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GONDOLATOK A FARSANGRÓL

A világon mindenhol létezik a farsang 
hagyománya, egyes országokban azonban 
élénkebben élnek a szokások, és a turizmus 
méltán gerjeszti ezek őrzését, ápolását.

A farsangot a tavaszvárás ősi örömünne-
pének tartjuk. A magyar farsangi szokások a 
középkorban honosodtak meg.

Magyarországon már Mátyás korában divat-
ban voltak bizonyos itáliai mintákat követő 
álarcos mulatságok, sőt II. Lajos udvarában 
harci játékokat is rendeztek. 

Az egyház kezdetben rossz szemmel nézte 
a fékevesztett mulatozást, az ördög művének 
tartotta és üldözte is. 

Dacára az egyházi tiltakozásnak, a farsang 
időszakának megünneplését nem tudták 
visszaszorítani. Annak ősi, pogány gyökerei, 
- melyek szoros kapcsolatban álnak a termé-
kenység, bőség varázslással, a tél elmúlta felett 
érzett örömmel-, a tavasz beköszöntét siettetni szándékozó ritmusokkal, 
erősen éltek a nép hagyományaiban.

A farsang más népeknél is hagyomány.
Velencében már István napján (december 26.), Spanyolországban pedig 

Sebestyén-napkor (január 20.) kezdődik a farsang. Rómában csakis a ham-
vazó szerdát megelőző 11 napot mondják farsangnak, illetve karneválnak. 
Ma a leghíresebb a Velencei karnevál, amely misztikus maszkjaival idegen-
fogalmi látványosság is.

Párizsban a boeuf gras-t (kövér ökör) álarcosok vezetik körül a városban, s 
ezzel fejezik be a farsang ünnepét.

Németországban a maskarás bálok közül kiemelkedik a farsangi időszak 
utolsó keddjén rendezett ún. Narrenfest, azaz bolondok keddje. Szintén 
német nyelvterületen dívó szokás a Weibermühle (csodamalom). A törté-
net szerint a fiatal férfi csúf öregasszonyt vesz feleségül, a molnár kellő juta-
lom ellenében fiatal lánnyá „őrli vissza” az öregasszonyt. Nagyon híres a riói 
karnevál, mely hatalmas díszes felvonulás feldíszített kocsikkal, melyeken a 
szambaiskolák képviselői ropják a táncot.

Számunkra a legjelentősebb farsangi rendezvény a Mohácsi busójá-
rás, mely hazánk egyik leglátogatottabb télűző népszokása. A környékbeli 
emberek ilyenkor színes, a hagyomány szerint állatvérrel festett, csúf álarco-
kat és öltözéket öltenek, hogy ezzel űzzék el a telet. A házakban és udvaro-
kon hamut szórnak szét a busójárók, amitől azt remélik, hogy távol tartja a 
rontó szellemeket. Majd a férfiak a főtéren összemérik erejüket. Az ünnepség 
végén szalmabábut égetnek, ami a tél szimbolikus halálát jelenti.

A Mohácson élő délszláv sokácok hagyományaként idén február 20. és 25. 
között kerül megrendezésre a busójárás.

Jó farsangolást, sok vidámságot kívánva

Üdvözlettel:

 Dr. Huzik Veronika
 főszerkesztő
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SIKERES SPORTOLÓ

 – Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke? 

Milyen értékrendet hozott a szülői házból?

 – Szép gyerekkorom volt, a karácsonyokra 
különösen szívesen emlékszem. A nővé-
rem 8 évvel idősebb, így ő már javában 
teniszezett és járta a világot apával, 
amikor én még kicsi voltam, így mindig 
különleges alkalom volt, hogy a család 
együtt lehetett pár napig. A közös kori-
zásokra, szánkózásokra szintén szeretet-
tel emlékszem vissza, sajnos ilyenben 
évek óta nem volt részem. Érdekes, hogy 
nyaralni családként először csak 2018-
ban jutottunk el, előtte soha. Rengeteg 
lemondással jár az élsport, de szeren-
csére otthonról rengeteg segítséget 
kaptam, kapok mindig. Dolgos, szorgos 
családból származom; én a munkabírást, 
az alázatot és szorgalmat, fegyelmet hoz-
tam otthonról. 

 – Mikor kezdett el sportolni? 

 – Óvodáskoromban az úszással indult a 
sportkarrierem, de nem tartott sokáig, 
hiszen nem igazán szerettem a faltól-fa-
lig edzéseket. Nem voltam béna, sőt, 
nyertem korosztályos versenyeket, de a 
tenisz sokkal jobban tetszett, így 10 éves 

lehet-
tem, amikor 
végleg váltottam 
és a versenyteniszt 
választottam. Pár év múlva 
megalakult a „Babos Team” apukám 
vezérletével. A csapat tagjaival a mai 
napig szoros a kapcsolatunk, volt pél-
dául olyan időszak, hogy a magyar Fed 
Kupa csapatot apukám edzette játéko-
sok alkották.  

 – Hogy értékeli az elmúlt évek 

sikereit? Mi a sikere titka?

 – Nem hiszem, hogy titok lenne: mindig 
is a kőkemény munka híve voltam. Maxi-
malista vagyok, a szó negatív és pozitív 
értelmében, mindig többet szeretnék 
és hiszem, hogy a kemény munka egy-
szer kifizetődik. Lehet, hogy nem ma, de 
tudom, hogy lehetek még jobb. Ez hajt 
napról napra, ezért kelek fel minden 
reggel. Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy minden nap dalolva megyek ki a 
pályára, de pont ettől leszek erősebb, 
ha a fogaim összeszorítva feszegetem a 
határaim.

„MINDENT
A SPORTNAK RENDELEK ALÁ”

Babos Tímea a teniszvilág 
ifjú csillaga, ha éppen nem 
játszik, akkor edzéssel tölti 

az ideje túlnyomó részét, 
vagy éppen úton van, 

mivel a tenisz nagyon sok 
utazást igénylő sport. Talán 
ezért is jól beszél németül, 

tökéletes az angolja, 
és tanulja a franciát. 

Érdekli a belsőépítészet 
és a lakberendezés. 

Mindemellett sugárzóan 
szép ifjú hölgy, aki szeret 

olvasni, moziba járni, 
kedvence az édesanyja 

főztje. Egy-egy cél elérése 
után – Grand Slam 

győzelem, világelsőség, 
Roland Garroson való 

múlt évi győzelme – 
designer cipővel bővíti a 
kollekcióját. Megtanulta 
élvezni a megérdemelt 
sikereket és minden jó 
pillanatot az életben.
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BABOS TÍMEA

 – Hogy látja az Ön jövőjét? Mik a további tervei?

 – Fiatal vagyok, szerintem van még pár jó 
évem a teniszben, de nem látom magam 
35 évesen a pályán. Vannak céljaim, 
álmaim még a karrieremben, de hiszem, 
hogy több vagyok, mint csak egy teni-
szező. Ezért is képzem magam, nyelveket 
tanulok, most épp a franciát és tudatosan 
tervezem a jövőm. Érdekel a lakberen-
dezés, a vendéglátás, szeretném majd 
egyszer magam ezeken a területeken 
is kipróbálni. Rendkívül szerencsésnek 
érzem magam, hogy a munkám a szenve-
délyem, ráadásul a jövőm is megalapoz-
hatom vele, ha észnél vagyok. Ez kevés 
ilyen fiatal embernek adatik meg, így 
hálás vagyok ezért. 

Lapzártakor érkezett:
Megnyerték az Australian Opent Babos Tímeáék.
Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic diadalmaskodott 
6:2,6:1-re a Hszie Szu-vej, Barbora Strycova tajvani, cseh duó felett 
az Australian Open női páros döntőjében január 31-én. A három-
szoros WTA-világbajnok Babos a 23. tornagyőzelmét aratta 
párosban, és a 2018-as Australian Open, valamint a tavalyi Roland 
Garros után a harmadik Grand Slam-trófeáját szerezte meg.
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SIKERES SPORTOLÓ
 – Mire a legbüszkébb eddigi pályáján? 

 – Itthon nem szokás kimondani, de nagyon 
büszke vagyok az egész eddigi pályafu-
tásomra. Kislánykoromban csak álmodni 
mertem az ilyen eredményekről, a Grand 
Slam győzelmekről, a VB címekről, a telt 
stadionokról. Az oddsok kezdetektől elle-
nem szóltak; rengeteg szenvedés, könny, 
izzadság, fizikai, lelki és pénzügyi áldozat 
árán jutottam, jutottunk el oda, ahol most 
tartok. Azért mondtam többes számot, 
mert egyedül nem lettem volna erre 
képes, a családom, a barátaim, a csapa-
tom, a támogatóim és a szurkolók nélkül 
nem lennék ott, ahol és ezt soha nem 
felejtem el. Természetesen a 2 GS trófea, a 
3 VB cím, a több Grand Slam döntő közel 
állnak a szívemhez, de például a buda-
pesti WTA tornagyőzelmemre is nagyon 
büszke vagyok. Szeretek itthon játszani, 
kár, hogy nem adódik rá túl sok alkalom…

 – Család, vagy karrier áll az első helyen 

Önnél? Mit gondol a családalapításról?

 – Jelenleg a karrier, aztán a család. Család-
centrikus ember vagyok, imádom a gye-
rekeket és valahogy ők is engem. Ezért is 
mondtam, hogy nem látom magam 35 
évesen a pályán; tíz év múlva egy kertes 
házban, legalább két gyerekkel, kutyával, 
macskával, férjjel képzelem el magam.

 – Mit jelent Önnek a teljes 

kikapcsolódás? Mi a hobbija?

 – Régebben vasárnaponként pizsinapot 
tartottam, későn keltem, kávéval, kakaó-
val indítottam a napot és egész nap ki 
sem bújtam a papucsomból. Ilyenre saj-
nos manapság sok lehetőségem nincs, 
de ha tehetem, szeretek néha későn kelni, 
nyugiban kávézni, tévét nézni, olvasni.
A semmittevést viszont csak egy napig 
viselem el, másnap már pörgök, és 
vágyom a konditerembe. A pörgés az 
életem része, ha pihenőidőszakom van, 

akkor is járok kondiba, kocogni, a család 
kutyusaival sétálni. Egyébként szere-
tek olvasni, és ahogy időm és energiám 
engedi, franciául tanulok. Szerencsére 
Kiki (a párospartner) ebben segítségemre 
van, vele például sokat beszélgetünk az 
ő anyanyelvén, így szórakozva, de fej-
lesztem a tudásom. Ilyenkor mindenről 
beszélünk: utazásról, pasikról, cipőkről, 
politikáról és néha-néha teniszről is.   

 – Mivel lenne elégedett? Mi teszi boldoggá?

 – Amikor eljön a nap, hogy szegre akasszam 
az ütőm, szeretném tudni, hogy mindent 
és még annál is többet megtettem az 
álmaim eléréséért. Nem szeretném, ha 
hiányérzetem lenne azért, mert ellazsál-
tam valamit. Őszintén szólva, hülyeség 
lenne a könnyebb utat választani, hiszen 
mindent a sportnak rendeltem alá, ezért 
magamat csapnám be, ha nem a leg-
jobbamat adnám minden egyes nap. 
Az, hogy ez milyen eredményre vezet 
másodlagos, mert veszíthet az ember, 
csak az nem mindegy, hogyan. Ez termé-
szetesen igaz az élet más területeire is, a 
főzéstől kezdve a párkapcsolatig. Vallom, 
hogy addig, amíg az ember képes tanulni, 
nyugodtan nézhet a tükörbe és van 
miért élnie. Mára megtanultam kevésbé
rástresszelni a dolgokra, kicsit könnyedeb-
ben fogom fel a dolgokat, pozitívabban 
állok az élethez. Minden nap új kihívás, 
minden nappal tudok fejlődni valamiben. 
Nehéz volt idáig eljutnom, de úgy érzem, 
sikerült és ez boldoggá tesz. 

– Szerk. –
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Amikor 1989 januárjában Ausztráliában 
élő nővérem elküldte nekem az Agykont-
roll című könyvet, érdeklődéssel kezdtem 
olvasni. A 39. oldalnál azonban mérgesen 
elhajítottam. Miért? Mert a következő tör-
ténettel találtam ott magamat szembe:

   „Tim Masters, egy New Jersey-beli, 
Fort Lee-i egyetemista, aki pénzkere-
setként taxit is vezet, a fuvarok közti 
idejét meditációra használja. Ha gyen-
gén megy az üzlet, akkor képzeletbeli 
képernyőjére megoldást fest: bőrön-
dökkel közelít valaki, aki a Kennedy-re-
pülőtérre igyekszik. »Az első néhány 
alkalommal, amikor megpróbáltam, 
nem történt semmi. Aztán megtör-
tént: egy férfi lépett a kocsimhoz, s a 
Kennedyre akart menni. Legközelebb 
ezt az embert képzeltem a képer-
nyőmre, s olyan érzésem támadt, mint ami-
kor bejönnek a dolgok. Hamarosan újabb 
kuncsaft érkezett, aki szintén a Kennedyre 
igyekezett. Működik! Olyan ez, mint a kár-
tyában az állandó jó lapjárás!«”

– Micsoda!? Azt akarja nekem ez a José 
Silva bebeszélni, hogy azért lett a srácnak 
több reptéri fuvara, mert behunyt szem-
mel ezt képzelte el?! Na, ami sok az sok! Ne 
nézzen engem madárnak! Nem olvasom 
tovább ezt a könyvet!”

Azóta rájöttem, hogy igaz a történet. 
Ugyanis az elmúlt 31 év alatt magam is 
többször megtapasztaltam a jelenséget. 
Például 1996-ban, amikor két gyerekemmel 
és párjaikkal Tunéziában szilvesztereztem.

A hatalmas 
szálloda valamennyi ünneplő vendé-
gei vásároltak tombolajegyet, sokan többet is, 
mert olcsón adták. Mi csupán egyet vettünk. 
A fő díj egyhetes ingyenes szállodai tartózko-
dás volt, teljes ellátással. Mondtam a fiatalok-
nak: – Gyerekek, most figyeljetek! 23 órakor 
elvonultam szállodai szobámba, és mélyen 
ellazulva, 55 percen keresztül örömmel vizua-
lizáltam, hogy a mi tombolajegyünket húzzák 
ki az urnából. Éjfélkor lementem az étterembe 
a koccintásra. Megtörtént a sorshúzás. „Vélet-
lenül” a mi tombolajegyünket húzta ki a csi-
nos arab hölgy az urnából.

Varga Ilona is ezzel – a ma még viszony-
lag kevesek által ismert, mélyebb természeti 
törvényre épülő mentális technika alkalma-
zásával érte el, hogy autót nyerjen. Interjút 
készítettem vele, ami látható és hallható a 
YouTube-on. Idézek belőle:

„Egy fiatalemberrel közösen 
csináltunk egy vállalkozást, és 
– ahogy az lenni szokott – min-
denki tudta, hogy baj van ebben 
a kapcsolatban, csak én nem… 
Már nevetségessé váltam min-
denki előtt, én úgy gondoltam. 
Azonban ahhoz, hogy külön-
válhassunk, szükségem volt egy 
autóra, mert éttermet üzemeltetni 
anélkül nem lehet. Hírét vettem, 
hogy egy ásványvízgyártó cég 
pályázatot hirdetett. Be kellett kül-
deni kupakokat, s a beküldők közül 
egyvalaki egy Mercedes autót nyer. 
Éjjel-nappal programoztam célom 
elérését agykontrollal. Az volt ben-
nem az erős motiváció, hogy ha 
már rendelkezem kocsival, akkor szét 
tudunk válni. Számtalanszor ellazul-
tam, és képzeletben örömmel bele-

éltem magam abba az állapotba, hogy 
enyém lett a kocsi!

Augusztus 14-én jött az étterembe egy 
pár, s Varga Ilonát keresték. Laci, én tudtam, 
hogy azért jöttek, hogy közöljék velem a jó 
hírt; megnyertem a kocsit!

Ha elolvasod vagy hangoskönyv for-
májában meghallgatod barátom, a texasi 
Helen Hadsell Nyerhetsz című könyvét, sze-
rintem nem lesz kétséged afelől, hogy a 
valóság alakulásában valóban szerepet ját-
szanak kevéssé ismert, mélyebb természeti 
törvények. Érdemes megtanulni, kiaknázni 
e természeti törvények adta lehetőségeket. 
Az agykontrolltanfolyamokon erre is sor 
kerül. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

dr. Domján László
agykontroll.hu
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?????? ?????????SIKERES HOBBY

A festészet bűvöletében



DR. NÉMETH LEONA

A festészet régi idők óta életünk 
része, bár a művészeti megítélése 

a történelem folyamán sokat 
változott. Azonban a társadalmi 

korszakoktól függetlenül 
nemcsak foglalkozásként, hanem 

hobbiként is remek célokat 
szolgál, hiszen a jótékony hatásai 
a rohanó hétköznapok sodrában 
a nyugalom szigetét képezhetik.

A festészet segít ellazulni, növelheti a kre-
ativitásunkat. A festészet úgy is értelmez-
hető, hogy néma beszéd, hisz rajta keresztül 
megtestesíthetjük a belső érzelmi világun-
kat, azt, amit nem tudunk szavakba önteni, 
viszont a vászon könnyedén elbírja.

A festészet iránti vonzódásunk annak elle-
nére, hogy gyerekkorban mindenki szeret 
firkálni, rajzolni, mázolni (mindent össze-
kenni) nem biztos, hogy velünk született 
tulajdonság. Az ilyen igényeinket kialakít-
hatja az iskolai képzés, de felszínre hoz-
hatja a „kipróbálom magam ezen a téren 
is” tartalmú szabadidő hasznos eltöltése is, 
valamint a festészettel összefüggő egyéb 
művészi alapú tevékenység is.

Minden bizonnyal ez utóbbi gondolattal 
magyarázható Dr. Németh Leona bíró festé-
szeti tevékenysége is, aki legjobban a német 
Klimt Gustav festményeit kedveli. Miért? Egy-
részt a színvilága, másrészt a legbensősé-
gesebb emberi kapcsolatok kifejezésmódja 
végett. Lásd. például: Anya gyermekével

 (A nő három életkora), Csók című festménye.
Idézve szavait: „A gimnáziumban jó tanu-

lónak számítottam, bár sosem tartoztam az 
„eminens” kategóriába. A középiskolában a 
kosárlabda, és a versenytánc lett a fő sza-
badidős tevékenységem. A kosárlabda, mint 
„szerelem-sport” a mai napig megmaradt az 
életemben, bár már csak alkalomszerűen a 
bírósági kosárcsapatban játszom.” 

Kezdetben látszólag kevésbé vonzódott a 
festészethez, azonban az otthonuk falainak 

díszítése, illetve a bútorok felújítása során 
nagy örömmel töltötte el ez a művészeti 
ág. „A nagy kedvencem még a lakberende-
zés, ez az a terület, amit hivatásként még el 
tudnék képzelni magamnak. Ez azonban vél-
hetően már megmarad örök hobbinak. Arra a 
kérdésre válaszolva, hogy nálam rejtett képes-
ség-e a festészet: nem tudom megmondani. 
Kétségtelen, hogy kikapcsolt, amikor a képet 
megfestettem, de minek után rendkívül nagy 
mozgásigényem van, a háromórás ülés után 

Végzettség: Államigazga-
tási főiskola, ELTE ÁJK.

Hivatás: Az igazságügy szolgálatában.

Hobbi: lakberendezés, a festé-
szet, az otthon szépítése.

Szabadidő: család, sport, Duna, 
kertészkedés, házi kedvencek.

Kedvenc parfümje: 5 éve az 
állandó: DKNY Woman.

Horoszkóp: Kos.

A FESTÉSZET BŰVÖLETÉBEN
ÉS AZ IGAZSÁGÜGY SZOLGÁLATÁBAN

Mottó: Nem azért élünk, hogy dolgozzunk,
hanem azért dolgozunk, hogy éljünk

A születésnapi ajándék

SIKERES NŐK • 2020/február     11



SIKERES HOBBY
vágytam arra, hogy felszabadultan „kimozog-
jam” magamból. Az is tény azonban, hogy 
rengeteg energiát szabadított fel bennem.”

