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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!

Fotó: Juhász Luca

A szó veszélyes fegyver, énekelte egykor az Illés együttes, és részben
igazuk is lehet, hiszen hihetetlen dolgokra lehetünk képesek pusztán a szavainkkal – de azért tegyük hozzá, hogy szerencsére talán
ritkábban fegyver és gyakrabban békepipa, híd két ember között, a
megértés és empátia eszköze. A kimondott, leírt szó erejét egy újság
hasábjain talán nem kell bizonygatni, de azért érdemes megvizsgálni
ezt az atomerőmű szempontjából.
Az erőmű egy üzem, gépekkel, azokat működtető emberekkel, mi
köze lehet ehhez a szavaknak? Nagyon is sok. A puszta létünk múlik azon, hogy megértsék és elismerjék a munkánkat, hogy el tudjuk
mondani, hogyan ügyelünk a biztonságra, és miért tartjuk az atomenergiát a ma elérhető legjobb energiaforrásnak. Nem bonyolult
szavak, mégis hatalmas a zaj, amin át kéne jutniuk.
Novemberi lapszámunkban megnézzük, milyen az, amikor a szó fegyver, amit nem a jóra használnak: írunk egyebek mellett a legújabb,
atomenergiával kapcsolatos tévhitekről és félreértésekről, valamint
az internetes manipuláció eszközeiről. Vannak azért jó híreink is: a
számunkra legfontosabb talán, hogy kilenc év munkájának zárásaként a 15 hónapos üzemeltetési ciklusra átállás projektje nemrégiben
megkapta a „végső áment”, az üzemeltetési engedély módosításáról szóló határozatokat az Országos Atomenergia Hivataltól. De foglalkozunk azokkal is, akik szívünknek a legkedvesebbek, a gyerekekkel: pszichológus mondja el, hogyan segíthetjük őket a szavainkkal,
egy meseterapeuta pedig a mesékben rejlő ősi erőkről beszél.
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Az utolsó szó
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos
Októberben négy határozatot kaptak kézhez a Paksi Atomerőmű munkatársai az Országos Atomenergia Hivataltól. Ezek a határozatok a blokkok üzemeltetési engedélyének módosításáról szóltak, arról,
hogy az erőmű szakemberei elméletben és a gyakorlatban is bizonyították, hogy a saját fejlesztésű
üzemanyagtípussal képesek úgy működni, hogy a korábbi 12 helyett csupán 15 havonta legyen szükség
főjavításokra. Ezt a Paksi Atomerőmű elsőként és eddig egyedüliként valósította meg a VVER-440-es
blokkokon.
Kilencéves történet végére rakott most pontot a hatóság.
Az elméleti megalapozás és tervezés, valamint a bevezetéshez
szükséges engedélyek megszerzése után 2015 szeptemberében álltak át egymás után a
blokkok a 15 hónapos ciklusra
és az új üzemanyagra, az azóta
tartó tesztidőszak pedig bebizonyította, hogy a számítások és
tervek helyesek voltak. A mostani, az üzemeltetési engedélyt
módosító határozatok jelentik
így az utolsó kimondott szót a
témában.
A 15 hónapos üzemeltetési ciklusok bevezetése érintette a

determinisztikus és valószínűségi biztonsági elemzéseket,
a rendszerelemek szilárdsági
megfelelőségét, a reaktorbelső
anyagtulajdonsági változásait,
az üzemanyag- és zónaellenőrző
rendszereket és a reaktorfizikai
modellt, az időszakos ellenőrzési programokat, anyagvizsgálati
programokat, a karbantartásirányítást és -végrehajtást, az
állapotfenntartás rendszerét, a
vegyészetet és hulladékkezelést,
a sugárvédelemmel kapcsolatos
feladatokat, az üzemviteli tesztek és próbák ütemezését: gyakorlatilag tehát minden műszaki
területet.

Saját fejlesztésű üzemanyag
Bár a hosszabb üzemeltetési
ciklus bevezetésére bőségesen
akad nemzetközi példa (pl. az
Egyesült Államokban, Franciaországban, Szlovéniában, Oroszországban), a VVER-440 típusnál a Paksi Atomerőmű az első,
amely ezt a fejlesztést végrehajtotta. Az átalakítás „szíve” az az
új, 4,7%-os átlagos dúsítású, 6
db gadolíniumpálcát tartalmazó
üzemanyag-kazetta, amelyet dr.
Nemes Imre vezetésével dolgozott ki az erőmű Reaktorfizikai
Osztálya.
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A C15 bevezetésének története
2010 – Az erőmű reaktorfizikusai
új típusú fűtőelemet és zónát
terveznek, amely alkalmasnak
látszik hosszabb kampányok
kiszolgálására.
2011 – 1. díjat nyer a terv az erőmű éves Műszaki Alkotói Pályázatán.
2013 – Kiemelt projekt alakul a
megvalósításra, felmérik az
engedélyezési terjedelmet, elkészülnek az előzetes biztonsági értékelések. Az Országos
Atomenergia Hivatal a legszigorúbb, üzemeltetési engedélymódosítást célzó 1. kategóriába sorolja az átalakítást.
2015 – A szükséges engedélyek
megszerzése után elsőként a 2.
blokk indul el 15 hónapos ciklussal, majd követi a többi.
2019 – Több mint 10 sikeres kampányt követően a hatóság kiadja az üzemeltetési engedélyt
módosító határozatot mind a
négy blokkra.

„Mára több mint 10 kampányon
vagyunk túl, és elvégeztük az
átalakítás értékelését is, így biztonsággal kijelenthető, hogy fizikusaink elképzelése működőképes volt, a Paksi Atomerőmű
a VVER-440-es blokkok közül elsőként – és azóta is egyetlenként
– megvalósította a 15 hónapos
kampányokat. Mindezek eredményeképpen évente jellemzően
3 főjavításunk van, ezzel össze-

A 15 hónapos üzemeltetési ciklus előnyei
A 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetésének számos előnye van: fenntartható/növelhető az atomerőmű
biztonsága, továbbá jelentősen csökken a környezetterhelés is.
Biztonsági előnyök:
A C15 bevezetését követően a főjavítási munkamennyiség csökkenésével arányosan csökkent a kollektív dózis
(az erőműben munkát végzők sugárterhelésének ös�szessége).
A teljes üzemidőre vonatkoztatottan csökkent a blokkleállások és -visszaindulások, az ún. tranziens állapotok
száma. A tranziensek az atomerőművi berendezések
nagyobb igénybevételét jelentik, ezért csökkenésüknek pozitív hozadéka van a nukleáris biztonságra, valamint a rendszerek és rendszerelemek élettartamára.
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függésben jelentősen csökkent
a karbantartási munkavolumen,
a kollektív dózis, a kiégett fűtőelemek, valamint a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék
mennyisége, a túlóra és a rendszereket érő tranziensek száma
is. Nőtt a rendelkezésre állásunk
és ezzel összefüggésben a megtermelt energia mennyisége” –
összegezte Czibula Mihály, a projekt vezetője az eredményeket.

Fenntarthatósági előnyök:
A C15 bevezetésével nagyjából 3%-kal csökkent a kiégett fűtőelemek mennyisége, csökkentve ezáltal az
atomerőmű egyébként is rendkívül alacsony környezeti
terhelését.
Közel 20%-kal csökkent a karbantartások során keletkező kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok, valamint a nem radioaktív hulladékok mennyisége.
Versenyképesség növelése:
A főjavítások átütemezése révén átlagosan évente 2%kal nőtt a rendelkezésre állás és ezáltal a megtermelt villamos energia mennyisége, ami mintegy 80 000 háztartás — közel negyedmillió ember — szükségletét fedezi.
A megtermelt többlet-villamosenergiával arányosan
1%-kal csökkent Magyarország villamosenergia-importjának függősége, fenntartható az ellátásbiztonság.

6

A SZÓ VESZÉLYES FEGYVER

Mítoszrombolás
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt, Roszatom

Ma már mindenki számára világos, hogy ha valóban tenni akarunk valamit a gyerekeink, unokáink jövőjéért, akkor a klímavédelmi, ellátásbiztonsági és versenyképességi célok elérése érdekében az atomenergiára és a megújuló energiaforrásokra egyaránt támaszkodni kell. Az atomenergia hazai vehemens
ellenzői azonban nem hajlandóak tudomásul venni azt, hogy mindezen célok teljesülése érdekében a
világ szükségszerűen fordul az atomenergia felé, ezért álhírekkel, valótlanságokkal és csúsztatással próbálják az embereket az atomenergia ellen hangolni. Mérnökként azonban csakis a makacs tényekben
hiszek, ezért – a teljesség igénye nélkül – következzenek az atomellenes „zöldmítoszok” cáfolatai:
„Az atomenergia egy lejárt technológia, és az egész globális energiapiac – beleértve az európait –
teljesen más irányban mozog, mint
Magyarország a Paks II.-projekt
megvalósításával. Egyedül a megújulóké a jövő.”

Nos, az atomenergia köszöni szépen, jól van, és éppen a reneszánszát éli. Jelenleg 52 atomerőművi
blokkot építenek szerte a világon,
és a következő évtizedekben 450
új blokk üzembe állítását tervezik. A felelősen gondolkodó szak-

mai szervezetek és szakemberek
egyetértenek abban, hogy a globális klímavédelmi célok elérése
érdekében az atomerőművek és
a megújuló energiaforrások részarányának jelentős növelésére
van szükség, miközben a fosszilis
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részarányt radikálisan csökkenteni
szükséges.
Az Európai Unió egyre több tagországa dönt úgy, hogy meghosszabbítja a már meglévő atomerőművi
blokkjainak üzemidejét, esetleg
újak megépítését tervezi. Példaként
áll előttünk Magyarország mellett
az Egyesült Királyság, Finnország,
Franciaország, de Szlovénia is új
blokk(ok) építésében gondolkodik,
és ide sorolhatjuk Csehországot és
Lengyelországot is.
A villamosenergia-mix meghatározása az országok szuverén joga.
Magyarországon a villamosenergia-termelés 50%-a, Franciaországban 75%-a származik atomerőműből,
Lengyelországban
viszont 90%-ban szénerőművekben termelik meg a villamos energiát. S bár minden ország helyzete más, uniós szinten az éves
villamosenergia-termelés mintegy
negyede atomerőművekből származik. Ha tehát Európa az ellátásbiztonságnak, a klímavédelemnek
és versenyképességnek meg akar
felelni, akkor továbbra is szüksége lesz az atomenergiára. Különösen azért, mert például 2019 első
9 hónapjában is az unió villamosenergia-termelésében a domináns
klímabarát villamosenergia-termelési mód továbbra is az atomenergia a maga közel 28%-os részarányával.
„A megújulók lényegében ingyenes energiaforrást jelentenek, és
kizárólag ezek az energiaforrások
képesek egy ország ellátását biztosítani.”
A helyzet az, hogy a megújulós
fejlesztésekhez szükség van beruházási és egyéb támogatásokra
is. Állami pénz nélkül hazánkban
nem épülnének ilyen mennyiségben a naperőművek sem. A hazai
aktuális kötelező átvételi árak így

alakulnak a csúcsidőszaki árakat
figyelembe véve: METÁR (közel
32–36 forint/kWh), de a KÁT-támogatások között található közel
40,5 forintos érték is.
Konkrét példával megvilágítva,
a megújulók olyannyira „ingyenesek”, hogy a működésüket
Németországban idén 27,3 milliárd euróval (9067 milliárd forint!)
támogatják. Emiatt ma a berlini
lakossági fogyasztó fizeti a legtöbbet Európában a villamos
energiáért, ugyanis az átlagos ár
átszámítva – 2019. szeptemberi
adatok szerint – közel 108 forint/
kWh, miközben Budapesten csak
38 forint. Ennyit a gazdaságos és
ingyenes megújulókról.
Németországban a klímavédelmi és más szempontból roppant
előnyös atomerőműveket démonizálják, miközben már ma is látható, hogy ha leállítják az atomés szénerőműveket, a megújulók
az energiatárolás megoldatlansága miatt soha nem tudják önmagukban biztosítani a villamosenergia-ellátást. Legfeljebb a
barnaszén helyett például orosz
gázt égetnek majd el növekvő
mennyiségben, elvégre ezért is
épül az új Északi Áramlat 2 gázvezeték.
„Nincs szükség Paks II.-re, a
pénzt inkább költsék épületszigetelésre, azzal mindenki sokkal
jobban jár…”
Épületszigetelés kapcsán akkor
lehetne spórolni az árammal, ha
ezekben az ingatlanokban a fűtést
villamos energia felhasználásával
oldanák meg. Ez azonban az új
építésű lakóépületekre jellemző,
azoknál, ahol korszerűsítésre van
szükség, a fűtést zömmel fosszilis források felhasználásával oldják
meg, azaz a szigetelés és az áramfogyasztás közötti kapcsolat el-
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hanyagolható, már-már irreleváns.
Sőt a fűtés-korszerűsítések során a
hőszivattyús rendszerek elterjedésével a villamosenergia-szükséglet
még inkább növekedni fog, nem is
beszélve az e-mobilitás elterjedésével, valamint a gazdaság fejlődésével összefüggő igénynövekedésről.
„A Paks II.-projekt keretében megépülő két orosz blokk korszerűtlen,
elavult kísérleti technológia, és
csak állami támogatással gazdaságos…”
A Pakson is megépítendő két új,
orosz VVER-1200 típust a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a
világ első olyan működő atomerőművi blokkjaként ismerte el, amely
megfelel a 3+ generációs atomerőművekkel szemben támasztott, a fukushimai atomerőmű-baleset után elfogadott nemzetközi
biztonsági követelményeknek is.
Nehéz lenne hozzá nem értéssel,
részrehajlással vádolni a nemzetközi szervezetet, és aligha véletlenül adtak a Roszatomnak eddig
36 új blokkra megrendelést szerte
a világban. Sőt az Európai Bizottság is megállapította, hogy a két
új, VVER-1200 típusú blokk teljesíteni tudja a legszigorúbb nukleáris
biztonsági és sugárvédelmi előírásokat is.
Lényeges szempont, hogy a Pakson is megépítendő két új, VVER1200 típusú blokk már nem prototípus, nem egy kísérleti technológia,
hanem működő, bizonyított technológia / konstrukció. A világ első
3+ generációs, VVER-1200 típusú
blokkja, a Novovoronyezsi Atomerőmű II. kiépítésének első blokkja
2017 februárja óta már kereskedelmi üzemben áll.
A második ilyen típusú blokk, a
Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésének első egysége pedig tavaly
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októberben kezdte meg a kereskedelmi üzemét. E kiépítés második blokkjának építése a terveknek
megfelelően halad, és 2020 végéig állhat üzembe. Ezek a blokkok
magyar szempontból is kiemelkedően fontosak, hiszen a Paks II.
Atomerőmű referenciájának számítanak.
A novovoronyezsi II. kiépítés második blokkja pedig 2019. november
1-én kezdte meg a kereskedelmi
üzemet, miután ősszel sikeresen
lezajlottak a 100 százalékos teljesítményszinten, 15 napon keresztül
végrehajtott, átfogó tesztek, amelyek igazolták a blokk biztonságos
és megbízható működését.
Azt, hogy a Paks II.-projekt meg
fog térülni, az Európai Bizottság lezárult vizsgálata is egyértelműen alátámasztja, hiszen az
eredmények szerint a két új blokk
visszahozza a befektetett pénzt,
és jelentős profitot fog termelni.
Az Európai Bizottság szimulációi-

nak középértéke azt mutatja, hogy
a Paks II.-projekt évi 7,35% hozamot hoz majd. Egy piaci magánbefektető a bizottság szerint évi
7,88% hozamot várna el egy ilyen
beruházástól, ami közel 0,5%-kal
magasabb hozamelvárás, mint a
projektben várható hozam. E számok alapján állapította meg az
Európai Bizottság, hogy a magyar
atomerőmű-bővítés esetében államilag támogatott projektről van
szó.
„Persze az sem igaz, hogy az atomenergia karbonmentes. Az uránbányászattól kezdve a szállításon át a
hulladék kezeléséig a gázerőműéhez közelít a karbonlábnyoma.”
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület adatai szerint az
atomenergia használata az atomerőművek teljes élettartamára vetítve átlagosan 12 gramm szén-dioxid kibocsátásával jár kWh-nként,
miközben a gázerőművek esetében ez az érték 490 gramm. A 12

gramm közelében lenne a 490
grammnak?
A Paksi Atomerőmű által 2018 végéig megtermelt 477,3 TWh villamos energia klímavédelmi szempontból azt jelenti, hogy ha ezt
a hatalmas mennyiségű villamos
energiát például szénerőművek
által kellett volna megtermelni,
akkor 0,82 kg/kWh szénerőművi
CO2-kibocsátással számolva közel
390 millió tonna többlet-szén-dioxid került volna a légkörbe, azaz
az atomerőmű működése ennyi
szén-dioxid-kibocsátást takarított
meg.
Végül következzen egy igazi csemege. Nemrég egy nemzetközi
környezetvédelmi szervezet hazai
munkatársa, aki szintén az atomerőművek ellen kampányol, ismételten arról tett tanúbizonyságot,
hogy energetikai ügyekben alapvető dolgokkal nincs tisztában.
Az egyik minapi interjújában ezt
mondta: „…ha valóban megvaló-
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sulna a 7000 MW-os naperőműkapacitás (2030-ig), kikapcsolhatnánk Paks I.-et, és elfeledhetnénk
Paks II.-t is. Ugyanis nincs szüksége
ekkora kapacitásra Magyarországnak. A jelenlegi rekord csúcsidei
rendszerterhelés (2019. január 8.)
6884 MW.”
Nos, a Greenpeace munkatársa
hadilábon áll nemcsak a mértékegységekkel, hanem a számokkal
is. Az időjárásfüggő megújulókra,
különösen a nap- és szélerőművekre, nem lehet egy ország biztonságos ellátását alapozni, hiszen
csak akkor működnek, ha süt a nap
vagy fúj a szél. Az emberek pedig
akkor is szeretnének áramot használni, amikor éjszaka, szélcsendes
vagy éppen felhős idő van. Ezért
nélkülözhetetlenek az alaperőművek! Aki ezt tagadja, olyan, mintha azt bizonygatná, hogy a Föld
lapos.
Arról nem is beszélve, hogy már
egy elsőéves egyetemista, de
talán egy középiskolás is tudja,
hogy az időjárásfüggő megújulók esetében nem a beépített
kapacitás a mérvadó, hanem az,
hogy mennyi villamos energiát
termelnek valójában. A naperőművek teljesítményét nem lehet
összehasonlítani egy atomerőmű
teljesítményével, azaz 1 MW naperőművi kapacitás nem egyenlő
1 MW atomerőművi kapacitással. Például a két új paksi blokk a
2400 MW kapacitása révén, éves
szinten mintegy 19 TWh villamos energiát termel majd. Ezzel
szemben az összességében 2400
MW-nyi naperőmű a hazai adottságokat figyelembe véve átlagosan csak 2,5 TWh villamos energiát tud előállítani! 7000 MW-tal
számolva 7,4 TWh-t, miközben
Perger úr a Paksi Atomerőmű és a
Paks II. Atomerőmű 4400 MW-nyi

kapacitása révén mintegy 35 TWh
klímabarát, a hazai ellátásbiztonságot és az olcsó áramárat garantáló
villamosenergia-termelést
száműzne. Ez szakmai nonszensz.
Ugyanis miközben a szavak szintén zöldnek mutatkoznak és a
megújulók kizárólagosságát és az
atomenergia szükségtelenségét
hangoztatják, valójában a klímavédelmi szempontból káros szénés gázalapú termelőkapacitások
rendszerben tartását segítik elő!
Csak zárójelben jegyzem meg,
hogy a rekord rendszerterhelési csúcsot sem sikerült eltalálnia, ugyanis az nem január 8-án
volt, hanem január 23-án, és
nem 6884, hanem 6926 MW volt.
Az pedig csak hab a tortán, amikor azt mondja, hogy Paks II. majd
„…80 euróért termel 1 kWh-t…”.
Az igazság az, hogy Paks II. egységköltsége 60 évre számolva 50-
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55 euró/MWh körül lesz. Szóval az
euróösszeg nagyságát sem találta el, a mértékegységet pedig
főleg nem. Ugyanis a kWh és a
MWh között ezerszeres a különbség.
A Paks II. Atomerőmű meg fog
épülni. Ez alapvető nemzeti érdek, mert csak így teljesülhetnek
a hazai klímavédelmi, ellátásbiztonsági és a versenyképességi
célok. Ha ez nem történne meg,
akkor kritikus szintre kellene
emelni az import-villamosenergia
mennyiségét, ha egyáltalán lenne
lehetőség az importra. Ha nem,
akkor a hazai atomellenesek miatt egyszerűen romba dőlne a
hazai villamosenergia-rendszer,
és esténként gyertyafény mellett
lehetne elmélkedni arról, hogy
miért szükséges szakemberekre
hallgatni a zöld mellébeszélők
helyett.
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Pletyka
Susán Janka | Fotó: internet, saját archívum

