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Körön kívül
Az egész olimpiából akkor lett elegem, amikor az a kínai lány leúszta azt a bizonyos utolsó ötven métert. Akkor per-
sze még nem tudtam, hogy mindezt gyorsabban sikerült végrehajtania, mint az aktuális férfi világrekordernek, pedig
már az ő idejére is azt mondják, hogy feszegeti az emberi teljesítőképesség határait. Ott ültem a tévé előtt, és erősen
csodálkoztam. No, nem azon, hogy ez a kislány hirtelen átment torpedóba, elvégre láttam én már egy néhány fino-
man fogalmazva is érdekes eredményt kínai sportolóktól. Nem. Azon háborogtam, hogy ott voltak a bírók, a Nem-
zetközi Úszó Szövetség, meg a NOB korifeusai, és senkinek sem jutott eszébe, hogy azt mondják: „Na, ne! Ezt azért
már mégse!”, hogy valaki kézen fogta volna a szegény leányzót és edzőstől, delegációstól kipenderítette volna nem-
csak az uszodából, de még a földrészről is.
Természetesen nem tett ilyet senki, én is csak a vágyaimat fogalmaztam meg az imént, elvégre hogyan is képzelem,
hogy egy több mint egymilliárd lakosú országot megszégyenítenek! Hiszen az a világ legnagyobb piaca a főszponzo-
rok számára, márpedig a főszponzorok azt szeretnék, ha több mint egymilliárd kínai boldog lenne, mert a boldog
ember hajlamosabb a vásárlásra, mint a szomorú. Ilyen egyszerű a dolog. És, hogy ne csak a kínaiakat szapuljam,
mikor hallott valaki arról, hogy az olimpián megbukott a doppingvizsgálaton egy amerikai atléta vagy egy brit kerék-
páros? Nem ragozom, miért.
Szegény Coubertin báró, valószínűleg forog a sírjában, hiszen az általa megálmodott és létrehozott nemes versengésből
gazdasági érdekcsoportok társasjátéka lett, amelyben a körön kívüliek közül csak aminden kétséget kizáróan kiemelke-
dő képességűek győzhetnek. Mármint tiszta eszközökkel. A körön belüliek meg úgyis azt csinálnak, amit akarnak.
Pár napja alkalmam volt Csapó Gáborral beszélgetni a témáról, és ő – mint a sporttal kapcsolatban oly sokszor már –
olyat mondott, amin érdemes legalábbis elgondolkozni. Szóval azt mondta, hogy a dopping ellen harcolni lehet, de
kiírtani soha sem lesz képes senki a sportból, tehát vagy engedik, hogy mindenki korlátlanul doppingoljon, vagy a
verseny előtt egy nappal mindenkit ellenőrizzenek, és aki tiszta, az indulhat, aki nem, az mehet haza. Ez egyben azt
is jelentené, hogy utólag semmiféle reklamációnak nincs helye, nem akarnak évek után megfosztani senkit az érmé-
től, és nem tárgyalótermekben dől el, hogy ki az aktuális bajnok.
Belegondoltam, micsoda kreatúrák vonulnának be mondjuk egy súlyemelő vagy atlétikai versenyen, ha tényleg min-
denki doppingolna, amennyit akar, de aztán rájöttem, hogy ez nem fantázia kérdése. A 70-es években volt alkalmam
testközelből megcsodálni az NDK női úszó válogatottját, akiket csak az különböztetett meg a férficsapat tagjaitól,
hogy az ő az úszódresszüknek volt felsőrésze is, láttam a Népstadionban futni Jarmila Kratochwilovát, akinek a világ-
csúcsát a mai napig nem tudták megdönteni, megfigyelhettem, hogy pödri meg kackiás bajszát a 180 kilós, erősen
basszus hangú Nagyezsda Csizsova, a súlylökés női világrekordere. Szóval nem kell ide fikció, hiszen az életben már
megtörtént, amit Csapó Dudi elképzelt, legfeljebb nem mondták ki, hogy szabad, csak az illetékesek úgy tettek, mint-
ha nem vennék észre a dolgot.
Azért ennek a kínai lánynak az esete valami pozitívumot is adott számomra. Nevezetesen megerősített abban a hitem-
ben, hogy a szél ellen is lehet … sportolni, hogy azon a bizonyos körön kívül állók is érhetnek el nagy eredményt, ha
kiemelkedően tehetségesek, szorgalmasak, kitartóak. Igen, legalábbis nyolcszor biztosan ezt éreztem, amikor a
magyar sportolók tiszteletére játszották a himnuszt. Biztos lehettem benne, hogy ők valamennyien „tiszták” voltak,
mert ellenkező esetben darabokra szedték volna őket a Nemzetközi Doppingellenes Szervezet (VADA) ellenőrei,
hiszen egyikük sem kínai úszó, amerikai atléta vagy brit kerékpáros…
Szóval a végére már kifejezetten imádtam ezt az olimpiát, és nemcsak a rengeteg érem, remek helyezés miatt. Bizto-
san nagyon szubjektív vagyok, mikor állítom, hogy számomra olimpiai aranyéremmel felérő sportélményt nyújtott az
a bizonyos izlandiak elleni kézilabda meccs. Azok a fiúk ott a pályán sokkal többet tettek, mint hogy megnyertek egy
végletekig izgalmas mérkőzést. Visszaadták a hitemet, hogy létezik az, amiről azt hittem, hogy réges-régen kiveszett
belőlünk: a tartásunk, az önbecsülésünk, az a képességünk, hogy a padlóról felállva is képesek vagyunk győzni. Még
akkor is, ha történetesen nem vagyunk azon a bizonyos körön belül. Köszönet érte.

Szabó Antal
főszerkesztő
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mikor a Csapó Gáborral készítendő interjúra mentem,
elhatároztam, hogy kihagyom a nagy lehetőséget, és nem fogom
megkérdezni azt, amin most a fél ország rágódik, hogy miért nem
sikerült negyedszerre is nyerni az olimpián vízilabdázóinknak?

