Mert „az Élet él és élni akar”
(24. rész)
Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a
legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a médiában terjesztett, hibás tudás. A hibás tudások legkártékonyabbja, hogy küzdjünk betegségeink ellen, mindenáron győzzük le a kórt...
A betegség a legjobb barátunk. Az Élet maga a változás, a betegség a Változásban
segít bennünket. Ha megértjük üzenetét, százszor szebben, ezerszer erősebben élhetjük tovább életünket! Miben segít, miben gátol, milyen cél felé vezet? Miben
kell változnunk a test, a lélek és a szellem szintjén? Új sorozatunkban ezekre a
kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)

Változókori örömök
Napok óta érlelem a gondolatot,
miről is írjak. GG barátom szerint
egyrészt ideje már valami nagyon
bizakodó dologról írni. Másrészt
az emberek gyakorlati tanácsokra,
használható tudásra vágynak. Mások élete, személyes példája is használható tudás. Harmadrészt olyan
dolgokról érdemes és érdekes írni,
amiről még nem sokan írtak.

Közel 60 éve születtem, nem vagyok
mai gyerek. Mi lenne, ha a változókorról írnék? Csak optimista megközelítésben! Mivel az internet nem felejt, rákerestem a „változókori örömök” szókapcsolatra. Nulla találat. Változókori vérzés,
panaszok, hőhullámok… csupa negatív szótársítás. Panaszkodni eleve nem
fogok, mert minden panasz az Ördöghöz
való ima. Csak annak panaszkodj, akitől segítséget vársz, aki tud neked segíteni! Különben csak elszívod környezeted teremtő energiáját.
Szeretnék tisztázni egy félreértést. Mai
fejjel értem, hogy az egész életünk folyamatos változás, mindig is változó korban
éltünk és élünk, testi, lelki, mentális, családi és társadalmi szinteken is. A változókor a születéskor kezdődik. (Persze
lehet itt nyelvészkedni, hogy változó kor
vagy változókor.) A Természet egyik alapvető törvénye a Változás törvénye. Ami,
aki képes változni, az életképes. Már
19 éves koromban éreztem, de még nem
értettem, hogy természetellenesen él az
emberiség. Versírói szárnyaimat azon tájt
kezdtem bontogatni. 1972-ben írtam egy
verset az egyformaságról.

Egyformaság
Eg y hétköznap a sok között
Nem történik semmi sem
Csak a megszokott
Eg y élet itt a sok között
Nem történik semmi sem
Csak a megszokott
Az eg yformaságban senki
Sem kereste még eddig
A szépség lakát
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Mivel az internet nem felejt, rákerestem a „változókori örömök”
szókapcsolatra. Nulla találat.
Élünk a Földhöz ragasztva
Már kifakultunk rajta
Akár eg y plakát
Ezzel szemben mai fejjel, a nyugdíjas
kortól távolodva (örök fiatalságra ítélne
minket a politika, csak ne kelljen nyugdíjat fizetni), szinte történelmi távlatból
tudom szemlélni az életpályámat, a folyamatos változást. A változó kor szemléltetéseként felvázolom tanulságos élettörténetem. A folyamatos változás története ez. A versemben leírtakkal szemben
egész életemben kerültem az egyformaságot, a megszokottat. 1972-ben kimentem
5 évre külföldre, Ukrajnába, LembergbeLvovba tanulni. Nagyapám nagybátyja Lembergtől viszonylag nem messze,
Drogobicsnál esett el még az első világháborúban. Nagyapám volt az egyetlen, aki
bátorított. Menjél fiam, tanuljál nyelveket.
Minél több nyelven beszélsz, minél több
kultúrát ismersz, annál gazdagabb leszel,
legalább is lelkileg.
Édesapám egysége hónapokig állomásozott a Lembergtől 60 kilométerre fekvő Sztrijben a második világháború alatt.
Nagyon szép 5 örömteli évet töltöttem
Lvovban. Változó kor! Micsoda változá-
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sok! Megtanultam oroszul és némileg ukránul is. Ott találkoztam a párommal és
akkoriban született 2 fiúnk is. Villamosmérnöki oklevelet is szereztem, mellesleg.
Boldog voltam, örültem az életnek. A
változás feltételezi az alkalmazkodást,
városi srácként egészségi szempontból ez
nekem nagyon nehezen ment. Az egyetemi évek alatt vérhas, skarlát, ételmérgezés, toxikus májgyulladás, vastagbélgyulladás, tüszős mandulagyulladások tömkelege keserítették az életemet.
1977-ben friss szovjet diplomával, számítógép tervező mérnökként belecsöppentem az akkori legnagyobb hazai félvezető ipari programba, a Tungsram (Egyesült Izzó) Fairchild integrált áramkör
gyártás projektbe. Fogtam a fejem, miért
is utasítottuk vissza az egyetemen a külön
angolt, mondván, nekünk az orosz nyelv
is elég idegen (nyelv). A többszáz oldalnyi angol nyelvű dokumentációt elolvasva, önjáró módon fél év alatt tökéletesítettem gimnáziumban felszedett angol tudásomat és az amerikai mérnökökkel már
közvetlenül tudtam szót érteni. Ennek is
örültem. Én terveztem a Tungsram-ban
az első mikroprocesszoros rendszert. Kitüntettek és pár nap múlva kizártak a

