.Ushuaia, a Magellán-szoros.

„Felvetődött bennem a gondolat, 
hogy mit keresek itt? És hol a gleccser? 
Kiderült, azon állunk és járkálunk…”
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regenerálódás után (néhány csésze 
forró tea segítségével) leereszkedtünk a 
városba. A hideget leszámítva azonban 
nagyon szép kilátás nyílt a Világvégére. 
A repülőgép este indult vissza Buenos 
Airesbe, és éjfél lett, mire odaértünk. A 
chilei gép indulásáig volt vagy hat óránk, 
így éjszakai városnézésre indultunk 
az argentin fővárosba. Hullafáradtan 
repültünk Santiagóba, ahonnan, miután 
bejutva a városba a már jól ismert 
busszal, elmentünk a Csendes-óceán 
partján fekvő Valparaisóba.

VALPARAISO. A világörökség 

részét képező város számtalan kisebb-
nagyobb dombra épült, melyek félkör 
alakban fogják körül az óceán partját. 
A dombokra siklókkal lehet feljutni (a 
helyiek ascensore-nak, vagy funicular-
nak nevezik). Nagyon hangulatos 
város, kár, hogy egész nap esett az 
eső. Itt kellett rájönnöm a fogfájásom 
okára! Ez nem volt más, mint a 
tengerszint feletti extrém magasság, 
mely valahogy nyomásemelkedést 
okozott a fogpulpában. Azért továbbra 
is szedtem a gyulladáscsökkentőket, 
de a fájdalom már jóval kisebb volt. 
Az eső nagyon megnehezítette a 

városnézést, amit lehetett, megtettünk, 
és visszabuszoztunk a fővárosba. Végleg 
összepakoltuk a bőröndöket, és a 
következő nap reggele újra a santiagói 
reptéren talált minket.

Nagy izgalommal vártam az út utolsó 
állomását. Részben, mert tudtam, mi vár 
rám, részben, mert ezzel nem tudok 
betelni. A kedvenc helyemre indultunk, 
ha szabad így fogalmazni. A repülőút 
hat óráig tartott, végig a Csendes-óceán 
felett, míg végül elkezdtük a leszállást 
az óceán egy nagyon apró és magányos 
szigetén. Egy újabb világcsoda várt 
ránk. Egy pillanatra felötlött bennünk, 
hogy hamarosan szorosabb ismeretséget 
kötünk az óceán élővilágával, de hirtelen 
máris a Mataveri repülőtér kifutópályáján 
gurultunk. 2008 után újra rátehettem a 
lábam a Húsvét-szigetre!

HÚSVÉT-SZIGET. Talán nincs 
még egy hely a Földön, ami ennyire 
messze lenne minden mástól. Bármerre 
indulnánk, 4000 km-re lenne az első 
szárazföld. Nincs még egy hely, ami 
elszigeteltebb lenne. És nincs még egy 
hely a Földön, ami ennyi titkot hordozna 
a hátán. A világ 1722. április 5-e óta tud 
a szigetről. Addig a szigetlakók 1400 
évig magányban éltek, nem tudott róluk 
senki és valószínűleg ők sem tudtak 
arról, hogy mások egyáltalán léteznek 
valamerre. Abban az évben április 5-e 
húsvét vasárnapjára esett, innen az 
elnevezés. A szigetlakók nyelvén RAPA 
NUI (Nagy Evező), más források szerint 
TE PITO O TE HENUA (Világ 
Köldöke) vagy MATAKITERANI 
(Égre Néző Szemek). Különféle okok 
és járványok miatt a sziget népessége 
100 fő alá csökkent. 1888-től Chile 
egyik tartománya lett a sziget. Az első 
igazi régészeti expedíciót Thor Heyerdahl 
norvég régész vezette 1955-56-ban. 
Azóta már sokan próbálták megfejteni 
a sziget titkait, de megnyugtató 
eredményt senki sem tudott felmutatni. 
Megmagyarázni nem tudom 
vonzódásomat e kis sziget iránt.

Azon az augusztusi csütörtökön 
csodás napsütés volt, és már elindultunk 
felfedezni a kis városkát, Hanga Roa-t, 
ahol megláthattuk az első moait. Így 
hívják a hatalmas szobrokat, amiből 
becslések szerint 800-900 van a szigeten. 
Minden moai saját talapzatán áll, együtt 
ahu a nevük. Az Ahu Tahai-n négy 
moai van, mindegyik más magasságú, 
más alakú. Mellettük különállva az Ahu 
Kote Riku, az egyik legmagasabb moai, 

Santiago, fogorvosnál.
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kalappal a fején. Fantasztikusak közelről, 
néhány méter távolságból szemlélve 
őket. Órákig nézelődtünk, én próbáltam 
kiolvasni valamit arckifejezésükből, 
hátha elárulják, miért állnak ott és 
hogy kerültek oda. Másnap bicikliket 
béreltünk, és kezdetét vette a sziget 
bejárása. Reggelit a szálláson kaptunk, 
mindennap ugyanazt; tea, zsemle, vaj, 
lekvár, papaja vagy banán. Egy hetet 
töltöttünk a szigeten, rengeteget tekertük 
a bicajt, és szinte mindent láttunk.

A kifutópálya túloldalán találtuk 
meg Ahu Vinapu-t, ahol ledöntött moaik 
vannak. Néhány tehenet kellett elzavarni 
az útról. Az első moait kb. 1000 táján 
faragták ki. Nem tudni, kinek volt ez az 
ötlete és miért. Az őslakosok hamar két 
részre szakadtak: voltak a hosszúfülűek, 
akik uralkodtak a rövidfülűek felett, 
utóbbiak faragták a szobrokat. Majd 
500 évig faragtak, míg az 1500-as évek 
közepén a rövidfülűek fellázadtak, és 
véres csatát vívtak a hosszúfülűekkel. 
A csatának nem volt győztese, de a 

szobrok faragása egycsapásra megszűnt. 
A már elkészült szobrokat kivétel 
nélkül ledöntötték. A szobrok arccal 
a föld felé fekszenek, úgy, ahogy 500 
éve ledöntötték őket, kalapjuk messzire 
elgurult. Ezután felkerestük azt a vulkáni 
kőbányát, ahol a kalapokat – pukao – 

faragták. Ez Puna Pau krátere vörös 
kőzettel. Következett az Ahu Akivi. A 
világ ezt az ahut ismeri a legjobban. Hét 
álló moai egymás mellett! Mindegyik 
moai más alakú, formájú, nagyságú. Két 
órát voltunk itt, pihentünk, ettünk és 
csak néztük őket. Megbabonázzák az 
embert, de némák maradnak.

A sziget déli oldalán vannak a legtöbb 
ledöntött moaik. A parton kerekezve 
minden moait, ahut megnéztünk. 
Amikor a szobrokat felállították, mindig 
a tengernek háttal voltak, mintha a 
szigetlakókat figyelnék a szobrok. Elég 
keveset rekonstruáltak, de így még 
jobban érezhető, hogy mi történt itt 
600 éve. Nyolc ahu után jutottunk el a 
legnagyobbhoz: Ahu Tongariki. Tizenöt 
álló moai egymás mellett, elképesztő, 
amit láttunk. A 60-as években állították 
helyre japán régészek. A következő 
látnivaló nem más volt, mint a hely, 
ahol a szobrokat faragták: Rano Raraku 
krátere. Szabályos kör alakú kráter, 
benne édesvízi tavacska. A kráter oldala 

messziről olyan volt, mintha tele lenne 
szurkálva fogpiszkálókkal. Közelre érve 
tátva maradt a szánk. Bármerre néztünk, 
moaik! Vállig, derékig belesüppedve a 
földbe. A kráter oldalában félig kifaragott 
szobrok, mintha csak tegnap hagyták 
volna abba a munkát. A legnagyobb 

moai 21 méter magas (El Gigante), már 
elkészült, csak a hátát kellene leválasztani 
a kráterről. Mindegyik szobor arca más 
és más, nincs két ugyanolyan szobor. Kis 
ösvény vezet a moaik között, egészen 
közel mehettünk hozzájuk. Az egyik 
mintha nevetne, a másik szomorúnak 
tűnik, van, aki mintha táncolna, 
valamelyik fennhéjázóan néz. Ki tudja, 
hány száz éve készültek el, és várnak arra, 
hogy eljussanak a helyükre?! És járkálva 
közöttük csak azt tudom kérdezni, hogy 
miért? Miért ez a gigászi munka, a 
faragás, az erőfeszítés, hogy akár 15 km-
re is elvonszolják a moait? És hogyan 
csinálták mindezt? Választ most sem 
kaptunk.

A sziget másik nagy krátere volt a 
következő program. A repülőtér fölé 
kellett kerekezni és eljutni a Rano Kau 
vulkánhoz. Ez egyórás út, végig felfelé. 
A kráter lélegzetelállítóan hatalmas, 
1600 méter átmérőjű, és bármerre 
néztünk, a nyílt óceánt láttuk. A kráter 
mögött Orongo falucska, ahol sok ovális 

alapú kőház volt (hare paenga). Ez egy 
ceremóniafalu, vele szemben három 
kis sziget: Motu Kao Kao, Motu Iti és 
Motu Nui. 1760 körül kezdődtek a 
szertartások, melynek során minden 
évben megválasztották a Tangata 
Manu-t, a Madárembert. Át kellett 

Ushuaia, a Tűzföld Nemzeti Park.
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úszni a szigetekre, és megszerezni az 
első madártojást, és azzal épségben 
visszatérni. A győztes lett a Szent 
Madárember, aki a kőházak egyikében 
lakott egy évig. Gyönyörű sziklarajzok 
örökítik meg a versenyt, és láttuk a 
sziget istenét is, Makemake-t. Estére 
háziasszonyunk alkalmi halsütést 
rendezett a kertben.

A sziget egyetlen fürdésre alkalmas 
helye Anakena, csak itt van kis homokos 
sáv. Végre fürödhettünk a Csendes-
óceánban, igaz, elég hűvös volt a víz. A 
strand mellett van Ahu Nau Nau, hét 
moai, és mindegyiknek kalapja van! 
Kalappal még hatalmasabbak, még 
tiszteletreméltóbbak.

Az utolsó napon elegünk lett 
a biciklizésből, és egy napra autót 
béreltünk. Sohasem gondoltam 
volna, hogy egyszer autót vezetek 
a Húsvét-szigeten! A sziget északi 
részén megnéztük a fantasztikus 
sziklarajzokat. Újból járkáltunk Ahu 
Tongariki és a Rano Raraku szobrai 
között. Erre a napra időzítettük a 
vásárlásokat is, három moait vettünk 
hosszas alkudozások után. Amikor 
lehetőségünk volt, elmentünk misére a 
helyi kis templomba. Gyönyörű polinéz 
dalokat hallhattunk gitárral kísérve, 
némelyik igazán könnyfakasztó volt.

Aztán elérkezett augusztus 30-
a, csütörtök. 67 napja voltunk már 
úton. Elbúcsúztunk szállásadónőnktől 

és a szigettől, a moaiktól. Ötórás út 
után újra Santiagóban voltunk, már 
térkép sem kellett. Egy éjszakát még 
itt töltöttünk. Másnap Santiagóból 
közvetlen járattal mentünk Párizsba, 
ami 15 óráig tartott. Onnan röpke két 
óra alatt már Rómában, majd újabb két 
óra alatt Budapesten voltunk.

A világtörténelem egy jelentős 
időszakát jártuk végig: láttuk az 
aztékok ősi városait, piramisait, a maják 
lenyűgöző városait a dzsungelben. 
Hatalmas pók, majom, kolibri ábrák 
felett repültünk Nascaban. Az inkák 
által épített falak között járkáltunk 
Cuscoban, láthattuk Machu Picchut. 
Hajóztunk a Titicaca-tavon és 
titkukat féltve őrző kőszobrok között 
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bóklásztunk a Húsvét-szigeten. És a 
sok múzeum, természeti szépség, ami 
örök emlék: New York, Mexikóváros, 
Merida, Guatemalaváros, Lima, 
Paracas, Arequipa, La Paz, Santiago, 
Ushuaia. Eszembe jutott az itthoni 
szervezőmunka, de csak ott derült ki, 
mi sikerült ebből. Szerencsére minden 
úgy lett, ahogy elterveztük. Mindig 
meg tudtuk venni, amit kellett, mindig 
megvolt a szállásunk, mindig volt 
mit ennünk. Elkerültek a betegségek 
(leszámítva a fogfájást), és általában 
biztonságban éreztük magunkat. 
Voltunk fullasztó dzsungelben, 
havas hegyekben, száraz sivatagban. 
Fürödtünk óceánokban, folyókban, 
barlangokban.

És hogy bírtátok mindezt? – 
kérdezték sokan. Ennyi látnivaló 
között nem tudtunk a fáradtságra 
gondolni, nem is éreztük azt. És ennyi 
mindenre emlékeztek? – másik kérdés. 
Mikor írtam ezeket a beszámolókat, 
az útinaplókat olvastam újra. Eltettük 
emlékbe a buszjegyeket, belépőket, 
ismertetőket, még a bolti számlákat 
is. Újranéztem a fényképeket és 
képzeletben újra végigjártam az utat. 

 Egy életre szóló utazás volt 
ez, lehetetlen elfelejteni!
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Cosmos outfit 
- Avagy mit vi-
gyünk az űrbe
Cser AnnAmáriA

Szvetlana Szavickaja űrhajósnő lassan 50 éve tette meg az em-
beriség első űrsétáját a Mír űrállomás külső felületén, ahol is 4 
órán keresztül inkább szerelt, mintsem sétálgatott. A séta szó 
kellemesnek ígérkező időtöltést sugall számunkra, ám ez igen 
messze áll a valóságtól. Látványában kétségkívül páratlan, de a 
környezet semmiképp sem nevezhető vendégszeretőnek. Rá-
adásul a kozmoszban, gravitáció hiányában, egy közönséges 
csavar helyretétele is igen nagy fizikai erőt igényel. Te mit pa-
kolnál be a bőröndbe, ha olyan helyre készülnél, ahol az élettel 
összeegyeztethetetlen fogadtatásban lenne részed? 

A kozmoszban szinte teljes vákuum uralkodik, napfényben 
+120°C, árnyékban -100°C hőmérséklet van, levegő nincs, radio-
aktív sugárzások széles skálája van jelen. Mielőtt megfagynánk, 
vagy megégnénk a napon, az alacsony nyomás miatt a szervezetet 
alkotó folyadékok felforrnának, bőrünk és belső szerveink ez által 
felpuffadnának, ám a levegő hiánya már ennél hamarabb is vé-
gezne velünk. A negatív nyomás kipréselné tüdőnkből a levegőt, 
ezután a vérünkben lévő oxigén kioldódása 15 másodpercen belül 
a vesztünket okozná. Érthető, hogy egyetlen asztronauta sem vá-
gott még neki az űrnek egy télikabátban. Nos, tudjuk, hogy néz 
ki egy űrruha. Óriási tükörsisak, tévédobozra hajazó hátizsák, hó-
taposó és Michelin-baba ruhája. Most utánajártunk, mik a szka-
fander elemei és hogyan biztosítják az éltben maradás feltételeit.

Köldökzsinór. Neve rendkívül találó. Az umbilicalis magassá-
gában elhelyezkedő erős cső megakadályozza az elsodródást és 
oxigént biztosít az űrhajósnak. Táplál és óv, amennyire csak lehet, 
de az anyaméh-érzet azért valószínűleg elmarad. 

A szkafandernek földfelszíni légnyomást kell biztosítania úgy, 
hogy a viselője viszonylag szabadon mozoghasson benne. A 
probléma az, hogy a rugalmas anyagú űrruha vákuumban felfújó-
dik, a mozgás lekorlátozódik, ezért az elviselhető legalacsonyabb 
nyomást alakítják ki belsejében. A keszonbetegség elkerülése 
érdekében ezt fokozatosan teszik, miközben az asztronauta egy 
légzsilipben alszik.

Alsó kezeslábasnak nevezik a ruhának azt a háromrétegű tagját, 
amely gumiból és szövetből készült, a bőrrel érintkezik, csak a 
fejet, a kéz-és lábfejet nem fedi. Nyomáskiegyenlítő szelep és mű-
szerek helyezkednek el rajta, végein nyaki és végtagcsatlakozók 
találhatók.

A mikrometeoritok apró meteorok, melyek a bolygóközi porral 
együtt száguldoznak. Ezek kivédésére és a testhőmérséklet fenn-
tartására a külső kezeslábas szolgál. Alumíniumból, krómozott 
alumíniumból és neoprén rétegekből álló szendvicsruha. Zsebek 
tarkítják olyan tárgyak részére, mint olló, toll, elemlámpa és szá-
mítógép. Overall helyett én erre a ruhadarabra szavaznék.

Pilóta napszemüvegben feszíteni az űrben igen menő lenne, de 
erre az utazásra talán válasszunk valami mást. A kozmikus sugár-
zás 90%-ban protonokból, 9%-ban He-atommagokból, valamint 

egyéb atommagokból és nagy energiájú elektronokból áll. A jel-
legzetes, tükrös túlnyomásos sisak védelmet biztosít a káros su-
gárzások és a Nap hője ellen. Plexiből, nyaki része alumíniumból 
készült, aranybevonatos napellenző lappal társítva, melynek sö-
tétsége állítható. Már csak az a kérdés, mit csinál az asztronauta, 
ha viszket az orra?

A cipő anyaga a ruháéval megegyező, szilikon talpú surranó, ami 
ugyan nem szép, de a holdjárónál mindenképp kecsesebb.

Túlnyomásos kesztyű: kétrétegű, hasonszőrű anyagból. Érdekes 
belegondolni, hogy jó pár réteg alumínium és gumikesztyű alatt 
mennyi marad meg az ember tapintásérzetéből. Aztán így lehet 
vidáman szerelgetni a műszereket…

A világűrben használatos minden anyagnak és eszköznek bírnia 
kell a vákuumot és az izzást, ha rásüt a nap, illetve az extrém fa-
gyot, ha épp árnyékban van. Minden apró szerszámot és csavart 
rögzíteni kell a szkafanderre, mert ha valami kiesik a lelkes űru-
tazó kezéből, az nem koppan a padlón, hanem azzal a lendülettel 
elszáll a Tejútrendszer távoli rejtekeibe.

Életfenntartó hátizsák a neve annak a 26 kg súlyú táskának, ami 
7 órára elegendő oxigént képes tárolni. Az eszköz az elhasznált 
levegőt is frissíti. Erre egy-egy réteg szén és lítium-hidroxid szol-
gál szűrőként. A rendszer ezen kívül tartalmaz egy akkumulá-
tort, meg némi vizet is vezet a ruhába, hogy segítsen megőrizni 
a testhőmérsékletet. A doboz tetején 30 percre elegendő tartalék 
levegő és a kommunikáló rendszer található.

Ha már összecuccoltunk és készen állunk az indulásra, gondol-
junk arra is, mi mindent kell majd másképp csinálnunk odafönn. 
Egy biztos: a gravitációt vissza fogjuk sírni!

Hatás-ellenhatás törvénye: Gondolnád, hogy egy sima kalapá-
csütés hátrarepíthet a magasba? Tom&Jerry tud ilyet produkálni, 
ahogy az asztronauták is, akik igyekeznek dacolni a gravitáció 
hiányával. Emberes erő híján senki ne jelentkezzen űrsétára, a 
verejtékzápor kigyúrt fickóknál is garantált! 

Űrtálcáról enni olyan élmény lehet, mint egy instant gourmet 
vacsorát fogyasztani menzatálcára készítve. Az evőeszközök 
– melyeknek itt szerves rész az olló – mágnessel rögzülnek a 
tálcára, az étel pedig tappancsos és egyéb megoldásokkal fixált. 
Minden ételféleség előrecsomagolt tasakokban rejtőzik. Semmi-
lyen romlandó ételt nem visznek fel az űrbe, ugyanis hűtő nincs, 
így legfeljebb csomagolt gyümölcsöt fogyaszthatnak az utazók. 
A konzerves és instant csemegék általánosak és körülbelül egy 
falatnyi minden adag. Ennek nyomós oka van. A kedvenc kek-
szünket biztosan nem fogyaszthatnánk az űrállomáson, ugyanis 
a morzsolódó ételek komoly veszélyforrást jelentenek a fedélzeti 
eszközök számára. A lebegő ételszemcsék gyakorlatilag bárhová 
bejuthatnak, tönkretehetnek gépalkatrészeket, beszippanthatjuk 
őket, de akár tüzet is okozhatnak. Hasonló okokból sózni, bor-
sozni az ételt csak vízben oldott formában lehet. Azonban állí-
tólag nagyon ízletes ételek készülnek az asztronauták számára az 
egyének ízlésének megfelelően és a tápanyagok helyes arányának 
betartásával.

Még jól képzett űrhajósokkal is előfordul, hogy olykor szükséglete-
ik támadnak. Az űrtoalett – mint azt már sejtjük - nem hétköznapi 
mutatvány. Nincs gravitáció, mely helyére tenné a szilárd és folyé-
kony végterméket, hiába igyekeznénk, végül úgy is „elszabadulna 
a pokol”. Ha nem szeretnénk mindenfelé olyan lebegő részecské-
ket látni, szivattyúra lesz szükségünk. Bizony, nem lehet kellemes 
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egyéb atommagokból és nagy energiájú elektronokból áll. A jel-
legzetes, tükrös túlnyomásos sisak védelmet biztosít a káros su-
gárzások és a Nap hője ellen. Plexiből, nyaki része alumíniumból 
készült, aranybevonatos napellenző lappal társítva, melynek sö-
tétsége állítható. Már csak az a kérdés, mit csinál az asztronauta, 
ha viszket az orra?

A cipő anyaga a ruháéval megegyező, szilikon talpú surranó, ami 
ugyan nem szép, de a holdjárónál mindenképp kecsesebb.

Túlnyomásos kesztyű: kétrétegű, hasonszőrű anyagból. Érdekes 
belegondolni, hogy jó pár réteg alumínium és gumikesztyű alatt 
mennyi marad meg az ember tapintásérzetéből. Aztán így lehet 
vidáman szerelgetni a műszereket…

A világűrben használatos minden anyagnak és eszköznek bírnia 
kell a vákuumot és az izzást, ha rásüt a nap, illetve az extrém fa-
gyot, ha épp árnyékban van. Minden apró szerszámot és csavart 
rögzíteni kell a szkafanderre, mert ha valami kiesik a lelkes űru-
tazó kezéből, az nem koppan a padlón, hanem azzal a lendülettel 
elszáll a Tejútrendszer távoli rejtekeibe.

