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Geográfia a politikában?
A magyar országgyűlési választások földrajza tudományos szemszögből

A mikor elmegyünk szavazni, nem is gondolunk arra, hogy politikai vélemény- 
nyilvánításunknak térbeli lenyomatai vannak mind regionális, mind települési, 

de még szavazóköri léptékben is. A politikával alapvetően a politológia tudománya fog-
lalkozik (Bayer J. 2000), viszont a választások térbeli lenyomatai és ennek összefüggé-
sei a választási földrajz vizsgálati körébe tartozik. 

A geográfia, és azon belül a választási földrajz 
főként a választási rendszerek és választóke-
rületek kialakításának mikéntjét, a választók 
voksolási aktivitását, bizonyos pártok támo-
gatottságát és annak változását kutatja rész-
letesen (Hubai L. 2004).

A téma rendkívül aktuális, hiszen 2011. 
december 23-án fogadta el a Parlament a 
CCIII. törvényt az országgyűlési képviselők 
választásáról, és a 2013. évi XXXVI. törvényt 
a választási eljárásról és idén már az új keret-
feltételekkel szavazunk. 

A választási rendszerek 
Magyarországon

Magyarországon az 1989. évi XXXIV. tör-
vény rendelkezett a rendszerváltozás utáni 
szabad választásokról, amely vegyes több-
ségi és arányos választási rendszert vezetett 
be, a német modellhez hasonlóan. A magyar 
választási rendszer nagyon összetett, és 
ezen az új törvény sem változtat lényegében. 
A választás csak abban az esetben érvényes, 
ha a választásra jogosultak több mint fele 
részt vesz a szavazáson. Ha egyik jelölt sem 
tud abszolút többséget szerezni (50% + 1 sza-
vazat), abban az esetben második fordulót 
tartanak. A második fordulóban többnyire a 

három legtöbb szavazatot szerző jelölt méret-
teti meg magát, és itt már a relatív többség is 
elegendő a mandátum elnye réséhez.

Az egyéni képviselőválasztás mellett az 
arányos választási rendszerre jellemző 
pártlisták alkották választási rendszerünk 
másik pillérét (bőHm a. 2003). A választó-
polgár a szavazásokkor általában két voksot 
ad le, egyiket az egyéni képviselőjelöltre, a 
másikat pedig a listára. Ezenkívül volt még 
egy úgynevezett országos lista is, amely 
arányosító funkciót töltött be. Az orszá-
gos listára az egyéni jelöltekre leadott úgy-
nevezett töredékszavazatok kerültek fel, 
melyek nem eredményeztek mandátumot az 
adott voksoláson. A töredékszavaztokat egy 
viszonylag bonyolult matematikai eljárással, 
a Hagenbach–Bischoff módszerrel számí-
tották ki, és a d’Hondt-féle számítással osz-
tották szét a pártok között (GaLLaGHer, m. – 
mitcHeLL, P. 2009).

1990-től többször módosították a válasz-
tási törvényt (1994. évi III. törvény, 1997. 
évi XCVI. Törvény, 1997. évi C. Törvény), de 
átfogó reformokra az országgyűlési válasz-
tások eljárásban nem került sor. A 2010-es 
országgyűlési választásokon kétharmados 
győzelmet szerző  Fidesz–KDNP az alap-
törvény lefektetése mellett a sarkalatos 

Index



5

választójogi törvény megváltoztatására is 
vállalkozott. Végül 2011. december 23-án 
fogadta el a parlament a CCIII. törvényt az 
országgyűlési képviselők választásáról, majd 
a 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljá-
rásról is rendelkezett.

Az új törvény számos változást tartal-
maz az 1989-eshez képest. Az eddigi kétfor-
dulós választásokat felváltja az egyfordulós, 
amiből az következik, hogy elég relatív győ-
zelmet aratni [1]. Megszűnik a megyei lista 
és a listaállítás szabályai is módosulnak. 
Ezután az a párt állíthat listát, aki legalább 
kilenc megyében és a fővárosban összesen 27 
egyéni választókerületben tud jelöltet állí-
tani. Az ajánlásnál egy választópolgár java-
solhat több képviselőt is, ez könnyítheti az 

indulást, de a töredékszavazatok elosztásá-
ban mégis hátrányba kerülnek a kispár-
tok, hisz mostantól a győztesek is kapnak 
töredékszavazatokat. A mandátumot nyert 
jelölt szavazatiból kivonják a második helye-
zett szavazatait meg egy voksot, és a többi 
megy kompenzációra. 

Fontos elem, hogy a határon túli kettős 
állampolgársággal rendelkező magyarok 
is kaptak szavazati jogot, viszont sokuk-
nak nincs magyarországi lakhelyük, így 
csak listára voksolhatnak. A parlamenti 
képviselők száma 386-ról 199-re csök-
ken, ez 106 egyéni választókerületi, és 
93 listás helyből fog összeállni. Lesznek 
úgynevezett nemzetiségi listák is [1, 2]. 

1. ábra Az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztása

Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/vkerulet/oevk_terkep.pdf 
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Választások és térbeliség

Geográfiai szempontból az egyik legérde-
kesebb vizsgálandó kérdés az új választó-
kerületek lehatárolása és annak módszere. 
A legutóbbi országgyűlési választásokig 386 
mandátum került felosztásra. Ez úgy osz-
lott meg, hogy 176 egyéni választókerületre 
osztották fel Magyarországot, és itt verse-
nyezhettek a pártok által támogatott vagy 
független egyéni jelöltek. 1990-ben az egyéni 
választókerületeket nagyjából úgy osztották 
fel, hogy a  választópolgárok száma megköze-
lítőleg azonos volt. Már ekkor jelentkeztek 
problémás azonban túlsúlyos választókerü-
letek, ezt több tudományos munka és dolgozat 

is kimutatott (Kovács Z. 2000, Hubai L. 2004, 
HeGedűs G. 2007).

A 176 egyéni választókörzetből 2011-ben 
106-ot alakítottak ki, főként összevonással, 
átalakításokkal (1. ábra). A megyehatárokat 
továbbra sem léphetik át az egyéni kerületek, 
holott ez bizonyos helyeken indokolt lenne 
[2]. Ez abban mutatkozik meg, hogy sokszor 
urbánus területhez csatolnak külterületi 
falusias térségeket, mert más módszer sze-
rint nem lehetséges a felosztás, hiszen köt a 
megyehatár. Így került például Szeged belvá-
rosa és Öttömös (tortacikk körzetforma) vagy 
 Miskolc, Pécs bizonyos városrészei és a kör-
nyező települések egy választókerületbe [2].

2. ábra Csongrád megye településeinek pártszimpátiái országgyűlési választókerüle-
tenként 1998–2006 között

Forrás: www.vokscentrum.hu, www.valasztas.hu. Szerk.: Vida György 2014
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A választási földrajz Csongrád 
megye példáján

Hol találhatóak jobboldali és balliberális 
beállítottságú körzetek, települések Csong-
rád megyében? Ehhez vajon hogyan illesz-
kednek az új választókerületek határai? 
Ennek megállításához olyan parlamenti 
választások eredményeit vizsgáltam telepü-
lési szinten, ahol a két nagy párt, a Fidesz és 
az MSZP hozzávetőlegesen hasonló támoga-
tottságot szerzett, és a két oldal között kiéle-
zett verseny folyt a kormányra kerülésért. 
Az 1994-es választás az MSZP javára, míg a 
legutóbbi 2010-es választás a Fidesz javára 
torzította volna az eredményt, ezért az 1998–
2002–2006-os választások listára leadott 
szavazatait vizsgáltam.