A család az öröm és a boldogság egyik forrása.
KISz-ből, mert nekem a családom fontosabb volt a szájtépésnél.
A család az öröm és a boldogság
egyik forrása. Amikor elsőszülött fiúnk
először mosolygott, az leírhatatlan érzés
volt. 1979-ben egy évig sorkatona voltam, közben nem volt szükségem sem az
oroszra, sem az angolra. Áram alatt kellett
becsavarnom a villanykörtét a vécé men�nyezetén, 4 méter magasban, létra nélkül,
miközben hibás is volt a porcelán foglalat.
„Őrnagy Őrnagy elvtárs” szerint a takarítónő is be tudná csavarni, ha nem lenne
hibás és létra is lenne. Egy villamosmérnök ne csak a villamos hosszát mérje meg,
ugyan csavarja már be azt a villanykörtét!
Megoldottam egy kis darab alumínium lemez felhasználásával!
A katonaság után 8 évig továbbra is fejlesztőmérnök munkakörben dolgoztam.
Megjártam a Mikroelektronikai Vállalat (MEV) kalandját is, kiléptem, vis�sza az Izzóba. Változatos, teremtő évek
voltak. MTA jutalomban is részesültem
a társaimmal együtt. Ott álltam az Akadémia dísztermében, kezett fogott velem Szentágothai professzor Úr. Szakmai
öröm. 1986-ban leégett a MEV, eldurrant
a Csernobili Atomerőmű, megszületett
harmadik fiúnk. Születése előtte pár héttel bekötötték a telefonkötvényes telefont.
Mekkora öröm! Mindig készek voltunk
a változásokra, kihívásokra. 1988-ban
nagy fordulat következett be az életünk-

ben, mert a Tungsram-on belül elnyertem
egy pályázatot, megkaptam a moszkvai
nemlétező szervizben a szervizvezetői
főmérnöki kinevezést.
A szerviz végül soha sem jött létre,
mert bekavart a rendszerváltás. Ennek ellenére négy évet dolgoztam a kereskedelmi képviseleten tungsramos „mindenesként”. Sofőr, kávéhordó, fénymásoló, kül-

kereskedő, szerviz-mérnök, üzembe-helyező, szerelésvezető, bármi. Nem válogattam, minden rámbízott munkát elvégeztem, maradéktalanul. Nejem erőszakos bíztatására esténként még iskolába is
jártam, a mérnöki oklevél mellé felsőfokú
külkereskedelmi végzettséget szereztem.
Közben a Tungsram átkerült a GE-hez,
így egy alkalommal találkoztam személyesen Jack Welch Úrral, a General Electric
nagyhatalmú elnökével, aki Gorbacsovhoz jött tárgyalni, de előtte a saját beosztottaival beszélt egyenként néhány percet.
Felbomlott a Szovjetunió, nekem is
volt benne egy kis részem. Még a felbomlása előtt, főnökeim kérésére igen kalandosan, titokban elkísértem Tallinba kettő, a Tungsramhoz közelálló amerikai üzletembert, akiket nem hivatalosan meghívott az észt külügyminisztérium. Több
miniszterrel tárgyaltunk, sőt tárgyaltunk
az észt Legfelsőbb Tanács elnökével, Arnold Rüütel Úrral is, aki később 2001 és
2006 között köztársasági elnöki rangot viselt. A cél a közvetlen észt-amerikai kapcsolatok kiépítése volt. Érdekesség, hogy
egyikük, Jay Prager villamosmérnök az
atombomba projekt egyik mérnöke volt.
Lelkiismeret furdalása miatt minden szabadalmát Japánnak adományozta. Sokszor járt Japánban és japán nőt vett el felségül, aki amerikai állampolgár lett. Elgondolkodtató!
A híres 1991-es moszkvai puccs alatt a
Tungsram irodában mindenki szabadsá-