Nem akartam megkérdezni, mert egyrészt fölösleges lenne az okokat
kutatva valamilyen mély szakmai elemzésbe bonyolódni, amelyet úgyis
csak a bennfentesek értenének igazán, másrészt ezek a fiúk letettek már
annyit az asztalra, hogy egy ötödik helyet is szó nélkül elfogadjunk tőlük.
Nálam egyébként is Kásásék már régen ott vannak azon az igen magas
piedesztálon, ahova csak a Hajós Alfrédok, Gerevich Aladárok,
Papp Lászlók férhetnek fel, így hát akkor is csak a legnagyobb tisztelet
hangján beszélhetnék róluk, ha az életben többször nem mennének még
az uszoda környékére sem. Szóval jól elképzeltem, hogy majd beszélgetünk
a „civil” Csapó Gáborról, a jogtanácsosról, a színházrajongóról,
a regényíróról, az édesapáról, aki tízezer kilométer távolságból
imádja a lányát, meg hasonlókról, és az majd milyen érdekes lesz.
Ám egy valamit kihagytam a számításból, nevezetesen,
hogy Csapó Gábornál működik a „Móricka effektus”, az a bizonyos
„mindenről az jut eszébe…”, így aztán leültünk, és másfél órán keresztül
beszélgettünk a sportról, és persze főleg a vízilabdáról.
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„„MMóórriicckkaa

eeffffeekkttuuss””

� Az olimpia óta hányan kérdezték már meg tőled,
hogy miért nem sikerült negyedszerre is nyerni a
vízilabda csapatnak?
� Rengetegen, de mindenkinek igyekeztem elma-
gyarázni, hogy ezt az egészet egyáltalán nem kéne
valami hatalmas kudarcként felfogni. Arról van szó,
hogy van egy világszínvonalú válogatottunk, csak
most mellettünk még két-három ország is ki tudott
állítani hasonló erősségű csapatot, akik az adott pil-
lanatban jobb passzban voltak, mint mi. Attól ezek
a fiúk még ugyanolyan világklasszisok, mint az
olimpia előtt voltak. Azt szokták mondani, hogy
egyszer minden sorozat véget ér, hát nálunk ez most
jött el. Egy korszak lezárult, de kezdődik egy új,
amely lehet ugyanolyan fényes vagy még fényesebb,
mint ez volt.
� Van elég erő, tartalék a sportágban, hogy egy új
aranykor kezdődjön, hogy újra világverők
le gyünk?
� Nem tudom, van-e még sportág Magyaror-
szágon, amelynek ekkora tartalékai lennének,
mint a vízilabda. Több mint húsz éve műkö-
dik a Faragó Tamás barátommal közösen ala-
pított vízilabda iskolánk, ahonnan minden
évben kikerül legalább egy kiemelkedően
tehetséges gyerek, akiből nagy valószínűség-
gel klasszis játékos lesz. És az országban még
számos helyen működnek hasonló műhelyek,
amelyek tömegével fedezik fel a jövő kiváló
játékosait. Szóval az utánpótlással, a merítési
lehetőséggel nincs baj, abban biztos vagyok.
� És a körülmények, a létesítmények állapo-
ta, felszereltsége is megfelel a sportág szín-
vonalának?
� Sajnos egyáltalán nem. Csak egy példát
mondok: ma Magyarországon egyetlen uszo-
dában sincs olyan felszereltségű kondicioná-
ló terem, amelyben a sportág színvonalához
méltó módon készülhetnének a sportolók.
Röhej, hogy kilométereket kell utazni a csa-
patoknak az uszodától a konditeremig és
vissza, pedig ez nem lenne egy hatalmas
beruházás! Nem értem a szövetséget, hogy
erre miért nem áldoznak, hiszen hamar meg-
térülne az eredményeken keresztül. Persze ez
csak egy kis eleme a gondoknak, hiszen elég
megnézni, hogy kiváló csapatok milyen mél-

tatlan körülmények között kénytelenek készülni,
milyen lepusztult uszodákban játsszák a mérkőzé-
seiket, hogy a csapatok szűkös anyagi helyzetéről
már ne is beszéljek.
� A vízilabdát nem sok helyen játsszák igazán
magas szinten, a mérkőzések eredménye a játékve-
zetők kénye-kedve szerint alakul, hiszen bármilyen
szituációban ítélhetnek kiállítást vagy kontra faul-
tot, a nézők pedig szinte csak annyit látnak az
egészből, hogy nagydarab emberek birkóznak a
vízben. Ennek tükrében hogyan látod a sportág
jövőjét?
� Valamikor a hatvanas évek végén alkalmam volt
az USA-ban megnézni a profi kosárlabda bajnokság
egyik elődöntőjét. Egy hatalmas sportcsarnokban
ötezer néző előtt 63-58 volt a végeredmény. Ma egy
ugyanilyen elődöntőt húszezer néző a helyszínen,
százmillió a tévé előtt szurkol végig, és az eredmény
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118-117. Ez azért van,
mert a kosárlabdában
kitalálták, hogyan lehet
kiaknázni a benne rejlő
lehetőségeket. Megvál-
toztatták a szabályokat,
leegyszerűsítették, látvá-
nyosabbá tették a játé-
kot, és meg is van az
ered ménye. Valami ha -
sonlót szorgalmazunk
már évek óta egy páran a
vízilabdában is, hiszen
itt még a sportágban rej-
lő lehetőségek töredékét
sem használták ki.