Az olvasó részéről felvetődhet a kérdés, 
hogy mégis mi lehetett a motiváció az első 
„produkció” elkészítésére? Csak úgy jött az 
ihlet? Mások bátorítására fogott ecsetet? 
Ilyen irányú kurzuson vett részt? 

Álláspontja szerint a motiváció nagyon 
összetett dolog. „Szeretek a szeretteimnek 
élményt ajándékozni tárgyak helyett.” Ezt a 
festményt az édesanyja születésnapjára 
készítette. Egy különleges lehetőség adó-
dott arra, hogy többed magával egy szak-
értő irányítása mellett, aki lépésről lépésre 
megmutatta a folyamatokat, hogy megfest-
hesse kedvenc festményét. 

Akinek készült - bár rendkívül kritikus 
személy - maximálisan elégedett volt az 
alkotással. Családjának a többi tagja először 
szinte ledöbbent a meglepetéstől és azt 
követően el voltak ragadtatva az örömtől, 
hogy ezt Anya festette. A külvilág is mérhe-
tetlen számú „like”- kal és pozitív hozzászó-
lással reagált a sikerhez közösségi oldalon. 

A szakmai siker vonatkozásában min-
denképpen azt tartja elsődlegesnek, hogy 
sikeres az, aki azzal keresi meg a kenye-
rét, amit szívesen csinál. Nagyon szereti 
a hivatását, azaz nem teherként éli meg, 
hogy dolgoznia kell. A munkájáról ekképp 
vélekedik: „Sikeresnek érzem magam a mun-
kámban, mert szakmailag úgy érzem, hogy 
elismernek. Kiemelkedő ügyeket bíznak rám és 

ha a vezetőim nem fukarkodnak a dicsérettel 
sem, vélhetően megérdemlem azt. Szeretem a 
kihívásokat, ezért örülök, ha ezekkel a kiemelt 
ügyekkel jó tempóban haladok, és eredménye-
sen be tudom fejezni őket. Fontos számomra 

a tárgyalótermi jó hangulat mellett a tekintély 
megtartása. Úgy érzem ez is sikerül. Ahogy 
annak idején édesapám, én is büszke vagyok 
arra, hogy rögtön az iskolák elvégzése után 
megtaláltam azt a munkát, ahonnan aztán 
majd nyugdíjba mehetek (neki ez sikerült). 
Nagy szerepe volt abban, hogy a hivatásom 
értelemszerűen meghatározója az életemnek, 
de a rabja nem vagyok. Mindig szem előtt tar-
tottam, hogy „nem azért élünk, hogy dolgoz-
zunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk”. 

Záró gondolataiban hangsúlyozza: teljesen 
mindegy, hogy ki mivel foglalkozik, milyen 
munkát végez, mit gondolnak róla kívülről. 
A lényeg a belső harmónia. Találja meg min-
denki az életében azokat a pontokat, ahol 
elégedett és boldog lehet! „Nekem szerencsére 
ez több ponton megadatik, s ezért hálás vagyok 
a családomnak, barátaimnak, kollégáimnak. 
Ugyanakkor azt gondolom, hogy minden belő-
lünk indul. Ahogy mi állunk a világhoz, a világ 
is úgy fog viszonyulni hozzánk. Én maximálisan 
hiszek ebben és így élem az életem. Fontos a 
pozitív gondolkodás. Hinni, hogy mindig van 
valami, az egyszer fent, az egyszer lent élethelyze-
tek után…. és ez bejött! Azt hiszem boldogok az 
emberek körülöttem, és ez az igazi SIKER!”

Oláh Antal

Az igazságügy szolgálatában

Dr. Németh Leona
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HISZEK
A NŐI ERŐBEN

Az elmúlt év novemberében rendezték meg „Lehet egy csillaggal több” 
címmel a Magyar Honvédség előadó-művészeti tehetségkutató versenyének 
döntőjét. A kulturális vetélkedő remek alkalom volt arra, hogy a versenyzők az 

érdeklődők számára több műfajban mutassák be azon kulturális értékeket, 
melyek a haza szolgálatában sem kerülhetnek a feledés homályába. 

Tunyogi Dóra hadnagy és zenésztársai



TUNYOGI DÓRA

A megmérettetésre az ország számos 
katonai szervezetétől sokan jelentkez-
tek. A kulturális vetélkedőn a Honvédelmi 
Minisztérium és a Magyar Honvédség állo-
mányába tartozó hivatásos és szerződéses 
katonák, katonai tanintézeti hallgatók, hon-
védelmi alkalmazottak, kormánytisztviselők 
és önkéntes tartalékosok vehettek részt. Az 
elődöntőket követően, a döntőt a Honvéd 
Kulturális Központban (Stefánia Palota) tar-
tották, melyre a szerkesztőségünk is meg-
hívást kapott. A zsűri előtt, klasszikus- és 
modern táncos produkciókban, hangsze-
res zenében és énekben mutathatták meg 
tudásukat a versenyzők. 

Az ifjú tehetségek egyik nyertese Tunyogi 
Dóra hadnagy, aki egy új könnyűzenei 
produkcióval lepte meg a közönséget. 
Biztonságtechnikai mérnöki diplomáját a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 
szerezte. Ezenkívül környezetbiztonsági és 
katasztrófavédelmi szakmérnök, árvíz- és 
belvízvédelmi szakmérnök, valamint okle-
veles védelmi igazgatási menedzser. 

A szakmai pályafutását illetően a korábbi 
években dolgozott a vízügyi- és a környe-
zetvédelmi szakigazgatásban, tanított az 
Óbudai Egyetemen. A későbbiekben pedig 
védelmi igazgatás területén kamatoztatta 
menedzsment és mérnöki ismereteit. Jelen-
leg a Magyar Honvédség Parancsnoksága 
Haderőtervezési Csoportfőnökség Transz-
formációs Főnökségén beosztott tisztként 
látja el a feladatait. 

A folyamatos tanulásra való törekvés mel-
lett, a műszaki kvalifikációkat muzikalitással és 

énekléssel ellensúlyozza, hiszen a szolfézs és a 
zenetanulás része annak a művészeti alapkép-
zésnek, mely számos készséget és képességet 
fejleszt. Zeneszeretetét még az általános isko-
lai tanulmányai alapozták meg. Ma is hálás az 
édesanyjának, aki biztosította számára a tanu-
lás mellett, a zenei különórákat is. 

Egyetemi tanulmányainak kötelezettségei 
idején kissé háttérbe szorult a zene. Azon-
ban ezt követően már önerőből finanszí-
rozta és nagy erőket fektetett a random, 
azaz az eseti zenei tevékenységbe. Zeneka-
rokban és flashmob kórusban énekelt, zenei 
tehetségkutató versenyekre jelentkezett. Az 
első videoklipje 2012-ben jelent meg. 

Idézve szavait: „Csapat és együttműködés 
nélkül a munka végrehajtása nem képzelhető 
el. Itt látom az összefüggést a zene és a szak-
mai életem között. A kórusban, vagy egy élő 
zenekarban is alapkövetelmény az egymásra 
figyelés, alkalmazkodás, összhang és az együt-
tes energiák közvetítése. A zenei úton kísérők-
kel, segítőkkel és társakkal haladok.”

Zenei és énekesi hitvallása:
Az ének szebbé teszi az életet, mely-

nek célja a belső világunk megismerése és 
kiteljesedése. Azonban még fontosabbnak 
tartja, hogy nemcsak egymásnak, hanem 
másoknak is örömet tudjanak szerezni 
csapatban, harmóniában, egységben. Az 
éneklés boldogságot és tapasztalatszerzést 
jelent számára. A zene, az éneklés észrevét-
lenül fejleszt számos más képességet is. Egy 
időben hat a két agyféltekére, formálja az 
értelmet és az érzelmeket. Véleménye sze-
rint: „A ritmus javítja a figyelmet, a koncentrá-
ciót és a határozottságot. A dallam formálja 
az érzelmi világot. A hangszín és a hangerő 
fejleszti a zenei hallást. Az ének, és a zenére 
való mozgás pedig állóképesség javító, testne-
velő hatású. A hangszeres zenetanulás szintén 
pozitív változásokat okoz az agy bizonyos terü-
letein. Ezáltal javulnak a mentális képességek, 
mivel a hangszeren való játék fejleszti az össz-
pontosítást és pozitívan hat a memóriára is. 
A közös éneklés, zenélés pedig egyéb kész-
ségeket is fejleszt, például a másikra való 
odafigyelést és az érzékelést is. Mindemellett 
közvetve, vagy közvetlenül olyan területek is 
fejlődnek a zene által, mint az egyensúlyérzék, 

A színpadon Tunyogi Dóra hadnagy

A külön díjat átadja Aulechla József ezredes
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a finommotorika, a vizuális észlelés, az auditív 
információk feldolgozása, a beszédkészség, és 
a szociális érettség.”

Az első nyilvános szereplése a 2000-es 
évek második felében volt az akkori Funk 
Towel zenekarral. Ezt követően 2014-ben 
a Street Art Choir kórusvezetőjeként egy 
igazán kreatív csapatot állított össze és itt 
ismerte meg a zenésztársát, akivel barát-
nők lettek és rendkívül jó összhangban 
dolgoznak azon, hogy pozitív érzéseket 
közvetíthessenek. A zenélés természetes 
kiegészítője az éneklésnek. A zongora mel-
lett, kedvenc hangszere a szaxofon. Úgy 
érzi, hogy a könnyűzenei műfajban mozog 
otthonosabban, de közeli céljai között sze-
repel a komolyzenei és a mélyebb zeneel-
méleti ismeretek elsajátítása is.

Vajon mit jelent Tunyogi Dóra hadnagy 
számára az éneklés? A feszültség leveze-
tése? A pillanatnyi érzelmi világ sajátos kife-
jezésmódja? Különleges hobbi, mely már 
több mint hobbi, azaz életforma? A rivalda-
fény kedvelése, a mozgás öröme….?

A kérdésekre így válaszolt: „A zene a 
lélek szava, a lelkiállapot legjobb ábrázolója.
A zene egy közösséghez tartozás, csapatmunka, 
öröm, boldogság. A zenével ösztönös érzéseket 
és értékeket közvetíthetünk. Rám pozitív hatást 
gyakorol a zenélés, s rajta keresztül szeretnék 
átadni a hangulati elemekből és önmagamból 
is. Ahogyan a nóta is megfogalmazza: „Az légy, 
aki vagy! Érezd jól magad!”. Ennek szellemében 
élem a mindennapjaimat. A zene egy eszköz a 
boldogság eléréséhez. Kiszakadok a minden-
napi mókuskerékből, az irodai számítógépes 
életből és a szeretet által kreatív tevékenységet 
folytatok miközben készülünk egy eseményre, 
vagy énekelni tanulok.  A zene szeretetet ébreszt 
és reményt önt az emberekbe. A zene, a ritmus, 
az ütem és a dallam a szélben, a hullámokban, 
az állatokban, az emberekben, a rohanó pata-
kokban, a gyerekek sírásában és mindenben 
jelen van. Zene felemel, harmóniát teremt, inspi-
rál, erősít, megnyugtat, megvigasztal, megszűn-
teti a gondokat. A kellemes dallamok erőteljes 
hatást gyakorolnak minden élőlény elméjére és 
fizikai természetére. 

Fellépések, versenyek, 
díjak, elismerések:

2006-tól napjainkig különböző 
együttesek: Dorien, Wattamen, 
Funk Towel, Boogie Fathers, Krea-
tív Örömszerzés (KÖSZ) zenekar;

2010: Megasztár: Vígszínház;

2011-től fellépések: Flashmob 
szereplések, kórusfellépések a Street 
Art Choir együttesel és az Univers-
itat Bonn egyetemi kórussal; 

2012: Metrómulatós videoklip: 
622 ezer megtekintés;

2013: AVON voice competition 
(nemzetközi énekverseny);

2015: X-Faktor: tapasztalatszerzés;

2016: Óbudai Egyetemi Kollé-
gium énekverseny zsűritagja;

2019: „Lehet Egy Csillaggal 
Több”, a MH tehetségkutató ver-
senye: döntő és különdíj.

SIKERES HOBBY

Tunyogi Dóra hadnagy munkaközben
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 A megfelelő légzés és mozgás elsajátítása a 
mindennapi életben is létfontosságú szereppel 
bír. Az éneklés a világ komplex befogadását, 
az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehe-
tőségét segíti elő, mely az egyik legértékesebb 
emberi alapképesség. A pozitív élmények ala-
kítják ki a pozitív emberi tulajdonságokat. 
Az éneklés felüdít, fellelkesít, megmozgat, 
összhangba hoz, együttműködésre sarkall és 
egészséges is. A bennünk rejlő energiák fel-
szabadítása és az intenzív lelki folyamatok 
szépíthetnek, de ahogyan a belső harmónia és 
elégedettség megszépít, ezzel összefüggésben 
az éneklés által kialakult öröm mindenfélekép-
pen áthatja a testet és a lelket, mely érzékel-
hető az egyéni és környezeti szinten is.”

A katonai hivatás és a 
muzikalitás összhangja:
A katonai hivatás igazán férfias tevékeny-

ség, s az olvasó joggal vélelmezheti azt, 
hogy a művészi hajlammal megáldott sze-
mélyek általában lelkileg is érzékenyebbek, 
s ennek alapján sokkal nehezebben képesek 
magukat alávetni a katonás fegyelemnek. 
Tunyogi Dóra hadnagy nem katonacsa-
ládból származik. Az ő döntése volt, hogy 
erre a pályára lépett. „Önálló döntés vezérelt, 
amikor katonai szolgálatra jelentkeztem. Az 
akkori főnököm támogatásával indultam el 
egy új irányba. Ez a közeg lehetséges, hogy erő-
sebb és keményebb embert faragott belőlem, 
de a bennem rejlő érzéseket senki nem veheti 
el tőlem. A feladataimat a legjobb tudásom 
szerint igyekszem ellátni, köszönöm az elöljá-
róknak a támogató hozzáállást. A fegyelem 

szervezettséget eredményez, ami a hatékony 
munkavégzés előfeltétele. Fegyelemre, alá-
zatra, összpontosításra a zenei tevékenységben 
is szükség van. Ahol rend és fegyelem van, ott 
remélhetőleg a tisztelet és a becsület is meg-
jelenik. A zenei tevékenység sem valósulhat 
meg az említett értékek és fogalmak ismerete 
nélkül.”

Szavai szerint a sikernek is, mint min-
den más fogalomnak megvan az egyedi 
értelmezése. Amikor az ember a színpa-
don a közönség előtt állhat az már egy 
végeredményt jelent.  Számára a siker 

az, amikor lehetőséget kap arra, hogy a 
pillanatnyi érzéseit közvetíthesse. Siker-
nek tekinti az eredményes egyetemi 
tanulmányait. Az olyan szakterületek 
megismerésének lehetőségét, mint a 
honvédelem, biztonságtechnika, árvíz-
védelem, környezetvédelem, mérnöki 
tudományok és a zenekultúra. Sikernek 
tekinti, hogy tudományos elemzéseket is 
folytathatott és az egyetemi katedrán is 
taníthatott. Azonban legnagyobb siker-
nek a lelki nyugalom elérését tekinti, 
hiszen a változás állandó és ehhez alkal-
mazkodni kell. „A zene számomra szimbo-
likusan pontosan ezt jelenti. Belső ösztönző 
energiával hat rám a zeneelmélet ismereté-
nek igénye, az alkotás vágya, a szeretet köz-
vetítésének megkísérlése.” 

Elképzelései a jövőt illetően: 
Természetesen folytatni és fejleszteni 

kívánja szakmai tevékenységét és zenei 
ismereteit. Belső igénye, hogy tovább halad-
jon ezen az úton, azaz szeretné megvalósí-
tani az újabb és újabb álmait, céljait. Vannak 
ugyan nehezebb napjai, de a hosszú távú 
tervei eléréséhez időre és sok-sok munkára 
lesz szüksége. „Az életünk meséjében színes 
a paletta, megmérettetünk a szerepekben, 
melyekben a fő cél az egyensúly megtalálása. 
Hiszek a női erőben.”

Oláh Antal
Fotó: honvedelem.hu/

Dévényi VeronikaA döntő összes résztvevője, a zsűri és a díjakat átadó elöljárók

Tunyogi Dóra hadnagy
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AKKOR ÉS MOST

2002/2
 – Mitől érzed magad jól egy szerepben?

 – Általában minden szerepben jól érzem magam. Az ember azért lesz szí-
nész, mert rengeteg oldalát meg tudja mutatni önmagának. Megtalál 
olya dolgokat, amiket a mindennapi életben nem tudna felfedni magából. 
Szeretek színész lenni, mert az embernek az a dolga, hogy önmagát adja. 
Olyan nincs, hogy belefáradnék egy szerepbe, az a fajta ember vagyok, aki 
a magánéletében egyáltalán nem érzi olyan magabiztosnak vagy bátornak 
magát, mint a színpadon, a színpadon kitombolhatom magam, és önma-
gam lehetek, ez az életben nem olyan egyszerű. A színpadon különféle 
megvilágításban, de mindig te vagy ott. A szerepek soha nem múlnak el, 
egész életedben veled vannak, meghatározó emlékek.

2020/2
 – Mitől érzed magad jól egy szerepben? 

 – 44 éves vagyok. Vannak témák melyek szívügyeim. A női sorsokat mélyeb-
ben érintő témák és szerepek manapság jobban érdekelnek. Ezekben a sze-
repekben már a saját tapasztalataimat is használom, de imádok nevettetni, 
szeretem érezni a nézők felől áradó jókedv energiáját, ezért szeretem az 
olyan szerepeket is, ahol megmutathatom a bohóc énemet. Sajnos a tér-
dem már nem a régi, régen sok táncos szerepet játszottam, utoljára 6 évig a 
Madách Színház Macskákban Bombalurina szerepét, illetve a Gergely Theá-
ter Pánik a fedélzeten című előadásban táncoltam és énekeltem, de már itt 
is nagyon oda kellett figyelni a térdemre.

A 23. évfolyamában járó Sikeres Nők 
méltán elmondat magáról érettséget, 

sikeres múltat, és számos nagyszerű 
mélyinterjút olyan emberekkel, akikre 

Olvasóink mindig kíváncsiak. 
AKKOR ÉS MOST című rovatunkban 
visszatérünk időben is legkedvesebb 

interjú-alanyainkhoz, szembesítjük őket 
sok évvel ezelőtti énükkel, és kíváncsian 

várjuk válaszaikat a jelenkorukat 
firtató kérdéseinkre. Fábián Anita 

az a művész, az az ember, az a nő, 
aki minden „korban” és mindenkor 

Olvasóink érdeklődését élvezheti. 
Lássunk neki, mint nyilatkozott AKKOR 

(2002/2, 2011/10) és MOST (2020. 02.)

FÁBIÁN ANITA
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FÁBIÁN ANITA
2002/2

 – Melyik szerepeidet szereted a legjobban?

 – Vannak szerepek, amiknek nagyon sokat 
köszönhetek és vannak, amiknek keve-
sebbet. Vannak kiemelt szerepek, ilyen pl. 
az első szerepem, mivel emiatt kaptam 
meg a következőt és így tovább. A Holy-
lywoodi mesékben nagyon szerettem ját-
szani Nellymant, mert egy nő kínjairól szól, 
megsirattam a Margit királynőt, nagyon 
szerettem játszani a Lovakat lelövik ugye? 
c. darabban. Sokat köszönhetek az Oszt-
rigás Micinek, szerettem a West Side Story-
ban Anita szerepét, mert táncolni kellett 
és énekelni. persze az embernek vannak 
kedvencei, úgy gondolom, hogy minden 
színésznőnek ajándék eljátszani az Oszt-
rigás Micit. Főleg főszerepeket szeretek 
játszani, szeretek sokat a színpadon lenni, 
mert az nagyon jó dolog. Azt mondják, 
hogy nincs kis színész, csak kis szerep, de 
ez nem igaz. 