Évente kvázi kétszer körbejárom a Földet én, aki világéletemben otthon szerettem ücsörögni, olvasgatni, írogatni.
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A változókori örömökhöz férfi és női egészség is kell.
gon volt, én voltam az ügyeletes. A kirendeltség az orosz „fehérház” közvetlen közelében volt. Saját szememmel láttam, hogyan kerítik be a páncélozott járművek az
orosz fehérházat. Jártam a tankokkal lezárt Vörös téren is, láttam a városháza ablakában álló, orosz nemzeti zászlót tartó embereket és a tüntetéseket. Másnap a
tankok között evickélve hoztam-vittem a
vidéken ragadt műszaki kollegákat. Pontosan arra a Vnukovói reptérre kellett eléjük mennem, ahonnan Gorbacsov kiszabadítására indult Jelcin elnöki repülőgépe.
A szántóföldek is tele voltak katonai sátrakkal és harckocsikkal.
Akkoriban nem volt mobiltelefon. Délben elköszöntem a nejemtől és a három fiamtól és elindultam. Két óra alatt tettem
meg a félórás utat. A krasznodári járat még
fel sem szállt. Több órát késett. Éjfél volt,
amire hazaértem. Hazafelé láttam a fehérház felett lebegő léggömböt, amire az ostromlottak rádióantennát szereltek. Így a
Szabadság rádióban hallhattuk, hogy már
halottak is vannak. Ezen is túljutottunk. A
GE főnökség végül 1992 januárjában télvíz idején hazarendelt és a nejemmel együtt
hamarosan ki is rúgott.
Rövid munkanélküli hetek után, kapcsolati tőkémnek, külkereskedelmi végzettségemnek és gyakorlatomnak is köszönhetően 1992 nyarán a Távközlési Kutatóintézet
(TKI) kereskedelmi főosztályvezetője lettem. Később kineveztek a TKI Rt. kereskedelmi és marketing igazgatójának, majd vezérigazgató helyettesének. Új korszak kez-