� Mivel lehetne világszerte népszerűbbé, eladhatób-
bá, milliók által élvezhetőbbé tenni a vízilabdát?
� Ha rövidebb pályán, kisebb labdával játszanának,
az már önmagában úgy felgyorsítaná, élvezetesebbé

tenné a játékot, hogy nagyobb figyelmet generálna,
nem beszélve arról, hogy egy olimpiai döntő nem 8-
7-re, hanem mondjuk, 33-32-re végződne, ami szin-
tén hatalmas közönségcsalogató lenne. Ilyen felté-
telek mellett a TV-társaságok is szívesebben közve-
títenék a pólót, hiszen üzletet látnának benne.
� Ha már az üzletnél tartunk, arról mi a vélemé-
nyed, hogy a sportban is egyre inkább minden a
pénzről szól?
� Szörnyű dolog, de semmit nem tehetünk ellene,
tehát kénytelenek vagyunk beletörődni, és megpró-
bálni együtt élni vele. Ma már az élsportban, leszá-
mítva néhány kiemelkedő tehetségű, szegényebb
országból származó sportolót, szinte csak a gazdag
országok versenyzői képesek komoly eredményt
elérni, hiszen nekik tudják biztosítani azokat a tár-
gyi, orvosi, sportdiplomáciai feltételeket, amelyek a
győzelemhez szükségesek. Azt hiszem, ha azt mon-
dom, hogy a kínai állam annyit fordított az olimpiai
csapat felkészítésére, mint a teljes magyar GDP,
azzal mindent megmagyaráztam.
� Amikor az orvosi segítséget említetted, a dop-
pingra gondoltál?
� Nemcsak a doppingra, hiszen ma már egy élspor-
tolónak létszükséglet, hogy folyamatos orvosi fel-
ügyelet alatt készüljön, de természetesen arra is. A
berkeken belül mindenki tudja, hogy ki doppingol,
hiszen a sportoló külsején is pontosan láthatók a
különböző teljesítményfokozók nyomai, de az már
megint üzlet, hogy ki jut olyan szerekhez, amit a
jelenlegi vizsgálatokkal nem lehet kimutatni, vagy
kinek a leadott mintája semmisül meg „véletlenül”.
� Ezzel azt akarod mondani, hogy megint csak a
gazdag, befolyásos országok sportolói részesülnek
előnyökben?
� Azt akarom mondani, hogyha én annak idején
olyan szereket szedtem volna, mint mondjuk az
NDK-s atlétanők, akkor nincs az az ajtó, amelyiken
befértem volna. Vagy nézd meg azt a kis kínai úszó-
lányt. Jobb időt úszott az utolsó ötven méteren,
mint a férfi világcsúcstartó, ami fiziológiailag lehe-
tetlen, ha nem segítenek rá valamilyen bivalyerős
szerrel, mégsem bukott meg, mert nem tudták vagy
nem akarták kimutatni. Egyébként az egész doppin-
golási mizériáról nekem van egy külön vélemé-
nyem. Szerintem vagy hagyni kéne, hogy mindenki
csinálja, ahogy akarja (ami borzasztó lenne, de egy

idő után legalább eltűnnének a piacról a selejtes,
különösen ártalmas szerek, és csak a minőségiek
maradnának), vagy a verseny előtt egy nappal min-
denkitől mintát vetetnék, azt bevizsgáltatnám, és
aki tiszta, az indulhat, aki nem, azt hazazavarnám.
Így az is elkerülhető lenne, hogy két évvel az ese-
mény után még azon vitatkozzanak, hogy kitől
milyen érmet vegyenek vissza.
� Nem gondolod, hogyha szabadjára engednék a
doppingot, akkor nem a sportolók, hanem a
különböző vegyipari cégek versenyeznének a sta-
dionokban?
� Lehetséges, azt viszont mindenkinek el kell
fogadnia, hogy a jelenlegi helyzet sem normális.
Több mint nyolcvanezer szer van jelenleg a tiltó lis-

tán, köztük olyanok, amelyek egyes
sportágak versenyzői számára nél-
külözhetetlenek ahhoz, hogy a ver-
senyző egészsége ne károsodjon a
hatalmas terheléstől. És akkor még
nem beszéltem arról a megalázó
procedúráról, hogy a sportolónak,
mint valami börtönből éppen szaba-
dult bűnözőnek, kötelező megadni,
hogy hol fog tartózkodni a követke-
ző hónap bármelyik napján, amikor
az ellenőrök megjelennek, azonnal a
rendelkezésükre kell állnia, bármit
is csinál éppen, és így tovább. És
arról sem szabad megfeledkezni,
hogy maga a dopping ellenőrzés is
mekkora üzlet, hiszen rengeteg
labort kell csúcstechnológiával fel-
szerelni, óriási, jól fizetett appará-
tust kell fenntartani ahhoz, hogy
biztosítsák a tisztességes verseny
látszatát. Ez egy nagyon álságos
dolog, és nem jósolok hosszú jövőt
neki. Biztos vagyok benne, hogy a
nem is távoli jövőben megjelenik
valami milliárdos, és megrendezi a
saját olimpiáját, ahol nem lesz dop-
ping ellenőrzés. Az a jelenlegi olim-
piák végét jelenti majd, hiszen hiába
lesz rettentő büszke magára az a
gerelyhajító, aki „tisztán” dobott 67
métert, és azzal nyert, amikor min-

denki azt nézi, aki, igaz, hogy nem tisztán, de 100
métert dobott.
� Évtizedek óta gyerekekkel foglalkozol. Nem
vágysz arra, hogy egy nagy csapat edzője légy,
hogy a vízilabdás múltadhoz méltó edzői sikereket
érj el?
� Voltam edző komoly csapatoknál, de be kellett
látnom, hogy az nem az én világom. Túlságosan
játékospárti vagyok ahhoz, hogy hosszútávon képes
legyek fegyelmet tartani. Egy igazi tehetségnek én
olyasmit is hajlamos vagyok elnézni, amit egyéb-
ként nem lenne szabad. A gyerekek körében tökéle-
tes közegben vagyok. Elég jó pszichológiai érzékem
van ahhoz, hogy ne kelljen állandóan ordítozni
velük, meg fegyelmezni őket. Amíg azt látják, hogy

Amikor én még...