A szavak ereje kapcsán szinte megkerülhetetlen a pletykáról is beszélni, mert ott van a mindennapokban, a
magánéletben és a munkahelyen is. A munkahelyi környezetnél maradva arra lehet nem is gondolnánk, hogy
a tudásmenedzsment szempontjából is milyen lényeges szerepe van a pletykának. Prof. dr. habil. Bencsik
Andrea CSc.; Ph.D. egyetemi tanárral beszélgettem erről, aki kutatásokat végzett a témakörben. Hallottak
már a pletyka pozitív hatásairól? Mert létezik ilyen is. Ismerkedjenek meg a további részletekkel.
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–– Mi a fő kutatási területed?
–– A tudásmenedzsment, több
mint tizenöt éve foglalkozom ezzel
a területtel. A tudásmenedzsmentrendszerek kiépítése során az egyik
kritikus kérdés a tudás átadása. Azt
gondolom, hogy attól függetlenül,
hogy egy cég foglalkozik-e tudásmenedzsment-rendszerrel,
vagy
sem, ez egy alapvető kérdés a cég
jövőjével kapcsolatban. Ezt nemzetközi kutatások is alátámasztják.
A tudásátadást nem lehet külön
vizsgálni, kiszakítva a céges kultúrából, hiszen az egész tudásmenedzs-
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ment-rendszer építésének az alapja
egy bizalomra épülő kultúra. Ha ez
hiányzik, hiába vezet be egy új eszközt a vezetés, nem fog működni.
–– Kettéosztható a tudásmenedzsment aszerint, hogy hogyan őrizzük
meg a napi működéshez kapcsolódó ismereteket és a hosszú távra
szólókat, például, amikor valaki elmegy nyugdíjba?
–– Nem osztanám kétfelé, megmondom miért. Ha folyamatában
nincs meg, ha nem épül bele a
tudásmegosztással
kapcsolatos
kultúra a szervezet működésének
mindennapjaiba, akkor ezt egy csapásra az utolsó egy hónapban nem
lehet megoldani. Az ilyen, úgynevezett tudásstaféta, ami tarthat akár
több hónapig is, nem lesz teljes
körű. Ezt is kutatásokkal támasztották alá.
–– Hogyan kapcsolódik a pletyka a
tudásmenedzsmenthez?
–– A tudásmegosztás kapcsán
két lehetőség áll rendelkezésre.
Az egyik a formális, amit a cégek
nagy részénél valamilyen módon
megoldanak. Van belső hálózat,
vannak eljárásrendek, amikben leírják kinek, honnan, hova, hogyan
kell továbbítani, lefűzni, archiválni, satöbbi. Azonban nemzetközi
kutatások is alátámasztják, hogy
valójában a tudásátadás sokkal
inkább az informális csatornákat
kedveli. Az emberek sokkal szívesebben kommunikálnak a nem hivatalos csatornákat igénybe véve.
Elmennek a kollégák megebédelni,
lemennek a büfébe meginni egy
kávét, jönnek-mennek a munkába együtt a buszon. Ezek a sokkal
kötetlenebb formájú együttlétek –
még ha nem is barátokról van szó –
több lehetőséget adnak arra, hogy

12

A SZÓ VESZÉLYES FEGYVER

közelebb kerüljenek a másikhoz,
sokkal több lehetőséget arra, hogy
hasznos információk kerüljenek át.
Ezáltal kialakuljanak a munkahelyi
jó kapcsolatok, amelyek a későbbiekben is pozitív hatást gyakorolnak a munkavégzésre.
–– Ez egy aktív kapcsolat, lehetőség van a visszakérdezésre is.
–– Igen, és erősíti a kollégák közötti kapcsolatot. Nagyon sok helyen
jellemző a mentori rendszer, amikor
a mentor és a mentorált között kialakuló személyes kapcsolat természetes módon kíséri ezt az együttmunkálkodást. Ezek az informális
kapcsolatok sokkal több lehetőséget adnak arra, hogy akár a valós
tartalmú, akár a nem feltétlenül valós tartalmú információkat átadják.
–– Elérkeztünk a pletykáig és az
ehhez kapcsolódó kutatásodig. Milyen hatása van a pletykának a szervezetre?
–– Igazából a kutatás teljes mértékben bebizonyította, hogy a nem valós tartalmú, akár munkahelyi, akár
személyes jellegű információknak a
szervezeti teljesítményre, a szervezeti hatékonyságra, a csapatmunkára jelentős hatása van gazdasági
értelemben is. Mindenképpen azt
gondolom, hogy a vezetőknek foglalkozni kell ezzel. Feltenni a kérdést akár saját magának: Mekkora
szerepem van abban, hogy tényleg
így szerzek információt, mert nincs
időm, hogy pontosan utánajárjak
egy témának, problémának. Sokszor a vezető maga az, aki ezt a
problémát okozza.
–– Mondanál erre egy példát?
–– Nézzünk egy olyan szituációt,
amikor nagyobb léptékű változást
szeretne elindítani egy cég. Kikerülnek félinformációk, nem kommu-

nikálja a vezetés egyenesen, mert
lehet, még ő sem tudja pontosan,
hogy mit akar, de már elindult vezetői értekezleteken egy beszélgetés
erről, és kikerül egy része. Ez aztán gerjeszti önmagát. Ez szakmai
jellegű, de átmegy pletykába, és
mindenki hozzáteszi a saját véleményét, jövőbe látását meg elképzelését. Kutatások egy ilyen helyzetre azt mutatták ki, hogy ilyenkor a
legjobb emberek hagyják el a céget, mert nem akarják megvárni a
fejleményeket, és úgy látják, nekik
van esélyük máshol is jó pozíciót találni. Egy ilyen helyzetet úgy lehet
megelőzni, hogy a vezetésnek gondoskodni kell arról, hogy ne kerüljenek ki előzetes információk. Amikor
eldőlt minden, akkor egyszerre az
összes csatornán egy időben kell
kommunikálni.
–– A pletykáról szóló kutatásnak
milyen további eredményei voltak?
–– Az első előzetes feltevésünk
a következő volt. A pletyka – mint
az informális tudásmegosztás egy
módja – gazdasági jelentőséggel
bír a munkavégzés során. Ehhez
kapcsolódva megkérdeztük az embereket, nekik mit jelent a pletyka.
A szakirodalom, főleg a magyar, a
pletykát sokszor negatívként értékeli. Azonban az utóbbi időben jutottak már olyan eredményre, hogy
lehet akár pozitív is.
–– Milyen esetekben?
–– Egyrészt a munkahelyi közösségekre vonatkozóan lehetnek pozitív
következményei. Lehet közösségépítő jellege, valaki esetleg reflektorfénybe kerül ennek kapcsán pozitív értelemben, és kiemelik. Vagy
épp a másik oldalról közelítve, kiemelnek egy negatív figurát, aki
megrontja a csoport munkahelyi
légkörét. Lehet olyan fejleménye,

hogy a közösség együtt fellép valakinek az érdekében, vagy összefog
egy jó cselekedet céljából. Egészségügyi szempontból is van hozadéka. Amikor egy sokkoló hírt hall
valaki, a benne keletkező feszültséget úgy csökkenti sok esetben,
hogy elmondja másoknak, ezáltal
megkönnyebbül a negatív tehertől.
–– A felmérésben hogyan értékelik,
értelmezik a pletykát a válaszadók?
–– Szinte minden válasz a negatív
oldalát emelte ki, egy-két esetben
kaptunk kicsit kételkedő választ,
amely adott egy kis esélyt a valós
tartalomnak is.
–– Sokszor csak úgy általánosságban is beszélgetünk, amikor nincsen benne se negatívum, se pozitívum.
–– Igen, ez a semleges hangulatú
beszélgetés. Amikor beszállunk a
liftbe, és váltunk pár szót, milyen az
időjárás. Kapcsolatot teremtünk a
másikkal, de ez olyan semmitmondó. Ez nem a pletyka kategória,
mert se jót, se rosszat nem mondunk a másiknak. Ugyanakkor egy
időtöltés, egy fecsegés, ami lehet,
ha több időt töltünk, továbbfűződik, és kialakulhat belőle a pletyka.
–– Mi az, ami miatt pletykálnak az
emberek?
–– Erre is érdekes eredmények
jöttek ki. 20%-uk információszerzés céljából, de a kíváncsiság és a
szakmai féltékenység is ugyanilyen
százalékban szerepelt. Sok kolléga, aki nem tudja más módon elérni azt, amit kitűzött célként, befeketíti a másikat. A 20% azért elég
jelentős mérték, hogy az emberek
azért kezdnek el valakinek a háta
mögött mondogatni valamit, mert
az jobb náluk, mert előrébb jutott,
többet tett le az asztalra, okosabb,
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és szeretnék háttérbe szorítani. Vezetői szemmel ez is figyelemfelkeltő eredmény. Ha bekopogtat egy
vezetőhöz egy kolléga, és lehet,
hogy becsomagolja a mondanivalóját, lehet, hogy direkt nem pont
ezért jön be, de kiderül beszélgetés közben, hogy áttér egy ilyen
másik háta mögötti mondogatásra, akkor a vezetőnek ezt észre
kell vennie. Legalább azt meg kell
tennie, hogy ezt ne fogadja el készpénznek. A tanításom során mindig
kiemelem, hogy egy vezetőnek bizony ismernie kell a munkatársait,
és tudnia kell, hogy mekkora hitele
van egy ilyen információnak, hogy

benne. Beszélhetünk túlzott bizalomról is, amikor pl. barátságból
olyan embert bízok meg, aki nem alkalmas a feladatra, ő mennyi pluszenergiát fordít arra, hogy mégis
megoldja, és milyen eredményt
produkál a 100%-hoz képest. Kivel pletykálok? Akiben megbízom.
És arról pletykálok, akiben nem
bízom meg. Olyan is lehet, hogy
azért mondanak el valamit pont
annak a személynek, mert tudják,
ha neki elmondják, mindenki megtudja. Az is bebizonyosodott, hogy
aki nekem másról pletykál, biztos
lehetek benne, hogy másnak rólam
fog pletykálni. A rossz hangulat, a

el szabad-e hinnie, és ez egy kulcskérdés. Ha erre nem fordítanak kellő időt, akkor ez visszaüt a szervezet eredményességében.

pletyka miatti figyelem elterelése,
a minőségi munkától elvett idő, és
a kultúrát, az együttműködést, a
munka hatékonyságát, így az eredményességet rontja. Ezt a válaszok
is egyértelműen igazolták.

–– Milyen hatással van a szervezet
eredményességére?
–– A pletyka szoros kapcsolatban
van a bizalommal. Pl. hányszor végeztetem el azt a munkát különböző emberekkel? Hányszor ellenőrzöm újra és újra a végeredményt?
Rá merem-e bízni, vagy inkább én
végzem el, mert nem bízom meg

–– A vezetők mennyire foglalkoznak a pletykával?
–– Általában jellemző volt, hogy
mindenki tapasztal a munkahelyén
pletykát, nagyon sokan több szálon is futó pletykákkal találkoznak.
Ezt túlnyomórészt az azonos po-
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zícióban lévő kollégákkal, illetve
a fölöttük lévő vezetőkkel osztják
meg. A vezetés nagyon kis mértékben foglalkozik a pletykák következményeivel. Három fő csoportot
sikerül beazonosítani. 25%-ban azt
mondták, a szervezetnél nem fontos a pletyka. Ez azt jelenti, hogy
az emberek ugyan pletykálnak,
de a vezetés nem tartja fontosnak
a kérdéssel foglalkozni, a kommunikáció természetes részének
tartják. 43%-ban jellemzően sokat
pletykálnak, de nem büntetik azt,
ami óriási arány. 30%-ban mondták
azt, hogy nem jellemző a pletyka,
de ha tapasztalják, akkor tesznek
ellene. Az egészséges szervezetnek úgy kellene működnie, hogy
az embereknek ne legyen se idejük, se indokuk arra, hogy pletykáljanak. Mindig megkapják a szükséges információt, képben vannak a
szervezeti történésekkel, jó a hangulat a munkahelyen, nincs, amiért
kikezdjék a másikat, mindenki helyén van a szervezetben. Tudom,
hogy ez idealizmus, de ebbe az
irányba kellene elmozdulni, és törekedni, hogy egy ilyen légkör
alakuljon ki. Ha bárki megbontja
ezt, mondjuk, bekerül egy új ember, vagy valaki sértve érzi magát
valami miatt, akkor azt azonnal
kezeljük le, derítsük ki, hogy mi a
probléma. Lehet, hogy valakinek
csak vélt sérelmei vannak, nincs
mögötte olyan ok, ami miatt ő jogosan érezné ezt a sértettséget.
Ilyen esetben a vezető felelőssége
az, hogy megbeszélje vele, tisztázzák a helyzetet, ne legyen belőle
pletyka. Sajnos a valóságban a vezetőknek nincs ideje, hogy ezzel is
foglalkozzanak, vagy lehet, hogy
észre sem veszik, és nagyon kevés
az a vezető, aki hajlandó felvállalni szemtől szemben a kellemetlen
beszélgetéseket.
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A hír igaz, de…
Avagy ügyeljünk a hoaxokra
Prancz Zoltán | Fotó: internet

Érettebb korú olvasóink biztosan
emlékeznek még a ma már klas�szikusnak számító viccre: A jereváni
rádió bemondja, hogy Moszkvában
Volvókat osztogatnak. Az élénk hallgatói érdeklődésre, hogy valóban
igaz-e a hír, a következő kiigazítást
teszik: A hír igaz, de nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem
Volvókat, hanem Volgákat, és nem
osztogatnak, hanem fosztogatnak.
Viccet félretéve: manipulatív vagy
kifejezetten hamis hírek ma is léteznek, sőt egyre több, és sokkal
hatékonyabban tévesztik meg az

emberek sokaságát, mint az egykori, ideológiai indíttatású híradások,
amelyek átlátszóságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a népnyelv
viccet költött belőlük.
Az álhírek egyik legújabb elnevezése a hoax. A kifejezés egyaránt
jelölhet öncélú – de cseppet sem
ártalmatlan – tréfacsinálást (például
emberek jóérzésére, segítőkészségére rájátszó lánclevelek generálását), gazdasági kár okozása vagy
előny szerzése érdekében művelt
megtévesztést (például e-mailes
üzenetekkel pénz vagy bankkártya-

adatok kicsalását, ami a büntetőjogi
értelemben mondott csalás egyik
esete), de a politikai kampányok
kedvelt eszköze is a jelentéstartományába tartozik: féligazságok
vagy „egész” hazugságok terjesztése a saját oldal fényezése vagy az
ellenfél lejáratása céljából. Minden
bizonnyal ez utóbbi, a közélethez
legszorosabban kapcsolódó eset
az, ami a legtöbbünket érint, illetve
amely révén leginkább ki vagyunk
téve a félrevezetésnek.
A megtévesztő híradások elszaporodásában nyilvánvalóan jelentős
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szerepet játszik egyrészt a szólásés sajtószabadság kibontakozása,
ezzel együtt pedig a különböző értékrendet és minőséget képviselő
hírforrások megsokasodása, másrészt a hírterjesztő csatornák technikai fejlődése. Vizsgáljuk meg közelebbről is ezt a két tényezőt!
A különböző értékrendet, politikai
vagy világnézeti elkötelezettséget
megjelenítő médiumok létezése
önmagában feltétlenül üdvözlendő
jelenség, hiszen ez a sokszínűség
a szólás- és sajtószabadság velejárója, annak megléte mellett tanúskodik. A jogállamisághoz – avagy
hétköznapibb kifejezéssel élve: a
szabadsághoz – elválaszthatatlanul
hozzátartozik, hogy mindenki szabadon alkothat véleményt a legkülönbözőbb kérdésekben, és a véleményének hangot is adhat. Rögtön
hangsúlyoznunk kell viszont, hogy
a szólás- és sajtószabadság nem
szentesít – pontosabban nem szabad, hogy szentesítsen – minden
véleményt vagy hírt. Röviden szólva: a hazugságból nem lesz igazság
attól, hogy szabadon közzé lehet
tenni. Márpedig a kifejezetten a
dezinformálás szándékával kiötlött
álhírek terjesztői előszeretettel bújnak a szólás- és sajtószabadság eszméje és intézménye mögé, valójában mintegy élősködve azokon. Egy
szó, mint száz: a szabadság felelősséggel is jár. A jogállamiság egyfajta nagykorúságot feltételez a polgárokról, éppen ezért sérülékeny
dolog. A főbűnösök természetesen
az álhírterjesztők, de az álhírek fogyasztói sem vétlenek. Nekik a kritikátlan befogadás, a meggondolás
nélküli elhívés róható fel elsősorban. Könnyű belátni, hogy a hoaxok
terjesztői éppen ezt a fajta hiszékenységet lovagolják meg. Vagy a
másik oldalról közelítve a kérdést:
ha az emberek nem lennének vevők

az álhírekre – vagy legalábbis nem
tömegesen –, akkor lehanyatlana
ez az alantas tevékenység, hiszen
elveszítené a bázisát. Amíg viszont
a többségben nem születik meg a
kritikus hozzáállás és a meggondolás igénye, addig fájóan időszerűek
maradnak József Attila sorai: „Ős
patkány terjeszt kórt miköztünk, / a
meg nem gondolt gondolat, belezabál, amit kifőztünk, s emberből
emberbe szalad.”
Térjünk rá a médiumok technikai
fejlődésére. Ez a folyamat a nyomtatott sajtótól a rádión és televízión
át az internetig ível. Néhány évtizeddel ezelőtt hazánkban még természetes volt, hogy egyfajta magától értetődő bizalommal fogadták a
hírfogyasztók, amit megírt az újság,
vagy bemondott a rádió, tévé. A hírcsatornák rendszerváltást követő
pluralizálódásával viszont ez már a
múlté, hiszen jószerével mindent és
mindennek az ellenkezőjét is megírják (bemondják) a különböző fórumokon. Hovatovább ott tartunk,
hogy az eltérő vagy kifejezetten
ellentétes híradások nemcsak az
események értelmezése – például
a véleménycikkek – kapcsán állnak
fenn (itt még jobbára elfogadható
lenne, hogy ugyanazt az eseményt
ki így, ki úgy látja), hanem magukra
az eseményekre, a hírek tényanyagára is (magyarán: meg nem történt
dolgokat tényként tálalnak).
A hírorgiát az internet megjelenése
újabb szintre emelte. Nem csupán
azzal, hogy mindenkinek lehetővé
teszi, hogy néhány kattintással elérje az ezernyi portál és blog közül
a kedvére valót (vagy ha úgy tetszik: hogy a számára kedves fikciókba ringathassa magát). A legújabb
fejlemény, hogy már nem a hírfogyasztók keresik a híreket, hanem
fordítva: a hírek a hírfogyasztókat.
Arról van szó, hogy a politikai kam-
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pányok szakértői felfedezték a privát elektronikus csatornákban rejlő
kommunikációs – egyben szavazatszerző – lehetőséget. Az e-mailben
és a közösségi oldalakon (például
a Facebookon) célirányosan végzett információterjesztés rendkívül
hatékonynak bizonyult (az USA legutóbbi elnökválasztásának kimenetelében például meghatározó
szerepet játszott). Hatékonysága
sajnos messzemenően összefügg
azzal, hogy fokozott manipuláció
valósítható meg általa. Egyrészt
megkerüli a nyílt társadalmi diskurzust, azaz nem ad lehetőséget
– mindenekelőtt a politikai ellenfeleknek – a kérdéses felvetések
tisztességes megvitatására, esetleg megcáfolására (amint ez megvalósul például egy élő adásban
lefolytatott vitán, vagy akár az írott
médiában a válaszadás lehetőségével). Másrészt a hírfogyasztók egyben a hírterjesztők is, ami sokkal
gyorsabbá és olcsóbbá teszi a kampányüzenetek célba jutását. Persze
– mondhatná valaki – nincs új a nap
alatt: mindezt röviden pletykának
nevezik, ami ősi műfaj, és csupán
az elektronizálás az új elem benne.
Abban viszont nincs változás, hogy
a legelrugaszkodottabb dolgok
kelhetnek szárnyra általa, mégpedig úgy, hogy nincs mód tisztázásra, a kibeszélt ember védekezésére,
de legelőször mégis éppen magukat a terjesztőit mérgezi meg.
Összefoglalóan elmondható tehát, hogy mind a szabadság, mind
a technikai fejlődés, amik önmagukban vitathatatlanul jó dolgok,
komoly kockázatokat is magukban
rejtenek, és fokozott józanságot
kívánnak mindenkitől az informálódás terén. Itt is igaz a mondás (ami
egyébként egy magazin mottójaként olvasható): „Legjobb védekezés a gondolkodás.”
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Hogyan készül?
Gyetván Csabával beszélgettem
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca

A szavak erejéről beszélgetni egy műsor- és videókészítővel rendkívül izgalmas, de nagy kihívás is egyben. Néhány hete még senkinek el nem hittem volna, hogy pár hét múlva, egy kellemes őszi délutánon,
a pesti Duna-parton, egy padon ülve beszélgetek majd Gyetván Csabával. De ez (is) az újságírás szépsége. Nem tudhatod, hogy kivel és mikor. Csak hogy a szavak erejével fokozzam a már önmagában is jól
sikerült képi hatást: a helyszínen jelen van még néhány napfürdőző, kocogó és kutyát sétáltató ember,
vidáman rollerező gyerekek, az örökifjú Margit-sziget és egy fotós. Akkor csapjunk a szavak közé!

Tisztában vagyok azzal, hogy ha
egy videókészítővel a szavak erejéről beszélgetek, ugyanúgy szóba
kell hogy kerüljenek a képek, így
a látvány ereje is, hiszen a videómegosztó oldalak és a televízió
abban az egyedülálló helyzetben
van, hogy nemcsak a szavakkal,
a hangokkal, de a képekkel is információt tud közölni. ,,Ahogy a
szakemberek mondják, televíziózás közben 70% kép és csak 30%
hang marad meg bennünk. Ilyen a
természetes felfogóképességünk.
Azon a területen, ahol én dolgozom tehát legalább akkora, ha nem
nagyobb ereje van a képeknek,
mint a szavaknak. Ezt nem árt, ha
tudom és alkalmazom a munkám
során” – kezdjük a beszélgetést
Csabával. ,,Egy tízperces videónál
nagyjából öt perc az, amin utólag
már nehéz javítani. Ezek a helyszínen felvett interjúk, a narrációs részek utólag is adnak mozgásteret”

– de hozzáteszi azt is, hogy sokszor már jó előre tudja ezeket az
arányokat. Több év munkája tette
őt rutinossá a szakmájában. De milyen videókat készít Csaba?