dődött. Bekapcsolódtam a hazai mobiltelefon hálózatok építésébe. Alkalmam nyílt
angol tudásom tökéletesítésére, élesben. A
mai napig foglalkozom mobil telefóniával,
de egyre kevesebbet. A TKI-ból felszámolás miatt 2000-ben elbocsátottak, azóta kizárólag a versenyszféra kockázatos bizonytalanságában dolgozom.
A mindennapi kenyérre a vadpiaci vadversenyben nincsen garancia. Minden
egyes nap kérni kell a mindennapi kenyeret! A változások az egészségemet is érintették. A vezetői stressz és túlhajszolás
hatására 1997 elején szívritmus zavarokkal kórházba kerültem. 10 évig betegeskedtem, gyógyszerek tömegével
mérgeztem magam, mindhiába. Végül 2006 végén megváltoztattam magam,
többek között saját felelősségemre felhagyva mindennemű szívgyógyszer szedésével.
Azóta foglalkozom az alternatív gyógyítási
módszerekkel. Erről külön írásomban korábban már részletesen írtam.
2011-ben újabb változás, fordulat történt. Elfogadtam egy nemzetközi műszaki auditori állást. Harmadik éve csinálom
a másik munkám mellett. Évi negyvenezer
kilométer autózás és ugyanannyi repülés.
Évente kvázi kétszer körbejárom a Földet én, aki világéletemben otthon szerettem ücsörögni, olvasgatni, írogatni.
Minden második héten külföldön vagyok.
A családi dolgokban is folyamatos volt a
változás, felnőttek a fiaink, unokáink születtek. Az életemben az egyik biztos pont
a párom volt, akivel 1975 óta élünk együtt,
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boldogságban. Volt egy másik biztos pont
is, a Jóisten, akihez mindenkinek saját magának kell megtalálni a saját útját.
Én reformátusként sem vallásos környezetben nőttem fel, de 30 éves koromban vettem egy bibliát. Saját magam kerestem meg az istenhez vezető utat. Soha nem
jártam gyülekezetbe, de a Jóisten a változó
korokban számomra egy biztos pont volt.
1990-ben Moszkvában egyszer egy csoda is megtörtént velünk, amikor a csecsen csalóktól máig megmagyarázhatatlan módon menekültünk meg. Fizikailag is megtapasztaltuk a gondviselést.
Miközben én a csalókat gyanútlanul vittem az autómmal egy metróállomáshoz,
amit csak a kocsiban neveztek meg, nejem
észlelve a trükkös csalást, tréning ruhában,
papucsban lerohant az októberi esős estén az utcára és nagy nehezen autóstoppal elindult valahova, hogy utolérjen. Amikor jó negyedóra múlva elvesztett minden reményt, behunyta a szemét, lehajtotta a fejét, majd felemelte. Meglátta a 2-szer 8 sávos sugárúton közvetlenül a
stoppos autó előtt az én autómat. A csalóknak gyanús lett, hogy követi őket egy autó.
Kérték, hogy álljak meg az út szélén, mert
ők itt kiszállnak. Akkor láttam meg a nejemet a tükörben, hogy papucsban rohan felénk az esőben. Fel sem fogtam, mi történt.
Hálistennek minden visszarendeződött, a
csalás nem sikerült. Utólag rekonstruálva
az eseményeket, rádöbbentünk, hogy velünk csoda történt. A Jóisten valamiért
beavatkozott a történésekbe és átrendezte az eseményeket. Ez tény. Tanúságtétel.
Azért a személyes történetemen túl essék szó a hivatalos értelemben vett változáskori ügyekről is. Egy zsidó viccben
hallottam, hogy az élet akkor kezdődik,
amikor a gyerekek elköltöznek otthonról.
Van benne egy kis igazság! Tőlünk elköltöztek a gyerekek, de a ház egyik fele kongott az ürességtől. Fél éve velünk lakik egy
külön lakrészben az egyik fiam a családjával. Unokáktól hangos a ház. A változókori örömökhöz férfi és női egészség is kell.
A szív- és érrendszeri betegségekre, magas
vérnyomásra igen gyakran felírt és szedett
béta receptor blokkolók, kalcium csatorna
blokkolók mellékhatásai között szerepel
impotencia, merevedési zavar, depresszió.
Ez nem kitaláció. Magamon tapasztaltam.
Az én orvosom azt mondta 2005-ben,
hogy barátkozzam meg végre az impotenciával. A depresszió sem egy örömfokozó
körülmény. A változókorban levő nőknek
felírt hormon-pótló készítmények mel-

A Természet aszimmetrikus a nőkre és a férfiakra nézve.
lékhatás listája igen hosszú. Vénás trombózist, emlőrákot okozhatnak, a lehangoltságról és a migrénről nem is beszélve. A merevedés serkentő szereknek egyenesen ijesztő
a mellékhatásuk. Megéri? Szóval, ha változókori örömökre vágyunk nem biztos, hogy
a gyógyszerszedés ezt segíti. Ha valaki boldogan, több éves párkapcsolatban él, akkor
ennek az életnek természetesen része a nemi
élet is. A Természet törvényei az öregedést
is tartalmazzák. A Természet aszimmetrikus a nőkre és a férfiakra nézve.
Ha a biológiai női egyed felnőtt, világra hozta és felnevelte az utódokat, biológiai értelemben véve végrehajtotta a programját. Ez körülbelül kettő emberöltő, a Kárpát
medencében 44-48 év. Ezután csökken a
nők nemi aktivitása, mivel rohamosan csökken a női nemi hormon termelés. A mellékvese veszi át a petefészek hormontermelő
szerepét, ettől aztán egy időre, néhány évre
felborul az egész hormonális rendszer. Szapora szívverés jelentkezik. Előbb-utóbb fellép a menopauza, klimax. Ezután már csak
női társadalmi programról beszélhetünk.
Ebben a korban kezdődnek a biológiai öregedés tünetei. Értelmetlen a Természet ellen küzdeni. Együtt kell élni a Természettel.
A férfi örökké férfi, mondják. Tény az,
hogy a férfi nemi hormon termelés szintje
csak fokozatosan csökken. Találkoztam egy
70 év feletti férfival a kardiológián, aki már
pace-makert is kapott. Azért jött, mert a
béta receptor blokkolók hatására nincs merevedése/erekciója és ő heti két erekció nélkül nem tud jól aludni, élni. A második em-