Faragó Tamással és Görgényi Istvánnal az uszodában
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amit az a nagydarab szőke pali mond nekik a
medence partjáról, az igaz, addig megvan a respekt
és a szükséges fegyelem is. És ezeknek a gyerekek-
nek van egy óriási előnyük a más sportágbeli srá-
cokkal szemben, hiszen ők azt látják, hogy az előde-
ik mindent megnyertek, amit lehetett. Ez olyan
önbizalmat ad nekik, amit egy teniszező vagy egy
röplabdás csak hosszú évek sikerei után tapasztal-
hat meg.
� Másfél óra után jutott eszembe, hogy eredetileg
egyáltalán nem a vízilabdáról vagy a sportról
akartam veled beszélgetni, hanem arról, mit csi-
nálsz, amikor nem az uszodában vagy, hogy
milyen az a Csapó Gábor, aki dolgozik, szórakozik,
kikapcsolódik, vagy csak egyszerűen otthon lógat-
ja a lábát? Szóval milyen az a Csapó Gábor?
� Hát, ez utóbbi, mármint a láblógatás, elég ritkán
fordul elő. Világéletemben képes voltam találni
magamnak értelmes elfoglaltságot, szóval az unat-
kozás nem az én asztalom. Egyébként „civilben” egy
vállalatnál dolgozom jogtanácsosként, utána foglal-
kozom a srácokkal a vízilabda suliban, emellett
minden reggel öt kilométert futok a kutyáimmal,
hiszen kell a jó kondi. A szabadidőm nagy részét
olvasással, keresztrejtvényfejtéssel töltöm, illetve,
ha csak tehetem, színházba megyek. Ez az egyik
nagy szerelmem. Amennyire a mozi nem képes
megfogni, a színházban már egy közepes produk-

cióért is lelkesedem. Úgy látszik, nekem kell az a
poros díszletszag, meg, hogy valaki nekem beszéljen
a színpadról. Meg lehet, hogy az vonz benne igazán,
hogy ez a pillanat művészete. Egyszeri és megismé-
telhetetlen.
� Volt valami igazán meghatározó színházi élmé-
nyed, ami a műfaj rajongójává tett?
� Rengeteg volt, és lehetetlen közülük bármelyiket
is kiemelni. Illetve egyet azért elmesélnék, mert
bizonyos módon köthető a sporthoz, a nemrég véget
ért Olimpiához. A hatvanas évek végén az Egyetemi
Színpadon Latinovits Zoltán önálló estjén ültünk

édesanyámmal, amikor egy
félóra után áramszünet lett. A
sötétségben kitereltek ben-
nünket a Váci utcába, majd
egy félórai sétálás után vissza-
mehettünk, és Latinovits foly-
tatta ugyanolyan zseniálisan,
mint előtte. Ám egy félóra
múltán ismét sötétség lett, és
bennünket megint csak kite-
reltek a Váci utcába, ám pár
perc múlva a Százéves étte-
remből valaki kihozott egy
hatalmas kondér pörköltet
meg rengeteg kenyeret, és az
utca közepén éjfél körül 2-300
ember tunkolt. Aztán vissza-
mentünk, az előadás végül
sikeresen véget ért, de csak

utána gondolkod-
tam el rajta, hogy
ha nincs az a két
áramszünet, ak -
kor nincs pörköl-
tözés a Váci utcá-
ban, és az a bizo-
nyos Latinovits-
est csak egy lett
volna a zseniális
színész kápráza-
tos alakításai kö -
zül. És, hogy mi
köze ennek az
Olimpiához? Biz-
tosan emlékszel a
kézilabdázók Iz -
land elleni mecs-

csére, amikor 14 másodperccel a vége előtt hétmé-
terest ítélt ellenünk a bíró? Igen, Fazekas Nándi
kivédte a hetest, a támadásból gólt lőttünk, és ez
tette lehetővé a magyar kézilabdázás egyik legemlé-
kezetesebb győzelmét. De képzeld el, mi van, ha

akkor a bíró nem
akar bennünket
súly tani, és csak
szabaddobást ítél
az izlandiak javára?
Azok szépen elpasz -
szolgattak volna,
míg lejár a 14 má -
sodperc, mi meg
jöhettünk volna ha -
za. Hát ezért szere-
tem én a színházat.
� Túl a hatvanon,
ám erőd teljében
nyilván nem ké -
szülsz a békés nyug-
díjas évekre?
� Eszemben sincs!
Tele vagyok tervekkel, energiával, emellett olyan a
napirendem, hogy nincs időm azon elmélkedni,
hogy éppen fáradt vagyok-e vagy fáj valamim. Nem-
rég egy barátom megkért, hogy segítsek neki egy
olaszországi szálloda beruházás lebonyolításában,

így elég sok időt töltök kint, emellett a lányo-
mat is igyekszem minél gyakrabban megláto-
gatni, ami azért nem egyszerű, hiszen ő az
Egyesült Államokban egyetemi tanár. Itthon a
munkám mellett Faragó Tamással együtt visz-
szük a vízilabda sulit, és nem mondtam le az
írásról sem. Szerencsére az első könyvem mind
az 5000 példányát szinte napok alatt megvet-
ték, így most egy kicsit nagyobb önbizalommal
írom a másodikat.
� Nem titok, milyen témát dolgozol fel az új
könyvben?
� Egyáltalán nem titok. Az úgynevezett „nagy
generáció”, tehát a saját generációm felé igyek-
szem némi kritikát megfogalmazni, hiszen
annak idején mi igen nagy hangerővel hirdet-
tük, hogy közülünk kerülnek ki a jövő Nobel-
díjasai, a világsztár zenészek, aztán már elmúl-
tunk hatvanévesek, de sehol egy Nobel-díjas,
sehol egy világsztár. Még szerencse, hogy mi,
sportolók legalább beváltottunk valamit az ígé-
retekből…

Szabó Antal
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Egy meghitt pillanat édesanyjával