Hogyan készül? Mégis,
hogyan?
Gyetván Csaba neve sokaknak
egyet jelent a „Hogyan készül?” típusú tartalmakkal; évek óta készít
ebben a témában műsorokat, és
a tartalomfogyasztási trendeknek
megfelelően már nem csak tévére,
hanem célzottan a Youtube videómegosztóra is.
,,A Youtube annyival mindenképp
a televízió előtt jár, hogy azonnali
reakcióra ad lehetőséget a nézőnek” – mondja. Csaba biztatást és
kritikát is kap, de azt mondja, hogy
mindkettőből lehet tanulni.
Ugyanezzel a névvel egyébként
blogot is működtet. A találkozá-

sunkat megelőzően rákerestem a
blogjára és Facebook-profiljára is,
és döbbenetes számokkal szembesültem; több mint negyvenezer
kedvelője van, ezenkívül szinte
ugyanennyien követik, és láthatóan folyamatosan vannak aktív
hozzászólói is a videóinak. Ettől
interaktívabb műfaj ez, mint a televíziózás. Azonnal van visszacsatolás. Munkáját 2014-ben Story Érték
díjjal ismerték el Média kategóriában.

Huzamosabb ideig
beszélni, de mégis
mennyit?
,,Egy-másfél perc után már meg
kell szakítanunk a hallott ismeretterjesztő szöveget, mert egész
egyszerűen a különféle információkkal és a műsorvezető hangjával
telítődött az agyunk” – folytatja
Csaba, majd hozzáteszi, hogy egy
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kis zenével vagy narrációval ezen
könnyedén lehet oldani, mondhatni játszani a lehetőségekkel. ,,Ha
ma már ugyanabból a témából
készítünk egy tévés vagy egy Youtube-videót, azt majdnem két teljesen különböző nyelvezettel kell
megcsinálni.” Mindig hallani, hogy
hatalmas a szakadék a generációk
között, de hogy ennyire? Tulajdonképpen igen. Gyakorlatilag van az
idősebb, a televízión felnőtt, illetve

fiataloknak – természetesen – saját
véleményük is van, amit meg szeretnének osztani egymással és a
világgal. ,,A mai emberek egyszerre lehetnek fogyasztók és tartalom-előállítók is. Ma már rengeteg
,,youtuber” létezik. Ezt jó iránynak
tartom, azt gondolom, hogy mindinkább haladjunk a természetesség felé, mert annál őszintébb lesz
az egész. A túlzottan kiművelt, steril dolgok nem tetszenek.”

a tévét együttesen mint élményt és
információt hordozó eszközt használó generációk, és léteznek azok
a mai fiatalok, akik telefonjaikról,
tabletjeikről és egyéb eszközökről
értesülnek a napi hírekről, és vannak kapcsolatban a világgal. Ami
a legeltérőbb az idősebb és a fiatalabb generációk között az, hogy
amíg az előbbieknek elegendő
az egyirányú kommunikáció és az
így kapott információ (amit látnak
és hallanak), addig az utóbbiaknak fontos, hogy az ismeretátadás
sokkal gyorsabban, színesebben,
minden érzékszervre egyformán
hatással legyen, illetve ,,kommentelhető” is legyen, hiszen a

Ahogy évek óta csinálja –
láthatóan eredményesen
Csabát ma már számos cég keresi
fel azzal a kéréssel, hogy közvetlen
és közérthető nyelvezettel mutassa be egy-egy termékük gyártási
folyamatát. A szavaknak itt is rendkívüli ereje van, hiszen tudományoskodva, szakmai nyelven nem
lehet közelebb vinni a tudományt
vagy különféle műszaki területet
az emberekhez. Az átlagember
nem fizikus, de szeretheti a fizikát. ,,A feladatom az, hogy a száraz, nehezebb témákat is mindenki
számára fogyaszthatóvá tegyem.
Nem cél az, hogy szakember be-
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szélgessen a szakemberrel, és ezt
közvetítsem, mivel az érthetetlen
lenne a nézőnek. Sokszor nagy
energiámba kerül megértetni a
szakemberekkel, hogy könnyedebben beszéljenek a szakmájukról,
hiszen szeretnének sokat és pontosan elmondani mindent. Mindenki
szerelmes egy picit a szakmájába,
és ez valahol érthető is. El kell hitetnem, meg kell értetnem ezekkel
az emberekkel, hogy van egy szint,
ahova le kell vinni a túlzott szakmaiságot. Nekem a nézőket kell
képviselnem, gyakorlatilag bármit
megkérdezhetek, teljesen banálisnak tűnő dolgokat is. Nem okosakat, jókat kell kérdezni.”
Arra a kérdésemre, hogy sokat
kell-e a készülnie a felvételek előtt
a látogatásokra és beszélgetésekre, Csaba elmondta nekem, hogy
hisz a spontaneitásban, és rendelkezik már egy biztos rutinnal,
amellyel egy óra alatt is átlátja a
helyszínt, legyen az egy csokigyár
vagy egy geotermikus erőmű. Általában tesz egy előzetes, a felvételt megelőző bejárást, ahol tájékoztatják a működésről, így amikor
élesben érkeznek a felvételre, már
nem először találkozik a helyszínnel és az ott dolgozókkal.
Hogy melyek voltak Csaba legérdekesebb és legviccesebb gyárlátogatásai? ,,A legérdekesebb
számomra talán a ceruzagyár volt.
Sok vicces szituáció is volt már, az
egyik legjobb talán az volt, amikor a gyulai kolbász gyártójánál
– azért, hogy megmutassák, ők is
tudnak csípős kolbászt készíteni
nem csak a csabaiak – a kedvemért bekevertek egy extra csípősnek szánt kolbásztölteléket, de
mikor megkóstoltam, semennyire
sem csípett.”
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A szavak ereje – rajtunk múlik
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, saját archívum

„Az emberek játszanak a szavakkal. Úgy éppen, mint a gyermekek a játékkockákkal. Csakhogy a szavak veszedelmesebbek, mint a játékkockák. Nem lehet összeszedni őket, és elrakni a ládába, ha rosszul sikerült a
játék. A szavak örökre ott maradnak, ahová az első pillanatok hangulatában helyeztük őket. Láthatatlanok
és megfoghatatlanok, és ezért nem lehet kijavítani a hibát, amit elkövettünk velük. Az emberek hihetetlenül
könnyelműen játszanak a szavakkal.” (Wass Albert)

Babos Barbara –
munkapszichológus
–– A társas kapcsolatokban van-e
jelentősebb hatással bíró eszköz a
szavaknál?
–– Valóban nagy hatással bíró eszköz a kimondott szó, a gyerekkorban óriási jelentősége van annak,
hogy mit hallunk a szüleinktől, a
szűkebb családunktól, környezetünktől, ez alapozza azt meg,
hogy milyen felnőtt válik belőlünk.
Ahogy készültem a beszélgetésre
Thomas A. Edison példája jutott
az eszembe. Ezzel mostanában
többféle módon is találkozhatunk
a neten, valószínűleg egy kicsit kiszínezve. A történet úgy szól, hogy
Edisont eltanácsolták az iskolából,
mert a szellemi képességeit nem
tartották megfelelőnek. Egy levélben írták ezt le, vele küldték haza
az édesanyjának, aki miután egy kicsit kipityeregte magát, fiának épp
az ellenkezőjét mondta: „Az ön fia
egy zseni. Ez az iskola nem tudja
már kielégíteni az ő tudásszomját,
tanárainktól már szinte nincs, amit
tanuljon. Ezentúl a fia taníttatását
magára bízzuk.” Edison ennek tu-

datában folytatta életét, és vált
minden idők egyik legnagyobb
feltalálójává. Ha nem is pontosan
így történt, az biztos, hogy Edison
példája jól szemlélteti, hogy a kimondott szónak mekkora hatása
van életünk alakulására, hogy a
megerősítés szárnyakat adhat.
–– Mitől függ leginkább, hogy
egészséges felnőttek legyünk?
–– A lelki egészség alapvető eleme a megfelelő önértékelés és

önbizalom. Ha azt halljuk otthon,
hogy például „ne legyél zongoraművész, mert azzal nem lehet
pénzt keresni”, vagy „matekból te
úgy sem vagy jó, ne is erőlködj”,
akkor az szépen lassan alááshatja önbizalmunkat. Aztán ezeket a
mintákat végighozhatjuk a felnőttkorunkig is. Azt vehetjük észre,
hogy a munkahelyünkön valami
gátol minket, akár nem merünk
belemenni bizonyos helyzetekbe,
problémát okoznak bizonyos fel-
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adatok, nem tudunk úgy teljesíteni, ahogy szeretnénk. Nem is his�szük el, hogy képesek vagyunk rá.
De az ellenkezője is igaz, ha reális,
pozitív megerősítéseket kapunk,
megalapozzák az egészséges önbizalmunkat, nagy valószínűséggel
később sem okoz problémát egyegy nehezebbnek tűnő helyzet a
különböző életszerepeinkben.
–– Pszichológusként a munkád
mekkora hányadát teszi ki, hogy a
rosszul kimondott szavak hatását
próbálod korrigálni?
–– Egy terápiát végző szakember
vélhetően nagy számot mondana
erre a kérdésre. Munkapszichológusként a feladatom nem elsősorban terápiás jellegű. A kimondott
szavak fontosságának tanítása,
tudatosítása viszont annál inkább.
Úgy gondolom, hogy ennek a vezetők munkájában van kiemelt
szerepe. Fontos lenne, hogy tudatosuljon bennük, mennyire lényeges a kollégákat elismerni, megdicsérni, kiemelni egy sikeres feladat
elvégzése után, hogy mennyire
jól dolgoztak ez idő alatt. Sajnos
a legtöbben úgy vagyunk összerakva, hogy a negatív dolgokat
könnyebben észrevesszük és vis�szajelezzük, a pozitívokat pedig
természetesnek vesszük, nem tudatosítjuk. A panaszkodás a nemzeti kultúránknak is jellemzője.
Viszont lehet ezen fordítani, és a
pozitív oldalra fókuszálni.
–– Egy munkahelyen nemcsak a
vezetők szavai fontosak, hanem a
kollégáké is. Előfordulhatnak olyan
helyzetek, amiket nem tudnak jól
megbeszélni, tisztázni.
–– Fontos hangsúlyozni a gondolatok, érzések kimondásának jelentőségét. Mert azok a dolgok,
amikről nem beszélünk, amiket
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elfojtunk, nem foglalkozunk velük, sokkal többet árthatnak, mint
akár egy- egy felvállalt konfliktus,
visszajelzés adása vagy kapása.
A ki nem mondott szavak, feszültségek hosszú idő elteltével akár
fizikai megbetegedést is tudnak
okozni. Biztos sokan éreztük már,
mennyire felszabadító tud lenni
egy olyan beszélgetés, amit akár
nem vártunk vagy tartottunk tőle.
Ha képesek vagyunk elmondani,
megbeszélni a kérdést, meghallgatni a másik véleményét, már sokat teszünk magunkért, fizikailag
is egészségesebbek maradunk.
És azt se felejtsük el, hogy a vis�szajelzés nem egyenlő a kritikával.

környezetünkből hozzuk mindannyian. Azt tapasztalom, hogy
erősen önbecsülés-hiányosak vagyunk. Ez abból származik, hogy
a saját magunkról alkotott hitvilágunk nagyon kicsi, nincs magunkba vetett bizalmunk. Azoknak,
akik sportolnak, kicsit könnyebb,
mert folyamatos tréning alatt van
az akaratuk. Folyamatosan célokat
tűznek ki, amit ha elérnek, megerősítést kapnak. Ezáltal hatékonyabbá válik a belső szóhasználatuk is: Azért is megcsinálom! Meg
tudom csinálni! Képes vagyok rá!
Ezek kivetülnek a mindennapi életükre is. Az előadások célja, hogy
azok is merjék elhinni, hogy képe-

Marton Renáta –
nyelvtanár, coach

sek elérni a céljukat, akik eddig
kevés bíztató szót kaptak.

–– Szavak ereje című előadás-sorozatod már sokadik részénél tart.
Miről szólnak ezek az előadások?
–– Arról, hogyan tudjuk hatékonyan alkalmazni a saját életünkben
azt a tanult, illetve átvett belső beszédet, amivel mindannyian rendelkezünk. Ezt nemcsak otthonról,
hanem az iskolákból, meghatározó
személyektől, barátoktól, tehát a

–– Hogyan alakíthatjuk ki a megfelelő belső beszédet?
–– Meggyőződésem az, hogy megfelelő önismerettel már ki tud alakulni a helyes belső beszéd is, mert
ha jól ismerjük magunkat, akkor el
tudjuk fogadni a hiányosságainkat,
és ha azokat pótolni tudjuk, akkor
az önbecsülésünk is nő, ezáltal változik a belső beszédünk is.
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–– Tudatosan erre fiatal felnőttként, középiskola után lehetünk
talán képesek.
–– A tudatos hozzáállást nagyon
sok területen vizsgálják. A mindfullness is erről szól. Nagyon sokan kimondják most már, hogy
ahogy a gondolataidat neveled,
úgy fog változni az életed. Bármi,
ami egy pillanatban veled történik,
az az elmédben létezik csak, meg
a hozzáállásodban. Egy szituációt
megélhetsz nagyon-nagyon ros�szul is, merthogy ezt csak személyesnek veszed. Ha viszont kívülről tekinted, akkor megláthatod,
hogy a nagy egészben te csak egy
porszem vagy, és akkor ez sokkal
könnyebben elviselhető. Általában
mindenkinek a saját terhe a legnagyobb, de ha körülnézel, akkor
örülsz, hogy a másét nem kell cipelned. Sokkal könnyebben meg
tudod változtatni a gondolataidat valamiről, ha megfogalmazod,
hogy abban a pillanatban miért
vagy hálás. Az agyunkat afelé kell
irányítani, hogy mindig a jót keresse mindenben.

Strasszer Andrea – a PAKS
FM rádió ügyvezetője,
műsorvezetője

–– Van olyan szituáció, amiből
nem lehet jól kijönni?
–– Én úgy gondolom, hogy nincs.
Amíg megkapjuk a lehetőséget
az életre, addig mindenre van
remény, a gondolkodásbeli változástól függ. A gondolatainkat
szavakkal fejezzük ki saját magunknak is, ezért tulajdonképpen
nincs kérdés afelé, hogy fontos a
megfelelő szavak használata. Sokan úgy gondolják, hogy csak a
másik felé irányuló kommunikációval kell vigyázni. Én úgy hiszem,
hogy elsősorban a saját magunk
felé folytatottal, mert csak akkor
tudunk dicsérni, felemelni másokat, ha saját magunk felé is képesek vagyunk erre.

mindegy, hogyan vannak kimondva azok a szavak. Gyakran kérdezik
tőlem, milyen végzettség szükséges ahhoz, hogy valaki nálunk dolgozhasson. Erre azt szoktam felelni, nincsen meghatározva, de egy
alapvető intellektus, olvasottság,
széles látókörűség, a magyar nyelv
megfelelő ismerete, használata
mindenképpen. A hírszerkesztők
által megfogalmazott hírek írásban is megjelennek, ezért mi folyamatosan javítjuk egymás írásait, és
nem lehet ezen a másikra megharagudni. Aki megsértődik, kiesik.

–– A rádiózásban a szavak a legfontosabbak, jól gondolom?
–– Abszolút a szavakkal dolgozunk. Minden egyes szó, mondhatnám minden egyes betű
számít. A hallgatónak az sem

–– Miért van súlya a szavaknak?
–– Ezen gondolkodtam a riportra
készülve. Arra jutottam, hogy ez a

természetük. Ezt tudomásul kéne
venni egyszer és mindenkorra,
hogy a szavaknak súlya van. Ugyanúgy, mint amikor leejtünk egy almát, és az leesik a gravitáció miatt.
A szavakat természetük szerint kellene használnunk, vagyis mielőtt
kimondjuk, figyelembe venni azok
lehetséges hatását. Legtöbbször
azonban utólag próbáljuk helyre

tenni a könnyelműen kimondott
szavaink következményét.
–– Mit árulnak el még a szavaink?
–– Ami nagyon érdekes, és különösen kiütközik itt nálunk a rádióban, de érdekes akkor is, ha
csak hétköznapi emberként nézzük, ahogy a szavakat használjuk,
az tulajdonképpen feltárja a jellemünket, a személyiségünket. Nálunk a hallgatók azonnal leveszik,
hogy szerethető-e valaki, vagy
nem, nagyképű-e, arrogáns, nem
tudom, mi van benne, de valami
nem tetszik. Ha egy hallgató ezt
fogalmazza meg egy kollégánkkal
kapcsolatban, akkor ott már valami van. Engem sokkal jobban ér-
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dekel az, ahogy valaki a szavakat
használja, az miből fakad.
–– Mivel a rádiót ezrek hallgatják,
a szavak erejét valaki vagy valakik
számára segítségnyújtásra is fel
lehet használni. Tudnál erről mesélni?
–– Mindig vannak hívószavak,
amelyekre különösen érzékenyek
az emberek. A mostani időkben,
ha azt mondom, hogy klímaváltozás, ha erre fűzöm a mondanivalómat, az emberek odafigyelnek,
még nem unják. Ehhez kapcsolódóan rengeteg embert mozgat
meg például egy szemétszedési akció. Mondok egy másikat, a
Zente-ügy, amely kiváltott egy
olyan szociális érzékenységet,
egy össztársadalmi összefogást,
ami példaértékű. Úgy gondolom,
hogy ezekre kíváncsiak a hallgatók, ezekkel nekünk is foglalkoznunk kell.
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gyakran előfordul tudatosan vagy
tudattalanul, hogy rombolásra is
használjuk, megbetegítjük egymást a szavainkkal. A munkámban
első renden az a fontos, hogy építő, megerősítő, meggazdagító,
gyógyító legyen, hogy a növekedés lehetősége legyen a szavakban, hogy élet fakadjon belőle az
emberek számára.

–– Sokszor az is gondot okozhat,
hogy félreértjük a másik szavait.
–– Ebben az is benne van, hogy
nem mindig értjük egymást. Ott
van ez a bábeli zűrzavar manapság is az emberek között, nemcsak abban a formájában, hogy én
magyarul beszélek, a másik pedig
franciául, hanem a meg nem értettség szintjén is. Itt újra a szív-

Az első beszélő Isten volt, mikor
azt mondta a teremtéskor: Legyen! A szó teremtőerő. A szót
cselekvés követte, nem állt meg
pusztán a szavak szintjén. A mi
életünkre is vonatkoztathatjuk ezt,
amikor elhangzik a szó, létrehozunk valamit a szavainkkal. Ebben
van tulajdonképpen a beszédnek
az istenképűsége, az én hitem és
meggyőződésem szerint. Nem
tartalmában, hanem természetében, hogy a mi szavunk is létrehoz, cselekvésre indít, csak a mi
szavainkban benne van az a kettősség, amiről beszéltünk. A munkám során én már azt is megtanultam, hogy a hallgatásnak is
nagy-nagy jelentősége van.

hez, lényünk mélyebb gyökeréhez jutunk. Mi a motivációm, hogy
élet, áldás fakadjon abból, ahogy
értem a másikat, vagy a másikról
azt feltételezem, hogy romboló
szándék van a szavai mögött. A jó
hír a szavak kettős természetére
nézve, hogy nemcsak bábeli zavar volt, hanem pünkösd is, amikor
megjelent az emberek között az
az erő, ami által képesek vagyunk
megérteni a másikat. Ez a Szentlélek, az Isten nyelve, a szeretet.
Ha a szeretet légkörében beszélgetünk, akkor érezhető, hogy szívből fakad az, hogy megértsem a
másikat, hogy merjem hinni, hogy
a szavai mögött nem romboló, hanem építő erők állnak.

Lenkeyné Teleki Mária –
református lelkész
–– Egyfolytában a szavak erejét
használod a munkád során, valamint a Biblia is a szavak erejével
hat, ez az elsődleges információhordozód.
–– Nagy erő rejlik a szavakban, hiszen a szavainkkal építhetünk és
rombolhatunk. Egy történetet mesélek el a Talmudból. Egy király azt
mondta az udvari bolondjának,
hogy hozza el azt, ami a világon
a legjobb. A másiktól azt kérte
hozza el azt, ami a világon a legrosszabb. Miután visszaérkeztek
mindkettejük csomagjából a nyelv
(a beszéd) került elő. Szépen szimbolizálja a szavak e kettősségét ez
a kis történet is. Azt gondolom,
alapvetően az motivál bennünket,
hogy építsünk a szavainkkal, de

22

TEREMTŐ SZAVAK

Szóból is megárt a sok
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: internet

Habár más élőlények is tudnak hangok útján kommunikálni, olyan gazdag szókinccsel és változatos kifejezésmóddal semmilyen más általunk ismert közösség nem rendelkezik a Földön, mint mi emberek.
A beszéd kialakulásának képessége nemcsak hogy kiemelt bennünket az állatvilágból, de nagyban hozzájárult kultúránk fejlődéséhez is.

