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Mintha egy vizsgán lettem volna,
már vártam a kérdést, hogy mit tudok
az agy vérellátásáról. Idáig persze
nem jutottunk el. Közölték

A Világörökségek
nyomában XXIV.
Indokína országai: Myan-
mar Egy korszerű, regionális onkológiai 

centrum kialakítása céljából nagy jelen-
tőségű fejlesztések zajlottak és folynak 
jelenleg is Pécsett. Az Onkoterápiás In-
tézet technológiai fejlődéséről kérdeztük
Dr. Mangel László intézetigazgatót

A legutóbbi fejlesztések a 
pécsi Onkoterápiás Inté-
zetben

1930 körül, valahol Norvégiában
két üveg Ringner Pilsner lehajtása után 
jöhetett az ihlet – igyanak egy Vikingf-
jord vodkát. És még egyet. Majd némi
bergspiccel a sapkák alatt azt kezdték el 
fejtegetni, hogy Daidalosz fia hülye
volt.

Hold my beer and watch 
THIS!

Interjú Dr. Kovács
Gyula Barna plasztikai  
sebésszel



Szerkesztői levél
Március van. Innentől két évszakon 

keresztül lehet neoncső helyett egy 
extendált napernyő alatt mosni per os 
sörrel a citoplazmát, némileg holisz-
tikus időráfordítással meg francia új 
hullámos nosztalgiával arra gondolva, 
hogy „Ha nem szeretik a tengert, ha 
nem szeretik a hegyvidéket, ha nem 
szeretik a várost: menjenek a pokol-
ba.” 

Kicsiny kontinentális környezetünk 
nagy erőkkel tavasziasodik: a fák 
rügyeznek, a madarak „csip”-et mon-
danak, a férfiak a nők után fordulnak 
az utcán. Hazánk vadvidékein és a 
kollégiumokban elindul a párzási idő-
szak.

Ebben a szomatikus évszakban a 
ruháktól már kevésbé terhelt korpuszt 
a médiahackelt psziché kezdi nyomni 
„én és a komplexusaim” tárgymeg-
jelölésű irányban. Mert nemzetközi 
víziók szerint létezik egy világ, ahol 
mellben derék nők és IFA plató hátú 
férfiak vacsorálnak 400 kcal párolt 
csirkét rizzsel, boldogságban. 

Ezen nők lába nem lesz vizes zu-
hanyzás közben, ezen férfiakat pedig 
nem foglalkoztatják a proteinuria, art-
hrosis vagy gynecomastia kórképei, ha 
pedagógiailag súlyt növelnek. 

De mielőtt átvillanna bárki szemén 
a rettenet, a tekintetnek megkapasz-
kodni alkalmas cikkekben hozzuk 
ezeknek és sok más témának a bővebb 
gondolatait. Mert végül is az ember 

elég komplex módon tekeredik bele 
saját magába és alakul ki ebből az az 
identitás, aminek komoly formálója a 
testkép vagy annak esetleges zavara. 

Ilyen gondolatok mellett állt össze 
a Confabula plasztik száma megállni 
egy pillanatra orrot púderezni a mér-
téken túlengedett zsírsejtmészárlás-
ban. Többek között összeszedtük a 
téma hullámzásait a A plasztika tör-
ténete és Szépségideálok változása c. 
írásokban, de ugyanúgy a férfiak örök 
nagy „harder, better, faster, stronger” 
problémájára is vetettünk egy blikket 
a Paraffityma c. cikkben.

És, hogy mennyire nem csak cini-
kusak vagyunk, arról tanúbizonyságot 
teszünk az indokolt korrekciókat (is) 
végző Dr. Kovács Gyula Barnabás-
sal készített interjúnk keretein belül, 
mely problémáról Dr. Mangel László 
is részleteibe menően beszélgetett 
velünk. 

Mindezen túl még versek, novel-
lák, riportok, utazási beszámolók, sí 
és gasztroélmények is helyet kaptak 
mostani számunkban.

Az olvasáshoz fékevesztett kéjt kívá-
nok!

írta: Horváth Bálint
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Az internet jó cimboránk. Minden évben tudatja 
velünk, hogy a világon (Afrikát leszámítva), de 
legalábbis Európában átlagosan mi, magyar férfiak 
rendelkezünk a legnagyobb hímtaggal. Ehhez képest 
záporoznak képernyőnkről a „hogyan növeld a péniszed 
2 nap alatt 20 centit” vagy „a nők nem vallják be, de csak 
a nagy, vastag, egyenes, stb… péniszt preferálják” című 
hirdetések, melyek egyedi módszereikkel növekedést 
ígérnek phallusaink számára. Az egész dolog nagyon 
hasonlít a fogyasztós/izomnövelős reklámokhoz, 
de korántsem új keletű jelenség. Több mint egy 
évszázada léteznek feljegyzések beavatkozásokról, 
melyek bizonyos anyagok beinjektálásával különböző 
testrészek méretbeli növelését, alakjának változtatását 
szolgálják. A 19. század vége felé orvosok 
használtak különböző zsírokat, növényi olajakat, 
esetleg injektálható szilikont kozmetikai célokra, 
jellemzően a scrotumba fecskendezve. Az eljárásba 
többen belehaltak, az évek során veszélyessége 
tovább nőtt a házilag kivitelezett használat miatt. 
Mai napig számos esetben kerülnek a delikvensek 
kórházba paraffin, vagy a korábban felsorolt anyagok 
befecskendezése miatt! A plasztikai sebészek 
általában nem dolgoznak jótékonysági alapon, a 
reklámokban előforduló szerek pedig valószínűleg 
nem túl olcsók. Szerényebb háttérrel rendelkezőknek 

tehát marad a sufni, ahol kedvükre tuningolhatják 
szerszámukat, sok esetben nem is sejtve annak 
veszélyeit. Az eljárás során vizet, olajat, paraffint, 
esetleg vazelint töltenek subcutan, az urethrába 
vagy a corpus cavernosumba. Jellemző a kúraszerű 
használat, akár több hónapon keresztül, attól függően, 
hogy mikor jelentkeznek az enyhébb-komolyabb 
mellékhatások. A keringésbe kerülve ezen anyagok 
emboliát okozhatnak, ami végtagelhaláshoz, hirtelen 
halálhoz vezethet. Lokálisan gyulladást, bőrnekrózist, 
lipogranulómát, oleomát, paraffinomát (anyagtól 
függően) okoz, melyeket természetesen erős fájdalom 
kísér. Nem mellékes az erekciós funkció elvesztése, 
ami ösztönzi a beteget az orvoshoz fordulásban. Egy 
felmérés szerint a módszert alkalmazóknak csak kb. 
a hetedénél nem jelentkeznek az eltérő súlyosságú 
tünetek. Kezelésként leghatékonyabb az urológusok 
által végzett sebészeti eljárás, mely során kimetszik az 
érintett szakaszt. Ezt követően a funkciók javulnak, 
de az eredeti állapot nem hozható vissza. Érdemes 
tehát a tapasztalatokat figyelembe venni mielőtt 
plasztikai sebészesdit játszunk a hátsókertben! 

Írta: Jillek Bertalan

Paraffityma
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A plasztika szó erede-
te a görög „plastikos” 
szó, amely formázást, 
alakítást jelent. Az or-
vosi eljárást Carl Fer-

dinand von Graefe 
nevezte el „plasztikai 

sebészetnek” a 19. 
században. 

Írta: Szabó Dalma

A plasztikai 
sebészet 

története

Máig fennmaradó források bizonyít-
ják, hogy nem csak a modern ember 
akar „szép” lenni, pedig régen nem volt 
ilyen divatkultusz, mint amiben ma 
élünk. Ilyen jellegű beavatkozásokat 
már 4000 éve is végeztek Egyiptomban 
és Indiában, de csak a magasabb rangú 
embereknél volt bevett szokás. Az egyik 
ilyen orrpótló műtéti eljárást ma is 
indiai lebenynek hívják. Kitalálója egy 
anonim sebész, aki  „Sushruta Samhita” 
(i. e. 600) című írásában ismerteti az 
orrplasztika menetét: kimetszett egy 
bőrdarabot az arc más területéről, álta-
lában a homlokról, úgy, hogy az orrhoz 
legközelebb eső szélen a bőrt nem vágta 
át. Az így képzett bőrlebenyt ezután 
megcsavarta, és a bőrös oldalával felfelé 
a sérült orra helyezte, majd felvarrta. 
Ez a módszer a későbbiekben a “Rhi-
noplasztika indiai módszere” néven vált 
ismertté és az indiai sebészek évszáza-
dokon át titokban tartották. A közép-
kori Európában orrpótlásra a felkarról 
vett bőrlebenyt alkalmazták.  Kr. u. 
700-ban a bizánci II. Justitianus császár 
trónfosztását követően megcsonkított 
orrán olyan sikeresen hajtottak végre 
plasztikát, hogy újra visszatérhetett a 
hatalomba.  A presztízs az presztízs.

Ezen kívül jellemzőek voltak a bün-
tetésből megcsonkított testfelületek 
rekonstrukciós sebészi beavatkozásai 
is. Mivel az altatásos beavatkozások 

csak a XIX. században terjedtek el, 
ezért csupán apróbb orr-, fül- és áll-
kapocsműtétek, bőrsérülések helyre-
állítása volt a jellemző, melyek így is 
hatalmas fájdalommal jártak.  Mindez 
a reneszánsz korig visszaszorult, mert 
a  XIII. században III. Ince pápa a 
katolikus kánonra hivatkozva betiltott 
mindennemű műtéti beavatkozást.   
Az altatás és a fertőzések gátlásának 
kezdetleges bevezetése Johann Friedri-
ch Dieffenbach nevéhez kötődik, akinek 
köszönhetően a kockázati tényezők 
nagymértékben csökkentek. A XIX. 
század végére az esztétika kezdett 
egyre nagyobb utat törni magának. Az 
első sikeres bőrátültetés a brit sebész, 
Astley Cooper nevéhez fűződik, aki 
1817-ben egy hüvelykujj amputáció 
alatt vetette be az új technikát. Az első 
amerikai plasztikai beavatkozást (egy 
farkastorok helyreállítását) 1827-ben 
John Peter Mettauer végezte el, saját 
maga által tervezett műszerekkel. 

A XIX. század végétől a plasztikai 
sebészet rohamos fejlődésnek indult. 
Beköszöntött az ipari forradalom és a 
hadiipar fejlődésével párhuzamosan 
súlyosabb sérülések alakultak ki, így 
a két világháborúban is. Először a 
rekonstrukciós (helyreállító) plasztikai 
sebészet született meg, de mivel ezek 
az eljárások esztétikai problémákat 
szültek, így jött létre a másik ágazat, 

az esztétikai sebészet. A párhuzamos 
fejlődés kezdetben elválaszthatatlan 
volt. 

A mai értelemben vett esztétikai 
sebészetet 1962-től az első szilikon 
implantátum beültetésétől számíthat-
juk. Igaz, hogy akkor már a legtöbb 
szépészeti műtétnek megvoltak az 
alapjai. Amerikában a szilikoninjekció 
mellett más módszerek is megjelentek: 
próbálkoztak különböző szintetikus 
anyagokkal is pl. poli-vinillel, nejlon-
nal, poliuretánnal, sőt, még teflonnal 
is, de készült implantátum üvegből, 
elefántcsont golyókból, gyapjúból és 
szarvasmarhaporcból is. A kreativi-
tás határtalan volt, kisebb nagyobb 
sikerekkel. Jelentős szerepe volt az 
elterjedő és egyre biztonságosabbá váló 
altatásos érzéstelenítésnek is.

 A következő ugrást a beavatkozások 
számában a zsírszívás jelentette, mely 
1983-ban terjedt el Amerikában, és 
máig is az egyik leggyakrabban alkal-
mazott esztétikai műtéti beavatkozás. 
A műtétek számának növekedésével a 
technikák egyre jobban tökéletesed-
tek, biztonságosabbakká váltak, és az 
eredmények egyre jobbak lettek.

Jelenleg az egyik legdinamikusabban 
fejlődő szakterület, mivel a szépség 
és fiatalság az egyik legnagyobb üz-
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let a világon. Így volt ez mindig is, 
ahogy az összes tündérmesében, úgy 
a való életben is. Az elvárások egyre 
nagyobbak, napjainkban már szinte 
irreálisak, mivel a szépségideál már 
a tökéletes felé közelít. A kozmetikai 
cégek és a reklámipar állandó versenye 
is csak egyre torzítja az emberek énké-
pét. Bevett szokás, hogy ránctalanító 
krémek reklámozásánál idősebbnek 
sminkelt 13-14 éves kislányokat alkal-
maznak. Az 1973-ban alapított Play-
girl magazinról készült tanulmányból 
kiderül például, hogy a magazin mai 
férfimodelljei átlagosan 6 kilogram-
mal kevesebb zsírt és 13 kilogrammal 
több izmot hordoznak harminc évvel 
ezelőtti őseikhez képest. Egy másik, 
hasonló kutatás során a népszerű G.I. 
Joe akciófigurák férfias paramétereinek 
fejlődését vizsgálták. A figurákat a 
kutatók méretarányosan 178 cm magas 
adoniszokra nagyították, és így mérték 
meg az egyes testrészeket. Kiderült, 
hogy a hetvenes évektől kezdve a 
mellkas kerülete 113-ról 139, a bi-
cepszé pedig 31-ről 69 centiméteresre 
duzzadt. Úgy látszik Joe fekvenyomott 
rendesen.

Magyarországi viszonylatban sajnos 
nem készültek még pontos statisz-
tikai adatok, de a leggyakrabban 
alkalmazott beavatkozások nálunk is 
a zsírleszívás, orr- és mellplasztikák, 
valamint a kisebb beavatkozások közül 
az arc fiatalítása, így a ráncfeltöltések 
és ajakplasztikák. Folynak kísérletek 
őssejtekkel is, például mellnagyobbítás 
terén, de az ilyen próbálkozások még 
nem örvendenek nagy népszerűségnek.
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Dr. Kovács Gyula Barna, plasztikai 
sebész
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Mivel keresnek meg téged a leggyakrabban?

Én jelenleg a plasztikai sebészeti pályám kez-
detén vagyok, így elsősorban rekonstrukciós 
sebészeti problémákkal foglalkozom. A re-
konstrukciós és esztétikai sebészetnek van egy 
határmezsgyéje: a sokat fogyott páciensek köre. 
40-50-70 kg – diéta, sport, sebészeti beavatkozás 
általi elvesztése jelentős változásokat okoz az 
emberi test megjelenésében.  Amikor a testsúly-
csökkenés átlép egy határon a megereszkedett 
bőrfelesleg komolyan zavarni kezdi a beteget. 
Jelenleg a pácienseim legjavát ez a csoport teszi 
ki. Ezek TB által finanszírozott műtétek, melyek 
állami intézetben végezhetők. Persze alakulóban 
van a tisztán esztétikai terület is, itt esősorban 
az emlőnagyobbításra és a hasplasztikára kell 
gondolni. 

Hogy kerülnek az emberek hozzád? Felajánlják 
például a páciensek kezelőorvosai, hogy a tes-
tük plasztikázható vagy önmagukkal elégedet-
len emberek közvetlenül találnak meg téged?

Ennek sokféle útja van. Vannak olyan pácien-
seim, akik baráttól, ismerőstől, munkatárstól 
kapnak információt a lehetőségekről.  Van olyan 
is, akinek saját magában születik meg az ötlet, és 
elkezd kutakodni az interneten, így talál meg. A 
harmadik lehetőség, hogy egy kollégában merül 
fel: hátha tudunk segíteni. Legtöbbször házior-
vos, vagy endokrinológus látja meg a korrekció 
lehetőségét. Különleges esetként arra is volt pél-
da, hogy kardiológus kolléga irányított hozzám 
valakit extrém méretű keblei miatt. 

Szerinted milyen arányban kell sebészi ellátás-
ban részesíteni a téged megkereső embereket 
és milyen arányban más szakorvosi ellátásban, 
mondjuk egy pszichiáter által?

Az én betegeim túlnyomó többségénél adekvátak 
az elvárások.  Persze ismerek  eseteket – kollégá-
im paciensei között - akik testképzavarral küz-
denek.  Több műtéten estek már át, tökéletesen 
azonban nem lesznek elégedettek – bár sebészi 
szempontból kifogásolható probléma nincs. 
Olyan is előfordul, hogy tudja magáról az illető, 
hogy testképzavara van, mégis újra és újra kés alá 
fekszik. 

Van különbség a rekonstrukciós és az esztétikai 
operáción átesett páciensek megelégedettsé-
gével?

Hogyne! És pontosan ellenkezik azzal, amit 
gondolnánk. Egy mastectomian átesett paciens 
elvárásai sokkal nagyobbak, mint egy esztétikai 
emlőnagyobbító műtétre váró esetében. Hiába élt 
valaki akár 5-8 évet is emlő nélkül, a rekonstruk-
ciót követően a legkisebb eltérést, aszimmetriát, 
vagy alakbeli problémát észrevesz és kritizál is. 
Ettől eltérően az esztétikai műtétre várók ese-
tében az esetek túlnyomó többségében az előbb 
felsoroltakon sokkal könnyebben átlép a páciens. 
Felmérések szerint egyébként a legkevesebb 
probléma az emlőkisebbítő műtétek esetében 
van. Ezeket a betegeket oldalanként mintegy 
500 g-nyi emlőállománytól szabadítjuk meg. Az 
a mintegy 1 kg-nyi tömeg, ami naphosszat nem 
húzza a hátukat, a könnyebb öltözködés, a sport 
lehetősége nagy örömet ad számukra, mindehhez 

Interjú Dr. Kovács 
Gyula Barna plasztikai 
sebésszel
A testkép-identitás-plasztika tengelyen mozgó szá-
munkban Dr. Kovács Gyula Barna plasztikai sebészt 
kérdeztük munkájáról, a sebészet identitást formáló ha-
tásáról és eddigi tapasztalatairól. 
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pedig egy szebb formájú cici is társul. 
Talán innen a nagyobb elégedettség. 

A statisztikáknál maradva, gondolom 
a nőknél első helyen az emlőműtétek 
állnak, mi a vezető beavatkozás a 
férfiaknál?

A plasztikai beavatkozások között a 
leggyakoribbak az úgynevezett fiatalító 
eljárások.  Ezek közül is a Botox és a 
Hyaluronsavas töltőanyaggal végzett 
ránctalanító eljárások.  Ezek könnyen 
elérhető, gyorsan elvégezhető és gyorsan 
látható eredményt adó beavatkozások. 
Akár egy ebédszünet alatt éveket lehet 
fiatalodni.  A második leggyakoribb 
beavatkozás az emlőnagyobbítás, majd 
a zsírszívás. 

A férfiak egyre gyakrabban fordulnak 
problémáikkal plasztikai sebészhez. 
Statisztikai adatok szerint férfiaknál az 
orrkorrekciós műtétek a leggyakoribbak, 
de mivel én ilyen problémával nem 
foglalkozom, ebben nincs tapasztalatom. 
Hozzám leggyakrabban emlőkisebbítő 
műtét - gynecomastia miatt, illetve a 
már említett nagy volumenű fogyás 
korrekciójával fordulnak. 

Ez TB támogatott?

Igen. A műtéthez szükséges egy ra-
diológus és egy endokrinológus szak-
vélemény. Előbbi a malignitás kizárá-
sára utóbbi pedig a hormonális status 
tisztázásra. Előfordul, hogy bizonyos 

gyógyszerek, segédanyagok akár évek-
kel később okoznak a férfiaknál nőies 
megjelenésű emlőket. Ezek tisztázása 
után végezhetjük el a korrekciós beavat-
kozásokat. 

Melyik műtéti eljárás jelenti számodra 
a legnagyobb szakmai kihívást?

Szerintem mindegyiknek annak kell 
lennie. Akkor leszel önmagaddal 
elégedett és akkor lesznek elégedett 
pácienseid, ha mindenkinél a legjobbra 
törekszel.  Mindig szem előtt kell tarta-
ni, hogy nincs két egyforma ember, így 
nem alkalmazhatsz kliséket sem, mert 
ami valakinek a csodát jelenti, azzal a 
másik nem lesz elégedett.  A sebészet 
olyan ága ez, ahol az egész embert 
figyelembe véve kell a döntést meghoz-
ni, és egy adott eredménynek főleg a 
rekonstrukciók esetében nem csak jól 
kell kinéznie, hanem funkcionálisan is 
működnie kell. 

Gyakran magamnak is felteszem a 
kérdést: mi a szép? Nekem ez tetszik, a 
páciensnek az, a férjnek pedig a harma-
dik variáció.  

És a férj dönt vagy az orvos?

Mindig a páciens! Vannak lehetőségek, 
hogy ebben segítséget nyújtsunk annak, 
aki bizonytalan. Persze vannak olyanok, 
akik teljesen konkrét elhatározással 
érkeznek, ezeket különböző fotókkal 
támasztják alá. Ilyen helyzetekben – ha 

„Nagyon nagy 
változás ez, és 
ha jó az ered-

mény, az élethez 
való viszonyuk is 
jobbá válik.  Ha 

ez sikerül: nem 
dolgozom hiá-

ba!”

Magyarországon pontos, 
átfogó statisztikák a plasztikai 

sebészeti beavatkozások pontos 
számáról eddig nem készül-

tek, de a becslések szerint 
az Európai Uniós átlaghoz 

tartozunk ezen beavatkozások 
számát és eloszlását tekintve, 

és hazánkban a különböző 
mellkorrekciós műtétek teszik 

ki a legjelentősebb hányadát 
ezeknek az operációknak.*

*forrás: Origo.hu
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az elvárás reális, jobban tudható, mit várnak tőlünk. De álta-
lánosabb, hogy „Önre bízom doktor Úr, csak szép legyen és 
arányos!” Ezen esetekben megpróbáljuk kitalálni, mit várnak 
tőlük, aztán több optimális lehetőségből a páciens dönt. Min-
dig a páciens véleménye a döntő, neki kell meghatároznia, mi 
legyen. Mi csak segíthetünk.

Mennyire hosszú egy tervezés? 

Attól függ mennyire bonyolult az adott szituáció. Például az 
emlő alakját, formáját rengeteg tényező befolyásolja. Csontos 
mellkasfal, emlőállomány helyzete, emlőbimbó átmérője stb. 
Egy implantátum kiválasztásánál ezek mellett többek között 
figyelembe kell venni a mellkas körfogatot, a testmagasságot, a 
testalkatot valamint a páciens kívánságát.

Rekonstrukciós esetekben az általános alapelveken kívül, az 
adott terület vérellátása, funkciója, megjelenése, a testen lévő 
helyzete is fontos a döntések során.  Szerencsére a bonyolult 
eseteknél a kollégáimtól sok segítséget kapok.  

De a számokon, köbcentiken, grammokon, anatómián túl 

szükség van valami pluszra, egyénre szabott döntésre, ami 
kicsit művészetté teszi ezt a munkát, aminek tárgya az ember.

Mindamellett az embereket nem szabad olyan hitben ringatni, 
hogy varázslók vagyunk. Mi sem vagyunk képesek mindenre, 
de igyekszünk segíteni. 

Mennyire változik meg ezeknek az embereknek az élete?

Ez egy nagyon érdekes kérdés. Érdekes figyelni azokat a 
pácienseket, akik több műtéten esnek át.  A már említett 
sokat fogyott betegek egy része első találkozáskor alig akarja 
megmutatni mi a probléma, aztán amikor az első műtéten túl 
vannak, gyökeresen megváltozik a viselkedésük. Pl.:  kötény-
has eltávolítását követően kontrollra érkezők már mosolyog-
nak és a több éve elmaradt, de nagyon vágyott nyári strandolás 
lehetőségéről mesélnek. És akkor nem is említettem azokat, 
akiknek évek után rekonstruáljuk a mellét egy daganat miatti 
mastectomia után. Hihetetlen érzés lehet, hogy újra nőnek 
érzik magukat. Azt hiszem, ha csak az arcokat néznénk, akkor 
is meg tudnánk mondani, ki van a műtét előtt és ki utána. 
Nagyon nagy változás ez, és ha jó az eredmény, az élethez való 
viszonyuk is jobbá válik.  Ha ez sikerül: nem dolgozom hiába!

írta: Horváth Bálint,

fotó: Horváth Fanni
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Buddha-szobor 
Yangonban

A Világörökségek 
nyomában XXIV.
Indokína országai: Myanmar
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“Mintha egy vizsgán lettem volna, 
már vártam a kérdést, hogy mit tudok 
az agy vérellátásáról. Idáig persze 
nem jutottunk el. Közölték, hogy most 
az egyszer megúszom figyelmeztetés-
sel, de ha legközelebb is be akarok 
hozni kést az országba, akkor annak 
komolyabb következményei lesznek. 
Akar a fene ide jönni ezek után, gon-
doltam magamban, de megígértem, 
hogy több kést nem hozok nekik, leg-
feljebb szikét.”