beröltő végét a férfiak is megérzik. Szapora szívverésük lehet, néhány éven át (49-55)
nagyobb az infarktus veszély, ezenkívül kitörhet rajtuk az úgynevezett kapuzárási pánik. Mindenki másképpen válaszol arra,
hogy a párja, társa már nem mutat ugyanolyan nemi érdeklődést, mint régen. Sok
férfi hagyja ott a párját, mert úgymond már
semmi sem a régi.
Egy igen érdekes hírt olvastam, lehet benne valami. A női szív általában egészségesebb a férfi szívnél és az első két emberöltő alatt (a változókor előtt) lassabban ver,
mint a férfi szív. Megfigyelték, hogy ha egy
nem túlzottan nagy keblű női test huzamosabb időn át érintkezik (ölelkezik) egy szapora szívveréstől szenvedő férfi testével, a
két csupasz mellkas összetapadása után egy
idő múlva a férfi szívverése egyenletesebb,
lassabb lesz, átveszi a női szív ütemét. Megfigyelték, hogy így csökkenhet a szívrohamok gyakorisága. Amerikában a lélekgyógyász egyetemista lányok mellékjövedelme,
hogy szívinfarktuson átesett férfiakat ölelgetnek pucéran, pusztán ölelgetnek. Ez is
egy lehetséges biológiai, ösztönös oka a második párválasztásnak.
Nagy a kísértés! Sok férfi új, többnyire fiatalabb párt keres és kezdi, vagy folytatja a teremtést. Környezetemben tömegével látok ilyen eseteket. Rossz ez vagy jó? A
Természet nem ismeri ezeket a fogalmakat,
hogy rossz, vagy jó. Ezek csak a társadalomban értelmezhető fogalmak. Lehet jó is, lehet rossz is, egy másik ember élete kívülről
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szemlélve olyan, mint a sűrű erdő. Én csak
arra szorítkoztam, hogy felvázoljam az ide
vonatkozó természeti törvényeket, összefüggéseket. Mielőtt talán elhamarkodottan
döntünk, jó tudni a mélyben munkálkodó
folyamatok egyik lehetséges biológiai magyarázatát.
A mi családunkat is érintette a változókor.
A legkritikusabb részén túl vagyunk. Feleségem megszenvedte a hormonrendszer átállása alatt fellépő hőhullámokat, szapora szívverést, pajzsmirigy problémákat. De
nem rohant semmilyen orvoshoz. Spirulina,
orbáncfű tartalmú kapszulák, türelem, en�nyi. Én sem rohantam senkihez. Egyszerűen élünk, örülünk az életnek és hálát
adunk a Jóistennek. Ennek az örömnek
része a nemi öröm is, de tagadhatatlan, hogy
huszonévesen sokkal nagyobb volt bennünk
a nemi vágy. Nem szedünk semmiféle hormon gyógyszert, soha nem is szedtünk. Bizakodók voltunk és bizakodók vagyunk.
Dalszövegeket és verseket is írok. Ide kívánkozik a végére egy dal a változókori örömökről. 67 éves barátom megzenésítette,
felénekelte. Az unokái már kívülről fújják.

Egy életem, egy halálom
Eg y életem, eg y halálom, a g yóg yszerem nem találom
Ha meglelem, beveszem, talán meg jön az eszem
Refrén: Bújjál hozzám, Életem, suttogd el ítéletem
Eg y életem, eg y halálom, szemüvegem nem találom
Jobbra-balra keresem, pedig itt van, fejemen
Refrén: Bújjál hozzám, Életem, suttogd el ítéletem
Eg y életem, eg y halálom, a sörömet nem találom
Üres lett a sörös korsóm, üres leg yen a koporsóm
Refrén: Bújjál hozzám, Életem, suttogd el ítéletem
Eg y életem, eg y halálom, boldogságom megtalálom
Még életemben meglelem, útmutatóm a szerelem
Refrén: Bújjál hozzám, Életem, csókolózzál énvelem
Kelt Budapesten, az Úr 2013. évében,
Magvető havában
Bartha Ferenc
mérnök
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