Egy jó időben jókor elhelyezett
szó vagy mondat óriási hatást tud
gyakorolni az ember életére. Habár e szavak, gondolatok sokszor
nem kőbe vésve, papírra írva, digitalizálva vannak valahol egy me-

revlemezen, mégis egy életre elraktározódnak az emlékeinkbe, és
végigkísérik életünket.
Jó esetben mindannyian szerető
családi közegbe érkezünk születésünkkor. Szép fokozatosan mi is

a család teljes értékű tagjává válunk. Ha a pici gyermek otthoni
életét tekintjük, kulcsfontosságú a
kezdeti időszak, ahogy ismerkedik
a világgal, felfedez, és különböző
instrukciókat kap szüleitől, testvé-
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reitől, rokonaitól. Szép fokozatosan növekszik benne az értelem,
és egyéntől függően ki gyorsabb
ütemben, ki egy kicsit lassabban,
de megtanul a beszéd útján kommunikálni. Ekkor érkeznek az első
tiltások, megerősítések, minősítések a család többi tagjának részéről, és ezek különböző érzelmeket
generálnak a gyermekben.
Ismert, hogy mely életévek a legmeghatározóbbak az egyén jellemfejlődésének tekintetében, és
vitathatatlan, hogy amit a korai
években hozzánk intézett szavak
formájában hallunk és feldolgozunk, az nagymértékben meghatározza későbbi életünk alakulását.
A témával kapcsolatban két szakértőt, egy klinikai gyermek-szakpszichológust és egy általános
iskolai tanárt sikerült kérdeznünk
arról, hogy milyen hatással lehetnek az ember életére a pozitív és
negatív megerősítések, és hogy
tényleg ekkora erejük lehet-e a
szavaknak.
Vajer-Nagy Mariann pszichológus,
többgyermekes családanyaként a
gyakorlatban is igyekszik kamatoztatni a témában szerzett tapasztalatát.
„Nagyjából 10-12 éves korig van
egy felnőttnek közvetlen hatása a
gyermek fejlődésére, és ezt is külön időszakokra bonthatjuk. Egy
gyermek számára fontos felnőtt lehet egy családtag, tanár vagy akár
edző, aki befolyással van a gondolkodására. Egy fontos felnőtt
nagyon sokrétű dolgot tud elérni
egy gyereknél szavaival, tetteivel
és főként a gyerekhez való hozzáállással. A dicséret, szidás, bántás
ennek a kapcsolatnak a keretein
belül hat. Gyakori hiba, hogy a dicséret során magát a személyt dicsérjük („ügyes vagy”), azonban a

hangsúly azon van, hogy mindig
azt erősítjük, amit a gyerek tesz
vagy csak próbál tenni („nagyon
jó, hogy így próbálod megoldani”). Ettől fogja azt érezni, hogy
az ő próbálkozása, erőfeszítése a
lényeg, és nem az, hogy sikerül-e.
Főleg kisiskoláskorban ugyanis a
gyermek azonosítja magát a cselekedeteivel. Ha a dicséretben mi
is ezt használjuk, akkor csak ezen
keresztül fogja észlelni önmagát,
a kudarc és siker szélsőségeiben.
Fontos látni azt is, hogy a kom-
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munikációnk 70%-a nonverbális.
Rengeteg mimika, gesztus befolyásolja azt, hogy amit mondunk,
az mennyire hat őszintének. Egy
gyerek érzi, hogy mikor mondanak
neki igazat. Hiába dicsérünk, ha az
egy szajkózás, a gyermek megérzi,
hogy nincs mögötte valós érzelem.
Longitudinális, 20-30 évre nyúló
kísérletek is bizonyították, hogy a
gyermekkori kötődési minták és a
gyermekkori élmények, a felnőttkorban is meghatározzák a kap-
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csolatok alakulását. A gyerekkorból származó negatív élmények
így befolyásolják, hogy felnőttként
mihez, hogyan viszonyulunk. Pygmalion-hatásnak nevezik, magyarul önbeteljesítő jóslatnak, amikor
egy gyereket folyamatosan valamilyennek értékelünk, akkor egy idő

mint amikor egy adott tanár vagy
akár az anyukája, apukája leszidta,
megbüntette, akár érdemtelenül.
A negatív kommunikáció tanult válaszként fog rögzülni a felnőtt későbbi kapcsolataiban. Amit ő kapott bántalmazott gyerekként, ezt
ő felnőttként már akár bántalmazó

után ő maga is elkezd hinni benne.
Ennek megfelelően, ha túl pozitív
vagy túl negatív képet kap saját
magáról, akkor ezek valamelyikével fog azonosulni. Például ha egy
tanár nem tartja elég rátermettnek, vagy beskatulyázza, akkor a
gyerek ezt elhiszi magáról, és ettől
kezdve így is fog viselkedni.
A szóbeli bántalmazásnak, a verbális agressziónak nagyon erős
lélekromboló hatása van, főleg akkor, ha ez egy elfogadott, szeretett
személytől érkezik, és ezt bizony
nagyon komoly belső munka feloldani később, már felnőttkorban.
Ezek az emlékek olyan blokkokat
alakítanak ki, ami egy hasonló szituációban ugyanígy leblokkoltatja
a felnőtt személyt, és ugyanannak
a kisiskolásnak fogja érezni magát,

szerepkörben fogja továbbadni
szülőként, tanárként. Az egész folyamat tovább örökítődik gyerekről felnőttre, felnőttről az ő gyerekére, és így tovább. Ha valakiben
van annyi érzelmi intelligencia,
hogy ezt felismeri, és változtatni
akar rajta, akkor érdemes külső segítséget kérni.
Alapelv, hogy mindig tudni kell
bocsánatot kérni, ha hibázunk.
Az ilyen verbális agresszió okozta
fájdalmat dicsérettel ellensúlyozni
nem lehet, csak a szeretet és az elfogadás tudja ellensúlyozni, az pedig csak szívből tud jönni, szeretni
máshonnan nem tudunk. Ennek
valódi és tiszta megnyilvánulása
adja az igazi feloldást. Fontos az
is, hogy a kérés attól kell hogy érkezzen, aki ezt elkövette. Ha pél-

dául az édesapja bántotta meg a
gyermeket, akkor utána az anyának, még ha szíve szerint rohanna
is vigasztalni, ki kell várnia azt az
időt, amíg az apa oda tud menni
bocsánatot kérni, az lesz az igazi
feloldozás a gyermek számára.
A gyermek személyiségfejlődése
egyfajta spirális menetet mutat.
Vannak bizonyos visszatérő pontok, amik újra és újra megtörténnek és lejátszódnak életkortól függetlenül más-más szituációban.
Így többször van esélyünk újraélni,
felülírni egy-egy élményt vagy tapasztalatot. Kamaszkorunkig van
lehetőség arra, hogy egy-egy negatív élményt újra átéljünk, és átírjuk magunkban tartós pozitív
példa hatására. 20-23 éves korra
az énszerkezet elveszti rugalmasságát, merev lesz, már nehezen
változik. Innentől már az elért személyiségstruktúráinkat használjuk,
amik ez idáig rögzültek. Felnőttként ezeket a gyerekkori mintáinkat hordozzuk magunkkal. Néha
teljesen váratlan szituációkban
érzünk kellemetlen érzést, szorongást egy korábbi belénk rögzült
rossz élmény hatására.
A negatív emlék ugyanis sokkal
erősebben kódolódik az emberben. Valamiért kishitűség jellemez
bennünket, nehezen hisszük el,
hogy alapvetően jók vagyunk, és
hogy sokszor sokkal többre lennénk képesek, mint amit a külvilág
tükre sugall felénk. Ha gyerekként
ezzel nem tudtunk megküzdeni,
nem kaptunk megfelelő segítséget, akkor ezt felnőttkorban batyuként cipeljük magunkkal. Fontos,
hogy szembenézzünk magunkkal
és családunkkal, meg kell keresnünk egy-egy adott problémára
a jó megoldást. Ez fog elvezetni
a helyes irányhoz, ami által ezek a
blokkok feloldhatók. Külső segít-
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ség hatására, ami lehet akár egy
pszichológus, ezeket tudatosan
átbeszélve, a saját belső énünket,
személyiségünket is megismerve tudunk ezen változtatni, de ez
sokkal keményebb munka annál,
mint mikor kisiskolás- vagy óvodáskorban olyan környezet vesz

van a motiváció. Én a motivációra mindig a dicséretet alkalmazom. Nagyon szeretek felnézni a
gyerekekre, szeretek meglepődni
azon, hogy miket mondanak. Ezt
érzelmileg is kimutatom, úgy érzem, hogy ezáltal tényleg ki tudják
hozni magukból azt, amit néha ők

mondasz egy szót, ha nincs mögötte érzelem, testbeszéd, tekintet, akkor az semmit nem ér, az
csak egy szó.
Ahogyan telnek az évek, sokkal
jobban tudok vigyázni, bölcsebb,
toleránsabb lettem én is. Régebben előfordult, hogy megbán-

körül bennünket, ami teret ad saját magunk kibontakozására. Megfelelő szülő-gyermek, vagy tanárdiák kapcsolatban a legépítőbb
az, ha mindig segítünk a gyereknek, hogy a legtöbbet hozza ki saját magából, hogy amit alkot vagy
tesz, abba bele tudja helyezni énjét. Így találja meg saját értékeit,
amikből mindig merítkezni tud, ha
szüksége lenne rá.”
Dr. Vincze Zoltánné, a Paksi Bezerédj Általános Iskola matematika–kémia szakos tanára azt vallja,
hogy az oktatás legfontosabb része a tanár-diák közötti kommunikáció. Annál, hogy mit tanít a
tanár, sokkal fontosabb, hogy hogyan teszi mindezt.
„A tanulmányi eredményességet meghatározó tényezők között

sem gondolnak, sőt néha még én
sem.
Mindenkiben van valami jó, van,
akiben több, van, akiben kevesebb, van, aki felismeri, van, aki
nem. Én eleve úgy nézek a diákjaimra, mint saját magamra néztem,
akár gyerekkoromban, akár most.
Meggyőződésem, hogy azzal tudom a legtöbbet elérni, ha bízom
bennük, ezt kifejezem, és kimutatom azt is, hogy szeretem őket.
Nagyon fontos a tanításban a humor. Humor nélkül én is unatkoznék egy-egy tanórán. Fontos a
nagyvonalúság, és ezt oda-vissza
kell tudni úgy irányítani tanárként,
hogy én el is fogadom a jó humort,
és ők is ráállnak egy idő után az én
gondolkodásomra.
Az a tapasztalatom, hogy hiába

tottam egy tanítványomat, de
azonnal éreztem, hogy bocsánatot kell kérnem. Ha napjainkban
esetleg ilyen előfordul, azonnal
bocsánatot kérek a diákomtól,
megmagyarázom neki, hogy én is
ember vagyok, és én is tévedek.
Talán ezért a gyerekek tévedéseit
és „őrületeit” is jobban el tudom
fogadni.”
A szavaknak ereje van! Közhelyes?
Talán az, de ha belegondolunk hogyan hatnak, akkor rájövünk men�nyire igaz a mondás. Sokan azt
vallják, hogy a kimondott szavaknak olyan teremtőerejük van, hogy
nagyon meg kell válogatnunk,
hogy mikor mit mondunk. Egyegy meggondolatlanul kiejtett szó
vagy mondat nagyon könnyen válhat önbeteljesítő jóslattá.
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„Mese-mese-meskete”
Váczi Gergő | Fotó: internet
Fejlesztik a gyermekek képzelőerejét és kulturális műveltségét, megtanítják megkülönböztetni a jót a
rossztól, fejlesztik a gondolkodási készségeket, segítenek a kicsiknek az érzelmek kezelésében. Mindent összevetve: nagy élményt adnak. Szerintem kitalálták, hogy miről árulkodnak ezek a jelzős mondatok. Igen. A Meséről. A meséről, ami vitathatatlanul az egyik legfontosabb része életünknek, hiszen
nemcsak érzelmi, de testi, szellemi fejlődésünk is múlik azon, hogyan, mennyi és persze milyen meséket
hallgatunk, olvasunk. Szentkúti Márta mesemondó terapeuta azonban ennél nagyobb fontosságot tulajdonít nekik. Ezekkel és ezeken keresztül igyekszik segíteni korosztálytól függetlenül abban, hogy a
bennünk lévő gondok-bajok, ha nem is varázsütésre, de eltűnjenek.
–– Mit takar pontosan a meseterapeuta, és ebből következik a kérdés, hogy mi a meseterápia?
–– Ez attól függ, hogy ki és milyen
emberképből, milyen felfogásból
kiindulva dolgozik ezen a területen. Ma már nagyon sokféle me-

seterápia létezik Magyarországon.
A szülőanyjuk Boldizsár Ildikó volt.
Ő dolgozott először ilyen módszerrel, és ő alakította ki a saját védett,
Metamorphoses nevű módszerét.
Persze vannak más módon dolgozó meseterapeuták is. Egy do-

log közös bennünk. Valamennyien
a mese ősképeivel dolgozunk.
Az ősképeket mindenki ismeri;
mert ha azt mondom, hogy tündér, boszorkány, királylány, királyfi,
sárkány, mindenki hasonló dolgokat lát maga előtt, annak ellenére,
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hogy igazi élő királylányt, legalábbis olyat, amit ilyenkor látunk földig
érő ruhában és hosszú aranyhajjal,
viszonylag keveset láttunk.
–– Egy terápia során Ön már előre,
korábban megírt mesékkel dolgozik, vagy pedig mindig alkalmazkodnia kell ahhoz a személyhez,
akinek segíteni próbál?
–– Először is ismernem kell az illetőnek az előtörténetét. Ha felnőttről beszélünk, akkor ez általában
egy vagy két hosszú, legalább másfél órás beszélgetés. Az illető elmondja magáról, hogy miért kért
meseterápiás segítséget, mi a nehézsége az életben, mi az, amivel
most nem boldogul. Ezután az a
dolga a terapeutának, hogy rálásson, van-e már olyan a népmesék
– jellemzően: varázsmesék – között,
amelyik erre a problémákra segít-
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séget jelent, vagy nincs. Ha nem létezik ilyen mese, akkor már „csak”
meg kell írni a mesét. A csak természetesen idézőjelben. Borzasztóan
fontos a kép, amit választ a terapeuta, ami válaszol az adott nehézségre, és egyben fel is oldja. Arra
nyilván nagyon kell vigyázni, hogy
ne traumatizáljunk újra valakit.

–– Ez nagyjából így van, a színészi
képességeket leszámítva. Természetesen az emberi hang, a hanghordozás, a hangminőség nagyon
fontos. Viszont nem szoktuk túljátszani a mesemondás közben például az egyes szereplőket, mert
nem szeretnénk befolyásolni a mesehallgató belső hallását.

–– Amennyire érzékelem, ez sokkal komplexebb és sokkal nagyobb
empátiát igényel az Ön részéről, mint egy „általánosnak” vett
pszichoterápia. Jól értelmezem?
És mennyire fontos az, hogy valaki hogyan tudja átadni ezt a mesét, hiszen nem mindegy, hogyan
bánik a hangjával, nem mindegy,
milyen hanghordozásban beszél,
nem mindegy, hogy milyen színészi
képességei vannak. Túlzó ezt állítanom?

–– Mennyire vannak tisztában az
emberek azzal, hogy van ilyen lehetőség? Tudják, hogy van meseterápia, ami segíthet, vagy egy másik szakember irányítja célzottan
Önökhöz?
–– Most 2019-ben mit szokott csinálni az emberek nagy része, ha valami baja van? Leül az internet elé,
és elkezd keresni. Előbb-utóbb számos meseterápiás lehetőséget fog
találni. Azt már rá kell bízni a sorsra, hogy melyik irányzat felé indul
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el, és hol tud kapcsolódni. Nagyon
sokan dolgoznak például a meseírással. Elkezdenek nekik egy mesét,
vagy csak egyszerűen felelevenítik
bennük az ősképeket, és ők írják tovább saját életük meséjét. Az úgynevezett transzformációs meseterápia is egy lehetőség. Mi egy
picit átgondoltan, úgy hisszük, hogy
többféle módszert tudunk alkalmazni. Természetesen létezik, amikor csak elmondjuk a mesét, és a
mesehallgató csak befogadja: ilyenkor engedjük, hogy a belső képek
elkezdjenek benne működni. Gyerekeknél nem is szabad mást csinálni, csak ezt az úgynevezett receptív
terápiát.
–– Mely korosztálynál alkalmazható
hatékonyan ez a fajta terápia? A mesék közelsége miatt a gyerekeknél,
vagy bármelyik korosztálynál, bármely problémára jól működik? Vannak olyan jellegű lelki problémák,
amelyekre kifejezetten előnyös a
meseterápia, előnyösebb, mint más
pszichoterápia?
–– Nem vagyok pszichológus. Nem
merek a pszichoterápia területére
nyúlni. Azt gondolom, hogy minél
organikusabb, minél komplexebb
egy emberkép, amiből dolgozik
bármely terapeuta, annál hasznosabb lesz a terápia. Minél kevésbé
organikus az emberkép, minél hiányosabb, annál kevésbé lesz hatásos. Én úgy látom, hogy az összes
emberi életkorban használhatók a
mesék. Nyilván mindig máshogy.
Gyerekeknél valóban trauma feloldására a legjobb eszköz a mese.
A fiatalok 17 és 30 éves kor között
általában nem keresik. Utána azonban igen. Tehát a tapasztalatok szerint az életközépi válságtól kezdve
nagyon sokan érzik úgy, hogy most
valami segítségre van szükségük.
És ha lassan is, de azért terjed a me-

seterápia híre. Nincs káros mellékhatása, nem okoz függőséget. Tényleg az öngyógyító erők kezdenek el
működni. A terapeutának az a célja,
hogy feleslegessé tegye magát.
–– Mennyire fontos egyébként a
mese a mai világban?
–– A mese nagyon fontos, és erről
nálam sokkal okosabb emberek nagyon lényeges dolgokat mondtak.
Például Albert Einstein azt mondta,
hogy „ha azt szeretnéd, hogy a gyereked intelligens legyen, olvass neki

tündérmeséket. Ha szeretnéd, hogy
még intelligensebb legyen, olvass
neki még több tündérmesét.” Tehát
nagyon fontosak a mesék egészen
pici kortól kezdve. Istennek hála,
léteznek már olyan mesék, amelyek segítenek a születés, a földre
érkezés nehézségét is akár feloldani. Léteznek olyan mesék, amelyek
esetleg egy nehezebb várandósságnak a nehézségeit sikeresen feloldják.
–– Ebben az időszakban nem elég
a verbális közlés, a beszéd? Fontos,
hogy kifejezetten mesét mondjunk
a magzatnak?
–– Persze. Miután a mese olyan
világból jön, ahonnan a gyerek.

Fontos, hogy a baba, a kisgyerek,
a magzat már egész pici korában
érezze, hogy: igen, a szüleim tudnak erről a világról, és közvetítik
számomra. Érzékeli, hogy igen, én
most azt a világot szép lassacskán
ott fogom hagyni, jövök egy másikba, de a szüleim ezt ismerik. Ilyen
szempontból, ha egy gyereknek
egyszerűen magyar népmeséket
mesélünk, az is nagyon jó.
–– Milyen meséket tudna még
ajánlani?

–– Kicsi gyereknek, magzatnak jók
a magyar népmesék, hiszen magyar nyelvterületre fog születni, tehát próbáljuk őt ezzel egy picit segíteni. Újszülöttnek természetesen
létezik születésmese, de például
van egy Grimm-mese, A hat hat�tyú. Biztosan emlékszik a mese végére. Ott áll a királyné a máglyán,
és az utolsó csillagvirág ingecskét
öltögeti, hogy a hattyúvá elvarázsolt bátyait vissza tudja emberi
alakra varázsolni. Például egy születésnél ez nagyon fontos, hiszen a
kép, amit leír a mese, az stimmel: a
királynéra fájdalom vár, de egyszer
csak szárnysuhogás hallatszik: fehér madarak jönnek kitárt szárn�nyal. Ezért nem véletlen a gólya-
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mese sem a születésre, mert a kép
igaz. Valahonnan az égből jön egy
nagy fehér, kitárt szárnyú madár,
egy lélekmadár, ha úgy tetszik, és
ebben a spirális mozgásban, ami
a fizikai születésben is benne van,
egyszer csak ott van a földön az ember. Ez például egy nagyon jó mese
a születéskor. De nekünk is vannak
kiadványaink, amelyek segítenek
ebben. Mi Ligetszépe füzeteknek
hívjuk őket, mert a meseterápiát
Ligetszépe meseterápiaként „anyakönyveztettük”. Ezekben a füzetekben vannak olyan mesék, amelyek
ezt az időszakot tudják segíteni.
–– Ha jól láttam, akkor a harmonikusgyermek.hu oldalon is megtalálhatók ezek a füzetek.
–– Ez így van. Ott vannak ezek a
füzetkék. Ott lehet látni, hogy mik
azok az életterületek, ahol már ki
tudtunk adni olyan meséket, amiknek egy része csak most született,
de már használhatók.
–– Ha nem terápiás megközelítésben beszélünk a mesékről, mit javasol? Mikor a legideálisabb a mese
olvasása?
–– A mesemondás klasszikus ideje a lefekvés. Meséljük el a gyerek
napját; de azt mégsem mondhatjuk, hogy milyen jó volt, mikor reggel szépen fölkeltél, és megittad a
kakaót, míg ellenben milyen rossz
volt, amikor lefeküdtél az előszoba
ajtóba, hogy te pedig nem mész
bölcsődébe, és ordítottál, mint a
fába szorult féreg. Ezt nem lehet
egy kisgyereknek mondani. Azt
azonban igen, hogy reggel fölébredt a maci, nagyot nyújtózkodott,
kimászott az ágyból. Körülnézett,
hogy mi a reggeli. Látta, hogy a
mackómama már odakészítette
neki a kakaót… Szóval el lehet mondani a gyereknek a napját úgy, hogy

mégsem őt nevezzük meg. Ha nem
egy macit, akkor egy kutyust, egy
cicát, attól függ, hogy a gyereknek
mi a kedvenc állata. És természetesen ilyenkor nem működik a „reggel fölkelt a kis dinoszaurusz vagy
a minisárkány”, tehát ilyen mese
nincs. Ilyet nem szabad csinálni.
–– Miért nem? A gyereknek a minisárkány az, ami nekünk a mackó
volt. Vagy rosszul gondolom? Nem
ugyanúgy egy kedves kis plüssként
éli meg, egy kis barátként?
–– Itt a baj. Miért jó nekünk, ha a
sárkánnyal barátkozunk? Miért jó
nekünk, hogyha a gonosszal barátkozunk? Zavart kelt a belső rendszerben, mert alapjában véve a
sárkány negatív hőse a meseszerepeknek. A mi őstudásunk úgy tudja, hogy a sárkány az a rossz, az a
gonosz, és ha ezt az őstudást megbillentjük egy emberben, akkor
megbillentettük az ősbizalmat is.
Nem fog tudni tájékozódni, hogy
mi a jó és mi a rossz. És ez baj.
–– És ez ennyire karakteresen beépülhet, megmarad, akár tudat
alatt egy gyerek tudatába?
–– Pontosan: tudat alatt épül be, és
az az általános tapasztalat, hogy a
cselekedeteink nagy részét nem az
értelmünk határozza meg, hanem
az érzelmeink, az pedig a tudatalatti részben működik.
–– Meddig olvassunk a gyereknek?
Nekem egy 8 és egy 10 éves kislányom van. Nekik a mai napig mesét
olvasunk esténként. Ez jó?
–– Tartsa meg a jó szokását.
–– Akkor megnyugodtam. A kérdésem arra irányult, hogy mivel már
tudnak olvasni, az a hatékony, ha olvasunk nekik lefekvés előtt vagy ők
olvassanak?
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–– Olvasson, olvassanak nekik,
ameddig csak lehet, mert az egy
olyan kötelék, egy olyan érzelmi
kapocs a szülő és a gyerek között,
amit semmivel nem lehet pótolni.
Természetesen a 10 éves gyerek
előbb-utóbb azt fogja mondani,
hogy ugyan apa, hagyjál már ezekkel a mesékkel – és ebben neki igaza lesz. De vannak történetek különböző életkorokra.
–– Mi a véleménye a jelenlegi mesékről? Azokról, amelyeket a televízióban látni, vagy azokban a modern könyvekben olvasni, amelyek
divatosak napjainkban.
–– Megpróbálok rövid lenni. A valódi mese az ősképekből áll. A valódi mese hírt hoz a mesehallgatónak, a fizikain túli világból. Ezt lehet
szellemi világnak, transzcendens
világnak hívni. Kizárólag ebből a
világból tudunk segítséget találni
az ember számára. Ezt a transzcendens világból származó segítséget
használja az a viszonylag új pszichológiai-pszichoterápiás
megközelítés, amelyet logoterápiának
hívnak, nem véletlenül. Na most, ha
egy mese ezt nem teszi, tehát nem
hoz hírt a spirituális világból, akkor
az nem mese.
–– Akkor azok mik? „Egyszerűen”
történetek?
–– Történetek, így van; és vannak
köztük nagyon jók. Janikovszky
Éva Már óvodás vagyok című könyve fantasztikusan jó. Nem mese,
de nagyon jó, nagyon sokat segít
egy kisgyereknek, aki a szülői házból háromévesen óvodába kerül.
Annak is sokat segít, aki már bent
van az óvodában, de nehézségei,
konfliktusai vannak. Nagyon sokat
segít, de ez történet. Egy történet
nagyon fontos lehet bizonyos helyzetekben, de a mese: az hír.
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Hang(os) diagnózis
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
A hangunk szinte minden érzelmünket elárulja, kutatók azonban azt
mondják, hogy még ennél is többet tudhatunk meg belőle. A legújabb vizsgálatok és kutatások alapján ugyanis nemcsak az érzelmi
állapotot lehet vizsgálni, hanem betegségek felismerésére is alkalmasak különböző hangvizsgálatok.