A részvevők számát, a pártokra leadott 
voksok számát átlagoltam a három választás 
alapján, majd azokból százalékos értékeket 
alakítottam ki az átlagos részvételi arány-
hoz viszonyítva. Az így kapott eredménye-
ket összehasonlítottam úgy, hogy a telepü-
léseket besoroltam az átlagos szavazatarány 
szerinti csoportokba. Ahol a szocialisták 
átlagosan több mint 5%-kal jobban szerepel-
nek, mint ellenfelük, azt erős MSZP bázisú 
településnek vettem. Ha a Fidesz szerepelt 
ennyivel jobban, azt erős Fidesz bázisúnak 
tekintettem. Ott ahol egyik vagy másik fél 
javára szoros küzdelemben dőlt el a verseny 
(1-5%-al jobb szereplés a másiknál), azt az 
„inkább” Fidesz vagy az MSZP település-
ként határoztam meg. Ahol 1%-nál kisebb 
eltérést tapasztaltam a két párt között, azt a 
tipizálásomban „egyensúlyinak” neveztem 
el. Hasonló módszer alapján a két nagy párt 
mellett megvizsgáltam a jobboldal–balli-
berális tömb szemszögéből is a települések 
pártszimpátiáját.  A jobboldalihoz soroltam 
az FKGP-t, KDNP-t és MDF-et is, a szoros 
Fidesz-kapcsolatok miatt (koalíció, közös 
választási megállapodás). A szocialistákhoz 

soroltam a szövetséges SZDSZ-t. Az eredmé-
nyeket az alábbi térkép mutatja be (2. ábra).

A megyei pártszimpátiákat vizsgálva meg-
állapítható, hogy három összefüggő terüle-
ten erősek a szocialisták. Elsődleges bázisuk 
Szeged és a környező kistérségi települések 
Sándorfalva, Algyő és Deszk. Itt a 2010-es 
választásokon is magasan az országos átlaga 
felett szerepelt az MSZP. A másik koncent-
ráció Makó és térsége körül mutatható ki, 
ahol a kisebb falvak lakói is a szocialistákat 
preferálták. Szentes környékén Derekegy-
ház, Nagymágocs, Eperjes és a Csongrád–
Szeged útvonal mentén lévő Tömörkény–
Baks–Ópusztaszer hármas szintén MSZP-s 
településnek számítottak a három vizsgált 
választás során. Utóbbi különösen érdekes 
beékelődés, hisz a homokhátsági területek és 
Csongrád erős Fideszes fellegvárnak számí-
tanak. 

A Fidesszel szimpatizáló települések két 
tengely mentén találhatóak. A Mórahalom–
Kistelek és Csongrád–Hódmezővásárhely 
tengely mentén sorakoznak az erős Fidesz 
szimpátiával rendelkező települések. Ehhez 
a halmazhoz csatlakozik Csanádpalota és 
 körzete.

Érdekesség, hogy ha a Fidesz–MSZP egy-
bevetéshez hozzávesszük a kisebb pártokat, 
akkor Makó inkább jobboldalinak számít, 
amit az FKGP és MDF átlagon felüli szerep-
lése okozott. A többi eredmény szinte leké-
pezte a két nagy párt által már kialakított tér-
beli struktúrát. Alapvetően a balliberálisok 
a szegedi kistérségben voltak népszerűek, a 
jobboldaliak inkább a homokháti települé-
seken, illetve a mezővárosokban szereztek 
nagyobb  támogatottságot.

A választói magatartás térbeli különbsé-
geit számos tényező határozza meg. Ilyen 
lehet példádul a jövedelmi különbségek, 
iskolázottság, vallás, etnikai hovatartozás. 
A nemzetközi szakirodalomban politikai 
gazdaságtani okokkal, vagy matematikai 



8

Vida György 
I. éves PhD-hallgató, Geográfus 
SZTE Természet tudományi és  
Informatikai Kar
Földtudományok  Doktori Iskola

módszerekkel próbálják a mélyebb össze-
függéseket megragadni. Ilyen a területi 
autókorreláció vagy a földrajzilag súlyozott 
regresszió módszere (JanKó F.–KomornoKi 
m. 2008, Painter, J.–JeFFrey, a. 2009, sHin, 
m.–aGnew, J. 2011). Ezért is tekinthető 
összetettebb feladatnak a választói magatar-
tás mélyebb összefüggéseinek megértése és 
ennek területi különbségei, ami kiváló kuta-
tási téma egy geográfusnak.
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A másik paprika – fájdalom és  
a Dóm téri árkádok

A természettudományt, a művészeteket, vagy ha úgy tetszik, az embert évszázadok 
óta foglalkoztatja a fájdalom kérdése, annak keletkezése, átélése, de legfőképp a 

megszűntetése. 

A fájdalom először Mózes első könyvében 
jelenik meg: „Felette igen megsokasítom 
viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz 
magzatokat”, Éva büntetésként a szülés-
kor átvészelt fájdalmat örökli. A büntetés 
nem csak a születést, nem csak a halált, 
hanem az életet is végigkíséri, ily módon 
érthető, hogy a fájdalom, legyen az testi vagy 
pszichés, már az ókor óta foglalkoztatja a 
természettudományok művelőit. Arisztote-
lész és Hippokratész elképzelései elsősorban 
a szervezet egyensúlyának felborulásával és 
a szív központi szerepével magyarázzák a 
különböző fájdalmak kórokát. A középkor fáj-
dalomról alkotott elképzeléseit elsősorban a 
vallási teóriák uralják, ugyanakkor említésre 
méltó René Decartes 1664-ben megjelent 
Traite de l›homme című értekezése, mely-
ben arra a megállapításra jut, hogy az idegek 
jelentős szerepet játszanak a különböző érző 
stimulusok szállításában, annak feldolgozá-
sában az agyvelő vesz részt.  Azonban az iga-
zán nagy felismerésig a 19. század végéig kell 
várni. 

A skót anatómus Charles Bell a tizenkilen-
cedik század végén ugyanis felismeri, hogy 
a különböző érzések feldolgozásáért külön-
böző receptorok felelősek. Később, 1908-ban 

a két angol neurológus, Sir Henry Head és W. 
H. R. Rivers „A human experiment in nerve 
division” című tanulmánya napvilágot lát 
a Brain című rangos tudományos folyóirat 
hasábjain, ezzel jelentős mértékben alakul 
át az érző rendszerekről, következésképp a 
fájdalomról alkotott tudományos elképze-
lés. Ugyanis a London Hospitalban végzett 
kutatás eredményei alapján Head és Rivers 
két jelentős érzésféleségekre osztja a testet 
érő ingereket. Az úgynvezett epikritikus és 
az protopathiás ingerekre. Az előbbi azon 
taktilis érzékek csoportja, amelyeket éppen 
csak képes feldolgozni az egyén, míg az 
utóbbi, ha úgy tetszik a durvább érzéseket 
takarja. Közelebbről az epikritikus érzésfé-
leségek a következőek: elemi tapintás, vibrá-
ció, két pont diszkrimináció, mély- és hely-
zetérzékelés, míg a protopathiás: hőérzés, 
durva nyomás és a fájdalom. A napjainkban 
is hivatalos felosztás jelentős mértékben 
formálta át a szenzoros idegrendszerről 
alkotott korábbi elképzeléseket. A huszadik 
századra nagy terhet rótt Head és Rivers, 
ugyanis ha valóban különböző „taktilis” inge-
reket vagyunk képesek felfogni, akkor ezen 
ingereket más és más idegi termináloknak 
kell érzékelni, továbbítani és feldolgozni. 
Mindeközben az olasz Camillo Golgi és a 

Index

„Behind every beautiful thing there’s 
been some kind of pain.”

Bob Dylan
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spanyol Santiago Ramón y Cajal 1906-ban 
Nobel-díjban részesülnek az idegrendszer 
strukturális alapjainak feltérképezéséért. 
A két történet egy újabb Nobel tanulmány 
oldalain találkozik, 1944-ben ugyanis két 
amerikai fiziológus, Joseph Erlanger és Her-
bert Gasser „for their discoveries relating to 
the highly differentiated functions of single 
nerve fibres” indoklással elnyeri a tudomá-
nyos szakma legrangosabb elismerését. Ez 
a díj és munka képezi az alapját annak a fel-
osztásnak, amelyet ma úgy ismerünk, hogy 
az Erlanger-Gasser-féle beosztás. A klasz-
szifikáció az úgynvezett axonok, az idegsej-
tek nyúlványait fraktálja vezetési sebesség, 
átmérő és funkció alapján. Erlanger és Gasser 
ugyanis felismerte, hogy a fentebb említett 
különböző érzésféleségeket különböző idegi 
terminálok veszik fel, továbbítják a központi 
idegrendszer irányába. Ebben a beosztásban 
az úgynevezett velőshüvely nélküli C illetve 
az úgynvezett Aδ típusú idegrostok szállítják 
a protopathiás érzéseket. Ugyanakkor ezen 
rostok, illetve idegsejtek pontos működésé-
nek tisztázása váratott magára, a magyarázat 
pedig a Dóm téri árkádsor két orvostudomá-
nyi intézetében született meg.