2020/2
 – Melyik szerepeidet szereted a legjobban?

 – Budapesten az óriási kedvenc még a Buda-
pesti Kamaraszínházban játszott Galócza 
című előadásban Ankica Toplac szerepe 
volt, imádtam a Macskák Bombalurináját 
a Madáchban, de pofonvágott és nagy 
szerelemmel játszottam a Goodbye Char-
lie című előadásban Charlie szerepét a 

Gergely Theáternél. Mai napig játszom, 
már 4 éve a Hatan pizsamában című előa-
dást a Játékszínben, amelyben ott van az 
a vidámság, az energia amivel nem lehet 
betelni, de a Pécsi Harmadik Színházban az 
Örömlányok végnapjai című szórakoztató 
előadásban is „bohóc” élmény színpadra 
vinni Lilu szerepét. 8 évig játszottam a 
Játékszín Jutalomjáték című előadásá-
ban, ahol úgy megszerettem a kollégákat, 
hogy még mindig hiányzik a társaságuk. 
Ezek mellett nagy kedvencem volt a TV2 
Jóban rosszban című sorozatában Szilvia 
szerepe. Szilvia 8 évig volt szervesen az éle-
tem része, neki köszönhetem az országos 
ismertséget, örökké hálával fogok gon-
dolni erre az időszakra.

2002/2
 – Miről szoktál álmodozni?

 – Nem nagyon szeretek álmodozni. Csak 
arról, amiről tudom, hogy nem csak álom, 
nem szoktam pl. plátói szerelembe esni, 
vagy csak nagyon ritkán. Céljaim vannak, 
amik nem szabad, hogy álmok maradja-
nak. Mindig felkészült akarok lenni arra, 
ami következni fog. Magammal kap-
csolatban egészen egyszerű dolgokra 
vágyom. Szeretnék önmagam maradni, 
szeretném nagyszerű emberekkel körül-
venni magam, szeretnék jó emberré válni. 
Persze szeretnék nagy színésznő is lenni. 
Az ember építgeti önmagát. Ezek a célok.

2020/2
 – Miről szoktál álmodozni?

 – Már szeretek álmodozni. Talán mások 
az álmaim mint 20 éve, azóta már plátói 
szerelembe is estem, amit cseppet sem 
bánok. Álmom, hogy ebben az újból 
újra kezdéses időszakban újra megtalál-
janak szakmailag nagy lehetőségek. Van 
már egy 15 éves lányom, az ő boldogsá-
gával kapcsolatban kezdődik már min-
den álmom, szeretnék még sokat utazni, 
sokáig szerelmesnek lenni, már odafigye-
lek az egészségemre is, szeretném meg-
tartani a lelki békém, jó lenne még valami 
nagy dolgot tenni talán a nők jogaival 
kapcsolatban és az állatvédelemben. Ez jó 
lenne, ha megvalósulhatna.

2002/2
 – Hol végeztél, milyenek voltak a tanulóévek?

 – A pécsi Művészeti Szakközépiskolában 
végeztem, ott elve sok színjátszást tanul-
tunk. Kedves mesterem volt Uhrik Dóra. 
Négyéves korom óta táncoltam, már gye-
rekkoromban is sokat szerepeltem a Pécsi 
Nemzeti Színházban. Mivel kislánykorom-
ban és középiskolás koromban is sokat 
játszottam, így nem volt meglepő, hogy 
érettségi után ide kaptam szerződést.

2020/2
 – Hol végeztél, milyenek voltak a tanulóévek?

 – Erre már 18 évvel ezelőtt válaszoltam. 
Azóta 6 évig voltam a Budapesti Kamara-
színház tagja, 6 évig játszottam a Madách 
Színház Macskák című előadásában, 9 éve 
játszom mint szabadúszó a Játékszínben. 
3 évig játszottam az Abigélben Zsuzsanna 
szerepét, a Gergely Theáter 2 évig adott 
szép szerepeket, a Pécsi Harmadik Színház 
Moravetz produkció is a színházam, és a 
TV2-nél eltöltött 8 év is meghatározó volt. 
Most kifutó előadásaim vannak, idén nem 
volt bemutatóm, de volt egy tartalmas 
szerepem a 200 első randiban, elkezdtem 
újra tanulni, képezni magam, kialakítani 
egy B verziót mert a koromnak megfele-
lően most én is érzem a szakmai bizony-
talanságot. Ezért örömmel vállaltam egy 
előadói felkérést, felnőttképzéseket tar-
tok, mint tréner. Szakmámba vág és egy 
csodás izgalmas feladatnak élem meg, 
amit ugyanolyan szenvedéllyel végzek, 
mint a színészi munkát. De ez cseppet 
sem változtat azon, hogy imádok szí-
nésznő lenni.
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2002/2
 – Milyen fontossági sorrendet állítottál 

fel magadnak az életben?

 – Mindig a hangulatomtól függ, hogy 
mi a fontosabb, a színház vagy a szere-
lem. Persze igazából a kettőt nem lehet 
elválasztani egymástól. Nem akarom, 
hogy az életem olyan irányba menjen 
el, hogy a színházért túl nagy áldozato-
kat hozzak. Szükségem van mindkettőre, 
fontos, hogy játszhassak a színházban, 
és szükségem van társra is. Nem is iga-
zán a szerelem a fontos, hanem, hogy 
legyen társam, hogy lehessek valakié 
– azt hiszem ezt Ady mondta. Abban 
nem hiszek, hogy a legfőbb boldogság 
a színpad. Ha egész életedben a szín-
ház a legfontosabb dolog, akkor ott 
valami hiányzik. Szeretnék boldog lenni 
a magánéletben és a színpadon is. Ez a 
kettő így együtt a legnehezebb. Termé-
szetesen nem lehet a színházat pótolni 
egy emberrel. Ki kell találni valakit, akivel 
ezt az egységet meg tudom teremteni. 
Ez nem is olyan könnyű dolog, egy szí-
nész életritmusa egészen más, azonkívül 
szinte kötelezően önzőnek kell lennie, 
a partnernek nagyon meg kell tanulni 
alkalmazkodni. Ha egy színházi ember 
egy civilben találja meg a párját, akkor 
nagyon szerencsének kell lenni, mivel 

egy civilnek igen nehéz megértenie, 
hogy miről is szól ez az egész. Nekem 
sem nagyon voltak civil partnerim, per-
sze a lényeg az, hogy szeretet legyen, és 
értse meg a másik, hogy milyen rendszer 
szerint zajlik az élted. A színház nem egy 
könnyű eset.

2020/2
 – Milyen fontossági sorrendet állítottál 

fel magadnak az életben?

 – Még mindig úgy vélem, hogy akkor 
érzem magam igazán jól, ha a mérleg 
két nyelve egyensúlyban van. Ezt sosem 
volt könnyű megteremteni. 5 éves kora 
óta egyedül nevelem a kislányomat, az 
életem a logisztika. Nyilván Pipi lányom 
érkezése megváltoztatta a sorrendeket. 
De igazából megtanultam a pillanat-
ban élni, alkalmazkodni. Nekem mindig 
az a legfontosabb, amit éppen csinálok. 
Ha a gyermekemmel és a családommal 
vagyok akkor azért vagyok hálás a sors-
nak, ha színpadon lehetek és játszom, 
akkor azért mondok köszönetet az égnek. 
Ha sokat dolgozom akkor azért vagyok 
boldog, hogy ezt megtehetem, ha keve-
set dolgozom akkor annak örülök, hogy 
többet lehetek a családommal. Ma már az 
a legfontosabb, hogy minden akadályra 
felkészült is legyek egyben.

2002/2
 – Próbálkoztál, próbálkoznál-e filmmel?

 – Kis próbálkozásaim voltak. Játszottam a 
Kisvárosban és Balikó Tamás csinált egy fil-
met a Popfesztiválról, amiben szerepeltem. 
Sajnos nagyon nehéz dolog úgy beke-
rülni filmekbe, hogy az ember Pécsett 
van, nehéz eljutnom a castingokre. Leg-
szívesebben játékfilmben játszanék, de 
manapság ilyen már nincs, most a soro-
zatok mennek, de én azokat nagyon nem 
szeretem. Meghirdetik a castingoket és 
mindenféle nem foglalkoztatott színészek, 
munkanélküliek, egyetemisták mennek 
el és egy csapásra sztárok lesznek. Persze 
lenne az a pénz, amiért én is mennék jász-
tani. Iszonyatos ismertséget lehet szerezni 
így, elmondasz egy mondatot, és másnap 
már a sorozatbeli neveden szólítanak az 
utcán. Én inkább bizonyos rendezőkkel 
dolgoznék szívesen. Sajnos csak az idő-
sebbeket tudom említeni, Makk Károlyt, 
Jancsó Miklóst, Szabó Istvánt, nekik akár egy 
mondottal is elmennék játszani, ingyen. 
A fiatalok közül csak Szász János neve jut 
eszembe, de remélem, hogy ez csak az 
én feledékenységem, bár sajnos úgy tűni, 
hogy a fiatal rendezők nem kapnak lehe-
tőséget. Szívesen szerepelnék mozifilmek-
ben. Vannak színésznők, akik végigvitték az 
álmaikat. Én is szeretnék ilyen lenni.

AKKOR ÉS MOST
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FÁBIÁN ANITA
2020/2

 – Próbálkoztál, próbálkoznál-e filmmel? 

 – Próbálkoztam ;-))))

2002/2
 – Milyen esélyeid vannak egy országos 

karrierre, vágysz-e erre?

 – Butaság lenne, ha azt mondanám, hogy 
nem. Persze, hogy szeretném, sőt világkarri-
erre vágyom. Bár erre kevés esélyem van. Az 
országos karrier azt jelentené, hogy beke-
rülnék egy sorozatba, úgy gondolom, hogy 
tartok már azon a szinten, hogy játszhatnék 
egy ilyenben, most igazából várom a sze-
rencse pillanatát, és akkor nyakon csípem, de 
nem mindenáron. A színházat nem szabad 
elhagyni, hiszen a színésznek ez a legfonto-
sabb dolga. Én a nehezebb utat választot-
tam, azzal, hogy nem mentem főiskolára és 
vidéken maradtam. Az a lényeg, hogy fel kell 
kerülni Pestre és mozgolódni kell az ottaniak 
között, egy főiskolás négy év alatt megismeri 
azokat az embereket, akikre szüksége lesz. 
Nekem lehet egy egész élet kell. Nagyon 
furcsa dolog számomra az, hogy a színészek 
másodállásban dolgoznak, úgy gondolom, 
hogy ezt a pályát nem lehet így csinálni.
A főiskolára is felvesznek olyan embereket, 
akinek senki nem mondta el, hogy alkal-
matlan a pályára, ezért látok nagyon sok 
boldogtalan és sikertelen színészt. Úgy gon-
dolom, hogy most már megállnám a helyem 
a „nagy pesti fiatalok” között. Hála Istennek 
én mindig színész szerettem volna lenni, 
de sajnos azt tapasztalom, hogy senki sem 
figyel arra, hogy én itt Pécsett mit csinálok. 
Ugyanakkor Pesten az már nem fontos, hogy 
egy színházban családias legyen a hangu-
lat, mindenki rohan, hajtja a másodállást. Én 
ugyan még nem voltam pesti színésznő, de 
azt gondolom, hogy Pesten egészen ritka, 
hogy előadás után a színészek még össze-
jönnek beszélgetni, itt Pécset ez még rend-
szeresen így van, és ez még nem is hasonlít 
azokhoz a bulikhoz, amiket az előző színész-
generáció tagjai mesélnek. Ma már mindenki 
rohan, nincs erre idő, mi is egyre inkább, de 
úgy gondolom, hogy Pesten a dolog még 
személytelenebb.

2020/2
 – Milyen esélyeid vannak egy országos 

karrierre, vágysz-e erre?

 – Az esélyt megkaptam, éltem is a lehe-
tőséggel. Szirtes Tamás mondta egyszer 
nekem: „Anita maga olyan jó színésznő, 

mostantól arra törekedjen, hogy megis-
merjék.” Aztán 8 évig szinte minden este 
a képernyőn voltam. Még mindig meg-
ismernek. Szeretem. Nagyon remélem, 
hogy még vár rám sorozat, mozi, imádok 
forgatni. Manapság már sokaknak mana-
gementje van, úgy látom övék az elsőbb-
ség. Manapság a barátságok és az érdekek 
hamarabb határozzák meg, hogy beke-
rülsz- e egy produkcióba, mint a tehetsé-
ged vagy a szakmai múltad. Én édesanya 
vagyok, nincs időm arra, hogy minden 
este bemutatókra járjak, kapcsolatokat 
építsek, eladjam magam felvillantva a 
„csodálatos” külsőmet, személyisége-
met, humoromat, befolyásomat. Castin-
gokra járok, régen mindig megéreztem, 
hogy megkapok-e egy szerepet, ma már 
tudom nem mindig az számít jó voltam e. 
Ehhez kell alkalmazkodni lélekben.

2002/2
 – Kitől tanultál a legtöbbet?

 – Mindenkitől tudok tanulni. Imádom 
figyelni az embereket, akkor is, ha csak 
leülök egy parkban. Sokat tanultam az 
édesanyámtól, és azoktól a férfiaktól, akik-
kel összehozott a sors, ahhoz, hogy milyen 
nő vagyok, hogy milyen színésznő vagyok, 
nekik hihetetlenül sok közük van. Mostani 
szerelmem az eddigi legnagyobb vele úgy 
vagyunk, mint két bolond. Tőle azt fogom 
megtanulni, hogy ne legyek fekete-fehér, 
hogy másokat ne akarjak megváltoztatni, 
Ha az ember szeret valakit, az annyi min-
denhez erőt ad. Hiszek benne, hogy van-
nak még a világban jó kapcsolatok, úgy 
gondolom, hogy ezen kapcsolat mellett 
majd felnövök. Sokat köszönhetek Uhrik 
Dórának, aki engedte, hogy már középis-
kolásként játszhassak és Vári Évának, aki a 
barátságába fogadott. Balikó Tamásnak, 
hogy volt bizalma rám osztani a szerepe-
ket és végig bízott bennem.

2020/2
 – Kitől tanultál a legtöbbet?

 – A névsor a régi, de kibővülhetne még 
Szirtes Tamással, Gálvölgyi Jánossal vagy 
Hernádi Judittal. Vári Éva még mindig az 
életem fontos része, barátom, mentorom, 
családom.

2002/2
 – Meséld el kérlek egy rendkívüli élményedet!

 – Egyszer fogtam magam és vettem egy 
buszjegyet Párizsba. Felszálltam a buszra 

teljesen egyedül, még azt sem tudtam, 
hol fogok majd aludni.  Közben rájöttem, 
hogy nincs is pénzem arra, hogy Párizsban 
szállást fizessek, a buszon mindenki azt 
mesélte, hogy kihez megy éppen, én meg 
gondoltam legfeljebb a szabad ég alatt 
alszom, hiszen úgyis nyár volt. A buszon 
aztán kaptam egy címet, egy ’56-ban 
kivándorolt magyar festőművészet, volt 
neki egy még fel nem újított lakása, ami-
ben ingyen lakhattam. Nagyon sok ember-
rel megismerkedtem, persze elég feltűnő 
volt egy fiatal turistalány Párizsban, egye-
dül. Sohasem tévedtem el. Párizs nagyon 
logikus város. A magam ura voltam és volt 
egy lakásom Párizsban. Mindentől meg 
voltam hatódva, attól például, hogy láttam 
egy eredeti Picassót-t. Csak azt sajnálom, 
hogy a színház zárva volt.

2020/2
 – Meséld el kérlek egy rendkívüli élményedet!

 – Sok-sok rendkívüli élményben volt már 
részem. Ez talán azért van, mert kellő 
bátorsággal élem az életem, Szeretem a 
szabadságot, a természetet, különleges 
kapcsolatom van a lányommal, Keveházi 
Lili Pipivel. Egyszer beutaztuk Horvátor-
szágot autóval úgy, hogy az autóban is 
aludtunk. Minden nap spontán volt, nem 
tudtuk mit hoz a holnap, csak vándorol-
tunk városról-városra, tengerpartról a 
hegyekbe, falvakon át. Csodás volt Pipi-
vel 10 napon keresztül ilyen intenzíven 
és ilyen kalandosan együtt élni. Sokat 
csibészkedtünk, sokat nevettünk. Egyszer 
egy róka merészkedett az autónkhoz, 
másnap találtunk egy gyönyörű tavat, 
ahol egy lélek sem volt csak mi fürödtünk, 
de olyan is volt, hogy egy kilátón ébred-
tünk és lélegzetelállító panoráma tárult 
elénk. Aztán volt, hogy reggel a helyiek 
ételt hoztak az autónkhoz, akkor még el 
is sírtuk magunkat, úgy meghatódtunk. 
TV híján esténként lámpafénynél felol-
vastunk egymásnak, így kiolvastunk két 
könyvet. Csuda klassz volt!

2011/10
 – A Pécsi Nemzeti Színház után 

egyből a sorozat következett?

 – Nem. A Budapesti Kamaraszínház-hoz 
kerültem, itt voltam 6 évig. Közben férjhez 
mentem és hamarosan megszületett a 
kislányom Pipi, de még az ő megszületése 
előtt jelentkeztem castingra, úgy éreztem, 
hogy ez nekem most sikerülni fog. 
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Jó volt a megérzésem, de én akkor éppen 
várandós kismama voltam, ami ugyan 
még nem látszott, de amikor kiderült, 
hogy hamarosan más szerep vár rám, azt 
mondták, várjam meg, amíg megszületik 
a gyermekem, és ha már készen leszek a 
munkára, akkor ismét jelentkezzem. 
Négy és fél év telt el otthon, amit már nem 
cserélnék el semmi másért. Olyan ajándék 
volt számomra a kislányommal eltöltött 
időszak, hogy az hiszem egyetlen szerep 
sem jelentett volna felhőtlen boldogsá-
got akkoriban. Úgy hiszem ez jó volt így, 
hiszen egy kisgyerek mellől elmenni dol-
gozni, nem egyszerű feladat. Amikor úgy 
éreztem, hogy mos már Pipi és én is készen 
vagyunk arra, hogy már nyugodtan mehe-
tek dolgozni akkor ismét jelentkeztem a 
válogatásra, így kaptam meg Szilvia szere-
pét a Jóban Rosszban c. filmsorozatban. 
Fábián Anitának a Jóban Rosszban. c soro-
zat hozta meg az országos ismertséget. 

2020/2
 – A Pécsi Nemzeti Színház után 

egyből a sorozat következett?

 – Az előzőekben már erre választ adtam. 
A Pécsi Nemzeti Színház után 6 év Buda-
pesti Kamaraszínház következett, aztán 
szabadúszás. Madách Színház, Játékszín, 
különböző utazó produkciók, így bele-
kóstoltam az intenzív turnézás izgalmas 
de fárasztó világába, és közben 8 évig 

csináltam a sorozatot, 3 évig a lányommal 
játszottam együtt. Nagyon szorgalmas és 
dolgos évek voltak, nem csoda, hogy elfá-
radtam és pihenésre vágytam. Lányom 
nyolcadikos volt ott akartam mellette 
lenni a felvételi időszakában, Kiskutyám 
Mese nagyon megöregedett, én ápol-
tam őt és kísértem utolsó útjára, ezenkívül 
szükségem volt az elmélyülésre, a feltöl-
tődésre. Ezen vagyok most túl.

2011/10
 – Boldog ember vagy? Szeretnél 

valamit változtatni?

 – Most minden úgy jó ahogy van. Nehéz 
időszakon vagyok túl. Teljesen át kellett 
értékelnem mindent. Sokat tanultam az 
elmúlt időszakból. Úgy érzem most a meg-
érdemelt nyugalom vesz körül. Nagyon 
szeretek a Jóban Rosszban-ban dolgozni. 
Imádok forgatni, szeretem a kollegákat. 
Kevés színész és rendező mondhatja 
azt, hogy rendszeresen filmet készíthet. 
Minden nap megköszönöm a sorsnak, 
hogy lehetővé teszi számomra azt, hogy 
naponta kamera elé állhatok és emellett 
színházi szerepekben is játszhatom.