A montreali olimpia után a repülőtéren a család várta az újdonsült bajnokot

Zsófi lánya diplomaosztóján... ... és az esküvőjén

Az imádott unoka: Logan
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A szép emberek élete általában
minden korban egyszerűbb volt,
és ez a XXI. századra is igaz.
Ezért aki érvényesülni akar,
az igyekszik ma is különböző
módszerekkel, ha már a genetika
nem segítette előnyös külsőhöz,
igézővé válni, vagy a már meglévő jó
adottságait fokozni, az évek előre
haladtával pedig késleltetni
az öregedést. Ráadásul az örök élet
utáni sóvárgás egyidős
az emberiséggel, s ez lehet az egyik
oka sokunkban az örök fiatalság
utáni vágyakozásnak.
Ennek „eléréséhez” az egyik
leghatékonyabb eszköztárat
a plasztikai sebészet nyújtja.
Korunkban a nőket 30 éves koruk
után már általában leírják, öregnek
titulálják. Pedig a legtöbb hölgy
40 éves kora körül kezd el
kiteljesedni, élvezni az életet,
hiszen addig sokszor a karrierje
építése, a megfelelő egzisztenciális
háttér megteremtése köti le
elsősorban az idejét. Ezért sokan
megpróbálják megállítani
vagy visszafordítani az idő kerekét.
Az arc az egyik legszembetűnőbb
testrészünk, ezért a fiatalodást itt
érdemes elkezdeni. Az arcplasztika
különböző lehetőségei között
Dr. Krasznai Zsolt segít
eligazodnunk.

� Milyen beavatkozások közül választhatnak a
plasztikai módszerekkel fiatalodni vágyók?
� A konzervatív megoldások közé tartoznak a
különböző töltések. A volumenpótlás történhet
hialuronsavval vagy saját zsírral, a lézeres keze-
lés pedig a bőrhámlasztás segítségével simítja ki
az adott bőrfelületet.
� Gondolom a fényérzékenység miatt ez utób-
bit csak ősszel és télen javasolt elvégezni.
� Már nem, ez a terület is fejlődik. A Tulium-
lézer pontszerűen hámlaszt, sebeket nem okoz,
csak bőrpírt, így megfelelő napvédők használa-
tával, akár nyáron is nyugodtan lézerezhetünk.
Sőt most már sötét bőrön is alkalmazható.
� A tapasztalataid alapján melyik módszert
szoktad javasolni? Melyik a leghatékonyabb?
� Attól függ, hogy milyen a bőrállapot. Van, aki-
nek elég a lézerezés vagy a hialuronsav feltöltés,

de idősebb korban már az arcplasztikát célszerű
választani, mert tartós, jelentős változást adó
megoldást csak ez a műtét nyújt. E módszerrel
már a nyak bőrfelületét is kisimíthatjuk.
� Akkor milyen életkorban javasolt az arc -
plasztika?
� A bőr, mint a szervezet első védelmi vonala
nemcsak a környezeti hatásokkal szemben nyújt
védelmet, hanem nagymértékben meghatározza
külső megjelenésünket is. Elasztikusságából,
színéből és ráncaiból megállapítható, hogy vise-
lője fiatal, egészséges és kipihent, vagy éppen
ellenkezőleg idős, fáradt vagy beteg. A bőr álla-
potát tehát a genetikai tényezőkön kívül a kör-
nyezeti hatások is befolyásolják. A bőr öregedési
folyamata a kollagén termelődés fokozatos las-
sulásával már a 20. életév után elkezdődik. A kor
előre haladtával a bőr rugalmassága, így az arc-
bőré is csökken. Bár az öregedés folyamata nem
állítható meg, ma már mégis lehetővé válik,
hogy különböző kezelési technikákkal, vagy
műtéti úton késleltessük az öregedés jeleit. Az
arcplasztika lényege az, hogy a megereszkedett
bőrt és zsírszövetet visszahelyezzük eredeti
helyükre, és ott rögzítjük, az arcbőr alatti
Smash-hártyát feszítjük meg, majd a fölösleges
bőr eltávolítása után az arcbőrt hozzáigazítjuk,
melynek következtében a ráncok kisimulnak.
Ahol szükséges, még volumenpótlást is végzünk.
A beavatkozás fiatalító hatása nagymértékben
függ az egyéni bőrminőségtől, de általában 10 év
fiatalodást eredményez. A műtét során a met-
szésvonal a halántéktól indul a hajas fejbőrön, a
haj által rejtett helyen. A fül előtt vezetjük végig,

majd a fülcimpa alatt bekanyarodik a fül mögé.
Itt a fül középvonaláig halad és elkanyarodik a
tarkótájig, ahol szintén a hajas fejbőrben folyta-
tódik a metszés. Ezt követően az arc bőrét kife-
szítjük, és a felesleget eltávolítjuk. A sebet a leg-
finomabb varróanyaggal, többnyire a bőr alatt
vezetett öltésekkel zárjuk be.
� Milyen kockázatokkal kell számolni a páci-
ensnek?
� Akik a legjobbak szeretnének lenni, azok foly-
ton tökéletesítik a tudásukat. Én is minden
évben elutazom, hogy tanulhassak. A világ egyik
etalon arcsebészétől, a San Francisco-ban élő
Timothy Marthen-től lestem el új fogásokat. De
persze mindent nem lehet kivédeni, az orvosi
beavatkozások döntő többségénél a műtétek
velejáró következménye a terület duzzanata,
bevérzése, esetleges gyulladása, illetve heggyó-
gyulási zavarok jelentkezhetnek, azonban az
orvostudomány és a bio kozmetika fejlődésének
köszönhetően, ezek egyre ritkábbak, és előfor-
dulásuk esetén kezelhetők. Az arcplasztika ese-
tében megemlítendő a bőr rövid ideig tartó elszí-
neződése, illetve a felületes bőridegek esetleges
sérülése miatti érzészavar.
� Ez egy komoly 5-6 órás műtét, a gyógyulási
folyamat mennyi ideig tart?
� Két-három hetet kell szánni a heggyógyulásra,
utána jöhet a varratszedés. De persze utána is
kerülendő napvédők nélkül a napfény, hiszen az
UV-sugarak műtéti beavatkozás nélkül sem
tesznek jót a bőrnek. Célszerű mindig csak mér-
tékkel napoznunk.