A fájdalomérzés, a fájdalomérző rendsze-
rek magyarországi kutatása Szegeden a 

Gyógyszertani Intézetben ifj. Dr. Jancsó 
Miklós egyetemi tanár, akadémikus felis-
meréseivel vette kezdetét. 19. század végén 
ugyanis Dr. Hőgyes Endre egyetemi tanár, 
akadémikus a budapesti Pasteur Intézet 
kutató-orvosa felismeri, hogy az erős pap-
rika csípős anyaga, a capsaicin  (8-metil-N-
vanillyl-6-nonenamide)  vérbőséget okoz, de 
nem hoz létre „klasszikus értelemben vett” 
(gennyes) gyulladást. Később a harmincas 
években a szegedi egyetem Gyógyszertani 
Intézetében, az I. belgyógyászati klinika 
első igazgatójának Professzor Dr. Jancsó 
Miklósnak a fia ifj. Dr. Jancsó Miklós meg-
kezdi kutatói pályafutását. Érdeklődése 
elsősorban a gyulladás, az immunrendszer 
részét képező reticuloen dotheliális rendszer 
és a különböző kemoterápiás szerek hatás-
mechanizmusának vizsgálatainak az irá-
nyába fordul. Jancsó megfigyeli, hogy ellen-
tétben Hőgyes elsődleges feltételezésével, 
miszerint a capsaicin a vérkeringést befolyá-
solja, a paprika csípős anyaga az érző ideg-
rostok egy specifikus csoportjának működé-
sét változtatja meg és az idegvégződésekből 
felszabaduló vegyületek révén gyakorol 
hatást a vérkeringésre. Később feleségével, 
Gábor Arankával azt is kimutatják, hogy 
a capsaicin az idegvégződések elsődleges 
izgatását követően gátolja azok működését, 
sőt megfelelő dózisban alkalmazva azokat 
tartósan blokkolni is képes. Az ismertetett 
jelenség az úgynevezett capsaicin deszenzi-
bi li záció néven válik ismertté a szakiro-
dalomban.  Jancsó továbbá a Hőgyes által 
megfigyelt gyulladásos jelenségre is meg-
találja a választ, ma is a neurogén gyulladás 
néven illetjük tudományos berkekben. Ifj. Dr. 
 Jancsó  Miklóst 1948-ban és 1955-ben tudo-
mányos munkássága elismeréséül  Kossuth 
díjjal tüntették ki. Neve több ízben is fel-
merült a lehetséges Nobel-díjasok között. 

ifj. Dr. Jancsó Miklós (1903-1966). 
 Kossuth-díjas farmakológus, fiziológus.
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Sajnos Stockholm nem ismerte fel Jancsó 
professzor korszakalkotó kutatásait a gyulla-
dás, a kemo tera peuti kumok, az immunrend-
szer és a fájdalom témakörében. 1966-ban 
bekövetkezett haláláig ifj. Dr. Jancsó Miklós 
elismert és nagy tiszteletnek örvendő tagja 
volt a magyar tudományos életnek és egyete-
münknek, diákjai közül sokan, mint későbbi 
egyetemi tanárok jelentős eredményeket 
értek el az említett tudományterületeken. 

Ugyanakkor Jancsó professzor a fájdalom-
érzésre vonatkozó vizsgálatai nem maradtak 
annyiban, felesége és később fia jelentős ered-
ményekkel gazdagították a korszakalkotó 
felismeréseket. Jancsó professzor fia orvos-
dok torátusát megszerezve a Csillik Profesz-
szor által vezetett Anatómia Intézetben kezdi 
meg kutatói pályafutását, majd később az 
Élettani Intézetbe kerül, ahol a jelenleg általa 
vezetett Funkcionális Neuromorfológiai 
Laboratóriumban a fájdalomérzés és a 
capsaicin hatásainak vizsgálatának szenteli 
életét. Többek között a Szegedért Alapít-
vány Szőkefalvi-Nagy Béla Díjával a nem-
rég kitüntetett Dr.  Jancsó Gábor Professzor 
édesapjának felismeréseit a fájdalomérzésre 
vonatkozóan szilárd, morfológiai alapokra 
helyezi. Elsőként ismeri fel ugyanis, hogy a 
capsaicin szelektív idegsejt károsító hatás-
sal rendelkezik, ez a felfedezés azért érdemel 
különös figyelmet, mert lehetővé teszi, hogy 
a capsaicin érzékeny idegrostokat direkt 
módon identifikálni tudjuk.  Jancsó Profesz-
szor és munkatársai megfigyelik továbbá, 
hogy a capsaicin érzékeny érző  neuronok 

szerepet játszanak a hőregulációban, a nem 
neurogén gyulladások szabályozásában és, 
hogy a fájdalomérző neuronokból felszaba-
duló ingerületátvivő anyagok miként befo-
lyásolják a fájdalomérzékelést, a gyulladásos 
és immun folyamatokat. 

Jancsó Professzor és édesapjának a mun-
kásságát a következőképp lehetne összefog-
lalni: A paprika csípős anyaga, a capsaicin 
az elsődleges érző neuronok egy szelektív 
populációját, a C típusú idegrostokat izgat-
ják, nagy dózisban ugyanakkor ezeket az 
idegrostokat jelentős mértékben blokkol-
ják. A capsaicin érzékeny érző idegrostok 
amellett, hogy részt vesznek a fájdalomérzés 
továbbításában az idegrendszeri központok 
irányába, jelentősen befolyásolják a helyi 
gyulladásos folyamatokat. Az idegrostok 
capsaicinnel történő kezelése szelektíven 
gátolja a fájdalom és hőérzékelésben szerepet 
játszó rostokat. A fájdalom történet mind-
eközben külföldön is íródik: a baltimore-i 

Az erős paprika csípős anyaga, a capsaicin.
(8-metil-N-vanillyl-6-nonenamide
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egyetem professzora Michael Caterina és 
munkatársai megtalálják a receptort, a csa-
tornát, amely a fájdalomérzést közvetíti, az 
úgynevezett tranziens receptor potenciál 
vanilloid 1-es receptor (TRPV1) felfedezése 
egy újabb utat nyit a fájdalomérzés kutatásá-
ban, ugyanakkor le is zár egy nagyon fontos 
felvetést: miképp jut el a fájdalmas inger az 
agykéregbe.  

Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Karának Élet-
tani Intézetének Funkcionális Neuro mor-
fo lógiai Laboratóriuma európai szinten 
jelentős műhelye a fájdalom kutatásának. 
Olyan neves lapok közlik tanulmányaikat, 
mint a Nature, a Neuroscience, a Journal 
of Comaparative Physology, a European 
Journal of Physiology, stb. A munkacsoport 
többek között az idegsérülés strukturális 
következményeivel, a fejfájások kóroktaná-
nak vizsgálatával, illetve a cukorbetegségben 
jelentős szerepet játszó inzulin mennyiségi 

zavarinak az fájdalomérző idegrendszerre 
kifejtett hatásait vizsgálja. 