2020/2
 – Boldog ember vagy? Szeretnél 

valamit változtatni?

 – Volt idő, amikor nagyon óvatos voltam 
ezzel a szóval. Most azt mondom, igen én 

Fábián Anita megtaláltam a bennem rejlő 
boldogságot, amit képes vagyok megosz-
tani a szeretteimmel, ismerem a „démon-
jaimat”, bátran szembe nézek velük, nem 
folytok el, tudok változtatni, elfogadom 
és szeretem azt a nőt, aki a tükörből visz-
szanéz rám. Kiállok magamért, vigyázok 
az egészségemre, már nem hagyom, 
hogy vesztesként gondoljak magamra, 
ha valami nem sikerűl. Örülök, hogy még 
mindig úgy tudok őrülni dolgoknak, mint 
egy gyerek, vállalom, hogy nem min-
denkit szeretek és elfogadom, hogy nem 
szerethet mindenki. Büszke vagyok arra 
amilyen anya és felnőtt nő lett belőlem. 
Szeretem az életet minden nehézségével 
együtt. Ez vagyok én.

2011/10
 – Pipi lányod követni fog a pályán?

 – Nem tudom. Azt látom, hogy érzékeny 
lelke van és érdeklődik sok minden iránt. 
Gyakran vittük az Operába és mindig 
érdeklődve hallgatta a zenét. Előadás 
után a kérdések sokaságát tette fel. Ő 
most első osztályos, és ha felmerül a kér-
dés, hogy mi szeretne lenni, mindig azt 
válaszolja, hogy állatorvos. Ösztönösen 
szereti az állatokat, még a bogarakat is. 
Van egy kutyusunk, aki természetesen 
mindkettőnk kedvence. Bármi is szeretne 
lenni, támogatni fogom abban, amit hiva-
tásának választ majd.

2020/2
 – Pipi lányod követni fog a pályán?

 – Pipi most elsős gimnazista, illetve kilen-
cedikes. Sok szempontból látom magam 
benne. Tudom, hogy tehetséges ennek 
ellenére én szeretném, ha egy kicsit 
nagyobb biztonságot adó pályát válasz-
tana... de nem én döntök, hanem ő. 
Érzékeny, intelligens és gyönyörű. Elő-
fordul, hogy mostanában újra emlegeti, 
színésznő szeretne lenni... hát legyen, ha 
ez őt boldoggá teszi. Erős lélek, nem egy 
áldozat típus. De ott van még a vágyai 
között az állatorvosi pálya is, és legújab-
ban a korboncnokság is. Én annyit kér-
tem, ha színésznő szeretne lenni tanuljon 
meg olyan szinten néhány idegen nyel-
vet, hogy külföldön is dolgozhasson. 
Ezenkívül fejlessze a tánc és ének tudását. 
Nagyon jól beszél angolul, most spanyolt 
is tanul. Nekem az a fő, hogy boldog 
legyen.

– Szerk. – 

AKKOR ÉS MOST
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Teremi Trixi
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TEREMI TRIXI

Bevallom, elfogult vagyok a riportalanyommal, neveze-
tesen Teremi Trixivel, akire anno két népszerű szakember, 
egy primadonna és egy szubrett is felhívta a figyelmemet. 

Az egyik Gencsy Sári egykori primadonna, Trixi énekta-
nárnője, a másik Zentay Anna ragyogó szubrett, aki örökre 
beírta magát a hazai operett aranykönyvébe, Trixiben
egyenesen az ő utódját látta. „Hasonló pici, tele energiával, 
mint én voltam” - mondta róla. 

Az említett operetthírességek nagy jövőt jósoltak az 
apró, aranyos, cuki, tűzrőlpattant, tizenkilenc éves hölgyi-
kének, akire nem véletlenül figyelt fel már főiskolás korá-
ban a Fővárosi Operett Színház karmestere Váradi Katalin
és ajánlotta be a zseniális kislányt a színházába. 

Első bemutatkozása a Mosoly országában volt, Mi szere-
pét játszotta. Ő volt az első és azóta is utolsó, akinek az 
Operett Színház már főiskolásként több főszerepet osztot-
tak ki.  Nem vitás, Teremi Trixit az isten is szubrettnek terem-
tette. A szakma nem érdemtelenül Bársony Rózsi, Lehoczky 
Zsuzsa, Zentay Anna, méltó utódjának tartotta. 

Nem véletlenül szavazta meg részére, minden idők 
legfiatalabb szubrettjének a társulat a Bársony Rózsi díjat.
A későbbiek során is több trófeát gyűjtött be, legutóbb 
tavaly tavasszal Kálmán Imre-díjas lett, amelyre különösen 
büszke. 

MIÉRT LETT TRIXI és NEM BEA? 
Köztudott, hogy a Beatrix nevű hölgyeket általában Beá-

nak becézik. Teremi Beatrix esetében mégis másként ala-
kultak a dolgok. Egy osztrák Európa bajnok jégtáncosnő 
akaratlanul is részese lett a különös névváltoztatásnak. 
– Apukám imádta nézni a jégtáncos közvetítéseket, ame-

lyeket korábban gyakran közvetített a televízió. Egyik 
kedvence Trixi Schuba ausztriai jégtáncosnő volt. Sze-
retett volna belőlem is sportolónőt nevelni, első lépés 
volt, hogy Schuba kisasszonyhoz hasonlóan én is Trixi 
legyek. Ha nem is lett belőlem jégtáncos, a színpadi par-
ketteken itthon és a világ majdnem minden részében 
rengeteget táncoltam és táncolok most is. 
Azt állítják a szakemberek, az operett műfaj királynői a 

primadonnák. 
Nehéz vitatni, hogy ez valóban így van-e? 

KICSI A SZUBRETT,

DE ERŐS!
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Az operettek igazi nagyjelenete, amikor a 
primadonna díszes estélyi ruhában megje-
lenik és méltóságteljesen a hódolók sorfala 
között levonul a vörös bársonyba öltözte-
tett lépcsőkön. 

Még meg sem szólal, de a közönség 
vastapssal fogadja. Ez a királyi fogadtatás a 
szubrettnek nem jár ki „hivatalból.” 

 – Nem vágytál arra, hogy egyszer 

te is primadonna legyél? 

– Soha nem vágytam erre. Alkatilag a 
158 centiméteres magasságommal, 
nem vagyok primadonnának alkalmas. 
Imádom a szerepkörömet, és a szub-
rett színpadi lehetőségeit. Bolondoz-
hatok, táncolhatok, az operettirodalom 
legszórakoztatóbb, legpattogósabb, 
fülbemászó slágereit a dalszerzők a 
szubrett-táncoskomikus párnak írták. Mi 
kapjuk előadás közben a legnagyobb 
ismétlésekre bíztató tapsokat. 

REKORDER 
SZABADÚSZÓ
A sportvilágban négy úszásnemben tar-

tanak kisebb nagyobb versenyeket: gyors, 
mell, hát, pillangó. 

Szabadúszás az más kategória!
A színházi szakmában lett egyre népsze-

rűbb (?) Vagy inkább kényszerű kategória.
Trixi 2001 óta szabadúszó. Tizenegy évi 

operettszínházi tagság után önszántából 
váltott. Csekélység! Két év híján húsz éve.
A jelek szerint kiváló szabadúszó. 

Nem bánta meg sosem ezt a lépését, ha 
nem váltott volna az Operettben sok min-
den kimaradt volna az életéből. 

Többek között nem lehetett volna évekig 
tagja a belgiumi Vlaams Musik Theaternek. 

Egy–egy operettre darabszerződést 
kötött a békéscsabai, a győri, tatabányai, a 
soproni, miskolci, veszprémi, zalaegerszegi 
valamint a fővárosi József Attila és a Turai 
Ida színtársulatokkal. Évtizeden keresztül 
fellépett Kovács József Interoperett show 
műsorában.

Közben vendégszerepelt egykori színhá-
zában, a Budapesti Operettben is.

Elmondhatja magáról, hogy nem létezik 
olyan operett, amelyben ne játszott volna. 
ha a szubretteknek írt betétdalokat el kel-
lene énekelnie reggeltől-estig, eltartana.

Nos, ez nem semmi! – ahogy mondják 
pestiesen.

Két év óta a frissen alakult Nívót Produk-
ciós Színház vezető művésznője. A vezető, 
a szó minden értelmében igaz.

SIKER A SZÍNPADON

Kiss Zoltán állandó partnerével
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Férjével, Hábel Ferenccel  hozták létre szín-
házi vállalkozásukat, amelynek egyik tulaj-
donosa és vezetője.

Két gyermeke (a 9 éves Csege és a 21 
esztendős Fruzsina) közül az utóbbi imád 
táncolni, többször fellépett már Trixi műso-
raiban. Fruzsi lánya gazdasági egyetemre jár, 
de ezzel a családi háttérrel nem közömbös 
az operett iránt sem.

A TÜNDÉRI SZURBETT 
VAJON MILYEN 
KONYHATÜNDÉR? 
„Az élet célja semmi más csak jó evés és jó 

ívás” 
Ezt a kijelentés nem állítom, Zsupán dalát 

idézem a Cigánybáróból.
– Egyetértesz ezzel? – kérdem Trixitől. 

– Számomra soha nem ez volt a fő célom, 
hanem a boldogság érzete. Mindig erre 
törekedtem, ha a sors nem adta meg, 
akkor megkerestem. Az evés-ivást vissza-
fogottan kezelem. Fiatallány-koromban 
52 kiló voltam, most 60. Állandóan fogyó-
zom.

– Milyen vagy konyhatündérként?

– A próbák, szervezések, fellépések miatt 
ritkábban vagyok a konyhában, gyak-
rabban főz a férjem. Amikor bejutok a 
konyhába, szívesen sütök-, főzök, ilyenkor 
tényleg konyhatündérnek érzem magam. 

– Mi volta menü a karácsonyi ünnepek alatt?

– A halászlé és a sült kacsa. Ezeket az étele-
ket a férjem kiválóan készíti, én az édessé-

gek előállításában szorgoskodok. Somogy 
megyei kis faluban nőttem fel, jól isme-
rem a somogyi süteményeket. Készítet-
tem káposztás és sós túrós rétest.

Mivel is fejezhetném be a Trixivel készült 
írásomat? Nos, ilyen szubrett, mint ő, nem 
minden bokorban Terem (i)!

Kemény György

TEREMI TRIXI

Családi fotó

Szolnoki Tibor partnerével az  Egy éj velencébe című előadásból részlet
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SIKER A HIVATÁSBAN



 – A Praktikernél több mint 1500-an 

dolgoznak. A közösségi médiában 

gyakran használt #Praktikercsalád-

nak milyen értékeit emelné ki?

 – Szerintem a legnagyobb értéke abban 
rejlik, hogy bár sokan vagyunk, és 20 
különböző telephelyen, városban van-
nak az áruházaink plusz a központunk, 
de arra figyelünk és azt erősítjük, hogy 
a helyi kisközösségeinket működtessük 
„családként”. Vannak rendszerszintű meg-
oldásaink, programjaink, és lesznek is, de 
az egyéni élethelyzetekre is figyelnünk 
kell. És ez utóbbiban kifejezetten erős a 
Praktiker, már több mint 20 éve. Elhíresült 
mondás Németh Gyula értékesítési igaz-
gatóhelyettes kollégámtól, hogy „embert 
hátra nem hagyunk.” És ezt teljes cég 
szinten valljuk.

 – Melyik Praktikeres projekteket 

említené a szívügyei között?

 – 2018. január 1-e óta minden a szívügyem, 
ami a Praktikernél történik. 12 Én tényleg 
annyira élvezem és annyira örömmel vég-
zem a munkámat, hogy még a leginkább 
rutin-jellegű feladatokban is találok pozití-
vumot. De a leginkább most a társadalmi 
felelősségvállalásunkkal kapcsolatos 
ügyek, illetve az erre most készülő straté-
giánk az, ami fókuszban áll nálunk. 
 Másfél éve együtt dolgozunk a Kapcsok 
Alapítvánnyal: Nagy Eszter Mária, gyó-
gypedagógussal, a Kapcsok Alapítvány 
titkárával. Az alapítvány kuratóriumának 
tagjaként kerültem közelebb a sajátos 
nevelési igényű (SNI) gyermekek és fia-
talok fejlesztésének témájához és azóta, 
egyre intenzívebben azon dolgozunk, 
hogy segíteni tudjuk az integrációjukat, 
nemcsak pénzügyileg, hanem progra-
mokkal is.  Látva Eszter elszántságát és 
elhivatottságát engem is magával raga-
dott ez az ügy és - nemcsak Praktiker 
szinten, hanem egyébként is foglalkoz-
tat, hogy mit tudunk tenni azért, hogy az 

SNI-s gyerekek később a munkaerőpiac 
teljes értékű szereplőivé válhassanak. 
A másik szívügyem a szakképzés. Izgal-
mas kihívás, hogy hogyan és miként tud-
nánk a kereskedelmi szakképzést olyan 
módon vonzóvá tenni, hogy a fiatalok 
ezt válasszák szakmájuknak és utána itt 
is akarjanak dolgozni. Kiváló platform az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
égisze alatt működő Ágazati Készségta-
nácsok, amelynek kereskedelmi szektor 
tagjai között a Praktiker képviseletében én 
is jelen vagyok. Ezek mellett nagy öröm-
mel veszek részt a Német-Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara szakképzési bizott-
ságában, valamint a Kamara által kiírt 
„Szakképzési Díj” pályázat bíráló bizott-
ságában is. Óriási öröm látni a kiváló, 
innovatív pályázatokat évről évre, és ins-
pirálódni belőlük.

 – Mennyire lehet sikeres egy nő a Praktikernél?

 – Pont annyira, mint egy férfi. Nem a 
nemünk számít, hanem a hozzáállásunk 
és a teljesítményünk. Többek között ez 
szuper ebben a cégben.

 – Munka és család egyensúlyát a HR igazgató a 

saját életében miképpen tudja megvalósítani?

 – Kell hozzá egy olyan közeg, amelyet a 
Praktiker biztosít – az a kultúra, amit az 
ügyvezetőnk – Karl-Heinz Keth – ösztön-
ből alkotott, hogy akkor vagyunk kima-
gasló teljesítményre képesek, ha otthon 
rendben van minden. A másik oldal, hogy 
van egy fantasztikus férjem, aki, bár szin-
tén felelős pozícióban dolgozik, de pont 
ugyanannyira kiveszi a részét a gyerekek-
kel való teendőkből, mint én. Teljes part-
nerségben működtetjük a hétköznapokat. 

És ami óriási szerencsénk és nagy kincs az 
életünkben, hogy a nagyszülők mindkét 
oldalról aktívan és örömmel támogatnak 
bennünket. 

 – A barkácsolás és a lakberendezés mennyire 

számít testhez álló területnek az Ön számára?

 – Mindkettő nagyon, de a lakberendezés 
kifejezetten: amíg egyedül éltem, 2-3 
évente költöztem és az új szerzeményt 
mindig alapjaitól újíttattam fel, mindig 
egy kicsit más stílusban. Az utolsó ilyen 
„szingli” lakásom, ami a férjemmel közös 
otthonunk is lett, bekerült két lakberen-
dezési magazinba is pár évvel ezelőtt. 
Ezen felbuzdulva elvégeztem a Werk Aka-
démia enteriőrstylist szakát, ahol amellett, 
hogy klassz dolgokat tanultam, fantaszti-
kus embereket is megismerhettem.

 – Mi az, amit a legtöbb ember nem tud 

a Praktiker HR-igazgatójáról?

 – Mivel aktívan használom a közösségi 
média minden formáját, ezért szerintem 
az én életem egy nyitott könyv. 12 Ami 
nem biztos, hogy mindig átjön, de sze-
rintem az alaptermészetem fontos része, 
hogy jó humorom van és szeretem is 
használni ezt a tulajdonságomat. 
Több mint egy évtizeden át írtam nap-
lót, majd eléggé bosszankodtam, amikor 
2001 tavaszán megláttam a frankfurti 
repülőtéren a Bridget Jones naplóját, és 
elolvastam. Azért bosszankodtam, mert 
az enyém hasonló elemekkel felvértezett 
igazi szingli-napló volt, és hát beelőzött… 
A naplóírást egyébként újra elkezdtem, az 
írás sok mindenre jó, én szeretem néha 
összerendezni ilyen módon a gondolatai-
mat, a történéseket és az érzelmeimet.

MÁRTON KATALIN
Dinamikus, temperamentumos, humoros és a kollégái 

szerint Facebook és Instagram felületeinek köszönhetően 
egy igazi „Selfie Queen” is. Márton Katalin, a Praktiker 

HR és CSR igazgatója január elsejétől a barkácsáruház-
lánc menedzsmentjének is tagja lett, a három gyermekes 

édesanyának a munkahelye számít a második családjának. 
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SIKERES OPERATŐR  RENDEZŐ

Operatőr és rendező lévén, alkotói szemlélete 
szerint, előnyben részesíti a vizuális történetme-
sélést. Budapesten él és nőtt fel, de a gödöllői 
Szent István Egyetem médiaszakos hallgatója 
volt. A diploma megszerzése után az Egyesült 
Államokba költözött, ahol filmkészítést tanult, 
mellette fél évig operatőrként dolgozott az 
amerikai fővárosban. Saját produkciós vállal-
kozását hazatérése után, 2014-ben indította el, 
melynek fő profilja a reklámfilm, rendezvényvi-
deó és videoklip készítés. Emellett több magyar 
játékfilmben kamera- és rendezőasszisztense-
ként vállalt munkát az utóbbi években. Az első 
önálló kisfilmje Hazug címmel készült el saját 
finanszírozásból, mely több nemzetközi sikerrel 
is büszkélkedhet.

A Hazug 2019-ben bemutatott magyar 
rövidfilm, amely Kámán Albert első rende-
zése. Zenéjét a Bartók-Pásztory és Erkel-díjas 
kortárs zeneszerző, Bánkövi Gyula szerezte. 
A forgatókönyvet Kámán Albert és Bánkövi 
Dorottya költő írta. A film nemzetközi pre-
mierjét a 72. Cannes-i Filmfesztivál kísérő-
eseményén, a Global Short Film Awards 
díjátadó-gálaestjén tartották 2019. május 
25-én. A premier óta pedig már számos 
sikert ért el a világ legkülönbözőbb pont-
jain; Los Angelesben, Olaszországban, New 
Yorkban és Las Vegasban is több díjat zsebel-
hettek be az alkotók. Eddig mintegy 20 díjjal 
büszkélkedhet az alkotás, melyből Kámán 
Albert elnyerte a legjobb európai operatőr 
és többszörösen a legjobb elsőfilmes ren-
dezői díjat.

DÍJAK, ELISMERÉSEK
EUROPEAN CINEMATOGRAPHY AWARDS
Legjobb európai film
Legjobb európai operatőr

LOS ANGELES FILM AWARDS
Legjobb dráma
Legjobb elsőfilmes rendező

ONIROS FILM AWARDS (Olaszország)
Legjobb dráma
Legjobb forgatókönyv
Legjobb elsőfilmes rendezői különdíj
Legjobb operatőr jelölés

NEW YORK FILM AWARDS
Legjobb elsőfilmes rendező
Legjobb operatőr különdíj
Legjobb film jelölés

VEGAS MOVIE AWARDS
Legjobb dráma
Legjobb elsőfilmes rendező
Legjobb elsőfilmes forgatókönyvíró

„Egy művészi alkotónak szerintem a leg-
fontosabb az önmegvalósítás és a kitel-
jesedés. Ezért azt tartom elsődlegesnek, 
ha valaki maga miatt csinálja, nem pedig 
azért, hogy a környezetének megfeleljen. 
Ne az elvárásoknak és másoknak próbál-
junk imponálni azzal, amit alkotunk, mert az 
sohase lesz őszinte, és ami nem szívből jön, 
az nem fogja meghozni a sikert.