Életfenntartó hátizsák a neve annak a 26 kg súlyú táskának, ami 
7 órára elegendő oxigént képes tárolni. Az eszköz az elhasznált 
levegőt is frissíti. Erre egy-egy réteg szén és lítium-hidroxid szol-
gál szűrőként. A rendszer ezen kívül tartalmaz egy akkumulá-
tort, meg némi vizet is vezet a ruhába, hogy segítsen megőrizni 
a testhőmérsékletet. A doboz tetején 30 percre elegendő tartalék 
levegő és a kommunikáló rendszer található.

Ha már összecuccoltunk és készen állunk az indulásra, gondol-
junk arra is, mi mindent kell majd másképp csinálnunk odafönn. 
Egy biztos: a gravitációt vissza fogjuk sírni!

Hatás-ellenhatás törvénye: Gondolnád, hogy egy sima kalapá-
csütés hátrarepíthet a magasba? Tom&Jerry tud ilyet produkálni, 
ahogy az asztronauták is, akik igyekeznek dacolni a gravitáció 
hiányával. Emberes erő híján senki ne jelentkezzen űrsétára, a 
verejtékzápor kigyúrt fickóknál is garantált! 

Űrtálcáról enni olyan élmény lehet, mint egy instant gourmet 
vacsorát fogyasztani menzatálcára készítve. Az evőeszközök 
– melyeknek itt szerves rész az olló – mágnessel rögzülnek a 
tálcára, az étel pedig tappancsos és egyéb megoldásokkal fixált. 
Minden ételféleség előrecsomagolt tasakokban rejtőzik. Semmi-
lyen romlandó ételt nem visznek fel az űrbe, ugyanis hűtő nincs, 
így legfeljebb csomagolt gyümölcsöt fogyaszthatnak az utazók. 
A konzerves és instant csemegék általánosak és körülbelül egy 
falatnyi minden adag. Ennek nyomós oka van. A kedvenc kek-
szünket biztosan nem fogyaszthatnánk az űrállomáson, ugyanis 
a morzsolódó ételek komoly veszélyforrást jelentenek a fedélzeti 
eszközök számára. A lebegő ételszemcsék gyakorlatilag bárhová 
bejuthatnak, tönkretehetnek gépalkatrészeket, beszippanthatjuk 
őket, de akár tüzet is okozhatnak. Hasonló okokból sózni, bor-
sozni az ételt csak vízben oldott formában lehet. Azonban állí-
tólag nagyon ízletes ételek készülnek az asztronauták számára az 
egyének ízlésének megfelelően és a tápanyagok helyes arányának 
betartásával.

Még jól képzett űrhajósokkal is előfordul, hogy olykor szükséglete-
ik támadnak. Az űrtoalett – mint azt már sejtjük - nem hétköznapi 
mutatvány. Nincs gravitáció, mely helyére tenné a szilárd és folyé-
kony végterméket, hiába igyekeznénk, végül úgy is „elszabadulna 
a pokol”. Ha nem szeretnénk mindenfelé olyan lebegő részecské-
ket látni, szivattyúra lesz szükségünk. Bizony, nem lehet kellemes 

é lmény 
az effajta WC-zés, de mindenképpen 
hasznos és szükséges. A nemkívánatos 
szilárd alkotókat összegyűjtik, tasakok-
ban összepréselve szállítják majd a Föld-
re. A vizelettel más a helyzet. Bármilyen 
finnyásak is vagyunk, víztisztító beren-
dezés segítségével újra fel fogjuk hasz-
nálni. Nem kell aggódnunk, a recirkulá-
ciós rendszer komoly fejlesztéseken ment 
már keresztül. A végtermékeket a fertő-
zésveszély miatt fokozott figyelemmel 
kell kezelni. Egy űrállomáson elszabaduló 
járvány beláthatatlan következményeket 
vonna maga után. Speciális szűrők is szol-
gálnak az esetlegesen elkóborolt szemcsék 
és kórokozók begyűjtésére.

Az űrzuhany hasonlóképp, légáramlattal mű-
ködik, hogy a víz ne csak lebegjen felettünk, 
hanem el is jusson a testünkre. Mindeközben 
aki szeretne levegőt is kapni, annak oxigénmaszk 
viselése ajánlott. Így azért érdekes élmény lehet 
zuhanyozni. Persze azért létezik ennél egyszerűbb 
mód is a tisztálkodásra, mégpedig előre nedvesített 
törülközőkkel. Először szappannal átitatott, majd tiszta 
vízzel feltöltött törülközőt, végül szárazat használnak az 
asztronauták, és az eredmény ugyanolyan ragyogó lesz. 

Edzés. A gravitációmentesség még egy akadályt gördít elénk. Iz-
maink leépülnek, csontveszteség és hiperkalcémia lép fel. Az elekt-
rostimuláció megoldást nyújthat erre a problémára, amit kifejezetten 
űrhajósok számára fejlesztettek ki rehabilitációs módszerként. Ezen kívül 
léteznek speciális edzéstervek, vibrációs pad is használható gravitációs fül-
kében. Futópaddal edzhetünk, ha az rögzítve van, önmagunkat pedig rugalmas 
szalagokkal kapcsoljuk a padhoz. A folyadékpótlás ilyen körülmények között még 
fontosabb, mint a Földön.

Képzeletbeli űrtúránkra testileg-lelkileg felkészítve indítunk el, kedves Olvasó, hogy a Föld felett 
lebegj velünk még jó néhány oldal erejéig!
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Nekem a mozi már a hosszan 
kitartott indítósnittel belopta 
magát a Tawara-szálak közé: a 
tekergő kamera három űrhajóst 
mutat, akik a Hubble űrteleszkópon 
dolgoznak, a háttér a Föld. Szerelés 
közben az űropera bolygón túli 
idilljéből kamaradrámába vált a 
semmiből előszáguldó gonosz 
kulissza: az űrszemét rombolása.  
Ez a törmelék egy lelőtt orosz 
műholdról sodródott orbitális 
pályára. 

Ettől az űrrepülőgép teljes 
legénysége és az egyik űrsétán 
lévő asztronauta olyan dermesztő 
természetességgel pusztul el, ami 
hoollywoodi fi lmekben ritkán 
képezi az első negyedóra profi lját. 
A balesetben (Sandra Bullock) Ryan 
Stone elsodródik, - a látványnak 
köszönhetően pedig - mi is a 
semmibe tartó spirálban forogva 
zihálunk vele reménytelenül. 
Ryant a másik űrhajós (George 
Clooney) Matt Kowalski találja 
meg, majd magához kötve vontatja 
vissza a roncsolt űrrepülőhöz. A 
két asztronautának a pillanatnyi 
biztonságon túl meg kell oldania a 
Földre való visszatérés problémáját 
is. 

A forgatókönyvet Alfonso Cuarón 
és fi a, Jonas Cuarón jegyzik. A 
fi lm buzgón igyekszik klisémentes 
hiperreailizmussal mesélni. Ebben 
van egyfajta rögzített állandóság: 
ha két lehetőség, a „sikerül” és a 
„nem sikerül” merül fel, úgy rendre 
nem sikerül. Ez a kezdeti üdítés 
után rossz oddsal tippelhetővé lesz, 

és kicsit olyan, mint ha Murphy 
törvénykönyvét adaptálták volna 
galaktikus perspektívából („Ami el 
tud romlani az el is romlik.”)

Mindezek ellenére a Gravitáció 
nagyon fogyasztható marad és 
hatásosan működik. A 90 perces 
játékidő úgy repül el, mint 
gyereknek az absence roham, azzal 
a különbséggel, hogy a Föld eddigi 
legszebb vászonra interpretálásával 
gazdagodtunk. Mert a Gravitáció 
legnagyobb ereje a monumentális 
nagytotáloktól a részlet gazdag 
parányokig érő vizualitás. A 
cselekmény atletikusan pereg, a 
két karakter teljes összhangban 
egészíti ki egymást. A zöldfülű 
tudósnő (Ryan) és a tapasztalt öreg 
róka (Kowalski), akinek minden 
helyzethez van egy (önmagától 
túlidézett) vicces története.

Bár a Gravitáció műfaját tekintve 
sci-fi  (de igazából se nem 
pszeudo a benne lévő tudomány, 
se nem megvalósíthatatlan a 
technika), szinte napjainkban is 
megtörténhető dolgokról mesél 
dokumentarista precizitással 
következetesen és okosan. 

A fi lmet csak moziban lehet & 
kell nézni. A vásznon látottakat 
az ember opticus neuronjai, mint  
szörpivó versenyen a szörpöt, 
úgy isszák fel azzal az érzéssel 
szinkronban tudatosulva, hogy 
ma egy kicsit kevésbé verték át az 
1200HUF-os mozijegyekkel. 

Van az az agyon 
használattól 

elszenesedett 
mondat, amivel 
szakírók minden 
évben kicsit 
grilleznek, hogy 
„a 3D-t erre 
találták ki”. Hetyke 
fi lmgourmandkodás 
helyett 
hullahoppozzunk 
azzal a kevésbé 
altruista gondolattal, 
hogy az okok 
szépség helyett 
anyagiak, ami a 
technológia eredetét 
illeti. De a Gravitáció 
biztos, hogy az egyik 
legkirályabb fi lm a 
3D-s fi lm feltalálása 
óta, és tényleg 
karfamarkolászóan 
jól néz ki.

Filmajánló - 
Gravitáció
Írta: Horváth Bálint

Confabula: 10/9
IMDb: 10/8,6
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A könnyűzene kedvelőinek idén is megérte 
a hazai fesztiválokat választani. Kiemelkedő 

volt ezek közül a székesfehérvári Fezen, 
mely tizenhét éves fennállása eddigi talán 
legjobb felhozatalával büszkélkedhetett. A 
kötelező magyar fellépők mellett (Edda, 
Tankcsapda, Depresszió), olyan neves kül-
földi bandák voltak jelen, mint a Dragon 
Force,  Fear Factory, illetve az Amorphis. 
A bandák hosszú sorában változatosak a 

műfajok, ennek köszönhetően a rendezvény 
széles rétegeket vonzott. A talpig bőr, öreg 
metálarcok, szakadt punkok, kifestett „pan-
dák” mellett jelen voltak a kisebb sátrakban 
„mosógép-frekvenciára” révülő tini lánykák 

is. A változatosság mellett azonban volt még 
egy nyomós indok, ami miatt érdemes volt 
idén nyáron Alba Regia-ba látogatni. Ebben 

az évben tiszteletét tette itt a négy és fél 
évtizedes fennállású, mára már legendásak 
számító Deep Purple. Tizenkilenc stúdió-
albumuk, megszámlálhatatlan élő felvételük 

és számos válogatásalbumuk jelent meg, 
melyekből több, mint száz-millió! eladott 
példány mutatja a zenekar jelentőségét. A 

rajongók számára felesleges ecsetelni, mek-
kora hatással voltak a műfajra azáltal, hogy 
lerakták az alapokat a későbbi nagy nevek 

számára. 

Lassan sötétedett, mire elérkezett a kon-
cert a 3. estén. Az eddigi közönség mellett 

nagyszámban megjelentek az idősebb 
házaspárok, olykor gyerekkel, unokával. A 

show a várt módon, energikusan kezdődött, 
a Highway Star megadta az alaphangulatot. 
Bő két órás műsor következett, felelevenítve 
a régi klasszikusokat, mint páldául a Smoke 

On Th e Water-t, vagy személyes kedven-
cemet, a Black Night-ot, valamint ízelítőt 
kaphattunk az új Now What?! lemezből. 

Hibátlan hangzás, látványos fényeff ektek és 
a fi atalos előadásmód egy percre sem hagy-

ta unatkozni a nézőket. Ugyan már nem 
hallhatók Jon Lord zseniális billentyűszó-
lamai, és Ritchie Blackmoore is otthagyta 
a bandát, de előbbit 2002 óta Don Aiery, 

utóbbit hosszú évek óta Steve Morse pótol-
ja hibátlanul. Öregedésnek semmi nyoma, 

Ian Gilian továbbra is mesterien használja a 
hangját. A Deep Purple továbbra is a csú-
cson, a fesztivált pedig csak ajánlani tudom 

mindenkinek. 

írta: Jillek Bertalan

A könnyűzene kedvelőinek idén is megérte 
a hazai fesztiválokat választani. Kiemelkedő 

volt ezek közül a székesfehérvári 
mely tizenhét éves fennállása eddigi talán 
legjobb felhozatalával büszkélkedhetett. A 
kötelező magyar fellépők mellett (
Tankcsapda, Depresszió
földi bandák voltak jelen, mint a 
Force
A bandák hosszú sorában változatosak a 

műfajok, ennek köszönhetően a rendezvény 
széles rétegeket vonzott. A talpig bőr, öreg 
metálarcok, szakadt punkok, kifestett „pan-
dák” mellett jelen voltak a kisebb sátrakban 
„mosógép-frekvenciára” révülő tini lánykák 

is. A változatosság mellett azonban volt még 
egy nyomós indok, ami miatt érdemes volt 
idén nyáron 

az évben tiszteletét tette itt a négy és fél 
évtizedes fennállású, mára már legendásak 
számító 
albumuk, megszámlálhatatlan élő felvételük 

és számos válogatásalbumuk jelent meg, 
melyekből több, mint száz-millió! eladott 
példány mutatja a zenekar jelentőségét. A 

rajongók számára felesleges ecsetelni, mek-
kora hatással voltak a műfajra azáltal, hogy 
lerakták az alapokat a későbbi nagy nevek 

Lassan sötétedett, mire elérkezett a kon-
cert a 3. estén. Az eddigi közönség mellett 

nagyszámban megjelentek az idősebb 
házaspárok, olykor gyerekkel, unokával. A 

show a várt módon,
a Highway Star
Bő két órás műsor következett, felelevenítve 
a régi klasszikusokat, mint páldául a 

On Th e Water
cemet, a 
kaphattunk az új 

Hibátlan hangzás, látványos fényeff ektek és 
a fi atalos előadásmód egy percre sem hagy-

ta unatkozni a nézőket. Ugyan már nem 
hallhatók 
lamai, és 
a bandát, de előbbit 2002 óta 

utóbbit hosszú évek óta 
ja hibátlanul. Öregedésnek semmi nyoma, 

Ian Gilian
hangját. A Deep Purple továbbra is a csú-
cson, a fesztivált pedig csak ajánlani tudom 
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A fejemet vakartam… még mindig 
nem értettem semmit, de már kezdett 
bosszantani a dolog. Valójában nem kel-
lett túl sokat várni a magyarázatra, mert 
a térbeli nyomtatóról szóló cikkek szép 
lassan kezdték ellepni a világhálót. Fel-
tűntek házépítésről, szerszámgyártásról, 
ruhákról, egyéni fogkefékről, protézisek-
ről, szemléltetőeszközökről és modellek-
ről szóló topikok, melyeket mind a cso-

danyomtató készít. Mostanában pedig 
a minél olcsóbb 3D nyomtatásért folyó 
versenyre kerül a hangsúly. Tulajdon-
képpen álmaid házának digitális tervei 
alapján bármikor elkészítik a makettet 
egy alkalmas nyomtatószalonban.

A térbeli nyomtató félig-meddig tan-
könyvi megfogalmazásban a következő:

A 3D nyomtató egy olyan eszköz, ami 
háromdimenziós tárgyakat képes alkotni 
térbeli digitális modellekből. Jelenlegi fő al-
kalmazásterülete a gyors prototípus-készí-
tés, de a technológia fejlődésével az ipari és 
orvosi alkalmazásaira is lehetőség nyílhat. 
Benne a „tintasugaras” nyomtató egységhez 
hasonló – abból kifejlesztett – számító-
gép-vezérelt nyomtatófej működik. Ez apró 
cseppenként kötőanyagot (ragasztóanyagot) 
lövell a por alakú alapanyagra, így készítve 
el, rétegenként a prototípust. Az eljárásban 
tehát minden réteg „összeolvasztása” után a 
félkész alkatrészt újabb porréteggel borítják 
be, majd ráolvasztják a következő réteget.

Néhány különlegesség:
„Háromdimenziós nyomtatással 

készült ruhát mutattak be a Párizsi Di-
vathéten: A mérték után készült ruhá-
kon nincs varrás és a technológia révén 
gyorsan, egyetlen darabból álló, komplex 
formákat lehet létrehozni. (…) A tervet 
az UV-lézer folyékony gyantába olvassa 
be, amely megkeményedik, ahogy a lé-
zersugár hozzáér és így a háromdimen-
ziós tárgy lassan megelevenedik.”

„A NASA bejelentette, hogy 2014 
júniusában egy 3D nyomtatót telepít a 
Föld körüli pályán keringő Nemzetközi 
Űrállomásra (ISS, International Space 
Station), ami már csak azért is érdekes, 
mert sokan kételkednek abban, hogy 
egyáltalán működhet-e 3D nyomtató az 
ott fennálló körülmények között. (…) 
Ha valamilyen alkatrész elveszik, eltörik, 
megsérül, a Földről is felküldhetnének 
kinyomtatandó terveket, hogy azután az 
ott „materializálódjon”

„Egy működő kerékpár „kinyomtatá-
sánál” már csak egy nagyobb feladat van 
(oké, kettő… de a második a repülőgép 
és arra még várnunk kell): egy működő 
gépjármű elkészítése. Tizenöt éves kí-
sérletezés és 3D nyomtatás után sike-
rült. A világ első „nyomtatott” autója, az 
Urbee névre hallgat.”

„Az utóbbi hetekben nagy 
nyilvánosságot kapott, hogy 
az egyre olcsóbban be-
szerezhető, otthon is 

használható térbeli nyomtatókhoz olyan 
tervek is készültek, amelyek segítségével 
bárki működő pisztolyt készíthet magá-
nak. (…) A technológia nem csak lehe-
tőséget, de idővel új szabályozásokat is 
hoz magával. Ahogy az lenni szokott, „a 
technológia most is előrébb jár, mint a 
szabályozás.”

„MAKI névre hallgat az a kis 34 cen-
tis robot, amelynek a részei egy 3D-s 
nyomtatóval kiprintelhetők, majd a 
szükséges elektronikai alkatrészek meg-
vásárolhatók, a szoftverek pedig letölt-
hetők hozzá. Nyílt forráskódú platform-
ról lévén szó, az alig másfél kilós robot 
fejleszthető, és a legkülönfélébb felada-
tok találhatók ki számára.”

Forrás: HVG 

„Az Amszterdamban épülő ház építő-
elemeit egy speciális, 6 méter magas 3D 
nyomtató, a Kamer Maker – magyarul: 
szobakészítő – segítségével gyártják le, 
műanyagból. A gyártási folyamat már 
elkezdődött, a fejlesztők célja, hogy év 
végére elkészüljön az épület homlokza-
ta és előcsarnoka, a későbbiekben pedig 
konyha, dolgozószoba, tároló és vendég-
szoba is kerül majd az épületbe, melyek-
nek részeit szintén a 3D nyomtatóval 
nyomtatják majd ki.” 

Forrás: The Telegraph

Használhatjuk otthon is?
A 3D nyomtató használatakor egé-

szen apró műanyag szemcsék kerülnek 
a levegőbe, ezért otthoni használata 
némi problémát vet fel.  Köztudottan a 
műanyag vegyületek véráramba kerülése 
súlyos veszélyforrás lehet a létfontosságú 
szervekre nézve. Az erre berendezkedett 
műhelyeken szellőztető berendezé-
sekkel és megfelelő védőruházattal 
kiküszöbölhető a probléma, ám 
az otthoni alkalmazás lehe-
tőségére még várnunk 
kell.

Innováció az 
orvoslásban

Az új 
t e c h -
no-

Ahogy a 3D fil-
mek, 3D játé-

kok, 3D tévé, 3D 
időjárás jelentés és 
3D szempillaépítés 
sem érdekeltek kü-
lönösképpen soha, 
így a 3D nyomtató 
is, mint az unatkozó 
feltalálók új hóbort-
ja, sokáig hidegen 
hagyott. Végül is 
mire lehet jó? Tér-
beli fotók nyom-
tatására vagy já-
tékok készítésére? 
Ezzel a gondolattal 
eléggé mellélőt-
tem, és hidd el, 
kedves Hallgató-
társam, hogy nem 
írnék a témáról, ha 
nem lenne rá nyo-
mós okom. Mikor 
hozzáértő ember-
nek tettem fel ezt 
a kérdést, korrektül 
és pontosan így fo-
galmazott: BÁRMI-
RE.

„A Debreceni Egyetem Ortopédiai 

Klinika Biomechanikai Laboratóriu-

mában működik az ország első orvosi 

célokat szolgáló nyomtatója. Többek 

között alkalmas egyedi anatómiai 

szituációk modellezésére és implantá-

tumok készítésére.”
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lógia kapcsán rengeteg eredményről olvashatunk; olyasmikről, 
melyektől leesik az állunk. Leesett? Nem baj, nyomtatunk 
helyette újat! Egy belga cég már megtette, idős páciens titá-
niumporból nyomtatott mandibulát kapott, melyet kerámiával 
vontak be, és tökéletes implantátumként funkcionál.

Fogvédő sínre emlékeztető fogkefe is létezik már, amely 
szintén egyéni lenyomat alapján készül. Belsejét apró sörtékkel 
töltik meg és elég egy tucatszor ráharapni, hogy a fogmosást 
néhány másodperc alatt elvégezzük. Az eszközt állítólag úgy 
dolgozták ki, hogy a nehezen elérhető felszínek és a fogközök 
is maradéktalanul tiszták legyenek.

A Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinika Biomechanikai La-
boratóriumában működik az ország első orvosi célokat szolgáló 
nyomtatója. Többek között alkalmas egyedi anatómiai szitu-
ációk modellezésére és implantátumok készítésére. Legy-
gyakrabban ortopédiai műtétek utáni csontpótlásra 
alkalmazzák, valamint koponyapótlásra.

Olyan hétköznapi példákról is beszéljünk, 
mint a kéztörés! Egyéni méretre készült 
gipsz állítható elő 3D nyomtatóval, 
ami könnyű, levehető, tisztítható és 
sokkal dekoratívabb, mint elődei.

Valójában a technoló-
gia készen áll, már csak 
a mi fantáziánkon 
múlik, hogy mire 
és hogyan 
használjuk. 
A fehér-
n e -

műnkön keresztül a zuhanyrózsán át 
a fuvoláig bármi szóba jöhet. Az 
sem elképzelhetetlen, hogy ha-
marosan működőképes, beül-
tethető humán szerveket 
készítsünk. A jövő el-
kezdődött!