A 21. századra a fájdalom érzékeléséről, 
szállításáról és agykérgi feldolgozásáról 
a legtöbb tényezőt ismerjük. Decartes-tól 
Erlangeren, Gasseren és Caterinán át egé-
szen a Dóm téri árkádokig ívelő történet, a 
fájdalomérzés, a nocicepció vizsgálata talán 
lassan eléri a labirintus kijáratát. Ugyanak-
kor a fájdalom, tágabb értelemben az érző 
idegrendszer kutatásának, vizsgálatának 
ma is zajló történelme még korántsem ért 
véget. Ugyanis az egyik legérdekesebb kérdés 
megválaszolása még hátra van, miképp lesz a 
jól definiálható neurofiziológiai történésből, 
elektromos áramból szubjektív élmény? 
De ha az orvostörténeti barangolás során 
egy rövid kitérőt teszünk Bécsben a husza-
dik század elején, a kérdésünkre a választ 
a Bécsi Közkórház egyetemi tanári szobá-
jában talán megtaláljuk. Ugyanis a husza-
dik szád legjelentősebb neuro pszichiátere, 
Freud Professzor kérdésünket talán meg 
is válaszolta. Tanulmányaiban több helyen 
jegyzett „neuronal theory” néven emlegetett 
elképzelése közelebb vezethet a megoldás-
hoz, ugyanis ha feltételezzük, hogy a külön-
böző érzéseink szubjektív leképezése az első 
érzések tapasztalataiból szerzett emlékeink 
által kiváltott asszociációk és a környezetből 
származó inger összekapcsolásának folya-
mata, akkor már csak néhány év, számos 
vizsgálat és feltételezéseinket morfológiai és 
funkcionális tényekre válthatjuk. Ki tudja? 
Lehet, hogy a fájdalom története „a másik 
paprika” után Szegeden folytatódik és véget 
is ér? Legyünk bizakodóak és addig is fogad-
juk el Bob Dylan Not dark yet című dalának 
jelentős sorát: „Behind every beatufil things 
there are some kind of pain”. „Minden csodás 
dolog mögött ott van némi fájdalom.”

Lázár Bence 
András 
 
SZTE Általános 
Orvostudományi 
Kar, VI.évfolyam
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Élményekből tanulni könnyebb,  
mint tankönyvekből
Minden jó előadás beavatás

A  drogok fenyegetése, a tolerancia kérdései, a családi konfliktusok megoldása. Csak 
néhány kihívás, amelyekkel gyermekeinknek –  valljuk be, velünk együtt – meg 

kell küzdeniük. De talán megszokott környezetükben nehezebben boldogulnak ezek-
kel a problémákkal a fiatalok. Scherer Péter társulata például beavató előadásokkal, a 
Káva Műhely interaktív produkciókkal segíti a kicsik és nagyok életét. 

Ahogy a suliban is, a hátsó sorokat tölti fel 
először a fiatalság a Nézőművészeti Kft. nevű 
társulat és a Manna Kulturális Egyesület elő-
adásán. Csiripelve érkeznek a gimnazisták a 
szegedi Régi Zsinagógába, az Ady/Petőfi című 
produkcióra, annyit tudnak csak róla, hogy 
beavató színház. Két szék áll csupán a fekete 
színpadon, színész sehol. Azután váratlanul 
elhallgat a fiatalság, a soraik közül felpattanó 
Katona Lászlóval váltanak pár szót a helyi 
gimikről. Ám ahogy a színész lassan Ady-vá 
lényegül át, meglepődött arccal veszik tudo-
másul a srácok: mi most tanulunk, és nem is 
unjuk. Néhány néző levelet olvas, gitárt pakol, 
mindenki partner a játékban. Míg nekünk 
felnőtt(es) fejjel élmény a beavató színház, 
addig a kamaszok két tételt megtanulnak az 
érettségire, júniusig pedig írhatnak pár jeles 
dolgozatot. De mi a trükk?

– Véletlenül jött az ötlet. Egy gimnázium-
ban, tantermi előadás után láttuk meg a két 
költő képét egymás mellett a falon. Elgondol-
kodtunk, milyen lenne, ha valaki besétálna a 
színpadra, és azt mondaná: Jó estét, én Petőfi 
Sándor vagyok – mesélte a Pepeként ismert 
Scherer Péter, aki most nem színészként, ren-
dezőként vett részt az alkotómunkában.

Az élmény a fontos

Olyan problémákról beszél a Nézőművészeti 
Kft. a színház nyelvén, ami a fiatalok jó részét 

érinti. Ilyen a drog a Gyáva című előadásban, 
míg a Vakság a toleranciáról szól az iskolapad-
ban ülőknek, az Ady/Petőfi pedig a tananyagot 
hozza közelebb a gyerekekhez. – Átélhető, zsi-
geri élményt adó előadásokat szeretnénk csi-
nálni. Ha így találkoznak a fiatalok, mondjuk a 
kirekesztettség problémájával, akkor egészen 
másként lehet ezekről a jelenségekről beszél-
getni velük – mondta Scherer Péter. – Minden 
jó színház beavatás, de nekem is élmény meg-
látni egy nálam 30 évvel fiatalabb generáció 
gondolkodását. Egy húszéves nyitottsággal és 
elszánással figyel a környezetére, a „mi meg 
fogjuk változtatni a világot” – elképzeléssel. 
Fantasztikus tetten érni ezt a bátorságot – 
mesélt beavató és ifjúsági színházi élményei-
ről a színész-rendező.

Index

Scherer Péter
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Kiss Tímea 
Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíj, 2013
Az írás a Délmagyarország napilapban  
jelent meg, ahol a szerző dolgozik

De Scherer Péter a gyemekeire soha nem 
erőltette rá ezeket az előadásokat, inkább 
lehetőségként kínálta fel őket számukra. – 
A nyáron is elvittem őket egy fesztiválra, ahol 
a Quimby zenekar koncertjét is meghallgattuk 
együtt, de utána a Káva Gubanc című előadá-
sán is részt vettünk. A 6 éves kisfiam nagyon 
élvezte. A gyermekeimen is múlik, milyen 
tapasztalatokat csipegetnek fel. Az édesapám 
például próbálta rám tukmálni a komolyzenét, 
ezért soha nem tudtam igazán megszeretni, 
nem szabad erőltetni ezt. A gyermeknevelés 
bonyolult dolog, három diplomához kötném – 
nevetett Scherer Péter.

Nem is színház, fórum

A ‚90-es évektől van jelen a TIE-program, 
amellyel a Káva Kulturális Műhely már 17 fog-
lalkozik. Előadásaikban a hagyományos nézői 
szerep résztvevői szereppé bővül. – A néző, 
résztvevő véleményére vagyunk kíváncsiak 
az általunk felvetett problémával kapcso-
latban – magyarázta Takács Gábor, a Káva 
Műhely szakmai vezetője, aki színész-dráma-
tanár. – Ehhez eszközöket adunk az érdeklődők 
kezébe, hiszen a közös gondolkodás mellett 
a közös cselekvésre is törekszünk – folytatta. 
– A nyitottság és a rákérdezés tudománya, a 
demokratikus attitűd alkalmazása, a vélemé-
nyek kifejezése és ütköztetése a legfontosabb. 
Ezért inkább fórumként tekintünk előadása-
inkra, nem elsősorban színházi produkció-
ként– mondta. – Elementáris élmény, amikor 
például a gyerekek próbálják megfogalmazni, 
mi a baj abban, hogy a felnőttek bánnak velük 
– mondta Takács Gábor. – Igényli a társadalom 
ezt a színházat, hiszen sokan részt akarnak 
venni a dolgokban. Minden művészeti ágban 
megjelenik az „én is csinálom, én alakítom”- 
attitűd. A mostani gyerekek is ebben a közlési 
és irányítási kényszerben nőnek fel az inter-
netnek és a technika fejlődésének köszön-
hetően, náluk ez a szükséglet erősebben van 

jelen. Ehhez tud kapcsolódni a színház – szö-
gezte le a szakmai vezető. 

A pszichológus szemével

Jarovinszkij Vera szakpszichológus, tánctera-
peuta és táncművész szerint a színházi élmény 
– hasonlóképpen, mint a mese – katartikus 
élményfeldolgozó eszköz lehet egy gyermek 
számára. Segít feldolgozni a gyermekek min-
dennapi küzdelmeit, legyenek akár tudatosak, 
vagy tudattalanok.

– Az iskolában általában egy megszokott, a 
hétköznapok nehézségeivel telített légkörben 
találkoznak a gyermekek- mondja a szakember. 
Egy osztályban vagy csoportban kialakulnak 
kapcsolati szálak, barátságok, vagy épp negatív 
viszonyulások, amelyek könnyen berögzülhet-
nek, és amely szerepekből nehéz kilépni. Egy 
másik közegben – mint például egy interaktív 
színházi helyzetben – sok olyan készség vagy 
tulajdonság megmutatkozhat egymás felé, 
amely az iskolában nem kap teret. Eközben 
rácsodálkozhatnak egymásra más szemszög-
ből a gyerekek – folytatta Jarovinszkij Vera.