2013 nyarán a világ egy olyan részébe készül-
tünk, amiről kevés – és valljuk be, nem túl bíztató 
– információkkal rendelkeztünk. Indokína orszá-
gainak amúgy gazdag történelmére a közelmúlt 
szomorú, néha véres eseményei árnyékot vetettek. 
Ezek ellenére az utóbbi években-évtizedekben 
már javult a helyzet és a turisták (újra) felfedezik 
a világ ezen térségét, amely rengeteg látnivalóval 
büszkélkedhet. Nagy izgalommal vártuk az indu-
lás napját, hiszen számunkra idegen szokásokkal 
teli, különös vallási gyakorlatot követő országok 
felé vettük az irányt. Tervünk az volt, hogy közel 
negyven nap alatt bebarangoljuk a Távol-Kelet 
négy országát: Myanmart, Thaiföldet, Kambodzsát 
és Vietnámot.

Az utazás előtti készülődés bizony nem volt 
mindennapos. Az ember azt hinné, hogy a hato-
dik világjáró útján már eléggé tapasztalt, és nem 
érheti meglepetés. Több meglepetésben volt már 
részünk, mielőtt a repülőre egyáltalán felszáll-
tunk. Thaiföld kivételével vízumra volt szüksé-
günk. A kambodzsai és vietnámi vízumot inter-
neten lehetett igényelni és kifizetni, ezzel nem 
volt baj. A myanmari (burmai) vízum viszont 
problémás volt. A legközelebbi nagykövetségük 
Berlinben és Belgrádban találhatóak, itt intézik a 
konzuli ügyeket. Az egyetlen módja, hogy postán 
kiküldjük az útleveleket a vízumkérő lappal. Én 
Berlint választottam, valahogy több bizalmam 
volt Németország iránt. Igen ám, de előtte át kel-
lett utalni a megfelelő vízumdíjat euróban. Eze-
ket mind elintéztem, és tűkön ülve vártam, hogy 
időben visszaérkezzenek az útlevelek. Kétszer is 
telefonáltam Berlinbe, érdeklődve, hogy áll az 
ügy. Ezalatt szállásokat, repülőjegyeket, buszje-
gyeket foglaltam, és minden apró részlet figye-

lembe vételével szerveztem napról-napra az utat. 
A negyven nap alatt 15 repülőjegyre, 14 szállodai 
foglalásra volt szükségünk, próbáltam ezeket 
minél olcsóbban megszerezni. Volt olyan repülő-
jegy, amit kint vettünk meg, mert tizedannyiba(!) 
került, mint itthon. Az internet világában ezek a 
foglalások elég könnyen mentek. Az utazás napja 
előtt egy héttel megérkeztek az útlevelek, ben-
nük a burmai vízummal. Már csak a bőröndöket 
kellett összepakolni és egy utolsó ellenőrzés után 
Budapestről elindultunk.

Két órás repülőút után Helsinkiben kellett 
átszállunk, ahonnan röpke 11 óra alatt már Szin-
gapúrban, a Changi nemzetközi repülőtéren vol-
tunk. Mivel a gépünk csak másnap reggel indult 
tovább, így egy éjszakát itt töltöttünk.

SZINGAPÚR. A repülőtéren – két lépéssel 
a kijárat előtt – a vámosok megkértek, hogy 
tegyem be a bőröndöt az átvilágítóba. Mi sem 
természetesebb, mondtam, az ember ne álljon 
le vitatkozni. A képalkotó eljárás után közölték, 
hogy nyissam is ki. Kérem, tessék. A túracipőm-
ben megtalálták a kést, amiről nem gondoltam 
volna, hogy tilos bevinni az országba, hiszen 
csak egy ártalmatlan konyhai eszközről van szó. 
Ők nem így gondolták: jegyzőkönyvet vettek 
fel, a kést elvették, mindenről kikérdeztek, mivel 
foglalkozom, mit csinálok itt, hol fogok lakni, 
hova megyek tovább. Mintha egy vizsgán lettem 
volna, már vártam a kérdést, hogy mit tudok az 
agy vérellátásáról. Idáig persze nem jutottunk 
el. Közölték, hogy most az egyszer megúszom 
figyelmeztetéssel, de ha legközelebb is be akarok 
hozni kést az országba, akkor annak komolyabb 
következményei lesznek. Akar a fene ide jönni 
ezek után, gondoltam magamban, de megígér-
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tem, hogy több kést nem hozok nekik, 
legfeljebb szikét. Mellesleg: a város 
minden egyes utcájában 23 késbolt volt, 
ahol ötször nagyobb késeket is lehetett 
venni.

Hipermodern metróval jutottunk be a 
városba, majd a szálloda elfoglalása után 
(a szálloda önként megadta magát…) 
esti városnézésre indultunk. 14 óra re-
pülés után ez egy kicsit fárasztó volt, de 
megérte, még kés nélkül is. A városban 
tiszta, elegáns, nagyon szép épületeket 
láttunk. A város központja egy öböl 
köré épült felhőkarcolókkal, de megma-
radtak a régi idők gyarmati épületei is 
ínycsiklandozó halpiaccal és éttermek-
kel, ahol közvetlenül az akváriumokból 
lehet kiválasztani a később elfogyasz-
tásra ítélt rákokat, halakat, polipokat, 
kagylókat. Erre nem volt pénzünk, mi 
egy helyi kifőzdében ettünk nagyon 
finom vacsorát. Itt találkoztunk először 
a rizs nevű étellel, ami későbbi utunk 
során végigkísért minket. Ekkor még 
nem sejtettük, hogy Indokínában nem 
múlhat el nap (mit nap, óra!) rizsevés 
nélkül. Nagyon rövid éjszaka után haj-
nalban már metróztunk a reptérre, ahol 
megreggeliztünk és felszálltunk egy 
helyi légitársaság gépére, hogy Burmába 
repüljünk.

MYANMAR (BURMA). Az ország-
ban 48 millió ember él. Az egykori 
Burma hol gyarmat volt, hol japánok 
szállták meg, hol független volt rövid 
ideig vagy éppen katonai diktatúra alatt 

szenvedett. 1995-től egyfajta bojkottálá-
sa volt a turizmusnak, nem nagyon lehe-
tett bejutni az országba. Ma viszonylag 
nyugalom van, újból érkeznek a turisták, 
igaz, még csak kevesen, az ország is 
tanulja még a turizmust. Három órás 
út után érkeztünk meg a nem hivatalos 
főváros repülőterére, ahol már várt min-
ket a hotel képviselője, aki gyorsan be 
is mutatkozott. Én ezzel a lendülettel 
azonnal el is felejtettem a nevét, de 
kértem, hogy várjunk, amíg átszaladok 
a belföldi terminálra. Muszáj volt előre 
szerveznem, ekkor vettem meg a két 
belföldi repülőjegyet. Ezek elintézése 
után – addig a képviselő, aki egyben 
sofőr is, megtalálta a két másik turistát 
is – megérkeztünk a szállodába. Útköz-
ben már lehetőségünk volt bepillantást 
nyerni a főváros életébe.

YANGON (RANGOON). Az ország 
legnagyobb városa. Bár az országban 
sokáig királyság volt, de ez a város soha 
nem volt királyi székhely. A XX. század 
végén kezdtek mutatkozni a fejlődés 
első jelei, házak, utak, szállodák építése, 
műemlékek rendbetétele. Mi a műem-
lékek, buddhista templomok, pagodák 
miatt jöttünk ide, el is kezdtük ezeket 
gyalog bejárni. Voltunk már buddhista 
országban, ismertük a szokásokat, az 
illemet. Azonban arra nem számítot-
tunk, amit már az első napon tapasz-
taltunk. Itt szinte mindenki buddhista! 
A burmaiaknak életükben legalább 
egyszer kötelező szerzetesnek állniuk, 

„...egy helyi kifőzdé-
ben ettünk nagyon 

finom vacsorát. Itt 
találkoztunk először a 

rizs nevű étellel, ami 
későbbi utunk során 

végigkísért minket. 
Ekkor még nem sej-
tettük, hogy Indokí-
nában nem múlhat 

el nap (mit nap, óra!) 
rizsevés nélkül.” 

 A Shwedagon 
Pagoda bejárata
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„Majd észrevettük, 
hogy bár ritmustala-
nul, de sokszor kiköp-
nek valamit a szájuk-
ból a földre vagy ar-
rafelé, amerre éppen 
áll a fejük. Második 
napra fény derült a 
titokra: ”

Bagan látképe Az Ezer Pagoda Man-
dalayben

Pagoda Baganban

és ha „megtetszett” nekik, akkor azok 
is maradhatnak. Burma a világ leg-
buddhistább országa. Legalább minden 
második utcában volt egy pagoda. Mi 
a legnagyobbakat próbáltuk megnézni 
öt nap alatt. Az időjárásra jellemző 
volt a hőség, néha (minden nap) esett 
is egy keveset, legtöbbször inkább éj-
szaka. Mivel gyalog közlekedtünk, sok 
mindent láttunk, tapasztaltunk és sok 
mindenbe beleléptünk. A járdákon (már 
ha volt járda) furcsa mintázatot követő 
piros, megszáradt foltokat láthattunk. 
A velünk szembejövő embereken pedig 
rémülten tapasztaltam, hogy az ínyük, 
foguk, ajkaik pirosak. Első gondolatom 
az volt, hogy valamiféle fogínygyulla-
dásos járvánnyal állunk szemben. Majd 
észrevettük, hogy bár ritmustalanul, de 
sokszor kiköpnek valamit a szájukból 
a földre vagy arrafelé, amerre éppen áll 
a fejük. Második napra fény derült a 
titokra: bételdiót rágnak. Számunkra 
elég gusztustalan szokás, náluk mintha 
kötelező lenne. A bételdiónak (ponto-
sabban a levelének) enyhe bódító hatása 
van – ennek ellenére a buszsofőrök 
is rágják – és pirosra színez mindent, 
amivel érintkezik. Valamint fokozza a 
nyáltermelést. Ennek hatására a köp-
ködés náluk nemzeti sporttá alakult. 
Művészi szintre fejlesztették a csulázást. 
Volt az egyenes vonalú egyenletes csula, 
ez érte el a legnagyobb utazósebességet 

és ez elől volt a legnehezebb félreugrani. 
Láttunk lassabb, görbe vonalú csulát 
is, ezek kevésbé voltak veszélyesek. 
Sokszor kellett útkereszteződésekben 
áthaladni zebra igénybevétele nélkül, az 
álló autók között. Ilyenkor inkább arra 
kellett figyelni, hogy hol hajol ki egy fej 
az ablakon. Ez volt a csalhatatlan jele 
annak, hogy mindjárt érkezik a csula, jó 
lesz vigyázni! A megszáradt csulama-
radványokat is jobb volt kikerülni, főleg, 
hogy 40 napon keresztül csak papucs-
ban, mezítláb járkáltunk.

A város legszebb és a világ legna-
gyobb buddhista templomegyüttesére 
egy teljes napot szántunk, és kellett is 
ennyi. Ez a Shwedagon Pagoda. Shwe 
annyit tesz, mint arany, Dagon a város 
ősi neve. Sosem láttunk annyi aranyat, 
mint itt. Alig volt olyan felület, ami ne 
lett volna aranyozott. A bejárat után 
letettük a papucsot és a térdeket takaró 
helyi ruhában (longyi) indultunk a felfe-
dezőútra. Innen mozgólépcső(!) vitt fel 
a pagodához. A Shwedagonba zarán-
dokok ezrei érkeznek nap mint nap, a 
világ minden részéből. Több száz pago-
da egymás hegyén-hátán, melyek egy 
99 méter magas, aranyozott központi 
pagoda köré épültek. Háromszor jártuk 
körbe, de így sem láthattunk mindent. 
A Buddha-szobrokat 2578-ig számol-
tam, majd feladtam. Az arany vakított, 
a járólap forrósága égette a talpunkat, 



facebook.com/Confabula16

Fekvő Buddha Bagoban



2014 Március 17

a hőség miatt állandóan szomjasak 
voltunk. De bárhol lepihenhettünk, 
ihattunk, ehettünk, gyakran együtt a 
burmaiakkal, akik többsége még aludt 
is a pagodákban, kivéve mikor mi ott 
voltunk, mert akkor csak minket néztek 
mereven. A Buddhákon kívül rengeteg 
egyéb alak, szobor, jelkép, tárgy is talál-
ható a pagodákban, sajnos, nem tudtuk 
mi mit jelképez. A környéken ebédel-
tünk, mezítláb mentünk oda is, mert a 
papucs még mindig a megőrzőben volt. 
Ilyet még a burmaiak sem csinálnak, így 
közfeltűnést okoztunk. A „kajáldában” 
(fazekak, lábasok, evőeszközök, poha-
rak, műanyag székek, asztalok, néhány 
hűtő, tűzhelyek szanaszét) rámutattunk 
néhány ismerősnek látszó ételre. A helyi 
nem létező ÁNTSZ engedélyével sem 
rendelkező kifőzdei alkalmazott kézzel 
belenyúlt a tésztatömegbe, majd ezzel a 
mozdulattal belecsapta a tányérba. Erre 
került még a húsnak látszó tárgy, vala-
miféle szaft, míg másik tányérba olyan 
növények, amiket mi salátának hívunk 

idehaza. Kaptunk még levesfélét, lega-
lább is folyékony volt. Megkóstoltunk 
mindent és meg kellett állapítanunk, 
hogy finomak! A végén még kávét 
is mertünk inni, bár ma sem tudjuk, 
hogy a csészéből mikor, ki és hányan 
ittak előttünk anélkül, hogy elmosták 
volna. A pagodában egészen este 11-ig 
maradtunk, kivilágítva is csodálatos 
és talán még békésebb, mint nappal. 
Taxival mentünk a szállásra, a taxi nem 
volt kivilágítva és rövid beszélgetés után 
megállapítottuk, hogy sok világosság a 
taxisofőr fejében sem lehetett.

Étkezésünk azonban változatos volt: 
sokszor beültünk éttermekbe, ahol pl. 
ananászba töltött húsos rizst ehettünk, 
vagy rákokat, halakat viszonylag ol-
csón. Az utcán pedig válogathattunk 
a szebbnél szebb trópusi gyümölcsök 
és az ezekből készült frissítő turmixok, 
gyümölcslevek közül. Mindig volt mit 
ennünk és innunk. Kisebb boltok is 
voltak, ahol tejet, vizet, esetleg csokit 
vehettünk.

A városban még megnéztünk szá-
mos egyéb pagodát is: a Botataung és 
Ngahtatgyi Pagodákat, a Chaukhtatgyi 
Buddhát, ami egy ötven méteres fekvő 
Buddha. Egy napos kirándulást tettünk 
BAGO-ban, ami régi királyi város, ma 
szép pagodáiról ismert, de a külföldiek 
körében nem annyira. Busszal jutottunk 
ide egy óra alatt (kb. 40 km-es táv), 
majd egy helyi fickó felajánlotta, hogy 
a motorján körbevisz és megmutatja 
a főbb padogákat. Beleegyeztünk és 
motoron, földes-saras utakon értük el 
a gyönyörű pagodákat, ahol kb. húsz 
szavas angol szókinccsel ismeretterjesztő 
előadást is prezentált a motoros, akit 
Fogtündérnek neveztem el (mivel ő is a 
Bételrágók Klubjának tagja volt). Ebéd 
után busszal visszaértünk Yangonba és 
másnap már arra készültünk, hogy to-
vább repüljünk az ország közepe felé.

BAGAN (PAGAN). Burma leg-
nagyobb, legszebb nevezetessége és 
történelmi emlékhelye az Irrawadi-fo-
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lyó kanyarulatában helyezkedik el. A 
70 km2-es területen több mint 4000 
buddhista pagoda található. A templo-
mépítések a XI. században kezdődtek, 
minden uralkodó megépítette a maga 
pagodáját, aminek szebbnek, nagyobb-
nak kellett lennie elődei templomainál. 
Öt éjszakát töltöttünk itt, hogy meg-
próbáljunk mindent megnézni. A hote-
lünk a padogák szomszédságában volt, a 
napi túrákat biciklivel tettük meg. Első 
napon még nem ismertük a járást, így 
rögtön mindkét bicikli defektet kapott, 
de innentől már tudtuk, hol lehet bi-
cajozni, és hol kell inkább gyalogolni. 
Napi 30-40 km-t tekertünk a rekkenő 
hőségben, több liter vizet ittunk meg, de 
a pagoda belsejének hűvöse enyhítette a 
fáradságot. Nem lezárt, vagy elszigetelt 
nevezettességekről van szó, a pagodák 
körül falvak, házak, iskolák és termő-
földek vannak (legelésző állatokkal), 
és a legtöbb pagodát ma is használják. 
Hőség ide vagy oda, a pagodákba és a 
tetejükre is csak mezítláb mehettünk. 
Ilyenkor hevülten kerestük az éjszakai 
esőből megmaradt kis pocsolyákat, 
amikbe nagy örömmel léptünk bele. 

Nem találtunk két hasonló pagodát, 
csodálatosan megtervezett és megépített 
templomokban mászkáltunk, a tetejük-
ről fantasztikus kilátás nyílt a környező 
hegyekre, a folyóra és a többi pagodára. 
Némelyik több szintes volt, tornyokkal, 
csúcsokkal díszítve és természetesen 
rengeteg arany mindenütt. Napközben 
nem kívántunk enni, inkább a vacsorák 
voltak bőségesek és finomak. Sötétben 
értünk haza és mivel a biciklin nem volt 
lámpa, sokáig egy autó követett min-
ket, aki világított nekünk, majd utána 
elemlámpával világítottunk. A túrák 
után jól esett fürödni a hotel medencé-
jében, mely körül birkanyáj legelészett. 
A közeli városba (ahol a repülőtér van) 
is eltekertünk, ahol az ország második 
legnagyobb pagodáját nézhettük meg, 
ez a Shwezigon Pagoda. Láthattuk a vi-
déki Burmát, kicsit bepillanthattunk az 
itteniek életébe és közelről tapasztaltuk, 
hogy életüket mennyire átjárja a budd-
hizmus. Az itt töltött négy nap alatt egy 
intenzív buddhista “túrán” vehettünk 
részt és felejthetetlen élményekkel 
gazdagodtunk. A negyedik nap estéjén 
leadtuk a bicikliket, összepakoltunk és 

Egy bagani pagoda 
tetején
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másnap reggel negyven perces repülést 
követően megérkeztünk az egykori 
királyi városok központjába.

MANDALAY. Burma második legna-
gyobb városát a legenda szerint meglá-
togatta Buddha és megalapította a város 
elődjét. Hosszú időn keresztül sok király 
székhelye volt, akik néha a környező 
településeket választották a palotájuk 
színhelyének. Nagyon gazdag történel-
mi vidékre érkeztünk, ahol öt napot töl-
töttünk el, szintén biciklivel közlekedve. 
Az első napon Mandalayt fedeztük fel, 
felmásztunk a Mandalay Dombra, ahol 
természetesen aranypagoda áll. A csú-
csig végig fedett lépcsősor vezet (papucs 
nélkül!), útközben kisebb-nagyobb 
Buddhák, szentélyek, pagodák látha-
tóak. Ekkor még nem gondoltuk, hogy 
kétszer kell majd megmásznunk ezt a 
dombot. Letekintve a városra, láthattuk 
a Shwenandaw és Sandamuni Pagodákat, 
vagyis az “Ezer Fehér Sztúpa” pagodáját. 
Mint valami gombostűpárna, úgy mere-
deztek az ég felé a sztúpák. A domb te-
tején pihentünk, megnéztünk mindent, 
egy kivétellel. Az útikönyvemet hiába 

néztem, nem volt sehol, valahol letettem 
és otthagytam. Végignéztünk mindent 
lefelé menet, de nem találtuk. El voltam 
keseredve, mert semmi más könyv vagy 
térképünk nem volt. Másnap reggel 
újból felmásztunk, hátha előkerül, de 
nem volt szerencsénk. Azért a hotelban 
szereztünk térképet és az internetről is 
gyűjtöttünk információkat.

A város központját az Elnöki Palota 
adja, amely két méter oldalhosszúságú, 
négyzet alakú szigeten áll. Szép épüle-
teket láttunk itt, de nevével ellentétben 
már nem igen használják kormányzati 
célokra. Visszatértünk az Ezer Fehér 
Pagodába, és próbáltuk elolvasni a fel-
iratokat. Mivel helyi nyelven és betűkkel 
voltak írva, erre semmi esélyünk nem 
volt. Mindegyik pagoda Buddha tanítá-
sainak egy-egy jelenetét-fejezetét tartal-
mazza. A világ legnagyobb könyvének 
nevezik emiatt. A maradék napokat a 
környező városkákra szántuk, ahova 
biciklivel és hajóval jutottunk el.

AMARAPURA. 10 km-re Mandalay-
től. A korábbi királyi város palotáját da-
rabokra szedve Baganba vitette az akko-
ri uralkodó. A mai város nevezetessége 
(a helyiek szerint) a világ leghosszabb 
tikfából készült hídja, az U Bein Híd. 
Hatalmas tömegbe érkeztünk, lezártuk 
a bicajokat, majd átsétáltunk a hídon. 
Két km-es a híd, sok ezer cölöpön áll, 
oldalkorlátok nincsenek. A híd közepén 
fotósok állnak készenlétben, a fényképet 
azonnal kinyomtatják az akkumulá-
torokkal működő nyomatókkal. A híd 
végén étkezdék, motorparkolók, büdös 
és szemét fogadott minket. A helyiek 
számára a legnagyobb szenzáció (raj-
tunk kívül) az volt, hogy a székekkel a 
vízben ülhettek. Végre magunk mögött 
hagyva a tömeget tovább tekertünk, és 
átmentünk az Irrawadi-folyó túlpartjára.

SAGAING. 20 km-re Mandalaytől. 
Hasonló, dombokra épült pagodákhoz 
mehettünk fel, ahonnan áttekinthettük 
a környék valamennyi városát, a folyót 
és hídjait. Mire ezekkel végeztünk, 
eltelt a nap, indulnunk kellett hazafelé, 
20 km-es út várt ránk. Visszatérve a 
folyó mandalay-i oldalára vettem észre 
először, hogy leeresztett a hátsó kerék. 
Szerencsére sok helyen voltak pumpás 
emberek (benzinkutak, kerékszerelők), 
ahol tíz percenként felfújattam a gu-
mit. Már Mandalay határában jártunk, 
mikor az egyik pumpálásnál végképp 
kidurrant a kerék, így teljesen lapos 
hátsóval értünk vissza a szállásra. Utolsó 
napunkon a negyedik királyi városba 
hajóztunk.

MINGUN. Miután 15 perces bicik-
lizés után (egy másik biciklivel) meg-
találtuk a kikötőt és fogadtuk a helyiek 
kíváncsiskodó pillantásait, felszálltunk 
a turistahajóra. Csak azért hívják így, 
mert turistákat fuvaroz. Egy órás hajó-
kázás után kikötöttünk Mingun városka 
partjánál. Itt rögtön taxit ajánlottak. 
Volt néhány igazán apró különbség az 
itthon megszokott taxikhoz képest. 
A sofőr csak annyit tudott mondani, 
hogy “taxi”, igaz, ezt ki is írta a járműre. 
A jármű egy szekér volt. Valamint a 
motort egy tehén alkotta. Inkább gya-
logoltunk, mivel láttuk, hogy a “motor” 
le van strapálva, féltünk, hogy nem 
indulna be. Egy hatalmas, emberi kézzel 
megmunkált sziklatömbhöz érkeztünk, 
melynek belsejében szentély található. 
Sétáltunk, ajándékokat vettünk, majd 
visszahajóztunk Mandalayba. Itt még 
piacra mentünk, csodáltuk a gyümülcs- 
és zöldségbőséget, próbáltuk az utolsó 
burmai napot hasznosan eltölteni és 
mindenféle ételt megkóstolni.

Másnap reggel kivittek minket a re-
pülőtérre. Nem bántuk meg, hogy eljöt-
tünk ebbe az országba, annak ellenére, 
hogy a turista számára nem egyszerű 
ország. Szerencsére a sok rizs és furcsa 
eredetű étel nem okozott problémákat, 
gyomrunk hamar megszokta az itteni 
kosztot (és koszt). De mennünk kellett 
tovább, várt minket Thaiföld, és Bang-
kok.