Az elmúlt években többször belekezd-
tem különböző filmprojektekbe, amik idővel 
meghiúsultak. Visszagondolva úgy érzem, 
hogy mindez azért volt, mert igyekeztem 
úgy alakítani a dolgokat, hogy az mindenki-
nek a kedvére legyen, nehogy rosszat gon-
doljanak arról, amit készítek.

Ezzel ellentétben, életem első filmjénél 
ezek nem érdekeltek. Úgy voltam vele, azt se 
fogom bánni, ha senkinek sem fog tetszeni, 
legalább nem hazudtolom meg önma-
gamat, mert ez a film igenis én vagyok, és 

felvállalom vele a gondolkodásomat, saját 
belső világomat.

Szerencsémre a díjak igazolták, hogy jól 
döntöttem. A Cannes-i premierig volt ben-
nem egy félsz, hogy túlzottan is önreflexív 
lett a filmem, ezért nagyon rossz fogadtatása 
lesz, de a stáblista után a közönség állva tap-
solt. Mindig igyekszem úgy alkotni, ahogyan 
Polonius javasolta a Hamlet című drámában: 
„Mindenek fölött Légy hű magadhoz”

Célom, hogy olyan filmrendező lehes-
sek, aki független szerzői alkotóként tud 
érvényesülni a szakmában. A filmkészítésre 
mindig is inkább művészetként tekintet-
tem mintsem egy üzleti vállalkozásra. Ezért 
is törekszem arra, hogy a jövőben az alko-
tásaim ezt a fajta gondolkodásmódot tük-
rözzék, és rám is inkább alkotóművészként 
tekintsenek.

A sikereken felbuzdulva nagyjátékfilm 
készítését tervezem, aminek már javában 
íródik a forgatókönyve. Ez is egy magányos 
lányról fog szólni, és ebben az emberi érzé-
sekre, párkapcsolati problémákra szeretnék 
majd fókuszálni. Olyan filmet szerettem 
volna készíteni, ami egyszerű, mégis egy örök 
életigazságot boncolgat, aminek a témája 
nem nemzet specifikus, így a világon bárhol 
érvényesülni tud. Mindig is az egyszerűség 
híve voltam, sokak talán amiatt buknak bele a 
filmjeikbe, mert túl sokat akarnak. Ezért kevés 
szereplős történetekben gondolkoztam, 
legyen az nagyfilm vagy akár rövidfilm. Olyan 
helyszínben, ami elszigetelt környezetben 
van, ahol az ember egy kis stábbal messze a 
civilizációtól nyugodtan alkothat, és művészi-
leg kiteljesedhet.”

Kálmán Albert

…”EZ A FILM IGENIS ÉN VAGYOK…”
ÖNVALLOMÁS

Kámán Albert Los Angeles
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2020. február 25-én a Corvin moziban Szabó István új filmje, a 
Zárójelentés nyitja a Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szem-
lét. Az Oscar®-, cannes-i Aranypálma és berlini Ezüstmedve-díjas 
rendező, Klaus Maria Brandauerrel, Eperjes Károllyal, és Koltai Lajos 
operatőrrel készített új mozifilmet. A filmben olyan kiemelkedő 
magyar színészek is szerepet kaptak, mint Stohl András, Kerekes Éva, 
Udvaros Dorottya és Bálint András. A Magyar Filmakadémia Egyesü-
let a Nemzeti Filmintézet támogatásával 2020. február 26-29. között 
a Corvin moziban rendezi meg a Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Moz-
gókép Szemlét. Szabó István egyike annak az öt művésznek, akinek 
pályáját a Magyar Filmakadémia Egyesület idén életműdíjjal mél-
tatja.

Szabó István új fi lmje a Zárójelentés
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FORGATÓKÖNYV
10 hónappal az esküvő előtt: a vendég-

lista összeállítása, és amikor már megvan a 
létszám, kiválasztásra kerülhet a helyszín.

Templomi esküvő esetén már egyeztetni 
kell a pappal, ha polgári esküvőt tervezünk, 
akkor itt összeszedhetjük a gondolatainkat, 
hogy lehetne még ünnepélyesebb ez az 
esemény.

Itt már érdemes egy költségvetést is 
készíteni.

9 hónappal előtte: amennyiben meg-
van a helyszín, akkor ültetési rendet készít-
sünk!

Kérjük fel a tanúkat és a koszorúslányokat! 
Már érdemes a fotósoktól bekérni az áraján-
latokat, illetve a vőfélytől is. 

8 hónappal előtte: tánctanár megke-
resése, indulhat a gyakorlás is. Ebben az 
időszakban vár a legkedvesebb feladat a 
hölgyekre a megfelelő menyasszonyi ruha 
kiválasztása. Természetesen a ruha-kiegészí-
tőket ékszert, cipőt is gondosan kell megvá-
lasztani.

7 hónappal előtte: gyűrűk megrende-
lése, anyakönyvi hivatalba való bejelentke-
zés; ezt max. 180 és min. 30 nappal a nagy 
nap előtt tehetjük meg.

6 hónappal előtte: válasszuk ki a meghí-
vókat, és rendeljük meg! Amennyiben autót 
szeretnénk bérelni azt is ebben az időszak-
ban tegyük meg! Nászutat is ilyenkor érde-
mes már kiválasztani.

5 hónappal előtte: Elérkeztünk a félidő-
höz. Dekorációk megrendelése, bevonuló 
zene kiválasztása a feladat.

4 hónappal előtte: zenekar kiválasztása. 
Tervezzük meg a frizuránkat és sminkünket. 

2 hónappal előtte: legény és leánybú-
csú szervezése. Menyasszonyi csokor meg-
rendelése. Esküvői torták, és más egyéb 
sütemények rendelését is adjuk le! 

3 hét: ruhafőpróba
2 hét: legény és leánybúcsút ideje.
1 hét: a végső simítások. Ne izguljunk! 

Élvezzük a helyzetet!

A HELYSZÍN
Az esküvő szerves része a helyszín kivá-

lasztása és dekorálása. A párok többsége 

Az esküvő, olyan kiemelkedő, személyes és 
társasági esemény, ahol az emberi értékek és a 

családi tradíciók reflektorfénybe kerülnek.

 Az esküvőt igyekszik mindenki feledhetetlenné tenni.

 Amíg az ember nem tapasztalja saját bőrén, hogy 
micsoda összpontosítást, mennyi időt és energiát igényel 
egy esküvő megszervezése, el sem tudja képzelni, miért is 

van szükség akár több hónapra a tökéletes előkészítéshez.

 Minden ifjú házasulandó szeretne egyedi, személyre 
szabott, különleges és felejthetetlen esküvőt. Ebben 

szeretnénk segítséget nyújtani, ezért összegyűjtöttük az 
esküvővel kapcsolatos feladatokat,

tudnivalókat, teendőket.

Az esküvő
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egyre nagyobb gondot fordít a bel- ill. kül-
téri hangulat kialakítására, ezzel is emelve az 
esemény fényét. Egy hangulatos helyszín, 
egy jól megválasztott dekoráció felejthe-
tetlen élményt nyújt mindenki számára. 
A dekorációnál, nem kell feltétlen méreg-
drága elemekre gondolni, hiszen már egy 
szál gyertya, vágott virág az asztalon, eset-
leg hangulatvilágítás, igazi ünnepi hangula-
tot varázsol.

A helyszíntől függően a dekoráció készül-
het élővirágból, különböző színű textíliá-
ból, papír-díszítő elemekből, tüllből vagy 
girlandból. Ügyeljünk a hely adta lehetősé-
gekre, hiszen egy beltéri dekorációnál sok-
kal korlátozottabbak a lehetőségek, míg a 
kültéri helyszínnél számolni kell az időjárási 
feltételekkel, melyek bizony tartogathatnak 
kellemetlen meglepetéseket!

A MEGHÍVÓ
Érdemes figyelmet fordítani a meghívó 

kiválasztására, hiszen ezzel, már egy han-
gulatot és benyomást sugallunk magunkról. 
Érdemes elegáns nem túl giccses egyszerű 
letisztult formákat választani és kerülni 
a giccses agyonhasznált típusokat. Ne 

feledjük az egyszerű néha elegánsabb és 
szebb, mint az agyoncicomázott, túldíszí-
tett! Emellett sikerélménnyel tölt el a saját 

ötlet esetleges megvalósítása, apró egyedi 
design-elemekkel való kiegészítése, ami 
esetleg utalhat a pár előéletére, terveire, cél-
jaira, melyet csak a bennfentesek, jó barátok 
érthetnek. De mivel ez a nap úgyis nekik és 
nekünk szól érdemes kis ötletelést és ener-
giát fektetni a sok egyéb bokros teendő, 
kiválasztás, eldöntés mellett ennek is.



esküvő
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RUHA
A ruhaválasztásnál három fontos dologra figyeljünk: az alkat, az 

egyéniség, az elképzelés! Fontos, hogy tisztában legyünk saját alka-
tunkkal, hisz így olyan esküvői ruhát választhatunk, amely előnyös 
pontjainkra hangsúlyt helyez, és eltakarja azokat, amelyeket nem 
szívesen mutatunk meg. 

A legnevesebb gyártók ugyan félévente új menyasszonyiru-
ha-kollekciót mutatnak be, mégis talán azt mondhatjuk, hogy az 
esküvőiruha-divat évente, kétévente változik igazán.

A fő irányadó vonalat és az aktuális divatszínt természetesen 
a híres párizsi és olasz divatdiktátorok határozzák meg, őket 
követi ezután szinte az egész világ. Volt már divat fekete, vagy 
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feketével kombinált menyasszonyi ruha, bordó, arany, sötétkék, 
halvány rózsaszín, pasztellszínű, virágmintás anyaggal kom-
binált. 1998-ban a sárga, 1999-ben a lila hódított. Mindezek 
mellett a legtöbb ara továbbra is fehér ruhát választott, illetve 
a fehér valamelyik árnyalatát. A nemes, természetes anyagok 
elterjedésével tért vesztett a csillogó, hófehér selyem, helyette 

az ún. ecru (ejtsd: ekrü), elefántcsont, tojáshéj, krém-, esetleg 
pezsgőszínű, hernyóselyem, vagy lágy esésű zsorzsett anyagok 
a kedveltek. A fazon is az egyszerűbb, kevésbé díszes, de annál 
elegánsabb vonalvezetés felé tendál, de a romantikus csupa 
tüll és csipke is hódít. A habos-babos királynős ruha soha nem 
megy ki a divatból.
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FRIZURA
A hosszú, leengedett romantikus fürtök, göndör haj igazi korona.
A virágos kiegészítők akár hosszú, akár rövid hajunknál, tetsze-

tősek. Rövid hajnál a hajdísz domináljon színével, csillogásával.
A feltűzött haj soha nem megy ki a divatból, idén is nagy „sláger” a 
fonott haj.



2020

SIKERES NŐK • 2020/február     37

SMINK
Csillogó rózsás árnyalatok, aranyló fények, 

hibátlan bőr. A fő irányvonal továbbra is a 
romantika, az ápoltság, a frissesség.

A KARIKAGYŰRŰ
Miért pont a gyűrű lett a szerelem és 

az összetartozás szimbóluma? Azt talán
Algernon Charles Swinburne (1837-1909) 
angol író magyarázza el a legszebben: „Kör-
körös formája a soha el nem múlást jelenti, 
és az alakja kifejezi, hogy a szerelem és az 
egymás iránti vonzalom érzése egyik féltől a 
másikig folyik, mint egy körben, méghozzá 
örökkön-örökké”.

A karikagyűrű minden bizonnyal a leg-
szebb eljegyzési ajándék. Nálunk először a 
bal kézen hordják, majd az esküvő napján, 
a polgári vagy templomi ceremónia után 
kerülhet át a jobb kéz gyűrűsujjára.

A jegygyűrűk formája, anyaga, kidolgo-
zása talán változott az évszázadok során, de 
jelentése megmaradt: a karikagyűrű ma is 
az összetartozás, az örök szerelem szimbó-
luma.

VIRÁG
A menyasszonyok tökéletes megjelenésé-

hez hozzátartozik a ruha stílusához színben 
és formában illeszkedő csokor.

Az esküvői csokor legalább olyan fontos 
kiegészítője a menyegzőnek, mint a meny-
asszonyi ruha, a helyszín vagy a dekoráció. 
A virágok szinte a ruha részének tekinthe-
tők – egy jól megválasztott csokor javíthat 
az összképen, de rossz választás esetén el is 
ronthatja azt.

A trendek ugyan évente változnak, de 
a menyasszony alkatának, egyéniségének 
mindig az első helyen kell állnia, amikor a 
ruha, és ezzel együtt a csokor kiválasztásra 
kerül. A magas, vékony lányok ugyanis ará-
nyosabbnak hatnak egy gömbcsokorral, 
míg az alacsony, illetve teltebb hölgyeket 
optikailag nyújthatja a csepp, vagy vízesés 
formájú kreáció. Ezzel szemben a törékeny 
lányok megjelenését a kisméretű, néhány 
szál virágból kötött, úgynevezett kézi csokor 
egészíti ki leghatásosabban. A forma mel-

lett legalább olyan fontos a színválasztás is. 
A hagyománykedvelő menyasszonyok által 
viselt csipkés esküvői ruha szépségét leg-
inkább az egyszerű fehér, klasszikus csokor 
emeli ki, míg a modernebb arák ruháihoz jól 
illeszkednek a színes virágokat is tartalmazó 
kompozíciók. Nem csak a menyasszony 
alkatához és személyiségéhez, de az esküvő 
egészéhez is illeszkednie kell a csokornak.
A rusztikus elemekkel tarkított vidéki eskü-
vők remek kiegészítői lehetnek a naprafor-
gók, a tulipánok és más színes kerti virágok, 
így egy gyöngysorokkal, lágy kelmékkel 
ékesített vintage menyegzőhöz a bohém 
virágkompozíció illik.

ASZTALDÍSZ, 
ELRENDEZÉS
Mindannyian szép és ízlésesen elrendezett 

esküvői dekorációról álmozunk, melyek meg-
valósításhoz csupán néhány alapszabályt 
kell betartanunk. Mindenekelőtt legyen egy 
alapfonal, téma, amelyre az egész díszítés 
épül. Az asztal díszítésénél ügyeljünk, hogy 
ne legyen túlzsúfolt és harmonizáljon a tála-
lás színeivel, stílusával! A legkézenfekvőbb 
szín a fehér. Előnye, hogy bármelyik évszak-
hoz illik és számtalan módon variálható.
A romantikát kedvelőknek a fehér alapszín-
hez ajánljuk a rózsaszín, a kék, a sárga és 
zöld világos árnyalatait. A tüzesebb vérmér-
sékletűek bátran választhatják a vörös, sötét 
narancs, terrakotta és a bordó kiegészítőket.

TORTA 
Az esküvői hagyományok közül a torta 

múltja nyúlik vissza legkorábbra. Történé-
szek szerint Nagy Sándor rendelte meg az 
elsőt a híres/hírhedt szuzai menyegzőre, 
ahol politikai okokból tízezer makedón har-
cos és tízezer perzsa nő házasságára került 
sor. Az éjfél körül felszeletelésre kerülő eskü-
vői tortáknak ízben, méretben, díszítettség-
ben csak a fantázia és a pénztárca szabhat 
határt. 
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esküvő
A HÁZASSÁGI 
VAGYONJOGI 
SZERZŐDÉS
Megkötésnek igénye általában 

három esetben szokott felmerülni. 
Az első eset, amikor valamelyik, vagy 
mindkét fél olyan foglalkozást, vagy 
gazdasági tevékenységet folytat, 
amelynek kockázatát nem kíván-
ják a közös szerzeményű vagyonra 
kiterjeszteni.

A második eset akkor szokott elő-
fordulni, amikor valamik házastárs 
szülei, esetleg rokonai részről olyan 
juttatást kap, amelyet a rokonok 
kizárólag külön vagyonként kíván-
nak egyik, vagy másik házastárs 
részére juttatni. Végül a leggyak-
rabban előforduló eset, amikor 
valamelyik fél nem először létesít 
házasságot és olyan külön vagyon-
nal rendelkezik az előző házasságá-
ból, melyet nem kíván megkötendő 
házasságban közös vagyonná 
átminősíteni. A vagyonjogi szerző-
dés nemcsak a házasságot kötők, 
hanem már házasságban élő felek 
között is megköttethető, célszerű 
azonban ezt a szerződést a házas-
ság kötés előtt megkötni, mert 
később a szándékon túlmenően a 
feltételekben való megállapodás 
is sokkal nehezebb. A házassági 
vagyonjogi szerződésnek érvényes-
ségi feltétele, hogy azt közokiratba 
(közjegyző által készített), vagy 
ügyvéd által ellenjegyzet magáno-
kiratba foglalják.

JÓKIVÁNSÁG:
Kedves Házasulandók!
Soha ne feledjék, hogy a házas-

ságuk mi végre köttetett! A cél a 
hosszú, boldog élet szerető család-
ban. Ne feledjék, hogy az esküvő és 
lakodalom csak a belépő volt mind-
ehhez!

A hétköznapokat az egymásra 
való odafigyelésük, szeretetük 
teheti és tegye is boldoggá!

– Szerk. –



Kedveltek a szabadtéri szertartások. Az egyházi esketések 
mellett gyakorta elhangzódnak a házassági ígéretek vízparton, 
virágos mezőnél, erdő mélyén, letűnt korokat idéző ódon 
kúriánál, kastélynál, elegáns és modern rendezvény helyszíneken. 
Erősödik az egyszerű jellegű, szűk családi körben és várandósan 
megkötött esküvői fogadalmak száma. A divatházak reagáltak 
a növekvő tendenciára a délutáni polgári szertartásokhoz illő 
menyasszonyi ruhákkal, kismama- és rövid esküvői ruhákkal, 
esküvői nadrágruhákkal.

A 2020. évi esküvői divaton érződik a természeti jegy és a 
sokszínűség, ám mégis látható egységes divatmeghatározó erő, 
vizuális élmény. A menyasszonyi ruhák a törékeny, érzékeny 
gyengéd nem megjelenését szolgálják. A légies modellek jól 
illeszthetők az egyre népszerűbb természetközeliséghez. A 
hatást a tervezők könnyed anyagtársításokkal, lágy színekkel, 
romantikus csipkékkel jelenítik meg. Az eltérő matériák 
együttes alkalmazásával különböző anyagvastagság, 
szín, fény izgalmas játéka jön létre. A designerek fi nom 
módszerekkel hangsúlyozzák a kollekciók darabjain 
megjelenő motívumokat, a csipkével és hímzéssel 
történő virág- és geometrikus minták találkozásait. A 
sejtelmes hangsúlyozás, ujj megoldás, hátkivágás, elöl 
vagy oldalt mély hasítékolás biztosítja az egyedi és 
érzéki modelleket, melyeknél a hatás különösen nőies, 
izgalmas és szexi, ám mégsem közönséges és kitárulkozó. 
Az alkotók tervezői rafi nériákkal a fedetlen hatás illúzióját 
teremtik a kivágott részek bőrhöz igazodó színű, áttűnő 
anyaggal történő kitöltésével, melynél megjelenhet a 

menyasszonyi ruha színében vagy 
ahhoz illeszkedően rádolgozott 

csipke vagy hímzés. 
Sokak örömére, neves 

divatházak karolták 
fel az egyszerű 

megjelenésű 
minimalista 
stílust. 

A modellek a 
magas szabászat 
szigorú egyszerűséget 
követelve, tiszta vonalakkal 
hangsúlyosak, mesterien 
viszik a szemet a különböző 
alkatokra jellemző testi értékekre, 
palástolva az esetleges kendőzendő 
részleteket. Az újítások itt is jelen vannak, a 
mély hasítékolások leheletnyi fi nomságú, áttűnő tüllel fedettek, a 

megjelenés letisztult, nemesi klasszikus jegyű.

A korábbi évekhez hasonlóan uralkodó jegy a krém 
szín, melyet cseppet sem bánunk. Igazi csemege a 
pasztell színek kedvelőinek az egyedi hangulatot 
teremtő különböző fi nom színek színkompozíciói. 