Balogh Andrea

Időutazás
avagy a hatékony arcfiatalítás

Arcfiatalítás lézerrel (előtte – utána)



TTüüsskkeevváárr

Vendéglátónk szenvedélyes horgász. Hobbijával már a családja minden
tagját, sőt a barátait is „megfertőzte”, hiszen idősebb fia már három
éves korában „saját trófeával” tért haza a tópartról. Nem meglepő ezek
után, hogy házigazdánk nyaralónak olyan ingatlant keresett, ahol eset-
leg halastó is kiépíthető. Pápa közelében talált rá az ideális helyre. Az
akkor még dzsungelszerű telken egy bányászatból visszamaradt mélye-
dést alakítottak át halastóvá. A növényrengeteget megzabolázták, így
most már a tó körbejárható, sőt a közepén lévő szigetre ki is csónakáz-
hatnak. Mivel ésszerűen csínján bántak a telek átformálásával, a fákat
csak ott vágták ki, ahol az építkezés miatt elkerülhetetlen volt, így fel-
erősítették a hely adottságait, a ház a tó felé nyitott, a teraszról belát-
ható a halastó és környéke, így a Tüskevár film hangulatát élhetik át az
itt tartózkodók.
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A hatalmas telek távol a civilizációtól egy földút végén
található. A kapun belépve egy mesebeli világ tárul elénk.
A nagy fák árnyékában, nádas övezte halastó bújik meg,
míg jobbra egy ikerházat látunk, ami mögött található a
garázs és a veteményes kert. A háziasszony az egészséges
életmód híve, így kihasználva az itteni lehetőségeket, az
egész család saját termesztésű bio növényeket fogyaszt. Ez
két gyermeke miatt is felelősségteljes, előre látó döntés,
hiszen Benjámin még csak egy éves, s Olivér is csak most
érte el az iskolás kort, így megvédheti őket több, mára már
népbetegségnek számító kórtól (allergia, ekcéma stb.).
Vendéglátónk édesapja mérnök, így ő segített az épület
megtervezésében. Az egyszintes ház beltere egy nagy
nappalival indul, amelyhez egy térben vele a konyha és
az étkező kapcsolódik. Innen viszont a külső homlokza-
ton is láthatóan, középen „elfeleződik” az épület, hiszen
balra és jobbra is egy-egy hálószoba és fürdő van, így ha
vendégeket fogadnak, tudnak számukra külön lakrészt

biztosítani. A magas tetőszerkezet lehetővé teszi, hogy
egy minimális átalakítást követően, ha  a gyerekek meg-
nőnek, akár külön emeletük is lehet.
Az ésszerűség mindenütt felfedezhető, a lakberendezés
során a helyhez igazodtak, főleg természetes anyagokból
készült bútorokat (fa, kő, rattan), valamint földszíneket
választottak. A kényelem fontos szempont volt, ezért a
fűtésre is gondoltak, így akár télen is használhatják a
házat. A nappaliba még egy ide illő padkás kemence is
készült. A teleknek saját kútja és szennyvíztartálya van, a
halakat persze rendszeresen etetik, így jelentős a szapo-
rulat, ezért itt ritkán marad zsákmány nélkül a horgász. A
nappaliban csuka trófeák árulkodnak a sikerről.
Télen korcsolyázni vagy léket vágva horgászni lehet a
tavon, de a birtok tavasztól őszig is ideális pihenőhely,
ezért nem csoda, ha házigazdáink szinte minden szabadi-
dejüket itt töltik.

Balogh Andrea



21_ 2012. ősz

DélUtán magazin_lakberendezésDélUtán magazin_lakberendezés

20_ 2012. ősz





25_ 2012. ősz

DélUtán magazin_gasztronómiaDélUtán magazin_gasztronómia

24_ 2012. ősz

Balássy Betty és Varga Feri a munkában és a magánéletben is kiegészítik

egymást. A nap szinte minden percét együtt töltik, hiszen amellett,

hogy egy éves kislányukat, Rózát nevelik, fellépésekre járnak, sőt új,

készülő lemezük dalait is ők írják. De még az egyik hobbijuk is közös,

hiszen mindketten imádnak sürögni-forogni a tűzhely körül.

Mivel nemcsak főzni, enni is szeretnek, így ügyelnek arra, hogy az ételek

egyszerre legyenek egészségesek és finomak. Betty szívesen kertészkedik,

így a főzéshez általában saját termesztésű fűszernövényeket használnak.

Most az egyik kedvenc ételüket készítették el nekünk, sertéssültet mustáros

sárgarépával és szójás rizibizivel. Feri felesége elmondása alapján „húse-

vő”, így a sóba, borsba göngyölt hús az ő receptje, míg a szójás rizibizi Betty

továbbfejlesztett ötlete, a mustáros sárgarépa pedig közös gondolkodás

eredménye.

NNééggyykkeezzeess
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MMuussttáárrooss  ssáárrggaarrééppaa::
70 dkg répát megpucolás után

fél centis karikákra vágunk, majd
kevés vajban megsütjük, utána pedig

vízben 2 leveskockát hozzáadva megpá-
roljuk. Közben egy nagy tejfölt (500 gram-
mos) összekeverünk egy nagy kanál mus-
tárral, és egy kis kanál fokhagymakrém-

mel, vagy 3 gerezd összenyomott fok-
hagymával. Végül a megpárolódott

répához hozzáöntjük a tejfö-
lös masszát.