Emlékszem egy kisfiúra egy kamasz csopor-
tomból– mondja a szakember –, aki nagyon 
nehezen kezelhető volt. Az egyik feladat során 
maszkot készítettünk, ő pedig elképesztő vál-
tozáson ment keresztül. A maszkjára egy félel-
metes, halálfejhez hasonló formát festett, majd 
amikor felvette, előbújt volna belőle a mélyben 
mindig is jelen lévő kisfiú, aki szerethető, és aki 
szeretetre vágyik. Mintha a kezelhetetlensége 
is csak egy maszk lett volna, amely megvédte 
őt a mindennapok fájdalmaitól– emlékezett 
vissza a szakember. – Amikor visszajeleztük 
neki, hogy mit láttunk, számára is tudatosult, 
mi történt.

Gyűjtőfogalom ma Magyarországon a szín-
házi nevelés. Valamennyi, ide tartozó elő-
adásra jellemző, hogy valamilyen színházi 
akciót bővít a nézőt is bevonó az előadásba. Így 
az adott probléma, de maga a színház is köze-
lebb kerül a résztvevőkhöz. Ide soroljuk, ha 
egy hagyományos színházi találkozó alkalmá-
val szerveznek beszélgetést a nézőkkel, ilyen a 
fórumszínház műfaja, vagy amikor drámape-
dagógussal kezdik és zárják az előadást.
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Empirikus vizsgálataim során a droghaszná-
lat okainak terén a szakirodalom által fontos-
nak ítélt területek relevanciáját vizsgáltam, 
valamint azt, hogyan jelenik meg mindez az 
egyetemista korosztály életében. Alapvető fel-
tételezésem, hogy gyakoribb a szerhasználat 
a kortárs csoportok kohéziójában. A családi 
és mikroközösségi kapcsolatok nagyon fontos 
tényezői annak, hogy a fiatal szerhasználóvá 
válik-e, vagy sem. Kérdés, ha szélesebb kör-
ben lennének jelen prevenciós tevékenységek, 
kevesebb lenne-e azok száma, akik fiatalon 
szerhez nyúlnak? A kérdések megválaszolásá-
hoz hívtam segítségül a Szegedi Tudomány-
egyetem hallgatói és néhány középiskolás 
körében végzett fókuszcsoport vizsgálatomat, 
illetve egy szegedi rehabilitációs intézet, a Dr. 
Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 
vezetőjével és egy a rehabilitáción gondozott 
fiatallal való beszélgetést.

Miért drogoznak a fiatalok?

A kérdésre nehéz megadni a helyes választ, a 
fiatalok droghasználatával kapcsolatban már 
sok kutatást végeztek, még sem lehet előreve-
títeni, hogy miért kezd drogozni egy fiatal, és, 
hogy felismerhetők-e az erre mutató „figyel-
meztető jelzések”.1 Azok a fiatal felnőttek, diá-
kok, akik stabil életkörülmények között élnek 
és elégedettek saját helyzetükkel, valószínűleg 

1 rácZ JóZseF A droghasználat megelőzése – prevenciós mo-
dellek és programok. In.: Az addiktológia alapjai I. Demetrovics 
Zsolt (szerk.) ELTE EÖTVÖS kiadó, 2007, Budapest, 126.

kevésbé szoknak rá a szer használatára. Ennek 
oka, hogy a realizálható életcélok megvalósí-
tása nem jelent számukra akkora feszültsé-
get, hogy pótszerekre legyen szükségük.2 Dr. 
Rácz József két nagy csoportot különít el azok 
között, akik fiatalon szerhez nyúlnak. Az egyik 
ilyen nagy csoport az újdonság- vagy élmény-
keresők, ők a drogokat azért használják, hogy 
kellemes élményben, eufóriában legyen 
részük, illetve társaik elfogadására vágynak. 
Másik csoport az öngyógyítóké, ők olyan ser-
dülők, akik súlyos problémákkal küzdenek, 
általában depresszió és más hangulati zavar is 
gyötri lelküket, melyet a szerhasználattal pró-
bálnak ellensúlyozni. 3

A saját énje elfogadtatásáért küzdő fiatal 
számára meghatározó a társak viselkedése, 
illetve az érték- és normarendszerük. Ezzel 
együtt járnak azok az elvárások, amelyeknek 
meg kell felelnie, ha a csoporthoz akar tartozni. 
„A dohányzás vagy illegális drogfogyasztás 
kezdete legtöbbször a baráti társaságban tör-
ténik”.4 Ha közösségi tevékenyég a marihuána 
szívás, akkor nagyon nehéz a csoporton belül 
maradni, úgy, hogy visszautasítja ezt a fajta 

2  KiráLy ZoLtán: Milyen szociológiai háttértényezők és kör-
nyezeti hatások húzódhatnak meg a kábítószer kipróbá-
lása mögött?. In: A kábítószerek kipróbálásának okairól 
 Münnich Ákos (Szerk.) Eötvös Kiadó, 2003, Budapest, 37.

3  rácZ JóZseF: A droghasználat megelőzése a családban és az 
iskolában. In. A drogkérdésről - őszintén. Dr. Rácz  József 
és munkatársai, Képzett beteg könyvek, Gyomai Kner 
 Nyomda Rt. 2000 126.

4  PiKó bettina: A devianciák szociológiai és szociálpszicoló-
giai modelljei. In: Az addiktológia alapjai I. Demetrovics 
Zsolt (szerk.) ELTE EÖTVÖS kiadó 2007, Budapest, 364.

Fiatal felnőttek droghasználata

A szenvedélybetegségek, különösen a kábítószer-használat napjainkban igen 
komoly problémákat okoz, mind egyéni, mind társadalmi szinten. Ellenben úgy 

tűnik, igen keveset foglalkozunk a témával, ebből adódóan a prevencióval is. Ez egyéni 
szinten a családnak, intézményi szinten az iskolának lenne a feladata, nemcsak drog-
ellenes programokkal, hanem szilárd értékrendszer közvetítésével, hogy a fiatalok a 
szermentes élet mellett döntsenek.

Index
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időtöltést.5 Ugyanakkor tény, hogy egyesek 
képesek ellenállni a csoporthatásnak, mások 
automatikusan azonosulnak a csoportbeli 
attitűdökkel, normakövetővé válnak. Ennek 
hátterében a személyiség áll, amelynek a nor-
mákkal való kölcsönhatása alakítja a konfor-
mizmus mértékét.6

A család szerepe a drogfogyasztás kialakulá-
sában kézenfekvő, hiszen a személyiségfejlő-
dést és viselkedést ez a kiscsoport határozza 
meg leginkább. Minél kielégítőbbnek találja a 
fiatal a szülőkkel való kapcsolatát, annál kisebb 
az illegitim drogfogyasztás valószínűsége.7

Makrotársadalmi szinten a drogfogyasztást 
társadalmi jelenségként kezeljük, az egyén 
felől pedig viselkedésformának tartjuk. A visel-
kedést kognitív képződmények, percepciók 
irányítják, tehát információközlés hatására 
(ilyen például felvilágosítás) önmagában nem 
fog megváltozni. Minden viselkedés bizonyos 
funkciót lát el, bizonyos igényeket elégít ki, amíg 
ezek fennállnak, vagy más módon nem elégül-
nek ki, az adott viselkedésforma fennmarad.8

Fókuszcsoport vizsgálata

2012 márciusában egy fókuszcsoporton belül 
beszélgettem három középiskolás és hat egye-
temista hallgatóval a 16-29 éves korosztály-
ból. A megkérdezettek közül mindenki ren-
delkezik szerhasználó ismerőssel, volt köztük 
olyan, aki saját maga is próbálta. Osztották azt 

5  dr. rácZ JóZseF és munKatársai: A drogkérdésről – őszintén., 
Képzett beteg könyvek, Gyomai Kner Nyomda Rt. 2000 
 61-62.