A krémek házasítása csodás hangulatot teremt a 
nude, pezsgő és púderes rózsaszínekkel. Mint örök 
menyasszonyi ruhaszín, továbbra sem hiányzik 
a tervezői palettáról a fehér és a gyémántfehér, 
melyek különösen kitűnnek és ragyognak a 
környezetükben.

A 2020-as év egyaránt lehetőséget nyújt az 
elmúlt korok és a ma találkozására, a luxusra és 
pompára, a klasszikus eleganciára, a modern 
stílusra. A menyasszony hallgasson a saját 
érzéseire, és bátran legyen az örök hűség 
pillanatában az a Nő, aki a lelkében él! 

Keczeli Zoltánné
cégtulajdonos, divattervező-stylist

ruhákkal.
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ESKÜVŐI DIVAT 2020 
Az esküvői ruha a nő életének legfontosabb ruhadarabja. Viselete egyetlen 
napra koncentrálódik, aminek a csúcspontja a menyasszony színre lépése, a 
pillanat, amikor minden szem rászegeződik. A tökéletes ruha kiválasztása a 
menyasszony alkatának és személyiségének fi gyelembe vételével történik, 
melynél meghatározóak lehetnek a befolyásoló körülmények, a divattrend, 
választott helyszín, stílus, anyagi lehetőségek.



A sztárénekes, 
Király Viktor és szerelme 

Virág Anita teljes 
titoktartás mellett 

esküdött örök hűséget 
egymásnak. Esküvőjükön 
csak a család és néhány 
közeli jóbarát volt jelen.

KIRÁLY VIKTOR ÉS VIRÁG ANITA

ÁLOMESKÜVŐJE
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Viktor már a lánykéréshez is nagyon romantikus helyszínt 
választott. Tavaly májusban Rómában a Trevi kútnál jegyezte el 
szerelmét. Élvezték a jegyesség minden percét. Amikor meg-
tudták, hogy jön a baba, két hét alatt megszervezték titkos 
esküvőjüket. Közös gyermeküket a nyár elejére várják, mond-
hatjuk azt is, hogy hárman álltak az oltár elé. Villáminterjúnkban 
az esküvő szervezéséről kérdeztem őket.

 – Rendkívül gyorsan, mondhatni rekordidő alatt megszerveztétek 

az esküvőtöket! Hogy éltétek meg ezt az időszakot?

 – Viktor: A szervezés zseniális volt és stresszes is egyben, de 
nagyon élveztük mindketten. Nagyon sok a fellépésem, amit 
figyelembe kellett venni.  Minden pontosan úgy alakult, 
ahogy szerettük volna.  Anita volt az esküvőnk fő megálmo-
dója és szervezője…. 

 – Mi volt az elsődleges fő szempont?

 – Viktor: Családias, meghitt esküvőt szerettünk volna.  Minden 
olyan volt, ahogy terveztük. A helyszín kiválasztásán nem 
kellett sokat gondolkodnunk.  Amikor elhatároztuk, hogy 
összeházasodunk, első perctől kezdve tudtuk, hogy hol sze-
retnénk tartani az esküvőnket. Mivel decemberben kevesebb 
az esküvő, nincs teltház, így két hét nem tűnt kevés időnek. 
Korábban voltunk már abban a balatonfüredi szállodában, 
nagyon jól éreztük magunkat. Már akkor tudtuk mindketten, 
hogy oda még visszatérünk, de akkor még nem gondoltuk, 
hogy ott lesz a mi nagy napunk, és ott fogjuk összekötni 
örökre az életünket. Nem akartunk nagy lagzit.  Csak a szűk 
családot és néhány nagyon közeli jóbarátot hívtunk meg, ami 
csupán 40 főt tett ki, ettől volt nagyon meghitt. Természete-
sen volt segítségünk, profi esküvőszervező, DJ., dekoros stb. 

 – Anita: Mindent pontosan úgy alakult, ahogy szerettük volna. 
Egy álom volt megélni, fehér ruhában az esküvőt, egy valódi 
tündérmese. Közösen terveztünk mindent, de Viktor több-
nyire helyeselt és bólogatott mindenre, amit megterveztem, 
megálmodtam és megmutattam neki… A szervezéshez ter-
mészetesen kaptam segítséget.  Nagyon sokat köszönhetek a 
helyszínnek, a Villa Vitae Hotelnek. A csodaszép esküvői fotó-
inkat a DuplaExpo Wedding Photography készítette

 – Az esküvői dekorációt is te tervezted? 

 – Igen. Láttam egy fotót, ami nagyon megtetszett. Lementet-
tem a telefonomra, azt valósítottam meg egy kicsit alkalmibb 
esküvői formában. Ehhez nagy segítség volt a Fleur&Ballon 
Dekor, pontosan úgy valósítottak meg mindent, ahogy sze-
rettem volna.

 – Gyönyörű volt a mennyasszonyi ruhád!  Nehéz volt kiválasztani?

 – A menyasszonyi ruhámat szinte rám szabták, a saját elkép-
zeléseim szerint rekordidő. Rendkívül kényelmes volt, ami a 
baba miatt nagyon fontos szempont számomra. Korábban 
volt egy fotózásom Leya Marini Couture szalonnal. Nagyon 
tetszettek a ruháik, ezért választottam őket.

 – Viktor: Tökéletes esküvőnk lett, személyre szabott szertar-
tásunkat a legprofibb szakemberek segítették. Nagyon bol-
dogok vagyunk! Teljes összhangban és harmóniában tudjuk 
egyeztetni a közös életünket. Együtt szárnyalunk és nagyon 
várjuk a babát!

 – Sok boldogságot kívánok Nektek!

Kiss Zsuzsanna
Fotók: DuplaExpo Wedding_Photography
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Velencei
2020-ban február 18 
és március 1 között 

kerül megrendezésre 
a Velencei Karnevál, 
amely a leghíresebb 

karnevál Európában.
Aki már járt a „vízre 

épült” városban, 
valószínűleg soha 

nem felejti a különös 
hangulatú sikátorokat, 

a Nagy Csatorna partján 
sorakozó nemesi 

palotákat, a Szent 
Márk tér fenségét, a 

székesegyház kupoláit…

VELENCE?
KARNEVÁL!
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Ilyenkor, farsang idején, Velencével kap-
csolatban nem lehet más téma, mint a 
karnevál, ami immár ezer éve (majdnem) 
minden évben a legfontosabb esemény az 
Adria Királynőjének életében.

Mikor a Venét törzs (ők lettek a későbbi 
város, Venetia – Velence névadói) 500 körül 
a barbár lovas hordák zaklatásai elől a lápos, 
lagúnák övezte szigetekre költözött, még 
őrizték a latin hagyományokat, (Lupercalia 
ünnep: február 15-én hajó alakú szekereket 
húztak végig az utcákon, a termékenység, 
bőség szimbólumaként, az álarcos tömeg 
vigadva ünnepelte a természet újjászüle-
tését). De a kereszténység is hozzáadta a 
magáét: húshagyó (alighanem innen latin 
eredetű karnevál – carne levare kifejezés) 
csütörtöktől húshagyó keddig tartott a 
mulatságok sora.

Néhány száz év kellett, míg készítették a 
lagúnák partjait, egyre hatalmasabb cölö-
pöket verve az ingoványos talajba, és sok-
sok földet, követ használva a feltöltéshez.

Eleinte fa volt a házak építőanyaga, de 
néhány tűzvész után, fokozatosan áttértek 
a kőre és téglára. Ehhez a drágább építési 
módhoz hozzájárult a város gazdagodása. 
Az első dózse, Paolo Lucio Anafesto már 
komoly hatalommal bírt. A gazdagodás és 
a katonai megerősödés a köztársaság meg-
alakulásához vezetett.

Majdnem ezer évig tartott a ma is cso-
dálatos város és a dózsék néha kissé meg-
tépázott hatalma. Viszonylag szűkös terület 
miatt keskenyek a sikátorok, és magasak az 
épületek. A közlekedés, szállítás ma is job-
bára vízen történik, bár a díszes gondolák 
inkább csak a turisták fuvarozásából veszik 
ki a részüket. A karnevál nem mindig volt 
ilyen szelíd szórakozás.

A római hagyományokból átvett-meg-
őrzött szokás volt az állatáldozat: az 
ünnep két ökör lelövésével kezdődött, de 
direkt erre a célra hizlalt kutyák és macs-
kák vérét is kifolyatták. Szüksége volt a 
középkorban a fegyverek, vagy fegyver-
nek használható eszközök viselését is 
szabályozni: az álarc leple alatt könnyen 
bosszút, vérig sértettek.

A férfiak nem viselhettek női jelmezt, és 
nem látogathatták a zárdákat, de más boc-
cacciói utalást is találhatunk: a pestis-doktor 
alakját. A nagy járványok idején született 
a csőrszerű orrot viselő maszk. A fertőzés 
elleni védekezésül gyógyfüvekkel tömték 
meg az arcnyúlványt.

Az idő múlásával szelídült a karnevál. Ma, 
akárcsak a középkorban a „kis galamb röp-
tével” és jelmezes felvonulással kezdődik a 
velencei farsang. Koncertek, kiállítások és az 
elmaradhatatlan, eredeti olasz commedia 
dell”arte, akár több helyszínen is.

A VELENCEI KARNEVÁL-t áthatja a törté-
nelem, a báj és a hagyomány: Velence tör-
ténelme, művészete, és kultúrája egyedi a 
világon.  A tíz napos karnevál eseményei, 
minden évben egy központi téma köré cso-
portosulnak.

Karnevál



44     SIKERES NŐK • 2020/február

A Szent Márk tér, és hatalmas színpada a 
központi rendezvények helyszíne. A város 
minden pontján, és minden korosztály-
nak, tereken, parkokban, kiállítóhelyeken, 
templomokban, a karneválhoz kapcsolódó 
rendezvényeket szerveznek. A palotákban 
álarcosbálokat, színházakban pompás előa-
dásokat tartanak.

A VELENCEI KARNEVÁL gyökerei, a tavasz 
kezdetét jelentő, a görög dionüszoszi kul-
tusz ünnepre nyúlnak vissza, amikor a 
maszkok használata szimbolikus volt. Ez 
jelentette azt az időt, amikor minden meg-
engedett, a világ a feje tetejére fordult.

A szigorúan hierarchikus velencei társada-

lomban szükség volt az egyenlőség illúzió-
jára, (melyet a maszkok viselésével értek el), 
hogy csökkentse a társadalmi feszültsége-
ket és fenntartsa az egyetértés. A karnevál 
általában december 26-án kezdődött, de 
volt úgy is, hogy már október 1-től enge-
délyt adtak a maszkok viselésére.

A legnépszerűbb maszkok, jelmezek is 
a hagyományos olasz színjáték alakjaitól 
származnak. Pantalone, a zsugori velencei 
kalmár, sántító ükapja, csúnya, öreg, test-
hez simuló vörös kabátban, felette fekete 
bársonyköpeny. A Dottore, aki csak álorvos, 
Arlecchino, aki ostoba és lusta és Colombine,
az ő szerelme. Brighella, az okos szolga alap-

típusa, a parasztlegény, fekete vagy sötét-
zöld maszkban.

Capitano, a hetvenkedő katona, spanyol 
körgallérban, hosszú, kétélű karddal. S nem 
utolsósorban a Bauta, ami kizárólag nemesi 
viselet volt: háromszögű velencei kalap, 
fekete selyem vállkendő, csipkezsabó, fekete 
bársonyköpeny, térdnadrág, csatos cipő.

A maskarákra nemcsak a komédiai típu-
sok jellemzőek, hanem a pantomimszerű 
mozgás is. De ez is természetes, egyrészt 
a színpadi hagyományok miatt, másrészt, 
mert a maszk alól szinte lehetetlen érthe-
tően beszélni,, így a mozdulatokkal való 
kommunikálás a kézenfekvő.

Velencei
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Karnevál

A velencei karnevál ősi hagyományokon 
alapszik. Napjainkban is ragaszkodnak a 
hagyományokhoz: a dózse és vendégei az 
erkélyről üdvözlik a népeket, majd felhar-
sannak a harsonák és több száz léggömböt 
eresztenek fel. Ezzel egyidejűleg Campanile 

tornyából egy drótkötélre erősített gipszga-
lamb csúszik lefelé. A tömeg életteli Velen-
cét harsány kiáltásokkal, a Colombia kinyitja 
belsejét és több száz konfetti és szalag hullik 
ki belőle. A galambröptetés hagyománya 
a legrégebbi karneválokig vezethető visz-

sza, ekkoriban egy kötéltáncos sétált végig 
a Campanile és a Dózse-palota loggiája 
között kifeszített kötélen. Az utolsó napon 
búcsúznak el a Karnevál hercegétől, és ahogy 
az első napon mindent odaadtak neki, ekkor 
mindent elvesznek tőle, hogy elűzzék a tél 
rossz szellemét, s hogy valójában véget 
érjen a mulatozás, szimbolikusan megölik a 
karnevált. A Karnevál Hercege élt, evett, ivott, 
tobzódott, kiszórakozta magát kelőképpen, 
de ekkor stílusosan búcsút vesznek tőle. 
Bíróság elé cipelik, rákennek minden rosz-
szat, ami a városban történt, kiszabják rá a 
büntetést, majd a nép elkíséri a máglyához. 
A máglyánál az élő alak helyet cserél egy fel-
öltöztetett szalmabábúval, amit aztán tűzre 
vetnek. A szalmabábú jelképében az önma-
gukban rejlő rossztól is búcsút vesznek.

A karnevál egy fontos eleme a tűz.
A megtisztulás jelképe, tűzre teszik a rosszat, 
és mindenki megszabadul a bűntől. Ezzel a 
pillanattal a természet végre kilép a télből és 
visszatér az élethez.

A Szent Márk téri záróünnepségen fan-
tasztikus zenés tűzijátékkel int búcsút a Ten-
ger királynője a bálozó sokaságnak.



Finy Petra: Madárasszony 
Akinek szárnya van, kalit-

kába kerül
Linger Lea anyja külön-

leges nő volt: megszállott 
madarász, aki súlyos depresz-
sziója elől a természet vilá-
gába menekült. Az asszony 
öngyilkossága után jóval, 
felnőtt fejjel Lea végigjárja a 
rokonait, hogy az emlékeiken 
keresztül felgöngyölítse csa-
ládja történetét, miközben 
maga is épp az anyaságra 
készül. Ám a nyomozás során 
önmagáról és a rokonairól is 
többet tud meg, mint amire 
valaha is számított. Hogy ez 
a több végül milyen irányba 
tereli, lehúzza vagy felemeli, 
csak rajta múlik. Finy Petra 
regényében a hazai növény- 
és állatvilág soha nem látott gazdagságban tárul az olvasó elé. A 
magyar irodalomban egyedülálló vállalkozás, amely a természet 
nyelvén mesél el egy nagyon is emberi történetet.

Ár: 3 999 Ft Athenaeum Kiadó

Robson, Jennifer: II. Erzsébet ruhája: 
egy királyi esküvő története

London, 1947. A várost emberemlékezet óta nem sújtotta ilyen 
kemény tél, a városlakók az éhezéssel küzdenek, az életet szigorú 
jegyrendszer szabályozza. A háború utáni Nagy-Britanniában az alig 
két évvel korábbi győzelem ellenére csöndes kétségbeesés uralko-
dik. Ann Hughes és Miriam Dassin Norman Hartnell híres mayfairi 
divatházának hímzői.

Ár: 3 994 Ft Alexandra Kiadó 

Szurovecz Kitti: Az egyetlen ismerős arc 
A huszonnyolc éves egykori 

pszichológus-hallgató Dorina 
hosszú ideje rövidtávú memó-
riazavarban szenved.. Aztán egy 
este elmegy a családjával meg-
nézni egy színházi előadást és 
minden megváltozik: reggel arra 
ébred, hogy emlékszik a monod-
ráma főszereplőjére, Heltai 
Nolenre, akit szakmai berkekben 
nemcsak az egyik legígéretesebb 
feltörekvő színészként, hanem a 
legrémesebb hazug szoknyape-
cérként is számon tartanak. 

A harminchárom éves férfi 
jóképű és csábító, de számító és 
rideg is. Egy dolog érdekli igazán: 
a saját boldogulása. Azonban az, 
hogy az amnéziás lány belép az 
életébe, alaposan a feje tetejére állítja a sekélyes világát. Mindkette-
jük számára szédületes belső utazás kezdődik...

Meddig hordozhatunk vérző sebeket büntetlenül? Képesek 
vagyunk-e a vélt vagy valós bűneinkért megbocsátani egymásnak, 
de elsősorban önmagunknak?

Ár: 3 999 Ft Athenaeum Kiadó

Dr. Sheryl Ziegler:
Kiégett anyák kézikönyve

Hogyan szerezd vissza az élete-
det és nevelj boldogabb gyereke-
ket

Kedves anyuka! Fáradtnak 
érzed magad? Túlterheltnek? 
Folyamatosan elhalasztod azo-
kat a dolgokat, amelyeket saját 
magadért kellene megtenned? 
Úgy érzed, hogy minden prob-
léma és teher megéri, mert a 
gyermekeid boldogok? Túlságo-
san is „anyuka" vagy? Ha igennel 
válaszoltál ezekre a kérdésekre, 
akkor nem vagy egyedül. 

Dr. Sheryl Ziegler két évtizednyi 
- családokkal, anyukákkal és gyer-
mekekkel végzett tanácsadásainak - tapasztalatait osztja meg ezzel 
a könyvvel. Ez a vény nélkül is használható program megtanítja a 
„kiégett anyukáknak", hogyan alakítsák újra az életüket, hogyan 
érezzék jól magukat a bőrükben, és hogyan segítsék gyermekeiket 
és családjukat - stressz és bűntudat kialakulása nélkül. 

Ár: 4 500 Ft Hórusz Könyvkiadó

KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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Csokoládé Fesztivál 
Gyula 2020 

Gyula

2020. 02.15 - 16. 

www.rimoczi-art.hu

Cseh Filmkarnevál 2020
Budapest

2020. február 19 - 23.

www.programturizmus.hu

XII. Országos Farsangi 
Fánkfesztivál
 Nagykanizsán 

2020. február 20-22. 

www.kodalymk.hu 

"Zene szárnyain" 
GOSPEL KONCERT

Budapest, Mátyás templom

2020. 02. 25., kedd

www.jazzfesztival.hu/programok/

Utazás Kiállítás Budapest 
Budapest

2020.02.27. - 03.01. 

www.utazas.hungexpo.hu

A Kert, ökopiac – az első 
környezettudatos vásár

Debrecen

2020. február 29.

www.findfest.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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2020. március 4-én dupla előadással 16:00 és 19:30 órától érke-
zik hazánkba a BOK Csarnokba a világ első jégcirkusza, hogy egy 
lenyűgöző jégshow keretében éljük át a legszebb „Téli mesék”-et…

Az „Orosz Cirkusz a Jégen” a világ első jégcirkusza, több mint 50 
éve kápráztatja el a közönséget művészete és csillogása révén, a 
nagyszerű akrobaták, a zsonglőrök, kötéltáncosok, a műkorcsolyá-
zók és a bohócok segítségével a csillogó jégen.

Az „Orosz Cirkusz a Jégen” társulata lenyűgöző 
jégshow-val és lélegzetelállító cirkuszművészet-
tel elbűvölő utazásra repíti a közönséget a mese 
varázslatos világába. A „Téli mesék” minden idők 
legszebb történeteiből, a Diótörő, a Hókirálynő, 
Alice Csodaországban, a Csipkerózsika, a Hamupi-
pőke, a Cirkuszhercegnő meséiből mutat be felejt-
hetetlen előadást a jégen. A társulat a báj, a szépség 
és elegancia, hihetetlen könnyedség és legmaga-
sabb technikai felkészültség, a fantáziadús látványos 
koreográfiák, a több mint 300 csodálatos jelmez, az 
izgalmas zene és akrobatika révén elrabolja a közön-
séget a mesék világába. Az energikus és elegáns 
jégbalett egy nagyszerű orosz cirkuszi programmal 
kombinálva igazán varázslatos látványt nyújt kicsik-
nek és nagyoknak, az egész család számára.