A jö
vő

 cso
dagépe - 3
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mta

tó
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„A Debreceni Egyetem Ortopédiai 

Klinika Biomechanikai Laboratóriu-

mában működik az ország első orvosi 

célokat szolgáló nyomtatója. Többek 

között alkalmas egyedi anatómiai 

szituációk modellezésére és implantá-

tumok készítésére.”
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facebook.com/Confabula42

Mióta a klinikai modulban pengetem szittya medikuslétem 
a sebészet gyakorlat transzplantációs órája - melyet Dr. 
Szakály Péter tart – volt számomra az egyik legérdekesebb. 
Az impresszív gyakorlat után néhány reziduális kérdéssel 
dél-dél-keletnek baktatva született meg az interjú gondola-
ta.  Aztán a gondolatból email, majd beszélgetés lett, ami-
nek egy péntek délelőtt 50 perce adott keretet.

Azt nagyon szeretném megkérdezni, 
hogy a transzplantációs sebészet irá-
nya, az honnan jött?

Tudod, ez egy érdekes dolog. Vannak 
emberek, akik mindig siránkoznak, 
hogy sosem volt szerencséjük az élet-
ben. Én azt mondom, hogy a szerencse 
az egyénen is múlik. A lehetőség az 
mindenkivel szembejön. Van, aki ész-
reveszi, és nem tud vele mit kezdeni. 
Van, aki észre sem veszi. Van olyan, aki 
észreveszi, és tud is vele mit kezdeni. 
Én soha nem akartam transzplantáci-
ós sebész lenni. A véletlen hozta így. 
Amikor elkezdtem a szigorló évemet és 
a belgyógyászaton voltam, akkor köte-
lező volt minden héten egy ügyeletben 
ott maradni. Pont ügyeletben voltam, 
amikor láttam, hogy egy bekötött fejű 
embert tolnak a liftből a műtő irányába. 
Többen mentek utána hűtőtáskákkal. 
Én akkor már tudtam, hogy sebész 
akarok lenni, azt is, hogy ide, a klinikára 
szeretnék jönni. Fogtam magam, el-
mentem utánuk. Vesedonációt végeztek. 
Akkor már több mint fél éve ment 
Pécsen a donáció, de transzplantáció 
még nem volt. Azt tudni lehetett, hogy 
ha ebből úgy jön össze a szelekciós 

lista, akkor másnap meglesz az első 
pécsi veseátültetés. Utána már figyeltem 
erre. Ez péntek délután meg is valósult, 
1993. szeptember 3-án. Én bementem 
erre az első műtétre. Ott néztem és 
arra gondoltam, hogy ez valami rém 
bonyolult műtét. Négy sebész csinálta. 
Persze nagyszerű dolog volt, és ha az 
ember egyetemista, akkor minden új 
és minden iránt lelkesedik, de nem 
gondoltam arra, hogy én valaha ilyet 
fogok csinálni. Amikor végeztem, nem 
volt állás a sebészeti klinikán. Horváth 
Örs professzor úr azt mondta, hogy ő 
szívesen odavenne engem, de csak úgy 
tudja megoldani, ha transzplantációs 
koordinátori állásra vesz föl. Ennek az 
volt a feltétele, hogy nekem transzplan-
tációval kellene foglalkoznom. Kérdezte, 
hogy ez probléma lenne-e számomra? 
Én alapvetően érsebész akartam lenni, 
de azt mondtam, hogy nem. Miért 
lenne? Így csöppentem bele a transzp-
lantációba. Ezután jöttek a szerencsés 
véletlenek, a személyi dolgok átszerve-
ződése és külföldi tanulmányutak. Ott 
találtam magamat, hogy mire egy éves 
orvos lettem a klinikán, megcsináltam 
az első veseátültetésemet. Amikor pe-
dig útjára indítottuk a hasnyálmirigy 

átültetési programot, annak már effektív 
résztvevője voltam. Egyébként pont ma 
reggel hívott fel az első beteg, akinek 
először ültettem át hasnyálmirigyet és 
vesét együttesen - ez ma volt 13 éve – és 
elmondta, hogy milyen jól van és meny-
nyire megváltozott az egész élete. 

Aki nem tudja, miként működik a 
transzplantáció, az hogy képzelje el? 
Ha megvan a donor, akkor abból Te 
veszed ki és ülteted át a szervet. Az 
egész folyamatot koordinálod?

Ez attól függ, hogy hol van a donor, 
meg milyen donor. Pécs tekintetében 
meg kell különböztetni, hogy veséről 
beszélünk vagy hasnyálmirigyről és 
veséről együttesen. 2013. július 1-je 
óta Magyarország teljes körű tagja 
az Eurotranszplantnak. Ez azt jelenti, 
hogy ha van bárhol donor, akkor az 
Eurotranszplant teljes területén nézik 
az immunológiai paraméterek alapján, 
hogy az kinek lenne a legmegfelelőbb. 
Ha jelentenek nekünk egy donort a ré-
gióban – Zala, Tolna, Somogy és Bara-
nya megyében bárhol –, én akkor meg-
mondhatom, hogy alkalmas-e donornak 
vagy sem. Az Eurotranszplant központ-

Minden az egyetemen dől el?

Minden embernek az értelmi színvonalát a hozzá legközelebb 
álló öt ember határozza meg. Szerintem itt ez nagyon nem 
mindegy, ki milyen csoportba kerül az egyetem elején. Ne-
künk annak idején egy rendkívül jó csoportunk volt. Mi húztuk 
egymást. Ha csak azt veszem, hogy nekem csoporttársam 
volt Reglődi Dóra, Lubics Andi és Wagner Laci. Utóbbi már 
Budapesten a Transzplantációs Klinikán docens, miután itt-
hagyta a II-es Belt. 

Interjú Dr. Szakály Péter, ér- és 
transzplantációs sebésszel
Írta: Horváth Bálint, Heinrich Károly, fotó: Heinrich Károly
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jában megtörténik az allokáció, hogy 
ez kinek és milyen sorrendben lehet a 
legmegfelelőbb. Ez alapján eldől, melyik 
központban kerül majd beültetésre. Ha 
a régióban van a donor, akkor mi me-
gyünk kivenni, mindig és mindenhova. 
Hasnyálmirigy tekintetében kicsit más 
a helyzet, mert abból két központ van 
Magyarországon: Budapesten és Pécsen. 
Gyakorlatilag félbe van osztva az ország. 
Budapesthez tartozik 51%, hozzánk 
pedig a három vidéki egyetem területe, 
ami a 49%-ot adja. Egy hasnyálmirigy 
megítélése és kivétele sokkal bizalmibb 
dolog, mint egy veséé. Egy vese még-
iscsak tömörebb szerv, sokkal kevésbé 
sérülékeny. Azt a régióban dolgozó 
transzplantációs sebész kiveszi, és ezt 
nyugodt lelkiismerettel elfogadja bárki, 
akár az Eurotranszplant túloldalán is. 
Hasnyálmirigy tekintetében más a hely-
zet. Azt szeretjük, ha annak a központ-
nak a sebésze megy el kivenni, ahol a 
beültetés fog történni. Megnézi, hogy a 
makroszkópos lelet alapján alkalmasnak 
tartja-e. Például a vizenyő vagy a zsíros 
infi ltráció olyan paraméterek, amelyek 
nem igazán objektivizálhatók. Eldönti, 
hogy alkalmas vagy nem alkalmas. 

Hasnyálmirigy átültetés egy hosszabb és 
folyamatosabb procedúra, mint egy vese 
kivétele és annak átültetése. 

És ez alatt mennyi idő telik el?

Egy hasnyálmirigynél?

Igen, onnan, ha megvan a donor.

Ma már a koordinációs hálózat révén ez 
egy sokkal inkább élhető szakma, mint 
mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, amikor 
belecsöppentem. Akkor még nem 
voltak koordinátorok és mobiltelefon 
sem. Gyakorlatilag az történt, hogy a 
régióban volt egy kórház, akik direktben 
felhívtak minket, hogy „gyerekek, van egy 
donor, aláírtuk az agyhalál megállapítást”. 
Akkor mindenki eldobott mindent, 
ami a kezében volt, és irány mondjuk 
Zalaegerszeg, mert az van a legmesz-
szebb. Mára a koordinációs hálózat 
révén, ha valahol van egy potenciális 
donor – tehát még meg sem állapították 
az agyhalált –, már akkor tudunk róla. 
És tudunk tanácsot adni, ha segítséget 
igényelnek a donorkondicionálásban, 

ill. megmondjuk, hogy milyen szervre 
tartjuk alkalmasnak. A vérből való 
előzetes tipizálás során, mire megyünk 
kivenni, már tudjuk azt, hogy nagy va-
lószínűséggel melyik központba fognak 
kerülni a vesék. Régen még az történt, 
hogy elmentünk, kivettük, hazahoztuk 
és akkor kezdődött a tipizálás. Télen, 
hóban, síkos úton Zalaegerszegről, az 
egy olyan holt idő volt, ami alatt nem 
történt semmi. Most, ha mi ültethetjük 
be, akkor, amire indulunk kivenni, már 
itt van a recipiens. Akkor már csak meg 
kell várni a végleges keresztpróbát. Így 
sokkal rövidebb hideg ischemiás idő 
mellett lehet átültetni a szerveket. Ez a 
hosszú távú eredményeket a messzeme-
nőkig befolyásolja.

Ez egy napon belül játszódik le?

Igen, ez egy napon belül játszódik le. 
Általában azt szoktuk mondani, ha egy 
vesénél elindul a hideg ischemia, akkor 
az 18 órán belül legyen beültetve. Ez 
igaz akkor is, ha Hamburgban veszik ki, 
és itt kell beültetni. Vesénél 24-30 óráig 
el lehet húzni a hideg ischemiás időt. 

„Itt nem lehet szubjektív dolgok alap-
ján ítélni. Az számít, kinek milyen a 
HLA egyezősége, milyen a vércso-
portja.”
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A hasnyálmirigynek viszont lényegesen 
rövidebb az ischemiás tűrőképessége. 
Ott az a jó, ha 12 órán belül be van 
ültetve. Ha van egy donorunk, mondjuk 
Nyíregyházán, akkor elmegyünk, kivesz-
szük, aztán sietünk haza. Megérkezünk, 
mindjárt kezdődik a bench dissectio, 
melynek során előkészítjük a szerveket 
átültetésre. Ez egy kb. 3 órás procedúra, 
aminek a végére elaltatják a recipienst. 
Mi pedig folyamatában operálunk 
tovább és ültetjük be a két szervet. Ez 
sokkal hosszabb és intenzívebb igénybe-

vételt jelentő beavatkozás. A kivételtől a 
beültetésig hozzávetőlegesen 8-10 órát 
operálunk. 

Hányan foglalkoztok ezzel Pécsen?

Akik döntéshozók vagyunk és önállóan 
operálunk, azok ketten vagyunk.

És a teamnek milyen tagjai vannak? 
Állandóak ezek a tagok?

Az, hogy ketten vagyunk, nem azt 
jelenti, hogy mindig ketten megyünk 
valahova, mert akkor mikor lennénk 
szabadságon? Viszont nem egyszemé-
lyes munka, tehát mindig kell valaki, 
aki segít nekünk. Két ügyeleti sor van, 
az egyikben vagyunk mi felváltva, a 
másikban a gyakornokok és a fiatal 
szakorvosok. De mindig minden érdek-
lődőt szeretettel várunk. Nekem van egy 
nagyon lelkes, most már PhD hallga-
tóm, a Varga Ádám, aki gyakorlatilag 
negyedéves korától folyamatosan jött 
műtéteket nézni. Volt olyan, hogy ha-
todéves korában már ketten csináltunk 
veseátültetést. Az ajtó mindig nyitva áll 
minden érdeklődő előtt. Más kérdés az, 
hogy ez egy ugyanolyan embert próbáló 
dolog, mint mondjuk maga a vesebe-
tegség vagy transzplantáltnak lenni. 
Azt mondta nekem egyszer egy ezzel 
foglalkozó professzor, hogy ezek olya-
nok, mint a háborús évek: duplán szá-
mítanak. Ebben dolgozni is ugyanolyan. 
Egyik kollégám szavaival élve „kicsit 
cigányélet”, mert soha nem lehet tudni, 
mikor és mi fog történni a következő 24 
órában. Az, hogy ezt ketten csináljuk, 

ez azt jelenti, hogy fejenként 182 napot 
vagyunk behívósak egy évben. 

Nagyon nehéznek képzelem el a szak-
mádat. Nehéz az orvos szempontjából 
és nehéz annak a szempontjából, aki 
várja az adott szervet. Mert ehhez 
valakinek meg kell halnia.

Így van. Emocionális oldalról is nehéz, 
főleg, amikor egy fiatalról vagy egy 
gyerekről van szó. Adott esetben az én 
ollóval tett mozdulatom hatására áll 
meg a kezem között valakinek a szíve. 
Mondjuk az jó, hogy én legalább látom 
a másik oldalt, tudom mi fog történni. 
De időről-időre mindig vannak azok a 
plusz élmények, amik az ember lelkének 
oda tudnak tenni. Én mindig nagyon 
haragszom azokra a betegekre, akik azt 
mondják, ha lesz új veséjük, így lesz 
meg úgy lesz. És utána nem érzik át, 
hogy ezért a szervért ők felelősséggel 
tartoznak. Mert valaki az életét adta az 
ő gyógyulásáért. Valakinek a családja 
azt mondta: „Igen én elfogadom, hogy 
agyhalott, elfogadom, hogy odaadják a 
szerveit másoknak. És azért járulok hoz-
zá, mert azt szeretném, hogy a gyerekem 
benne éljen tovább.” Az illető meg azt 
mondja: „Én meg csinálok, amit akarok.” 
Egy másik dolog pedig, hogy soha sehol 
a világon nem lesz annyi donorszerv, 
mint amennyire szükség lenne. Nehéz 
megmondani előre egy betegről, hogy 
neki meglesz a megfelelő compliance-e 
vagy sem. 

Felméritek a betegek hozzáállását a 
donáció előtt?

Próbáljuk felmérni, csak tudod nagyon 
nehéz ezt megítélni. Nálunk az a gya-
korlat, hogy mielőtt valaki várólistára 
kerülne, előtte kell, hogy találkozzon 
vagy a Kalmár doktorral, vagy velem. És 
akkor nyilván az, hogy mi mit gondo-
lunk róla, az a messzemenőkig befolyá-
solja a várólista bizottság döntését. De 
néha nagyon nehéz megítélni. Negyed 
óráig bárki, bármit el tud hitetni ma-
gáról. 

Soha nem okozott gondot a dono-
rok lekapcsolása az életfenntartó 
gépekről? Volt olyan műtéted, ami 
megviselt?

A gyerekek, azok mindig. Azt gondo-
lom, ha ez nem így lenne, akkor abba 
kellene hagynom. 
A munkámban csak az segít, hogy én 
látom a másik oldalt. De látom azt is, 
ahogy az altatóorvos kollégák, akik a 
donációs műtétnél a fejszolgálatot adják, 
azok mennyivel másképp élik meg ezt 

az egészet. Ők általában nem találkoz-
nak azokkal, akik a szervet kapják. 

Azokkal a betegekkel, akik szerveket 
kapnak, velük a műtét után találkozol 
még?

Igen. Időről-időre fellángoló téma, hogy 
egy szervátültetett beteget ki gon-
dozzon. Nagy része az priméren 
vesebeteg, a másik része meg cu-
korbeteg, akinek vesebetegsége 
is van. Ha én megtranszplan-
tálom, és 60-as lesz a kre-
atininje, akkor már nem 
vesebeteg. Elsősorban nem 
is nephrológiai problémát 
jelentenek. Ugyanúgy, ha 
egy cukorbeteg, akinek 
veseelégtelensége van, és 
kapott egy vesét és egy 
hasnyálmirigyet, és jó lesz 
a kreatininje, és már nem 
kell neki inzulin, akkor 
már nem cukorbeteg 
és nem is vesebeteg. 
Tehát ők egy igen 
speciális problémát 
jelentenek. Többsé-
gében az immun-
szuppresszióból és a 
kísérőbetegségekből 
adódnak az ő szerte-
ágazó gondjaik. Én 
egy jól bevált recep-
tnek tartom, hogy 
ezeket a betegeket 
mi gondozzuk és 
állapotuk függvé-
nyében segítséget 
kérünk a kérdéses 
szakterületen 
dolgozóktól, akár 
a nephrológustól 
vagy cardiológus-
tól például.

Mennyi műtétet 
végeztek egy 
évben?

45-50 átültetés 
van egy évben 
a régióban, 
amire lehetne 
azt mondani, 
hogy ez egy kicsi 
szám. Minden 
centrum úgy 
hasonlítható 
össze egy másik 
centrummal, ha az 
egymillió lakosra 
vetített aktivitást 
számoljuk ki. Pécsen 
létesült legutoljára 
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„Jogilag mi megte-
hetjük azt, hogy oda-
megyünk, és ha nincs 
tiltakozó nyilatkozat 
és nem áll gondnok-
ság alatt vagy nem 
kiskorú, akkor kivesz-
szük a szerveit.”
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„...nyilván az, hogy mi mit 
gondolunk róla, az a mesz-
szemenőkig befolyásolja a 

várólista bizottság döntését. De 
néha nagyon nehéz megítélni. 
Negyed óráig bárki, bármit el 

tud hitetni magáról.” 
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transzplantációs központ, így a legki-
sebb területe Pécsnek lett. Ha az egy-
millió lakosra számolt aktivitásokat ha-
sonlítjuk össze Magyarországon, akkor 
az elmúlt 13 évben csak néhány év volt, 
amikor a második helyen végeztünk. 
Többségében az első helyen álltunk. 

Az Eurotranszplant óta mi volt a leg-
távolabbi hely, ahonnan érkezett vagy 
ahová küldtetek szervet?

Legtávolabbi Belgium volt. 

Onnan jött vagy oda érkezett?

Is-is. De azt, hogy mennyiben jó ne-
künk ez az Eurotranszplant tagság, még 
kristálytisztán nem lehet megítélni.

Egy átültetett betegnek a várható élet-
kora az egészséges populáció várható 
életkorától eltér jelentősen? Mennyi 
időre szól egy átültetett szerv?

Ezt nehéz megmondani. Az első beteg, 
akinek a műtétjén voltam, ő még min-
dig teljesen jól van. Ez 20 éve történt. 
Ma már azt mondjuk, hogy a várható 
10 éves graft túlélés – tehát a beteg nem 
halt meg, csak a graftját veszti el – az 
már 50% fölött van. Akkor még mindig 
ott a lehetőség, hogy kap egy másodikat 
vagy harmadikat. Én azt gondolom, 
hogy nem az számít, ki hány éves koráig 
él, inkább arról érdemes beszélni, mi-
lyen az életminőség. Ha egy egészséges 
ember életminőségét 1 egésznek vesz-
szük, akkor egy vesebetegé csak 0,5. Ez 
azért jelentős különbség. Egy transzp-
lantált betegé már 0,9, amit, ha az 
1-hez viszonyítunk, akkor csak 90%. Ő 
nem az 1-hez fogja magát viszonyítani, 
hanem az 50%-hoz, és ő azt az 50%-ot 
majdnem megduplázta. Aki értelmes, 
ezt nagyon át tudja érezni, emiatt tud 
rá vigyázni és mindent megtenni, hogy 
tovább működjön az a vese. 

A várólistákon a rangsor mi alapján 
áll föl? 

Itt nem lehet szubjektív dolgok alapján 
ítélni. Az számít, kinek milyen a HLA 
egyezősége, milyen a vércsoportja. Akik 
előrébb kerülhetnek a listán, azok a gye-
rekek, de nyilván egy 70 éves donorból 
nem fognak beültetni vesét egy 10 éves 
gyereknek. Előnyhöz jutnak a sürgős-
ségi esetek, amikor a betegnek tovább 
nem tudnak művesekezelést biztosítani. 
A pontszámítási rendszerbe beleszámít 
az is, ki hány éve vár. Objektívnek kell 
lenni a rendszernek. Ez egy kicsit olyan, 
mint a lottó. A HLA adva van, azon 

senki nem tud változtatni és azt senki 
nem tudja megmondani, hogy az elkö-
vetkező 5 évben milyen szöveti antigé-
nekkel rendelkező donorok lesznek. 

Ezek szerint ez a lista dinamikus, ahol 
előfordulhat, hogy valaki a 10.-ről 
mondjuk a 6. helyre kerül?

Itt az állapot azt jelenti, hogy stabilan 
alkalmas a beültetésre. Beelőzni akkor 
tud, ha azt mondják, hogy sürgősségi 
listára van szükség. Például ma már nem 
elég egy transzplantációs sebésznek 
vagy egy nephrológusnak azt mondani, 
hogy nem lehet AV fisztulát készíteni 
vagy nem lehet beültetni egy shuntöt 
a művesekezeléshez. Ehhez érsebész 
is kell. Mi abban a szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy Magyarországon 
egyetlen transzplantációs sebésznek van 
érsebész szakvizsgája is, és az én vagyok. 
Tehát én két oldalról tudom ugyanazt 
a problémát nézni és megítélni. A sür-
gősségi lista egy kétélű dolog, abba sem 
lehet szubjektivitást belevinni. Ott el 
kell fogadni az első vesét, amit kidob 
a gép. 

Mi az átlagos várakozási idő?

A mi régiónkban valahol 2 éven belül 
van. A statisztikai számok csak arra jók, 
hogy az emberek tudjanak valamiben 
kapaszkodni vagy tudjanak valamit 
hibáztatni. 

Ezt mi határozza meg leginkább? 
Nincs elég szerv vagy nincs elég pénz 
a műtétre?

Műtétre lenne pénz, mert ezeket a 
betegeket heti rendszerességgel műve-
sekezelésben részesíteni és kezelni az 
egyéb problémáikat, az ugyanúgy sok 
pénzbe kerül. Minden vese, ami 2 éven 
túl működik, az gyakorlatilag pénzt fog 
termelni az Egészségbiztosító számára. 

Mit gondolsz az emberek hozzáállá-
sáról azt illetően, hogy felajánlják-e a 
szerveiket? 

Most az élődonorosra gondolsz vagy a 
cadaveresre?

Arra gondolok, amikor a családdal le 
kell ülni, és megbeszélni velük, mi fog 
történni. Ilyenkor mennyire megy ez 
könnyen?

Én azt gondolom, hogy hál’ Isten az 
elutasítások aránya alacsony szinten van. 
Kicsit át kell gondolatban ülni a másik 
oldalra, és végig kell gondolni, hogy ott 

van egy szülő, aki az egyetlen gyereké-
nek a sorsa fölött úgymond pálcát tör. 
Hogy végül azt mondja, engedem vagy 
nem engedem. Meg kell adni a család-
nak minden lehetőséget, hogy relatíve 
objektíven tudjon dönteni. Egyszer 
döntsön, amit azután el kell fogadni. 