Írta: dr. Hollósy Tibor 
Fényképezte: dr. Hollósy 
Tibor és Losonczi Róbert
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írta: Hajdu Máté 
fotó: Heinrich Károly

Az onkológiai terápiák ra-
dikalitásának az emberi 
önképre és a lelki folyama-
tokra való hatásáról kér-
deztük Dr. Mangel Lászlót, 
a pécsi Onkoterápiás Inté-
zet igazgatóját.

Testkép változá-
sok az onkológiai 
kezelés alatt

Egy onkológiai kezelés során az 
emberi test viszonylag nagyobb vál-
tozásokon megy keresztül. A betegek 
hogyan tudják ezt feldolgozni, milyen 
segítséget nyújtanak ehhez?

Ez a mondat így nem teljesen igaz. 
Egy onkológiai kezelés nem jár min-
denképpen a test megzavarásával, a 
testkép összetörésével. Természetesen 
sok esetben sajnos így van, viszont 
nagyon komoly, radikális műtéteket 
egyre kevésbé végeznek a világon. Az 
a fajta iszonytató csonkolás daganatos 
betegség miatt, ami egy-két évtizeddel 
ezelőtt jellemző volt, manapság ritka. A 
sebészkollegák próbálnak figyelni, hogy 
a funkcionalitás megmaradjon, ami 

alapvető szempont az onkológiai sebé-
szetben. Az onkológiai kezelések javu-
lásával lokálisan többé-kevésbé ugyano-
lyan kontroll érhető el egy sugárterápiás 
kiegészítéssel, mint régen egy csonkoló 
műtéttel. Emlődaganatoknál régen mas-
tectomia történt, manapság viszont csak 
az esetek 10-15%-ában történik cson-
kolás, mert sugárkezeléssel lehet pótolni 
a sebészeti radikalitást és ugyanazt az 
eredményt lehet elérni a gyógyulásban.

A sugárterápiában valóban lehetnek 
olyan késői mellékhatások, szövőd-
mények, amelyek az életminőséget is 
jelentősen ronthatják, de a modern su-
gárterápiával ennek az esélye jelentősen 
csökkenthető. A nagymezős, komoly 
égéseket okozó sugárterápia a múlté 

“...egy szívbetegség igaz, 
hogy úgy van benn a 

köztudatban, hogy meg 
is lehet halni benne, de 

a legtöbb ember megy-
gyógyul és szívgyógyszert 

szedve éveken keresztül 
problémamentes. A rákkal 

kapcsolatban a mai na-
pig az a hiedelem, hogy 

mindenképpen végzetes.”
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vagy csak nagyon indokolt esetben alkalmazunk hasonlót. 
Ha egy fej-nyaki tumoros betegnél végzett kezelés során a 

céltérfogatban benne van a garat vagy a gége nyálkahártyája, 
ott biztos, hogy nagyon komoly kellemetlenségeket okozunk. 
Ha történik egy nyaki műtét, egy nyirokcsomó-eltávolítás, 
ami óhatatlanul izomeltávolítással is együtt járhat, plusz a 
sugárkezelés is okoz egy hegesedést, akkor valóban létrejöhet 
torzító jellegű nyakferdülés, de szerencsére ez sem jellemző. 
Ami krónikusan egy ilyen besugárzás után a legtöbb problé-
mát okozza, az a nyálkahártya-szárazság, ami azért alakul ki, 
mert a nyálmirigyek is túl sok sugarat kaptak. Azonban az új 
készülékkel megoldható – ha nem a közvetlen közelében van 
a daganat –, hogy a nyálmirigy minimális sugármennyiséget 
kapjon, így az életminőség sokkal jobb lesz. A fej-nyaki tumo-
ros betegeknél maradva, ha valakinél ilyen problémák kiala-
kulnak, akkor szükség van rehabilitációra, úgymint tornáztatás, 
műnyál adása, étkezés segítő módszerek bevezetése. A többi 
kellemetlen sugaras mellékhatás jelentős része átmeneti. 

Ami még kozmetikailag az énkép szempontjából a sugárte-
rápiát illetően zavaró lehet, hogy koponyabesugárzást követően 
kihullik a haj és a betegek egy részénél nem is nő vissza. Ez 
főleg egy nőbetegnél valóban borzasztó, hogy akár csak egy 
bizonyos területen hiányzik néhány tincs, de általában ezek a 
kezelések nagyon komoly betegségek miatt történnek. Ezt az 
elváltozást viszont talán lehet valamelyest parókával csitítani, 
hogy ez a legszűkebb környezetének tűnjön csak fel. Ott, ahol 
van támogató család, ezzel lehet együtt élni és hajhullást más 
betegség is okozhat.

A gyógyszeres kezelések által okozott mellékhatások, kel-
lemetlenségek, viszont tényleg csak átmenetiek. Komolyabb 
krónikus szövődmény nagyon ritka vagy az elfogadható élet-
minőséggel együtt elviselhető. 

Valóban sok onkológiai kezelés okozhat problémát a test 
integritásában, de az onkológia fejlődésének az egyik motorja, 
hogy minél inkább a funkcionalitást és a külsőségeket próbál-
juk meg megtartani. 

Dr. Mangel László, egyetemi docens, intéze-
tigazgató:  Onkoterápiás Intézet
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A rehabilitációnak, mozgásterápiának, 
pszichoterápiás módszereknek óriási se-
gítsége van az elfogadható életminőség 
biztosításában. Ha megértő a környezet, 
a család, akkor ezekkel a működésbeli 
vagy külsőségbeli csökkenésekkel együtt 
lehet élni. Egy komoly onkológiai in-
tézetben van pszichológus, pszichiáter, 
gyógytornász és szociális munkás is, 
akik mind rendelkezésre állnak, hogy 
segítsenek feldolgozni az eseményeket. 

Az onkológiai betegek pszichésen 
jobban megviselteknek tekinthetőek, 
mint aki mondjuk egy infarktuson 
esett át?

Azt hiszem, hogy igen, mert egy 
szívbetegség igaz, hogy úgy van benn a 
köztudatban, hogy meg is lehet halni 
benne, de a legtöbb ember meggyógyul 

és szívgyógyszert szedve éveken keresz-
tül problémamentes. A rákkal kapcso-
latban a mai napig az a hiedelem, hogy 
mindenképpen végzetes. Ez igazából 
60-40%. A daganatos betegek 40%-a 
valóban daganatos betegségben fog nagy 
valószínűséggel meghalni, de sokszor 
5-10-20-25 év múlva. Krónikussá tehetők 
a daganatos betegségek akár kiújult, 
szóródott állapotban is. Nyilvánvalóan 
a betegek sokkal nehezebben élik meg a 
rákbetegség kórisméjét. Sokszor 99%-os 
eséllyel gyógyítható tumorral kétségbe 
vannak esve, nem hisznek az orvosnak, 
csodaszerekre kezdenek el milliókat 
költeni. Viszont vannak olyan emberek 
is, akik kész tényként kezelik a dagana-
tos betegség kialakulását és elfogadják 
azt a helyzetet, amit az élet hoz. Ez 
nagyon sok esetben az életkörülmények, 
a habitus, a tanult dolgok, az elhárítási 

„Sokszor 99%-
os eséllyel 

gyógyítható 
tumorral kétségbe 

vannak esve, 
nem hisznek 
az orvosnak, 

csodaszerekre 
kezdenek el 

milliókat költeni.” 

foto: flickr.com@tsjohansen
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mechanizmusok, a családi támogatás 
függvénye. Összességében elmondhat-
juk, hogy a daganat súlyosságától és a 
gyógyulási esélyektől függetlenül az 
átlagos daganatos beteg sokkal jobban 
meg van ijedve a betegsége miatt, mint 
egy szív- vagy cukorbeteg. 

Mi játszódik le a betegekben a beteg-
ség alatt?

A betegek a rák hátterében családi 
okokat, öröklést, környezeti ártalmakat, 
légszennyezést, pszichés környezeti 
tényezőket, stresszt, családi, munkahelyi 
problémákat feltételeznek. Van, aki ezt 
egyfajta büntetésnek veszi, mert például 
30-40 éve dohányzik. A keresendő 
okok nagyon különbözőek. Szerencsére 
a legtöbb beteg a mai napig hagyomá-
nyosan az orvosától várja a segítséget. 
Nagyon sokan azonban nem csak az 

orvostól, hanem a kezelőszemélyzettől, 
nővérektől, röntgenasszisztens kol-
légáktól is várják ugyanezt. Vannak, 
akik a családtól, környezettől igénylik 
a gyógyulásban való lelki támogatást. 
Végül a tévútnak mondható dolgok: a 
nem hatékony paramedicinális, alternatív 
kezelésekhez a nemzetközi statisztikák 
szerint a daganatos betegek fele fordul. 
Ha belegondolunk, hogy a daganatos 
betegek kétharmada véglegesen megy-
gyógyul, akkor a jelentős részük teljesen 
feleslegesen szed bármiféle ilyesmit, ami 
biztos, hogy nem javít a helyzetén, 
úgyis meggyógyulna. Ami ennél sokkal 
szomorúbb, hogy körülbelül a betegek 
10%-a csak ezekben bízik és csak a 
kuruzslókhoz fordul, mert nincs biza-
lom az orvosban vagy az egészségügyi 
ellátásban. Óhatatlan, hogy vannak 
nagyon súlyos betegek. Mindenki 
látja saját környezetében, hogy egy 
daganatos beteg meghalhat. Általában 
azonban nem tudják az emberek, hogy 
pontosan milyen betegség miatt vagy 
milyen állapotban került az orvoshoz. 
Ezért a bizalmatlanság nagyon gyakori. 
Összességében sok-sok tízmilliárd 
forintot költenek sokszor rossz szociális 
körülmények között élő, megélhetési 
gondokkal küszködő családok teljesen 
feleslegesen csodaszerekre. Van, aki 
viszont ilyenkor  a súlyos betegség 
kapcsán találja meg saját magát vagy a 
hitét, amit régen elvesztett.

Az orvos szakma felelőssége, hogy ez 
a bizalmatlanság fennáll? Tudnak ez 
ellen tenni?

Ha egy beteg bizalmatlansággal jön a 
kórházi intézménybe, azt nagyon nehéz 
áttörni. Ezek általában már hozott érzé-
sek. Biztos, hogy van valamilyen szinten 
felelőssége az orvostársadalomnak, mert 
nagyon sokan nem tudnak türelmesek 
vagy hitelesek lenni. A másik véglet 
sem jó, amikor valaki túl barátságosnak 
mutatkozik, de nincs megfelelő szakmai 
felkészültsége. 

Legalább ekkora szerepe van viszont a 
médiának is. Az egyik oldalról lehetősé-
get megtalálnak arra, hogy lejárassák az 
orvos szakmát. Ugyanakkor mindenféle 
sarlatánság megjelenhet TV-ben, rádió-
ban, neves csatornákon főműsoridőben.

Vannak olyan emberek is, akik 
azért nem járnak szűrésekre, mert azt 
hallották, hogy valaki attól kapta a 
betegségét.

Nagyon sok beteg azt gondolja, hogy 

azért kapott rákot, mert nem jól vizs-
gálták ki, nem jól mammographizálták, 
rosszul végezte a mintavételt az orvos 
és akkor szóródott a betegség vagy 
a gyógyszertől lett beteg. A betegek 
10%-a azt gondolja, hogy az orvostól 
vagy az egészségügytől kapta a rákot. Ez 
szinte egyenlő azzal az aránnyal, hogy a 
betegek 10%-a nem hajlandó semmiféle 
hivatalos kezelést elfogadni, csak az 
alternatív medicinát, a ráolvasást.

Magyarország a rákgyakorisági 
statisztikákban rossz helyen áll?

Nem annyira. Nagyon sok rákstatisz-
tikában élen állunk. Van különbség, de 
nem drámai a környező országokhoz 
képest, sőt, vannak olyan daganattípu-
sok, amelyek például Horvátországban 
vagy Csehországban gyakoribbak. Ami 
valóban a környező országok vetüle-
tében szomorú, hogy tüdő- és gégerák 
több fordul elő nálunk, viszont ebben 
nagyon komoly szerepe lehetett a 
bányáknak és az életmódnak. Ebben 
a vetületben súlyosabb a helyzet, de 
globálisan csak minimálisan rosszabbak 
a magyar rákstatisztikák, mint a kör-
nyerő országbeliek és ez akár még az 
adatszolgáltatás komolyabb voltával is 
magyarázható. 

A genetikai tényezőket sem lehet 
kizárni. Nagyon sokan büszkék vagyunk 
a nyelvünkre, de ha reálisan nézzük, ak-
kor genetikailag ma már olyan nagyon 
sokban nem különbözünk a horvátoktól, 
lengyelektől vagy a németektől. 

Sokszor csak sokkolja a média az 
embereket és egy kicsit fel van nagyítva 
a statisztikai különbség. Dánia például 
egy nagyon komoly egészségüggyel bíró, 
gazdag ország, mégis több az emlőrák, 
mint Magyarországon. Hazánkban a 
daganatos betegségek száma évről évre 
növekszik, de a daganatos betegségben 
elhunytak száma már elég hosszú ideje 
stagnál. Ez azt jelenti, hogy több rákot 
diagnosztizálunk, több derül ki, de 
kevesebben hunynak el, vagyis többen 
gyógyulnak meg. Régen, 30 évvel ez-
előtt, amikor meghalt egy kis faluban 
egy bácsi, be sem került a kórházba. 
Lehet, hogy óriási gyomorrákja volt, 
csak régi típusú, komoly férfiember volt, 
aki nem panaszkodott, csak dolgozott 
a kertben és barackfát nevelt az uno-
káinak.
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A legutóbbi 
fejlesztések a pécsi 
Onkoterápiás 
Intézetben
Egy korszerű, regionális onkológiai cent-
rum kialakítása céljából nagy jelentő-
ségű fejlesztések zajlottak és folynak je-
lenleg is Pécsett. Az Onkoterápiás Inté-
zet technológiai fejlődéséről kérdeztük 
Dr. Mangel László intézetigazgatót

A Novalis Tx™ be-
rendezés az egész 

test területén alkal-
mas nagy precizi-

tású sugárterápiás 
és sugársebészeti 

kezelések elvégzé-
sére

Írta: Hajdu Máté 
Fotó: Heinrich Károly
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Hőre lágyuló indivi-
duális rögzítő maszk, 
ami a tumor lehető 
legmegfelelőbb, leg-
célzottabb kezelését 
teszi lehetővé.

A RapidArc™ 
technológiával 
minden eddiginél 
pontosabban 
behatárolható 
a besugározni 
kívánt célterület

Mik voltak a közelmúltbeli fejlesz-
tések, hogyan képzeljük el az Intézet 
jövőjét?

2-3 évvel ezelőtt történt meg a leg-
komolyabb szakmai fejlesztés, aminek 
ma már a klinikai eredményeivel is 
találkozhatunk. 2 évvel ezelőtt indult el 
a klinikai üzemmód egy olyan besugár-
zókészülékkel, amely a világon a legko-
molyabb csúcstechnológiát jelenti. Ez a 
készülék alkalmas sokféle sugárterápiás 
és sugársebészeti eljárás kivitelezésére. 
Ilyen felszereléseket csak Ausztriában és 
Szlovéniában találhatunk legközelebb. 
Ezzel az egységgel az egyes kezelések 
precizitását, pontosságát igen jelentős 
mértékben lehetett növelni. Az elmúlt 
két év alatt már klinikai gyakorlatra is 
szert tettünk. Több olyan betegségnél, 
ahol nagyon pontos besugárzás szük-
séges, valamint magas dózisokat kell 
kiszolgáltatni, ott ez a készülék már 
komoly gyakorlattal, megfelelő minő-
ségbiztosítással és effektivitással műkö-

dik. Erre két példa hozható: az egyik a 
prostatadaganatok, ahol körülírtan kell a 
sugárterápiát biztosítani nagyon magas 
dózissal, hogy eredménye legyen; a 
másik pedig az idegrendszeri daganatok, 
ahol a precizitásnak óriási szerepe van.

A következő lépés, ami az elkövetkező 
1-2 évben várható, az szintén egy na-
gyon komoly onkológiai fejlesztés, ami 
a környezetnek a szépítését, elfogad-
hatóbbá tételét célozza meg. Komoly 
épületgépészeti felújítások, átépítések 
fognak történni. Fontos, hogy milyen 
környezetben dolgozunk, valamint hogy 
a betegek milyen környezetben kapják 
a kezelést. A technológiai fejlesztés is 
folytatódik, de a következő lépésben 
inkább olyan jellegű készülékek fog-
nak bekerülni az Intézetbe, amelyek 
alapszinten szükségesek egy ilyen su-
gárterápiás osztály munkájához. Ilyen 
például egy újabb generációs besugárzó 
készülék, egy közelterápiás készülék és egy 
CT szimulátor. Szintén ide tartozik egy 
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gyógyszerészeti fejlesztés: a kemoterá-
piás szerek összeállítása egy modernebb, 
számítógép vezérelt rendszerben fog 
működni, ami a biztonság szempontjá-
ból sokat fog jelenteni.

Tehát az elkövetkező 1-2 év fejlesztése 
mind a szakmai oldalt, mind a kör-
nyezeti oldalt illetően azt jelenti, hogy 
elérjük azt az alapszintet, amit jó lett 
volna már évekkel ezelőtt elérni.

Országos vagy 
európai viszonylat-
ban milyen szintet 
képvisel a pécsi 
ellátás?

Nincs értelme az 
összehasonlításnak 
más intézmények-
kel, mivel az imént 
említettek most 
már az Unióban és 
Magyarországon 
is alap dolgok, 
úgymint: két ágyas 
kórtermek legye-
nek, valamint hogy 
rendelkezésre álljon 
egy biztonságos 
gyógyszer-összeál-
lító modul, egy CT 
szimulátor vagy egy 
új keletű gyorsító. 
Ami ennél jóval 
több, az a műkö-
dését már két éve 
megkezdő lineáris 
gyorsító. Ezzel 
jelenleg a régióban, 
az országban és a 
környező országok 
közül is nagyon elől 
vagyunk. Valószínű, 
hogy e speciális 
kezelések elvégzését 
illetően ez a 2-3 év 
előny fenn is fog 
állni még a továb-
biakban. Persze a 
többi onkológiai 
centrum vidéken 
és Budapesten is 
ilyen irányba tesz a 
fejlesztéseket. A modern sugárterápiás 
kezeléseket illetően a Pécsi Egyetem 
maximálisan úttörő szerepet játszott 
Magyarországon.

Pécs kiemelt szerepet játszik a bete-
gek ellátásában?

Ez a készülék speciális kezelésekre al-
kalmas sugárterápiás készülék. Amint az 

átadás megtörtént, az ország számtalan 
helyéről történtek megkeresések. Aki 
laikus, nyilvánvalóan nem tudja, hogy 
milyen betegség esetén ad ez valóban 
többletet. Az esetek döntő többségében 
azok a betegek kerestek meg minket, 
akik a legkétségbeejtőbb helyzetben 
voltak számtalan kezelési próbálkozás 
után, akiknél sajnos már sehol a világon 
semmilyen orvos vagy készülék nem tu-
dott segíteni, mert nem lehetett. Érthe-

tő, hogy kell egy bizonyos idő, mire egy 
ilyen készülék megtalálja a helyét akár a 
laikus, akár a szakember közönség előtt. 
Nincs is jogunk egy készülék többle-
tértékét hirdetni, amíg nem működik 
biztonságosan a rendszer. 

Nagyon fontos az együttműködés: 

orvos, fizikus, röntgenasszisztens és 
mérnök teljesen együtt dolgozik, ami-
nek az eredménye, hogy működik a 
rendszer. Ahhoz, hogy ez kialakuljon, 
1-2 évnek biztosan el kell telnie. Hosszú 
időnek tűnik ez a két év, de más, például 
német, szlovén vagy svájci intézmények-
hez képest a mi szakembereink gyorsan 
megtanulták a gépek használatát. Egy 
év a technológiai összeállás ideje. Két év 
alatt már klinikai tapasztalatot is lehet 

nyerni. Ha az egy 
évvel ezelőtt ke-
zelt beteg jól van, 
nem jelentkeznek 
komoly mellékha-
tások, az azt jelenti, 
hogy működik a 
rendszer. Az onko-
lógiában, a legtöbb 
esetben hosszútáv-
ra gondolkozunk, 
így reméljük, hogy 
a kezelés után 
még évek múlva is 
problémamentesen 
visszajön a páciens 
kontrollra.

A technológiai 
összeállás tehát 
megtörtént. Ha 
meglesz a saját 
CT-nk, olyan 
kezeléseket is el tu-
dunk majd végezni, 
amik a légzőmoz-
gásokat is követik. 
A többi, speciális 
kezelések elvégzé-
sére már felkészült 
a csapat.

Sokszor hallani, 
hogy néhány olyan 
kemo- és biológiai 
terápiás szerek 
nem elérhetőek 
otthon, amik a 
tengerentúlon 
igen. Rendel-
kezésre állnak 
Magyarországon 
a bevált, legújabb 
szerek vagy van 

némi lemaradás?

Magyarországon azok a szerek, amik 
bizonyítottan hatékonyak és van velük 
legalább 1-2 éves klinikai tapasztalat, 
azok elérhetők. A kemoterápiás szerek 
viszonylag elfogadható árkategóriába 
esnek, valamint már megjelentek a 
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generikus, vagyis a másolt készítmények, 
amik az árcsökkenésben nagy szere-
pet játszottak és ezek természetesen 
ugyanúgy felhasználhatók. A modern 
biológiai terápiás szereknek viszont 
nagyon magas az ára. Ezek a kezelések 
havi szinten akár egymillió forintba is 
kerülhetnek. Bizonyos esetekben, mint 
a vesedaganatoknál, ez akár éveken 
keresztül is folyhat. Egy átlagember 
egész élete során nem keres ennyi pénzt. 
Ezek a gyógyszerek olyan árban vannak, 
hogy a legkomolyabb társadalombiz-
tosítással rendelkező országok, mint 
Kanada, Ausztrália is meggondolják, 
hogy használják-e vagy sem. Angliában 
például sokkal nehezebben kapják meg 
ezeket a szereket az ottani betegek, 
mint itthon. Az összes kicsit is reményt 
keltő biológiai módszer finanszírozása 
egyszerűen fizikai képtelenség. Azok a 
kezelések, amik nem érhetőek el, azok 
olyan jellegűek, amiknek még hivatalo-
san nem bizonyított a hatása vagy nem 
ad többletet. Azok a gyógyszerek, amik 
egyértelműen hatékonyak, azok viszont 
finanszírozottak. A leggyakoribb beteg-
ségekben, ahol van hatékony biológiai 
módszer, az el is érhető, mint például a 
vastagbél-, agy-, emlő-, tüdő- vagy vese-
daganatok. Egy betegség van, ahol lehet 
némi lemaradás: a prosztatadaganatok. 
Ennél a kórképnél a gyógyulásnak a ko-
rai stádiumban van nagy esélye, amikor 
is teljesen meggyógyítható. Áttétes eset-
ben valóban van olyan gyógyszer, ami 
csak egyedi méltányossági kérelemmel 
érhető el vagy egyáltalán nem, de ezek 
csak 1-2 éve megjelent gyógyszerek. 

Volt elmaradás az egyértelműen 
többletet adó új besugárzó készülékek 
beszerzése terén, de most várható orszá-
gos szinten egy ilyen fejlesztés. Vannak 
olyan gyógyszerek, amik csak nagyobb 
centrumokban elérhetők, de elérhetők. 
Tény, hogy több sebből vérzik a magyar 
egészségügy, de az onkológiai ellátás 
terén biztosan nincs komoly elmaradás. 

Ultramodern szívkatéteres laboratórium a 
Pécsi Tudományegyetemen  

Ünnepélyes keretek között adták át a Pécsi Tudományegye-
tem Szívgyógyászati Klinikáján az új szívkatéteres labora-
tóriumot, mely az ország egyik legkorszerűbb ilyen jellegű 
eszközparkja. Az új hibrid labor többek között olyan betegek 
ellátására biztosít lehetőséget, akiknek szívműtéte a magas 
kockázat miatt korábban lehetetlen volt.

A pécsi Szívgyógyászati Klinika berendezéseit 1999-ben helyezték üzembe, 
így a hemodinamikai, vagyis a vérkeringéssel kapcsolatos beavatkozásokhoz 
használt 14 éves készülékek mára  jelentősen elhasználódtak, műszakilag el-
avultak, így a csere halaszthatatlanná vált. 

Az egészségügyi finanszírozás sajátosságából fakad, hogy az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár csak a működési költségeket finanszírozza, és az egész-
ségügyi infrastruktúra megújítását szolgáló uniós pályázatok sem biztosítottak 
forrást erre a célra.