A „Téli mesék” előadása egy varázslatos birodalomba vezeti a 
nézőt, ahol a jó és a gyönyörű uralkodik és minden álom valóra 
válhat, ahova felnőttként újra és újra vissza akar térni az ember. 
A szavak nem tudják kifejezni, amit látni, hallani és érezni fognak 
ebben a műsorban! Csak látniuk kell! 

Az előadás műjégen látható!

Borzas busóbundákat öltő felnőttek faragott álarcokban, jel-
legzetes kellékekkel, öles kereplőkkel, kolompokkal felszerelkezve 
búcsúztatják a zord évszakot és várják a tavaszt - meg turistákat, 
akikből a busójárás ideje alatt több mint 30 ezret is vendégül lát 
a 20 ezer lelkes Duna-parti város. A telet várhatóan 800 busó és 
további 200 maskarás búcsúztatja. 

A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a busó-
járás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza 

meg. Régen Farsangvasárnap reggelétől Húshagyókedd estéjéig 
tartott a mulatság. A Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek 
öltöznek maskarába. A busójárás a más népek hiedelemvilágában 
is megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termé-
kenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. 

Busójárás 2020 Mohács
A Busó fűzfából faragott maszkot viselő alak, akinek jellemző 

ruházata a bocskor, csizma, fehér vászongatya, a bundájával kifor-
dított birkabőr derékban kötéllel vagy lánccal összekötve, melyre 
egy, vagy több kolomp van felaggatva, vállukon tarisznya. Jel-
lemző kellékei a kereplő, a buzogány, a hosszú fakürt. Gyakori a 
díszesen kifestett mosósulyok (praćak), a vízhordófa (obramenica), 
„famatyi” és teknőben busó baba hordozása is. 

A „szép busók” a sokác népviseletbe öltözött, arcukat fátyollal 
eltakaró alakok. Farsang idején a busók cselekedeteinek megíté-
lése jellemző rituális kontextusban történik. Nem vonatkoznak 
rájuk a hétköznapokban megszokott morális szabályok. A térre, 
időre és cselekvésre sajátos, „felfüggesztett” állapot jellemző. A 
szerepnek nagy vonzereje van, hiszen az inkognitó és a maszk alatti 
„másik világ” egy sajátos tudatállapot, a transzformáció megélése 
is. A Busójárás fő napja február 23-a vasárnap. Aznap van a busók 
dunai átkelése, a nagy felvonulás, valamint este a máglyagyújtás.

Időpont: 2020. február 20 - 25.
Információ: www.mohacsibusojaras.hu

Orosz Cirkusz a Jégen!

Mohácsi Busójárás 2020. Magyarország legrégebbi és legismertebb télűző farsangi karneválja

KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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SIKERES PÁLYAKEZDÉS

Szőke Abigél, az Akik maradtak főszereplője is felkerült a Variety 
magazin tíz figyelemre méltó tehetséges európai filmest bemutató 
idei listájára. A művészek tiszteletére a Berlini Nemzetközi Filmfeszti-
válon fogadást rendeznek. 

Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotását a legjobb nemzetközi 
film Oscar-díjára esélyes művek szűkített listájába válogatták. filmet 
több mint 30.000-en látták eddig a hazai mozikban és a film jelen-
leg is műsoron van. 

Szőke Abigél, Tóth Barnabás Akik maradtak című filmjében nyúj-
tott alakításával vívta ki a tekintélyes amerikai magazin figyelmét. A 
film a II. Világháború utáni Budapesten játszódik, könnyedséggel és 
melegséggel beszél a szeretet gyógyító erejéről.

Szőke Abigél idén ünnepli 22. születésnapját, a forgatáson 19 
éves volt még. Színésznőnek készül, jelenleg a Pesti Magyar Színi-
akadémia másodéves tanulója. 2017-ben ő alakította a Pálfi György 
rendezte Engedj be! című vámpíros színdarab főszerepét, de kisebb 
szerepekben láthattuk már Ujj Mészáros Károly X – A rendszerből 
törölve és Sopsits Árpád a Martfűi rém című filmjében.

SZŐKE ABIGÉL
EURÓPA

TEHETSÉGEI
KÖZÖTT



SIKERES PÁROS

Gara László /Doctor/ Édesanyja - 
Cseh Klára szövegíró májusban lesz 97 
éves. 40 éve írja fiának a dalszövegeket. 
Közel 100 daluk van. Erdélyi főnemesi 
családból származik, a Baár-Madas 
gimnáziumban érettségizett Buda-
pesten, ahol Áprily Lajos költő volt az 
igazgatója, akkor kezdett el írni. Majd 
férjével gyógyszertárat vezettek vidé-
ken. Közös munkájuk, sikereikre jel-
lemző, hogy dalukkal László fellépett 
a Rostocki Nemzetközi Dalfesztiválon 
1985-ben, majd 1988-ban a Siófoki 
Interpop Fesztiválon. László 30 évig 
sztárműsorokban lépett fel az Orszá-
gos Rendező Iroda /ORI/ műsoraiban, 
vendége volt turnékon Kovács Katinak, 
Komár Lászlónak, a Bergendy együttes-
nek. Közel 70 tv-felvétel készült vele 
a legnagyobb tv-adókon. Szerepelt 
show-műsorokba: Tele-fere /Vitray/, a 
Lányok nem angyalok /Pa-Dö-Dö/, Tele-
varieté /Rózsa György/. Legismertebb 
klipjük az „Üstökös”- amit John Lennon 
emlékére írtak, a Nem vagy ugyanaz 
már - amit a kábítószer ellen írtak és a 
San Francisco. 60 tv-felvételük látható 
a You tube-on. Klári néni ma már csak 
pihen és az emlékekből él szeretett 
fiával, Lászlóval. 

Cseh Klári néni másik fiának - Dr. 
Gara Istvánnak - Nagyatádon van pati-
kája. Dédunokái Gara Janka és Bella 
- Gara Bella Pécsett tanul az Egyetem 
Gyógyszerész Karán és Ő is énekelni 
tanul, lehet, hogy követi nagybátyját a 
művészi pályán is!

Felkerestem Pest környéki otthoná-
ban Gara Istvánné Cseh Klárát. Ami 
rögtön a szemembe tűnt; két családi 
címer a falon.

Látogatogatóban
Cseh Kláránál és Dr. Gara Lászlónál 

KÖZEL 100 DALUK VAN
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CSEH KLÁRA  ÉS DR. GARA LÁSZLÓ

 – Klári néni! Mit jelentenek ezek a 

címerek? Hogyan is kezdődött?

 – Történelmi főnemesi családból szárma-
zom – Székelyföldről – Alsó Csernátonból. 
Édesapám magas rangú katonatiszt volt 
a Belügyminisztériumban, Antall József 
édesapjával dolgozott együtt. Családom 
Bethlen Gábor fejedelemtől kapta a lófő-
nemességet /1617/, majd I. Rákóczy György 
fejedelemtől a főnemesi /primori/ rangot 
/1635/. Így leánykori nevem: – ma már 
leírhatom – Primor Alsó – Csernátoni Cseh 
Klára. Volt ebből sok kellemetlenségem, 
éppen elég! A második címer a férjem, 
Gara István családjáé.

 – Hogyan kezdtél verselni, 

honnan a költői véna?

 – Már középiskolás koromban, a Baár-Ma-
das Gimnáziuban, Áprily Lajos igazgatóm-
tól sok irodalmi feladatot kaptam; ünnepi 
beszédek, előadások, stb., melyek elve-
zettek a verselésig.

 – Nem készültél művésznek?

 – Szerettem volna, de abban az időben a 
családom miatt nem lehetett.

 – Mi történt a háború után?

 – Mindenünket elvették, földjeinket, bir-
tokainkat. Örültünk, hogy megúsztuk a 
kitelepítést. Férjemmel – a sok meghurco-
lás után – úgy döntöttünk, hogy vidékre 
megyünk. Somogyban, a vízvári gyógy-
szertárban dolgoztunk 25 évig. Megala-
pítottunk egy gyógyszerész-dinasztiát. 
Férjem halála után László fiamhoz költöz-
tem Budapestre.

 – Mesélj kérlek, a fiaidról.

 – István és László – mindketten – a Győri 
Bencés Gimnáziumban érettségiztek, 
majd a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerész karán végeztek. 
Istvánnak Nagyatádon van gyógyszertára,  
a város díszpolgára, és a Magyar Arany 
Érdemkeresztet is megkapta. Két dédu-
nokával ajándékozott meg, Gara Bella 
énekel, Gara Janka sikeresen zongorázik. 
Laci már gyermekként is sokat szerepelt, 
díjat-díjra halmozott, filmszerepre is felkér-
ték – így érthetően - két évig felvételizett a 
Színművészeti Főiskolára. Miután nem vet-
ték fel, ő is gyógyszerész lett! Persze a művé-
szet ördöge nem hagyta, hogy elsikkadjon; 
énekelni tanult Fábry Edit operaénekesnél, 
majd Kovács Magdánál megszerezte a 
hivatásos előadóművészi /ORI/ engedélyt. 
Dalokat kezdett írni saját magának.

 – Ez a pont, ahol az együttes 

munka elkezdődött?

 – Igen! Próbálkozott más szövegírókkal is, 
de valahogy az nem az igazi! Megkért, 
hogy segítsek. Dalt dal követett. Elké-
szültek az első rádió, illetve tv-felvételek. 
Nyertünk dalpályázatot: „Dalok Budapes-
tért”. Rengetek ORI műsorban szerepelt /
évi 170-180 előadáson/. Énekelt Németor-
szágban, a Rostocki Nemzetközi Dalfeszti-
válon ő képviselte hazánkat 1985-ben. Itt 
a repülőtéren úgy vártak: „László Gara und 
Mutti”. 1988-ban megjelent első közös 
nagylemezünk „Gyógyszer a zene” cím-
mel. Laci ekkor „Doctor” néven énekelt a 
Siófoki Interpop Fesztiválon, majd döntős 
volt 1990-ben, az Első Demokratikus Tánc-
dalfesztiválon.

 – Mi történt ez után?

 – 1991-ben megnyitottuk a Szent Klára Pati-
kát Budapesten, az Izabella utcában. Pár 
évig visszavonult Laci a szerepléstől, de a 
dalok folyamatosan születtek.

 – Tessék mondani ez a „Nem élhetek 

muzsikaszó nélkül” szindróma?

 – Igen, úgy hiszem! Lacinak hiányzott a 
színpad és az éneklés. Biztatásomra fel-
kereste az egyik kereskedelmi tv-t, ahol 
nyitott ajtóra talált. Ezt követően meg-
kereste a Musica Hungarica Kiadó igaz-
gatója és megjelentette „Üstökös” című 
CD-jét.

 – Milyen dalok hallhatók a CD-n?

 – Pár új dal a Laci régi rádiófelvételei, vala-
mint az első lemez anyaga.

 – Hogyan fogadták fiad visszatérését?

 – Boldogan mondhatom, hogy kevés kivé-
tellel, nagyszerű visszhangja volt a saj-
tóban és a médiában. Egy év alatt közel 
30 tv-felvétele készült. Büszke vagyok rá, 
hogy az ország úgy ismeri a fiamat, mint 
az énekes-gyógyszerészt. A legnagyobb 
megtiszteltetés a számunkra, hogy Vitray 
Tamásnak kétszer lehettünk a vendégei a 
tv-ben. 2000-ben Laci sztárvendég volt 
a „lányok nem angyalok” című Pa-Dö-Dö 
Show-ban. Szinte hetente szerepelt vala-
melyik csatornán. „Nem vagy ugyanaz 
már” címmel 2007-ben jelent harmadik 
albuma.

 – Klári néni! Megkérdezhetem a korodat?

 – Nem titok, májusban leszek 97 éves. Sze-
rencsére nagyon jól érezem magam.

 – Mi tartott meg ilyen fiatalosnak?

 – A gyermekeim szeretete és gondosko-
dása és természetesen a ZENE!

–Szerk.–
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SIKERES MŰVÉSZ

– Mesélnél az elmúlt tíz év sikereiről?

– Az elmúlt időszakban bio kozmetikai termékeket forgalmaztunk 
szemceruzától a hajápolási cikkekig, többek között a világhírű 
Herbatint hajfestékeket, amelyek minimális mennyiségben tartal-
maznak vegyi anyagokat és gyönyörű, fényes, természetes hajat 
eredményeznek. A hajhullás, a szürkehályog, a fakó, töredezett 
haj a samponokban, balzsamokban, hajfestékekben lévő renge-
teg kemikália eredménye. A Herbatint Amerikában és Franciaor-
szágban is elnyerte a legjobb termék díját.

– Bevallásod szerint a sikereid elérésében a transzcendentális 

meditációban gyakorolt aktív pihenés is segít.

– Igen, az aktív pihenés segít a mindennapi munkámban, a racio-
nális, kreatív gondolkodásban és a művészeti tevékenységhez is 
ihletet ad. Kisebb megszakításokkal több évig voltam Indiában, 
ahol spirituális parivrajaka-n (szent zarándoklaton) és spirituális 
kurzusokon vettem részt. Lehetőségem volt arra is, hogy meg-
hívott művészként az egyik legnépszerűbb indiai énekesnő, 
Devi Kumar barátnőm koncertjein is felléphessek. A legnagyobb 
transzcendentális élményt Bidadiban kaptam, ahol szerencsém 
volt a ma élő legnagyobb Avatár, Sri Nithyanada Paramashivam 
kurzusain részt venni.

– A transzcendencia meghatározó eleme a festészetednek is.

– Maharishi Mahesh Yogi, a transzcendentális meditáció mozgalom 
alapítója azt mondja, hogy „Egy művész mindig transzcendentális, 
mert a tapasztalás felszínére hozza a mélyebb, rejtett transzcendens 
értékeket.” Tökéletesen egyetértek vele. Akár el is képzelhetjük, 
hogy milyen mélyebb értékeket hoznak fel egyes, a mai mainst-
ream által üdvözölt alkotások, performanszok, úgynevezett 
modern rendezésű színdarabok vagy például Kosky operái.

– Melyik festészeti irányzathoz sorolnád a művészeted?

– Kezdetben majdnem minden festészeti irányzat érdekelt, és 
mindet ki is szerettem volna próbálni – ez részben sikerült is. 
Manapság kizárólag spirituális témákkal, a tradícióval, a magyar 
motívumrendszer kincseivel, a múlt emlékeinek feldolgozásával 
foglalkozom, a modern irányzatokból pedig megmaradt az abszt-
rakt expresszionista korszak, annyi különbséggel, hogy élénk, 
vidám színekkel dolgozom. 

Dovalovszky Márta már 2010-ben megjelent a Sikeres Nők lapjában, 
akkor a transzcendentális meditáció kapcsán beszélgettünk vele. A 

sikeres üzletasszony már akkor is elismert festőművésznek számított. 
Legutóbbi kiállítását az Art9 Galériában rendezték meg, a bemutatott 

művek az alkotó sokszínűségéről adnak tanúbizonyságot.

SZÁRNYCSAPÁSOK

Dovalovszky Márta

52     SIKERES NŐK • 2020/február



 – A pozitív életszemléleted a 

színhasználatban is tükröződik.

 – Az erőteljes színek mellett az arany, ezüst, 
óarany, bronz színhasználat, a zsolnay 
vázák eozin fénye, a kagylók szivárvány-
színe ad még extra „transzcendens ragyo-
gást” a képeimnek. Fontosnak tartom 
kiemelni, hogy amit kivetítünk, az ugyan-
úgy visszahat az alkotóra, mint a befo-
gadóra, a vonzás törvénye tehát a képi 
kinyilatkoztatásban is érvényesül. 
A 20. században az impresszionizmus, 
posztimpresszionizmus után egy torz és 
degenerált látásmód jelent meg a festé-
szetben és a társművészetekben. Erre a 
korszakra jellemzők a beteges látomások, 
a valóság eltorzítása, az igazság elhall-
gattatása. Egy értékválságban szenvedő 
civilizáció agonizációjának kifejeződése 
érhető tetten; szürke, fekete, sötét színek 
használata, kopárság, nihilizmus. Amy 
Dempsey, a modern művészetek kutatója 
szerint ez egy anarchisztikus mozgalom, 
amelynek a szociális és a morális normák, 
valamint a tradicionális művészet megíté-
lésének felülbírálása a célja; az értelmen 
és a logikán alapuló rendszer elpusztítása 
és annak leváltása valamire, ami az anar-
chián és a primitív irracionálison alapul. A 
nihilizmus üressége egyenlően értékes a 
tartalmassággal.

– A januári kiállításodat milyen 

koncepció köré építettétek fel?

– Rohamosan fejlődő fogyasztói társa-
dalmunk pillanatában elfeledkezünk 
az őseink által ránk hagyott múltról. Ha 
merítünk a hagyományainkból, ha meg-
ismerjük népmeséink, mondáink, regéink 
transzcendens igazságait, ha használjuk a 
jelképeinket, akkor hamarosan érzékeljük, 
hogy milyen transzcendens ereje van őse-
ink ránk örökített tudásának. 
A galéria művészeti vezetőjével készítet-
tünk egy összeállítást, egy szűk kereszt-
metszetet a portfólióból, ahol a hely 
adottságait kihasználva négy különböző 

kategóriában mutatták be a műveimet. 
A megnyitón operaénekes tanárnőm 
Prof. Dr. Temesi Mária is közreműködött a 
Lascia ch’io pianga című áriával, illetve én 
is előadtam az O mio babbino című áriát, 
valamint a Marica belépője című operett-
betétet.

– A tárlatot Bárdosi József, Németh Lajos-díjas 

művészettörténész-muzeológus nyitotta 

meg. Nyitóbeszédetekben mindketten a 

festészet célját fogalmaztátok meg.

– Kellemes meglepetés volt Bárdosi József 
kritikája. A szervezők kérték fel, hogy nyissa 
meg a kiállítást, egyáltalán nem egyez-
tettünk a megnyitó előtt. Szinte elállt 
a lélegzetem, hogy a mai világban van 
még művészettörténész, akinek hasonló 
a meglátása. Felolvasnám néhány gondo-
latát, pontosan ezeket emeltem ki én is a 
megnyitó beszédemben. 
„A huszadik században, a huszadik század 
eleji modernizmusban nem csak a háború, 

hanem a képzőművészet is megtagadta a 
szépséget. A modernizmus is egy háború 
volt. Fölteszem a kérdést, hogy kik őrizték 
volna meg a szépséget és a harmóniát, 
ha nem a nők? (…) D ovalovszky Márta 
festészete a szépséget őrzi, a moderniz-
mus előtti szépséget. Erre a feladatra nem 
sokan vállalkoztak az elmúlt évtizedekben. 
Dovalovszky a szépséget tagadó moderniz-
mus stílusában menti át a szépséget. Festé-
szete azt állítja, hogy a szépség, a kultúra és 
a hagyomány a modern festészet nyelvén is 
kifejezhető. A modernizmus azonban nem 
csak a szépséget és a harmóniát tagadta, 
hanem a szétesett világot is dicsőítette. 
Dovalovszky nem veszi tudomásul a fes-
tészet szétesését. Sőt, a formai szétesést, a 
stílusokra, irányzatokra bomlott festészetet 
azzal ellensúlyozza, hogy külön-külön képe-
ken, külön-külön stílusokban, de egymással 
párhuzamosan mutatja fel. Erről tanúskodik 
a festő portfóliója is.”

Holdfényszemű Ulupi
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SIKERES MŰVÉSZ

– A kiállított képek közül melyik 

áll legközelebb a szívedhez?