Én úgy tudom, hogy ma 
Magyarországon a cadaver donáció 
során, akinek nincs kimondottan 
tiltakozó nyilatkozata, annak felhasz-
nálhatóak a szervei.

Jogilag mi megtehetjük azt, hogy oda-
megyünk, és ha nincs tiltakozó nyilat-
kozat és nem áll gondnokság alatt vagy 
nem kiskorú, akkor kivesszük a szerveit. 
Aztán tájékoztatjuk a családot, hogy 
nem lehetett megmenteni, agyhalott 
volt, kivettük a veséit, amik átültetésre 
kerültek. Vannak olyan családok, akik 
ezután elindulnak és elmennek a bí-
róságra. A bíróság persze visszadobja, 
hogy kérem szépen, nem történt semmi 
jogsértés. Csak ott van utána a média. 
Elmennek a Blikkhez, a Fókuszba és az 
Aktívba, amik ráröpülnek az ilyenekre, 
és akkor generálják belőle a híreket. A 
mai celeb világgal egy műsorba kerül-
ni, azt hiszem, hogy számunkra nem 
perspektíva. Innentől erről beszélnek, 
még ha nem is történt semmi. És ha 
megszólalsz, onnantól minden magya-
rázkodás. Erre másik X család megnézi 
és mondja, hogy ilyet nem lehet és 
micsoda dolog, aztán fogja magát és csi-
náltat egy donációt tiltó nyilatkozatot. 
Szerencsére azonban ilyen kevés van, 
úgy évente 1-2 eset a régióban. 

Én azt gondolom, hogy a sebészeket 
nagyobb frekvenciával szeretik 
bíróságra citálni. Ez a transzplantációs 
sebészekre fokozottan igaz?

Gyakorlatilag az orvosperek a min-
dennapok részei a klinikai orvoslásnak, 
de ez ugyanúgy igaz a Lajta túloldalán 
is, mint az innensőn. Magyarországon 
ugyan még kicsit gyerekcipőben jár. 
Egyébként akármelyik oldalra áll az 
ember, ebben egy hivatásbeli perspektí-
va van. Az orvospereknek van jó oldala 
is, mert kell egyfajta kontroll. Akárki 
és akármit ne csinálhasson felelőtlenül. 
Nyilván ennek megvan a maga helye. 
Sajnos egyben ki vagyunk téve a tyúk-
pereknek is, mikor teljesen feleslegesen, 
teljesen irracionálisan van odarángatva 
az orvos a bíróságra. Mindenki, amit 
csinál, azért vállalja a felelősséget, és 
azt csinálja, amihez ért. Ha jogi oldalra 
sodródik a dolog, akkor tudjon odaállni 
a bíróság elé, és megvédeni magát.
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A vitorlázórepülés a sportrepülésnek egy olyan ága, melyben motor 
nélkül repülőgéppel, pusztán a légkör energiáját kihasználva, lehet 
megtenni nagy távolságokat és elérni igen nagy magasságokat. A vi-
torlázó-repülőgéppel valaha egyhuzamban megtett legnagyobb tá-
volság mára meghaladja a háromezer kilométert, miközben a magas-
sági repülések a troposzféra felső határát súrolják, a jelenleg érvényes 
magassági rekord 15 000 m felett van. 

Vitorlázórepülés Pécsett

Pécsett a sportrepülés több mint 80 éves múlttal rendelkezik, 
de a megyében jelenleg egyetlen civil szervezet, a Baranya 
Megyei Repülő és Ejtőernyős Klub (röviden Aeroclub Pécs) 
foglalkozik a repülésnek ezen ágával. Bár az egyesület több 
nemzeti bajnokot és dobogós helyezést tudhat magáénak, az 
elmúlt két évtizedben a sportág támogatottsága csökkent, az 
utánpótlás biztosítása egyre nehézkesebb, a fiatalabb generáci-
ót vagy nem érdekli a repülés, vagy ha érdekli, nincs lehetősége 
kipróbálni, megismerni ezt a különleges technikai sportot.

A 2012/2013-as tanév őszi szemeszterétől kezdve a PTE-
ÁOK hallgatóinak lehetőségük van felvenni a vitorlázórepü-
lést testnevelés kurzusként. Ez a régióban egyedülálló kezde-
ményezés egy régóta érlelődő gondolat, melyet Téczely Tamás, 
az ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont igazgatója karolt fel, 
fantáziát látva a sportágban.  Úgy vélte, hogy más nagy egye-
temekhez hasonlóan érdemes a választható sportok palettáját 
bővíteni. Nem tévedett, a kurzus népszerűségét jellemzi, hogy 
a meghirdetést követően pillanatok alatt betelik a létszám. A 
hallgatók heti egy alkalommal a repüléshez szükséges elmé-
leti ismereteket sajátíthatják el. A legfontosabb meteorológiai 
háttértudástól kezdve, a repülőgép vezetéséhez szükséges tud-
nivalókig sok érdekes dolog előkerül az órákon, végül egy gya-
korlati foglalkozásra is sor kerül, mely során a jelentkezők egy 
oktató kíséretében a repülés élményével is megismerkedhet-
nek.  Minden félévben csak 12 fő kerülhet be a csoportba, de 
aki lemarad, annak sem kell aggódnia, a klub nyitott, minden 
érdeklődőt szeretettel fogad.

Vitorlázórepülés
Írta: Markovics Ákos

A légkör, ha az időjárási viszonyok kedvezőek, tele van fel és 
leáramlásokkal. A vitorlázó pilóta a felszálló légáramlatokat, az 
úgynevezett termikeket keresi, melyekben körözve, a ragadozó 
madarakhoz hasonlóan meg tud emelkedni, majd onnan egy 
hosszú siklással a következő emelésig el tud jutni. Ez akármi-
lyen repülő szerkezettel nem lenne lehetséges, a vitorlázó-repü-
lőgépek szárnya karcsú, nagy fesztávolságú, a törzsük kialakítá-
sa áramvonalas, ezért nagyon lapos szögben, messzire képesek 
siklani. A modern repülő szerkezetek siklószáma akár 60 feletti 
is lehet – ami azt jelenti, hogy ezer méter magasságból, megfe-
lelő körülmények között, akár 60 km-nél is messzebb tudnak 
siklani – miközben végsebességük 250-300 km/h.

A vitorlázórepülés nem hasonlítható a klasszikus erőnléti 
sportokhoz, bár a repülőgép mozgatása a földön emberi erővel 
történik, és egy nap a repülőtéren elég fárasztó tud lenni. Ami 
miatt mégis sportnak számít, az a versenyszellem, a kitartás, 
amire egy pilótának szüksége van ahhoz, hogy vitorlázórepülő 
versenyeken eredményt érjen el. Egy-egy ilyen verseny leg-
többször két hetes megmérettetést takar, melyen minden nap 
előre kitűzött távokat kell megtenni, a többieknél gyorsabban, 
nagyobb átlagsebességgel. Nagyon fontos a taktika, a csapat-
munka, valamint a fizikai és a szellemi erőnlét is.

Vitorlázórepülni csodálatos érzés. Az ember egyedül küzd az 
elemekkel, a repülés minden percéért megdolgozva, olykor szá-
molgatva a szántóföldek barázdáit, egy terepre szállást kockáz-
tatva, máskor karfiol alakú gomolyfelhők hasa alatt elsuhanva, 
zivatarfelhőket kerülgetve. Nagyon különböző foglalkozású és 
végzettségű embereket köt össze ez az érdekes tevékenység, 
ami jóval több, mint egy egyszerű hobbi. Bár áldozni kell rá, 
időt és pénzt – ez utóbbit nem olyan sokat, mint azt a legtöb-
ben gondolják – aki egyszer belecsöppent, nem tud kiszállni, az 
élmény rabjává válik. A gyönyörű kilátás, a természet szépsége, 
segít megfeledkezni a mindennapok problémáiról, miközben 
a gép irányításának élménye pótolhatatlan sikerélményt ad. A 
sportrepülők társadalmában szakmunkást, igazgatót, orvost, ta-
nárt, vállalkozót rangtól függetlenül ugyanaz a hitvallás vezérel, 
a repülés szeretete, egymás repülésének előmozdítása, a közös 
élmény. Repülünk, mert szeretünk.  
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A pécs-pogányi légi-
mentőknél jártunk
Készítették: Hajdu Máté, Heinrich Károly, Horváth Bálint
Fotó: Heinrich Károly
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„Minden helyzet más, na-
gyon ritka, hogy ugya-
noda megyünk kétszer. 
Persze vannak Orfű felé 
frekventált kanyarok, ahol 
a motorosok szeretnek el-
esni.”

A magyar légimentés története – talán meglepő – de nem is olyan 
régre nyúlik vissza, már ami a mai felállást illeti. Az Országos 
Mentőszolgálat (OMSZ) keretein belül ugyan is csak 2006 janu-

árja óta látja el feladatát. A 2005-ben alapított Légimentő Kht. teljes 
mértékben állami tulajdonú, melyhez 2006 márciusában érkezett meg 
az első, EU-s előírásoknak tejes mértékben megfelelő helikopter. A lé-
gimentők azóta mintegy 7 bázissal rendelkeznek Magyarországon. 
A 80-as években Ferihegyen állt forgalomba az első men-
tőhelikopter, mely egy MI-2-es volt OMSZ tulajdonban 
(érdekesség, hogy ez van kiállítva a Róbert Károly körúti 
főigazgatáson). Később a ForLife nevű magáncég üzemeltetett 
az országban helikoptereket, melyeken az OMSZ biztosított 
egészségügyi személyzetet, minden mást a cég. Ezt követően 
a mentőszolgálat tulajdonában lévő MI-2-es helikoptereket 
a Base kft. üzemeltette, ők adták a műszakot és a pilótákat. 
Ekkor 3 db AS-350-es szolgált Budaörsön, Balatonfüreden és 
Debrecenben, míg MI-2-es Szegeden, Pécsen és Miskolcon. 
2005-ig működtek a Base üzemeltetésében, majd 2006-tól 
indult a Légimentő Kht.

A kétezres évek közepén a társaság létrehozásakor egy AS 
350-es Ecureuil és négy üzemképes Mi–2-es állt rendelkezés-
re, két további Ecureuil pedig nagyjavítás alatt állt. Időközben 
ez a két gép is visszaérkezett Magyarországra. Pénz nem volt 
új gépek vásárlására, így hosszú távú bérlésre írtak ki tendert, 
aminek eredménye lett a ma is használt EC 135-ös helikop-
terek megjelenése a magyar légtérben. A szerződést 10 évre 
kötötték az osztrák bérbeadóval, további tervek voltak a gépek 
magyar lajstromba vételéről, ami azóta megvalósult. 

Jelenleg 5 db. bérelt EC-135-ös- és 2 db. saját Ecureuil (AS-

350) helikopterrel rendelkezik Magyarország, melyből ugyan 
3 volt, de javítási munkálatok során felborult és azóta hasz-
nálhatatlan. A 7 gép és 7 bázis már előre sejteti, hogy tartalék 
gép nincs, így meghibásodás esetén az adott bázis kiesik a 
munkavégzés alól.

A jelenlegi felállás tehát, Ecureuil: Szentes és Debrecen, EC-
135: Budaörs, Balatonfüred, Sármellék, Pécs, Miskolc.

A bérlések 2016-ban lejárnak, így nagy kérdés, hogy mi lesz 
azután. Több opció is kínálkozik. Az egyik nyilván a bérleti 
szerződések meghosszabbítása, melynek előnye a teljes körű 
karbantartás bárhol, bármikor, de mindezt rengeteg pénzért. 
A másik megoldás egy teljesen új flotta megvásárlása, melyre 
több cég is adott már árajánlatot. Ebben az esetben viszont 
egyszerre lenne túl sok pénz és a gépek legyártása is időt vesz 
igénybe. Egy harmadik, de legkevésbé reális lehetőség lenne 
a Katasztrófavédelemmel és a honvédséggel közös helikop-
terpark létrehozása, ami egyfelől nagyobb számú helikoptert 
jelentene (így talán kedvezményt is), másfelől viszont a lehe-
tőségét egy országos szerviz- és karbantartó hálózat kialakítá-
sára. 2016-ig marad a „ha”, aztán pedig úgy is kiderül, merre 
tovább. Csak reméljük valamerre lesz tovább.
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„Egyébként leszállásnál a személyzet is néz min-
dig mindent. Gyakran falvakban szállunk le, 
ahol lehetnek villanydrótok, bokrok, de valaki 
alánk is szaladhat. Ha úgy van, akkor megfüg-
geszkedek, nyitnak ajtót, és úgy néznek ki.”

Fotó: pécs-pogányi légimentők

facebook.com/Confabula50

Az első kérdés adja magát, hogy lettél 
pilóta?

Orbán Attila, pilóta: Hát, én helikopteren 
repültem régóta. Ez a mentőhelikopteres 
dolog januárban lesz 5 éve, hogy kezdő-
dött.  Igazából mindig is vonzott. 

Milyen az élete egy mentőhelikopter 
pilótának?

O.A.: Változatos. Nagyon változatos. 
Néha van, hogy egész nap nem repülünk, 
az nagyon unalmas tud lenni. És van 
olyan nap, amikor egész nap megyünk. 
Sokféle feladatunk van: az egyszerű 
szállítástól a balesetekig sok mindent 
csinálunk. 

És abba mennyire kapcsolódsz be, mint 
pilóta?

O.A.: Magába, az egészségügyi ellátásba 
nem, de ha kell egy infúzió vagy segíteni 
kell cipelni, akkor a kezük alá dolgozok. 

Egy egészségügyi dolgozó, talán már 
mikor tanul felkészül, tudja, hogy ta-
lálkozni fog csúnya esetekkel. Téged, 
aki később csöppentél ebbe bele, nem 
visel meg ez a munka?

O.A.: Nem csinálnám, ha nagyon meg-
viselne. Ezt az EÜ szakma is el tudja 
mondani. Gond nem a felnőttekkel van, 
hanem a kisgyerekekkel.  És hál’ Isten-
nek rokonnal és közeli ismerőssel sem 
találkoztunk még.

Te döntöd el, hogy a légimentő egység 
mikor repülhet?

O.A.: Én vagyok a légijármű parancs-
noka, a repüléssel kapcsolatos minden 
dolgot én döntök el. Azt, hogy mikor 
szállhat fel, hova szállhat le, mindent.

Fix, hogy mikor repültök? Este is be-
vethetőek vagytok?

O.A.: Este akkor repülünk, hogyha a 
feladat elhúzódik. Az ügyeleti időnk, az 
fix, hónapokra be van osztva. Változó, a 
nap hosszától függ. Tulajdonképpen csak 
nappal ügyelünk. Az esetek helyszínén 
még sokszor világosban is nehéz leszál-
lóhelyet találni. Éjszaka nagyobb lenne a 
veszély, mint a haszon.

Ha leszálltok, akkor a helyszínt kinek 
kell biztosítani? 

O.A.: Ez is nagyon változó. Van olyan, 
hogy a rendőrök előbb odaérnek, mint 
mi, olyankor biztosítják. Ha nem, akkor 

mi megpróbáljuk. Többszörös a feladat, 
tehát egyrészt az ellátást is kell biztosíta-
ni, ugyanakkor van olyan, hogy kanyar-
ban szállunk le és el kell menni a forga-
lom elé. Mert mi van, ha valaki százzal 
jön, és nem tud megállni a helikopter 
előtt? Minden helyzet más, nagyon ritka, 
hogy ugyanoda megyünk kétszer. Persze 
vannak Orfű felé frekventált kanyarok, 
ahol a motorosok szeretnek elesni. 

Egy mentőhelikopteres szállítás mi-
lyen gyors és mennyire kímélő a beteg-
nek? A ti területeteken a legtávolabbi 
pont milyen gyorsan közelíthető meg?

O.A.: Sokkal gyorsabb és kevésbé meg-
terhelő. Mentővel a szállítási trauma, 
amikor göröngyös-kacskaringós úton 
vágódik a beteg jobbra-balra, jóval na-
gyobb. A legtávolabbi hely az 20-25 perc 

alatt elérhető. Ezzel az a baj, hogy nincs 
teljes lefedettség az országban. Az ideális 
az lenne, ha 15 percen belül odaérnénk 
mindenhova. Most 7 állomás van, ehhez 
annál több kéne.

Ez azt jelenti, hogy a határig repültök?

Füredi Gábor, orvos: Igen, mentési feladat 
során mindig az országhatárokon belül 
maradunk, ritka esetekben előfordulhat 
betegszállítás más országba. Országon 
belüli esetfeladat kapcsán, ha 20-25 per-
cen túl érkezünk, akkor megfontolandó, 
hogy inkább menjen akár messzebbről is 
egy mentőautó, mert lehet, hogy hama-
rabb odaér, mint mi. Ha felmerül heli-

kopter riasztásának a lehetősége, akkor a 
koordinátorunk tud számolni helyszínre 
érkezési időt és meg tudja adni optimális 
körülmények között a kórházba érke-
zés idejét is. Mindezek alapján dönt az 
aktuális irányítócsoport, hogy milyen 
mentőegységet vagy mentőegységeket 
riaszt a feladatra. Tömeges baleset, vagy 
több sérülés, gázrobbanás, gázmérgezés 
stb. esetén, ahol több ellátandó van, oda 
inkább elindul a gép akár 30 perc árán is. 
Mert úgyis kell kapacitás, hogy kórházba 
szállítsák a betegeket, esetleg vissza kell 
menni a következőért. Például, amikor 
volt a vörösiszap-ömlés, akkor 4 heli-
kopter odament. 

Mi alapján döntik el, hogy a ti gépetek 
szálljon fel?

Hurtony Tamás, paramedikus: Mindig az 
irányítócsoporthoz fut be a segélykérés. 
A továbbiak a helikopter riasztási pro-
tokoll alapján dőlnek el, tehát, hogy az 
adott gépet lehet, vagy kell riasztani. Ha 
gépet riasztanak, akkor a koordinátoro-
kon keresztül dől el, melyik megy. Nyil-
ván Pécs környékén a pécsi gép megy. 
De mi is voltunk már Balatonfüreden 
meg össze-vissza. Ha egy hely 2 bázistól 
ugyanolyan távolságra van, akkor jön be 
az a kérdés, hogy hová fog kerülni a be-
teg? Mert, ha szívcentrumba kerül, vagy 
égett beteg és égési centrumba, ami szin-
tén Pécsen van, akkor idekerül a beteg, 
hiába van a település Balatonfüredtől 
ugyanolyan távolságra. 
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Fotó: pécs-pogányi légimentők
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Lehet azt számszerűsíteni, hogy egy 
nap mennyibe kerül a mentőhelikopter 
fenntartása?

F.G.: Üzemidőt számolunk. Ha megy a 
gép, tehát bevetés van, akkor nagyjából 
800  000-1  000  000 HUF/óra. De eb-
ben persze benne van a mi bérünk is, az 
osztrák szervizzel, mindennel. Ez igazá-
ból nem maga a gép költsége, hanem az 
egész cég működésének a költsége. 

A gépeknek az általános technikai elle-
nőrzését te végzed?

O.A.: Mindennap reggel meg este csi-
nálok egy ellenőrzést. Vannak idősza-
kos ápolások, 50 órás, 100 órás, ehhez 
jön egy osztrák szerelő, aki átvizsgálja. 
Egyébként vannak olyan helyek, ahová 
én nem nyúlhatok be. Ha alkatrészcseré-

ről van szó, akkor azt szintén az osztrák 
szerelő csinálja. A nagyobb volumenű 
javításokhoz, mint a 400 órás szerviznél, 
kiviszik Ausztriába és olyankor adnak 
váltógépet.

Volt már a Kürt utcaihoz hasonló bal-
eseted?

O.A.: Nekem még nem. De az egy régeb-
bi géppel, egy MI 2-essel volt, ami sokkal 
gyengébb. Ott a régi felszálló helyről, a 
400 ágyas Klinika udvarán – ami majd 
tetőleszálló lesz –, ha a MI 2-es elin-
dult, és nem voltak jók a szélviszonyok, 
azzal el lehetett keveredni. Persze ehhez 
a történethez hozzátartozik, hogy annak 

az eseménynek köszönhető, hogy most 
ezek a gépek (EC135 – a szerk.) vannak.

Egyébként leszállásnál a személyzet is 
néz mindig mindent. Gyakran falvakban 
szállunk le, ahol lehetnek villanydrótok, 
bokrok, de valaki alánk is szaladhat. Ha 
úgy van, akkor megfüggeszkedek, nyit-
nak ajtót, és úgy néznek ki.

F.G.: Ez közös felelősség. Ha meglátjuk 
a helyszínt, akkor repülünk fölötte egy 
kört leszállás előtt. Ez a pilótának, az 
ápolónak és nekem is kell, hogy infor-
mációt szerezzünk a kárhelyről. hátul-
ról nagyon sokat nem látok, de nagyon 
hasznos, ha meg tudom nézni, hogy 
milyen a helyszín, merre menjünk, hány 
sérült lehet, vagy hogy a ház melyik ré-
szébe kell bemenni. Közben teszünk ja-
vaslatokat, hogy hova szálljunk, milyen 

akadályokat látunk, majd a pilóta dönt, 
és utána csönd van. A két sarkalatos 
pont, a felszállás és a leszállás normális 
esetben csendben zajlik, hogy az ő fi-
gyelmét ne tereljék el.

H.T.: A leszállás a veszélyesebb, mert ál-
talában ismeretlen helyre megyünk.

A mentőhelikopternek a légtérben 
van-e valami megkülönböztető jelzé-
se? Például Paks felé berepülhet-e?

O.A.: Megkülönböztetés van, de Paks, 
az nekünk is tiltott légtér. A paksi 
erőműnek a 3km-es körzete tiltott te-
rület. Amit még kerülnünk kell, azok a 

veszélyes légterek, például lőterek felett. 
Ezekről tájékoztatnak bennünket folya-
matosan. Aztán vannak még a Gemenci 
erdőhöz hasonló helyek, ott minimum 
1500 feet magasságon berepülhetünk. 
Persze itt is voltak már gondok, amikor 
az erdészek úgy ítélték meg, hogy a ki-
kelő fiatal rétisas fiókák szűzies álmát 
megzavarjuk. Egyébként az összes többi 
légijárművel szemben előnyünk van. 

Miért lettél mentőorvos?