Külső forrás hiányában a mintegy 400 millió forint értékű beszerzésre az 
intézménynek nem lett volna lehetősége, ezért az Egyetem tartós bérleti 
konstrukció keretében szerezte be az eszközt, amivel a szállítói állományát nem 
terheli olyan mértékben, hogy a fizetőképességét ellehetetlenítse. A konstrukció 
keretében öt év után a klinikának lehetősége nyílik az eszköz megvásárlására is.

Az üzembe helyezett új eszköz az ország egyik legkorszerűbb hemodinamikai 
eszközparkja. Az új hibrid labor olyan speciális betegségcsoportok, - akiknek 
szívműtéte a magas kockázat miatt korábban lehetetlen volt - ellátására biztosít 
lehetőséget, amivel egyrészt csökkenthető lesz a jelenleg hosszú előjegyzéssel 
működő várólista, másrészt a beavatkozások költségkímélő jellege miatt gazda-
ságosabban üzemeltethető. Az új laborral éves szinten 4-5 ezer beteget tudnak 
majd kezelni.



- Freestyler – nicht Bomfunk MC’s waka maka fon -

Némi „nem minden autó ‚73-as Porsche 911 3.0 RSR, de minden ‚73-as 
Porsche 911 3.0 RSR autó” kategorizálás szükségeltetik ahhoz, hogy 
tudjuk, a napjainkban egyre populárisabb freeski és a freestyle ski nem 
szinonímák. Az ‚50-es években Stein Eriksen (fekete-fehér képen 
látható alanyunk) alapítja a síakrobatikát (aerial skiing). Ez főleg arról 
ismerhető fel, hogy olyan mereven repülnek a kedves versenyzők, 
mintha Romberg tesztre koncentrálnának. Vannak még a buckasízők 
(mogul), akik főként a sorozatos térdműtéteik hegeiről ismerhetőek fel. 
Azonban ha azon kevesek közé tartozunk, akik nem tudnak 50 mé-
terről átlátni a sígatyán és az alatta feszülő tyeplákin, így beazonosítva 

a síelő stílusát, akkor már csak a jellegzetes mozgásmintázatot van 
esélyünk felismerni. Aki persze utóbbit előbb veszi észre, az sürgősen 
menjen szemészhez, lehetőleg hétvégi ügyeletbe.  Van még a síbalett, 
de azt inkább hagyjuk is vá vá várjunk. Majdnem kategorikusan rá 
mondtam, hogy langyos a dolog, de érdemes ránézni a youtube-on 
(Ski Ballet - Bon appetit, de ha valaki inkább szeret érdekes címsorokat 
pötyögni: http://www.youtube.com/watch?v=I5G9W5Xq6ak). Dob-
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1930 körül, valahol Norvé-
giában két üveg Ringner 
Pilsner lehajtása után jö-
hetett az ihlet –  igyanak 
egy Vikingfjord vodkát. 
És még egyet. Majd némi 
bergspiccel a sapkák alatt 
azt kezdték el fejtegetni, 
hogy Daidalosz fia hülye 
volt. Először is az elhorgo-
nyzásnak nem a karokon, 
hanem a lábakon kell 
megvalósulnia, másodrészt 
pedig nem toll, hanem 
síléc kell ide. Habár ugyan 
a viasszal (az még kérdé-
ses, hogy ragasztó vagy 
szélmintázó viaszt hasz-
nált) már sejtett valamit a 
knósszoszi felderítő pilóta. 
Kulmináns, cselekedetre 
megérett spicc és a „Flyr 
om drukket Venner!” repü-
lésre való felszólítása után 
sikerülhetett olyan síléccel 
elkövetett akrobatikus mu-
tatványt kreálniuk, mely 
alapján mondhatjuk, hogy 
a történet itt kezdődik. 

Hold my 
beer and 
watch THIS!

írta: Kresz Dániel



pergés, gyerekpezsgő, papírcsákó. Jön 
a freeski, de előbb a hozzá szükséges 
armatúra.

 -A Léc -

“Azok a hódeszkás huligánok!” – szi-
szegi Merkel Angéla, miután kancellári 
testétől intercaninus távolságra landol 
egy boardos. „Ahh, die Jugend von heute”. 
Nem tagadható tény az, hogy a freeski 
alapjául maga a snowboard freestyle 

irányzata szolgált, csak pár leleményes 
fiatalnak eszébe jutott integrálni ezt 
lécre is. Új kategória, új lécek. Twin-tip, 
ami annyit takar, hogy a léc hátsó vége 
is felfelé hajlik, aminek több előnye is 
van. Rükvercben (switch) csúszva nem 
kell félnünk attól, hogy elakad a lécünk 

egy Lada kardántengelyben vagy netán 
egy buckában. Továbbá előremenetben, 
megfelelő sebesség esetén gyönyörűen 
húzza fel a havat a léc hátulja. Szép 
látvány, ugyanúgy, mint a léc maga. 
Általában jellemző rájuk a kongruens 
dizájn, a két léc összetéve adja ki a teljes 
képet.  A léc alja sem egyszerűen fekete 
ám, hasonló, de szolidabb fenotípusú, 
mint a felső rész. Az ős pre-twin-tip léc 
1974-ből az Olin Mark IV Comp, ugyan 
itt még csak enyhe hátsó hajlással. 

Érdekességként megemlítendő, hogy 
e léc nagyapja a Szigorúan Bizalmas 
Bond-filmben látott, Roger Moore által 
használt Olin Mark VI Comp DH-nak. 
Az első igazi twin-tip megjelenéséig 
nem keveset kellett várni. Végül a New 
Canadian Air Force tagjai, Mike Douglas, 

JP Auclair, Shane Szocs és Julien Regnier 
sorra megkeresték a síléc gyártókat, 
hogy legyenek szívesek csinálni egy 
valamire való lécet. Mindegyik nemet 
mondott, majd végül valaki a Salo-
mon-nál nagyon előrelátó lett, mert ‚97 
novemberében igent mondtak a kérésre 
és elkészítették a Salomon Teneighty-t. 
Ma már pedig ott tart a dolog, hogy alig 
van sílécmárka freeski típusok nélkül. 
Kifejezetten ezen típus gyártására 
szakosodott márkák – Armada, Line, 

Moment és az ismertebb, 
mindenféle lécet szorgal-
masan szintetizáló Salo-
mon, Rossignol, K2, Völkl, 
Atomic vonal. 

- Backcountry -

A freeski-t is számta-
lan kategóriára lehetne 
osztani, a három fő alap 
– backcountry, urban és 
park. „Sex is like snow. You 
never know how many 
inches you’re going to get, 
or how long it’s going to 
last.” /Joanne Woodward/. 
Ez a backcountry-ra kü-
lönösen igaz. Helyszíne 
egy „like a virgin”, fákkal, 
letörésekkel, természetes 
vagy esetleg ott helyben 
összelapátolt ugratókkal 
koronázott hegyoldal. 
A1-es fogszínben, némi 
kréta (ez nem tuti, a 
földrajz órák nagyrészt 
autóskártyázással teltek) 
korban felhalmozódott 
fémvázzal. Leírni viszont 
sajnos nehéz azokat a 
különbségeket, melyek 
mássá, esetenként szebbé 
teszik az ilyen terepen 
való síelést és levegőben 
elkövetett mozdulatokat. 
A hó látványa, ereje, 
mennyisége – meglepő, ki 
hitte volna? Azt mondják 
ez a freeski csúcsa, ne-
hézségben és katartikus 
élményben egyaránt. Még 
az a sok századjára butí-
tott verzió is – melyben 

idén egy napra részem lehetett – elemi 
erővel ejti rabbá az eddig pogány síelőt. 
Az első élmények után nem is képes 
másra csak heves pislogásra, üdvrival-
gásra és nem értésre. Mi ez a két csónak 
a lábam alatt? Na és vajon eddig miért 
nem költöttem napi 25 ajurót ilyen léc 

2014 Március 29



bérlésére? Megsúgom, a válasz az előző 
mondatban foglaltatik. 

Csónak, elf cipő, varázsgerenda. 
Mindegy mihez hasonlítjuk, ezzel a 
lábunk alatt ott hajtjuk, lehetőleg nem 
orrba, hanem igába a nem kevés Newton 
súlyú fehér port, ahol éppen szeretnénk. 
Pályán is – jó értelemben – vicces vele 
menni. Kicsit túl puha, apró buckákon 
maximális kitéréssel rezeg, de ezek 
messze megbocsájthatók, mert szép és 
öröm vele a hóaratás.

 A helyzet az, hogy a komoly financi-
ális együttható ellenére ki kell jelente-
nem, hogy ehhez fogható Élményben, 
Örömben eddig nem volt részem. A 
képlet egyszerűségéhez képest – lényeg 
a szélesség – nem is olyan régen kerül-
tek forgalomba ezek a fegyverek. Árfek-
vésük azonban nem a Bálint-napi –vagy 
közismertebb, de kevésbé fontos nevén 
Valentin-napi – ajándék kategóriába 
esik. A léc vízisíhez hasonlító perverz 
szélessége és egyéb speciális kialakításai 
miatt azonban mély hóban esélytelen 
más fadarabbal élvezettel haladni. 

Amíg én próbáltam rendeltetéséhez 
méltó módon bánni Vele, addig Ő csak 
röhögött, hogy ez a napja laza lesz. 
Valami hülye magyar 
kibérelte és még közös 
képet is akart – lett. 
Mellettem még a nyug-
díjas kort is megérné, 
bár nem biztos, hogy 
Nála ez lenne az er-
ste szempont. YOLO 
vagy mi. Ott vannak 
viszont azon kevesek 
is, akik nap mint nap 
magukévá teszik, egy-
egy troposzférikus 
nagyságrendű ugrással 
pedig a csúcsra juttat-
ják Őket. Eric Pollard, 
Candide Thovex, Chris 
Benchetler, Tim Durtschi, 
Adam Delorme és még 
sorolhatnám, de talán 
ők azok, akik a legszebb 
hármasokat alkotják a 
tutajos-csónak-hegy 
terén.

- Rongálás? -

Urban. Ide legfőképp 
kreativitás szükségel-
tetik. Korlátok (síelés 
témakörben Főszerkesztő 

Úr kedvence), falak, játszóterek, munka-
gépek, kukák és minden egyéb, melynek 
nem rendeltetésszerű használatáért ki 
lehet hívni a rendőröket. A nagyma-
mák reflexből szólnának be a korláton 
huligánkodóknak (ahogy azt a buszon 
egymást túllicitálva gyakorolják – tisz-
telet a kivételnek), hogy – „fiatalember, a 
táskája!”. Csak hát ez nem busz, hanem 
közterület, „rendőri intézkedés, az kell 
ezeknek” – villan az ötlet a micisapkák 
alatt. Itt azért ugye nem árt a genitális 
régió defenziójára gondolni – elsősor-
ban nem a nagymama botja ellen. Le-
gyen ez pöttyös labda, gyerek bukósisak, 
szuszpenzor vagy egyéni kanállal vett 
közepes sűrűségű szilikon lenyomat 
alapján fogtechnikán készülő, műanyag 
testiskosár. Ha megvan a kellő védelem, 
némi lendület is obligát követelmény, 
ami van, hogy ritka madár a városi 
környezetben. Kutya, tigris, hópárduc 
használata megfelelhet, mint akcelerá-
tor, hiszen ezek nem igényelnek kőolaj 
alapú üzemanyagot, így meg legalább 
több marad nekünk, benzinvérűeknek. 
Éljen a kőolaj és az állatvédelem. Ha 
éppen nincs kéznél a fentiek egyike sem, 
akkor be lehet szerezni speciális, feles 
keverttel azonos űrtartalmú, belsőégésű 
motor által működtetett „behúzót” vagy 
aggregátort. Ha pedig a helyviszonyok 

engedik, jó a lábpedálos (ha már kiro-
hadt a padlólemez) kis Polski is, főleg ha 
rásegít az az őszinte 23 lóerő.  Akadnak 
helyek (például Finnország), ahol akár-
mi is közöljön energiát a lelkes fiatallal, 
mire a korláthoz ér, megáll. Betonon 
pláne. Itt lehet alkalmazni pár trükköt: 
gördeszkára állni és hajtani magunkat 
vagy csak egyszerűen megkérni az öcsit, 
hogy kapjon fel, fusson – közben még 
gyors kitérő a boltba szotyiért –, majd 
dobjon rá a korlátra. Ez elsősorban 
annak való, aki sem a lécét, sem a testét 
nem félti vagy már szerzett rutint havas 
környezetben található elemeken.

- Játszótér -

A park az egy összefüggő, kiépített 
ugratókkal és csúszásra alkalmas dobo-
zokkal, korlátokkal teletűzdelt pálya. 
Onnan lehet még felismerni, hogy 
nagyon sokan állnak mellette, ellenben 
kevesen használják – legalábbis az átlag 
síterepeken. Néha lehet látni a bátor 
apukákat, akik fiaiknak szeretnének 
imponálni, hogy nem csak az a fiatal 
hülyegyerek azzal a vicces télapószán 
léccel tud ám ugratni. Magas vérnyomás 
ide vagy oda, fater betörősapkával a 
fején már indul is neki az ugratónak. 
A 2003-as lesikló világbajnokság köz-
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vetítésére visszaemlékezvén próbálja 
felidézni Walchhofer Misi testtartását. 
Lehet, hogy ez másik kategória, de 
nem baj, gondolja, sebesség kell ide 
meg pelenka, a végén meg majd egy 
Spitz. Már kezd olyan közel lenni az 
ugrató, hogy jön a „húúú***********g”, 
főleg, hogy kettő van belőle. Legyen a 
nagyobb, hadd örüljön a gyerek – csak 
az asszony ne csessze el a videót –, 
gondolja apuka, miközben rapidan 
kezdi belátni, hogy veszélyben lehet a 
Spitz. Na meg kié legyen a nagypapa 
fali órája? „Én vagyok a leggyorsabb, 
botokat a magasba” tartással repül is kis 
Andriska hőse a „hu*****g” rövidített 
2.0-ás verziójával tudatva az egész 
pályarendszerrel, hüttékben germknö-
delezőkkel és mirelit mogyorót gyűjtő 
mókusokkal, hogy figyelem – valami 
lesz. Anyuka keze szájhoz, enyhe 
sikoly, videokamera elejt, apuka meg 
csak repül gyertyában. Nyolcéves And-

riska POV nézet – papa fel, el, le – sok. 
1-es puffanó hangjelenség, becsapódás. 
Fater csúszik az újonnan vett sínad-
rágban, első bevillanó gondolat – csak 
el ne kopjon. Miután mozgási ener-
giája már elenyészőre csökken, rájön, 
hogy nem csak a gatya a fontos – ki-
folyt  a pálinka von Pali bácsi. Vérből 
lesz új, Pali bá tavalyi szilvájából nem. 
Gatyán metszett sérülés, de jó lesz 
majd így is a gyereknek, ha nagy lesz. 
A többit meg majd megnézi otthon a 
szomszéd doktor. Itt-ott kicsit fáj, de 
ki van fizetve a bérlet, nincs megállás. 
Kamera kaputt, anyuka letol, Spitz, 
felvonó, anyuka letol, csúszás, felvonó, 
tolakodás, csúszás, tartalék Pali bá’s 
finest a gyerek hátizsákjából – hiszen 
minden rendes családban a gyerek 
cipekedik.

Azért szerencsére a fenti esetet rit-
kán látni, ugyanúgy, mint átlag sítere-

pen igazán szép, gyakorlott síelő által 
kivitelezett trükköt. Itt vetődik fel 
az, ami egy szint után már csak ízlés 
dolga – mi néz ki jobban? A legtech-
nikásabbaknak természetesen a minél 
több fordulatot, csavart tartalmazó 
ugrások számítanak, négyzetes arány-
ban a levegőben töltött idővel és a 
lécek egymáshoz viszonyított helyze-
tétől, mint trükk. Mivel jobb esetben 
kettő van belőle, ezért a lécekkel elég 
sok mindent lehet művelni a levegő-
ben. Plusz még jön rá pár faktor, hogy 
melyik kezünkkel fogjuk meg, estébé. 
És most következik az, amin viszont 
szerintem az egész áll vagy bukik. A 
lazaság. Mennyire tudja úgy végrehaj-
tani az adott mozgásformát, hogy az 
olyan természetesnek látsszon, mintha 
csak a reggeli kakaót kevergetné. Ez 
bizony viszont valahol vissza is csatol 
az elejére – egy bizonyos nehézségi 
fok felett romlik az „ezt a térdemben 

lévő csavarból is kirázom” képesség. 
Ez egy hihetetlenül gyorsan fejlődő, 
folyamatosan bonyolódó trükkökkel 
vértezett sportág, azonban számomra 
(is?) van egy határ, ami felett már 
sok. Követhetetlen és erőltetett. Légy 
(ugye ők a moziban kockánként látják 
a vetítést) legyen a talpán, aki az ösz-
szes tengely körüli forgást leszámolja 
egy 30 méteres ugrás során. Ezért nem 
szólok a különböző versenyekről, ahol 
a hatalmas nyomás és nyerni vágyás 
miatt sokszor az előbb említett feed-
back érvényesül. Igazából a kötetlen, 
profik által meghívásos alapon szer-
vezett freeski eseményeket említeném 
meg röviden. A méltán híres Candide 
Invitational La Plagne-ban és a B&E 
Invitational 2014. április 6-án Les 

Arcs-ban Phil Casabon és Henrik Har-
laut szervezésében. 

Vannak síelők, akiket az összes közül 
ki lehet szúrni a stílusukról. Nem 
síelnek, táncolnak. Ránézésre nem 
túl bonyolult mozdulatokat hoznak 
össze úgy, hogy kicsordul a hozzáértő 
könnye. Mintha csak cérnán húznák 
le a pályán. A trükkök mellett minden 
egyes egyszerű kis kanyarnak megvan 
a szerepe. Meiner Meinung nach 
nincs szebb annál, mint amikor egye-
nesen repül a síelő a levegőben, nem 
elsietve tesz egy megtévesztő csavarást, 
visszahúzza egyenesbe, majd korri-
gálás és berugózásmentesen ér földet, 
mintha nem is repült volna 15 métert. 
A lényeg pedig az egészben az, hogy 

mindezt rükvercben. Így ugrik el és 
érkezik is le. Azok a szép, hosszú ferde 
hajítások/hajítottságok során kitelje-
sedő lassú, kifinomult forgások. Olyan 
ennek a magyarázatával próbálkozni, 
mint egy Porsche motor hathengeres 
bokszerhangját paint-ben touchpaddel 
lefesteni. Nehéz. Pingáljanak inkább 
pixeleket az Olvasó képernyőjére az 
ő mozgókép dokumentációik – Adam 
Delorme, fent említett, legendás Can-
dide Thovex, Henrik Harlaut, Phil 
Casabon, Lucas Stal Madison és Sig 
Tveit.

- Az örök versus -

Kissé ugyan már megpendítettem 
a snowboard vs. freeski örök, „Porschét 
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vagy Ferrarit?” dilemmához hasonlatos globális kérdéskörét, 
most azonban tessék megengedni, hogy gyorsan pár hiper-
szubjektív mondatban argumentáljak. Először is ez az, amit 
ismerek. Ugyan láttam videókat, megfigyeltem boardosokat, 
de kipróbálni nem volt szerencsém. Nem is tervezem évi pár 
napos havon töltött időmet másra pazarolni, mint a síelésre. 
A boardon a lábak, mint pillérek össze vannak sínezve, egy-
mástól független mozgásra képtelenek. Ez alapból limitálja 
a létrehozható trükkök kvantitatív jellegét. Ami szerintem 
lényegesebb – szintén a rögzítettségből kifolyólag –, a „kva-
liti”. Korrigálásra sokkal kisebb lehetőségük van, levegőben 
és leérkezéskor egyaránt, ami egy bizonyos nehézségi szint 
felett kicsit nehézkessé, kevésbé precízzé teszi a mozdulatsort. 
Oka – a pillérek helyzete, egyértelmű. Természetesen minden 
elismerésem azé a boardosé, aki ezt a nézővel feledtetni tudja. 
Lécen ezek sokkal egyszerűbbek, kezdők is hamar eljuthatnak 
arra a szintre, hogy ha kis trükköket is, de azokat szépen végre 
tudják hajtani. Nincs még egy ilyen extrém sport, melyben ek-
kora szabadságot kaphatna az egyén mozgások terén nyújtha-

tó kifejezőképessége. A Stílus. Gondoljunk csak bele. A lécek a 
láb, a botok pedig a karok indirekt meghosszabbításai, melyek 
kapcsolódásai pontjai között ráadásul ízületes mozgások meg-
engedettek. Plusz az említett variabilitást növelő lehetőségek. 
Akit ez valamennyire megfogott, azoknak ajánlom a Level 
1 által évente készített freeski filmeket. Rövidebb klipeket a 
zapiks.com-on (ajánlom a „zema - kläppen”-re való rákeresést) 
és a vimeo-n (Adam Delorme - a walk in the park) lehet találni. 

- Exvocatio -

Úgy ténylegesen sajnos keveset találkozom a síeléssel, éven-
te egy hetet, de azok igen heves, kivilágított pályák esetén 
többéjszakás, forró kalandok. Na de szerencsére van az inter-
net, amin keresztül még nyáron is olvadáspont alatt tudjuk 
tartani kapcsolatunkat, hosszabb ideig egymást nem feledve. 
Hát igen, gáz Confabulában először szerelmet vallani, még 
akkor is, ha azt 2232 szó zengi.
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A Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karán -a Dunántúlon 
egyedüliként- 2000 szeptembere óta folyik 
gyógyszerész-képzés. Az első diplomaá-
tadást követő párhuzamos akkreditácókor,  
2006-ban a Magyar Akkreditácós Bizottság 
(MAB) már alkalmasnak találta a szakot és 
az azon folyó képzést a karosodásra. 

Azóta a szakvezetés minden törekvése 
afelé irányul, hogy a karosodás addig el 
nem ért feltételei teljesüljenek. Ekkor még 
több saját intézet  és megfelelő létszámú 
oktatói gárda hiányzott a karosodás fel-
tételei közül. Mára szakunk 46 fős teljes 
munkaidővel foglalkoztatott oktatóval ren-
delkezik, mely meghaladja a karosodáshoz 
szükséges 40 fős minimális létszámot. 
Egyéb feltétel volt még a megfelelő lét-
számú és hírnevű külföldi-képzés. Jelenleg 
a szak képzési kapacitása 40 külföldi diák 
képzésére elegendő a 80 magyar hallgató 
mellett. Ezt a 120 fős létszámot a jövőben 
tovább kívánjuk bővíteni. Mindemellett 
célunk minél jobb kvalitásokkal rendelke-

ző hallgatók felvétele. Hosszútávú céljaink 
között szerepel német nyelvű képzés indí-
tása is. 
Mindezek előkészítésére az oktatók angol 
és német nyelvű oktatása, tobábbképzése 
már elkezdődött a külön erre a célra fenn-
tartott alapból.

Egy kar fenntartásához szükséges kuta-
tások folytatásához stabilabb financiális 
háttér szükséges. 
Ennek első lépése a Richter Gedeon Nyrt.-
vel kötendő kutatási keretszerződés. 
Ennek keretein belül a gyógyszergyár 
lehetőséget biztosít a leendő karnak, hogy 
pályázati kiírásaira pályamunkát nyújtson 
be.

A karosodás végső, az egyetemet is érintő 
lépése a szenátusi felterjesztés elfogadása 
volt. Ezt követően az Oktatási Hivatal vé-
leményezi a karalapítás dokumentációját, 
majd ajánlást tesz az Államtitkárnak, aki a 
Rektoron keresztül tudatja a jóváhagyását.

 

Úton a 
karosodás felé
írta: Bella Richárd, Héher Péter
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A TDK az interdiszciplináris verőterem, ahol egy TDK mind felett? Nem egészen. 

A Tudományos Diákkör sokszor nem ismert, igának tekintett vagy méltatlanul halogatott. Soroza-
tunkban, borozgató hangulatban, feltett 5 standard kérdéssel igyekszünk bemutatni TDK-s hall-
gatótársainkat és az ő munkájukat. A homloktérbe rendezett laborok kedélyes világán túl, egy Er-
lenmeyer-korttyal beljebb, a sciencben fesztelenül konverzálunk studykról, állatkísérletekről vagy 
éppen invazív emberi terápiákról. 

A széria második alkalmával Jüngling Adél ötödéves orvostanhallgatóval beszélgettünk.

1Mi a kutatási területed?