Depressziós hang…
Dr. Vicsi Klára, a Budapesti Műszaki
Egyetem Távközlési és Informatikai
Tanszékén vezeti a beszédakusztikai laboratóriumot. Itt fejlesztettek
ki egy olyan beszédhangvizsgáló
módszert, amellyel többi között a
depresszió tüneteit tudják kiszűrni.
„Először az érzelmeket vizsgáltuk,
a bánatot, örömöt, idegességet,
hogy ezt mennyire lehet a beszédben felismerni. Utána pedig megnéztük azt, hogy egy-egy depres�sziós embernek milyen a beszéde.

Azt vettük észre, hogy bizony számos információ van, amit mi mérni tudunk, és az egészséges paraméterek ilyen esetben eltorzulnak.
A torzulás mértéke függ attól,
hogy mennyire súlyos maga a depresszió.”
A vizsgálati módszert hamarosan bemutatjuk, de előtte tudjunk
meg kicsit többet az egyébként
szinte mindennap hallott betegségről, a depresszióról. „A depresszió majdnemhogy népbetegségnek minősül. A világon 120
millió ember szenved depresszió-

ban, Magyarországon az európai
átlagnak megfelelően körülbelül
a népesség 15%-a esett már át
depresszión vagy vannak depres�sziós tünetei.” Simon Lajos, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és
Pszichoterápiás Klinika igazgatója
azt mondja, nagyon fontos minél
hamarabb felismerni a depresszió
tüneteit, hogy a kezelést is a lehető leghamarabb el tudják kezdeni.
„Ez a kutatási együttműködés a
pszichiátriai és pszichoterápiás klinika és a beszédakusztikai laboratórium között pontosan annak érdekében jött létre, hogy tudunk-e
a hang vizsgálatával információhoz
jutni, vagy kiszűrni azokat az embereket, akiknél a depresszió már
elindult, és korai tüneteket mutat,
de még nem kezelik, illetőleg nem
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érzékeli, hogy segítségre lenne
szüksége.” És akkor most nézzük,
milyen is egy ilyen hangvizsgálat.
„Egy speciális hangszigetelt helyiségbe kell bemenni, ott egy szöveget kell felolvasni. Azt a szöveget
felvesszük, és annak a hanganyagát fogjuk elemezni. Így tudják
majd megnézni, milyen a hangminta, és hogy van-e valami betegségre utaló jel.”
A hangminta „bemutatása” így írásos formában elég nehézkes. Egy
depressziógyanúval érkezett férfi
mintája Simon Lajos szakavatott
füleinek rengeteg információval
szolgál. „Egy monoton hangszín
utalhat arra, hogy ő depressziós
lehet. De nemcsak a monoton
hangszín, hanem például az is,

a beszédben. Olyanokat, amik
csak egy-egy beszédhangra, de
olyanokat is, amelyek az egész beszédfolyamatra jellemzők, vagyis
hogy milyen a beszéd prozódiája.
Dr. Vicsi Klára szerint ezeket elemezve derülhet fény arra, ha valaki depressziós. „Miután megvolt
a paraméterek kinyerése, azután
egy regressziós vizsgálattal be
tudjuk osztályozni, hogy milyen súlyos volt ez a depresszió.”
A vizsgálati módszer hosszú távú
célja a korai szűrés. Ehhez hasonló
beszédhangvizsgálattal egy szegedi kutatócsoport világsikereket
ért el. Ők az Alzheimer-kórt tudják
közel 80%-os pontossággal kiszűrni a beszédhangból.

amikor az illető azt mondta, hogy
„közeledett”. Amikor én mondom
ezt, akkor szépen a zárhangokat is
kiejtem. Ez az úr valami olyasmit
mondott, hogy „közelede”. A zárhang a végén nincs is meg, nem
ejti ki tisztán a hangokat, hanem
egy ilyen elkent dolog lesz belőle.”
Amikor a minta megvan, akkor különböző paramétereket is mérnek

Logopédia az űrben…
A beszédhangban rejlő zavarokkal a logopédia is foglalkozik.
„Amikor megfogalmazzuk, hogy
a logopédia mivel foglalkozik, akkor azt szoktuk mondani, hogy a
beszéddel, a nyelvvel és a kommunikációs zavarokkal.” Ennek a
tudományágnak egyébként egy
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új területe igyekszik a beszédhangokban fellelhető, betegségekre
utaló jeleket kiszűrni. Imre Angéla logopédus Németországban is
dolgozott, ott az egyik páciense,
egy tanár rekedtségre panaszkodott, ami nem akart elmúlni. „Elment egy rutinvizsgálatra, és kiderült, hogy a gégéjén történt egy
elváltozás, és a gége azért lesz
nagyon fontos, mert a hangszalagokat fogjuk majd látni, és ha a
gégén történik egy elváltozás, az a
hangok minőségét is meghatározza. Ebből a rutinvizsgálatból lett
aztán egy műtét, ahol felfedezték, hogy rosszindulatú daganata van”. De a BME csoportja már
nemzetközi vizsgálatokat is végez.
„Az EZA megbízásából van egy
olyan munkánk, hogy a déli sarkon, a Concordia űrállomáson, az
ott elzárt körülmények között élő
kutatók hangját vizsgáljuk, és azt
nézzük meg – különösen a hosszú
tél beálltakor –, milyen pszichológiai állapotban vannak.” Hetente
kapnak hangmintákat, ebből tudják megállapítani, ha valaki elkezd
depressziós lenni.
A korai felismerés pedig korai kezelést és mihamarabbi gyógyulást
eredményezhet. A szegedi kutatócsoport 2004 óta foglalkozik azzal,
hogy a spontán beszédhangból
hogyan szűrhető ki az Alzheimerkór. Vannak kutatócsoportok, akik
például hangból tudják megállapítani a demenciát is.

Idegesítő hang
De vannak olyan hangok, amelyek
hallatán összerezzenünk, a fülünkhöz kapunk, vagy idegesek, dühösek leszünk. De miért rossz hallani, ha valaki csámcsog, csikorgatja
a fogát, hangosan rágózik vagy a
tollat kattogtatja? „Idegességet
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vált ki belőlem.” Károlyi Mónika
mizofóniás, így hívják a betegséget, ha valaki az átlagnál rosszabbul visel bizonyos hangokat. Gyerekkorában hallott először olyan
hangot, ami nagyon idegesítette.
A táblán nyikorgó kréta hangja az
őrületbe kergette. „Próbáltam felidézni magamban az első emlékeket, mert elég régen volt már, de
úgy él bennem, mintha most jöttem volna be az osztályterembe.

Talán harmadikos voltam, amikor
először hallottam ilyesmit. Akkor
gyerekként, bár sértette a fülemet, de másképpen éltem meg az
idegességet”. Azt mondja, hogy
felnőttként már más reakciót váltanak ki belőle az idegesítő hangok.
„Feszültség keletkezik a gyomoromban, egy hirtelen idegesség,
összeszorul a kezem, és próbálom
magamat lenyugtatni, hogy nem
is akkora dolog, hogy miért vált ki

belőlem ilyeneket.” Faludi Viktória pszichológus azt mondja, hogy
azért válthat ki ilyen erős ingert
egy idegesítő hang, mert ez egy
fóbia. „Hogyha fóbiáról beszélünk,
ehhez egy erős dühreakció társul.
Elviselhetetlenné válik ez az inger.
Nagyon erős reakciót is ad rá a személy, azért hívjuk fóbiának. Az általánosságban előforduló rossz érzés, az még nem fóbia.”
A szakember szerint valamilyen
korábbi trauma okozhatja azt,
ha valaki túlérzékeny valamilyen
hangra, ez aztán fóbiává válhat.
Van azonban egy másik oka is annak, ha valaki nem tud elviselni
egy bizonyos hangot. Boór Edina audiológus azt mondja, hogy
több kutatócsoport is foglalkozott
már azzal, miért vannak kellemetlen hangok. „Tulajdonképpen az
emberi fülnek a kialakítása, a fülkagyló felelős azért, hogy hogyan
jutnak be a hangok. Annak a kialakítása olyan, hogy a magas 2-4000
hertzes hangokat úgy viszi be a
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fül, majd a kagyló úgy juttatja be
a hallójáratba, aztán a hallójárat
olyan mértékben tudja továbbítani és felerősíteni, hogy ez a dobhártyához érve egy jóval erősebb,
jóval hangosabb hangérzetet kelt
a belső fülben. Ha továbbmegy a
hallás a maga útján az idegpályákon az agyba, akkor ezt kellemetlennek élik meg.” Ezért is lehet az,
hogy nem mindenkit egyformán
zavarnak ugyanazok a hangok,
mert nem mindenkinek egyforma
a fülkagyló- és hallójárat-mérete
és azok formája.
Egyébként egy hallásvizsgálat során nemcsak a halláskárosodást
tudják mérni, hanem létezik egy
kellemetlenségiküszöb-vizsgálat
is. „Ha valaki olyan panasszal érkezik, hogy az utca zaja zavarja, vagy
mások számára még nem zavaró,
de neki már kellemetlen hangok
vannak a mindennapi életében,
és erre szeretne valamilyen megoldást, akkor szoktunk nézni egy
kellemetlenségi küszöböt. Ekkor

az a páciensnek a feladata, hogy
az általunk beadott magas-mély
hangokat akkor kell jeleznie, amikor már kellemetlenül, bántóan,
zavaróan hangosak.” A kellemetlenségi küszöb azt mutatja meg,
hogy mennyire széles a páciensnek
– ahogy hivatalosan mondják – a
dinamikai tartománya.

Sír a kréta
De térjünk vissza a kréta zavaró
hangjára. Ariné Kónya Márta több
mint harminc éve tanít, és ír a táblára krétával. „Zavar engem is nagyon, mert ez egy nagyon rossz
hang, nem kellemes hallgatni, és a
gyerekeket is szokta zavarni. Én azt
szoktam mondani ilyenkor a gyerekeknek, hogy sír a kréta, mert
valószínű valaki nem figyel pont
rám, nem néz rám, vagy a táblára
nem figyel, és akkor a kréta sír.”
A tanárnő azt mondja, hogy meg
kellett tanulni a táblára írás technikáját, hogy ne adjon ki idegesí-
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tő, rossz hangot, hiszen a munkája
miatt nap mint nap kénytelen ezzel
szembenézni.
Ha egy hallásvizsgálat során kiderül, mely zajokra érzékeny valaki, akkor speciális zajszűrő füldugókkal ki lehet szűrni az idegesítő
hangokat. Ha pszichés eredetű a
probléma, Károlyi Mónika szerint
arra is van gyógymód. „Minden fóbiát lehet kezelni. A kognitív viselkedésterápia a legjobb rá, amikor
deszenzitizáljuk a betegeket, személyeket arra a bizonyos ingerre,
amitől fóbiája van.” Van azonban a
betegségnek egy súlyosabb változata is, ami már neurológiai eset is
lehet, amikor az illető agresszívvé
is válhat, ezt pedig csak gyógyszerekkel lehet kezelni. A mizofónia
kutatása egyébként még gyerekcipőben jár, pontos mechanizmusa
nem teljesen ismert. Az Amszterdami Egyetem egy 2013-as kutatása szerint a legirritálóbb hangok
az evéssel és a légzéssel függnek
össze.
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Félig kimondott igazságok
Dicsérdi Liza | Fotó: internet

„Gondoltál-e arra, hogy egyetlen egyben nincs különbség jó és rossz gondolat között?
Tudod-e, hogy mindkettő visszavonhatatlan?” (Hioszi Tatiosz)

Előfordult már, hogy meggondolatlanul mondtál ki valamit, ha mérges voltál valakire, vagy csak egyszerűen összecsaptak a fejed felett
a hullámok? Mindenkivel előfordul, hiába ismerjük valamennyien
a „gondolkodj, mielőtt beszélsz”
aranyszabályt. Könnyű betartani
addig, amíg csordultig nem telik a
bennünk lévő kis érzelemláda negatív indulatokkal. Ennek ellenére
többnyire tudatosan oda tudunk
figyelni arra, mit és mikor mondunk ki, hiszen ez valamilyen szinten a jólneveltség részét képezi.
Viszont azt, hogy megdicsérjük valaki munkáját, esetleg egy kedves
szóval mosolyt csaljunk az arcára,
nem tanítja senki. Ez csak úgy jön,
mindenféle különösebb megerőltetés nélkül. És az előfordult már,
hogy ezt a kedves szót nem mondtad ki? Miért? Talán azért mert úgy
gondoltad, hogy már tudja az illető és nincs szüksége arra, hogy
más is megemlítse. Nem akartad
növelni az önbecsülését. Ez olyan,
mintha egy kitűnő tanulónak a sokadik ötöse után nem osztályoznák le a dolgozatát, mert evidens
hogy tanult, és jó jegyet szerezne.
Az elején talán még becsületesen
készülne is, de mihelyt nem lát-

ja a visszajelzést, a teljesítménye
romlani fog. Mert eddig volt miért tanulni, hiszen ötöst szeretett
volna, most pedig már nincs miért
küzdenie. Ez a kitűnő tanuló az
utolsó vizsgán megbukik, és már
nincs, ki bíztassa. Sőt, mindenki
csalódik benne. A diák szeme előtt
onnantól kezdve nem az lebeg,
hogy ő igenis okos, és képes maximálisan teljesíteni, hanem az, hogy
nem elég jó. Mindezt azért, mert
senki sem dicsérte meg őt az elért
eredményért. Mert nyilvánvaló,
hogy ötöst kapna.
Egy etikaórán megnézett videó
mély nyomot hagyott bennem.
Ric Elias azon a repülőn ült, amely
2009 januárjában a Hudson-folyón
hajtott végre kényszerleszállást.
A halál közeli élménynek köszönhetően néhány dolgot átértékelt
az életében. Miután a gép motorjai leálltak azokra az emberekre
gondolt, akiket fel akart keresni,
de nem tette, és azokra a kapcsolatokra, melyeket rendbe kellett
volna hoznia. Halogatjuk a dolgokat, mintha örökké élnénk, de
az élet egyik pillanatról a másikra
megváltozhat. És amiről azt hittük,
holnap még elmondhatjuk, lehet,
már tegnap el kellett volna.

Bele sem gondolunk, milyen értéke van egy-egy szónak, amíg valaki
őszintén nem mondja nekünk, és
hogy hogyan tudnak ezek a szavak
üres, jelentéktelen gondolatokká
válni, ha felelőtlenül dobálózunk
velük. Különbség van „szeretlek”
és „szeretlek” közt, és egy bocsánat, életeket változtathat meg
akkor, ha tényleg komolyan gondolja az ember. A szavak addig
hitelesek, ameddig azzá tesszük
őket. Sohasem tudhatjuk, mit jelent valaki számára az, ha csak an�nyit mondunk neki, „köszönöm”,
„ezt jól csináltad”, „büszke vagyok
rád”. Ez a személy talán épp a legrosszabb napját élte át. De azzal,
hogy tudattuk vele, fontos nekünk,
újult erővel nézhetett szembe az
akadályokkal, mert tudja, van miért küzdeni.
Mit jelent bíztatni valakit? Az őrjöngő tömeg segít célba juttatni
a futót, mert csak őket hallja. Egy
bátorító szó, nagyobb erővel bír,
mint pár tized másodperc és a hátralévő távolság.
A szó rombol és épít. Nagyobb hatalma van, mint azt bárki is gondolná. Vigyázzunk, hogyan használjuk
ezt a fegyvert, hiszen mindenkinek
a tulajdonában áll.
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Öregcsertő
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, saját archívum
Néztem a Barangoló rovat településeinek listáját, és ízlelgettem magamban a neveiket. Melyik közülük a legszebb? A választásom Öregcsertőre esett. Ez nagyon szubjektív, de nekem ezt már kimondani
is jólesik. A szavak erejével emellett döntöttem, és nem bántam meg. Pici település. A közeli Kalocsa
elszívó hatása érezhető, de jó itt élni, és ezt már többen észrevették, értékesnek érzik, és tesznek is a
fejlesztéséért.

Kis-Vén László
polgármester
A községházán kezdjük a beszélgetést. – A település neve kapcsán
egészen IV. Béláig kell visszamennünk a történelemben – kezd mesélni polgármester. Ő adományozta ezt a területet Csertő (Chertu)
vitéznek. Sokáig Csertő néven szerepelt a település. Egyik része Kiscsertő korábban Homokmégyhez
tartozott, majd 1915-ben egyesült
Csertővel Öregcsertő néven, mert
ekkor már kezdtek építkezni a két
település között. Az idősebbeknél
mai napig van egy kis rivalizálás,
hogy ki melyik részről származik.
Édesapja Öregcsertőről járt udvarolni édesanyjához a korábbi
Kiscsertő területére. Azt mesélte,
hogy amikor átment a kiscsertői
kocsmába, a kés azért mindig ott
volt a zsebében.
Tipikus mezőgazdasági település,
minden a mezőgazdaságra épül.
A rendszerváltás után még sokáig
a téesz volt a legnagyobb foglalkoztató, aztán a kárpótlás után
már csak néhány nagyobb gazda
maradt. Ők főleg az alap mezőgazdasági növényeket termelik,
búzát, árpát, kukoricát, napraforgót, állattartással csak néhányan
foglalkoznak. Sokan a közeli tele-

pülésekre járnak dolgozni, a legtöbben Kalocsára, mellette az
utóbbi időkben Kiskőrösre, mert
az is fejlődésnek indult.
A lakosság folyamatosan csökken, már alig nyolcszázan élnek
itt. A fiatalok közül nagyon sokan
elköltöztek nagyobb városokba,
akár távolabbiakba, mint Budapest
és Szeged, valamint a külföldön
dolgozók száma is jelentős. Soha
nem tanultak sokan az általános
iskolában, László gyerekkorában
az osztálya nyolcfős volt, és közülük egyedül ő maradt itt. Most is
nyolcfős az alsó tagozat osztálya,
ebben benne van az összes gyerek
– elsőtől a negyedik osztályosokig

–, tehát ez az egy osztályuk van két
pedagógussal. Idén az utolsó pillanatban lett meg az osztályhoz
szükséges minimális nyolc fő egy
idetelepülő család gyermekével.
Sajnos egyre többen már első osztályban elviszik a kisgyereket Kalocsára tanulni, amit nagyon rossz
tendenciának tart.
A helyiek aktívan részt vesznek a
falu mindennapjaiban, összetartóak. A ritkán ideköltözőket is szívesen befogadják. Az Öregcsertő
Alapítványon belül szerveződnek
csoportok, akik munkáját így támogatni tudja az önkormányzat.
A tavalyi falunapon mutatkozott
be a színjátszó csoportjuk, aminek
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a polgármester is tagja. Idén a Három pösze lány c. vígjátékot adták
elő, amit az idősek napján ismét
elő kell adniuk, mert akkora sikere volt.
A tősgyökeresek ízesen „őzve” beszélnek, mint a polgármester. Azt
mondja, ez a környéken csak néhány falura jellemző, rajtuk kívül
még Újteleken, Homokmégyen,
Szakmáron és Drágszélen.
Természeti szépségként az Őrjeget említi, ami mocsaras, lápos
rész erdőséggel. Idén nem volt túl
csapadékos az időjárás, de most is
találnánk ott olyan részeket, ahol
elsüllyedhetnénk. A vadállomány a
Dózsa Vadásztársasághoz tartozik,
gazdálkodnak velük. A Pro Natura Egyesület most van alakulóban
homokmégyi központtal, velük
együttműködve szeretnék ezt a területet turisztikai céllal fejleszteni.