F.G.: Az egész egyetem alatt mentőzni 
akartam. Ugyan nem nagyon ismertem 
a perspektívákat, de nekem voltak olyan 
mestereim, akiktől nagyon sok pozitív 
dolgot tanultam, és azt láttam, hogy ezt 
lehet nagyon jól csinálni. Így kezdtem 
hatodéven mentőzni. Egyetem után 
elkezdtem az oxiológia és sürgősségi 

orvostan szakképzést. 
Három éve felmondott 
itt egy kolléga, akinek a 
helyére be tudtam ke-
rülni, azóta helikoptere-
zem, valamint másfél éve 
vagyok a bázis szakmai 
felelőse az orvosi, tudo-
mányos dolgokért.

Oxiológia szakvizsga 
kell hozzá?

F.G.: Nem kell. Igazából 
prehospitális szemlélet 
kell. Aki már ki van vá-
lasztva, annak el kell vé-
geznie egy tanfolyamot 
a helikopteres dolgokról, 
biztonsági intézkedések-
ről, navigációról, időjárási 
és vészhelyzetekről.

Ha valakinek ilyen affi-
nitása van, hogy tud el-
jutni helikopterre?

F.G.: Prehospitális szemlélettel ren-
delkezzen és teljesítse legalább a 2 éves 
törzsképzési időszakát. Akik nálunk 
dolgoznak, ők többnyire oxiológusok, 
sürgősségi orvosok, anesztesek és trau-
matológusok.

Hány státusz van Magyarországon?

F.G.: Sok van, mert sok a részállásos, alig 
van főállású mentőorvos, én is részállás-
ban dolgozok és elég nagy az elvándor-
lás, mindenki megy külföldre vagy mást 
választ. Országos viszonylatban évente 
kétszer általában van felvétel.

Emellett vonulsz kocsin is. Mi a kettő 
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„...ha a helyszínen mentővel va-
gyok kint, akkor is akár magam-
ra hívom a mentőhelikoptert. 
Hogy ne kelljen a Mecseken 
keresztül szétzötyögtetni a bete-
get, hanem hozza be a gép.”

között a lényeges különbség?

F.G.: Az ellátás alapvető lépéseiben nem 
szabad, hogy nagy különbségek legye-
nek. A betegnek mindig a legjobb ellá-
tást kell megkapnia, és az nem függhet 
attól hogy autó vagy helikopter megy 
érte. Azt kell megválasztani, hogy aktuá-
lisan mi a betegnek a legjobb. Ha őt job-
ban, könnyebben és gyorsabban tudjuk 
ellátni mentővel, akkor azt kell választa-
ni, ha a helikopterrel, akkor azt. Ha heli-
kopterrel megyünk ki, de úgy gondolom, 
hogy gyorsabban, kevesebb átrakással 
beérünk vele úgy, akkor mentővel fogjuk 
bevinni azt a beteget. Megvannak a kor-
látaink, nem tudunk berepülni egy sűrűn 
lakott városközpontba a tízemeletesek 
közé, de ha messzebb kell menni egy 
politraumatizált, újraélesztett beteghez, 
ha a helyszínen mentővel vagyok kint, 
akkor is akár magamra hívom a men-
tőhelikoptert. Hogy ne kelljen például 
a Mecseken keresztül szétzötyögtetni a 
beteget, hanem hozza be a gép. Például 
Komlóról a helikopterrel három perc alatt 
Pécsett vagyunk. A komlói esetkocsi kb. 
25 perc alatt ér be a pécsi klinikára, és 
a Mecseken át kell jönnie. Mohács, Szi-
getvár  8 perc. Szakmailag mindent meg 
kell tudnia csinálni az esetkocsinak és a 
helikopternek is, de ezeket a dolgokat 
érdemes átgondolni.

A mentőhelikopter felszereltségét te-
kintve miben tér el egy földi egységtől?

F.G.: Nagyjából ugyan az, mivel a cél is, 
hogy a földi- és a légimentés jól tudjon 
együtt dolgozni, hiszen elég sokszor elő-
fordul, hogy van kinn velünk mentő is 
a helyszínen. Egy-két plusz eszközünk 
van, de pl. a monitor rendszerünk külön-
bözik, és én személy szerint nagyon saj-
nálom, hogy Lucas (mellkasi kompressziós 
eszköz – a szerk.) nincs a fedélzeten, ami 
rohamkocsiban van, de nálunk nincs.

Volt olyan emlékezetes eset, amit ne-
héz volt feldolgozni, vagy jó tanulság-
gal szolgálhat?

F.G.: A betegek személyiségi és be-
tegjogait minden esetben tiszteletben 
kell tartani, és tudatosan erre törekedni 
kell. Szakmai szempontból pedig azt 
gondolom, hogy érdemes hinni a bete-
geknek: korábban szállítottunk például 
olyan 25 éves infarktusos beteget, aki-
ről a panaszok és az EKG alapján nem 
gondoltam volna, hogy infarktusa lesz. 
Az értelmetlen és elkerülhető halálokat 
nem szeretem. Sok öngyilkoshoz járunk, 
akik általában életerős, fiatal 20-30 éves 
emberek. Illetve az olyan balesetek, ami-
kor az látjuk, hogy nincsenek bekapcsol-

va az olyan biztonsági eszközök, mint a 
biztonsági öv, a légzsák és tönkremegy 
emberek élete. Most olvasgattam nyá-
ri esetlapokat: minden évben van több 
lebénult, Balatonba fejest ugrott bete-
günk. Az elkerülhető, butaságból eredő 
halálok zavarnak engem a legjobban.

Ebben a szakmában nem szokás meg-
öregedni?

H.T.: Nem öregembereknek való. Bete-
get mozgatni nem egyszerű dolog.

F.G.: Kevesen mennek el innen nyug-
díjba.

Mennyit vonultok egy hónapban?

F.G.: Statisztikailag nagyjából másfél 
feladatunk van naponta. A téli hónapok 
a legrosszabbak, amikor ködös idő van, 
akkor lehet, hogy egy hétig nem megy 
sehova a gép. A nyári időszakban viszont 
néha előfordul 3-4-5 feladat is.

Van olyan megkülönböztetés, hogy ti-
teket küldenek tömegbalesetekhez?

F.G.: Nem, ilyen nincs. Logikusan a me-
gyeszékhelytől messzebb lévő esetekhez 
megyünk, mert ezeket, ha a mi terüle-
tünket nézzük, akkor Pécsre kell hozni. 
Régiós szinten is egy politrauma cent-
rumba, tehát Kaposvárra vagy Pécsre kell 
vinni. Messzebb lévő területre vagy elin-
dítják az esetkocsit is, vagy az esetkocsi 
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kér minket, mert úgyis nagyon messze 
kell elvinni a sérültet a kórházba. Ilyen-
kor a kocsi a helyszínen tud maradni, és 
le tudja fedni azt a területet, mi meg el-
visszük a sérültet kórházba.

Egy ember szállítására vagytok képe-
sek?

H.T.: A pilótával egyeztetve több bete-
get is lehet szállítani. Egy fekvőt és egy 
ülőt, de a pilóta dönti el, hogy belefér-e 
súlyban, valamint szakmailag meg le-

het-e ültetni. Például két bibiset el le-
het vinni, vagy egy gerincsérültet és egy 
bibiset, de egy medencesérültet és egy 
hosszú csöves csonttöröttet nem.

Hogyan koordináljátok a helyszínt? Be 
kell várni a mentőautót?

F.G.: Ellátó nélkül nem maradhat 
helyszín. Azt nem lehet, hogy mi egyet 
gyorsan gépbe teszünk, elmegyünk, és 
otthagyjuk a többi beteget. Ilyenkor 
mindenképpen kell másik kocsit várni. 

Ha többsérültes baleset van, akkor in-
kább az a cél, hogy láss el egy beteget, 
vidd be egy kórházba, és ha kell, akkor 
menj vissza egy következő betegért.

Ti vagytok a legmagasabb szintű egy-
ség az OMSZ-on belül? Ti veszitek át 
a helyszíni parancsnokságot?

F.G.: Nem vagyunk legmagasabb szintű 
egység. Kiemelt egységnek számítunk 
ugyanúgy, mint bármelyik rohamko-
csi, mentőorvosi kocsi vagy esetkocsi, 
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ezekkel egy szinten vagyunk. Kárhely-
parancsnoki szerepet lehetőség szerint 
nem töltünk be. A kárhelyparancsnok 
marad a legtovább a helyszínen, ne-
künk pedig inkább a betegellátásban és a 
transzportban kell részt vennünk.

H.T.: Nyilvánvalóan, ha a helyzet úgy 
hozza, akkor a helikopter egészségügyi 
személyzete lehet kárhelyparancsnok, 
csak ez nem célszerű. Erre már volt pél-
da.

Voltunk olyan balesetnél, ahol én voltam 
a kárhelyparancsnok – át kellett vennem 
több okból is –, de ahogy megérkezett a 
rohamkocsi, abban a pillanatban átad-
tam neki a posztot. 

Te ugye paramedikusként vagy az egy-
ség tagja, ez pontosan mit takar?

H.T.: Hogy mennyire para ez? Szerin-
tem egyáltalán nem para. Szerintem 
több a feladatunk és a kötelességünk, 
mint a földi egységeké, de ez így a jó. 
A fedélzeti paramedikusi munka során 
a gép és a speciális helyzetek adta lehe-
tőségekből a maximumot ki kell hozni. 
Repülés közben a paramedikusi munka 
kicsit átvált repülési asszisztenssé. A na-
vigációtól kezdve a pilóta segítésén át, 
illetve a helyszín felé tartva, az informá-
ciónyerés mind a mi dolgunk. A parame-
dikusnak a helyszínen egyértelműen alá-
rendelt szerepe van az orvos felé. Persze, 
mi is megkapjuk ugyanazt a speciális 
repülési képzést, mint az orvosok. 

Hány éve csinálod és hogyan kezdő-
dött?

H.T: Kicsit több, mint 2 éve… idén lesz 
23, úgyhogy nem olyan régen (nevet). 
Hogy kezdődött? Nem tudom. Isteniga-
zából én fordítva vagyok bekötve, ezt a 
Gáborék nagyon jól tudják, hogy alap-
ból gáz a dolog olyan tekintetben, hogy 
én világéletemben ezt akartam csinálni. 
Emlékszem, kis óvodás tökös kölyök 
voltam, és megkérdezték „- Mi akarsz 
lenni?”, „- Hát hú, én repülőn akarok 
dolgozni és repülőtiszt akarok lenni.” 
Mondjuk ez a része kicsit módosult. De 
például, amikor pályaválasztás volt, én 
csak és kizárólag az egészségügyet jelöl-
tem meg, sosem érdekelt más. Tudtam, 
hogy ide fel fognak venni.  

Miben más itt a paramedikus munka-
kör, mint az angolszász területeken?

H.T.: Itt effektíve nincsen önálló gyógy-
szerelési jogköröm, az orvossal egyeztet-
ve és vele párhuzamosan végezhetek csak 

gyógyszerelést. Amit ő engedélyez. Oké, 
azért minimális van, de ami speciális, azt 
mindenképpen együtt. Hogy az angol-
szásztól mi a különbség? Sok különbség 
van, de oda-vissza vannak különbségek. 
Például ők nem kapják meg ezt a típusú 
képzést, amit mi megkapunk speciáli-
san. A hely, a helyzet, az ottani jogrend 
alapján teljesen másra van jogosultságuk, 
mint nekünk. A protokollok itt is egyre 
jönnek be és egyre karakterizálják ezt 
az egészet. Ezzel keretek közé szorítják, 
mert annak az a lényege, de ezek újabb 
dolgok itt, Magyarországon. Egyébként a 
paramedikusi rendszer szakmai szemmel 
mindenképpen jó. Biztos, hogy pluszt és 
sokkal többet kapunk, mint kapnánk a 
földi úton. Hogy a németeknél miként 
működik, az egészen más tészta. A né-
met és az osztrák mentőápolói képzés az 
sokkal-sokkal több lépcsőből áll, mint a 
magyar. Tehát ahhoz, hogy valaki ezt a 
szintet elérje, gyakorlatilag 3-4-szer any-
nyi vizsgát le kell tennie és több időnek 
kell eltelnie. Nálunk viszonylag nagyobb 
léptékekkel lehet haladni. 

Mit gondoltok a protokollokról? Spe-
ciel Magyarországon, nem tudom mi-
óta és hogyan van, de Németországban 
mindenre kiterjedően végig van zon-
gorázva, hogy jobbra-balra, igen-nem.

F.G.: Én azt gondolom, hogy ez nagyon 
jó, nagyon sokat segít az ellátásban. Ha 
rendszer szintjén gondolkodunk, akkor 
azt kell látni, hogy evvel azt mondjuk 
meg a dolgozóknak, hogy mit várunk 
el tőlük. A beteg pedig egy olyan stan-
dardizált ellátást fog megkapni, ami 
kipróbáltan jó. Ez a fogadó kórháznak 
is jó, mert ők is tudni fogják, mit csi-
náltunk. A prehospitális ellátásnak ez a 
célja. Egyébként, amit a légimentőknél 
ki lehet emelni, az az, hogy elég komoly 
szakmai kontrollja van. Nemcsak bázis 
szakmai vezetői szinten, hanem orvos 
igazgatói szinten is. A mi extrémebb 
eseteinkről mindig tud a vezetőség. A 
konzultánsi kör naponta e-mailben 
megbeszélést folytat. Minden évben 
vannak gyakorlónapok, ez legalább 2 
napos konkrét szituációkkal teletűzdelt 
gyakorlati, valamint elméleti képzést is 
jelent. A szigorú szakmai kontroll egy-
ben háttér is, ami felé lehet fordulni, ha 
kérdés van. A protokollok elkészítésében 
a pécsi bázis több orvosa is részt vett. 
Egy ilyen eljárási folyamat kidolgozása 
során készül egy munkaanyag, ami kör-
bejár minden bázison. Van egy szakmai 
lektorálás az ország vezető ellátói részé-
ről. Mindezek után ez kikerül eljárás-
rendként, amit követni kell. Ezektől el 
lehet térni, csak azt meg kell magyarázni. 
Még egy dolgot fontosnak tartok azon 

túl, hogy folyamatosan fejlődünk eszkö-
zök terén – például mi végeztünk az or-
szágban rendszer szinten először RSI-t 
és posztreszuszcitációs hűtést -, mégpe-
dig a tudományos kongresszusokon való 
egyre nagyobb részvételt. 

H.T.: Mindenképpen előrelépés van az 
ellátás minőségében és milyenségében. 
Tényleg, mint egy kísérleti labor funkci-
onálunk és rengeteg új dolgot vezettünk 
be, amit a Gábor is mondott. Ez tök jó 
dolog és elsősorban a betegnek jó. 

F.G.: A protokollok és a gyakorlások 
azért is jók, mert mindenki begyakorolja, 
hogy mit kell csinálnia. Néha előfordul, 
hogy nem összeszokott egészségügyi el-
látó személyzet dolgozik együtt. Azáltal, 
hogy ezeket az eljárásrendeket megta-
nuljuk, biztosítva van, hogy az ellátó egy 
adott szituációban, akkor is tudni fogja, 
hogy a másik mit csinál a háta mögött, 
ha nem látja. Például, ha intubálni aka-
runk, és én még a beteggel foglalkozok, 
vizsgálom stb., akkor a paramedikuso-
mat el tudom küldeni, hogy készítsen 
elő intubációhoz eszközöket. Tudom, 
hogy mit hova fog tenni, és mikor én 
odakerülök, 3 perc múlva tudni fogom, 
melyik gyógyszer hogyan van felszív-
va melyik fecskendőbe, vagy éppen a 
capnograf be van-e kapcsolva. Ezeknek 
annyira automatikusan kell menniük, 
hogy a helyszínen más nem veszi észre, 
viszont te érzed, hogy ez mennyire nagy 
biztonságot ad. 

Nemzetközileg hová helyeznétek ma-
gatokat? Lehet, hogy igazságtalan a 
hasonlat, de mondjuk egy német rend-
szerhez képest?

F.G.: Mindig lehet fejlődni, és tanulni 
másoktól, ugyanakkor úgy gondolom, 
hogy ugyan nem végzünk drótköteles 
mentést, de orvos szakmai adatokat fi-
gyelembe véve az európai elitben va-
gyunk. 

H.T.: Ezt megerősítendő, van egy nem-
zetközi mentőverseny sorozat minden 
évben Rejvízben. Már pár éve, mindig a 
magyar légimentő csapat hozza haza az 
első helyet. 

Ezúton, még egyszer- és utol-
jára szeretnénk köszönetet 
mondani az Uraknak a segít-
ségért, a válaszokért, a köz-
reműködésért, a kávéért és 
mogyoróért! Kedves Pécsiek 
és agglomerációban lakók: 
amíg ilyen emberek vigyáz-
nak ránk fentről, nyugodtak 
lehetünk...facebook.com/Confabula54
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Lélegeztetőgép

Orvosi táska, benne:
Gyógyszerek, köt-

szerek, eszközök (RSI 
intubációs szett, 
intraossealis fúró, 

vércukormérő stb.), 
minden ami kellhet. 

Hordágy és vákuum 
matrac

Fertőtlení-
tő spray

EKG-monitor és defi b-
rillátor

Oxigén-palack

Perfúzorok (gyógy-
szer adagoló)
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Űrkorszak. A wiki-
pédia aszongya, 
hogy a csillagá-
szattal egyidős. 
Hát, talán addig 
nem mennék visz-
sza, mert azzal már 
nemcsak a kedves 
olvasóközönséget, 
hanem magamat 
is a halálba un-
tatnám. Elsőként 
két ország, az USA 
és a Szajuz Szov-
jetszkij Szocialiszti-
cseszkij Reszpublik 
„űralomra” töré-
sét és azok direkt 
és indirekt űrté-
májú vívmányait 
venném 
csillagvizsgáló alá. 
Azután pedig jöhet 
acélsalátaágyon 
hazánk húsának 
adottságai, KG-
ST-derivátumokkal 
gazdagon túlfű-
szerezve. Erről a 
mindenre kiható, 
mindent átformáló 
korszakról mesélni 
talán pont olyany-
nyira könnyű, mint 
10-ből 11 pontot 
szerezni egy sejt-
biológia zárthelyin. 
Invocatio. Hogy 
sikerült-e? Tessék 
meglátni.

Űralom
Írta: Kresz
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A  Kezdet

Egészen pontosan Ezerkilencszázötvenhétoktóbernégy. 
Спутник-1 zum világűr kilőve. Akinek fontos az igazán 
objektív információ, annak egy üveg  Pyatizvyozdnaya mellé 
ajánlom ezt itt - Так как спутник был неориентирован, 
то четырёхантенная система давала равномерное 
излучение во все стороны.

Nem tudom valaki értette-e, én nem. Persze tudom, van a 
guglifordító, de álljon távol tőlem a modern technika integrá-
lása egy régi korszak ismertetése során (nyilvánvalóan ezeket 
a sorokat is békaszittyóval írom pergamenre). Azért némi tech-
nikai betekintőt megérdemel a korszakalkotó alu műtelihold. 
Nem volt egy bonyolult forma, csupán négy darab, e30-as 
BMW tengelytávjának megfelelő antennával volt díszítve. Ha 
már szovjet termék, akkor a tömegéről is érdemes beszélni. 
Naaa, tipp? Neeem, dehogy, bőven könnyebb volt egy ZIL-
130-asnál. Tessék? Igen, aki ott gyanúsan nem kémia zh-ra 
készül a pad alatt. Zaporocsec tömege? 740 kg?  
Ja, majdnem. Igazából messze nem, kábé 
annyi, mint amennyivel Stallone a 
Feláldozhatók 2 forgatása utáni 
művesekezelés alatt küldte 
bicepszre. 83,6 kg. 

Akció-reakció

Természetesen az 
amerikaiak sem 
ültek sokáig a 
hamburgerük 
fölött, lőtték is fel 
az Explorer-1-et, 
Szputnyikhoz ké-
pest következő év 
január végén. Az 
USA, mint korsza-
kot meghatározó 
tényező, semmikép-
pen sem hagyható ki. 
Alkotásaik kétségkívül 
autentikusak. Volt ott 
minden. „Kinek nagyobb 
a hamburgere” csaták során 
egymás felé hajított tányérokat 
UFO-nak néző, magasan kul-
turált amerikai polgárok és sok-sok 
találmány, szabadalom. Vonalkód, WD-40, 
mozgásérzékelős ajtó és a pukifólia. Mindez az 
‚50-es évekből. 

Szintén ebben az évtizedben a Camel volt egyértelműen a leg-
menőbb. 98,2 billió eladott doboz. „More doctors smoke Camels 
than any other cigarette”. Hajrá. Minden bizonnyal ennyi 
dobozra sem férne rá az az iromány, ami a teljes ‚50-es évek 
Amerikáját lefedné. Remélem - most még úgy néz ki - rövid 
leírásom kevésbé lesz csapongó, mint egy kapitalista AEG 
Staubsauger horda által felbőszített Rakéta porszívócső.  

A Vasak. Ha valamin, akkor ezeken látszik a legjobban A 
Haladást megtestesítő szpész frík. Cadillac Eldorado. Szervo-
kormány, biztonsági elemek, leghosszabb farok (szervetlen), 
Le Mans-i sikerek, 5,7 méter, 2,2 tonna. Parkolnád, mi? Majd-
nem, mint egy Daewoo Matiz. 

Továbbá a nők. Harisnyatartó. Ms. Monroe és a fenobartbitál 
Van, aki forrón szereti ‚59-ből a mátészalkai gyökerekkel ren-
delkező Tony Curtis és Jack Lemmon kíséretében. Elragadó 
alkotás, forrón ajánlható. Aztán, ha már mozgókép, akkor a 
Tizenkét dühös ember felett sem suhanhatunk el, csak mert 
nálunk egyedül Mézga Aladár rendelkezett űreszközzel.

És, hogy mire is tekergették akkoriban az Admiral rádiókat? 
A tomboló apácák Elvis Heartbreak Hotel kislemezére, a 
pókerező-szivarozó-whisk(e)y-ző (mert ugye az a plusz „e” 
az nagyon nem mindegy) férfiak pedig Duke Ellington, Miles 
Davis és John Coltrane számaira.  

Maximus és a búza acélkalász, Merkur

És, hogy eközben itthon mi történt? Virágzott a vas- és 
acélszintézis, miközben a búzatáblák oly mértékű csökkenése 
következett be, hogy nálunk Russell Crowe - pontosabban 
Maximus - búzaszálak helyett acélfilmamentumokat lett volna 

kénytelen simítani. Szerencsénk ezzel kapcsolatban, 
hogy nálunk az ‚50-es években a gladiáto-

rok helyett a párthű elvtársak voltak 
előtérben. Így végül Crowe bácsi 

megmenekült az acélsimogatástól. 
Ja, hoppá, meg ugye az a pár év 

időeltolódás.