Az Anatómiai Intézetben Prof. Reglődi Dóra 
által vezetett PTE-MTA PACAP „Lendület” 
munkacsoporthoz korábbi  gyakorlatvezetőm 
javaslata alapján csatlakoztam.  A kutató-

csoport a  PACAP neuropeptid hatásaival foglalkozik.  
Már a kezdetektől fogva két különböző kutatási té-
mához is csatlakoztam.  A PACAP hatásait vizsgáljuk 
Parkinson-kórt modellező állatkísérletekben és a fog-
fejlődésben. Nemrég egy újabb irányban indultunk el: 
azt vizsgáljuk, hogy az ingergazdag környezet kedvező 
hatásokkal bír-e olyan patkányokban, amikben Parkin-
son-kórt idéztünk elő.

TDKzz! - 5 kérdés a TDK-ról

2Mióta foglalkozol ezzel, és milyen 
eredményeket értél el?

Közel három éve TDK-zom, másod év vége 
óta és úgy gondolom ez alatt az idő alatt 
sokkal többet adott nekem ez a tevékenység, 

mint azt valaha is gondoltam volna. Amire igazán büsz-
ke vagyok, hogy a tavalyi évben két előadással is kiju-
tottam az OTDK-ra és ezekkel  I. és II. helyezést értem 
el. Amellett, hogy több konferenciára is eljuthattam, az 
is lendületet adott, hogy sikerült elnyernem a Nemzeti 
Kiválóság Program Eötvös Lóránd Hallgatói ösztöndíját. 
Mindezt természetesen nem érhettem volna el témave-
zetőm, Dr. Tamás Andrea odaadó támogatása és az egész 
munkacsoport segítsége nélkül.
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3Kutatásod a későbbiekben milyen or-
vosgyakorlati haszonnal szolgálhat?

Kísérleteinkben a Parkinson-kórt modellez-
zük, aminek a terápiájában jelenleg nem áll 
rendelkezésünkre olyan módszer, amely meg-

állítaná a folyamat progresszióját. A PACAP egy olyan 
peptid, aminek ismert a neuroprotektív hatása, ezért 
idegrendszeri károsodással járó kórképekben oki terápia-
ként szolgálhatna. A klinikai felhasználásához természe-
tesen még sok év kutatómunkája szükséges. 

4Milyen hosszú távú terveid vannak a 
kutatással kapcsolatban?

Először is rövidtávon szeretnék a megkezdett 
kutatásokban TDK-sként továbbra is részt 
venni és hallgatói konferenciákon szerepelni, 

hiszen ezek rengeteg élményt és tapasztalatot nyújtanak. 
Hosszú távon komolyan gondolkodom a kutatói pályán, 
aminek első lépése a PhD fokozat megszerzése lenne. 
Ebben mindenképpen előnyömre válhatnak a TDK-s 
ismeretek.

5Milyennek látod az itthoni kutatások 
kvalitását szakmailag a külföldön fo-
lyókkal összehasonlítva?

Hallgatóként ezt nehéz megítélni, de idén 
nyáron lehetőségem nyílt részt venni a két 

évenete megrendezésre kerülő nemzetközi PACAP 
konferencián, amit ebben az évben munkacsoportunk 
rendezett. A konferencián részt vett majdnem az összes 
nemzetközileg elismert PACAP kutató akik módszere-
ivel és eredményeivel lehetőségem nyílt megismerkedni. 
Úgy gondolom, a sikeres pályázatoknak és támogatá-
soknak köszönhetően a pécsi PACAP munkacsoport az 
egyik legtöbb eredményt felmutató kutatócsoportnak 

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működ-
tetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Vajon mi kell ahhoz, hogy valaki 
szépségideál lehessen? Egy mély 
szempár, szép arc, egy formás testrész 
vagy csinos öltözék, esetleg mindez 
együtt vagy talán egyik sem? Minden 
kornak, időszaknak megvolt/van az 
ideálja, az a női alak, aki az eszményi 
szépséget jelképezte.

Az őskorban a termékenységet 
sejtető testrészek dússága vonzotta a 
férfiakat. A Willendorfi Vénusz idealizált 
alakja szerint a széles csípő, a fartájék 
termetessége, és a keblek teltsége 
az életerős utód világra hozásáról 
tanúskodott.

Az ókori Római Birodalomban 
ehhez képest megváltozott az 
ideálisról alkotott kép. Tudósok, 
filozófusok vallották, hogy a szépség 
a részek arányában és elrendezésében 
mutatkozott meg. Azokat a nőket 

részesítették előnyben, akik szabályos 
arcvonásokkal, kis mellel rendelkeztek, 
és alakjuk, testrészeik egyensúlyt 
sugalltak, mint például a Milói Vénusz.

A középkorban a tökéletesség volt az 
elvárás. Dürer szerint a mértékletesség 
jelentett egyet a szépséggel.

A vándorló és honfoglaló népeknél – 
nálunk magyaroknál is, az erős, lovon 
ülő nő számított ideálisnak, akik nem 
húzták ki magukat a munka és a harc 
alól és ugyanolyan öltözéket viseltek, 
mint a férfiak. Ilyen volt Géza fejedelem 
felesége, Sarolta.

A hittérítéseknek és a kereszténység 
elterjedésének következménye volt, hogy 
Éva és Mária vált hasonlítási alappá. 
Előbbi a megtestesült gonosz, a csábító, 
a bűnös, aki időről időre felbukkan egy-
egy nőben. Utóbbi a szent életű, szűz 
édesanya. Ezekből a tulajdonságokból 

Szépségideálok 
változása
(avagy hogyan jutottunk el a 
plasztikáig?)

Eredeti: Ogilvy 
Frankfurt ügynökség

Írta: Csárdi Klaudia
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építkezve a nőábrázolás a morális 
értékeket hangsúlyozta. A világi 
értékekhez, és a testi léthez való 
viszony is gyökeresen megváltozott, 
az emberek csuhákba öltöztek, vaskos 
ruhákat viseltek eltakarva minden 
testrészüket, a lélek tisztasága volt a cél. 
Ebből adódóan a vonzerő, az erotika 
bűnnek számított, elegendő volt ahhoz, 
hogy egy nőt gonosz boszorkánynak 
bélyegezzenek, és kivégezzék.

A reneszánsz meghozta az 
újjászületést. A szabályos, természetes 
szépség került előtérbe. Eszményinek 
számított a gyermekien hamvas, 
ártatlannak tűnő nő hosszú selymes 
hajjal, ovális arccal, széles csípővel és 
telt combbal, akinek termete magas, 
mozgása kecses, tartása elegáns. Ebben 
a korban az ideált képviselte Izabella, a 
spanyolok uralkodónője.

A gazdagság és a pompa időszakában 
a telt idomok hódítottak. Vitalitás, 
érzékiség, leplezetlen, dús keblek, 
darázsderék és a jólétet sugalló 
fartájék – ezek tettek kívánatossá egy 
igazi barokk hölgyet. Ebben a korban 
különösen divatba jött a fűző használata, 
és mint a túldíszítettség egyik eszköze, 
megjelent a paróka.

A XVIII. század végén megjelenő 
romantika új ideálokat teremt. A szép 
egyenlővé válik a szabálytalannal, a 
képszerűséggel. Az eszményített nőn 
kettősség figyelhető meg: titokzatos 
szépségű, karcsú, törékenynek tűnő, 
sápadt, melankolikus tekintetű, ennek 
ellenére szeme csillogása, misztikus 
mélysége tette élettel telivé, tüzessé és 
szenvedélyessé.

A XX. század felgyorsult eseményei 
miatt egy-egy évtized ugrásszerű 

változásokat hozott.
Az 1910-es évekre a fűzők használata 

eltűnik, a természetes karcsúság hódít, 
előtérbe kerülnek szétnyíló szoknyák és 
a kosztümök. A divat diktátorává Coco 
Chanel vált, hatalmas sikereket aratott 
előbb kalapjaival, majd ruhadarabokkal, 
ékszerekkel és kozmetikai cikkekkel. 
A francia eleganciát képviselve vált 
a modern, felszabadult, gyönyörű nő 
szimbólumává.

Az I. világháború után a dolgozó 
nő testesítette meg az ideálist. A 
munka velejárója a sportosabb 
alkat, a strapabírás ás a finomkodás 
mellőzése, ezért a férfiak ízlésében 
a vékony és lapos alkatú hölgyek 
kovácsolhattak előnyöket maguknak. A 
Charleston korszakában a kényelmes 
ruhák és a könnyedség hódított, a 
báj képviselőjeként Josephine Baker, 
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táncosnő lépett fel.
A ’30-as évek ideáljaként Marlane 

Dietrich tűnt fel púderes, hófehér 
bőrével, rúzsozott ajkával és festékkel 
borított arcával. „Konkurenciája” Greta 
Garbo volt, a szőke, göndör hajú, 
ábrándos tekintetű szépség.

A II. világháború idején a sportos 
elegancia, a teltebb alkat számított. 
A hirtelen népességcsökkenés miatt 
fontossá vált a nemzőképesség, 
a szülésre való rátermettség 
szimbolizálása. 
A békekötések után az európai és angol 
ideálok merőben eltértek egymástól, 
előbbi a konzervatívságot követte, 
utóbbiban pedig a vászonra vetített 
mozifilm egyre nagyobb népszerűsége 
miatt kialakult a sztárkultusz. A 
televízió, a képes újságok, a média 
elterjedése vezetett ahhoz, hogy ezeken 
keresztül terjedt a legújabb divat, ezek 
sugallata alapján dőlt el, mi számít 
szépnek.

Az 1950-es években minden férfi 
álma Marylin Monroe lett. Filmes 
szerepeivel kiérdemelte közönségének 
imádatát. Telt idomai – széles csípője, 
párnás combja, dús keble –, keskeny 
dereka, szőke haja, finom vonásai, kihívó 
öltözködése vonzotta a tekinteteket. 
Niagara c. filmjével aratott sikerei után 
Amerika szexistennőjévé emelték. Mi 
tette őt azzá, amivé lett, mivel érte 
el azt, hogy a fél világot megőrjítse? 
Talán a benne lévő szöges ellentét 
volt a titka! Vonzó külseje ellenére 
önbizalomhiányban szenvedett: ekkora 
sztárként sem volt megelégedve 
teljesen arcfelépítésével, ennek 
következményeként plasztikai műtéten 
esett át, állán porcbeültetést végeztek.

Az 1960-as évek Amerikájának 
eszményített szépségévé Audrey 
Hepburn vált. Minden mozdulata 
előkelő származását idézte, a maga 
törékeny alkatával, szelídségével, elegáns 
stílusával sikerült belopnia magát a 
közönség szívébe. Ezzel egy időben 
kitört Twiggy-láz, a csontsovány modell 
egy szempillantás alatt lett népszerű. 
Az angliai születésű lány köztudottan 
bulímiás és anorexiás volt. Az őt 
bemutató divatlapokat azzal vádolták, 
hogy nem egészséges ideált állít a nők 
elé.

Természetesség, egyszerűség, ápoltság 
– a ’70-es évek kulcsszavai. És aki 
mindezt megtestesítette az Farraw 
Fawcett volt, a Charlie angyalai c. 
sorozat szereplője.

1980-as évek. Feltűnik Madonna, aki 
megteremti a kisportolt női test divatját, 

ami nem jelentett egyet a soványsággal, 
inkább előtérbe helyezte a feszes hasat, 
feneket, és az izmos lábat. Angliában 
hercegnőt koronáztak. Emberek millió 
kezdtek el rajongani érte: Diana a 
fiatalosságával és természetességével 
bizonyította, hogy királyi méltósága 
ellenére sem szállt fel a fényűzés 
hintójára, magához hű maradt, 
megőrizte eredetiségét.

Az 1990-es években a feltűnőség 
és különlegesség hívta fel a figyelmet 
magára, így vált népszerűvé Julia Roberts 
nagy szájával és Cindy Crawford a 
szépségpöttyével.

Az ezredforduló hatalmas 
változásokat hozott. Előtérbe kerültek 
a szupermodellek, mint például Kate 
Moss, aki 170 cm-es magasságával akkor 
csupán csak 40 kg-ot nyomott. Alakja 
és arca nem volt tökéletes, egyedisége 
vonzotta az embereket. Nicole Kidman 
sportos alakjával hódított, Pamela 
Anderson hatalmas mellével – melyet 
plasztikai műtét során kapott – 
nyűgözte le rajongóit.

Ettől kezdve a kifutón tipegő magas, 
vékony lányok elevenítik meg az ideális 
nő fogalmát. A média által belénk 
sulykolt, divatmagazinok címlapjain 
díszelgő csontkollekciók testesítik meg 
a „szépséget”. De vajon tényleg ez lenne 
az egészséges?

Ez a kialakult kép drámai hatással van 
a még fejlődő, és már felnőtt szervezetre 
is – egyszerű nők milliói szenvednek 
önbizalomhiányban. Felmérések 
alapján 90%-uk valamit megváltoztatna 
saját magán, elsősorban a testsúlyt. A 
hölgyek több mint fele tartózkodik 
valamilyen tevékenységtől, mert nincs 
megelégedve önmagával, ezért nem mer 
nyitott lenni. Sajnálatos módon egyre 
elterjedtebbek az evészavarokkal járó 
betegségek (anorexia, bulímia), a nők 
egy tizede szenved valamelyikben. 

A gyengébbik nem képviselőinek 
25%-a gondolkodik plasztikai műtéten, 
akik csak azért feküdnének kés alá, hogy 
megfeleljenek a társadalom által szűkre 
szabott szépségideálnak, és vonzónak 
érezhessék magukat.

Írta: Csárdi Klaudia
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1. Róma és a pizza

A turista addig megy, amíg a szállodából 
kapott kis térkép jelzései és a belváros 
peremei körvonalazódnak. Szerencsés 
véletlen, hogy sikerült megtalálni talán 
a város egyik legfinomabb és gazdasági 
szempontból is legmegfelelőbb éttermét. 
Róma szórakozó negyedében járunk: kis 
utcák, félelmetes sikátorok, borostyán a 
romos épületeken, bárok és éttermek so-
kasága. Olyan jólesően kusza itt minden. 
Az év minden napján nyüzsgő negyed-
ben a hideg ellenére mindenki boldogan 
sétál és az utcák tele vannak fiatalokkal. 
Szemet szúr egy emberekkel zsúfolásig 
teli fűtött terasz. Az étterem előtti étlap 
kínálata mindent elárul: 2-5 euró között 
kínálnak minden pizzát, ami Rómában 
nagyon olcsónak számít a belvárosi 8 
eurótól kezdődő pizzaárakhoz képest. 
A borravalót is előre „jelzik”, 1,5 eu-
rót számolnak fel személyenként, mint 
szervizdíj.

Az itthon „pizzaként” emlegetett tészta 
kinézetét és ízét felejtsük el és gondol-
junk bele a következőkbe: kemencében 
sült, vékony, ropogós és friss tészta, ami-
hez nagyjából 10-15 különböző feltétből 
válogatnak. Ezek a feltétek nagyjából a 
házilag készített paradicsomszósz, friss 
rukkola, hajszálvékony, már-már átlát-
szó prosciutto, parmezán, olívabogyó és 
szárított paradicsom tengelyen mozog-
nak. Minden pizzéria ezeket a feltéteket 
variálja egy-két plusszal, mint például a 
tenger gyümölcsei és az articsóka.

2. Róma és a fagyi

A januárban itt hidegnek számító idő 
(+5 °C) ellenére úgy éreztem semmi sem 
tántoríthat el attól, hogy megkóstoljam 
a híres olasz fagyit. A Vatikáni Múzeum 
és a Szent Péter tér között, Vatikán hatal-
mas falai mellett található Róma egyik 
legnépszerűbb és legfinomabb fagylaltja. 
Az apró és szűk helyen 20 különböző, 

frissen készített fagyi közül válogat-
hatunk… Mindkét alkalommal három 
kedves fiatalember viselte el olaszul való 
próbálkozásaimat, hogy sikerüljön a be-
tanult az „Uno mango per favore” mon-
datot elmotyogni és utána Grazie-vel 
elköszönni. A nekik vicces, nekem kínos 
szituáció után sikerült az első olyan fa-
gyit megkóstolni, aminek íze 90%-ban 
megegyezett a névadó gyümölccsel vagy 
édességgel. Az árak az ízkavalkádhoz és 
a mennyiséghez képest teljesen reálisak: 
kicsi 2 euró, normál 2,5 és nagy 3 euró. 
A „kicsi” méret az itthoni 3 gombócnak 
felel meg.

3. Róma és a tészta

Itthon már elterveztem, hogy a Via dei 
Coronari-n található kis Homemade Pas-
ta bárt meglátogatom. Ahogy az lenni 
szokott az utószezon miatt zárva tart 
február 4-ig. A hideg miatt a keresgé-
léstől is elment a kedvem, ezért a szu-

Így zabáld fel Rómát Tipp!
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permarketben négy óriáspolcnyi és három hűtőnyi 
(előfőzött) tészta közül válogathattam. Az előfőzött 
spagettitészta került kiválasztásra és a két polcnyi 
paradicsomszósz átböngészése után begolyózott ál-
lapotban megvettük a legközelebb eső parmezánt is. 
Otthon sütőben sült paradicsomszószos tészta került 
az asztalra aranybarnára pirult parmezánnal a tetején. 
A tészta íze merőben más, mint az otthon kapható 
száraz spagettinek és ez már a harmadik olyan étel, 
aminek a valódi ízét csak most érezhettem.

4. Róma és a szupermarketek

A térdig érő esőzés és Róma csatornarendszerének 
köszönhetően az átázás- és fázás határán felültünk a 
buszra és egy külvárosi bevásárlóközpontba vezetett 
az utunk. Az itteni Auchanra esett a választásunk a 
vacsora alapanyagainak megvásárlásához. A zöldsé-
ges-gyümölcsös részleg egy valódi piac érzetét keltette 
bennünk: rengeteg ember, megszámlálhatatlan meny-
nyiségű friss áru. Már csak a kínálgató és üvöltő ola-
szok hiányoztak, de az utóbbiból itt is akadt egy-kettő. 
Amit megemlítenék még, és otthon ilyen széles reper-
toár talán soha nem lesz meglelhető, azok a sajtok és a 
sonkák. Három-négy pult keresztezi egymást a külön-
böző ízű, színű és árú választék között.

5. Calcata és a desszert

Rómától 50 km-re található szintén Lazio megye Cal-
cata nevű sziklafaluja. Ez az aprócska sziklalábon álló 

falu egy régi várromra emlékeztet. Hatalmas, boltíves 
kapun kell keresztül menni, hogy a falu utcáira lép-
hessünk. Még mindig macskakő lapul a lábunk alatt 
és semmiféle 21. századi idegenkezűség sem látszik. 
Kivételt képez egy hivatal és pár apró étterem, vala-
mint kávézó. Erről is csak pár zászló, plakát és hirdetés 
árulkodik. Calcataban minden lakó próbálja megőriz-
ni a falu jellegzetességét és varázsát, amit az első pilla-
nattól kezdve – amint belépsz azon a bizonyos kapun 
– érezni lehet. Ha kimerészkedsz a szikla szélére vagy 
találsz egy kis eldugott teraszt, ott a csörgedező patak 
hangja, a mélység és az erdő látványa fogad. A világ 
legaranyosabb 101 különböző féle teáját kínáló teahá-
zára lettünk figyelmesek. Szűk, apró lépcsők vezetnek 
fel egy pazar kilátású, galériás kuckóba. A dekorációt 
saját teáskanna- és csészegyűjtemény képezte. Az ara-
nyosnak tűnő „házinéni” épp akkor tette be a sütőbe 
a második tortát, aminek az illatához hasonlót csak a 
nagymamáknál lehet érezni. Meglepően minden tö-
kéletesnek bizonyul, még WiFi is van. Egy óra teázás 
és süteménykóma után eszméltünk fel, nincs árlista. 
A kómából hamar sikerült felébredni egy 22 eurós 
számla láttán, ami három csésze teát és három szelet 
süteményt tartalmazott. Kissé duzzogva távoztunk.

Egy óra bolyongás és fényképezés után 
tudatosul az emberben, hogy ide na-
gyon is illik az a bizonyos közmondás: 
Minden út Rómába vezet.

CALCATA

La Sala, Via Tripoli 10, 01030 Calca-
ta

FAGYIZÓ

Old Bridge, Viale Bastioni di Michel-
angelo 5, 00192 Roma

TÉSZTA 

Pasta Imperiale, Via dei Coronari 
160, 00186 Roma

PIZZA

Carlo Menta, Via della Lungaretta 
101, 00153 Roma

Mit hol találsz:

Tipp!
Írta: Pámer Bettina



facebook.com/Confabula42

flickr.com/luigistrano

Róma 2766 éves, legalább is a a tradicionálisnak 
hitt születésnapja szerint, ami Kr.e. 753 Április 21. 

Mint tudjuk, Róma örök és azt is, ha már ott 
vagyunk, tegyünk is úgy, ahogy a róma-
iak. Ez előbbi garantálja, hogy sohasem 
kár újra kilátogatni, utóbbihoz pedig álljon 
itt némi guideline, csapongva ugyan a té-
mákban, de összességében azért valami 
hasznosat összegyűjtve, mindarról ami se-
gíthet minket utóbbi célunk elérésben. Né-
hány gyakorlati jó tanács, hogy mozogjunk 
otthonosan Rómában.

Aki esetleg szereti a kihívásokat és a szokásos-
nál is több myelin hüvellyel bír neuronjain és 
autóval megy Rómába jó ha tudja, hogyan is 
lehet ott parkolni. 

Először ez is olyan, mint annyi minden ott: 
kusza. A buszmegálló ugyan úgy parkoló, 
mint… a parkoló. Van azonban néhány szabály, 
amit jó figyelembe venni, ezek pedig színekkel 
is jelölve vannak. A fehér csíkozás: ingyenes és 
szabad, kék: fizetős, sárga: mozgássé-
rülteknek fenntartott hely. 

Mint minden nagyvárosban itt 
is megy a harc a turistákért a 
reptéren oda-vissza. Egy csomó 
reptéri transzferrel foglalkozó 
cég közül választhatunk olyan 
5-6 € körüli összegért, de ebben 
ugye semmi trükk nincs, hacsak 
az nem, hogy online foglás ese-
tén ez az összeg már csak 4€. 
Mindkét reptérre eljuthatunk 
azonban 1-2 €-ért is helyközi 
járatokkal. Ciampino-ról a 
Schiaffini Travellel Anagni-
na-ra, míg a Fiumicino-ról 
a Contral buszaival az EUR 
Magliana metromegállóig. 

Olaszország a maga 49 hely-
színével vezeti az UNESCO 

Világörökségi Listáját. Főszezonban, 
illetve azon a bizonyos utolsó vasárnap a 

Sixtus-kápolnába, több mint 20.000 ember 
látogat. Tavaly a Pantheont, ami ingyenes 
6.438.400 ember látogatta meg. A látniva-
lók sokaságáról az is elmond egy keveset, 

hogy a városban 35 olyan ingyenesen 
látogatható templom található, amit 

Kr.e 500 körül alapítottak.
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Az éjszakában elmerülni élből 
ne a mainstream helyeken kezd-
jünk, főleg ha az olcsón-sokat 
mentalitást követjük, habár még 
így is lejjebb kell adnunk ebből 
az ideológiából. Hangulatában 
viszont talán legjobb környékek a 
Trastevere, Pigneto és San loren-
zo (ez inkább egy utca csak sok 
szórakozóhellyel). Lokalizációtól 
függ ugyan, de nagyjából kanyar-
gós kis utcákat, tereket, rengeteg 
beülős-kiülős helyet, még több em-
bert és remek atmoszférát találunk. 
És a sör is olcsó(bb).

Ha viszont mostanában mennél Rómába készülj 
fel, hogy a Colosseum és szűk környezete, így 
az Arco di’ Costantino is komoly felújítások 
színhelye. A Forum Romanum rgy része előtt 
pedig épül a C-metró. A Colosseum 3 éves meg-
újulásának első ütemében jelenleg éppen a Via 
dei Fiori Imperiali felőli, minden Colosseumos 
turistafotók legáltalánosabbika van ellátva egy 
hatlmas állvánnyal. Kisebb csalódás talán, de a 
Spanyol lépcső előtti téren álló szökőkút is para-
vánok mögé szorult. 

A hónap utolsó vasárnapja. Ha 
éppen ekkor megyünk, jó hír, 
hogy Vatikánváros múzeumostól, 
székesegyházastól ingyenes. A pár 
kilométeres sor pedig ne riasszon 
vissza, a közelkeletiek kínai áruival 
addig is meg lehet ismerkedni… 
Ha pedig már itt tartunk egy ha-
tározott NO! nem, hogy elégséges, 
de szükséges is lesz az utcai árusok 
napi cc. 50 megkeresésére.