6  Pikó Bettina: A devianciák szociológiai és szociálpszicoló
giai modelljei. In: Az addiktológia alapjai I. Demetrovics 
Zsolt (szerk.) ELTE EÖTVÖS kiadó 2007, Budapest, 364.

7  Komáromi éva: A droghasználat kialakulásának okai. In: 
A drogkérdésről – őszintén. Dr. Rácz József és munkatársai, 
Képzett beteg könyvek, Gyomai Kner Nyomda Rt. 2000 57.

8 dr. rácZ i.m. 23-24.

Kassai Szilvia 

ELTE Pedagógiai 
és Pszichológiai 
Kar (MA)
Korábban: SZTE 
JGYPK, társadalmi 
 tanulmányok (BA)

a véleményt, hogy az a fiatal, aki kábítószer-
hez nyúl, elsősorban kíváncsiság miatt teszi, 
abban a tudatban, hogy ezzel népszerűvé válik 
kortársai körében. A családot és a kortársha-
tást tartják a legmeghatározóbbnak a fiatalok 
szerhasználata során. Szerintük a szülők és az 
iskola egyenrangú félként lenne köteles részt 
venni a megelőzésben a kiskorúaknál, így a 
fiatal felnőtt a későbbiek során tudni fogja, 
hogyan mondjon nemet. Ha középiskolában 
tudatosítják a szerhasználat veszélyeit, akkor 
az egyetemi hallgató nagyobb eséllyel ismeri 
fel, mit és hogyan tud elkerülni. 

Arany Zoltán: A dizájnerek 
jelentik a legnagyobb veszélyt

2012 őszén egy szakmai interjút készítettem 
Arany Zoltánnal, a szegedi Dr. Farkasinszky 
Terézia Ifjúsági Drogcentrum vezetőjével. 
A rehabilitációs tendenciák oldaláról Arany 
Zoltán elmondása szerint jelenleg a dizájner 
drogok okozzák a legnagyobb problémát, mert 
a használók hamarabb kerülnek ellátásba a 
szenvedésnyomás miatt, azonban annak csök-
kenésével visszaállnak a szerre. Kiemelte, hogy 
a szerfogyasztás egy tünet, amelynek forrását 
kell megtalálni és kezelni. Az iskolának érték-
teremtőnek kellene lennie, olyan sodrást kell 
létrehoznia, mely jó irányba visz, amelyhez a 
diákoknak is menő tartozni. Idézve a kínai mon-
dást: „nincs nevelhetetlen gyerek, csak rossz 
módszer”. Fontos, hogy a család az értékek for-
rása maradjon az önállósodó fiatal életében is.

Interjú egy rehabilitáción 
gondozott fiatallal

Egy személyes történet megismerése céljából 
készítettem interjút Lacival a Drogcentrum 
rehabilitációs részlegén. 16 év szerhaszná-
lat (alkohol, drog, gyógyszer) után a történtek 
okát a családi kapcsolatok devalválódásában 
látja, ennek következtében új értékek keresé-
sét a kortárs csoportban folytatta. Az új közös-
ségben a szerhasználattal megismerkedve, 
függősége alatt kapcsolatai legtöbbjét elvesz-
tette. Ötödik hónapja van a rehabilitáción, már 
kétszer is megszakította ezt a folyamatot. Hisz 
abban, hogy képes végigcsinálni, bár még hosz-
szú az út, mégis tudatosan néz a cél felé.
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A Kiválósági Lista haszna
Szabó Renáta beszámolója saját kutatásáról

Szabó Renáta többszörös ösztöndíjas, utoljára 2012/2013-as tanévben szerepelt az 
SZTE Tehetségpont Kiválósági Listáján, Arany fokozatot kapott. Ebben az írásá-

ban saját kutatásairól számol be. 

Nagyító

Kutatómunkámat az SZTE TTIK Élettani, 
Szervezettani és Idegtudományi Tanszékén 
kezdtem 2009-ben. Témavezetőimnek, Dr. 
Varga Csabának és Dr. Pósa Anikónak szakma-
ilag és emberileg is nagyon sokat köszönhetek, 
segítségükkel számos kísérleti eljárást elsajá-
títhattam. Jelenleg a Biológia Doktori Iskola 
első éves hallgatójaként végzem kutatásaimat, 
aminek fő irányvonala a rendszeres testmoz-
gás közvetítette védelmi folyamatok a szív- és 
érrendszerben, különböző betegségmodelle-
ken vizsgálva. 

A 2-es típusú cukorbetegség a XXI. század 
elejére az egyik legjelentősebb népegészség-
ügyi problémává vált. Elsődleges rizikófak-
tornak tekinthető az elhízás, amelyet a szük-
ségleten felüli táplálékfelvétel, illetve a fizikai 
aktivitás hiánya okoz. A betegség igen gyakran 
társul szív és érrendszeri szövődményekkel, 
amelyek a vezető halálokok közé tartoznak. 

Ezen tények ismeretében kutatásom célja, 
hogy a rendszeres testmozgás, mint a leg-
kézenfekvőbb gyógyító eljárás, hogyan hat a 
helytelen életmód következtében kialakuló 
2-es típusú cukorbetegségre. Az elhízottak és 
cukorbetegek számára elsősorban a mérsékelt 
intenzitású, de rendszeres mozgás ajánlatos, 
mely hozzájárul a kardiovaszkuláris és meta-
bolikus tényezők alacsony szinten tartásához. 
Ahhoz, hogy a betegség hátterében zajló folya-
matokat, illetve a rekreatív fizikai aktivitás 

lehetséges gyógyító hatásait megismerhessük, 
megfelelő modellre van szükségünk. Vizsgála-
tainkhoz speciálisan tenyésztett, emelkedett 
vércukorszinttel rendelkező kísérleti patká-
nyokat használtunk, a rendszeres testmozgás 
megvalósulása pedig futókerékkel felszerelt 
állattartó ketrecekben történt. Az állatok a 
nap 24 órájában szabadon hozzáférhettek a 
futókerékhez, így modellünk elkülönül a nagy 
intenzitású, erőnléti mozgásprogramoktól.

Kísérletsorozatunkban a tréningperiódus 
során monitoroztuk a testmozgás lehetséges 
védőhatásait. Patkányaink kitartóan sportol-
tak, ennek meg is lett az eredménye, a futóke-
rékben való mozgás hatására a vércukorszint 
jóval alacsonyabb értékeket mutatott. 

A 2-es típusú cukorbetegség kezelésének 
célja, hogy az emelkedett vércukorszint csök-
kentésével megelőzzük a különböző szövőd-
mények kialakulását. Az érpályában keringő 
túl sok cukor drámaian növeli a különböző 
szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. 
Az iszkémiás szívbetegség világszerte a vezető 
halálokok között szerepel, amely véráramlási 
zavar következtében kialakuló visszafordít-
ható vagy irreverzibilis szívizom károsodást 
jelent. Az iszkémiát követően csökken a szív-
funkció, jellemző a ritmuszavarok fokozott 
megjelenése is. Megfelelő körülmények és 
technika segítségével izolált szívkísérletben 
modellezhető egy koszorúér elzáródás. Izolált 

„Az egészség nem minden, de az 
egészség nélkül minden semmi.”

Arthur Schopenhauer
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szervvizsgálat során mesterséges körülmé-
nyek között tartjuk életben a szívet, mialatt 
az aortán keresztül speciális összetételű oldat 
áramlik a szívbe. Ez a folyadék tartalmaz min-
den olyan anyagot, ami a szív normál működé-
séhez szükséges (glükózt az energiatermelés-
hez, kálciumot az összehúzódáshoz, megfelelő 
ionösszetételt és oxigénellátást a működés-
hez). Kísérletünkben egy, a szív vérellátását 
biztosító eret lekötöttünk (ezzel létrehozva egy 
oxigénhiányos/iszkémiás állapotot), majd azt 
feloldva megvizsgáltuk, hogy mekkora volt a 
szövetelhalás területe. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a nem mozgó, cukorbeteg patkányoknál 
tapasztalt magas károsodáshoz képest a moz-
gásprogram pozitívan befolyásolta az értéke-
ket, csökkent az érelzáródás következtében 
elhalt szívterület az edző állatok szívében. 