Itt bizony nem volt 
minden, főleg az ‹50-es 
években, de legalább 
nem szenvedtünk a 
kapitalizmus bűnös, 
országot romba döntő 
bőségétől. Volt viszont 
Merkur-telepünk.  
Milyen távolian ti-
tokzatos név. Merkur. 
Mintha az autók egye-
nesen az űrből érkez-

nének, és a magyar nép 
egy fantasztikus szerencse 

során juthat hozzá - a 
dicső Szovjetunió jóvoltából. 

Lehet, hogy nem is szovjet 
gyártmány a Lada, hanem úgy 

halászták le őket a szokásosnál 
csak picit hosszabb horgászbotokkal 

az égből. Így csak a szegény, űrben fürdőző 
UFO-k gumicsónakját lyukasztották ki párszor. 

Talán ezért volt az a sok orosz ügynök horgásznak álcázva 
a Balaton partján. Az űr része némileg stimmelhet is, hiszen 
nem keveset kellett várni a különböző típusokra. Hát, még ha 
színt akartunk választani. Minek magának a diplomatakék, 
Pelikán elvtárs? Na, látja, most már vöröset akar maga is. 1959, 
272 darabos Trabant P70 szállítmány. Ára? Akkori pedagógus 
negyven havi bére, 28 ezer forint. 22 lóerő, teljesíthetetlen 
0-100-as gyorsulás. NSZK?  BMW 502, 160 ló, 0-100 9,5 
másodperc. Közös nevező? Négy kerék. Bár az a pedálos 
Moszkvicsnak is volt.

Az NDK-s guruló duroplast dobozon kívül természetesen 
akadt még pár KGST autó, de az érdekesebbek a nyugati 
gyártmányok voltak. Nem, Mariska néni, tudjuk, hogyha a 
másik irányból megyünk körbe a népünket felemelő Szov-
jetunió felé, akkor a Lada is nyugati autó, de azért ne tessék 
kapitalizálódni! Még a végén jelentenünk kell. A menő fo-

„A lellei SZOT üdülő, az Almá-
diban lottónyereményen kisorsolt 

„weekend-házak” és a füredi Marina. 
Azonban a Balaton nemcsak nekünk volt 

a riviéra. Itt dokkolt az összes nyaralni vágyó 
NDK-s elvtárs és a nem kevés - természete-

sen megvetendő -NSZK-s kapitalista. 1975-ben 
megépült a Nyugatot Balatonnal összekötő 

autópálya. Ültek is be serényen szép számmal 
a virslitől szépséges termetűre hizlalt Günterek 
és Hansok az újonnan vásárolt Mercedesük-
be. Halk megelégedéssel eltöltve, büszkén 

meresztették a reggeli kolbásztól zsíros 
orrukat a motorháztető végén ra-

gyogó csillagra.”
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cisták (akkor még a kötelező műanyag blingbling fülbevaló 
nélkül) dinósárga Fiat 850-eseket hajtottak. Dinó sárga. Még 
a kanári sárga oké, de dinó? Ez másnak is furcsa? Biztos az 
akkoriban nagy számban előforduló vodkás poharukba dőlő, 
májelégtelen Tyrannosauroideák miatt nevezték így. 

A Balaton, mint nemzetközi űrállomás

A lellei SZOT üdülő, az Almádiban lottónyereményen ki-
sorsolt „weekend-házak” és a füredi Marina. Azonban 
a Balaton nemcsak nekünk 

volt a riviéra. 
Itt dokkolt az összes nyaralni vágyó NDK-s 

elvtárs és a nem kevés - természetesen megvetendő -NSZK-s 
kapitalista. 1975-ben megépült a Nyugatot Balatonnal össze-
kötő autópálya. Ültek is be serényen szép számmal a virslitől 
szépséges termetűre hizlalt Günterek és Hansok az újonnan 

vásárolt Mercedesükbe. Halk megelégedéssel eltöltve, büszkén 
meresztették a reggeli kolbásztól zsíros orrukat a motorházte-
tő végén ragyogó csillagra. Rokonok látogatása meg az aján-
dékok, mi? Nutella, susogós Adidas mackó? Persze, persze a fricc 
beleteket jöttetek olcsón megtömni. Aztán pedig egyenként 
lecuppogni az értékes, ujjvégeken maradt kalóriákat és közben 
világbékével suhintott böfögéssel nyugtázni - nicht gesund, 
aber gut. Kein Wunder, nekem is hiányozna a káposz-
ta-kolbász menü mellé 

a pörkölt-lángos 
kombó. 

Hogy jön ide az űrkorszak? Az állam itt minket, jól tartott 
elvtársakat, a legmodernebb, űrtechnológiából származó 
vívmányokkal lát el, és mi még merészelünk ilyen kérdést 
egyáltalán feltenni? Nem tetszik a cikk végére érni, és már ott 
is lesz a fekete Volga.
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Mettől és meddig?

Ha jól körülnézünk, még belegondolni sem kell. Lassan a 
divat is kezdi belátni, hogy nehezen tud újat alkotni. Erre jó 
példa az Adidas Star Wars és a Nike Lunar kollekciója. Ha 
csak az ismertebbeket vesz-

szük. Másrészt 
nézzünk csak körül, mennyi minden lett 

menő, ami tíz éve még ciki volt, anno meg alap. Ha vaterán 
drágán akarunk eladni fél rúd parizert, akkor egyszerűen csak 
írjuk oda, hogy retro. Megjegyzésbe pedig, hogy a másik felét 
Ötvös Csöpi harapta le - Kardos doktorral megosztva. 

Retro party mindenhol, igaz a legtöbb nem túl kreatív. „Rakjál 
be Lacikám valami penészes retrót, aztán éjféltől meg mehet 
az „ájnídjorláv”. Bach jó lesz, főnök? Hülye vagy?! Beetho-
ven? Te barom! Valami szerelemdoktort vagy valami hasonlót 

rakjál be, édes fiam. Meg nehogy már fel legyenek öltözve a 
lányok itt nekem éjfél után. Arra nem fogy a gina, Lacikám.” 
DJ Leslie-nek némi túlzással, elvi alapon még igaza 
is lehetne, hogy a fenti 

két zeneszerző „retro”. 
De nincs. Egyelőre csak szól a kétiperri, Lajos meg 

nem érti, hogy ha a szerelemdoktor retro, akkor az előtte 13 
évvel íródott x-moll hegedű-kettősverseny miért nem az. Sőt, 
múltkor mondták be a rádióban, hogy valami müpában vagy 
hol, fellép ez a Bahhh. Igen, Laci is tudta, hogy a teljes kiőrlésű 
kenyér a hosszú élet titka, de hogy ennyire... 

Jöhet a kérdés, hogy meddig. Passz. Mondhatnám, hogy tu-
dom, és, hogy olvastam egy absztraktot, ahol azt írták, hogy 
rég vége, és, hogy csak az elektromos autók és csak a crossfit. 
Hát nem. Az autó benzines, a botmixer elektromos, a traktor 
dízel, a crossfit meg éppen nagyon menő. Csókolom. 
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TDKzz! - 5 kérdés a TDK-ról
A TDK az interdiszciplináris verőterem, ahol egy TDK mind felett? Nem egészen. 

A Tudományos Diákkör sokszor nem ismert, igának tekintett vagy méltatla-
nul halogatott. Sorozatunkban, borozgató hangulatban, feltett 5 standard kér-
déssel igyekszünk bemutatni TDK-s hallgatótársainkat és az ő munkájukat. A 
homloktérbe rendezett laborok kedélyes világán túl, egy Erlenmeyer-korty-
tyal beljebb, a sciencben fesztelenül konverzálunk studykról, állatkísérletekről 
vagy éppen invazív emberi terápiákról. 

A széria első alkalmával Ezer Péter hatodéves orvostanhallgatóval beszélget-
tünk.

1Mi a kutatási területed?  
Kiemelten a koszorúerekben fellelhető atheroszklero-
tikus plakkokkal foglalkozom, azoknak is egy alcso-

portjával, amelyek az akut miokardiális infarktusok döntő 
többségében kóroki szerepet játszanak. Ezeket a plakkokat 
vulnerábilis, azaz sérülékeny plakkoknak is hívják a szak-
irodalomban. A témát már több aspektusból is körbejártam, 
hiszen ezeknél a plakkoknál mind invazív, mind nem-invazív 
képalkotó eljárásokkal jellegzetes morfológiai sajátságokat 
lehet detektálni, emellett ezek a plakkok intenzív gyulladásos 
folyamatokra jellemző immunológiai eltéréseket mutatnak, 
melyek feltérképezése is igen érdekes és sokat ígérő téma. 
Jelenleg ezutóbbival foglalkozom.

2Mióta foglalkozol ezzel, és milyen ered-
ményeket értél el?
Szeretném kihangsúlyozni, hogy mint a klinikai orvo-

si munka, a kutatás sem „egyemberes” foglalatosság, nagyon 
fontos a csapatmunka. Jó teammel élvezi az ember a munkát. 
Én lassan negyedik éve, hogy az intervencionális kardiológiai 
osztályon TDK-zom a Szívgyógyászati Klinikán. Az pedig, 
hogy az ember milyen eredményeket tud felmutatni, főleg 
csak attól függ, hogy mennyire kész elmerülni az adott té-
mában, a lehetőségek tárháza igen széles. A TDK és egyéb 
konferenciákon való részvétel mellett, ami jelenleg erősen 
meghatározza a tudományos tevékenységemet, az a Nem-
zeti Kiválóság Programban való részvétel, mely során sike-
rült elnyernem a 10 hónapra szóló Eötvös Loránd Hallgatói 
Ösztöndíjat, mely a konvergencia régiókban történő pre- és 
posztgraduális kutatási projekteket hivatott támogatni.* A 
program során több aktív, úgynevezett pályázati vállalást kell 
teljesítenem, publikációkra, előadásokra gondolj elsősorban.

*A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító 
számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illet-
ve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése a konvergencia program” című kiemelt projekt 
keretében zajlik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósul meg.
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1Mi a kutatási területed?  
Kiemelten a koszorúerekben fellelhető atheroszklero-
tikus plakkokkal foglalkozom, azoknak is egy alcso-

portjával, amelyek az akut miokardiális infarktusok döntő 
többségében kóroki szerepet játszanak. Ezeket a plakkokat 
vulnerábilis, azaz sérülékeny plakkoknak is hívják a szak-
irodalomban. A témát már több aspektusból is körbejártam, 
hiszen ezeknél a plakkoknál mind invazív, mind nem-invazív 
képalkotó eljárásokkal jellegzetes morfológiai sajátságokat 
lehet detektálni, emellett ezek a plakkok intenzív gyulladásos 
folyamatokra jellemző immunológiai eltéréseket mutatnak, 
melyek feltérképezése is igen érdekes és sokat ígérő téma. 
Jelenleg ezutóbbival foglalkozom.

2Mióta foglalkozol ezzel, és milyen ered-
ményeket értél el?
Szeretném kihangsúlyozni, hogy mint a klinikai orvo-

si munka, a kutatás sem „egyemberes” foglalatosság, nagyon 
fontos a csapatmunka. Jó teammel élvezi az ember a munkát. 
Én lassan negyedik éve, hogy az intervencionális kardiológiai 
osztályon TDK-zom a Szívgyógyászati Klinikán. Az pedig, 
hogy az ember milyen eredményeket tud felmutatni, főleg 
csak attól függ, hogy mennyire kész elmerülni az adott té-
mában, a lehetőségek tárháza igen széles. A TDK és egyéb 
konferenciákon való részvétel mellett, ami jelenleg erősen 
meghatározza a tudományos tevékenységemet, az a Nem-
zeti Kiválóság Programban való részvétel, mely során sike-
rült elnyernem a 10 hónapra szóló Eötvös Loránd Hallgatói 
Ösztöndíjat, mely a konvergencia régiókban történő pre- és 
posztgraduális kutatási projekteket hivatott támogatni.* A 
program során több aktív, úgynevezett pályázati vállalást kell 
teljesítenem, publikációkra, előadásokra gondolj elsősorban.

3A kutatásod a későbbiekben milyen orvos-
gyakorlati haszonnal szolgálhat? 

A jelenlegi érvényes szívérrendszeri rizikóbecslési 
sablonok, nem nyújtanak túl pontos előrejelzést egy esetleges 
későbbi akut koszorúértörténés bekövetkeztére. A rizikóbecs-
lés a konvencionális és jól ismert rizikótényezők mellett egyre 
jobban, főleg plazmából nyerhető, úgynevezett biomarkerek 
felé terelődik nemzetközi színtéren, melyek a rizikót pontosí-
tani próbálják, de mindenesetre egy nagykockázatú csoportot 
igyekeznek elkülöníteni heveny koszorúértörténésre, illetve 
akut koronária szindrómára vonatkozólag. Csak szemlélte-
tésképpen: 2010 és 2030 között az USA-ban az előrebecsült 
teljes kórházi költség, amelyet az állam ezeknek a betegeknek 
az ellátására fog fordítani 818 milliárd dollárt tesz ki, így 
érthető, hogy a témában nagy a kutatási potenciál.

4Milyen hosszú távú terveid vannak ezen a 
tudományterületen?

Az intervencionális kardiológia mindamellett, hogy 
eszközös és tudományos területen is exponenciális fejlődésen 
megy át immár másfél-két évtizede, egyre invazívabb lesz és a 
szívsebészeti társszakmával előbb-utóbb valószínűleg „egybe 
fog olvadni”. A szakmai perspektíva hatalmas, ezen a területen 
most bontakozik ki a jövő. A jelenlegi kutatási témáim pedig 
kitűnő alapot szolgálnak a különböző posztgraduális képzési 
programokhoz, így akár a  Ph.D. fokozat eléréséhez.

5Nemzetközileg ez mennyire forró téma, és 
milyennek látod az itthoni kutatások kvali-
tását szakmailag a külföldön folyókkal ösz-

szehasonlítva?

A téma abszolút forró, a szívérrendszeri betegségek jelentősé-
gét talán nem is kell tovább hangsúlyoznom. Az talán egyér-
telmű, hogy a fi nanciális keret itthon ezekre a kutatásokra 
korlátozottabb mint egy nyugat-európai, vagy egyesült álla-
mokbeli egyetemi létesítményben, az ezzel járó „takarékosság” 
viszont jobban megtervezett, eredményorientáltabb vizsgá-
latokat eredményez idehaza. A kutatások kvalitását pedig mi 
sem bizonyíthatná jobban, mint az itthoni kutatók nemzetközi 
elismertsége, publikációik, citációik száma.

*A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító 
számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illet-
ve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése a konvergencia program” című kiemelt projekt 
keretében zajlik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósul meg.
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Akárcsak az egyetemisták, úgy a Pannon 
Filharmonikusok számára is izgalmasan 
kezdődött a 2013/2014-es idény. Az együttesre 
ebben az évadban 87 hangverseny, 10 külföldi 
világhírű koncertterem, 66 zeneszerző 
111 eljátszott zeneműve és 21 dirigens vár. 
A zenekar szakmai otthona és inspiratív 
bölcsője ezúttal is a pécsi Kodály Központ. 
A társulat szeptember 12-ei évadnyitó 
hangversenye zenetörténeti jelentőséggel bírt: 
most hallhattuk először Magyarországon 
az elismert lengyel komponista, Krzysztof 
Penderecki I. hegedűversenyét Kelemen Barnabás 
tolmácsolásában. A Kossuth és Liszt Ferenc-
díjas hegedűművésszel a koncert szünetében 
készíthettünk villáminterjút.

Nagyon örülünk, hogy ezúttal Pécsett 
hallhattuk játszani. Van esetleg egyéb 
kötődése a városhoz a fellépéseken kívül?

Talán a legfontosabb, hogy itt házasodtunk 
össze a feleségemmel (Kokas Katalin Liszt 
Ferenc-díjas hegedű- és brácsaművész – a 
szerk.), így Pécshez sok szép emlékem kötődik. 
Bogányi Tibor, a Pannon Filharmonikusok 
karmestere egyébként régi jó barátom, 
szívesen jövök ide hegedülni, ha felkérnek rá, 
már csak a Kodály Központ miatt is: a saját 
fülemmel hallom azt az óriási minőségbeli 
különbséget a zenekar hangzásában, amely 
ennek a rendkívüli akusztikájú, világszínvonalú 
hangversenyteremnek köszönhető. 

Ha már világszínvonalról beszélünk: New 
Yorktól Berlinen át Tokióig szinte a világ összes 
nagyvárosában koncertezett már. Mennyire 
viseli meg az állandó utazás?

Maga, az utazás kevésbé, inkább az, hogy néha 
mennyire keveset láthatok egy-egy városból 
a rengeteg gyakorlás és felkészülés miatt. 
A hegedű egyébként eléggé „egészségtelen” 
hangszer a kicsavart test- és kéztartás miatt, 
ezért igyekszem minél többet mozogni: szeretek 
futni, illetve a szállodák konditermeit is gyakran 
látogatom.

Hogyan egyeztethető össze a családalapítás 
és a gyermekvállalás ezzel a mozgalmas 
életformával? 
Ebben rendkívüli nagyszülők és egy remek 
dadus vannak a segítségünkre. Amikor pedig 
itthon vagyok, természetesen én megyek a 
gyerekekért az oviba/iskolába, és igyekszem a 
lehető legtöbb időt velük tölteni.

Bizonyára voltak mélypontok és csillogó 
sikerek is a karrierjében, mesélne ezekről?
Azt hiszem, ennyire kifejezetten egyik véglet 
sincs jelen az életemben. Bár a színpadon 
a szélsőségek híve vagyok, egyébként a 
lépcsőzetességet kedvelem: az a kiváltságos 
helyzet, hogy most ennyiféle lehetőség közül 
válogathatok, egy folyamatos és kemény munka 
eredménye. 

A környezetemben azt tapasztalom – bár az 
orvosi egyetem ez alól talán kivétel –, hogy a 
komolyzene a fiatalok körében egyre kisebb 
népszerűségnek örvend. Mit gondol, hogyan 
lehetne ezt a korosztályt is megszólítani?
A magam részéről, szívesen támogatok 
bármiféle ilyen irányú kezdeményezést vagy 
megmozdulást. Pozitív példaként említhetem 
az idén augusztusban immár harmadszor 
megrendezett Kaposvári Kamarazenei Fesztivált, 
ahol a diákjeggyel járó kedvezményeket 
kihasználva igen sok fiatal élvezte az 
előadásokat.

Végül, de nem utolsósorban, ki tudná emelni a 
felsorolhatatlanul sok díja közül azt, amelyikre 
a legbüszkébb?
Azt hiszem, mindegyikre ugyanolyan büszke 
vagyok, ezért nem tudok kiemelni egyet 
sem. Talán a legutóbbit, a Gramophon-
díjat említeném meg. (A művész úr „a 
komolyzene Oscarjaként” számon tartott díjat 
a pécsi hangverseny után pár nappal vette át 
Londonban.)

Köszönjük a beszélgetést, további sikereket és 
örömteli zenélést kívánunk!

Szabó Dorottya

Interjú Kelemen Barnabással 
– évadnyitó a Pécsi 
Filharmonikusoknál
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Nők, akik kiemelkedő eredményeket felmu-
tatva bizonyítják, hogy megállják a helyüket 
az erősebb neműek között is. Szépek, oko-
sak, különlegesek, elbűvölőek, ebben a még 
mindig férfiorientált világban is előretörnek és 
kitűnnek átlagosnak mondható társaik közül. 
Egyszóval sikeresek.
Lubics Szilvia, négyszeres spártai hős-
nő, több Országos bajnoki cím birtoko-
sa, többszörös Ultrabalaton nyertes, Az 
év ultrafutója 2011-ben és 2012-ben, 
világranglista 1. helyet ért el Sárváron. 
Édesanya, feleség és fogorvosi praxist 
vezet. Kislánykoromban az iskolafo-
gászat keretében még megszeppenve 
ültem fogorvosi székében a fülbevalóit 
nézegetve. Most, felnőttként, engem 
ért a megtiszteltetés, hogy beszél-
gessek vele eredményeiről, terveiről, 
hétköznapjairól. 
Jászberényben született. Mennyiben 
volt más az ottani, alföldi élet, mint itt, 
a Dunántúlon?
Teljesen más világ az. Jászapátin éltem, 
ami nagyon kicsi város, akkor még köz-
ség, viszonylag kis lélekszámmal. Oda-
jártam gimnáziumba is, ami még egy 
nagykanizsaival is nehezen összehason-
lítható. Egészen mások a körülmények, 
több pluszt kellett belerakni diákként az 
egyetemre való bekerüléshez. Egyébként 
egy abszolút emberi léptékű kisváros, 
ahol lehet bringázni az úton, nyugod-
tabb minden.

Miért pont Pécset választotta az egye-
temi tanulmányaihoz, hisz Budapest és 
Szeged közelebb lett volna?
Igazából nem is tudom. Szimpatikus 
volt a város.

Fogorvostudomány. Egy kislánykori 
álom volt, vagy egy ifjú hölgy megfon-
tolt döntése?
Hetedikes voltam, amikor eldöntöttem. 
Elég hamar. Furcsa is, mert a gyerekeim 
is nagyjából, ebben a korban vannak, 
és nehezen tudnám elképzelni, hogy 
most megmondják, mi lesz a későbbi 
szakmájuk, és az is lesz.

Jászberény, Pécs, Nagykanizsa. Ho-

gyan sodorta az élet oda?
Pécsett ismerkedtem meg a férjemmel, 
aki nagykanizsai. Végül úgy alakult az 
élet és az állások is mindkettőnknek 
ebben a régióban voltak.

Mikor kezdett el rendszeresen futni? 
Mennyit sportolt előtte?
Egyetem végéig semmit nem sportol-
tam, 23 éves koromig totálisan inaktív 
voltam, csak a tanulással foglalkoztam. 
Amikor elkezdtem dolgozni ’98-ban, 
akkor álltam neki aerobicozni napi 
rendszerességgel. Utána jöttek a gye-
rekek, az aerobic elmaradt, mert nem 
tudtam megoldani az órákra járást. A 
futást 2003 nyarán kezdtem abszolút a 
nulláról.

Miért ezt a mozgásformát választotta?
Ez volt logikus. Bármikor el lehet men-
ni a gyerekek mellett.

Mikor vált az egyszerű hobbi verseny-
sporttá?
2006-ban.