2011-ben 5.966.200 turista 
látogatott a városba hiva-
talosan, 2012-ben pedig 

5.201.268 turista látogatott 
a Colosseumba, ami 37.52 
millió €-t generált. A már 

említett felújításra pedig 25 
millió €-t fordítanak. 
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Kinek vagy esetleg minek a hatására választotta az orvosi hivatást? Gyermek-
korában is foglalkoztatta már az orvostudomány világa?

Gyermekkoromban elsősorban az állatok világa vonzott, gyakran jártam édes-
apámmal horgászni. Kedvenc műsorom a Delta volt. Itt kerültem először kap-
csolatba orvosi kutatások ismertetésével és nagyon érdekesnek és egyben félel-
metesnek találtam az ismeretlen eredetű betegségeket. Emlékszem, komolyan 
foglalkoztatott, hogy miért alakul ki és milyen módon vezet például a rák a beteg 
halálához. A gyermekkori kérdésekre jelenlegi szakmám az elméleti orvostudo-
mány és a kórélettan nagy arányban választ ad. 
 
Ezek szerint mindig is inkább az elméleti tudományok érdekelték? 
 
Nem, én alapvetően belgyógyásznak készültem. Már negyedéves koromtól 
tudományos diákköri munkát végeztem Mózsik Gyula professzor úrnál a bel-

Sikeres nők - Interjú 
Dr. Balaskó Mártával

Dr. Balaskó Márta, 
egyetemi docens (Kó-
rélettani és Gerontoló-

giai Intézet)

Téma: Energetikai sza-
bályozás változása az 
életkorral, polyphen-

olos vegyületek hatá-
sa légúti gyulladásos 

modellekben.anorexia 
mechanizmusai, élet-

korfüggő eltérései.

írta: Horváth Katalin Barbara
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„Vegyék komo-
lyan a tanulmá-
nyaikat és hasz-
nálják ki az időt, 
mert ez az, ami 
később a legke-
vésbé pótolha-

tó.”

gyógyászaton. Az egyetem végeztével 
pedig belgyógyász rezidensnek szeret-
tem volna jelentkezni, azonban hely 
hiányában módosítani kellett az elkép-
zelésemet. Így kerültem a Kórélettani 
Intézetbe egy átmeneti helyettesítéses 
állás betöltésével Szelényi Zoltán pro-
fesszor úr támogatásával. Néhány hónap 
alatt beleszerettem a kutatók és oktatók 
világába.

Mi volt a TDK témája hallgatóként?  
 
Hallgatóként több témában is dolgoz-
tam, harmad éves koromtól az Élettani 
Intézetben Hartmann Géza, illetve 
Ángyán Lajos tanár urak vezetésével a 
fájdalom kutatásban, illetve a légzés sza-
bályozás mechanizmusainak feltárásával 
kapcsolatos kísérletekben vettem részt, 
negyedéves koromtól pedig Mózsik 
professzor úr vezetésével TDK-s társa-
immal a vagus hatás szerepét vizsgáltuk 
a gyomor nyálkahártya védelemben, a 
citoprotekcióban.

Töltött el külföldön hosszabb időt 
tanulmányút céljából? Ha igen hol és 
milyen területeken dolgozott?

Igen,1995 és 1997 között ösztöndíjjal 
francia Kanadában kutattam, a tarto-
mány székhelyén Québecben a Laval 
Egyetemen. A Michel Cabanac profesz-
szor által irányított laboratóriumban 
döntési mechanizmusokat vizsgáltunk 
konfliktus helyzetekben állatkísérletes 
modelleken.

Mi jelentette és jelenti Tanárnő szá-
mára a legnagyobb inspirációt?

A családomban nincs és nem is volt 
rajtam kívül orvos, de a munkahelyemen 
Székely Miklós professzor úr komplex, 
igényes és gyakorlatias gondolkozás-
módja - aki a rengeteg, olykor kissé kao-
tikus eredmény és információ halmazból 
mindig le tudta szűrni a lényeget és 
világos, tudományosan megalapozott 
koncepciót épített fel belőlük – nagyon 
inspirálóan hatott rám.

Mi az a legnagyobb tudományos el-
ismerés, melyre szívesen emlékszik 
vissza? 

1998-ban és 1999-ben megkaptam a 
Magyar Élettani és a Magyar Idegtudo-
mányi Társaságtól is az ifjúsági díjat.
 
 

Jelenleg vannak TDK vagy PhD hall-
gatói? 
 
Igen, több szorgalmas és okos tudo-
mányos diákkörös hallgató is dolgozik 
a vezetésem alatt, és különösen büszke 
vagyok két nagyon tehetséges és sikeres 
PhD hallgatómra dr. Rostás Ildikóra és 
dr. Tenk Juditra, akik már eddig is sok 
sikert hoztak a munkacsoportunknak.

Miért tartja fontosnak az efféle tevé-
kenységeket? 
 
A TDK-t azért tartom fontosnak, mert 
amellett, hogy elősegíti a minőségi 
orvosképzést, számomra is folyamatos 
inspirációt jelent új kutatási témákban 
elmélyülni. Ez a szó pozitív értelmében 
hasznos kihívást jelent a számomra! 
 
Ezek szerint több kutatási területen is 
tevékenykedik? 
 

A kutatásról többes számban írok, mert 
ezen a területen legfontosabb ered-
ményeimet és sikereimet egy nagyon 
dinamikus, remek csapat tagjaként dr. 
Pétervári Erika és dr. Soós Szilvia kol-
léganőmmel együttműködve értem el. 
Az általam koordinált legújabb kutatási 
témákat tekintve, egyrészt a centrális 
katabolikus corticotropin rendszer 
hozzájárulását elemezzük az energia-
háztartás korfüggő változásaihoz, mind 
krónikus, mind akut folyamatokban, 
másrészt a perifériás cholecystokinin 
rendszer energetikai hatásaival, a CCK 
receptorok szerepével kapcsolatban foly-
tatunk vizsgálatokat, mind a központi 
idegrendszerben, mind a periférián. 
Kutatási témáink szellemiségükben 
követik a Donhoffer Szilárd professzor 
úr által kezdeményezett hagyományo-
kat, és bár nagyon sok és új eszköz áll 
a rendelkezésünkre, melyek az energia 

háztartás komplex vizsgálatában orszá-
gosan egyedülállóak, mégis elmondható, 
hogy azóta is élő állatokon és komplex 
módon vizsgájuk az energiaháztartás 
szabályozó mechanizmusait. Ebben 
a munkában a mai napig támaszkod-
hatunk Székely Miklós és Szelényi 
professzor urak együttműködésére és 
tapasztalataira. Szerencsések vagyunk, 
mert munkánkat kiváló, jól képzett 
asszisztensek segítik, akik értékes tagjai 
a team-nek. Kutatócsoportunkban a 
csapatmunka elengedhetetlenül fontos, 
akárcsak a fegyelem. 

Mi óta foglalkozik oktatással? 
 
1992-ben, amikor a Kórélettani Intézet-
be kerültem lehetőségem volt egy éven 
át a gyakorlatok és előadások látogatá-
sára. Ezt követően, a külföldi tanulmá-
nyutam kivételével, folyamatosan ok-
tattam. Kezdetben magyar csoportjaim 
voltak, majd 1997-től angolul, 2006-óta 
pedig németül is oktatok. Különféle 
kultúrájú okos és tehetséges embereket 
oktatni részben komoly kihívás, részben 
nagy élmény is. Angol nyelvből már 
középiskolában felsőfokú nyelvvizsgával 
rendelkeztem, de a német nyelvet is 
nagyra értékelem, elsősorban kultúrájuk 
tisztelete miatt. 
 
Ha éppen nem az Intézetben oktat és 
kutat, akkor mit csinál szívesen?

Nagyon szeretek kertészkedni, ez volta-
képpen családi tradíció. Van egy három 
holdas kertünk, több száz gyümölcsfá-
val, mely a Dráva-síkságra néz. Ez egy 
fajta természetjárás és fizikai aktivitás 
is. Ezen kívül nagyon szeretek olvasni. 
Egyik kedvencem Popper Péter, de 
nagyon szívesen olvasom Márai Sándor 
novelláit is.
A költészetben inkább a klasszikusokat 
kedvelem, mint Arany János vagy Csoko-
nai Vitéz Mihály.

Mit üzenne útravalónak a hallgatók-
nak?

Vegyék komolyan a tanulmányaikat és 
használják ki az időt, mert ez az, ami 
később a legkevésbé pótolható. Azok a 
készségek, amelyeket hallgatóként, pl. 
a TDK keretei között el tudnak sajátí-
tani, nagyban hozzájárulnak a későbbi 
szakmai sikerekhez. Próbáljanak meg ép 
testben ép lelkek maradni. Ennek érde-
kében szorítsanak helyet a sportnak a 
rengeteg hallgatói elfoglaltság között.
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Mi-
ért döntöttetek 

úgy, hogy újságot alapítotok? 
Minek volt ebben formáló ereje? Volt olyan minta, 

amit követtetek?

Hodosi Balázs: Én nem szerepelek az alapító atyák 
között. Az újság első évében, mint gólya csatlakoztam.  
Ültünk a Kunossal a büfében és a friss újságot fikáztuk, erre 
a Lukács Miki (aki akkor már majdnem doktor volt) hall-
gatván elmés megjegyzéseinket azt mondta, hogy írjatok 
inkább bele, és azzal a lendülettel felvitt minket a szerkesz-
tőségbe. Balatincz Péter ült ott és éppen repülőgép-szi-
mulátorozott.  Erre ottmaradtunk játszani. Hogy később 
biztosítsam a rendszeres játéklehetőséget, kénytelen voltam 
elkezdeni írni, majd szerkeszteni az újságot.

A legna-
gyobb összetartó 

erő a vidám, jóked-
vű, sok- szor teljesen amatőr, 

de összetartó és szeretetteljes  csapat, 
a közös kirán- dulások, kenutúrák, a 
sörözésekbe hajlott szerkesztőségi 
ülések, a bulizás, a nagybetűs egyetemi élet 
volt. (meg az, amikor összekapcsoltuk a gépeket és 
hálózatban Doomoztunk (gyk. internet még nem létezett.))

Mintát nem követtünk, nem másoltunk senkit jöttek az 
ötletek, csináltuk.

Balatincz Péter: 1989-ben, amikor az egyetemre kerültem 
épp kimúló félben volt az újság elődje a MEDIKUS HÍR-
ADÓ. Ez még írógépen szerkesztett, kézzel összeragasztga-
tott, fénymásolással készélő újság volt. Az akkori számítás-
technikai felszerelés mindössze egy monochrom képernyős 
286-os DOS-os gép volt. Valahol még meg vannak biztos a 

Confabula
A Confabula 20 múlt. Feszes agártestének 
tradíciós súlyt adtak az eltelt évek. Ezen 
okból örömünk hajthatatlan, túláradó és 
tiszteletteljes bakancsával a kezdeteket 
felkutató útra léptünk. Interjúnkban Ba-
latincz Péter alapító főszerkesztővel 
és Hodosi Balázs felelős szerkesz-

tővel beszélgettünk a 
Confabula genezisről.

Interjú a 22 éves Con-
fabula alapítóival
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Confabula
be-

kötött szá-
mok. Mint nyűzsis ember, 

ehhez a szerkesztőséghez csatlakoztam, ami egy 
hónappal később már csak belőlem és az épp hatodéves 
főszerkesztőből állt és ilyen módon szépen el is halt. Aztán 
a főszerkesztő is inkább a tanulmányai befejezésére helyezte 
a hangsúlyt és egyedül maradtam. Ám addigra megcsapott 
a szele az újságírásnak és kényszert éreztem, hogy a régi 
romjain valami új szülessen, csak nem tudtam, hogyan, 
mivel. 2 év kellett, hogy egy Windows 3.11-el, Office 6-al 
felszerelt géphez jussak és egy újabb év, hogy megtanuljam 
a Publishert használni. Ezen egyedül egy számot raktam 
össze, ez a szám azt hiszem végleg elveszett az útókor szá-
mára. Ennek megjelenése vonzotta aztán az alapító gárda 
megalakulását.  Minta nem volt, sőt igazán elképzelés sem, 
csak nekiálltam.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért választottátok a 
Confabula nevet, hallottam elméleteket és magam is fel-
fedeztem a kórkép szimmetrikus párhuzamát, de a kérdés 
továbbra sem hagy nyugodni.

HB: Passz.

BP: Bár kicsit szégyellem, de a név nem tőlem, hanem 

Sümegi András barátomtól származott, aki nagy elánnal 
biztatott az újság írásra. Valószínűleg a név az ő pszihiátriai  
érdeklődéséből eredt és megtetszett. A cím mögé takarózva 
kicsit könnyebben lehetett az akkor még kényesnek, mára 
megmosolyogtatónak ható cikkeket megírni. Mellébeszé-
lésre azért ma is sok példát lehetne hozni.

Milyen gyakran jelentek meg a számok? Hol készültek, 
mekkora példányszámban?

BP: A technikai felszereltségből és a kis létszámú szer-
kesztő gárdából adódóan – ezért többször is esdekeltünk 
a lap hasábjain – rendszertelenül jelent meg, habár két 
hetenkénti megjelenést tűztűk ki célul. A megszerkesztett 
oldalakkal a gép akkor még 45 percet küzdött a nyomtatá-
sért, érthető miért lett 12-16 oldalas az újság. Éjszakákat 
töltöttünk el a nyomtatással, és persze rögtön feltűnt egy 
szarvashiba, ami miatt újra kellett kezdeni az egészet. A 
nyomtatást könnyítő vektorgrafikai kártyánkat 2 hét alatt 
lopták el a diákirodáról. Az újság 1000 példányban jelent 
meg és egy kis, maszek nyomdában készültek, akkor hor-
ribilisnek számító 40 ezer forintért. Az egyetem legelső 
lézerprintere nálunk volt, csodájára is járt mindenki. Az 
egyetemi nyomda akkor még erre nem volt képes.

HB: Az elején a gyakoriság teljesen változó volt. Ha so-

„Jules Winnfield: Örülünk? 

Vincent!

Vincent Vega: Örülünk”.

(Ponyvaregény)
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kan írtak, adtak le anyagot, akkor gyakrabban, ha nem volt 
cikk, akkor alig-alig jelentünk meg. A legsiralmasabb évad 
az volt- azt hiszem-, amikor a Petiék végeztek és ketten 
maradtunk a Tóth Gáborral a szerkesztőségben. Ő volt a fő 
én meg a felelős szerkesztő, abban az évben szinte minden 
számot ketten írtunk tele, mondjuk olyan is volt sajnos.

1200-as példányszámban jelentünk meg először Molnár 
Csaba nyomdájában, majd ahogy lett egyetemi nyomda, 
ott…

Tervezett tematikát akartatok követni vagy a közelmúlt 
aktualitásaira reflektálni?

HB: A témákat az egyetemi élet adta. A gólyatábor, a 
gólyabál, a medikus napok.  Ezekre próbáltunk megjelenni 
és ezekről tudósítani. Plusz a hallgatóságot, a szerkesztőség 
tagjait érintő és foglalkoztató ügyek és a „bundásegérsztori”. 
És kezdeményezések, pl a Confabulának is köszönhető a 
kerékpártároló megépítése az elméleti tömb előtt.

BP: Szerettünk volna minél több aktuál egyetempolitikai 
témát megjelentetni a friss demokrácia mentén haladva, 
később a professzori interjúkkal már tematikát is akartunk 
követni. Legfőbb célunk az akkor még nehezen, csak hir-
dető újságokon elérhető információk megosztása volt. Ne 
feledjük, az internet éra előtt voltunk még. Néha sikerült 
beletenyerelnünk…

Az aokhok.pte.hu honlapról letölthető a mindenkori 
Confabulák 90% fölötti aránya. Mivel az első újságok 
megjelenésekor 3 éves testem és az „aha” élmény közé 
éretlen idegrendszer és 130 km állt, így az olvasást mos-
tanáig halogattam. Sajnos „az első (abszolút második) 
nagy port kavart szám”, ami elérhető az I. évfolyam 2. 
száma. Ebben felfedeztem egy szomorú hurkot: az idén 
elhunyt Ember István professzor úrral itt indítottátok el 
a mai napig élő professzori interjú szériát, ahol az első 
megkérdezett akkor ő volt 39 évesen molekulákig egyező 
Tom Selleck fizimiskával. Számítottatok ilyen szívós foly-
tatásra?

BP: Bevallom őszintén, nagyon nagy örömömre szol-
gál ez a húsz éves szülinap. Féltettem az újságot, hogy a 
végzésem után ugyanúgy elsorvad, mint ahogy a Medikus 
Híradó, hiszen távozásomkor a három-négy fős szerkesztői 
gárda bővülését akkor nem láttam. Deák Péter barátom is 
hatodéves lett, és új emberek akkor még nem tűntek fel 
a láthatáron. A gyermekem mégis járni kezdett, és hogy! 
Büszke vagyok, hogy az újság azóta is többszörös díjnyer-
tes lett a diákújságok között. Arculata, tartalma profi lett! 
Annak meg külön örülök, hogy a korai számok elérhetők a 
weben, jót szórakoztam az újra olvasásukkor. Sok mindenre 
már nem is emlékeztem.

HB: Nem. Később, amikor összesen ketten csináltuk az 
újságot TG-vel akkor eléggé halódott…

Nem kerülte el a figyelmemet az Egyetempolitikai Fórum 
c. rovat. Ebben cenzúra nélkül jelenhetett meg bármi, 
ami meg is történt szügyig gázolva (párt)politikai aspek-
tusokban. Előfordult, hogy felsőbb nyomaték beleszólást 
kért a leközlendő tartalomba?

BP: Mint, mondtam, néha beletenyereltünk, akkor halálos 
problémának tűnő dolgokba. Épp csak rendszert váltottunk, 
a reflexek pedig működtek még, még ha új köntösbe is 
bújtak. Álltam én rektori, rektor helyettesi „szőnyegszélen” 
is. Jutottam át vizsgákon harmadik kísérletre úgy, hogy 
közölték, nem újságot kell szerkesztenem, hanem tanulni. 
Volt olyan vizsga, ahol már nem csak műtéttant kérdeztek, 
hanem a műtétkor használt műszerek pontos nevét, míg 
mások 10 perc alatt vizsgáztak, de hát mosolyogtam csak 
ezen. Elolvasva néhány akkori cikkemet, kezdem érteni 
miért. Mivel a Confabula továbbra is makacson megjelent 
stílusváltás jött és már rektori keretet is biztosítottak a 
megjelenéshez, és inkább a lap hasábjain vették fel időnként 
a kesztyűt

HB: A mi időnkben semmilyen pártpolitika nem volt a 
lapban. Soha semmilyen utasítást nem kaptunk az egyetemi 
vezetéstől, és senkitől sem, hogy ezt vagy azt írjuk. Az elő-
fordult, hogy olyan dolgokat feszegettünk, ami az egyetemi 
vagy a HÖK vezetésnek nem tetszett, de akkor az Ő véle-
ményüket is publikáltuk a miénk mellett. Voltak indulatok, 
botrányok, de volt párbeszéd is. 

Abban az időben a kilencvenes években nem volt ennyire 
átpolitizált az ország. Később, amikor hatodéves voltam 
elkezdődött valamiféle tapogatózó kapcsolatfelvétel a na-
gyobb pártoktól a HÖK vezetők felé, mindenféle ígérgetés-
sel, de akkor a legtöbben ezen inkább csak röhögtünk.  

Mekkora jövőt jósoltatok a lapnak, ha a diák prepozí-
ciónak vége és az autók a tenger felé néznek? Bizony-
talan volt a tovább passz? Vagy már a kezdet kezdetén 
belekapaszkodott az újság az egyetemi létbe: volt pénz, 
paripa, utánpótlás válogatott és grandiózus várakozás a 
folytatásra?

BP: Korábban említettem, hogy féltem a lap további léte 
miatt, bár ahogy mondod addigra, már volt pénz, paripa 
(486 DX4 4 MB RAM-mal, három is, meg lézernyomtató, 
meg irodai hálózat, meg megjelent a korai web), csak azo-
kat nem láttam, majd akik ezt folytatják, de hát az „élet él 
és élni akar”, és a lap felnőtt, amihez szívből gratulálok!

HB: Pénz? Paripa? Az első számítógépünk és nyomtatónk 
olyan penge volt, hogy mialatt kinyomtatta a 16 oldalas 
sima fekete fehér A4-es újságot egy példányban nyugodtan 
elmehettünk vacsorázni, mert az 2-3 óráig biztos eltartott… 
Utánpótlás volt is meg nem is, de hál istennek mindig va-
lahogy átbillentünk a holtpontokon. Aztán szépen lett OC, 
lettek számítógépek, amiket használhattunk és valahogy 
mire hatodéves lettem lett ismét egy jó csapat Haszi, Rafi, 
Árpi akik átvették a dolgokat, hála nekik.. 

Több mint 20 évvel a megjelenésük után is sokszor 
összeturbékolnak az aktualitással az írások, ami esetenként 
elmondható, hogy sajnos. Továbbra is igaz, hogy „ma 
Magyarország nem ott tart, ahol Nyugat-Európa vagy 
az Egyesült Államok”, hogy „Nem problémamegoldó, 
hanem problémakereső nemzet vagyunk” vagy ami a 
magyar kutatói „fizetést illeti, jelenleg a feleségem többet 
keres, mint én”. Számotokra milyen az elmúlt 20 év tükre 
Magyarországon külföldről nézve?
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BP: Bár én személy szerint csak időnként vagyok kül-
földön, még, de végig élve az elmúlt húsz évet nem vagyok 
túl bizakodó. Ebben az időszakban annyira kiszipolyozták 
ez egészségügyet, hogy csak a menekülés maradt, azok 
számára, akik gyógyítani akarnak, nem HBCS-t „ter-
melni”. A fiskális szemlélet kiöli az betegcentrikusságot. 
Állandóan középutakat kell keresni, hogy a legmegfele-
lőbb ellátás és finanszírozhatóság határán elbillegjünk, 
hiába látnánk a beteg számára legjobb megoldást. Lassan 
300 milliárd forintot vontak már ki az egészségügyből, 
úgyhogy a mostani politika által beharangozott 30 meg 
60 meg ki tudja hány milliárdos „fejlesztések” csak ennek 
a kis hányadát adják vissza, de a szaldó így is mínuszos 
marad. Szerintem a nemzet problémamegoldó – ezért 
is szeretik a magyar orvosokat nyugatra -, mert már rég 
halott lenne, ha nem ezt tenné. A problémákat a poli-
tika gyártja, mi meg pillanatok alatt találunk kiskaput, 
féllegális megoldásokat, ezzel tartva már csak lélegeztető 
gépen az egészségügyet. Bár a szíve ver, szuszogni géppel 
szuszog, de az agy halott.

HB: Egy furcsa szomorú dolog ez, az újság első 3 felelős 
szerkesztője (DP, HB, Haszi) itt lakik Svédországban 300 
km-es körzetben.  

Azt gondolom alapjaiban sokkal jobb a magyar helyzet, 
mint ahogy ezt otthon látjuk. Nagyon magas színvonalú 
az egészségügy, és a betegek alapjában jó ellátást kapnak. 
Sokkal több becsületes lelkiismeretes orvost ismerek, mint 
az ellenkezője.

Amivel Svédországban nem találkoztam és Magyar-
országon a jó példák ellenére is erőteljesen - sokszor az 
ellátási utat meghatározóan jelen van - az a korrupció.

Otthon sok kollega abban érdekelt, hogy minél több 
beteget láthasson a hálapénz vagy a gyógyszercégek miatt.  
Ez betegellátásban okozott visszáságain kívül, a szakmai 
utánpótlás kinevelését, továbbképzését is sokszor erősen 
hátráltatja. 
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Mennyire vagy elégedett a koncerttel?