Eredményeink alátámasztásához enzim- 
és hormonvizsgálatokat is végeztünk. Szinte 
nincs olyan betegség, ahol az oxidatív stressz 
sejtkárosító hatásait ne mutatták volna ki, így 
cukorbetegségben és iszkémiás szívbetegség-
ben is. Az oxidatív stresszel szembeni véde-
kezésben fontos szerepe van a hem-oxigenáz 
(HO) nevű enzimnek. A cukorbeteg állatok-
ban emelkedett HO enzimaktivitást figyel-
tünk meg, azonban ezt mozgásprogramunk 
lecsökkentette, így is utalva a sejtkárosító 
folyamatok csökkenésére. Hormonvizsgála-
tunk során a zsírszövet által termelt leptin 

hormont vizsgáltuk. A leptinnek bizonyítottan 
szerepe van a cukorbetegségre jellemző inzu-
linrezisztencia (a vércukorszintet csökkentő 
inzulin hormon, tartósan magas szintje miatti 
működési zavar) kialakulásában, így az ener-
gia felvétel- leadás szabályozásában. A vér-
ből kimutatható leptin mennyisége egyenes 
arányosságot mutat az inzulinrezisztenciával 
és a testzsír mennyiségének értékével. Ered-
ményeink összhangban állnak a szakirodalmi 
adatokkal, miszerint a cukorbeteg állatok test-
tömege és leptin szintje is magasabb értékeket 
mutatott a testmozgás hiányában.

Összességében elmondható, hogy az álta-
lunk vizsgált hathetes tréningperiódus állat-
modellen vizsgálva védő szerepet tölt be a 
szervezetben. A vércukorszint csökkenése, 
a szívfunkció javulása, az enzim-és hormon-
szintek rendeződése azt sugallják, hogy a rend-
szeres testmozgás beépítése a mindennapokba 
nélkülözhetetlen. A megbetegedési és halálo-
zási statisztikában szerepet játszó betegségek 
leküzdése nem képzelhető el kizárólag gyógy-
szeres beavatkozással. A rendszeres testmoz-
gás hiánya a legkönnyebben orvosolható terü-
let életünkben.

Szabó Renáta 
Biológia Doktori Iskola I. éves hallgató

SZTE TALENT Ösztöndíj, SZTE Tehetség-
pont és Kiválósági Lista Bronz fokozat 
(2011/2012)
SZTE Sófi József Ösztöndíj Biológus mes-
terképzés kategória (Szeged, 2013), I. hely
SZTE Sófi József Ösztöndíj Kiemelt Kurató-
riumi Díj (Szeged, 2013)
SZTE TALENT Ösztöndíj, SZTE Tehetség-
pont és Kiválósági Lista Arany fokozat 
(2012/2013)
Szegedi Vízmű- Pro Talentis Vállalati 
 Ösztöndíj (2013)

Szabó Renáta
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„Nem előadás, kerekasztal-beszélgetés”
– bemutatkozik az Eötvös Biológia Műhely

A Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Kollégiumának tagjai közül kilencen 
alapították az Eötvös Biológia Műhelyet 2008 nyarán. A hallgatóknak hármas 

célja volt: családias hangulatú beszélgetések megteremtése, az egyetemi oktatásban 
nem elérhető anyagrészek megvitatása, valamint a nem szegedi kutatók meghívása és 
témáik megismerése. 

– A műhely formája nem előadás, hanem 
kerekasztal-beszélgetés, melynek elején a 
meghívott kutató röviden felvezeti az adott 
témát, ezután intenzív eszmecsere kezdő-
dik. A beszélgetések elindulását nagyban 

megkönnyítik az előadók által előre kiadott 
cikkek és könyvfejezetek. A kis létszámú, 
családias környezetnek köszönhetően 
a meghívott kutató is jobban megnyí-
lik, ez lehetőséget teremt olyan témák 

Eötvös Biológia Műhely

Nagyító
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megtárgyalására is, melyek egy egyetemi 
órán talán soha sem kerülnének terítékre 
— mondja Szlávicz Eszter, a szegedi orvos-
kar másodéves doktoranduszhallgatója.

Éppen ezért 2008 nyarán kilencen a 
szegedi Eötvös Loránd Kollégium tagjai 
közül megalapították az Eötvös Bioló-
gia Műhelyt. Ennek a csapatnak Eszter 
még nem volt tagja, jelenleg azonban ő a 
műhelytitkár. 

– Az alapítóknak hármas célja volt: a csa-
ládias hangulatú beszélgetések megterem-
tése, az egyetemi oktatásban nem elérhető 
anyagrészek megvitatása, valamint a nem 
szegedi kutatók meghívása és az ő témáik 
megismerése. A műhely egyik alappillér-
jének a lehető legdemokratikusabb műkö-
dést választották, ezért a szabályzatot is 
együtt alkották meg. Az egyik legfontosabb 
pont, hogy az önképzőkör létszámát 13 
főben maximalizálták. A műhely vezeté-
sére olyan személyt kértek fel, aki hatéko-
nyan tudja képviselni a csoport érdekeit, a 
tagok számára témákat tud javasolni, azok 
oktatóit segít megnyerni számunkra. Akkor 
Raskó Istvánra, az MTA-SZBK Geneti-
kai Intézetének volt igazgatójára esett a 
választás. Jelenleg Duda Ernő, az Orvosi 
Biológiai Intézet professzora a műhelyve-
zető – mondja Szlávicz Eszter, aki elárulja, 
egy ilyen foglalkozás kicsit más, mint egy 
egyetemi óra. 

– A műhely formája nem előadás, hanem 
kerekasztal-beszélgetés, amelynek elején a 
meghívott kutató röviden felvezeti az adott 
témát, ezután intenzív eszmecsere kez-
dődik. A kis csoport előnye, hogy nem kell 
attól tartani, hogy valaki nem fogja elol-
vasni a szakirodalmat, és a kérdések fel-
tevéséhez is egyfajta ösztönző erőt jelent. 
Sok minden felmerül a tananyagon kívül is, 
szó esett már például a biológus lét árnyol-
dalairól is. Műhelyünk kiemelt célja, hogy 
fejlesszük saját vitakészségünket – meséli 
a műhelytitkár. 

– A félév végén mindenkinek írásos 
beszámolót készít, a műhely órái kurzus-
ként is felvehetők, két kredit jár érte. Orvos-
tanhallgatók, természettudósok, de legfő-
képp biológusok tagjai a csoportnak – ezt 
már Draskovits Gábor, az SZBK Biokémiai 
Intézetének doktorandusza mondja, aki 
alapítója is a műhelynek. Hozzáteszi, fel-
vételi vizsga is van a félév elején, a műhely 
az érdeklődő biológus és orvostanhallgató-
kat sok szeretettel várja. Az év végén pedig 
egymást értékelik, mindenki összefoglalót 
készít a szemeszterről. 

– Az előadók minden héten cserélőd-
nek, az ország különböző pontjairól jön-
nek. Magunk keressük fel őket, miután év 
elején megbeszéljük, hogy mikor milyen 
területre vagyunk kíváncsiak. Volt már szó 
a molekuláris biológiáról, különböző orvosi 
módszerekről, de a kábítószer függőségről 
is. Nemrég az alvászavarról beszélgettünk 
Acsády Lászlóval, az MTA tagjával. Meg-
hívtuk még többek között Buzás Editet, Pós 
Zoltánt, Demetrovics Zsoltot, Dér Andrást 
is – halljuk Bellák Tamástól, aki szintén a 
műhely tagja és alapítója. Ő az orvoskaron 
PHD-hallgató. 

Mindhárman egyetértenek abban, hogy 
egy-egy ilyen foglalkozás hasznossága 
összemérhető a hagyományos egyetemi 
kurzusokéval.  