Pintér Birtok major
Pintérné Farkas Csilla a birtok
bejáratánál várt minket, autóval
indultunk megnézni a tizenegy
hektáros bekerített területet. Elmesélte, hogy a birtok hangulata
fogta meg őket férjével, úgy érezték, nem szabad veszni hagyni az
itt lévő értékeket. Egykor Gajáry
Ödön (1852–1919) – politikus, újságíró, országgyűlési képviselő,
földbirtokos –, majd családja tulajdona volt, aztán a szocialista időkben a téesz részévé vált, majd ismét magántulajdonba került. Nem
változtattak az előző tulajdonos
tevékenységi körein, folytatták a
merinói juh és a szürke marha tenyésztését a takarmánytermesztés
mellett. Alapelvük, hogy jó körülmények között tartsák az állatokat, és minimalizálják az állatok
elhullását, és ezért időnként nem
ismernek lehetetlent. Ilyen eset

volt, amikor a mostani télen szinte
megfagyva találtak rá az újszülött
szürkemarha-borjúra, akit a kályha mellett melegítettek fel, hozták
vissza az életbe. Munkája során az
adott szó megtartását különösen
fontosnak tartja, mind a kollégákkal szemben, mind az üzleti megállapodások során.
Elhaladtunk a családi vendégház
mellett, amivel a jövőben terveik
vannak. Szeretnének majd olyan
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látogatókat fogadni, akik számára
pihentető az ilyen nyugalmas, falusi környezet, és szívesen eltöltenének néhány napot itt. Egyelőre
férje, Pintér Csaba (a Pintér Művek
tulajdonos-vezérigazgatója) üzleti
vendégeit szokták itt elszállásolni,
de férje is szívesen látogat ki ide.
Öt munkavállalójuk van, néhányan
itt is laknak, ezért alakítottak ki egy
szálláslakást részükre, amelynek a
másik oldalán van Csilla irodája.
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Egy másik épületben a kollégák
napközbeni tartózkodására rendelkezésükre áll egy jól felszerelt pihenőhelyiség, ahol konyha és fürdő is
helyet kapott.
Odaérve az etetődombra – ahol
a szürke marha törzsállománya található –, együtt vannak a bikák,
üszők és a tehenek a kisborjakkal.
Ott van egy kis újszülött – mutatja Csilla –, akinek a szőre még sötétebb, úgynevezett pirók színű.
Ahogy növekednek, úgy világosodnak ki egészen a hamuszürkéig.
Közülük válogatják ki a hízlalásra

szánt egyedeket is. Vágással nem
foglalkoznak, csak eladásra nevelik
őket.
Megérkeztünk
a
juhakolhoz.
A pásztorkutyák hangos ugatása
fogadott minket, de ez a jelzés az
egyik fő feladatuk. Bementünk az
akolba, és mivel most van az ellési
időszak, rengeteg bájos kisbárány
látványa fogadott. A még friss köldökzsinórú éppen megszületettektől kezdve, a nagyobbacskákig
és a szülőkig. Az egyik ikreket ellő
anyát különválasztották a bárányaival, hogy szokják egymást, mert
két bárányt már nehezen azonosít
be az anya. Elkezdte nyalogatni az

egyiket, de ha közben elkóborolt
volna tőle a másik, már nem biztos, hogy szag alapján megtalálja.
Egy másik anya éppen zajongva
kereste nagyobbacska bárányát,
és megtalálva elégedetten nyugtázta.
Végül betértünk a Gajáry család
nyári rezidenciájába. Nem sikerült még az épületről eredeti fotót szerezniük, de bíznak benne,
hogy egyszer hozzásegíti őket valaki, mert szeretnék visszaállítani az
eredeti állapotát kívülről is. A belső rész tagolásán valószínűleg nem
változtatott az előző tulajdonos, de
a külsőn biztosan. A berendezési
tárgyak közül az egyik íróasztal állítólag a Gajáry család hagyatéka,
mert az a „monda” járja, hogy a
szocialista időkben nem tudták kivinni a súlya miatt, ezért itt maradt.
Csilla szeret a birtok ügyeivel és az
állatokkal foglalkozni, a dolgozókkal is szót ért, amiben nyíltsága és
határozottsága bizonyosan segítségére van. Sok felújítási feladat
van még, de szép sorjában majd
végigérnek rajtuk. Olyan foglalkozása van, amit nőként kevesen
végeznek, de ő kifejezetten élvezi. Az az igazán szép benne, hogy
a munkája eredménye mindennap
kézzelfogható.

Kis Csilla Lilla –
lovasoktató,
Csatangoló lovarda
Csilla elénk jött a községházához,
hogy ne tévedjünk el. Megérkeztünk a birodalmába, és úgy döntöttünk, a lovakat nézzük meg először,
a lovarda várhat egy kicsit. Hatalmas legelőre értünk, rajta egyelőre
csak két hangos, mókás kecskével
(Mokka és Kávé), akiket ajándékba
kapott egy hete, és azóta kísérik
Csillát mindenhová, így minket is.

Együtt elindultunk a lovak nyomába, közben beszélgettünk.
Négyévesen kezdett lovagolni,
tizenhárom évesen már Bakodpusztán egy szezont legeltetős
csikósként dolgozott végig, majd
ezt még négy követte. Eközben
ismerte meg és sajátította el a helyes lótartást. Kalocsán nőtt fel, és
már a középiskola alatt elvégezte
a lovastúra-vezetői képzést, majd
érettségi után a lovasoktatóit, és
azóta lovagoltat, eleinte Bócsán
egy lovardánál, de hazavágyott, és
arra, hogy saját lábára álljon. Má-

csán volt az első lovardája, de jött
ez a lehetőség Öregcsertőn, és a
lovaival ideköltözött. Nekem elképesztő volt, de nincsen segítsége,
mindent ő csinál, és a lovai száma
már tizennégy. Van köztük kiscsikó,
kétéves és négy hónapos csikó,
szoptatós kanca, így nem mindegyikkel tud lovagoltatni. Ő építette a karámokat és a lovardát is.
Szóval eszméletlen energiák összpontosulnak benne.
Közeledünk a lovakhoz, a lemenő
nap fénye rájuk szórja sugarait a
felhőkön keresztül. Mintha egy élő
festmény részei lennénk. Átérzem,
mit szeret ebben Csilla annyira.
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Mondja, hogy a szalmabálákat is
le kellene hoznia még – ezeken az
első szám egyes személyben mondott kijelentésein mindig meglepődök. Már szekere is van, nemrég
vette, de fel kell még újítania, sok
részét ki kell cserélnie. Kocsiztatással is szeretne foglalkozni, úgyhogy
hamarosan majd ez is elkészül.
Jelenleg futószáras, egyéni, osztály- és tereplovaglást lehet nála
elsajátítani és gyakorolni. Az osztálylovaglás során több lovas van
a pályán, egymás után vagy egymással szemben haladnak, patanyomfigurákat végeznek. Azok
kezdhetik el, akik már megtanulták
az alapokat a futószáras oktatás
során, a lépés, az ügetés és a vágta
már jól megy nekik. A lovardájára
nagyon büszke, mert a sztenderd
méret kétszerese. A legfiatalabb
lovasa kétéves, a legidősebb hatvanhárom. Vannak közöttük teljes
családok is.
Odaérünk a lovakhoz, láthatóan
örülnek Csillának. Bolero a legújabb szerzemény, akit olyan helyről vett, ahol nem igazán tartották
jól. Sokszor vesz úgy lovat, hogy
megsajnálja. Szerinte az ilyen lovakból lesznek a legkezesebbek,
mert meghálálják, hogy jól vannak tartva és foglalkoznak velük.
Azt tapasztalja, minden azon múlik, hogy van-e a lónak napirendje,
hogy megszokja az ehhez szükséges rendszert, ismernie kell, miután mi következik. Tudja, ha beviszi
a lovardába, akkor jól kell viselkednie. Munka után legyen megdicsérve, leápolva, megszeretgetve. Kiemeli, a jó szó a lovaknak is
nagyon fontos, mert akkor lesznek
kezesek. Persze van, amikor határozottan kell velük bánni, de ennek
is megvan az ideje.
Csilla napja legkésőbb hatkor a lovakkal kezdődik, amikor kijön hoz-

zájuk, körbenézi őket, van-e bennük kullancs, nincs-e sérülésük,
van-e vizük. A lovak sérüléseit is
nagyrészt el tudja látni. Megnézi a
naptárját, mikor vannak lovasai, attól függ a folytatás. A hétvégék végig a lovagoltatásról szólnak, akár
este tizenegyig, mert világítása is
van. Beszélgetés közben Szkíta, a
kétéves kiscsikó nem hagy minket
békén, folyton vele kell foglalkozni,
mert rettentően kíváncsi.
Hamarosan elkészül a vendégháza,
ahol négy négyágyas szobában tizenhat főt tud majd elszállásolni, és
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két fürdő tartozik hozzájuk. Szeret
ezzel is foglalkozni.
Lassan visszasétálunk, a lovardát
majd máskor nézzük meg, mert
szinte beesteledett. Megállunk, és
végigtekintünk a határon. Csilla sorolja, merre szoktak túrázni: az Őrjeg az valami gyönyörű – mondja,
de tovább lehet menni Alsómégy,
Homokmégy, Mácsa, Kalocsa irányába, és még az éjszakai túrától
sem retten vissza. Ahol állunk, onnan ezeket a területeket a tekintetünk mind átfogja, Csilla pedig
részletesen ismeri is.
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Minden szó fontos
Krizsán Árpád , Bencze Eszter | Fotó: internet
A mindennapi életünkben és
kapcsolatainkban a kommunikáció nagyon fontos. A kommunikáció minden területe áthatja
életünket. Teljesen egyértelmű,
hogy a kommunikáció szerves
része a szó.
A szavak szerepe az egyszerű
problémáknál is megmutatkozik.
A matematikaoktatás során a logika területén szokták felhívni a figyelmet a megfogalmazás fontosságára. Itt elsősorban a kötőszavak
szerepe az érdekes, ezekhez logikai műveleteket is társítottak. Az
„és”, a „vagy”, a „nem” nagyon
egyszerűen és logikusan használható. Az órai alkalmazások során
természetesen sokkal jobban kell
figyelni a szavak szerepére, mint a
hétköznapi életben.
A másik hasonló a „minden” vagy
„bármely” és a „van olyan” szerepe. A tudományos életben mindig törekednek az egyértelmű
megfogalmazásra, a tételek és
definíciók során próbálják kerülni a félreérthető pontokat, illetve
a félreértéseket általában tisztázzák. A hétköznapi gondolatok során időnként nehéz elfogadni azt,
hogy ha valamilyen meghatározás
végtelen sok dologra teljesül, és
mindössze egyre nem, akkor máris
a „van olyan” és a „minden” egyértelműen használható. Az emberben persze ilyenkor ott motoszkál az, hogy kit érdekel az az egy,
amikor az összes többi teljesíti a
megadott feltételt. Ilyen közismert
példa lehet a nulla szerepe, mi-

közben pozitív és negatív számokat különböztetünk meg. A másik
furcsaság pedig az lehet, amikor
a végtelen sok elem viselkedése
fontos számunkra, akkor a véges
sok, akármennyire nagy számosságú is legyen ez a csoport, nem
érdekel minket. Ez jellemzően a
számsorozatok kapcsán szokott
előkerülni, és ezzel együtt nehézséget is okozni.

– Mit csináltok, ti hülyék? Csak az
feküdjön le, akinek nincs csuklya a
fején! – adja ki a következő utasítást a főnök.
Erre persze a két társa mellett feláll még két, kapucnit viselő fiatal
gyerek. Látva azt, hogy ez így nem
volt egyértelmű, érkezik a következő utasítás:
– Csak az álljon fel, akin harisnya
van!

Egy kedvenc példám a szavak és
a megfogalmazás pontosságára
az interneten megtalálható kisfilm,
amely egy bankrabláson keresztül
mutatja meg a fogalmak szerepét.

Erre természetesen több nő is felkel, újabb pontosítás szükséges:
– Maradjon állva, akin harisnya van
és fegyvere van!
Ekkor a három rabló mellett már
csak egy idős hölgy marad állva,
aki a táskájából egy méretes pisztolyt húz elő. A rablók vezére látva, hogy ez így nehezen megy, azt
adja újabb instrukcióként, hogy:
– Az álljon fel, aki rabol!
Ekkor sem volt könnyű dolga,
ugyanis a társai mellett egy bankár

A történet a következő:
„Három, harisnyát a fejére húzó
fegyveres beront a bankba.
– Mindenki feküdjön a földre! – ordítja a vezető.
Természetesen mindenki, még a
két társa is hasra veti magát.

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
és egy másik, öltönyös úr is felkelt
a földről.
Végre megérkeztek a rendőrök,
akik azt gondolnánk, hogy véget
vetnek az egész ügynek. Kintről
érkezik a rendőrségi felszólítás.
– Mindenki jöjjön ki felemelt kézzel!

– Mindenki? – teszi fel magának a
kérdést a rabló. Majd vállát megvonva: – Nem baj, megpróbáljuk
máskor!
Nem hinném persze, hogy ilyen
előfordul a valóságban, mindenesetre érdemes figyelni a hét-
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köznapi életben is a pontos
fogalmazásra, a kötőszavak és írásjelek használatára, szóban pedig a
hangsúlyra, hiszen minden szónak
ereje – és akár következménye –
van.

Olvasó elmék
A szavaknak jelentőségük és alkotóerejük van, a kimondott
szavaknak éppúgy, mint a leírt
szavaknak, és általuk pedig az
olvasásnak is számtalan pozitív
hatása van.
Az olvasás olyan aktív tevékenység, amely edzi a fantáziánkat,
stimulálja az agyunkat, fejleszti
memóriánkat, személyiségünket
és önismeretünket, élesíti gondolkodásunkat, segít megőrizni
mentális egészségünket, csökkenti a stressz mértékét. Minél
többet olvasunk, annál nagyobb
lesz a szókincsünk. Minél több
szót olvasunk, annál több szót ismerünk meg, ezeknek a hétköznapi életben és a szakmai munkában is hasznát vesszük.
Az intelligencia gyakori olvasással könnyen fejleszthető, éppen
ezért nem meglepő, hogy az elismert tudósok sikereiket az olvasásnak is köszönhetik.
A briliáns elmék a saját szakterületeiken túl is minden elképzelhető témában olvasnak.
A fantasztikus könyvektől kezdve
életrajzi regényeken át verseskötetekig, kortárs és klasszikus
szerzők műveit egyaránt. Személyes blogjaikon ajánlásokat
tesznek, gyakran maguk is írnak
könyveket.

Említésre méltó Stephen Hawking angol elméleti fizikus, aki
jelentős ismeretterjesztési munkásságot is folytatott, könyvei
világszerte népszerűek. Véleménye szerint „semmi sem jobb,
mint az olvasás és egyre több tudás megszerzése.”
Bill Gates szoftverfejlesztő, feltaláló is imád olvasni, átlag heti egy
könyvet olvas el. Olvasmányairól
blogot vezetet, évről évre videós
nyári könyvajánlót készít (https://
www.gatesnotes.com/About-BillGates/Summer-Books-2019).
Neil deGrasse Tyson amerikai
asztrofizikus, író és tudományos
ismeretterjesztő
személyiség.
Könyvajánlásaiban legtöbbször

megosztja azt is, hogy szerinte az
adott mű elolvasása mit adhat a
személyiségünkhöz. Néhány általa kedvelt könyv, amelyet minden embernek el kell olvasnia a
földön: A fejedelem Machiavellitől, Isaac Newton könyve A világ rendszeréről és Swift Gulliver
utazásai című regénye.
Az Atomenergetikai Múzeum
könyvtárában
többségében
megtalálhatóak az itt említett
személyek művei vagy az általuk
ajánlott olvasmányok.
Az olvasás sok előnnyel jár és tanulható képesség, ez esetben is
igaz a mondás, gyakorlat teszi
a mestert. Ezért hát, jó olvasást
mindenkinek!
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Mi újság Paks II.?
Paks II. | Fotó: Paks II.
Zajlik az új paksi blokkok megépítéséhez szükséges első épületek kivitelezése az atomerőmű szomszédságában, ezzel párhuzamosan a Paks II. Zrt. kiemelt hangsúlyt fektet a szakemberképzésre. Minderről a
projektcég folyamatosan tájékoztatja a térségben élőket.

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK
Bővült a Paks II. Zrt. tájékoztatási eszközpalettája: szeptemberben jelent meg először a „Mi újság Paks II.?” című A/3 méretű
plakát, amelyből az érdeklődők
az új atomerőművi blokkok kivitelezésével kapcsolatos legfontosabb eseményekről olvashatnak.
A beruházás környezetében található több mint hetven település
hirdetőtábláira került ki a plakát:
polgármesteri hivatalokba, művelődési házakba és egészségügyi
intézményekbe.
A települések rendelkezésére bocsátott tájékoztatóból kiderül,
hogy elkészült az a transzformátorállomás, amely az építési területen zajló munkálatokhoz szükséges villamos energiát biztosítja. Az
orosz fél elkezdte az első épületek
kivitelezését a felvonulási területen. A két irodaépületet, illetve a
száz főt befogadó étkezőt a Rosz
atom tenderét elnyerő magyar
cég, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Gáncs István szerint kulcsfontosságú, hogy a beruházás
környezetében élők naprakészek legyenek a projektet illetően. Tengelic polgármestere
elmondta, ők maguk is igyekeznek a legtöbb fórumon tájékoztatni a lakosságot, és ezt
teszi ő maga is a TEIT alelnökeként. Hozzáfűzte: az itt élők
közül sokan az atomerőműben
dolgoznak, így pontosan tudják, hogy mennyire fontos pótolni az üzemidejük végén leálló blokkokat.
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építi. A tájékoztatóból kiderül az
is, hogy a Paks II. Zrt. gondoskodik
az állat- és növényvilág megóvásáról az építési munkálatok által
érintett területen. Mindemellett a
kiadványból azt is megtudhatjuk,
hogy a szakemberképzés érdekében is számos jelentős lépést tett
a vállalat: hat egyetemmel kötött
szerződést azért, hogy a Paks II.
Akadémia keretében elindulhasson az atomerőművi üzemeltetési
szakmérnök szakirányú továbbképzés.
A tájékoztatási munka fontos eszköze az idén útjára indult információs sátor is, amely a projekt
közvetlen térségét járta ősszel: ott
volt Szekszárd, Györköny, Paks,
Kalocsa és Dunaföldvár kulturális rendezvényein. A sátorban
minden fontos információ megtalálható a Paks II.-projektről, az
érdeklődők pedig az új ismeretek
birtokában próbára is tehetik tudásukat.

Az új atomerőművi blokkok
építése a Duna túlpartján élők
számára is jelentőséggel bír
– erről már Szabó Zsolt, Ordas polgármestere beszélt,
hozzátéve: Bács-Kiskun megyében nemcsak a Paks II.projekt, hanem az azzal párhuzamos térségfejlesztési tervek
is a figyelem középpontjában
vannak, legfőképp a Foktőnél
megépülő új Duna-híd.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Kommunikálni pedig muszáj
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
„Kedveském, maga olyan szépen beszélt, hogy én már nem is félek, de mondja, mi lesz majd a kútvizünkkel, ha idekerül az a tározó?” Ez az anekdotába illő kérdés jó húsz évvel ezelőtt hangzott el Bátaapátiban, egy lakossági fórumon. Akkor még csak a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) építését megelőző kutatásokról és a tervekről beszéltek a településen élőknek a szakemberek. Mára az
NRHT üzemszerűen fogadja végleges tárolásra a Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékát. A kútvíz miatt pedig senki nem aggódik, hiszen a tájékoztatással foglalkozó szakemberek
megtanulták jól használni a szavak erejét, hogy ne csak „szépen beszéljenek” a tényekről, hanem közérthetően, így hitelesen is. Az NRHT-ról folytatott tájékoztatás során szerzett tapasztalatok és a kialakult gyakorlat segítette aztán a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-t (RHK Kft.) abban, hogy hatékony
kommunikációt és együttműködést alakíthasson ki mind a négy tevékenysége által érintett térségben.