Nagyon elégedett vagyok. Az ősbemu-
tatóknak van egy sajátos légköre, erről 
pont tegnap beszélgettem az egyik 
legkedvesebb barátommal (aki vélet-
lenül aneszteziológus és mentőorvos). 
Tudniillik a darab születése gyakorla-
tilag olyan, mint egy gyerek születése. 
Sokan azt hiszik, hogy a szerzemény 
már akkor készen van, amikor az ember 
papírra veti a kottát – no, ez tévedés. A 
darab most, az ősbemutatón születik 
meg; az alkotás és az előadás együtt 
képviseli ezt a születési folyamatot. 
Amikor először hozol létre így valamit, 
az nagyon-nagyon érzékeny és furcsa 

dolog, mert először kell formát adni 
olyasminek, amiből elvileg – ha minden 
jól megy és még eljátsszák egypárszor 
– tradíció lesz. Egy darabot másodszor 
eljátszani már sokkal-sokkal könnyebb 
– először még ki kell találni, hogyan is 
játsszák. A zeneszerző érthető módon 
ideges ilyenkor, szorong, tépi a haját... 
szóval folyamatosan extrém érzelmek 
között hányódik. Én most azt mondom, 
hogy ez egy nagyon jól sikerült előadás 
volt – az ősbemutatóknak bizonyos 
gyermekbetegségeivel, amit már meg-
szoktam. Ugyanis a zenészek – akik 
szintén teremtenek, létrehoznak valamit 
– mind nagyon koncentrálnak, és ez a 
koncentrálás bizonyos fokig megnehezí-

ti az örömzenélést. Már várom a negye-
dik-ötödik előadást, amikor mindenki 
kicsit lazább és kevésbé elfogódott lesz.

Nem szeretnél ilyenkor utólag módo-
sítani a darabon?

– Nem vagyok az a belenyúlós fajta. 
Próbákon sok mindent kipróbálunk, a 
darab apróságokban, de rengeteget vál-
tozik – utána viszont nem változtatok, 
ahhoz egy kicsit szorgalmasabbnak kéne 
lenni. (nevet)

Tehát részt vettél a próbákon?

Igen, egy hete itt vagyok és közösen 
próbálunk a zenekarral. Sok karmester 
nem szereti, ha a zeneszerző is jelen van 
a próbákon és „beledumál” a munkájá-
ba, hiszen ahhoz szokott hozzá, hogy 
ő a „teremtő”, aki egy halott darabot 
újjáéleszt a poraiból. Mi itt most együtt 
hozunk létre valamit, ami azt jelenti, 
hogy kompromisszumokat kell kötnünk 
– ugyanakkor tanulunk egymástól és 
ötleteket adunk egymásnak. Ez a fajta 
csapatmunka nagyon furcsa mindket-
tőnknek, de most kettőnknek kell „vi-
lágra segíteni” a darabot.

Hogyan is jött pontosan a felkérés, 
hogy darabot írj a Pannon Filharmo-
nikusoknak?

Én a Pannon Filharmonikusok rezi-
dens zeneszerzője vagyok, ami annyit 
tesz, hogy állandó jellegű kapcsolatban 
vagyunk, és időről időre – többnyire 
évente – írok nekik egy új zeneművet. 
A tavalyi, Pécsi nyitány című után a 
mostani az együttműködésünk második 
darabja. Az Amadinda Ütőegyüttes 
vezetőjének, Rácz Zoltánnak az ötlete 
volt, hogy hangoljuk össze az ő felké-
résüket a pécsivel, így lett az eredetileg 
szimfóniának készülő darabból sinfonia 
concertante – ez egy olyan versenymű-
vet jelent, amelynek több szólistája van.

Mennyire befolyásolja a határidő az 
alkotói folyamatot?

Út a csúcsra – Interjú 
Gyöngyösi Leventével

A Pannon Filharmonikusok november 14-i 
hangversenye éppen az 500. koncert 
volt a Kodály- központ történetében. A 
jubileum alkalmából Gyöngyösi Levente 
Sinfonia concertantéjának ősbemutató-
jára került sor az Amadinda Ütőegyüttes 
közreműködésével. A zeneszerzővel a 
nagysikerű hangverseny után beszélget-
tünk.
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Engem a határidő általában nagyon 
rossz irányba befolyásol. Bizonyos 
értelemben persze jót tesz a zene-
szerzőknek, hiszen kénytelenek dön-
teni – tudniillik az egész folyamatot 
körülbelül úgy tudom ábrázolni, mint 
egy labirintust, aminek egy be- és egy 
kijárata van. Miután az ember bemegy 
a bejáraton, végtelen számú lehetősége 
van, és e rengeteg lehetőség nagyon 
nagy része zsákutca – de mégiscsak el 
kell jutni a kijárathoz valahogy. Ha pél-
dául egy bármilyen nagy remekművet 
meghallgat az ember, akkor az az érzése, 
hogy pontosan azok a hangok kellenek 
oda, amelyek megszólalnak. Magyarul, 
egyetlenegy útvonalon juthatsz el a 
kijárathoz – de közben szinte végtelen 
számú pillanat van, mikor dönteni 
kell, merre indulsz. Ha kevés az idő, az 
ember döntései felgyorsulnak, ami nem 
biztos, hogy jót tesz az alkotói folya-
matnak – az meg rettenetes, amikor 
éppen a határidő előtt jutsz zsákutcába. 
Egy hangszeres zenésszel ellentétben 
– aki egy reggel tíztől délután háromig 
tartó gyakorlás során legtöbbször azért 
fejlődik valahova – nálam könnyen 
megesik az, hogy mondjuk 4-5 napig 
nem történik semmi. Az ember önbizal-
ma ilyenkor meredeken zuhan, elkezd 
azon gondolkodni, hogy abbahagyja 
az egészet – de nem nagyon hagyhatja 
abba, mert máshoz nem ért...

Hogy lesz valakiből zeneszerző?

Mindig ez akartam lenni. Nemigen 
tudom pontosan visszakövetni, de olyan 
10 éves korom körül kezdődött – ekkor 
már öt éve zongoráztam. Megírtam 
egy Dióbél királyfi című operát, amiből 
mindössze egyetlen ária készült el, de 
ez valahogy mégiscsak nagy port kavart 
Kolozsváron a zeneiskolában. Onnantól 
mindenki tudta, hogy én zeneszerző 
akarok lenni. Nagyon nagy szerencsém 
volt, mert nem kellett különösebb törést 
elszenvednem a pályám alatt, szép logi-
kusan jött egymás után a konzervatóri-
um, aztán a zeneakadémia.

Hogy kell elképzelni a zeneszerzést? 
Ha eszedbe jut valami, leülsz a zongo-
rához és leírod?

Igen. Vannak olyan emberek, akik fej-
ben csinálják ugyanezt, de én zongorista 
voltam, és nekem „sajnos” csak így megy.

Az ismertetőben olvastam arról, hogy 
a Sinfonia concertante középső tételét 
Erőss Zsolt hegymászó emlékének 
ajánlod.

A nyolcvanas években Zsolt nagyon 

fiatalon, a húszas éveinek elején Kolozs-
várra került. Az egyik egyetemi sport-
klubban volt édesapám hegymászóedző, 
itt lett Zsolt egyik első edzője – és bár 
ez csak körülbelül egy évig tartott, az-
óta is nagyon jó viszonyban voltak. Én 
ugyan csak kétszer találkoztam vele sze-
mélyesen, de Zsolt a mi családunkban 
egyfajta hős, a „komoly ember” megsze-
mélyesítője. Valahol Brazíliában üldög-
éltem egy turnén, amikor a Kancsedzön-
ga csúcs-támadás zajlott. Az interneten 
csak lassan csordogáltak a hírek: nagyon 
örültünk, hogy hurrá, megvan a csúcs – 
aztán egy nappal később hallottuk, hogy 
még nem tudni, hol vannak. Három 
nappal később pedig már biztosan tud-
tuk, hogy nem jönnek vissza. Zsolt az az 
ember, akiről azt gondolnád, hogy min-
dent meg fog úszni és túl fog élni; hogy 
szépen megöregszik, felnevel sok unokát 
és beírja a nevét a sporttörténelembe. 
Az, hogy nem jött vissza, nagyon rosszul 
érintett. Ekkor a darab első tétele volt 
kész, és úgy gondoltam – bár viszonylag 
ritkán írok valamit kifejezett érzelmi 
felindulásból –, hogy ez az ajánlás 
megfelelő kifejezése lenne annak, meny-
nyire sajnálom. Zsolt a szememben egy 
igazán hiteles ember, aki úgy halt meg, 
ahogy élt. Persze a feleségét nem irigy-
lem, de úgy érzem, jó társat választott, 

mert úgy tűnik, emberfeletti módon 
megérti, hogy miért történt ez az egész. 
Annál nem lehet rosszabb, mint amikor 
évek múlva is hibáztatod a „hülye” férje-
det, hogy miért kellett ott maradni azon 
a „hülye” hegyen.

Te is szoktál hegyet mászni?

Nem vagyok sziklamászó – elég beteges 
gyerek voltam, úgyhogy engem nem na-
gyon biztattak erre, de sokat kirándul-
tunk. Én is voltam Nepálban, eljutottam 
az 5500 méteren lévő alaptáborig – ez 
egyébként nem olyan nehéz, gyakorla-
tilag bármelyik földi halandó meg tudja 
csinálni, csak bírni kell a kevés levegőt 
és a rossz körülményeket. Mindenesetre 
óriási élmény volt, és azt hiszem, egy 
kicsit értem, hogy egy hegymászó miért 
megy oda. Az alaptáborban nem nagyon 
van igazi látnivaló, megnézheted a sát-
rakat, de kilátás az Everestre nincs, mivel 
előtte van egy előcsúcs, amely onnan 
nézve teljesen eltakarja. Viszont fel-
másztunk egy 5550 méter körüli csúcs-
ra, ahonnan gyönyörűen lehet fotózni az 
Everestet. Naplementekor vagy napfel-
keltekor fantasztikus. Amikor elindulsz 
fölfelé, a két órás út elején tök könnyű-
nek tűnik az egész, olyan, mint egy har-

fotók: flickr.com@tthndr
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madrendű domb. De mikor elkezdesz 
fölkapaszkodni, akkor, tudva, hogy 5000 
méter fölött vagy, már látszik, hogy ez 
borzasztó nehéz lesz. Mászol egy ideje, 
de minden öt percben meg kell állni, 
mert nem kapsz levegőt, és még mindig 
nincs sehol a csúcs – azt hiszed, nem fog 
menni. Valahogy mégiscsak fölértünk – 
és hát az valami eksztatikus, de tényleg, 
bőgtem meg minden. Akkor lehetett 
érteni azt, hogy az ember megdolgozik 
ezért a csúcsért – de a végén ott az aján-
dék. Aztán odanézel, látod, hogy még 
3000 méter van fölfelé – és megpróbá-
lod elképzelni, hogy a hegymászók mit 
szenvedhetnek, amíg fölérnek oda. Ez 
valahol totál nem normális, ugyanakkor 
pedig végtelenül komoly dolog és nagy 
teljesítmény. Vannak emberek, akiknek 
ez a hobbija, a munkája, a szórakozása, 
az élete egyszerre.

Mi a következő terved, min dolgozol 
most?

Nagyon fura, egy musicalt fogok írni, 
vagy rockoperát – még én se tudom 
pontosan, mi lesz a műfaj, mindenesetre 
egy könnyűzenei művet, amit sokan 
meg tudnak hallgatni. Életem nagy 
lehetőségének tartom, mert az ember 

negyven éves kor alatt még büntetlenül 
csinálhat ilyesmit. (nevet) Egyébként 
azt a szót, hogy musical, nagyon nem 
szeretem. Nemrég vetítették A nyo-
morultak című filmet Russel Crowe-al 
– 70 perc után sírva-vonyítva jöttünk 
ki, mert olyan borzalmasan rossz volt, 
főleg a zene. Komolyzeneként próbál 
viselkedni, és abszolút nem sikerül 
neki; ilyet biztos nem akarok. Műfaji 
etalonként nyilván a West Side Storyt, az 
István, a királyt mondhatnám. Utóbbit 
nagyon-nagyon szeretem, annak idején 
az Esztergomi Várszínházban több al-
kalommal előadtuk – teljesen amatőrök 
voltunk persze, de maga a mű óriási 
élmény volt. E nyáron pedig elmentünk 
az Alföldi-féle „botrányrendezésre” – ne-
kem borzasztóan tetszett, hozzáteszem, 
mi a pestit láttuk, ami a televíziós 
közvetítés után jó pár nappal volt, ad-
dig még sokat próbáltak a srácok. Az 
mindenesetre újra kiderült belőle, hogy 
a darab abszolút remekmű: pengeélesen 
ki vannak számítva a dolgok, takarékos 
a librettó, de hihetetlenül eltalált és 
remekül működik, akár több értelmezési 
síkon is, és a rendezés is szélsőséges 
módon kulcsot adott sok mindenhez.

A saját munkámra visszatérve, Bulgakov 

A Mester és Margarita című művét fo-
gom feldolgozni. Még nagyon az elején 
tartunk az egésznek – a fő probléma, 
hogy hogyan tudunk egy ilyen iszonya-
tosan komplex, sokrétegű műből olyan 
merészen húzni, hogy a lényege és az 
értelme megmaradjon, de mégse legyen 
béna. A könyvben a három szálon futó 
cselekmény minden kis kockája és a kö-
rülbelül 50 szereplő mind halálpontosan 
meg van tervezve – ez egy szórakoztató, 
zenés, színpadi műhöz mégiscsak sok.

Ha megnézel egy filmet, akkor részed-
ről az első kritika a zenét éri, a színé-
szek csak mellékesek?

Dehogyis! A zene nagyon fontos egy 
filmben, a rossz zene nagyon sokat tud 
rontani és fordítva: a nagyon jó sokat 
tud dobni a filmen – de azért általában 
nem a zenét nézi az ember, még én sem. 
A Nyomorultak viszont egy zenés film, 
tehát ott ez az elsődleges – talán fontos, 
hogy Russel Crowe éppen milyen arcot 
vág, de ha nem jó a zene, akkor nekem 
tökmindegy.

Kiket tartasz a példaképeidnek a klasz-
szikus zenében?

Mozart áll hozzám a legközelebb, de 
nagyon szeretem például Haydnt és Ver-
dit. Ők ketten nagyon hasonlítanak ab-
ban, hogy mindkettejüké elképesztően 
komplex életpálya. Megfelelően sokáig 
éltek, de meglehetősen mélyről indulva 
jutottak el a legmagasabb csúcsokig – 
Verdi utolsó két operája, az Otello és 
a Falstaff egészen elképesztő, ahogy 
Haydn majd mindegyik szimfóniája 
is. A legszebb az egészben, hogy valaki 
öregkorára is fejlődőképes tud maradni. 
Ugyanakkor a zsenialitás hatalmas teher 
is lehet: Sztavinszkij Tavaszi áldozata 
– amely a mai koncert második felében 
hangzott el – például egy fiatalkori 
darabja, és tulajdonképpen ballasztként 
húzódik keresztül az egész életművön 
az, hogy ez mennyire zseniális. Egy 
ilyen mű után nagyon nehéz még egy 
ennyire jót csinálni – Sztravinszkijnak 
azért többször sikerült.

Te nem félsz ettől a tehertől?

Dehogy félek! (nevet) Én még nem 
jutottam el ide.

Köszönjük a kellemes beszélgetést, 
további sikereket kívánunk!

készítette: Szabó Dorottya
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  Befejezte, de nem tudja, mit ér 
írni erről, villog a legújabb üzenete 
a laptopom képernyőjén, mert ilyen 
meg olyan meg kicsit amolyan is, de 
nem akarja túlzásba vinni, gondoljon 
mindenki azt, amit akar. Szíve szerint 
úgyis csak annyit mondana, hogy tessék 
elolvasni és akkor majd meglátják, 
hanem ezzel nekem mégse telik meg 
egy oldal, de még egy fél se.

  Legelsősorban szeretné leszögezni, 
hogy neki ez volt az első partinagy-
kötete, és lehet persze, hogy a régebbi 
könyvei jobbak, meg hogy egyesek 
szerint ez elkapkodott és rosszabbul 
sikerült, ki tudja. Neki azért személy 
szerint baromira tetszett, de le ne 
írjam a baromira szót, mert ódivatúnak 
hangzik.

  Először is a szavak, amelyek itt méltán 
a szöveg alappillérei: káromkodásnak 
iceg, névnek Ricilbertisz Hubertné, 
helységnek Tömpemizsér, most 
komolyan? A régebbi olvasók biztos 
hozzászoktak már a stílushoz, neki azért 
még mindig furcsa, jó értelemben. Meg 
is fordult a fejében nem egyszer nem 
kétszer, hogy bekönyvjelzőzzön egy-
egy különleges szófordulatot, de aztán 
mégse, a kólából se lehet kiválogatni 
a szénsavat, ugye. Tessék elolvasni és 
akkor majd meglátják.

  Egyébként novellák vannak benne, ha 
még nem mondta volna, ami azért is jó, 

mert így minden napra jut egy mese, 
az már más tészta, hogy az ember egyet 
gondol, aztán úgyis kettő vagy több 
lesz belőle. Ez az egyik nagy bűne, a 
mohóság, kicsit talán túl gyorsan falta a 
betűket is, hiszen szellemi edzettség ide 
vagy oda, nem könnyű átlendülni egyik 
hangulatból a másikba. Na majd nyáron, 
írja, ha lesz ideje, újraolvassa, én meg 
tudom, hogy nem fog addig várni vele.

  Megemlítene pár jellegzetességet, 
például az álom-szimbólumot és a néhol 
megjelenő intertextualitást, gondol itt 
Kosztolányira és Kafkára, ha nem lenne 
világos, de tudja, hogy ezen a ponton 
menten elaludnék, és nem akarja, 
hogy túl nagyot koppanjon a fejem 
előadáson, úgyhogy inkább érdekes 
karaktereket emel ki, úgymint az ország 
ötvennegyedik legkövérebb embere, 
a génmanipulált állatokkal kereskedő 
telefonáló és a temetkezési kozmetikus. 
Hogy hogy férnek ezek annyi más 
mellett mind egy kötetbe, hát azt majd 
meglátom, ha elolvasom.

  Eszébe jutott még a mágikus 
realizmus, ugyanez mágia nélkül, és a 
dráma, meg a fekete komédia, de ezen a 
koordináta-rendszeren, ha a fene fenét 
eszik se tudja pontosan elhelyezni a 
könyvet, jobb lenne inkább ilyen nevű 
halmazok közös metszéspontjába tenni, 
és még akkor se lenne teljesen igaza. 
Szerinte érdekesek a párhuzamok 
az egyes történetek között, valamint 

a nézőpontok sokfélesége, meg az 
események és az ellentétek bizarr, mégis 
zavarba ejtően mindennapi hálózata, de 
hogy az irónia határait feszegető könyv 
sírva nevetős-e vagy inkább nevetve 
sírós, azt az olvasottak alapján mindenki 
döntse el maga.

  Hajnali egy óra van, mentegetőzik, 
most már tényleg mennie kell, ha 
holnap nem akar úgy kinézni, ahogy, de 
azt azért ígérjem meg, hogy beleírom, 
ha csak töredékében is, mert nem akar 
senkit befolyásolni, szerinte ezt úgyis 
mindenkinek magának kell olvasnia.

írta: Szabó Dorottya

Könyvajánló
Parti Nagy 
Lajos: 
Mi történt 
avagy sem

foto: duol.hu

Parti Nagy Lajos (Szek-
szárd, 1953. október 12.) 
Kossuth-díjas magyar 
költő, drámaíró, író, szer-
kesztő, kritikus, a Digitális 
Irodalmi Akadémia alapí-
tó tagja.
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Magyarországon is sugárzott talán 
nem a legkedveltebb, néha szakmai 
hibáktól hemzsegő, de ugyanakkor 
mégis elgondolkodtató sorozat a Kés/
Alatt. Látszólag az egyszerű, gyakran 
„szappanopera” hangulatot árasztó 
sorozat némileg többet sugall, mint azt 
elsőre vélnénk. Egyfajta fricska is a mai 
szépségdeterminált világunkra nézve. 
Ha kicsit nyitottabb szemmel követjük 
nyomon az egyes évadok történéseit; 
láthatjuk, hogy alapvető társadalmi 
problémákra is fel próbálják hívni fi-
gyelmünket az epizódok; több-kevesebb 
sikerrel. Gondolok itt például a jó és 
rossz küzdelmére, szegények - gazdagok 
közötti állandó feszültségre. A történet 
érezteti, hogy a gazdagság sokszor 
elcsorbítja az erkölcsi értékeket, a „felső 
tízezerbe” tartozás befolyásolja a szemé-
lyiséget, viselkedést és a saját döntése-
ket. A középpontban Sean McNamara 
és Christian Troy élete áll. Mindketten 
jó hírű, gazdag, Miamiban dolgozó 
plasztikai sebészek, akik együtt vezetnek 
egy közös klinikát. Pácienseik zöme 
jómódú, jelentős személyiségzavarral, 
énképdefektussal küzdő ember, akik 
nem elsősorban saját maguk, hanem 
külső elvárások miatt akarnak szépészeti 

beavatkozást végrehajtatni magukon, 
holott, ez nem feltétlenül lenne indo-
kolt. A pénz, hatalom lassan elferdíti 
a két sebész addigi világnézetét is. Az 
erkölcsösség perifériáján tengődő Chris-
tian gyakran nem akar elvállalni olyan 
eseteket, ahol szegényebb emberek kérik 
szükségszerű segítségüket, mondván 
az nem elég jövedelmező. Kizárólag 
Sean doktorban marad némi empátia. 
A későbbiekben hatalmas konfliktusok 
támadnak ebből kifolyólag is. A történet 
tipikus példát mutat arra, hogy milyen 
az, ha valaki elfelejti, hogy honnan 
indult. A két orvos élete egy idő után 
már csak a vagyonosságról, szakmai elő-
menetelről, vásárlásról, szeretőkről szól. 
Ezen célokért küzdve lassan összeomlik 
a magánéletük, kábítószerhez nyúlnak, 
hogy kibírják a rájuk nehezedő nyomást, 
családjuk elfordul tőlük és próbálják 
meggyőzni magukat arról, hogy életük 
tökéletes úgy, ahogy van. A végén el-
jutnak odáig, hogy már egymás ellen is 
elkezdenek áskálódni. Az erkölcsi mon-
danivaló központi kérdése: van-e visz-
szaút ebből az életből? – Nyitva marad 
a kérdés, habár a mérleg nyelve inkább 
arra dől, hogy nincs visszatérés bizonyos 
hibák elkövetése után. A széria szakma-

iságát nézve, nem túl professzionális a 
rendezés: az arteria femoralis minden 
bizonnyal nem az agyban található, mű-
tét előtt is célszerű lenne bemosakodni 
és nem hamburgeres, mustáros kézzel 
kellene hozzálátni egy mellnagyobbító 
műtéthez – habár megeshet, hogy a 
mustár fertőtlenítő hatású és jövőbeli 
olcsó műtéti fertőtlenítő lesz, de eddigi 
tudásom szerint ez még „nem igazolt”. 
A sorozat e szürreális „köntösét” figyel-
men kívül hagyva és gondolatainkból 
kisöpörve érdemes egy-két részbe bele-
nézni, de nem garantált, hogy a televízió 
előtt fogja tartani „lebilincselő” mivol-
tával a nézőt. Személyes véleményem 
szerint kicsit becsapás a Kés/Alatt. 
Nagyot mondó címe, és az első évad egy 
jó sorozat ígéretét nyújtja, de a második 
felvonástól kezdve a helyzet megválto-
zik. A történet elvérzik a műtőasztalon. 
Az kezdeti részek izgalmát felváltja az 
unalom és a sablonosság. Nemzetközi 
szinten felkorbácsolta a közhangulatot 
a sorozat, melyhez hozzájárultak a 
bizarr szituációk, nem megszokott szex 
jelenetek, a kábítószer fogyasztás nyílt 
felvállalása, „hirdetése” és természetesen 
az extrém műtétek a szakma részéről.