SSeerrttééss  ssüülltt::
1.5 kg sertés lapockát

megforgatunk sóban és borsban
melyet előtte összekeverünk. Jól

bele dörzsöljük a húst, és egy serpe-
nyőben kevés zsiradékon kérget pirítunk
rá. Közben, míg pirul, 1 fej vöröshagymát
3 gerezd fokhagymát és 1 almát megpu-
colunk, tetszés szerint felaprítunk. A pirí-
tott húst és a megpucolt zöldeket és az

almát belerakjuk egy lefedhető
lábasba, hozzá öntünk egy fél

doboz sört és 3 órán át
puhára pároljuk.

SSzzóójjááss  rriizziibbiizzii
Kis olajon megpirítjuk a

rizst, egy kis kanálnyi ételízesítőt
teszünk hoz zá, és kétszeres mennyisé-

gű vízzel felöntjük. Ehhez hozzáadunk fel-
aprított pet   re  zselymet, és addig főzzük,

amíg el nem fő róla az összes víz. Akkor jó,
amikor a rizs teteje lyukacsos. Félretoljuk, és
lefedjük egy fedővel, közben egy másik
edényben kb. 10-15 dkg vajat felolvasz-
tunk, és beletesszük a zöldborsót (500g).

Felöntjük vízzel és szójaszósszal íze-
sítjük. Puhára főz    zük, vé gül a bor-

sóhoz öntjük a rizst, és
összekeverjük.



A templom egere
Szórakoztató
és tanulságos

komédia a mindenkori
gazdasági válság

megregulázásáról

Szegény Dániel
Izgalmas, feszült krimi,

lélegzetelállító
végkifejlettel

Lovagias ügy
Kabos Gyula jól ismert tisztviselője
elevenedik meg többek között
Bajor Imre és Lorán Lenke
közreműködésével

Szent Péter esernyője
Mikszáth Kálmán derűt és bölcs humort
sugárzó regényének egyedülálló színpadi
változata

Buda kedvenc színházában mindenki
megtalálja a kedvére való szórako-
zást, akár nevetésre, akár izgalomra,
akár szívbe markoló pillanatokra
vágyik! Látogasson el hozzánk!

Cím:
1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Web: www.karinthyszinhaz.hu
Telefon: +36/1 203 8994

Ha egyszerre két
külön előadásra
vált jegyet a szín-
ház pénztárában,
és ezt a hirdetést
bemutatja,
a második előadás
jegyének árából
30% kedvezményt
adunk!



„

Ross King: Párisz ítélete

1863-ban a francia Ernest Meissonier volt a világ leghíresebb festője és a Szalon – a Párizsban kétévenként
megrendezett nagy képzőművészeti seregszemle – legfényesebb csillaga. Ross King ebben az évben rántja
magával olvasóit az átalakulóban, erjedőben lévő Párizs életébe, amikor Manet kiállította nagy felháboro-
dást keltő képét, a Reggeli a szabadbant, és történetét 1874-ben zárja, amikor megnyílik az első impresszi-
onista kiállítás. A szerző a tőle megszokott sodró lendülettel és lebilincselő meseszövéssel kalauzol végig a
társadalmi és politikai viharok évtizedén, és bemutatja, hogyan fordult szembe egy csoport művész – első-
sorban Manet, majd Monet, Cézanne és a többiek – a festészet „hivatalos” irányvonalával, hogy érdeklő-
dését a táj, a hétköznapi ember és a korabeli, modern világ felé fordítva megteremtse az impresszioniz-
musnak nevezett új látásmódot.

Park kiadó

www.parkkiado.hu
Török András: Budapest könyv

„Talán Szerb Antal gyönyörűséges könyve, a Budapesti kalauz Marslakók számára 1935-ös megjelenése
óta nem jelent meg ennyire egyéni útikönyv a piacon.”/Nicholas Parsons
Ez a könyv arra való, hogy átadja a szülővárosérzést minden nem budapesti magyarnak, éljenek Magyaror-
szág határain belül vagy kívül. Tárgya nem több és nem kevesebb, mint a város- és életszeretet. Budapestet
egyszerre kezeli műtárgynak, jó barátnak, élettérnek, élvezeti cikknek, büszkélkedni- és szörnyülködnivaló-
nak. Kedves olvasók, sose felejtsék: ez a város nem csak a budapestieké.

Tom Ang: Digitális videózás

E könyv a modern filmkészítés lenyűgöző és sebesen táguló világába kalauzolja el a kezdőket és a haladókat
egyaránt. Legyen a cél akár egy egyszerű videó készítése a vakációról a család vagy a barátok számára, akár
egy komolyabb dokumentumfilm, előzetes ismeretek nélkül is elboldogulunk a mozgókép világában a szer-
ző zsargonmentes, jól kezelhető kézikönyvének segítségével. A digitális videózás mindenki számára egyen-
lő esélyeket biztosít a szabad fantázia kibontakoztatásához.

Clara Sánchez: A láthatatlanok

„Lebilincselő rémtörténet némi mágikus realizmussal fűszerezve.”
„Az emlékezés és a megbocsátás lenyűgöző regénye.”
Sandra nemrég tudta meg, hogy terhes egy olyan férfitól, akibe nem szerelmes, felmondott a munkahelyén,
és egy rövid időre nővére tengerparti házába költözött, hogy kitalálja, mihez kezdjen az életével. Megismer-
kedik egy idős norvég házaspárral, akik úgy bánnak vele, mint a nem létező nagyszülei. Olyannyira ártatlan-
nak tűnő barátság alakul ki közöttük, hogy a lány beköltözik Christensenékhez, és fizetést is kap azért, hogy
az idős Karint szórakoztassa.
Ezzel egyidejűleg Buenos Airesből megérkezik egy öregúr, Julián, aki minden lépését követni kezdi ennek a
véletlen által összehozott három embernek. Egy napon megszólítja Sandrát, egy újságkivágást ad neki, és fel-
tárja előtte a múlt rémisztő részleteit. Elmeséli, hogy ő a mauthauseni tábor egyik túlélője, és elmondja neki,
hogy Christensenék nem azok, akiknek látszanak. Sandra kezdetben nemigen hisz az öreg nácivadásznak, de
lassan új szemszögből kezdi látni az idős házaspár szokásait, barátait, másként értelmezi szavaikat és hall-
gatásaikat. Aztán lassan feltárul a kép, és Sandra egy rémtörténet főszereplőjévé válik. Nem is sejti, hogy nai-
vitása vagy vakmerősége életveszélybe sodorta.
Clara Sánchez az egyik legnépszerűbb kortárs spanyol írónő. A láthatatlanok című regénye 2010-ben elnyer-
te a rangos Nadal-díjat.