Ugyanis mire az RHK Kft. 1998ban megalakult, mindenki tisztában volt vele, hogy a nukleáris
energetika használata, és az ezzel
szorosan összefüggő radioaktívhulladék-kezelés csak az érintett

lakosság bevonásával valósulhat
meg sikeresen. A rendszeres tájékoztatás legfontosabb célja tehát
mindenütt a lakossági bizalom, az
együttműködési szándék kialakítása, majd fenntartása lett. Ezt a

kommunikációs kötelezettséget
egyébként már az 1996. évi CXVI.
törvény az atomenergiáról is megfogalmazta még a cég megalakulása előtt. Eszerint rendszeresen
információt kell biztosítani a radio-
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aktív hulladék kezelésével és elhelyezésével összefüggő minden
tevékenységről, valamint az ezzel
kapcsolatban hozott intézkedésekről.
A tájékoztató munkát Bátapátin
kívül is el kellett/kell végezni: a
püspökszilágyi
Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló (RHFT)
környezetében, ahol a nem atomerőművi eredetű radioaktív hulladékok kezelése és tárolása folyik,
a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója térségében, ahol az atomerőmű kiégett kazettáit tárolják
ideiglenesen, valamint a NyugatMecsekben, ahol évtizedek óta
kutatják a szakemberek a Bodai
Agyagkő Formációt, amelyről reményeik szerint – és pozitív kutatási eredmények esetén – néhány
évtized múlva kijelenthető, hogy
alkalmas lehet az elhasznált üzemanyag-kazetták, nagy aktivitású
és hosszú élettartamú hulladékok
tárolására létesítendő tároló befogadására.
Persze nemcsak az információk
közreadása fontos, hanem az érdemi párbeszéd is az RHK Kft. telephelyeinek környezetében élőkkel.
Ez lett a vezérelve a társaságnak
is, hiszen a szakemberek csak elfogadó közegben tudják nyugodtan végezni a munkájukat. Vagyis
a hulladékkezeléshez kapcsolódó
programok által érintett lakosság bizalmának, befogadókészsé
gének megszerzése, megtartása
és további erősítése révén szolgálhatják biztonsággal az országot a
már üzemelő, valamint a tervezett
létesítmények, hosszú évtizedeken
át. Az RHK Kft. sikeres működése
ugyanis országos érdek, hiszen a
Paksi Atomerőműben, illetve az
egyéb, ipari, mezőgazdasági, orvosi, kutatási, oktatási tevékenységek során keletkezett radioaktív

hulladékok biztonságos kezelését,
tárolását hosszú időre – és a nemzetközi szabályok értelmében a
határainkon belül – kell megoldani.
Ennek megfelelően a tájékoztató munkában is hosszú távú gondolkodás szükséges. A társaság
e téren ugyancsak a helyzethez
folyamatosan alkalmazkodó stratégiával rendelkezik. Kommunikációs programja háromszintű: egyrészt az információkat igyekszik
megosztani az általános közvéleménnyel (főként az írott és elektronikus sajtón keresztül), másrészt
kapcsolatot tart különböző speciális csoportokkal is, azonban
legfontosabb feladata a tárolókat
befogadó, illetve azok létesítésére alkalmasnak vélt területek önkormányzatainak és lakosságának
adott rendszeres tájékoztatás.
Ugyanakkor – mivel a radioaktívhulladék-kezelés
generációkon
átívelő feladat – a cég nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy minden
korosztályt megszólítson. Ehhez
törekszik a kommunikációs eszközök és lehetőségek minél szélesebb skáláját felvonultatni: például
elektronikus hírlevélben, amelyben az előző hónapok történései
olvashatók, kiadványok segítségével, amelyek a telephelyeket és a
kutatási tevékenységet mutatják
be. Mindez és még számos információ megtalálható a társaság
honlapján, míg videóik a Youtubecsatornájukon keresztül érhetők el.
Mégis az RHK Kft. munkatársai leginkább a közvetlen kommunikációban hisznek, ezért szerveznek nyílt
napokat, fogadnak látogatókat
paksi bemutatótermükben és bátaapáti látogatóközpontjukban, de
alsó és felső tagozatos gyermekek
számára is rendeznek vetélkedőket, tartanak speciális tanórákat.

45

Az újságírók évente több alkalommal is személyesen szerezhetnek
információkat a társaság munkájáról sajtótájékoztatók keretében.
Az atomtörvény adta lehetőségeket kihasználva az RHK Kft. nemcsak a saját kommunikációs eszközeivel tájékoztatja az érintetteket,
hanem ellenőrzési és információs
célú önkormányzati társulásokon
keresztül is. A térségekben folyó kommunikáció velük együttműködve valósul meg, például a
Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társulás
(TEIT) és a hozzá hasonló önkormányzati szervezetek, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT), az Izotóp Tájékoztató
Ellenőrző Társulás (ITET), illetve a
Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás
(NYMTIT) rendezvényein, lakossági fórumain, amelyeken rendszeresen részt vesznek a társaság
szakemberei is.
A társulásokkal való sokrétű
együttműködésből ki kell még
emelni, hogy a tagtelepülések
mind a négy térségben ellenőrző csoportot működtetnek: a helyi lakosokból alakult bizottságok
helyszíni méréseket végeznek a
telephelyeken, ellenőrizve a biztonságos működést.
A létesítményeik bővítéséről, a
különböző engedélyezési folyamatokról közmeghallgatások is tájékoztatják az érdeklődőket. Ezeket a felügyelőszerv, az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH) szervezi.
Ha Ön is szívesen megismerkedne
az RHK Kft. munkásságával, akár
tenne egy sétát a bátaapáti tároló
föld alá vezető lejtaknáinak egyikében, érdeklődjön az alábbi elérhetőségen: latogatas@rhk.hu.
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TÚL A SZAKMÁN

Hobbiborász
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca

Csodaszép őszi napon látogattunk el Györkönybe, ahol Orbán Mihály és családja él. Melegen sütött a
nap, a fák már egyre színesebb öltözetüket mutatták, a pincékben pedig javában forrtak a borok. Egy
borász számára ez talán az év legizgalmasabb időszaka. Kicsit messzebb tudtunk leparkolni a présházától, így a rövid sétán legalább szemügyre vehettük a pincehegyet. Csütörtök délután volt, de ennek
ellenére nagy volt a sürgés-forgás. Az egyik részen építkeztek, arrébb éppen születésnapi pörköltfőzést
tartottak – megfestve a levegőt finom illatokkal, és több présház előtt is hangulatos őszi dekorációt láttunk. Mihály az Alföld azon részéről származik, ahol nincsen meg a borászat kultúrája, a családjában nem
foglalkoztak ezzel. Paksra kellett költöznie ahhoz, hogy ilyen ingerek érjék, és belevágjon.
–– Ez az első pincéd?
–– Közel 10 éve élünk Györkönyben, és előtte már Pakson is vettünk egyet, ami még a feleségem
ötlete volt.
–– A családodnak volt szőlője?
Onnan hoztad a borkészítés szeretetét, tudását?

–– Orosháza mellől származom,
ahol a termőtalaj adottságai miatt
nincsenek szőlők, hiányzik a borkészítés kultúrája. Viszont megvolt
a paksi pincénk, és arra gondoltam, bort is kellene készíteni. Egy
barátom mindig összerakott nekem egy hordó kékfrankost, elhoz-

tam tőle. Így ment ez néhány éven
keresztül, de aztán eldöntöttem,
meg kell tanulnom a bor készítését.
–– Van szőlőd is?
–– Nincsen, minden évben úgy
vásárolom a szőlőt, megvannak a
gazdák, akiktől veszem.
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–– Hogyan tanultad meg a borkészítés fortélyait?
–– Kiköltöztünk Györkönybe, és
az itteni borászok közül néhányan
beiratkoztunk egy OKJ-s borásztanfolyamra a gyöngyösi főiskola
szervezésében.
Megérkeztünk Misi pincéjéhez,
először megcsodáltuk kívülről a
szép, eredeti homlokzatát, a patinás bejáratot. Miközben nyitotta
a vastag ajtókat, elmesélte, elég
sok munkájuk volt a felújításon.
Belül földes volt a padló, nem volt
benne áram, és a pincelejárón sem
volt ajtó. A kinyíló ajtóval mindjárt
érkezik az erjedő bor jellegzetes illata is.
–– Gyönyörű helyen van a pincéd!
–– Tetszett nekünk a pincehegynek ez a hátsó, csendesebb része,
ezért választottuk. A homlokzatához nem is kellett hozzányúlnunk,
ez az eredeti állapota. Hátrébb
már több munkánk volt vele. Ide
egyelőre nem lehet bevezetni a
vizet, mert nem elég nagy a víznyomás, de talán hamarosan megvalósul a fejlesztés, és akkor megoldódik ez is.
–– Milyen borok készülnek?
–– Ez kadarka, ezekben kékfrankos siller készül, tegnap préseltem az olaszrizlinget – mutatja
őket sorban. Lent a pincében van
a rozé, mert annak az erjedéséhez
a lenti hőmérséklet az ideális. Úgy
tervezem, hogy az idén is hét fajta
bor fog nálam készülni, mint tavaly.
Van a faluban egy német szőlőtermelő, akinek van két rezisztens
szőlője, az egyik a johanniter, a
másik a regent. Ezekből szeretnék
még bort készíteni, valamint cabernet franc-ból és merlot-ból.
–– Amikor elkezdted, csak egy fajta bort készítettél?
–– Eleinte csak vörösborokat, meg
esetleg rozét. De változik az em-

ber ízlése, és rájöttem, kell ide fehérbor is. Így próbálkoztam a chardonnay-vel és az olaszrizlinggel.
A sillert csak néhány éve készítem.
Elvittem a paksi Sillerfesztiválra,
ahol tavaly és idén is arany minősítést kaptam.
–– Értél el máshol is eredményt?
–– Tagja vagyok a Györkönyi Pincehegyért Egyesületnek. Másik
három pincefaluval szövetkezve
létrehoztuk a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetségét itteni székhellyel, amelynek
most már több mint tíz tagja van.
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Minden évben megrendezzük a
pincefalvak találkozóját, tavaly
itt volt Györkönyben, idén pedig
Bölcskén. Ehhez kapcsolódik egy
borverseny, amire én is beneveztem az olaszrizlinggel. Elnyertem
a pincefalvak legjobb fehérbora
címet. Bekerültem az egyesületünk vezetőségébe is, ahol azt a
feladatot kaptam, hogy próbáljam tovább javítani a györkönyi
borok minőségét. A vendégek
visszajelzései szerint már most is
nagyon jók, de van még fejlődési
lehetőség.
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–– Mi a titka annak, hogy ilyen jó
eredményeket érsz el a boraiddal?
–– Ezen már én is sokat gondolkodtam. Megkérdezték már mások
is tőlem itt Györkönyben. Modern
technológiával dolgozok. A hagyományos eljárás szerint a szőlőt lepréselik, beteszik a hordóba,
ahol kierjed, aztán majd bor lesz
belőle. Tanulmányozom a szakirodalmat és próbálok újítgatni is.
Szerintem a borkészítésben a két
legalapvetőbb dolog a precizitás
és a tisztaság. Segédanyagokat is
használok, de csak amikor szükséges, és csak minimális mennyiségben. Nem kénezem túl, nem teszek bele mindenféle tanninpótló
anyagot, viszont lehetőség szerint
azon a hőmérsékleten erjesztek,
amit ideálisnak tart a szakirodalom. A rozé lent a pincében pél-

dául most tizenöt fokon forr. A siller a présházban tizennyolc fokon
erjedt, mert neki annyi kell. Megtehetném, hogy összeborogatok
mindent, és akkor nem kell an�nyiszor öntögetni egyik edényből
a másikba, de nem teszem, pedig
megterhelő ötvenliteres üvegballonokat emelgetni meg mosogatni. Irányítottan erjesztek, használok többféle fajélesztőt. Nem a
szőlőből bejövő élesztőkultúra
bontja alkohollá a cukrot, hanem
speciális fajélesztőket használok.
De ennek is megvan a technológiája, hogyan kell azt életre kelteni, beletenni a borba, szakaszosan
visszahűteni. Mérem a hőmérsékletet, úgy teszem bele, hogy ne
kapjon hősokkot. A másik nagyon
fontos az almasavbontás, amit itt
Györkönyben még kevesen alkal-

maznak. A vörösborokban az almasav olyan, mint amikor a zöldalmába beleharapsz, és érzed azt a res,
nyers ízt. Ezt nálam az alkalmazott
baktériumok lebontják tejsavvá,
és így lágyabb, élvezhetőbb lesz
a bor. Régen azt csinálták – azért
is ilyen a présház tájolása –, hogy
délután kinyitották az ajtót, akkor
besütött a nap le a pincébe. Rásütött a hordóra, az felmelegedett,
és szerencsés esetben önmagától
lebomlott az almasav. Az almasavbomlás csak megfelelő hőmérsékleten és pH-n megy végbe. A bort
fel kell melegíteni húsz fok fölé.
A harmadik fontos dolog pedig a
kénszint rendszeres mérése. Megtanultam pontosan mérni, titrálni,
pedig nem vagyok vegyész. A következő kísérlet, amin még csak
gondolkodom, a szén-dioxid-at-
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moszférás erjesztés. Ez igen munkaigényes, mert nagyon gondosan kell leszedni a szőlőt, betenni
tartályba, lezárni, belenyomni a
szén-dioxidot, és kb. tíz nap alatt
a bogyóban belülről kierjed a szőlő. Erről jókat ír a szakirodalom, de
itt még úgy tudom, senki nem próbálta.
–– Hogyan lehet még a minőséget
javítani?
–– Van még egy lényeges dolog,
a préselés. Régen beletették a
szőlőt a présbe, meghúzták, elmentek, beszélgettek, visszajöttek, megint húztak egyet rajta.
Utána szétszedték, meglazították, újra visszatették, megint kinyomták, a végére csontszáraz
anyag maradt. Ezzel az a gond,
hogy a nagy nyomás hatására belekerülnek a borba a durva
polifenolok, és az lerontja a minőséget. Az elektromos/hidraulikus préseknél be lehet állítani

egy nyomásértékhatárt, hogy ez
ne forduljon elő. Még egy fontos
dolog a fehér- és rozé borok készítésénél a must erjesztés előtti
tisztítása. A darálás után néhány
órával a nem kívánatos mechanikai szennyeződés és permetszermaradvány leülepszik a tartályban, amit átfejtéssel eltávolítok.
Ha ezt benne hagynám, rontaná
a minőséget. Mindenekelőtt persze a szőlő a meghatározó. Azt
mondják, a borász csak azért van,
hogy egyengesse a bor útját. Nehogy elrontsa.
–– Ilyen szempontból előny, hogy
nem te termeled a szőlőt, mert
csak jó minőségűt veszel meg.
–– Igen, meg kis tételekkel dolgozom, és azokra talán jobban
oda lehet figyelni. Kísérletezni is
könnyebb ilyen mennyiségekkel.
Több száz hektóval már nagyobb
kár keletkezhet, mint nekem a kis
tételekkel. Bár szerencsére még
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nem volt olyan, hogy ki kelljen önteni valamit, mert nem sikerült.
–– Milyen rendezvények vannak a
pincehegyen?
–– Pezsgő élet van nálunk, sok
programmal. Szent Iván-éj környékén tartjuk a Zenés Gasztro Bortúrát (ZEGABO), ahol több helyszínen különböző stílusú zenekarok
játszanak, és különféle borokat
lehet megkóstolni. A szüreti napok
az inkább a falu ünnepe. November 30-án lesz a gácsérok és újborok rendezvénye, ahol nem libát,
hanem kacsát sütünk négy helyszínen. Ekkor lehet először megkóstolni az újborokat.
–– Milyen távolabbi céljaid vannak
a borászkodáshoz kapcsolódva?
–– Megvettünk egy picit romos
parasztházat a szomszédban, azt
újítgatjuk most fel. Ha nyugdíjba
megyek, ott szeretnénk vendégházat nyitni, borturizmussal, borkóstoltatással foglalkozni.
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Jobb két kerék, mint négy
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca

Adorján János
–– Mióta kötődsz az erőműhöz?
–– Elmondhatom, hogy a családunkból három Adorján János
szolgálta, illetve szolgálja az erőművet. Édesapám a Paksi Atomerőmű Vállalat alapító tagja volt,
1976-ban került a Szállítási Osztályra sofőrként. Nyugdíjazása
után még pár évig visszajárt dolgozni, de sajnos 1995-ben elhunyt.
Jómagam 1977-ben nyertem felvételt az erőműbe, az Építészeti Osztályra mint víz-fűtés szerelő és karbantartó, ahol 29 évig dolgoztam.
Nyugdíjazásom előtt egy évvel
átszervezéssel átkerültem a Külső
Technológiai Osztályra, 2008-ban
innen vonultam nyugdíjba. Készültem a nyugdíjas éveimre, tele voltam megvalósítandó tervekkel.
Nagyon szép és kényelmes lakásunk volt, ami az aktív időszakunkban tökéletesen kiszolgálta
a kényelmünket. Mikor nyugdíjas
lettem, szerettem volna családi
házba költözni, ahol barkácsolni,
kertészkedni lehet. Vettünk egy
családi házat, amit teljesen felújítottunk, a melléképületet újjáépítettük. Az elkövetkező öt évben
megvolt az elfoglaltságom. Egy
szép házat és környezetet alakítottunk ki, ahol a gyerekeink és
az unokáink is nagyon szeretnek
lenni.

–– Családotok merre él?
–– Gyermekeink Margit és János, mindketten Pakson élnek a
családjukkal. Margit gyesen van
a negyedik unokánkkal, de a szülés előtt a Magyar Közútnál dolgozott. Gyerekei Melinda (17) az
ESZI tanulója, az idén lefutotta a
brutálATOM távot, Réka (8), Máté
(7), Ákos (3). János az erőműben
dolgozik blokkügyeletesként, januárra várják kisgyermekük születését.
–– Mivel töltitek a nyugdíjas éveiteket?
–– A nyolcvanas évek óta tagjai
vagyunk az ASE Turistaszakosztálynak. Ha az időnk engedi, szívesen részt veszünk a nyugdíjasklub
programjain. Gyógyfürdőben, kiránduláson voltunk együtt.

A kilencvenes években kezdtem
kerékpározni, mert fájtak a térdeim, és gondoltam, hátha megelőzhetem az orvos által javasolt
műtétet. Sikerült.
Eleinte kisebb távokat, majd egyre nagyobb utakat tekertem le,
ahogy megszűnt a fájdalom a
térdeimben. A feleségem is csatlakozott hozzám, és az egyik legkedvesebb elfoglaltságunk lett a
kerékpározás. Ha elindulunk, akkor
naponta 60-80 km-t megteszünk,
de vannak olyan útjaink, hogy napi
160 km-t teljesítünk.
–– Merre szoktatok menni?
–– A város környékén minden utat
bejártunk. A szakosztály szervezésében a 19 megyéből 17-et végigkerékpároztunk, szép élményekkel,
látványosságokkal lettünk gazda-
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gabbak. A Duna-töltésen rendszeresen biciklizünk, Dunaföldvár–Soltútvonalon egészen az M9-es hídig,
majd visszafelé Dombori–Gerjen–
Paks, egy kellemes túrának megfelel. De van, amikor letekerünk Bajáig, akkor átmegyünk a túlsó félre, és
a gáton jó minőségű úton biztonságosan tudunk haladni.
A baráti társaságunkkal hatan-nyolcan összejövünk, és külföldi kerékpártúrákat szervezünk. A Fekete-erdőtől Paksig tartó távot két hét alatt
teljesítettük. Az idén már ötödször
vettünk rész a Spirit of Balaton 24
órás élmény- és teljesítménytúrán.
Paksról eltekertünk a Balatonig,
majd másnap körbetekertük, ami
210 km volt, és harmadnap hazajöttünk. A legjobb időnk 15 óra volt,
a leghosszabb 18 óra. Volt, amikor
éjjel két órakor hatalmas viharban,
szakadó esőben mentünk, csak akkor láttunk, amikor a villámok világítottak.
Az országban rendszeresen szerveznek kerékpár-találkozókat, amelyek többnaposak, és az ország
minden részéről jönnek. Az aktuális
helyszínen bemutatják a környéket,
programokon és közös egynapos
túrákon lehet részt venni. Tavaly Beremendre mentünk, ahonnan áttekertünk Horvátországba, itt megismertük a sült csippentett halat, ami
isteni finom volt, majd egy hajókirándulás után másnap kétkerékre
pattantunk, és hazatekertünk. Pár
nap alatt összesen 400 km-t mentünk. Idén Baján és Beremenden is
voltunk találkozón.
Tavaly decemberben kinéztük a neten, hogy Szegeden lesz a Titanic
szabadtéri előadás. Amikor a szállást lefoglaltuk, és megkérdeztük,
hogy a kerékpárokat hová tudjuk
elhelyezni, a hölgy kétszer is rákérdezett, hogy tényleg biciklivel megyünk-e.