Írta: Farkas Gyula

Kés/Alatt – Egy jó ötlet, 
mely „elvérzett a mű-
tőasztalon”
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Itt az idő egy képzeletbeli utazásra 
a napsütötte Thermaikosz-öböl partján 
található Thessaloniki városában, mely 
méltán hívattatik Hellász „második 
fővárosá”-nak. A körülbelül 800 000 
lelket számláló település Görögország 
legnagyobb forgalmát lebonyolító kikö-
tője, valamint rendkívül gyorsan fejlődő 
gazdasága és kultúrája révén ma már 
nemcsak az észak-görög terület, hanem 
az egész Balkán központjává nőtte ki 
magát.  
A repülővel 2 és fél órásra tervezett oda 
utunk másfél órásra rövidült az időel-
tolódás következtében, de már onnan, 
fentről sikerült kiszúrni az éjszakai 
fények között megbúvó partot... és A 
Tengert. 
A szállás, valamint a sebészet (6 hét), ill. 
szülészet-nőgyógyászat (szintén 6 hét) 
gyakorlatokkal kapcsolatos „átigazolás” 
már jóval kiutazás előtt el lett rendezve. 
Igaz, itt a papírmunkát nem is lehet 
máshogy intézni, – véleményem szerint 
– az adminisztráció bonyodalmakkal 
terhelt fogaskerekei kevés helyen forog-

nak oly lassacskán mint Európa ezen 
területén. Sztrájk van az irodákban, a 
menzán (immáron 3 hete, hogy nem 
részesülünk emiatt a beígért ingyen(!) 
ebédben és vacsorában...), sztrájk van 
a Tanulmányi Hivatalban (vs. nálunk 
várólista..), no, de azért, ha az ember 
egyszer bejut oda... az agyongraffitizett, 
tüntetéses plakátokkal „díszített”, va-
kolatvesztésre ítélt épületek falain belül 
olyan mosolygós munkaerővel talál-
kozhatunk, melyre jellemző barátságos 
közeledés és segítőkészség akár Thessa-
loniki polgárainak védjegye is lehetne. S 
ezen alulfizetett, munkájuk reális érté-
keléséért küzdő emberek képesek kitárt 
karokkal azt mondani, hogy „Welcome 
in our lovely Thessaloniki! Don’t worry, 
just enjoy it!” – én pedig ugyebár semmi 
rossznak nem vagyok elrontója…  
Így történt, hogy az említett problémá-
kon – itteni „időszámításban” viszonylag 
gyorsan – felülemelkedve, hipp-hopp 
a kórházban találtuk magunkat, ahol 
hasonlóan lelkes és kiegyensúlyozott 
légkör fogadott. Itt a tanrend máshogy 

Szaloniki Görög-
ország második 

legnagyobb városa 
és legforgalma-

sabb kikötője, 
Közép-Makedónia 

régió székhelye.

Írta: @ndy

Welcome To Thessaloniki!- 1.rész 
3 hónap, 2 gyakorlat, 1 felejt-
hetetlen élmény...és még nincs 
vége(; 
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strukturált, például hatodéven a szülé-
szet-nőgyógyászat gyakorlat csak 3 hé-
tig tart, így mi két csoport – az említett 
klinikán töltött – teljes gyakorlati idején 
részt vehettünk. A kórház modernsége 
ugyan hagy némi kívánnivalót maga 
után, de összességében a hazai „attól 
függ”-értékelés az itteni körülményekre 
szintúgy ráhúzható. 
Nos, a közlekedés  – fogalmazzunk úgy 
–, hogy „szabatos”. A piros tájékoztató 
jellegű, a zebra csupán egy zavaró té-
nyező, mely a hömpölygő kocsi áradat 
masszává folyását akadályozza. A szűk 
utca sosem túl szűk, a parkolóhely egy 
kis vészjelző felkapcsolással bármelyik 
sávban megteremtődhet. Dudálni 
csaknem kötelező, az ügyesebbek az 
időjárásról is képesek így társalogni 
egymással... Gyalogosként – bármely 
életkorban is légyen az illető – fürge és 
bátor jellemzőkkel kell, hogy rendelkez-
zék, ez túlélésének sarkalatos pontja. Az 
óvárosban pedig mindez 30 fokos emel-
kedőkkel és riadt macskákkal van meg-
toldva, persze a kilátás, az csodaszép...   
Ami az ételeket illeti, rengeteg az ún. 
„street food”, mely gyakran a „junk 
food” kategóriát is erőteljesen súrolja. 
Gyros minden mennyiségben – és 
minőségben –, nagy különbség azonban, 
hogy itt a hasábburgonyát úgy adagolják 
mindenhez, mint nálunk a sót vagy a 

hagymát... Igazán emberesre és kaló-
riadúsra sikerült adagokat osztogatnak 
átlag 2-2,5 euróért. Volt szerencsém 
megkóstolni a nemzeti, ill. különösen 
Thessalonikiben specialitásnak számító 

„bugatsa”-t, mely valójában két külön-
böző töltelékkel kapható leveles tészta, 
a sós ízek kedvelőinek sajttal, míg az 
édesszájúaknak almás-pudingos pitéhez 
hasonló ízkombinációval.  
Azért, hogy őszinte legyek, a magyar 
konyha páratlanságát eddig egy görög 
étteremnek sem sikerült megcáfolnia – 
surprise, surprise... 
Erasmusos hallgatóként jobb érkezési 
időpontot nem is lehetett volna találni; 
az egyetemek, iskolák nagy része ok-
tóber 2. hetétől tárja szélesre kapuit a 
diáksereg előtt, s hogy már október első 
hetében részt vehettünk az ún. Orienta-
tion Week-en, külön öröm volt számunk-
ra. Ennek keretében 10 napon keresztül 
tartó folyamatos programsorozatban 
volt részünk, mely az esti szórakozás 
mellett Thessaloniki kultúrájának és tör-
ténelmének megismerésére is szolgált. 
Itt hallottunk először a White Tower-ről 
vagy Fehér Toronyról, mely a város egyik 
legismertebb épületeként magasodik 
a tengerparton. A kezdetben Orosz-
lán- később Janicsárok Tornya, ill. Véres 
Torony-nak keresztelt építmény sokat 
mesélhetne a hajdani nehéz időkről, 
ugyanis hosszú ideig börtönként műkö-
dött. Úgy tartják, különös szerepe volt a 
tenger felé néző celláknak, melyek a víz 
végtelenségét és a hullámzás monoton-
ságát kihasználva – az amúgy is nehezen 

elviselhető fizikai kínzást – nyomasztó 
pszichés tartalmakkal egészítették ki. A 
zsidó foglyok 1890-ben – szabadságuk 
jelképeként – fehérre meszelték a tor-
nyot, innen származik a ma is használt 

Fehér torony
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Fehér Torony elnevezés. S, hogy azóta 
már ismét «kő-színben» ragyog, igazá-
ból csak részletkérdés... 
CityTour nevezetű délutáni programunk 
során számos egyéb történelmi és épí-
tészeti remekművel találkozhattunk, 
előbbire legyen példa a Kamara ma is 
lenyűgöző látványt nyújtó boltíve vagy 
más néven „Galérius diadalíve”, melyet 
a császár a perzsák felett aratott győ-
zelmének emlékéül állíttatott valamivel 
több, mint 700 évvel ezelőtt. Utóbbira, 
azaz a páratlan szépségű építményekre, 
gyakorlatilag kivétel nélkül felsorolható 
az összes Thessalonikiben található 
templom, legyen az ortodox, keresztény 
vagy más vallási színezetet öltött. Olyan 
szembetűnő a szemetes szűk kis utcák, 
rogyadozó többemeletes épületek és a 
közöttük megbúvó vallás-teremtette 
építészeti remekművek közti különbség, 
hogy az emberben önkéntelenül felme-
rül a kérdés: miért nem lehet minden 
mást is így…? Persze a pénz, ill. annak 
hiánya a mai világban szinte mindenre 
jó válasz... 
Chalkidiki háromujjú félszigetének 
meglátogatása minden görögföldre uta-
zó számára kötelező program. Mi Sarti 
környékét választottuk, mely a különös 
alakú félsziget 2. ujjának nyugati partján 
található. A tenger és a part páratlan 
szépségű, és a vízben lubickolni október 
közepén... leírhatatlan... Itt egyébként 
nemcsak, hogy ismerik, de szeretik is a 
magyarokat, számos tavernán(=kocsma, 
vendéglő) láttunk magyar szavakkal 
agyonirkált táblácskákat, úgymint 
„házi pálinka” vagy „mandulabor eladó”, 
és meglepetésünkre: minden vessző a 
helyén volt... itt tényleg nem viccel-
nek. Állítólag gyakran foglalkoztatnak 
magyar/magyarul beszélő pincéreket, 

s ugyan kinek ne esne jól egy kis hazai 
kommunikáció… 
Egyik szervezett kirándulásunk alkal-
mával a Dél-Bulgária hegyei közt eredő 
Nestos folyóhoz varázsoltak minket. Az 
összesen 243 km (ebből görög terü-
leten 150 km) hosszú utat megtevő 
víztömeg áramlása megfelelően lassú és 
veszélytelen volt ahhoz, hogy minden 
bátorságunkat latba vetve kajakra száll-
junk és csak úgy hasítsunk a nem lévő 
hullámok között. A környező hegyek 
és a – kalimpálás mellett befogadható 
– látvány ismét nem okozott csalódást: 
ilyen körülmények között az ember 
önkéntelenül megérzi a természet hívó 
szavát, s elgondolkozik saját szívizom- 
és agysejtölő életmódján... Ugyanitt volt 
szerencsénk íjászattal is próbálkozni, 
amivel végeredményben mindenki 
jól járt: sokan a céltáblát megsorozva 
düllesztgették mellkasukat, mások 
reménykedtek, hogy magasan röpködő 
nyílvesszőik legalább a vacsorára valót 
eltalálják... 
 
Bízom benne, hogy így, sok kis ízelítőt 
adva, sikerült felcsigázni az érdeklődést 
e gyönyörű város és környezete iránt. 
Mint jól nevelt „tégla”, ígérem, a továb-
biakban is nyitott szemmel- füllel járok, 
hogy a kedves Olvasóközönség semmi-
lyen információról le ne maradjon (jól 
jöhet még, ha például minden anatómia 
szigorlatot túlélőnek egyhetes kényszernya-
ralást írnak elő...) 
De addig is, útravalónak tessék felje-
gyezni az itteni aranyszabályt: „Don’t 
worry, just enjoy your life! „  
 

Kajakozás
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Születésünk óta használunk – főleg a 
beszédkészség hiányában és a sírás mel-
lett – valamilyen kódrendszert, hogy a 
szükségleteinket kielégítsük, informáci-
ót cseréljünk. Miben más ez, mint amit 
a parlamenti közvetítések alkalmával 
látunk a TV valamelyik sarkában? 

A kurzus nem csak a hagyományos 
nyelvoktatási szájbarágós eszközökkel 
sulykolja belénk a különböző kézmoz-
dulatok jelentését.  Ennél jóval több. Az 
első bevezető órán bepillantást nyer-
hetünk egy kicsit a siketek világába és 
néhány fogalom tisztázására is sor kerül.  
Felvilágosítást nyerünk, hogy nem illik 
„süketeknek”, „süketnémának” nevezni 
az erősen hallássérült embereket, hanem 
valójában ők „siketek”. Nem mutogat-
nak, hanem jelelnek. A nyelv, amit hasz-
nálnak pedig nem „pantomim”, hanem 
jelnyelv.

Az emberek többségében az a kép 

él, hogy a hallássérültek fogyatékosok. 
Annak ellenére, hogy nem rendelkeznek 
kiejtett hangalakon alapuló nyelvvel, ott 
van nekik a jelelés, ami „gesztusokon 
alapuló vizuális nyelv – Vassák Iván”.  
Nem is gondolnánk, mennyire fontosak 
tudnak lenni a gesztusok, a mimika és a 
testbeszéd. Sőt, az emberben az az érzés 
támad, hogy mennyire érzelemkifejező 
ez a nyelv.

Evidens, hogy a siketek jelelnek, azon-

ban még a mai napig sem tanulhatják az 
iskolában a jelelést, pedig őket is megil-
letné az anyanyelvhez való jog. 

Felmerülhet a kérdés, hogy mégis 
miért lenne érdemes vagy miért kellene 
az orvostanhallgatóknak jelnyelvvel 
foglalkozniuk? Azon kívül, hogy nagy-
ban segíti a siketekkel való kapcsolatfel-
vételt – és az alap megértést, valamint 
önkifejezést –, vannak olyan vizsgálatok, 
ahol még az orvos előtt is nehéz meg-

Mi is valójában a 
jelnyelv? A goril-
lák, a fekete-fe-
hér csíkos ruhák-
ba öltözött utcai 
előadóművészek, 
az anyának kö-
vetelőzően mu-
togató gyerek 
vagy a dolgoza-
tok és ZH-k során 
a diákok által 
használt kommu-
nikációs forma? 

A „Pantomim”-kurzusról 
avagy a jelnyelvi kurzusról
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nyílnia a páciensnek, nemhogy még egy 
tolmács jelenlétében. De gondoljunk 
csak bele, hogy tudnánk kezelni egy 
ilyen helyzetet a siketekkel a balesetek, 
vészhelyzetek során?

A kurzus létrejöttének története 2012-
ben kezdődött, amikor is Weisz Fanni 
az EFeN katasztrófabemutató vendége 
volt. A PTE-ÁOK Vöröskeresztes 
Alapszervezet és akkori vezetője, dr. 
Varga Ádám [PhD hallgató, Sebészeti 
Klinika] ezután kezdett neki egy jel-

nyelvi kurzus szervezésének egyetemün-
kön. Fanni ekkor mutatta be Ádámot az 
akkori jeltolmácsának, Bertus Tímeának, 
akinek a vezetésével a SOTE-n már volt 
ilyen kurzus, kidolgozott tematikával 
és anyagokkal (jegyzet, DVD).  Szük-
ség volt arra, hogy valaki az egyetem 
részéről is felkarolja az ötletet. Varga 
Ádám dr. Végh Máriát kereste meg, aki 
családorvos és a Családorvostani Intézet 
intézetvezető helyettese. Nagyon örült 

az ötletnek, mindenben támogatta a 
kezdeményezést. Sikerült a Kurrikulum 
Bizottsággal elfogadtatni a tervet és 2 
elektív kredites tantárgy indulhatott, 
amely 100 főnek volt meghirdetve, s ez 
egyszerre be is telt. 

Nagy sikernek örvendett a kurzus, 
nemcsak a kezdéskor, hanem már a 
második alkalommal is maximális 
volt a jelentkezés. Ezenfelül mindenki 
hasznosnak tartja az oktatást és a vissza-
jelzés is nagyon-nagyon jó. Az egyedüli 

nehézség talán az időpont-egyeztetések 
voltak, hiszen Tímea és 1-1 siket jel-
nyelvi oktató jön minden alkalommal 
Budapestről.

Ádámtól egy beszélgetésünk so-
rán – mely a jelen cikk ötletét is adta 
számomra – érdekes gondolatok hang-
zottak el:

A kurzus többről szól, mint egyszerű 
nyelvoktatás. Sokat tanulunk az egye-
tem alatt a Crohn betegekről és más 

betegségekről, ha belép a rendelőnkbe 
egy ilyen beteg, akkor tudjuk mi a teen-
dő. A siketekről mit tanulunk?! Szinte 
semmit… annak ellenére, hogy Magyar-
országon kb. 60.000 hallássérült/siket 
ember él. A kurzus célja, hogy tanuljunk 
a siket kultúráról, a siket emberekről és 
természetesen alap jelnyelvi formulákat 
lehessen elsajátítani. Nem cél a teljes 
jelnyelv átadása, ennyi idő alatt ez le-
hetetlenség. A képzés fő lényege, hogy 
elindítson egy folyamatot, amely során 

negatív nézeteket tudnak megvál-
toztatni és előítéleteket, stigmákat 
megszüntetni. Csak abba gondol-
junk bele, hogy ha belép egy német 

nyelvű beteg a rendelőbe és néme-
tül tudok neki köszönni, akkor ez 
milyen jó érzés a betegnek. A siket 

páciensnek is jó érzés, ha jelnyelven 
tudok vele valamennyire kommunikálni. 

Azoknak, akikben felmerül a kétely, 
hogy érdemes-e a kurzust felvenni: a 
tudásanyag elsajátítása gyakran csak 
Activity-re emlékeztetően játszi köny-
nyedséggel történik.

JELentkezz te is bátran!

írta: Tóth Marcell
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Egy audiogram 
margójára

„Pontatlan a TNM,
Ön így tovább nem megyen.

Alapvető orvos szkill
(das ist meine szexepil.)

Nem tudja a T1-et?
Hát még ilyen defektet!

Ellátni így beteget
Nyugodt szívvel hogy lehet!?

Még ha nem is lesz ön gégész
Ez a tudás max csak félkész.

Mindenkinél főtétel
Szívdoktor sem kivétel.”

Én egy csöppet kétkedem.
Lassan azért lépkedem..és  

e téma nincs annyira középen
Mint a sör a közértben.

Megkérdezném - ha lehet
(Bár sejtem mi a felelet)

És oké, hogy a fültő megy
De hogy néz ki a Mobitz-egy?

Hogy is van a Virchow-triász?
Miért fontos az LP-lipáz?

PTX-nél merre szúrja tűjét?
Hogyan megy a Hartmann-

műtét?

Nem attól lesz medikus jó 
orvos

Hogy gége-gradekből 
összkomfortos;

A térlátószög, ha minimum:
Sepsisesnek szűkspekttrumú 

antibiotikum.

Vizsgalgia - 
harc a végső-
kig 

 
Gondoltam,
megalkotom
a szót, mely kora
ifjúkorom
halhatatlan
mindenségét
halandóbbá tette,
mint rég
nadrágszíj
ha cirógatott,
nyers erővel
simogatott
pehelytollas
hátamon...
Ó, az nem volt
fájdalom!

Voltam én már
szerelmes is,
törték össze
szívemet kis...
had' ne mondjam
milyen lelkek -
rossz emlékek
így neveltek,
hasogatták
szívem csücskét,
ütve rajta új
sebecskét.
S bár még lelkem
fájlalom,
Nem az volt
a fájdalom!

Ez...-

lassan jött, mint
lávafolyás,
rekettyés mit
megzaboláz...
Egyetem? meg
Gólyatábor?
Főnyeremény
a javából?
Azt mondták...és
az volt bizony!
"Tejet többé
én nem iszom,
igya meg azt
mind a jogász!"
...üvöltötte
az egész ház-
"Ide nekem
az alkoholt!"
...Szókratész így

nem szónokolt-
S boldogságban
úsztunk végre,
de Más került
a szószékre...
Ki úgy kezdte,
"Húzzon tételt!"
S vettek rajtunk
elégtételt.
Pedig tudták
víg nap után,
borzalmas új
köszönt majd ránk...
Ha szenvedtünk is
másnapon,
Ó, az nem volt
fájdalom!

De.
Ott ülni
Őelőtte,
ki az elsőt
"főbe lőtte"...
- kioktatván
lyukat ütve
bús kobakján,
hazaküldte.
Azt mondva, hogy
"Édes fiam,
értelmes szó
meg nem fogan
az agyában...
Árulja el,
valójában
miért van itt?
Mi a célja?
Ezt a tempót
Ön nem bírja..."
...s a szúrós szemek
általdöfték
a delikvenst,
kivégezték....
"Ne fárasszuk
egymást, mondja,
járt valaha
gyakorlatra?
Látott maga
beteget...?
S úgy gondolja
eleget...??
Mert amit ma
itt produkált,
e szégyenteljes,
elfuserált,
hányaveti
feleletet...
S még maga rendez
jelenetet?!"
Az ítélet
kimondatott,
vizsgalapra

beíratott:
...vérrel írták,
nem tintával,
száz megbukott
fájdalmával
karcolták, hogy...
"ELÉGTELEN"
befejezve e
végtelen
percig tartó
szidalmat,
megtartván a
hatalmat...

S a porhüvely
épphogy felállt,
már is egy új
sorsára várt.
" A tétel címe...",
- s hang remeg...
... lövés dörren,
dob pereg...

...tatata-ta-tatata-ta

...tatata-ta-tata-ta...

...tatata-ta...

...de a véres
csata előtt, 
halljunk egy kis
bevezetőt:
...lassan múltak
napok, hetek:
a diák tanult
és szenvedett.
Telt az óra,
telt a nap,
magányos
egy időszak...

kop.kop.
...tatatata
kop.kop.

Tanulás, vizsga
s megint csak újra.

- kop.

S hogy az elme
szétesik,
néha, kérem, 
megesik...:

kop.kop.kop.

Hallod, hallod
az esőt?
Most kezdett rá.
Az elsőt,
csak az első
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pár cseppet
had' lássam...!
Nézd, az ablakot
a szobámban
égi gyönggyel
pöttyözik be
- aztán egymást
körözik le,
lemosva
a tegnap baját,
s mind a vizsgák
búbánatát
S látod, látod
ott azt a fát?
S hallod
azt a kismadarat?
Minden este
dalra fakad...
S látod a
nagyvilágot?
Ugye, hogy épp
kiáltott?
Engem hív,
engem vár!
nekem gyúlt
holdsugár...!

Aztán a Józan Ész,
hidd el, nekem 
nagy bűvész,
helyre tesz
oly hirtelen,
megmondva, hogy
mi legyen, s 
mi a rossz,
a jó, a 'talán',
s hogyan vedd
ezt mégis lazán...  

Csönd.

Csak az eső
komponálja
bús dallamát
monoton - immár
órákon át.
S ahogy
itt ülök,
lassan már
szédülök...
az "alapként"
elvárt tudás,
s e véget nem érő
tanulás...

Koncentrálj.

Ne nézd,
milyen a táj,
ceruzát
ne farigcsálj,

ne pakolj,
ne mosogass,
s főleg
ne posztolgasd
léted
fájdalmas
perceit.
Hidd el, most
nem segít.
A világ
ma Te vagy.
A nyüzsgő,
a széles nagy...
ma szűk.
Vendéget
nem vár.
S ha többre
vágynál
"szeretett"
szobádnál:
szabadságot,
társaságot,
magadhoz ölelni
a párod...
Ne álmodd.
Ne akard.
Ne tedd.

Figyelj.
Irányíts.

Ne feledd,
annak, mi van 
"odabent",
az inputokból
mit teremt,
mily képet alkot
az agyad...:
Teremtője
magad vagy!
Rajtad múlik
gondolatod
"célra tartod"
vagy csak
hagyod
szabadon
szállni,
s győzöd
megbánni,
mert cél nélkül
önálló:
negatív, idegesítő
bántó.
Ezek
GOND-olatok...!
De,
ha irányítani
tudod,
szépen sorba
rendezve,
oly karriert

futnak be,
melyről talán
nem is álmodsz,
ha koncentrálsz,
s nem rágódsz
lényegtelen-
ségeken,
érzed majd:
e szinteken
az Idő 
nem létezik.
Nincs semmi,
ha kérdezik,
fáztál? vagy
meleged volt?
feltűnt, hogy
fent van a Hold?
Nem láttad,
hogy bevilágít?
S hogy a haverod
közben rád írt?
Hogy leesett a hó,
befagytak az utak,
a szomszéd már
kifúrta
mind a 8 lyukat,
s hogy nem a fúró
e zaj forrása,
ez gyomrod éhes
korgása,
mely próbált
jelezni,
de hiába,
nem vetted
észre.
De az asztalodra
nézve,
a frissen tanult
anyagot,
- azok az aláhúzott
sorok!-
ezt, ezt most tényleg
tudod.
Látod az összefüggést,
érzed a lényeget,
nemhogy bukás,
TDK "fenyeget".
Mert ha egyszer
kinyitod a szádat,
....előkészítve
az egész tárat...
itt kő kövön
nem marad!
A Profra képezted
ki magad,
lyukat beszélsz
a hasába,
s bebizonyítod,
nem hiába
kaptál
bizalmat,

s a szülők, hogy
nyaggattak,
belátják
szükségtelen,
mert ezen
a tételen
elvérezni
nem fogsz soha!

...hallod már
a dob szólama
erősödik, fegyver
ropog...

...tatata-ta-tatata-ta

Még a szív is gyorsan
dobog...

...tatata-ta-tata-ta...

..tatatatatatatatatatata...

Nyílik a száj,
mosoly villan
élesen, s a kérdés
nyíltan
szegeződik
...lándzsa hegye...:
"Előadásra
bejárt, ugye...?
Tudniillik
ott érintettük...
- címszavakban...-
ne felejtsük,
a gyakorlat
nálunk más, 
a Klinikán.
Nem vitás
- szükséges
az identitás -
így tisztán kell,
hogy ezt is lássa,
s ne csak könyvek
tudománya
érdekelje
kizárólag."
...mondta, mintegy
elvágólag
lezárva 
a beszélgetést,
így találva
meg azt a rést,
mit eltüntetni
nem lehet:
a "gyakorlati
szemszöget"...
Mert
mi
doktorként
napi rutin,

medikusként
maga a kín,
ha nincs leírva,
honnan tudják...?!

...tatata-ta-tatata-ta

...s máris karddal
kaszabolják...

...tatata-ta-tatata-ta

...és sorozzák
a lövészek...

...tatatatatatatatata.

Nos, eddig szól
a történet.

De mesélik, hogy
volt egy lövés,
egy utolsó
ágyúdörgés...
- mikor ráncos szemek
mélyén
gyulladt tűz a diák
révén:
"Tudja Fiam,
maga olyan,
fiatalon mint
én voltam..."

S e nosztalgia 
amíg hatott,
kedvesen
csak Ő
 buktatott...

@ndy
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