Volt/ van példaképe, akire felnéz(ett) 
és insprálta/ja?
Nyilván vannak példaértékű emberek. 
Akik mind az életmódjukban, mind a 
lelkületükben és eredményeik szem-
pontjából fontosak nekem, akikre fel 
tudok nézni. Ilyen Németh Csabi, aki egy 
kiváló terepfutó.

Mennyit edz hetente?
Durván 15-20 órát, attól függ, hogy a 
felkészülés melyik fázisában vagyok.

Mi vonzotta a maratonhoz, illetve az 
ultramaratonhoz?
A kihívás. Nekem a kezdettől jól men-
tek a hosszú futások. Túl sok maratont 
nem is futottam, elég hamar elkezdőd-
tek az ultratávok, abban ott voltak a 

sikerek is. Egy maratoni futó eleve jóval 
fiatalabban kezdi, tizenévesen. Ahhoz 
én túl későn álltam neki ennek az egész-
nek, hogy a maratonban elég jó legyek, 
de az ultratávok jól mentek.

Mi a legnehezebb a hosszútávfutás-
ban?
A kemény edzés, a felkészülés a verse-
nyekre.

Mennyire viseli meg lelkileg az embert 
egy ilyen verseny?
Változó, nem egyszerű 200 kilométe-
reket egyben futni, semmibe venni a 
fáradtságot és az esetleges fájdalmakat, 
de meg lehet szokni, minél többet 
csinálom, annál jobban megy.

Mi ösztönzi, amikor túl kell jutni futás 
közben a holtpontokon?
A tudat, hogy mennyi munkám van az 
egészben, hogy rengeteget edzettem. A 
gyerekeim miatt is túl kell jutni ezeken 
a pontokon, hisz tőlük is elveszek időt 
a felkészülés alatt, és nem hagyhatom, 
hogy ez hiábavaló legyen.

Milyen érzés, amikor a dobogón állva 
Ön miatt játsszák a Himnuszt?
Fantasztikus.

Gondolom már nagyon sok szép 
helyen járt a versenyek miatt. Melyik 
volt a kedvence?
Tényleg sok szép helyen jártam már. Én 
nagyon szeretem a meleget, ezért a déli 
országokat jobban kedvelem. Görögor-
szág az egyik kedvencem. Sosem tudom 
megunni Athént, mindig van valami új 
felfedeznivaló.

Anatómia atlaszba illő testfelépítése 
van. Ez egy kitűzött cél volt, vagy csak 
a mozgás velejárója?
Ez nem volt cél. Minden sporttípushoz 
tartozik egy alkat, ami kialakul. Megvan, 
hogyan néz ki egy úszó, egy kézilabdás, 
hát egy ultrafutónak ilyen testfelépítése 
lesz, ha elég sokáig űzi ezt a sportot. 
Nem mindig vagyok ezzel az alkattal 
megelégedve, rám férne pár plusz kiló, 
sokan nagyon vékonynak tartanak, de 
ez ezzel jár. 

A futáson kívül választ más kikapcso-

Sikeres nők - Egy sikeres nő a 
sportban, interjú – Lubics Szilviával
Készítette: Csárdi Klaudia
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lódási formát is vagy arra már nem 
marad ideje?
Ha a gyerekeimmel vagyok, el tudok la-
zulni, nagyon feltölt energiával, ha velük 
tölthetek egy napot. Nagyon szeretek 
olvasni, tanulni, ami nagyon kikapcsol. 
Most angolt tanulok, mert korábban 
németes voltam.

Mennyire ösztönöz másokat a sportra?
Úgy gondolom, hogy nagyon sokakat. 
Rengeteg levelet kapok, hogy miattam, 
az én példám miatt kezdenek el futni. 
A baráti körömben nem sokan vannak, 
akik nem futnak, úgyhogy nagyon ne-
héz ezt megúszni. Ha még itt ülnél egy 

fél napot, szerintem te is futva mennél 
haza. (nevetés.) Ezt én annyira szeretem 
csinálni, hogy aki velem kontaktba 
kerül, biztos ő is megszereti.

Sokan fordulnak Önhöz edzési taná-
csokért?
Alapvetően nem szeretek edzéstervet 
írni, mert nincs edző képesítésem. 
Nyilván szívesen segítek egy kezdőnek, 
hogy is kell elindulni, mert van mögöt-
tem tapasztalat, elég régóta futok, sok 
mindent kipróbáltam. Sokan kérdeznek, 
igyekszem is válaszolni. Úgy gondo-
lom, ehhez a dologhoz nálam sokkal 
hozzáértőbb emberek vannak, ezért ha 

bármi olyan van, inkább az edzőmhöz 
irányítom őket.

Az évek során körülbelül mennyi 
kilométer került a lábába?
Nem is tudom. Az utóbbi két évben 
8000 km-t futottam évente, előtte azt 
hiszem 7200 km-t, az idén is 8000 körül 
leszek. Egyszer majd összeszámolom, de 
szerintem irdatlan sok.

Három gyönyörű kisfiú édesanyja, 
feleség, fogorvosi praxist vezet és 
futóbajnok. Hogyan lehet ezt mind 
összehangolni?
Nehezen.

Mennyire szoros az időbeosztása? 
Van egy megszokott napi rutin vagy 
minden napja másként alakul?
Nagyon tervszerűen kell ezt beoszta-
ni, különben nem mennek a dolgok. 
Megvan előre, hogy melyik napom 
nagyjából hogyan néz ki. Amikor edzés 
időszak van – ami az év 99%-a –, akkor 
az edzések határozzák meg a hétköz-
napokat és ahhoz próbálom illesztgetni 
a dolgokat. Nagyon kell logikázni, 
hogy mindenre jusson idő, és juthat is. 
Nem szeretem, amikor szétesős napok 
vannak, ilyen plusz dolgok, mint most. 
Alapból nem ilyen vagyok, nyugodtan 
csinálom végig a napot. Amikor jönnek 
a külső tényezők, azt nehezen viselem, 
mert nagyon pontosan be van osztva az 
én és az egész családom ideje is, mert 
másképp nem menne.

A gyerekei és a férje, akkor mindenben 
támogatják és sokat segítenek?
Persze. Sokat segítenek. Rengeteget 
számít, hogy odafigyelnek az emberre, 
hogy tudjak pihenni. A férjem segít 
intézni a dolgaimat, így a verseny után, 
mert képtelen lennék bemenni húsz 
helyre a városba. A gyerekek belenőttek 
ebbe az életformába, én meg igyekszem 
mindent úgy intézni, hogy minél keve-
sebb legyen az, hogy emiatt nem látnak.

Ha jól tudom a férje is fut. Szoktak 
együtt mozogni?
Régebben viszonylag sokat futottunk 
együtt. Most nem jellemző, mert amíg 
az egyikünk sportol, addig a másik 
otthon tartja a frontot.

A gyermekeik is örökölték a szülők 
sportszeretetét?
Ők futni nem futnak, a nagyfiam azt 
örökölte, hogy ő még nem mozog sem-
mit. Azt mondja, totál ráér sportolni, 
mint ahogy én is tettem. A középső 
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fiamnak még keressük a sportját, sok 
mindent kipróbált már, de még nem 
talált rá a hozzá leginkább illőhöz. A 
legkisebb fiam nagyon mozgékony, ő jár 
úszni és focizni.

Mennyire áll közel a szívéhez a fog-
orvoslás? Inkább ezt részesíti előnybe 
vagy a futást?
Ezt nem lehet igazából összehasonlíta-
ni, nem lehet jobban szeretni az egyiket, 
mint a másikat. Ez olyan, mint amikor 
az embernek van két gyermeke, mind-
kettő totál más, de ugyanúgy szereti, 
csak mást szeret benne. Amikor futó 
vagyok, akkor nem vagyok fogorvos, 
amikor fogorvos vagyok, akkor 
nem vagyok futó. Ha itt vagyok 
a rendelőben, akkor szeretek csak 
erre koncentrálni. Az egyik segíti a 
másikat, mert nyilván jobban bírok 
fizikálisan dolgokat. Azt gondolom, 
egy sportoló sokkal kiegyensúlyo-
zottabb, nehezebben lehet felidege-
síteni. Ilyen szempontból segíti az 
itteni munkát.

Igen, itt azért emberekkel kell 
foglalkozni…
Igen, és én nagyon szeretem ezt, 
imádom az embereket, nagyon 
sokfélék. Általában érdekelnek a 
betegek, nemcsak az, hogy lyukas-e 
a hatosuk, hanem, mint ember is. 
Nagyon szeretem ezt a munkát, de 
ez független a futástól. Nem tud-
nám, és felesleges is azt mondani, 
hogy egyiket jobban szeretem, mint 
a másikat, mert nem, csak más a 
két terület.

Mik a tervei a sportban a jövőre 
tekintően?
Elég sok lehetőség van még 
bennem az ultratávokban. Ebben bőven 
van még időm. Elsősorban a saját 
eredményeim javítása a célom, ha ez 
javul, akkor nemzetközileg is előbbre 
kerülök. Ami nagy ellenségem, de nem 
hagyom legyűrni magam általa és még 
vannak dolgaink egymással, az a 24 órás 
futás. Azzal idén nem nagyon boldo-
gultam. Nehezen dolgozom fel fejben, 
hogy nem valahonnan valahova futok, 
hanem körözök egy pályán 24 órán át, 
és ugyanakkor van vége. Ez nehéz, mert 
mindegy, milyen gyorsan futok, nem 
lesz előbb vége, és így nincs motiváció. 
Ezen még sokat kell dolgoznom.
 
Ezek szerint szeret Önmagával 
versenyezni?
Szeretek jobb lenni, mint előtte voltam.

Mire a legbüszkébb az eddigi sikerei 
közül?
A három gyermekemre. Rengeteg 
minden van, aminek nagyon örültem. 
Aminek világviszonylatban is híre volt, 
az a két Sparthatlon győzelem.

Számított arra, hogy győzni fog, vagy 
csak elindult, hogy lesz, ami lesz?
Erre nem lehet számítani és nem is 
szabad ebben gondolkodni. Egy dolgot 
tudhatok aznap, amikor ott vagyok, 
hogy én milyen állapotban vagyok, hogy 
én mennyit dolgoztam érte az utóbbi 
évben. Totál nyugodtan mentem oda. 
Bennem annyi munka volt az idén, 

hogy ennél többet nem is tudtam volna 
dolgozni, a maximálisat hoztam ki 
magamból, mindenféle szempontból 
egyben voltam. Azt hiszem, a legszebb 
álmaim váltak valóra az idővel kap-
csolatban. Nagyon szerettem volna, ha 
28-cal kezdődik, de hogy ennyire kevés 
lesz a másik szám, arra nem számítot-
tam. 28:59-cel már körbeért volna a 
szám a fejemen, annyira örültem volna. 
(nevetés)

29 órát futott előtte… 
Igen, és már az is nagyon nehéz volt. 
Amikor terveztem az évet, és azt néz-
tem, hogy hol tudok javítani – mivel jó 
állapotban voltam, reálisnak tűnt, hogy 
esetleg jobbat fussak, ha minden körül-
mény úgy adódik –, elég lehetetlennek 

tűnt. Már az is minden idők 8. legjobb 
ideje volt, nem tudtam, hogy hol tudok 
még annál is gyorsabban futni.

Azért ez a verseny nehéz szakaszokból 
épül fel… 
Nehéz volt, hogy hol tudok időt nyerni, 
de már az első 82 km-en javítottam 
20 percet a 2011-eshez képest, ami 
picit inkább meg is ijesztett, hisz az is 
lehetett volna a következménye, hogy 
fejre állok a következő 160 km-en. Hála 
Istennek szépen tudtam tartani végig a 
tempót.

Ha jól tudom, elromlott a pulzusmé-
rője…
Igen. Nagyon egyben voltam az-
nap, és nem érdekelt még ez sem.

Nem ijesztette meg így elsőre, 
hogy nem működik?
Nem, nagyon furcsa, de nem értem, 
hogy miért. Így utólag, rám kellett 
volna, hogy jöjjön a frász, mert 
erre volt alapozva a verseny, hogy 
nézzem. Akkor úgy gondoltam, 
hogy ennek most így kellett lennie, 
direkt romlott el, hogy én jobb 
legyek, és ennyivel le volt zárva. 
Viszont nem voltam kontroll 
alatt. Elég gyorsan mentem, a 
férfimezőnynek is a legelejében. 
Az edzőm is kint volt, és nézett 
aggódva párszor, amikor meglátott 
az úton, hogy mi lesz ebből.

Nagyon rossz állapotban került 
a végére?
Nagyon elfáradtam, de nem. Úgy 
gondolom, ebben benne volt az 
utolsó erőm, nem tudtam volna 
gyorsabban futni, a fáradtság pedig 
246 km-en elkerülhetetlen.

Ön szerint mi a siker kulcsa?
Leginkább az, hogy tudjuk, hogy hon-
nan hova megyünk. Ha csak tapogató-
zik valaki, hogy „én azt szeretném, hogy 
sikeres legyek”… na oké, de miben? 
Miben látja azt, amitől boldogabban fog 
élni, amitől sikeresebb lesz? Ha tudja az 
ember, mit szeretne, és ezért megtesz 
mindent, akkor az gyakorlatilag meg-
lesz. Én hiszek ebben. Amit az ember 
elgondol, azt támogatni kell tettekkel, 
és nem szabad lemondásként megélni. 
Ezek részemről sem azok. Persze, néha 
nehéz elvégezni a napi feladatot, de ha 
90%-ban úgy teszem, hogy tudom, hogy 
ez jó, akkor működni fog minden.

Köszönöm szépen a beszélgetést!
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Egyetemi hallgatóként…

 … új környezethez kell alkalmazkodnia
 … nehézségek adódhatnak a tanulással, vizsgákkal
 … találkozik az orvosi hivatás kihívásaival
 … kapcsolatokat kell építenie új emberekkel
   
  mindez problémák forrása lehet…

Ha segítséget keres, forduljon bizalommal tanácsadóinkhoz.

Egészségpszichológiai Konzultációs Szolgálat

Magatartástudományi Intézet

Konzultációs órák: szerda: 13:00-15:00

E-mailben történő időpont-egyeztetés: pszi.kon@aok.pte.hu

When you study abroad...
  ... far away from home
  ... adaptation to a new environment
  ... diffi  culties in learning or exams
  ... challenges of medical profession
  ... relationships with other people
  
  you may have many emotional problems...

refer to Health Psychology Counselling

Send an e‐mail to pszi.kon@aok.pte.hu

for an appointment

More info: www.aok.pte.hu/pszikon
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Thank you very much for giving a chance for this 
interview. I also welcome you at home again, because 
you have recently returned from Brazil, and shortly 
before visiting the South American continent, you have 
also gone to England. Would you like to tell us a few 
words about these journeys? 

We spent eight days in Natal, Brazil, because of the 
Inflammation World Conference.  It was great to meet 
my former English and Brazilian colleagues again. In 
Exeter, Southern England, we visited a  conference on 
the biological effects of hydrogen sulfide. Similarly to 
the other low-molecular weight gas mediator NO, H2S 
functions as a regulatory molecule under physiological 
conditions and it plays an important role in the 
cardiovascular system and inflammatory responses.  
Our research group has also been investigating the 
mechanism of its action.

Do you think you could you choose  favorite  
journey from your numerous travels? 

I have fond memories of Japan, I have 
always dreamed of seeing the Fuji. Our 
first travel lead to Australia with Zsuzsi 
Helyes.    We have traveled to several 
places from then on and we always 
tried to gain cultural and gastronomic 

experiences besides the professional 
values.  I am glad to have achieved one of 
my greatest childhood dreams with my 
work, to get to know the world. 

 Have you always been interested in 
pharmacology? 

(Laughing) I wanted to be a physician. In 

spite of achieving a Summa Cum Laude 
degree, I have applied for five jobs in 
order to be a physician but I was rejected  
even in the pulmonary sanatorium as I 
didn’t have any back-stair influence. This 
was a huge disappointment, but even 
as a bad experience it has taught me 
well to reject protectionism. I evaluate 
all my young colleagues and students 
based on their performance. It is never 
delightful to fail a student, but a medical 
doctor’s insufficient knowledge of  
pharmacological therapies may lead to 
the patient’s death. Even if “generous”, 
liberal professors may be popular among 
the students, I believe they respect those 
professors the most, who respect them 
by giving the best possible education 
and expect high standards consequently.  

Finally I took a job at the Department 
of Pharmacology that no one applied for, 
but there are lucky coincidences in life 
after all…

I met Professor Szolcsányi here at the 
department, and his personality, faith in 
research, and creativity had such a great 
effect on me that after a few months 
I was not looking for a job in internal 
medicine any more.  I wanted to apply 
for a position of a clinical pharmacologist 

Succesfull Women - Interview With Prof. Dr. Eri-
ka Pintér, Institute Director of the Department 
of Pharmacology and Pharmacotherapy
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due to my knowledge in pharmacology, 
and I have even had the specialization, 
but in the end I stayed here at the 
department. I had my child during my 
Ph.D. studies, he is already 20 years old. 
When I came back from maternity leave, 
Zsuzsanna Helyes joined the research 
team and we started to work together 
in the lab. We participated in several 
research projects investigating the anti-
inflammatory and analgesic effects 
of the neuropeptide somatostatine 
which defined our consecutive research 
profiles and served as the topic for the 
dissertation submitted to the Hungariyn 
Academy of Science for both of us. 

I had a dream of spending some time 
in London, England, that had a great 
influence not only on my professional 
but on my personal development, 
too.  Classic English pharmacology is 
essential in Europe and it is recognized 
world-wide. I received a scholarship for 
a year in King’s College, in the research 
group lead by Professor Susan Brain.  I 
was also awarded a four-year welcome-
trust grant, which made it possible for 
me to establish my own research team 
and work at home for most of the year, 
and in England during the summer.  

I congratulate retrospectively on your 
appointment as head of the department. 
Did this appointment mean any changes 
in your life in addition to the numerous 
responsibilities which  naturally go with 
your appointment?

I grew up here at the department, 
and I believe that I am still Erika to 
everybody, from the cleaner to the senior 
colleagues.  I consider my function of 
head of department a service, however, I 
am perfectly aware of being responsible 
for the standards of education and 
research at the department.  I have 
great predecessors, internationally 
acknowledged researchers. It is extremely 
difficult to preserve their high standards.

As a woman, how can you manage all 
this?

I have never experienced any negative 
discrimination at university.  Obviously 
it was not always easy to organize my 
family life, and great tolerance is needed 
from my husband and my family to 
support me in my carrier. I must mention 
the enormous help I received from my 
parents, as well. Good time management 
is also necessary, idleness is not allowed. 
Effort has to be made to find the balance 
between work and family, and some time 
should be devoted to ourselves, as well. 

I think it is much easier for us to 

understand this, than for you to actually  
do it… May I ask how you spend the time 
on yourself? 

Sport is one of my favorite pastime 
activities, so I try to do sports several 
times a week. I love playing tennis very 
much. This is a real game in which it 
feels good to get exhausted physically, 
after all the mental strain at work.  
Frequently, playing tennis becomes a 
real refreshment, which helps to stay up 
to work late at night. We go for fitball 
training with my colleagues, I also go 
to yoga classes once a week. We have a 
small chalet in Orfu and we cycle around 
the lakes at weekends. Time for myself 
includes taking care of my appearance, 
which is perhaps more expected from 
women. 

I must admit, I wanted to ask about this, 
as your always perfect appearance cannot 
go unnoticed.

This is not so important, but it is a good 
story that a couple of years ago Zsuzsi 
Helyes and me found a Hungarian 
company called “Szoszy Fashion” that 
produces relatively elegant and cheap 
clothes made from Hungarian material. 
I think I can say that the company is very 
popular among the female members of 
the Department of Pharmacology. This 
is important because so we can support 
the Hungarian market by purchasing 
clothes from them. 

You have mentioned professor Zsuzsanna 
Helyes several times. It is certainly good 
to see that the relationship you maintain 
with Professor Helyes is clearly more than 
just cooperation between colleagues. 

This is always asked, and we are proud of 
it. Beside being colleagues, we are very 
good friends. We have always supported 
each other in everything, and both of 
us can say that we would have been less 
successful without each other. I think 
this kind of symbiosis is rare. 

And it is a positive example in our 
competitive world. 

Getting back to sports, you mentioned 
them as one of your hobbies. The other 
editors at Confabula would not be happy 
if we did not say a word about literature.

I like reading very much, although 
unfortunately I have less and less time 
for it. I also regularly go to see plays at 
the National Theatre of Pécs with my 
family. 

Do you have a favourite writer or poet?

Yes! As far as Hungarian literature 
is concerned, I love Kosztolányi. I 
discovered him when I was a university 
student and I have read all his prose.   I 
read poems more rarely, but there are 
a few poems that resonate with me. 
Marquez is one of the foreign writers 
I like. Marquez tells everything I have 
never had the courage to tell. Perhaps I 
am a little shy in this respect. 

May I ask you about your musical taste as 
well?

I like the progressive rock of the late 
80s. For example Jon Anderson and his 
cooperation with Vangelis, I also like 
Pink Floyd. We have just been to Roger 
Water’s concert, it was a monumental 
show . I also love Italian operas, 
especially Puccini. It is interesting that 
I see myself as a very strict person, who 
keeps the rules. The three artists I really 
respect and love are completely the 
opposite. They are bohemian and they 
had lives which were exactly the opposite 
of the life I live. Perhaps deep down in 
my heart, I would like to be a little more 
fearless and less strict, and  that is why I 
love them. 

 On mentioning different lifestyles, could 
you advise something for the students?

In my opinion good general knowledge 
is important for a doctor. Opportunities 
have changed,  for us  books were 
available, so we spent our time reading 
books, and not using the internet.   In 
our days social websites were non-
existent. These social websites are good 
in themselves, but students probably 
spend too much time with a type of 
communication that does not help 
them acquire a more thorough general 
knowledge. 

If we wanted to start out on the road to 
acquiring the title of professor what kind 
of values would you recommend  to bring 
with us?

Curiosity, the desire of knowledge, 
wanting to know the world are very 
important. Persistence also plays an 
important part, so that failures cannot 
stop us. In addition, self-confidence is 
essential because with self-confidence 
any goal can be achieved.  However, it 
is not enough to remain on our own. 
The support of the community is 
indispensable in our struggles. Working 
hard and demanding much of ourselves 
are also important values. 

Thank you so much for this very special 
conversation and for your ideas.

2013 november 69

NOVEMBER2013_confabula.indd   69 2013.11.12.   16:33:04



Since I’m doing my clinical module, surgical 
transplantation practice has been the most inter-
esting for me. This is taught by Dr. Szakály Péter. 
An impressive practice followed by some resi-
dual questions led me to the idea of an interview. 
From the idea, came the e-mail and later the ac-
tual conversation, which took place on a friday 
for about 50 minutes.
So, is everything decided at university?