Nemzeti
Táncszínház 
– Színházterem
Budapest,

I., Színház u. 1–3.

szeptember 22.
szombat, 20.15 óra
Az L1danceFest
keretében
magyarországi premier
Men&Mahler
Granhøj Dans (DK)
szeptember 23.
vasárnap, 10.30 óra
Zene-Bona, Szana-Szét
(gyermekelőadás)

Honvéd Táncszínház
szeptember 26.
szerda, 19.00 óra
Pár-ének
Herczku Ágnes
Bartók-estje
szeptember 30.
vasárnap, 19.00 óra
Eszter
Inversedance
– Fodor Zoltán Társulata
október 3.
szerda, 19.00 óra
Kémhatás
Közösségi táncfilm
bemutató, performansz
és koncert
Budapest Tánciskola

október 4.
csütörtök,
9.30 és 11.00 óra
október 7.
vasárnap, 10.30 óra
állatok világnapja
Vackor kalandjai
(gyermekelőadás)
Inversedance
– Fodor Zoltán Társu-
lata
október 5.
péntek, 19.00 óra
ArTeRrOr
Közép-Európa
Táncszínház
október 12.
péntek, 19.00 óra
Tánc, tánc, tánc
Magyar Táncművészeti
Főiskola
október 13.
szombat, 19.00 óra
Sec / Bolero
Budapest Táncszínház
október 14.
vasárnap, 19.00 óra
Sakk
Botafogo Táncegyüttes
október 15.
hétfő, 19.00 óra
Beavató Táncszínházi
Program I-II/3.
Rómeó és Júlia
Badora Társulat
október 17.
szerda, 19.00 óra
Csipkerózsika (16)
Szegedi Kortárs
Balett
október 18.
csütörtök, 15.00 óra

Ami a szívedet nyomja
Duna Táncműhely
október 19.
péntek, 19.00 óra
Budapesti bemutató
Bonyodalmas balkáni
lakodalmas
– táncbohózat két részben
Pécsi Balett
október 20.
szombat, 19.00 óra
Az Ezeregyéjszaka
virágai (16)
Bozsik Yvette Társulat
október 24.
szerda, 10.30 és 15.00 óra
Kincskereső és Pinokkió
Bérlet (1)
október 25.
csütörtök,
10.30 és 15.00 óra
Varázsceruza
és Kerekerdő
Bérlet (1)
Az Ezeregyéjszaka
legszebb meséi
(gyermekelőadás)
Bozsik Yvette Társulat
október 26.
péntek, 19.00 óra
Tántorgók
Fitos Dezső Társulat
október 28.
vasárnap, 10.30 óra
Tündérmese
(gyermekelőadás)
Honvéd Táncszínház
október 31.
szerda, 19.00 óra
Halloween
A varázslat 
Varidance
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Nemzeti
Táncszínház 
– Refektórium

szeptember 22.
szombat, 19.00 óra
Az L1danceFest
keretében
[H] Ősbemutató
G A P – The Soloist
Tudományos
-fantasztikus
táncjáték
Vass Imre
október 16.
kedd, 19.30 óra
Physpacom
Feledi János

Művészetek
Palotája
– Fesztiválszínház
Művészetek Palotája
Budapest, IX.,

Korom Marcell u. 1.

szeptember 20.
csütörtök, 19.00 óra
Táncváltozások
Duna Művészegyüttes

szeptember 27.
csütörtök, 19.00 óra
Carmina Burana
Szegedi Kortárs Balett
szeptember 28.
péntek, 19.00 óra
október 30.
kedd, 19.00 óra
Naplegenda
Magyar Állami Népi
Együttes

október 3.
szerda, 10.30 és 15.00 óra
Pinokkió
(gyermekelőadás)
Budapest Táncszínház
október 4.
csütörtök, 19.00 óra
Monarchia
Honvéd Táncszínház
október 9.
kedd, 15.00 és 19.00 óra
A Tenkes kapitánya
Honvéd Táncszínház
október 11.
csütörtök,
10.30 és 15.00 óra
A hattyúk tava
(gyermekelőadás)
Szegedi Kortárs Balett
október 17.
szerda, 19.00 óra
Dózsa – Tánckrónika
Dózsa György tetteiről
Honvéd Táncszínház
október 24.
szerda, 19.00 óra
Stravinsky: Orfeusz
Bartók: A fából faragott
királyfi
Szegedi Kortárs Balett
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Duna Művészegyüttes:
Táncváltozások

(Fotó: Dusa Gábor)

Inversedance:
Eszter
(Fotó: Dusa Gábor)
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Nyerteseink

Nyári számunk keresztrejtvényének helyes megfejtését (Élmény
hegyen, völgyön, vízközelben) beküldők közül Kardos Zoltánné (Nagy-
maros), Pál Károlyné (Kiskunfélegyháza) és Lantos Ibolya
(Budapest) másodmagával, félpanziós ellátással három éjszakát töl-
thet el Egerben, a négycsillagos Hotel EgerParkban.

Előfizetői játékunk helyes megfejtését (Hányféle ételérzékenységet
mutat ki a FOODTEST?: 226, illetve Segít-e az ekcémás betegeken az éte-
lintolerancia vizsgálat?: igen) beküldő olvasóink közül Pálinkás Dezső
(Budapest) és Somogyi Imre (Budapest) 2-2 belépőt nyert a Bodies2
kiállításra.