– A Szkíta harcosok című festményem a leg-
kedvesebb. Rátétes technikával verbálisan 
is kiemelem a mondanivalót: „Nincsen 
nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja 
barátaiért.” (János 15:13) Az életre szóló 
szkíta barátság legendás. Több jeles tör-
ténetíró szinte példaképként mutatja be a 
szkíták vérszerződését, erkölcsösségüket és 
igaz baráti szövetségüket számtalan ókori 
történetíró kiemeli. A szkíta-hun királyi 
testőröket táltos beavatást átélt harcosok-
ból állították össze. Sasíjászoknak nevezték 
őket, a nyílvesszőjükre sastollat erősítettek, 
erről kapták a nevüket. Táltos képességeik 

használatával pontosan célba találtak anél-
kül, hogy látták volna a célpontot. A tálto-
sok, mágusok tudásának alapja a kozmikus 
tudat, mivel ez minden lehetőség tárháza, 
ebben az állapotban lehetséges, hogy 
minden kívánságunk megvalósuljon.

– Amellett, hogy a festészeted egyik 

témáját adják, a népi tradíciók milyen 

szerepet játszanak az életedben?

– Maharishi, a transzcendentális meditáció 
szellemi vezetője szerint a hagyományok 
kiirtása a legnagyobb csapás, amely a 
társadalom jólétére mérhető. Egy hagyo-
mány nélküli társadalom nem rendelke-
zik stabilitással, sem erővel: olyan, mint a 
magára hagyott falevél, amit a szél sta-

bilitás és saját alap híján ide-oda sodor. 
Ezzel teljesen egyetértek, emiatt fordu-
lunk a gyökereinkhez; a tudat fejlődésével 
a hazánk – és minden más – iránt érzett 
szeretetünk is exponenciálisan fejlődik.

– A tra nszcendentális meditáció még mindig 

domináns része az életednek. Mesélnél erről?

– A transzcendentális meditáció (továb-
biakban TM) kibontakoztatja agyunk 
teljes potenciálját; a technika alkalmazá-
sával stresszmentes lettem, megtanul-
tam operát énekelni és festeni. A TM-nek 
köszönhetően a biológiai korunk nincs 
összhangban a kronológiai életkorunkkal. 
Itt nincs külső segítség – mint például a 
Siva imádatát gyakorló saivita iskolákban 
–, az ember a meditáció révén emelkedik. 
Ez az egyetlen meditációs technika, amely 
azonnal, már az első gyakorlás alkalmával 
képes eljuttatni a transzcendens mezejére, 
ahol a legnagyobb boldogság állapotába 
kerülünk, megszabadulunk a stressztől és 
kapcsolatba kerülünk az egyesített mező-
vel, amely az Isten, Isten-tudat rezgése. Ez 
a legfelsőbb intelligencia, amely az egész 
teremtés aktivitását és sorsát irányítja.

– Mennyire elterjedt a TM módszere?

– Stresszoldásra, valamint a siker és a bol-
dogság elérése céljából világsztárok 
is alkalmazzák ezt a technikát, többek 
között Paul McCartney, David Lynch és 
Cameron Diaz is. Indiában és Dél-Ame-
rikában már több ezer iskola bevezette 
a tantervébe, Balin és Thaiföldön budd-
hista kolostorokban is alkalmazzák. Fat-
her Mejia, keresztény pap Kolumbiában 
több tízezer utcagyereket mentett meg a 
TM-mel. 

Prof. Dr. Temesi Máriával 

Szkíta barátság
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DOVALOVSZKY MÁRTA

 – Társadalmi szinten is érezhető 

a módszer pozitív hatása?

 – Maharishi Mahesh Yogi bevezette a szidhi 
haladó technikát (a TM technika erőfeszí-
tés-mentes gyakorlatának fejlettebb válto-
zata), amely lehetővé teszi, hogy elérjük a 
legnagyobb boldogságot és a természet 
teljes támogatását élvezzük. A csoportos 
meditálók koherens agyhullámai szink-
ronba kerülnek és kihatnak a kollektív 
tudatra. Pozitivitást, békét és harmóniát 
sugároznak. Maharishi 1960-ban megjö-
vendölte, hogy az egész társadalom jólé-
tére befolyással van, ha a lakosság egy 
százaléka meditál (TM) vagy a lakosság-
szám egy százalékának négyzetgyöke 
egy helyen jógarepülést végez. Azokban 
a hetekben, amikor párhuzamosan medi-
tálnak, javul a gazdaság, szárnyal a tőzsde, 
drasztikusan csökken a megbetegedések 
és a balesetek száma, a bűnözési ráta is 
csökken. Ez több mint félszáz alkalommal 
tudományosan is bizonyításra került, ren-
dőrségi és egyéb statisztikák is 100%-ban 
megerősítik. Mindezt a tudomány is alátá-
masztotta, a Mester tiszteletére Maharishi 
hatásnak nevezték el. A Maharishi hatás a 
végítélet órája (Doomsday Clock) kapcsán 
is segíthet. Ez az óra jelzi egy esetleges 

globális katasztrófa bekövetkezésének az 
esélyét, hogy milyen közel van az embe-
riség a pusztuláshoz. Idén januárban 20 
másodperccel előrébb állították az órát, 
így csak 100 másodperc maradt éjfélig, ez 
a valaha beállított legközelebbi érték az 
órán. Az egyetlen út, hogy megmentsük 
a világunkat egy tudat-alapú társadalom 
létrehozása, hiszen minden tudatból áll, az 
anyag csak másodlagos. Egyéni szinten kell 
megszüntetni a negativitást, az alacsony 
rezgésszámot, ezzel változást hozva a csa-
lád, a közösség és az ország életébe. 
A másik tudatfejlesztő iskola, a Nithyananda 
Gurukul a beavatás után fejti ki a hatását. 
Ennek az iskolának a diákjai például becsu-
kott szemmel olvasnak, a világ minden 
tudását és információját képesek lehívni 
– mindent, ami a Google-ban is megtalál-
ható –, szét tudnak törni egy kókuszdiót a 
harmadik szemük – Ajna-csakrájuk – meg-
nyitásával, de akár a világ másik felén lévő 
elveszett tárgyat is képesek megtalálni, 
valamint komoly betegségeket is meg 
tudnak gyógyítani.

– Megosztanád egy spirituális 

tapasztalatodat az olvasókkal?

– Sri Nithyananda Paramashivam a Földön 
élő mai legnagyobb Avatar, Darshan (szó 

szerinti jelentése: látni és látva lenni) 
alkalmával ezer embert – köztük 
engem is – fel tudott emelni a koz-
mikus és egység tudatba, amely a 
legnagyobb boldogság állapota. 
Sajnos, mint a legtöbb vallási vezetőt 
Indiában, alaptalan vádakkal támad-
ják és el akarják ítélni, pedig a vádak 
bizonyítottan hamisak. Magyar idő 
szerint hajnali három órakor egyéb-
ként minden hétvégén beavatást 
tart, a szertartás a Facebookon, 
illetve a Nithyananda tv-n is nyo-
mon követhető. Egységtudata még 
az éteren keresztül is érezhető, az 
összefonódáson keresztül felemeli 
a Te tudatállapotodat is. Soha nem 
beszéltem vele, nem voltam hosz-
szú időn keresztül az Ashram-já-
ban (spirituális elvonulóhely), de a 
frekvenciasávon keresztül, amelyen 
a beavatás következtében a tudat 
rezgésünk összefonódott, állandó 
kapcsolatot tudok létesíteni az Ava-
tarral és érzem, hogy az összekötte-
tés során az intuícióim felerősödnek 
és a legnagyobb boldogság állapo-
tába kerülök. Több ezer ember szá-

mol be ugyanarról a fenoménáról.
– Mit üzensz a Sikeres Nők olvasóinak?

– Kezdjük el a transzcendentális meditá-
ciót! Tapasztaljuk meg a csoportos medi-
táció nagyon erős boldogság-hatását, 
hogy ezáltal egyéni és közösségi szinten 
is emelni tudjuk a kollektív tudatot! A TM 
egy olyan ősi tudás, amely a világ keletke-
zése óta birtokunkban van, de ha a tudás 
nem megfelelőképpen kerül átadásra, 
eltorzul és nem tudja kifejteni hatását, a 
transzcendentálás nem jön létre. Nem 
vagyok TM tanár, a TM népszerűsítésével 
semmilyen anyagi előnyöm nem szár-
mazik, csak segíteni szeretnék Nektek és 
az országnak. 25 éve jógarepülő vagyok, 
majd egyszer megmutatom, milyen is a 
jógarepülés a valóságban… Segítek meg-
szervezni nagyobb csoportok TM tanulá-
sát, hogy kedvező áron mindenki számára 
elérhető legyen, hiszen ez mindannyiunk 
szívügye. Ha sokan meditálunk, bevezet-
jük az iskolákban a TM-et, vagy gyereke-
inket beíratjuk a Nithyananda Gurukul 
online iskolába, Magyarország újra vissza-
kapja fényét és tudati vezető erejét.

K.A.
www.dovalovszky.com

marta@dovalovszky.com

Székely rovásírás II.
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SIKERES ZENEKARVEZETŐ

– Kérlek, mesélj a gyerekkorodról! Utalt 

valamilyen tulajdonságod arra, hogy 

zenész leszel a későbbiekben?

– Soproni vagyok. Nem készültem zenész-
nek, habár a szüleim beírattak zeneiskolába.
A zenei pályafutásom, úgy kezdett kiala-
kulni, hogy egyszer csak elkezdtem a zene 
után érdeklődni, a beat a pop, jazz műfa-
jok iránt. Azt hozzá kell tennem, hogy a 
’60, ’70, ’80-as évek közepéig Sopron egy 
különleges kultúrájú és légkörű státusszal 
bírt. A szocializmusban a határ közelsége 
egyedi helyzetet teremtett.  

A JAZZ EGYIK
JELES KÉPVISELŐJE

Interjú Gayer Ferenccel,
a Budapest Ragtime Band nagybőgősével és vezetőjével

1990 óta, azaz 30 éve vezeti 
a Budapest Ragtime Bandet. 
emellett a mai napig játszik 

a legkülönbözőbb stílusú 
zenei formációkban is. 

Beszélgetésünk egy exkluzív 
helyen történik, mint amilyen 

maga a zenekar stílusa is. Kicsit 
tartottam az interjútól, hiszen 
a jazz, jeles képviselője… De, 

mikor leültünk beszélgetni, 
rájöttem ő is „EMBER”, aki 

segítőkész, megértő, és 
empatikus. Köszönöm, a 

találkozást, és a lehetőséget, 
hogy interjút készíthettem 

egy ilyen nagyszerű 
ZENÉSSZEL. Nem szaporítom 

tovább a szót, kezdjünk is 
bele a beszélgetésbe…

Fotó: Vámos Judit
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GAYER FERENC

Édesapám csak az osztrák tévét és rádiót 
hallgatta. Barátok, rokonok hozták be 
nekünk a lemezeket. Sokkal korábban 
megismertük azokat a progresszív és 
jazz-zenéket, ami a magyar rádióban hall-
ható volt.  Nekem nagyon jó gyerekkorom 
volt, amit a családi kötődésnek, az onnan 
kapott kulturális értékeknek és magának 
Sopronnak is köszönhetek. 
Tulajdonképpen, ez mind ösztönzött arra, 
hogy zenész legyek.  Nem utolsó sorban, 
hogy tanultam zenét.

 – A Konzervatóriumot is itt végezted el?

 – Ezután mentem Pécsre. Mivel a szüleim 
nem akarták, hogy zenész legyek, ezért 
felvételiztem és felvételt is nyertem a 
pécsi Műszaki Egyetemre és párhuzamo-
san beiratkoztam a konzervatóriumba is. 
A kettőt együtt csináltam ameddig bír-
tam, majd végleg a zene mellett tettem 
le a voksot, a szüleim nagy örömére. 
A konzervatórium szakmai tagozatára 
jártam, ami azt jelentette, hogy érett-
ségivel bíró növendékek 2 év alatt elvé-
gezhették. Utána dolgoztam 2 évet egy 
antikváriumban, majd ezt követően 
vettek fel a Gonda János által alapí-
tott Budapest Jazz tanszakra. 
Akkor már a barátaimmal, kollégáimmal 
sokféle zenét játszottunk. A gyerekko-
romról sok mindent tudnék mesélni, a 
fiatalság nagy meghatározó szerep egy 
ember életében.

 – A szülők ezek szerint nem voltak zenészek?

Édesapám geofizikus volt, de jól hege-
dült. Kőszegen járt a bencés gimnáziumba, 

osztálytársa volt a Pernye Andrásnak, a híres 
zenetudósnak. Édesanyám szépen énekelt, 
de nem voltak professzionális zenészek.

 – A felsőfokú tanulmányaid összefüggnek 

a zenekarvezetői pozícióval?

 – Szerintem abszolút nem.  Nagyon keve-
sen vannak, a kiváló zenészek közül, akik el 
tudják látni a menedzselési feladatot, mert 
nem rendelkeznek ilyen képességekkel. 
Úgy gondolom, ehhez kell egy adottság. 
A zenekar munkájára rátérve… Mindennap 

gyakoroltok?

 – Igen mindennap. Ha nincs rá időm, vagy 
nem játszom, akkor is minimum nap 20 
percet kell foglalkozni a hangszerrel, de 
ez nem pótolja a gyakorlást. Aki ebből 
él, vagy professzionális zenésznek tarja 
magát annak szükséges.

 – Hogyan látod magad most, hogy hol tartasz?

 – Az ember próbál szerény maradni, de el 
kell, hogy mondjam, hogy benne vagyok 
az élvonalban, mint jazz-bőgős. A zeneka-
rom egy nemzetközileg elismert zenekar, 
jó kollegákkal. Vannak társadalmi meg-
bízatásaim, A Magyar Jazz Szövetség 
Elnökségi tagja vagyok.  A múlt évben 
a 7. kerületi Polgármester Úr felkért egy 
sorozat, a K11 megszervezésében. Van 
egy jazz műsorom hetente a Heti Tévé-
ben. Oda kollégákat hívok meg kötetlen 
beszélgetésre. Ami nagy büszkeségem a 
szakmai dolgokon kívül, hogy 3 fiú uno-
kám van!

 – Gratulálok! Ők is ebben az irányba tanulnak?

 – Három gyerekem van, mindegyik tanult 
zenét, de egyik sem lett zenész. Ha valaki 
tanul zenét az nagyon fontos a léleknek, 
valamint kulturális kérdés is. Nem feltét-
lenül kell mindenkinek professzionális 
zenésznek lennie. 

 – Játszol a Magony együttesben is…

 – Kovács Ferenc, aki a Budapest Ragtime 
Band zenekar alapítója volt, és nagyon 
színes egyénisége a magyar jazznek és 
világzenének, ő hívott el. Velük alkalmilag 
játszom, kirándulásképpen. Készítettünk 
egy lemezt is. 
Sohasem játszottam magyar népzenét, 
páratlan ritmusú dolgokat, ilyen szinten. 
És nagyon jó feladat volt.  
Balogh Kálmán cimbalmozik benne és 
Csizmadia Anna, aki 4 éve nyerte meg 
a Repülj Pávát. Ő egy népdalénekesnő, 
velük dolgoztam, amit nagyon élveztem 
és nagyon büszke vagyok rá a mai napig.

 – Mit lehet tudni a Budapest Ragtime Bandről?

 – Idén leszünk 40 évesek, készülünk egy 

különleges évre.  Sok koncertet szeret-
nénk, olyan helyeken ahova a zenekar 
kötődött. Óbuda a fő helyünk, 30 éve 
az Óbudai Társaskör. Az Óbudai főtéren 
szeretnénk egy olyan estét, ahol a régi 
zenésztársakkal és barátokkal ünnepel-
nénk. Külföldre is járunk. Erdélybe minden 
évben elmegyünk. Ausztriába, Angliába, 
Németországba is gyakran hívnak ben-
nünket.

 – Szakmailag és emberileg 

szerencsésnek érzed magad?

 – Biztos sok hibám van, mint mindenki-
nek…  A mondás szerint, „ a jó pap hol-
tig tanul.” Szerencsésnek érzem magam, 
mert még jó egészségnek örvendek, ami 
a legfontosabb. És ugye van a 3 unokám, 
ami nagy boldogság… Mindenkinek 
ajánlom a nagypapáságot!

 – Ezek szerint boldog ember vagy?

 – Ez egy filozofikus kérdés… Feltétlenül, 
mert azt csinálhatom, amit szeretek… 
Egészséges vagyok, egészséges a csa-
ládom. Igen az vagyok! Persze, nekem 
is vannak azért megoldandó helyzetek, 
mint mindenki másnak…

 – Szakmailag úgy érzed elérted, amit szeretnél?

Még nem vagyok az út végén... Még sze-
retnék többet elérni.

 – Például?

 – Szeretnék a hangszeren és a zenében 
fejlődni, tanulni, újabb kihívásokat, olyan 
zenészekkel játszani, akikkel a jazz terü-
letén még nem játszottam. Egy saját 
lemez…

 – További sok sikert!

 – Köszönjük az interjút.
Oláh Éva

A zenekar tagjai:
Gayer Ferenc - zenekarvezető, bőgő
Kiss Bálint – harsona
Stein Ferenc – zongora
Csárics Sándor – trombita
Széki József – ütőhangszerek
Antal Tibor – hegedű
Weszely János - dob
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Ki volt Valentin?
Nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. 

Az egyik könyvben azt olvashatjuk, hogy 
két Valentin volt, akik történetéből legen-
dák születtek, mások vitatják, hogy ketten 
lettek volna, egyes források viszont három
Valentinról beszélnek. Íme, néhány a külön-
böző történetekből:

Valentin: Claudius császár üldöztetése alatt 
római pap volt, aki vértanúként halt meg 
i.sz. 269-ben, vagy 270-ben.

Valentin: Rómában Terni püspöke volt, aki 
vértanúként halt meg.

Valentin: fiatal keresztényként élt a keresz-
tény vallás üldöztetés idején. Hitéért elfog-
ták és börtönbe zárták, majd halálra verték 
269. február 14-én. A legenda szerint üze-
netet küldött a barátainak, amíg börtönben 
volt: „Ne felejtsétek el Valentint!” és „Szeretlek 
benneteket!”

Egy másik történt szerint Valentin pap volt, 
aki titokban párokat adott össze, ellensze-
gülve ezzel Claudius császár törvényének, 
amely átmenetileg megtiltotta a házasság-
kötéseket. Valentint bebörtönözték, mert 
megtagadta a pogány istenek imádását. A 
börtönben barátságot kötött a börtönőr 
lányával. A legenda szerint imájával gyógyí-
totta meg a lányt, és kivégzésének napján 
üzentet írt neki, amit így írt alá: „A Te Valen-
tinod”. A rómaiak február 15-én tartották 
Luperkalia ünnepét, mert ez a tavasz-ünne-
pet Luperkusz isten tiszteltének szentelték, 
aki nyájak és a termés védelmezője volt Az 
emberek dalolva és táncolva könyörögtek 
Luperkuszhoz, hogy megvédje a nyájaikat és 
vigyázzon az emberek és az állatok egészsé-

gére és termékenységére. Az ünnep éjjelén a 
fiatal nők belerakták a nevüket egy kerámia 
korsóba, és a férfiak pedig húztak belőle egy-
egy nevet. Az ünnepség és a táncok idejére 
párok lettek, sőt gyakran egész évben együtt 
maradtak. Mások szerint később sokan össze-
tévesztették a Norman-Francia ’galantin’ 
szóval, ami szerelmest jelent. Az idők során a 
két hiedelem összefonódott melynek ered-
ményeként szent Valentinra úgy emlékezünk, 
mint a szerelmesek védőszentjére. Valentin 
nap azért, van, hogy megünnepeljük egy 
szent emlékét, aki tisztelte a szerelmet és a 
romantikát, amikor az emberek szerelmes 
üzenetek cserélnek.

Bálint-nap (angolul Valentine’s Day) ünnepét, 
Magyarországon az angol nyelvű elnevezés 
átvétele miatt, mint Valentin nap vált ismertté 
és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően. 
Ezen az ünnepen a szerelmesek megajándé-
kozzák szerelmüket. Magyarországon február 
14-én ünnepeljük a Valentin napot.

Ajándékok: virág, ékszer (sokszor ilyenkor 
kérik meg a fiúk a lányok kezét), csokoládé, 
saját készítésű lap, vacsora, egy wellness.

MI AZ A VALENTIN NAP…
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