–– A gyerekek és az unokák is csatlakoznak hozzátok?
–– A kicsik már bicikliznek, a hároméves is már kétkeréken teker.
Az idén az unokákkal körbetekertük
a Velencei-tavat, ami csak 30 km.
A legkisebb, Ákos a bicikli-utánfutóban csücsült, és amikor pihenőt tartottunk, akkor ő kerekezett
a járgányával, amíg kiszusszantuk
magunkat. Nagy élmény volt mindannyiunk számára ez a kirándulás.
Melinda unokánk négyéves volt,
amikor először elvittem magammal
kerékpár-találkozóra. Itthon megegyeztünk, hogy 1-2 nap, és a szülők
jönnek érte, de nem volt hajlandó
hazamenni, csak velem. A táborban
nagyon megszerették a társaim, és
a sisakján levő katicákról elnevezték
Katicabogárnak. Az egyhetes program végeztével boldogan jöttünk
haza.
–– Milyen kerékpárotok van, és milyen a jó ülés?
–– Sima trekking biciklink van. Vannak zselés, rugós ülések, amelyek
aránylag jók, de ha 160 km-t leteker
az ember, arra még nem találták fel
a fájdalommentes ülést, edzeni kell
a hátsónkat a hosszú távok megtételével.
–– Mit teszel, ha útközben elromlik
a bicikli?
–– A szereléseket az út szélén meg
tudom csinálni, természetesen ragasztó, belső gumi és a szükséges
szerszámok nélkül nem indulunk útnak. Volt, amikor a pedál tört el a biciklimen, szerencsémre egy téeszhez közel történt az eset, és a helyi
gépműhelybe beengedtek, és meg
tudtam hegeszteni a pedált.
–– Mi volt a leghosszabb táv, amit
letekertél?
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–– A határ körbe-kerékpározása
volt a leghosszabb táv, ami 12 nap
alatt 1500 km megtett utat jelentett. Hegyen-völgyön, esőben és
szélben végigtekertük a távot.
–– Benzinre mennyit költötök?
–– Ritkán járatjuk meg az autónkat, hároméves, és 18 000 km van
benne, de kerékpárral fejenként évi
5000 km-t megyünk.
Amikor itthon vagyunk, tesszük
a dolgunkat, kicsi konyhakertünk
és szép díszkertünk van. Szeretek
barkácsolni, az unokáknak a játszóházat, a kertben egy díszkutat és a
tetején hegykén álló szélkakast is
magam készítettem. A feleségem
szeret olvasni, gyalogolni, de nagyon szeret főzni. Mindennap friss
ételt készít, ha valamelyik unoka kér
valami finomságot, azonnal teljesíti. Nagyon sokat vagyunk együtt az
unokákkal, a családi ünnepeket is
mindig együtt töltjük a gyerekeinkkel, a feleségem szokta mondani,
hogy nálunk mindig karácsony van.
Büszkék vagyunk a családunkra,
imádjuk az unokáinkat, nagyon várjuk a kis jövevényt, így boldog és
teljes az életünk.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2019. október
Puxler András József KÜV-operátor
MVIGH ÜVIG ÜVFO RO
Kurucz Béla Péter ügyeletes
műszerész MVIGH ÜVIG ÜVFO IÜO
Szabó János Zsigmond vezető
berendezésmérnök MVIGH MIG
MFO GMO
Kis Annamária műszaki ügyintéző
MVIGH MIG NUFO FEO
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„Szeretném átvitorlázni az óceánt”
Orbán Ottília | Fotó: Bodajki Ákos

László Zoltán

villamos szakterületi instruktor
–– Úgy gondolom, hogy nem úgy kezdi valaki a
szakmai pályafutását, hogy ő már gyerekkorában
tudta, hogy egyszer atomerőműben szeretne dolgozni. Nálad hogyan történt ez? Hogyan kerültél ide
az atomerőműbe?
–– Amikor a gerjeni általános iskolában végeztem,
nekem fogalmam sem volt, hogy itt a közelben
atomerőmű lesz. Az általános iskolában jelezték
és javasolták, hogy Budapesten, a villamosenergiaipari szakközépiskolában felvétel lesz, és indítani
fognak egy osztályt atomerőművi ágazaton, ez volt
az Üteg utcai szakközépiskola. Akkor derült ki, hogy
mi leszünk az az osztály, akik érettségizni fognak
atomerőműből is. Akkor mi nem sejtettük 14 évesen, hogy ez hogyan lesz, de így kezdődött ez az
egész történet. Fel is vettek az Üteg utcába, az E
osztályba.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz (PAV) a felvétel is
nagyon egyszerű volt. Megkérdezték, hogy milyen
területen dolgoznék, mire én azt mondtam, hogy
villamos végzettségem van, így erre a területre irányítottak. Emlékszem, hogy a labornál kezdtem,
fent az eü. épületben. Azután átmentünk az üzemvitelhez, ki az alállomáshoz, ami akkor, 1981-ben
látványosabb volt, izgalmasabbnak tűnt.
Aztán az üzemvitel mellett tettem le a voksot, így én
a „D” műszakba kerültem 1981. augusztus 19-én, és
innen indult a történet.
Aztán belecsöppentünk a felnőttvilágba fiatalon.
Ránk zúdították a rengeteg tanulnivalót, és csak
tanulás, tanulás, munka és munka volt. Akkor az 1.
blokk már igen előrehaladott állapotban volt, amit
nemsokára el is indítottak, amiben részt vettem.
A 3. és 4. blokkon még intenzív építési állapotok
uralkodtak. Nagyon sok munka volt, nagyon sokat

lehetett tanulni, nagyon sok újdonság volt villamos,
gépész területen.
Fő feladat volt a tanulás, megszerezni az elektrikusit,
a technikusit és a házi vizsgákat, felkészülni az üzemeltetésre.
–– Azon kevesek közé tartozol, aki rengeteg gyakorlati és elméleti tapasztalattal rendelkezik itt az atomerőműben. Hogyan adod át az utánad következő generációnak a megszerzett tudást és tapasztalatot?
–– A kezdetekben mindent magunknak kellet felkutatni, kikutatni. Rendelkezésünkre álltak a klas�szikus „sárga és piros könyvek”, áramúttervek és a
kollégák. Ez megváltozott az erőműben olyan szempontból, hogy 1994 tájékán megalakult az Oktatási
modell projekt, amiben akkor én is részt vettem az
üzemvitelről. A projekt keretén belül jegyzeteket írtunk a kollégákkal, egy egészen más tudásátadásra
kerülhetett sor az utánunk lévő generációknak. Úgy
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gondolom, hogy a tudás, tapasztalat átadása egy
részben megjelent a jegyzetekben, az oktatásokban, talán még a vizsgáztatásokban is. Egy üzembe
helyezés alatt lévő atomerőműben olyan tapasztalatokra is sort keríthetünk, amit most egy üzemelő
blokkon nem biztos és nem igazán lehet megszerezni. Úgy gondolom, hogy az a tudás, ami az erőmű
biztonságos üzemeltetéséhez kell, egy jó kis oktatógárdával, jó jegyzetekkel, jó dokumentációval szerintem nagyon jól kezelhető. Bízok abban is, hogy
sikerült is ezt átadni 1996 óta (azóta vagyok az oktatáson).
–– Mostanság mivel foglalkozol?
–– 1996-ban kerültem az oktatásra, azóta is a villamos
szakterületnek vagyok az oktatója. Villamos mérnökként végeztem, ez adott lehetőséget arra is, hogy
az oktatásra átkerüljek a villamos üzemviteltől, ahol
szolgálatvezetőként dolgoztam. Az oktatás kapcsán
megszereztem a tanári diplomát is. Több atomerőműben is voltunk külföldön, az ottani kiküldetésen
a szimulátort, az oktatási tevékenységet tekintettük
át. Ez volt a klasszikus modell, a SAT elterjesztése,
amely Kiss Pistihez kötődik, ez volt az Oktatási modell projekt. Ebben a projektben lettek a kiválasztott
munkakörökhöz a jegyzetek, oktatási anyagok elkészítve, és ezt végezzük most is a Szimulátorosztály
keretein belül. Az oktatáson eltelt 23 és az erőműben töltött 38 év szép, hosszú idő, mégis úgy érzem,
rövid volt. Közben megérkezett a papír, hogy mikor
akarok nyugdíjba menni. Nehéz volt elhinni, amikor
kimondták, hogy mi a legkorábbi időpont a nyugdíjazásomra. Pedig az emberben van még tettvágy és
tenni akarás, ambíció.
–– Mit tartasz a legnagyobb szakmai sikerednek?
–– 1984-ben a katonaság után visszakerültem az
erőműbe, a 4. blokkra, és a blokk komplett üzembe helyezésében részt vettem. Volt szerencsém ahhoz, amit akkor úgy hívtunk, hogy „népgazdasági
hasznosításra átadjuk a blokkot” Kapolyi úrral egyetemben. Akkor én kapcsolhattam párhuzamosan a
blokkot. Ez szakmai siker számomra, ez egy olyan
momentum volt, aminek örülök, hogy részese lehettem. Az akkori felfokozott hangulat, a köszöntő…,
szóval lezárult a beruházás is, ami mérföldkő volt az
életünkben. A másik, amit szakmailag annak érzek,
hogy 1996-ban átjöttem az oktatásra, ahol azóta is
vagyok, és az Oktatási modell projekt keretében a
jegyzetek kidolgozásában részt vettem. A kollégáktól, ha még visszamegyek műszakba, a mai napig is
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kapok egyfajta tiszteletet, megbecsülést, vagy talán
azt is mondhatom, hogy hitelesnek tartanak.
A villamos üzemvitellel az évek hosszú folyamán mindig sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani az oktatás és a szakmai szervezet között, ami előremutató a
kollégák oktatásában, szakmai képzettségében.
–– Többször elcsíptem azt a szót, hogy nyugdíj. Mit
tervezel a jövőre nézve?
–– Megmondom őszintén, szinte mindig úgy gondoltam, hogy van rengeteg feladatom, amit majd
nyugdíjas koromban szeretnék megtenni, de igazából, amikor szembesítettek azzal a dologgal, hogy
nyugdíjas leszek, és az itteni tevékenységemnek
vége, elgondolkodtatott ez a téma. Nem mintha
nem tudnám majd kitölteni az időmet otthon. Van
egy kellemes tevékenységem vagy hobbim, amit
elég régóta művelek. Nagyon kedvelem a vitorlázást. Van egyfajta vágyam arra, hogy a nyugdíjas
koromban ezt is fogom művelni. De ezt most még
nem tudom. Az embernek kell egyfajta testi, szellemi készség is. Nem félek tőle, vannak terveim, ezzel
nincs semmi probléma. Az ember azért elgondolkodik rajta, hogy hogyan fog menni, hogyan fog sikerülni. A hobbimat szeretném folytatni, de lehet,
hogy még dolgozni is akarok, és van négy unokám
is. Rájuk is szeretnék több időt szánni. Van egy-két
olyan tervem is, amit még meg kell valósítani. Szeretném átvitorlázni az óceánt, nem extrém dologra
gondolok, egy kis társasággal átmenni a Karib-tengerre. Meg akarom tenni azt az utat, amit Kolumbusz tett meg. Átfújjon a szél az óceánon. A Balatont, Füredet nagyon kedveljük, a család és mi is.
De ehhez kell, hogy az ember friss legyen testileg és
szellemileg is.
–– Mit üzennél a fiatalkori énednek, másképp csinálnál-e valamit?
–– Ezt így visszagondolva, nem tudom. Igazából én
azt mondanám, hogy voltak jó döntések és jobbak,
voltak kevésbé jók, de összességében azt mondom,
hogy nem igazán csinálnék mást, az irányok azok jók
voltak.
Nagyon nehéz egy fiatalnak olyan tanácsot adni, aki
egészen másképp lát a dologba. Hogy helyezkedjen
el az atomerőműben egy nyugodt állással próbálja
leélni az életét? Alapítson családot, tanuljon, élvezze
azt a nyugalmat, amit majd az erőmű ad, az anyagi
biztonságot? Talán.
Azt mondom, hogy jó volt az elmúlt 38 év, nagyon
jó kollégákkal dolgoztam, dolgozok. Jó döntés volt.
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Rablóból pandúr
Tóth Márton | Fotó: ASE

Mindegy, hogy a stopper melyik oldalán áll az ember, kommunikálni
kell a másik oldalon lévővel. A két fél közötti viszony erősen meghatározza a kommunikáció milyenségét és formáját – és igaz ez vica
versa.

Sportolói pályafutásom alatt ös�szekenuztam annyi kilométert,
hogy körbe tudtam volna evezni
az Egyenlítő mentén a glóbuszt
– ez a mennyiség nem csak kellemes tavaszi napsütésben, madárcsicsergés közben jött össze:
válogatni nem lehetett, ha esett
az eső, fújt a hideg szél, akkor is
menni kellett. Kellett, de ezt nem
éreztem kényszernek. Magamért
dolgoztam, magamért léptem
át sokszor az addig ismert határaimat: megtanultam, hogy kitartással sok minden elérhető, és
ami a legfőbb, hogy bele is szerettem ebbe az érzésbe. Ám ahhoz, hogy idáig eljussak, sok minden kellett: a családom, akik
támogattak, a csapat, akik miatt
jó volt edzésre menni, hiszen a
végén mindig előkerült a labda,
az egyesület, ahová 17 évig mindennap lejártam, a bádogszekrényem, a hajóm és az edzőm.
A sportolóként kapott egy-egy
szó meg tudta emelni a fájdalomküszöbömet, nem is kellett hozzá
sok kommentár, csak a hangsúly,

amiből már éreztem, hogy ez tényleg megéri.
Ma már hitetlenkedve gondolok vissza azokra a tavaszi és őszi
szombatokra, amikor 14-15 évesen
a Római-partról lelkesen indulva
Leányfaluig meg sem álltam, és
ott voltam minden alkalommal.
És a többiek is, ám az évek során
egyre kevesebben lettünk. Fiatalabbak jöttek, de ahogy nőttünk
fel, úgy csúcsosodott a piramis: 18
évesen a kezdeti 20 főből csak ketten maradtunk a korosztályomban.
Ahhoz, hogy én ottmaradtam, kellettek a jó szavak és persze a sikerélmény. Egy-egy végighajtott tréning után egy „szép volt”, „ezért
megérte lejönni”, „szépen futott
a kenu” – újabb lendületet tudott
adni, az edzőm mindig tudta, hogy
mikor kell elejteni ezeket a dicséreteket.
Sok edzőtáborban eltöltött hónap
van a hátam mögött, az egyik olasz
tavaszon mondott egy idősebb
edző pár tanácsot, majd visszakérdezett: milyen volt az edzés? Szúrj
le, vágd a pofámba, hogy mi nem

volt jó, mi idegesített, hogy én is
tanuljak belőle, ne csak te! És valóban, ez egy nagy erény, hogy meghallgatjuk a másik felet, akkor is, ha
az nekünk nem hízelgő dolgokat
mond: így adunk esélyt magunknak a változásra. És ezt is csak
szavakkal lehet kifejezni. Persze
egy-egy felfokozott, nem túl fennkölt pillanatban kérlelhetetlenül is
repültek olyan szavak a tréner felé,
ami felének a fele sem volt igaz,
ám a saját maga villámhárító szerepével ő is tisztában volt, a csapat
pedig így működött csapatként.
Sportolóként is éreztem, hogy ennek jelentősége van, ám edzőként
már látom is a valódi súlyát. Noha
az Atomerőmű Sportegyesület
legfiatalabb, 8-12 éves kajak-kenusai tartoznak a kezem alá, náluk is
nagyon fontos, hogy mit mond az
ember, és legfőképp az, hogy azt
hogyan teszi. Ennél a korosztálynál
a legfontosabb, hogy megszerettessük velük a sportágat, tágabb
értelemben a sportot, a mozgást.
Egy gyerek a legtöbb esetben
nem sportágat választ, hanem ba-
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rátokat, így ahol több az ismerős,
oda fog áramlani, ezért is népszerűek a csapatsportok. Ha valaki ismerősök nélkül jön le a csónakházba, sokkal nehezebben ragad ott,
mintha osztálytársakkal, haverokkal lenne, ám ekkor sem lehetetlen a küldetés, csak pár edzés kell,
hogy mindenki megtalálja a maga
társaságát.
És a gyerekeknek nem mindegy –
ahogy a felnőtteknek sem –, hogy
milyen miliőbe csöppen bele:
káosz, nyugalom, feszültség, lazaság, szigor, nevetés. Nem egyszerű
megtalálni azt az egyensúlyt, hogy
a gyerekek figyeljenek az edzőre,

tiszteljék, ám ne szorongással jöjjenek edzésre, és élvezzék azt a
két órát, amit a csónakházban töltenek: akkor is, ha ez nem játék,
hanem egy munkás sportág.
A gyerekek nagyon hamar megérzik az edző hozzáállását, így
mindig arra kell törekedni, hogy
frissességet, vidámságot lássanak
rajtam, akkor az ő habitusuk is ehhez fog alkalmazkodni. Nem mindig egyszerű hozni ezt a formát,
de ha sokszor látnak rossz formában, az rányomja a bélyegét a kapcsolatra.
A sportolók nem robotok, a mentális foglalkozás egyre nagyobb
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teret kap a felkészülési ciklusban.
Sportpszichológust egyre több
hazai sportági szövetség foglalkoztat, hiszen nem elég testben
felkészülni a nagy teljesítményre, fejben is topon kell lenni; sok
sporttársam edzésen robogott,
versenyen pedig formájához képest leadott egy erős közepes
teljesítményt. Nekik egy mentális támogatás sokat hozzátehetett
volna a sportteljesítményhez, ám
az élsportolóknál is tud látványos
javulást eredményezni a pszichikai
frissesség, legyen az sportpszichológustól, edzőtől vagy saját
magunktól érkező segítség.
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RETRÓ

Szelíd
bomba?
Torma Dóra

Az atomerőmű téma volt már
51 éve is: az 1968-as Pajtás újság
egy érdekes irányból gondolta
közelebb hozni az ifjúsághoz az
atomerőművet – manapság kattintásvadásznak hívnánk az ilyen
címeket.
Forrás: Pajtás újság, 1968

BABAHÍREK
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Nevem: Tüdő Emma
Születésem helye, ideje: Pécs,
2019. augusztus 31.
Születéskori súlyom:
3250 g
Hosszúságom:
52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Tüdő-Horváth Orsolya, a Paksi Rendőrkapitányságon rendészeti alkalmazott, jelenleg gyesen van velem.
Apa: Tüdő Attila, Atomix Kft. FBŐ,
őrparancsnok-helyettes

Nevem: Zubik Etele Gyula
Születésem helye, ideje: Mohács,
2019. szeptember 9.
Születéskori súlyom:
3150 g
Hosszúságom:
54 cm
Testvérem: Emese Kitti, 2,5 éves
Anya: Kiefer Kitti, háztartásbeli
Apa: Zubik Roland, az Armatúra- és Forgógép-karbantartó
Osztályon karbantartás-munkatervező

Nevem: Varnyú Marcell
Születésem helye, ideje: Dunaújváros,
2019. szeptember 24.
Születéskori súlyom:
3400 g
Hosszúságom:
52 cm
Testvéreim: Levente, 7 éves és Boglárka, 3 éves
Anya: Varnyúné Tari Edit, a Paks Életfa Idősek Otthonában
ápolónő
Apa: Varnyú Elemér, a Dozimetriai Osztályon szakértő
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Gyászközlemény

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Kesztyűs Lászlóné (1947–2019)

2019. szeptember 13-án, 71 éves korában elhunyt Kesztyűs Lászlóné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1947. november 10-én született Nagyharsányban. 1982. május 7-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2004. november 15-én történő nyugdíjazásáig a Karbantartás-technológiai Osztályon dolgozott műszaki ügyintéző munkakörben.
Temetése 2019. október 4-én, a paksi református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Kiss Gábor (Gabó) (1966–2019)
2019. szeptember 20-án, életének 53. évében elhunyt Kiss Gábor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1966. november 3-án született Komlón. 1985. szeptember 2-án vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2019. június 24-én történő rokkantnyugdíjazásáig a Reaktorosztályon dolgozott technológus munkakörben.
Temetése 2019. szeptember 26-án, a paksi Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Zemkó Attila (1968–2019)
2019. szeptember 22-én, 51 éves korában elhunyt Zemkó Attila, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1968. február 4-én született Szekszárdon. 2006. november 9-én vették fel a Paksi Atomerőmű
Zrt.-hez. 2019. szeptember 22-én történő elhunytáig az Automatikaosztályon dolgozott műszerész
munkakörben.
Temetése 2019. október 4-én, a pálfai temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Hanol József (1954–2019)

2019. szeptember 28-án, 65 éves korában elhunyt Hanol József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1954. január 9-én született Pakson. 1988. november 9-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2008. január 9-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Villamos Karbantartó Osztályon dolgozott villamos gépkezelő munkakörben.
Temetése 2019. október 8-án, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

GONDOLATOK
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Gyógyító szavak
Prancz Zoltán | Fotó: internet
„Van olyan, aki beszél hasonlókat
a tőrszúrásokhoz, de a bölcseknek
nyelve orvosság” – olvassuk a példabeszédet a szavak erejéről. Olyan
fundamentális igazság szólal itt meg,
amit mindenki messziről ért, és feltehetőleg egyet is ért vele: hiszen ki ne
ismerné a bántó és a kedves beszéd
közötti különbséget? Ám egy kissé
jobban elmélyedve ebben a több
ezer éves kijelentésben, az üzenetének további, mélyebb rétegei is feltárulhatnak.
Igen érdekes konklúziókhoz vezet
például, ha arra gondolunk, hogy
a beszéd kapcsán gyerekkorunktól kezdve annak tartalmi igazságát, vagyis az igazmondást állították
elénk szinte kizárólagos etikai követelményként. És ez a súlypontozás a
felnőttek világában sem változik, legalábbis ami a társadalmi együttélés
írott szabályait illeti: a törvény is csak
a tartalmi igazságot méltányolja, illetve a tartalmilag hamis kijelentéseket bünteti. Ezen a ponton nyílik meg
a tőrszúrásokhoz és az orvossághoz
hasonló szavak megkülönböztetésének egy árnyaltabb üzenete. Mert
noha vitathatatlan, hogy a hazugság
visszataszító, és beszédünknek igaznak kell lennie, ám igazat mondani
többféleképpen lehet. Lehet úgy is,
hogy szavaink tőrszúrásokként hassanak, és lehet úgy is, hogy gyógyítsanak.
Csupán egyetlen, már-már végletesen egyszerű példával élve, gondoljunk arra, mennyire másképpen
cseng, ha valaki kudarcát – például
gyermekünk gyenge iskolai szereplését – így kommentáljuk: „Már megint

elrontottad, mint legutóbb is!”; vagy
pedig ilyen szavakkal térünk felette napirendre: „Most sajnos nem sikerült, de legközelebb majd jobban
nekigyürkőzünk, és biztosan sikerülni fog.” Ugyanannak az eseménynek
tartalmilag egyformán igaz megfogalmazásairól van szó, mégis ég és
föld a különbség. Az első esetben a
szavak ledorongolnak, és mintegy
beleégetik a kudarcot a kárvallott tudatába, megágyazva egyszersmind
a következő bukásnak, míg a másik
megfogalmazás vigasztaló és bátorító: a siker lehetőségére irányítja a
tekintetet.
A gondolatindítóként idézett bölcsességre visszatérve, az igaz és a
hamis kategóriáin túlmenően tehát minden jel szerint léteznek finomabb, nehezebben megragadható,
de nem kevésbé valóságos, és életünket legalább olyan mélyen érintő

etikai kategóriák a szavak használatát
illetően. Pusztít vagy gyógyít a beszédünk? Amint jól tudjuk, a tények
makacs dolgok, de bár ugyanilyen jól
megtanulnánk, hogy szavaink helyes
megválasztásával a mégoly makacs
tényeknek is adhatunk más kifutást,
mint amerre természetes nehézkedésüknél fogva gravitálnak. Nyelvünk
fogalmi és strukturális arzenálja kellően gazdag ahhoz, hogy akár még
a rosszat is jóra lehessen fordítani általa. A kérdés sokkal inkább az, hogy
ki-ki felfedezi-e ezt a karnyújtásnyinál
is közelebb levő kincset, és kifejleszti-e magában a jobbításhoz, gyógyításhoz szükséges szellemi-nyelvi
leleményt, hogy – egy, a gondolatindítóhoz hasonló, másik példabeszéddel élve – az ő beszédére is teljesüljön: „Lépesméz a gyönyörűséges
beszédek, édesek a léleknek és meggyógyítói a tetemeknek.”