The intellectual level of a person 
is determined by the five persons 
closest to him. I’d say, it does matter 
what group a student gets into at the 
beginning of the academic years. We 
had an incredibly good group at that 
time. We caused each other to perform 
better. This is supported by the fact that 
my group mates included Dóra Reglődi, 
Andi Lubics and Laci Wagner. The 
third one is an associate professor at 
the Transplantation Clinic in Budapest, 
after having left the 2nd Department of 
Internal Medicine.

I’d very much like to ask you how you 
got the idea of transplant surgery?

You know, this is an interesting thing. 
There are people who always complain 
they’ve never been lucky in their life. I’d 
say, being lucky depends on the person. 
Everybody encounters opportunities. 
Some people notice them but cannot 
do anything with them. Others don’t 
even notice them. Some people notice 
them and grab the opportunity. I 
had never wanted to be a transplant 
surgeon. It all was a coincidence. When 
I started my examination years at the 
Department of Internal Medicine, 
we were required to be on duty once 
a week. On duty, I saw a man with a 
bandage on his head being pushed from 
the elevator to the operating theatre. 
Several people followed him with 
coolers. At that time I already knew 
I wanted to be a surgeon, moreover, a 
surgeon at this clinic. This was a good 
opportunity to follow those people. A 
kidney transplant was being performed. 
At that time, donations had been 
going on for more than a half year but 
a transplant had not been performed. 
However, we knew that had it been 

for the selection list, the first kidney 
transplant would be carried out in Pécs 
the other day. I was watching for the 
opportunity. Finally, the transplant was 
accomplished on a Friday afternoon, 
3rd September, 1993. And I managed to 
attend this first transplant surgery. I was 
watching it, thinking it was a terribly 
complicated surgery. It was done by 
four surgeons. Apparently, it was a great 
thing, and, having been a university 
student, everything was new to me and 
I was enthusiastic about everything. 
Still, I wouldn’t have thought I would 
ever perform such an operation. 
When I graduated from the Medical 
School, there were no vacancies at the 
Department of Surgery. Professor Örs 
Horváth told me he would be pleased 
to employ me, however, the only way 
he could fix it would be to hire me as a 
transplant coordinator. The condition 
for it was that I would have to deal with 
transplantation. He asked me if it would 
be a problem for me. Although earlier 
I had wanted to be a vascular surgeon, 
I said ‘No, it woudn’t’. Why would it 
have been a problem, anyway? That was 
how I got involved in transplantation. 
Then I encountered a series of lucky 
coincidences: reorganisation of 
personnel and study trips abroad. 
After working at the clinic for a year 
I found myself having carried out my 
first kidney transplant. Moreover, I 
played a substantial role in launching a 
program for pancreatic transplants. By 
the way, it happened just this morning 
that the first patient on whom I carried 
out a pancreas-kidney transplant (this 
happened exactly 13 years ago) called 
me, telling me how well he felt and to 
what extent his life had changed.

How should the process of 
transplantation be imagined by 
someone who has no knowledge of it? 

On getting the donor you remove the 
organ from the donor and transplant it 
into the recipient. Are you responsible 
for coordinating the whole process?

It depends on the place and type of 
the donated organ. Regarding Pécs, 
we have to make a distinction whether 
it is a kidney transplant, a pancreatic 
transplant or a pancreas-kidney 
transplant. Hungary has been a full 
member of Eurotransplant since 1 July 
2013. It means that if there is a donor 
in any member state, suitability of 
the donor is taken into consideration 
based on immunological parameters 
in the whole area of Eurotransplant.  
When a donated organ is registered in 
our region (anywhere in Zala, Tolna, 
Somogy or Baranya county), I can 
decide whether or not it is suitable for 
transplantation. Allocation (deciding for 
whom and in what order the donated 
organ is the most suitable) is done in 
the center of Eurotransplant. The place 
where the organ will be transplanted 
is decided based on allocation. If the 
donated organ is in our region, we go to 
remove it, every time and everywhere. 
The situation is different for pancreatic 
transplants, because there are two 
centers in Hungary: Budapest and Pécs. 
In this respect, the country is divided 
into two parts. 51% of the cases belong 
to Budapest, while Pécs is responsible 
for the area of the other three regional 
universities, amounting to 49% of the 
cases. The assessment and removal of 
a pancreas is much more a matter of 
trust than that of a kidney. After all, 
kidneys are more compact and much 
less vulnerable. They can be removed 
by any transplant surgeon working 
in this region, which is accepted by 
anyone with a good conscience, even in 
other countries of Eurotransplant. The 
situation for the pancreas is different. 

Interview with Dr. Péter Szakály
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Preferably, it is removed by a surgeon 
of the center where it is going to be 
transplanted. He’ll check whether it 
is suitable based on the macroscopic 
fi ndings. For example, oedema and 
infi ltration are factors that can hardly be 
objectivised. Th en he’ll decide whether 
it is suitable or not. A pancreatic 
transplant is a longer and more drawn 
out procedure than the removal and 
transplantation of a kidney. 

And how long does it take?

A pancreatic transplant?

Yes, after getting the donor.

By now, through the coordination 
network, it has become a much more 
viable profession than it was, let’s say, 
20 years ago, when I got involved in 
it. At that time, there were neither 
coordinators nor mobile phones. In 
practice, there were hospitals calling 
us directly, saying ‘Fellas, there’s a 
donor and we’ve signed establishment 
of brain death.’ Th en everyone would 
stop everything, heading for, let’s 

say, Zalaegerszeg, because it is the 
farthest town in the region. Now, the 
coordination network lets us know 
about each potential donor, even before 
the establishment of brain death. And 
we can advice on the coordination of 
the donor, if asked, or say what kind of 
a transplant it is suitable for. Th rough 
preliminary typing, we’ll very likely 
know which center the kidneys will get 
to by the time we remove them. Earlier, 
we would go where the transplant organ 
was, remove it, bring it home and then 
begin typing. In winter, in snow, on 
slippery surfaces from Zalaegerszeg it 
was a dead time during which nothing 
happened. Now, when we do the organ 
transplant, we have the recipient by the 
time we set off  to remove the organ. 
Th en we only have to wait for the cross 
match. Th is way, we can transplant 
the organ with a much shorter cold 
ischemia time, which signifi cantly 
aff ects long-term outcomes. 

All these take place within a day?

Yes, all these take place within a day. 
In general, we say that if cold ischemia 

starts in a kidney, the kidney should 
be transplanted within 18 hours. Th is 
applies even if the organ is removed in 
Hamburg and has to be implanted here. 
In a kidney transplant, cold ischemia 
time can be extended for 24-30 hours. 
On the other hand, the pancreas has 
a much lower ischemic tolerance. 
Ideally, it should be implanted in 12 
hours. If we have a transplant organ 
in, let’s say, Nyíregyháza, we go there, 
remove it and hurry back home. We 
arrive home, then bench dissection 
starts, during which the organs are 
prepared for the transplant. Th is is 
an approximately three-hour-long 
procedure and by the time it ends, the 
recipient is anaesthetised. And we go on 
operating and implant the two organs. 
Th is intervention is much longer and 
is associated with a more intense stress. 
We operate for about eight to ten hours 
from removal to implantation. 

How many of you deal with this in 
Pécs?

Th ere are two of us who make decisions 
and operate on our own. 
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And what other members are there 
in a team? Are these team members 
permanent?

The fact that there are two of us does 
not mean that both of us go everywhere 
in each case. Were this the case, when 
would we be on leave? On the other 
hand, it’s not a one-person job, so there 
always has to be someone assisting us. 
There are two on-call sets: in one of 
them the two of us take turns, while 
in the other one the interns and young 
specialists are on-call. But everyone 
interested in this job is always welcome. 
I’ve got a very enthusiastic student (now 
a PhD student), Varga Ádám, who 
has come to watch operations since 
practically he was a fourth-year student.  
Sometimes it happened, when he was 
a sixth-year student, that the two of us 
did a kidney transplant. Our door is 
always open to those who are interested. 
It’s a different matter that this job is 
as demanding as, let’s say, a kidney 
disease or being a transplant recipient. 
A professor in this field once told me 
that these years are like war years: they 
count twice. Quoting the words of one 
of my colleagues, ‘this job is a bit of 
a gipsy life’, because you never know 
when and what is going to happen in 
the following 24 hours. The fact that 
it’s the two of us doing this job means 
that both of us are on-call for 182 days 
a year.

I imagine your profession to be a very 
difficult one. It’s difficult from the 
doctor’s perspective and also from the 
perspective of the patient waiting for 
the donated organ. Because someone 
has to die for a transplant to be 
successful.

Yes, it is. And it is tough from an 
emotional aspect, too, especially when 
the donor is a young person or a child. 
It may happen that my manipulation 
of a pair of scissors causes someone’s 
heart to stop. Ok, it’s good that at least 
I can see the other side of the coin, I 
know what’s going to happen to the 
organ. However, from time to time 
there are some extra experiences that 
really wear on me. I’m always angry 
with patients telling me their life would 
be like this or like that after receiving 
a new kidney. And when they actually 
have the kidney, they do not feel the 
responsibility they should bear for the 
organ. For someone has given his life 
for their recovery. The family of a donor 

has said: ‘ Yes, I accept he’s brain-dead 
and I agree to donate his organ to others. 
And I consent to this because I would 
like my child to live on in the recipient.’ 
And then the recipient would say: ‘I do 
whatever I want.’ Another issue is that 
there would never be enough donated 
organs anywhere in the world to meet 
the required number. It is very difficult 
to tell of a patient in advance whether 
he would be compatible with the organ 
or not. 

Do you assess the patient’s attitude 
before the donation?

We try to, but you know it’s very 
difficult to judge. It’s common practice 
at our clinic that a patient must meet 
either Dr Kalmár or me before he is put 
on a waiting list. And obviously, what 
we think of the patient will strongly 
affect the decision of the waiting list 
committee. But sometimes it’s very 
difficult to judge. Everyone can lead 
you to believe anything for quarter of 
an hour.

Haven’t you had a problem with 
switching donors off of life-support 
machines? Have you ever had an 
operation that wore on you?

Yes, children always did. I gather, if it 

wasn’t like this, I would have to quit. 
The only thing that helps in my job 
is to see the other side of the coin. 
But I can also see how differently 
anaesthesiologists providing the 
head service at transplant surgeries 
experience this whole thing. They don’t 
usually meet transplant recipients.

Do you ever see patients who have 
received organs after the surgery?

Yes. Who should provide care for a 
transplant patient is an issue that flares 
up from time to time. The majority 
of the patients have a primary kidney 
disease while others have diabetes with 
associated kidney disease. When I 
perform transplant surgery on a patient 
and, as a result, his creatinine level 
becomes 60, he shouldn’t be considered 
a kidney patient any more. These 
patients do not primarily represent a 
nephrological problem. In the same way, 
when a diabetes patient with associated 
kidney failure receives a kidney and a 
pancreas and, as a result, his creatinine 
level becomes normal and he does not 
require insulin any more, he should 
be considered neither a diabetes nor a 
kidney patient. Therefore, these patients 
pose a very special problem. The various 
problems they have mainly result from 
immunosuppression and co-morbidities. 
It’s a well-proven recipe that we provide 
care for these patients and, depending 
on their condition, we ask for the help 
of a specialist in the relevant field, e.g. a 
nephrologist or a cardiologist. 

How many surgeries do you perform 
a year?

45-50 transplant surgeries are done in 
the region a year. Some people would 
say it’s a small number. A center can 
be compared to another center by 
calculating the activity per one million 
inhabitants. Since the latest transplant 
center was established in Pécs, it 
encompasses the smallest region. By 
comparison with other centers, there 
were just a few years when we had the 
second highest activity per one million 
inhabitants in the past 13 years. In most 
years, we were ranked first. 

What has been the farthest place 
which has received or sent an organ 
since we joined Eurotransplant?

It was Belgium.

“By law, we may go 
there and remove the 
deceased donor’s 
organs if there is 
no statement of 
objection, and the 
deceased donor 
was not under 
guardianship or was 
not a minor. Then 
we can inform the 
family that the donor 
could not have been 
saved, he was brain-
dead, his kidneys 
were removed and 
implanted into the 
recipient...”
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Was an organ received from there or 
sent there?

Both. However, it’s not yet crystal clear 
how much we can benefit from this 
Eurotransplant membership. 

Is there a significant difference 
between the life expectancy of a 
transplant patient and that of a healthy 
person? How long does an implanted 
organ work?

It’s hard to tell. The first patient whose 
surgery I attended is still alive and well. 
This happened 20 years ago. Now we 
can say that the expected 10-year graft 
survival - that is, the patient hasn’t died 
but has only lost his graft - is over 50%. 
And there is still a possibility he receives 
a second one or a third one. I believe 
it doesn’t matter how long someone is 
alive. It’s the quality of life that matters. 
If the quality of life of a healthy person 
is 1, that of a kidney patient is only 0.5. 
This is a rather significant difference. 
That of a transplant patient is increased 
to 0.9, which is 90% compared to 1. 
However, he won’t compare himself to 
1 but to 50% instead, and he has almost 
doubled that 50%. A reasonable patient 
realises this, that’s why he can take 
care of the organ and make that kidney 
continue to function. 

What determines the order of patients 
on a waiting list?

A waiting list cannot be set up on 
subjective grounds. The main factors 
are HLA compatibility and blood 
type. Children are the ones who can 
move forward on the list, but obviously, 
a 10-year-old child cannot receive 
a kidney from a 70-year old donor. 
A priority is given to emergency 
cases, where the patient cannot be 
administered hemodialysis any longer. 
The length of waiting time is also taken 
into consideration in the scoring system. 
The system has to be objective. This is a 
bit similar to the lottery. HLA is given, 
nobody can change it and nobody can 
say what tissue antigens donors will 
possess in the following five years. 

This means that the list is dynamic 
where someone may jump from the 
10th place to, let’s say, the 6th place? 

If a patient is on the list it means that 
he is clearly suitable for a transplant. He 
can move forward when an emergency 

list is needed. For example, it’s not 
enough to tell a transplant surgeon 
or a nephrologist that an AV fistula 
cannot be prepared or a shunt cannot be 
implanted for hemodialysis. A vascular 
surgeon has to available to perform 
these interventions. We are in the 
fortunate position that there is only one 
transplant surgeon in Hungary who is 
also a certified vascular surgeon, and it’s 
me. Therefore, I can see and judge two 
sides of the same coin. The emergency 
list is a two-edged thing which mustn’t 
include any subjective aspects. The first 
kidney thrown out by the computer 
must be accepted. 

What is the average waiting time?

In our region it’s somewhere within two 
years. Statistical figures are only good 
for providing people something to cling 
to or to blame. 

What is the primary determinant of 
the waiting time? Aren’t there enough 
organs, or isn’t there enough money 
for the operations?
Money is not a problem, because 
administering hemodialysis to these 
patients on a weekly basis or treating 
their associated problems costs a lot of 
money, too. Every kidney functioning 
for more than two years practically saves 
money for the health insurance. 

What’s your opinion about people’s 
attitude towards donating their 
organs?

Do you mean living donors or deceased 
donors?

I mean situations when you have to sit 
down with the family to discuss what’s 
going to happen. How easy is it to do?

I think, thank God, that the level of 
refusals is low. In these cases, you must 
imagine sitting on the other side and 
consider that there are the parents 
who pass a judgement on the fate 
of their only child. That finally they 
would say ‘I consent to it’ or ‘I don’t 
consent to it.’ You must give the family 
every opportunity to make a relatively 
objective decision. They have to make 
a decision once, which must then be 
accepted. 

As far as I know, in Hungary, a 
deceased donor’s organs may be 
used unless there is a statement of 

objection. 

By law, we may go there and remove the 
deceased donor’s organs if there is no 
statement of objection, and the deceased 
donor was not under guardianship or 
was not a minor. Then we can inform 
the family that the donor could not 
have been saved, he was brain-dead, his 
kidneys were removed and implanted 
into the recipient. There are families 
who would head for the court in this 
case. Of course, the court rejects them, 
since no infringement was committed. 
However, there’s the media! Then 
these families go to Blikk, Fókusz or 
Aktív, which go for these cases and 
produce news from them. Being in 
the same show with today’s celebrity 
world is, I think, not a prospect for us. 
From then on, everyone talks about it 
even if nothing has happened. And if 
you say anything, it’s only taken as a 
justification. Then another family might 
watch the program and say ‘What a 
hell of a thing it is’ and then might 
have an objection statement prepared. 
Fortunately, we only have few cases 
like this in this region, only one or two 
a year. 

In my opinion, surgeons are more 
frequently brought to court than other 
specialists. Is this increasingly true in 
the case of transplant surgeons?

Actually, medical suits are a part of 
everyday clinical practice but this 
applies to Western European countries 
as well, although in Hungary these suits 
have only recently emerged. However, 
there is a good side to medical suits, 
because they provide a sort of a control. 
They prevent doctors from acting 
irresponsibly. Obviously, these suits have 
their own functions. Unfortunately, 
we are also exposed to petty lawsuits 
when the doctor is dragged to court 
unnecessarily and irrationally. Everyone 
should take responsibility for what 
they do and everybody should do what 
they are good at. If the case is taken to 
court, a doctor has to be able to defend 
himself in court.

Written by: Bálint Horváth, Károly 
Heinrich
Translated by: Anita Hegedűs
Photos: Károly Heinrich 
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Nader Abedini
English Student Council President
General Medicine/English Program
Born in a Historic city known as “Half of the 
world” Isfahan/Iran; Later raised & grown up 
in the States. Enjoy being & associating with 
Down-to-Earth people but when airborne I’ll 
be the “First Pilot In command.” I’m a 4th year 
English general medicine student with great 
ambition. My Believes are Good thoughts, 
Good Words, & Good Deeds.
My Favourite Quote:“Kindness is the language 
which the deaf can hear and the blind can see.” By 
Mark Twain

Alexander Eis
German Student Council President
General Medicine/German Program
Graduated from high school in 2009 and for 
couple of years was in the fire brigade as a para-
medic. In 2011 joined the Medical University 
here in Pécs.
Quote that I believe in:“Pain is temporary. It may 
last a minute, or an hour, or a day or a year but 
eventually it will subside and something else will 
take its place. If I quit, however, it last forever.” By 
Lance Armstrong

Marian Kaiser
German Student Council Vice President
General Medicine/German Program
I am in my 4th year and come from Cologne. 
During my time as former year and group rep, 
introduced the book fair and the movie nights. 
Last year, worked with HUMSIRC for World 
Aids day and was elected German representative 
for the HÖK. To ensure students can consult 
each other my aim is to help different programs 
to build better relationship.
“Carpe Diem” by Horace, meaning seize the day, 
is a quote that helps me to achieve my goal.

Arrun Nesarajah
English Student Council Vice President
Dentistry/English Program
Graduated from high school in 2009, after one 
year with the Norwegian Army, entered the 
Dentistry program at Pécs Medical School. 
Currently I am in my second year and one of my 
greatest goal is to be an awesome dentist.One of 
my motivational quotes comes from Roy Jones 
Jr. in his song where he says: “You will not win, 
cause I will not lose.”

The international student 
council was established in 
the early 90’s by few for-
eign program students. Af-
ter many years of struggle 
and hard work in the last six 
years it became a joined 
organisation for protecting 
and supporting the English 
and German program stu-
dents, in educational and 
recreational matters. 
Today the EGSC, has 
gained respect within the 
leadership of university, 
faculty and various de-
partments for their positive, 
effective and professional 
work that has achieved. 
Currently foreign students 
have the equal right as 
their local students within 
various educational com-
mittees due to hard work 
of past members within this 
group, to vote on educa-
tional issues.
Within the political-social 
environment of Pécs City 
the EGSC has promoted 
the status of foreign stu-
dents with the International 
Evening and City Carnival, 
both events prove that 
friendship and peace do 
exist between multi-cultural 
groups.
The board of EGSC would 
like to thank you for all your 
help and support in the 
past and welcomes you 
for another year of success 
and close cooperation. 
To contact us in person 
visit the EGSC office on the 
third floor. Like us on “EGSC 
Public” on Facebook, or 
browse our official website 
at: http://egsc.aok.pte.hu
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Luqman Chaudhari
English Student Council Communication Con-
tact
General Medicine/English Program
In my 5th year of medical studies, have an interna-
tional background: born in England, live in Norway, 
and ethnically Pakistani; I am fortunate to speak 
Punjabi, Urdu, English and Norwegian. Food is 
my choice of drug. A Quote close to my heart is by 
Allama Muhammad Iqbal: “In the West, Intellect is 
the source of life, in the East, Love is the basis of life. 
Th rough Love, Intellect grows acquainted with Reality, 
and Intellect gives stability to the work of Love, Arise 
and lay the foundations of a new world, By wedding 
intellect to Love.”

Julian Haerer
German Student Council Communication 
Contact
General Medicine/German Program
I am in my third year and have come from Ulm 
in Germany. Prior to my studies I worked as an 
assistant nurse for 9 month. Out of many great 
achievements I recently fi nished my second half 
marathon Many speeches are marked by many 
people but Oscar Wilde quoted: “Th e truth is rarely 
pure and never simple.” By Oscar Wilde

Tilo Klöss 
Treasurer
General Medicine/German Program
Graduated from high school in 2009, completed two 
years of military service. Attended Pre-Med school 
in Budapest and currently I am in my second year. 
As a Year Representative worked on solving student 
issues and I am looking forward to keep doing that 
in the future as a Board member of EGSC. Since 
the best way to predict the future is to shape it and 
act on it. 
One of my favourite Quotes is: “Libraries are the 
intellectual gas stations of a nation” Helmut Schmidt

Mehrdad Soheili
Secretary
Dentistry/English Program
Happily married father of two lovely kids, currently 
attending the fi nal year of my studies. Have been 
fortunate to gain experience at various cultural 
levels, by being born into an Iranian family, growing 
up in Germany and living in England, speak Azari, 
Farsi, German and English. In 1998 graduated with 
a B.Sc. Pharmacology and there after worked for 
a major pharmaceutical company, as a commercial 
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facebook.com/Confabula76

 » Érdekel az újságírás, tördelés, fotózás?
 » Szívesen megosztanád írásaidat, novelláidat, verseidet?
 » Lenne kedved interjúzni?
 » Szeretnél egy dinamikus csapat tagja lenni?
 » Akkor keress meg minket!

Elérhetőségek:
confabula@aok.pte.hu vagy 
confabula.pte@gmail.com

+36 20 414-9076
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