21

n Hogyan alakult ki az együttműködés az 
SZTE Tehetségponttal?
Az OTP Travel leányvállalata az ISIC Hungary 
forgalmazza Magyarországon az ISIC nemzet-
közi diákigazolványokat. Ahogy külföldön erre 
számos példa van, több neves egyetem bocsát ki 
hallgatói részére ilyen diákigazolványokat. Ezt 
a gyakorlatot Magyarországon is szeretnénk 
meghonosítani, elsőként a Szegedi Tudomány-
egyetemmel vettük fel a kapcsolatot, és kezd-
tünk tárgyalások a lehetséges együttműködés-
ről. Ezt követően kerestek meg a Pro Talentis 
Universitatis Alapítvány munkatársai, és tájé-
koztattak az alapítvány célkitűzéseiről, majd 
felkértek bennünket arra, hogy támogassunk 
egy arra érdemes hallgatót. A felkérést elfo-
gadtuk, mivel a tehetséges hallgatók tovább-
képzését kiemelkedő fontosságúnak tartjuk. 
Ez egy olyan ügy, amely mellé szívesen adjuk 
a nevünket és támogatásunkat. Tesszük ezt 
azért is, mert nagy jelentőséget tulajdonítunk 
az oktatásnak a mindennapi munkánk során is. 
Meggyőződésünk, hogy kollégáink folyamatos 
képzése biztosítja az egyik sarkkövét annak, 
hogy társaságunk megőrizze versenyképessé-
gét a folyamatosan változó piaci környezetben.

n Hogyan érik el a fiatal utazókat?
Ahogy sokan mondják, az életben nincse-
nek véletlenek. Az OTP Travel amellett, hogy 
magyar és nemzetközi cégek, egyetemek, 
sportszövetségek hivatalos utaztatását intézi, 
a lakosság számára szervez szabadidős célú 

utazásokat. A cég sikeresen vette az akadályo-
kat a jelen gazdasági környezetben, és az elmúlt 
években is folyamatosan fejlődött, növelte 
árbevételét. Mind az utazóközönség, mind a 
szakma körében megbízható, minőségi szol-
gáltatásokat nyújtó utazási irodaként ismer-
nek bennünket. Természetesen, mint minden 
vállalkozásnak, úgy számunkra is elengedhe-
tetlenül fontosak a jövő fogyasztói, esetünkben 
a jövő utazói. 

„Olyan ügy, amely mellé szívesen adjuk a 
nevünket és támogatásunkat”
Elkötelezett partnerek segítik a szegedi tehetségeket

M agyarország egyik vezető utazási irodája, az OTP Travel nagy múltra tekint 
 vissza, hiszen 2014-ben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A társaság ügy-

vezetője, Molnár Judit beszélt arról, hogyan jött létre az együttműködés az OTP Travel 
és az SZTE Tehetségpont között.

Pártfogók

Molnár Judit, az OTP Travel ügyvezetője



22

n Mire lehet használni a nemzetközi diák-
igazolványt?
Sokan ismerik az ISIC nemzetközi diákiga-
zolványokat, hiszen külföldi utazások alkal-
mával célszerű kiváltani azért, hogy egy diák 
kedvezményesen tudjon megtekinteni pél-
dául egy múzeumot. Az ISIC neve összeforrt 
a külföldön elérhető kedvezményekkel, hiszen 
napjainkban a világ 129 ország 42 ezer elfoga-
dóhelyén lehet széles körben kedvezményes 
szolgáltatásokhoz jutni légitársaságoknál, 
egyéb közlekedési eszközökön, éttermekben, 
múzeumokban, koncerteken, üzletekben.

Azonban a diákok ma már itthon is, a min-
dennapok során élvezhetik az igazolvány nyúj-
totta kedvezményeket. 

n Szegeden is vannak elérhető kedvezmé-
nyek? Hová szervez utazásokat az OTP 
Travel és hol tájékozódhat ezekről az 
érdeklődő?
Természetesen igen, érdemes róluk tájé-
kozódni az isic.hu weboldalon.  Ha röviden 

szeretnék válaszolni, akkor a világ minden 
tájára szervezünk utakat. Természetesen van-
nak kiemelt célok, így ebben az évben a teljes-
ség igénye nélkül Izraelt, Máltát, Horvátorszá-
got, Olaszországot, a tengeri hajóutakat és nem 
utolsó sorban a belföldi vízparti és hegyvidéki 
üdüléseket emelném ki. Kínálatunk megtalál-
ható az otptravel.hu oldalon, illetve munka-
társaink várnak minden érdeklődőt a Kárász 
utcai irodánkban. 

n Az interneten szinte minden információ 
megtalálható. Hogy látja a mai technológiai 
környezetben az utazási irodák szerepét? 
Az internet egy csodálatos eszköz, az uta-
zási irodák számára ma már nélkülözhetet-
len, hiszen gyakorlatilag minden alkalmazás, 
amelyet használunk internetalapú. Számtalan 
információ megtalálható a világhálón, ugyan-
akkor többször tapasztaltuk, hogy akkor van 
igazán jelentősége egy utazási irodának, ami-
kor rendkívüliek a körülmények. Egy hibás 
teljesítés esetén nem mindegy, hogy van egy 
utazási iroda Magyarországon, aki segítő kezet 
tud nyújtani. Példaként tudom említeni az 
izlandi vulkán kitörését. Azoknak az utasok-
nak, akik nálunk foglalták le a szolgáltatásokat, 
azonnali segítséget tudtunk nyújtani, intéztük 
a Magyarországra történő hazajutásukat, míg 
az utazásukat önállóan, az interneten keresz-
tül foglalóknak bizony nem egy nehézséggel 
kellett szembesülniük, gyakran napokig nem 
értek el senkit, csak egy géphang válaszolt a 
telefonhívásaikra. Ez is olyan eset volt, amikor 
óriási jelentőséggel bírt az utazási iroda által 
nyújtott biztonság. Munkatársaim biztos, nap-
rakész tudása, a gyors reagálás, a probléma-
megoldó képesség nélkül nem lennénk vezető 
pozícióban a hazai idegenforgalomban.  
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Művészeti szekció

Ötvös Csilla gitárkoncertje
2014. március 25. (kedd) 17:00 – 18:00, 
Művészetek Palotája, Zászlótér
Ötvös Csilla okleveles gitárművész, gitártanár, kamaraművész. 
A  Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar hallgatójaként 
2009-ben gitártanár, kamaraművész szakon, 2011-ben klasszikus 
hangszerművész, klasszikus gitárművész mesterképzési szakon dip-
lomázott. 2007-ben Erasmus ösztöndíjat nyert, így Német országban, 
a Fachhochschule Osnabrück Institut für Musikpedagogik – 
Konservatorium intézményében töltött egy szemesztert.

Molnár Mária koncertje
2014. április 23. (szerda) 17:00 – 18:00,  
Művészetek Palotája, Üvegterem
Molnár Máriazenei tanulmányait jelenleg a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karán végzi Andrejcsik István énekművész növendéke-
ként. Korábbi énektanárai Manuela Formichella (Olaszország-Pescara), 
Dudásné Szécsi Edit és Dobi-Kiss Veronika voltak. Tanulmányai során 
számos versenyen ért el kiemelkedő eredményeket. 2003-tól a Janiga 
József Művészeti Alapiskola Kamarakórusának tagjaként több nem-
zetközi verseny győztese, 2011. novemberében a XXXI. OTDK egyetemi 
fordulójának második helyezését nyerte el, szintén 2011-ben a Megyei 
Bicínium Éneklési Versenyen ugyancsak második helyezést ért el.

A koncert programja:
1. F. Poulenc: Fiançailles pour rire
2.  Reneszánsz és kortárs dalok gitár-

kísérettel (J. Dowland, B. Britten, L. 
Berkeley)

3. F. Schubert: Hirt auf dem Felsen
4.  J. Offenbach: Les contes d’Hoffmann 

– Duet Barcarolle („Belle Nuit…”)
5. L. Delibes: Lakmé – Duo des Fleurs
 

Közreműködnek:
Kerényi Mariann, Mayer János  
(zongora)
Kovács Viktória (gitár)
Asztalos Alfréd (klarinét)
Illés Gabriella (szoprán)

SZTE Tehetségpont tagok koncertjei  
a Művészetek Palotájában

A koncert programja:
1. Steve Hackett: Horizons
2. Ötvös Csilla: Waltz
3. Ötvös Csilla: Stomp
4. R. Dyens: Tango en Skai
5. Abreu: Tico-Tico
6. F. Tarrega: Capricho Arabe
7. Makedón népdal

8. M. Tadic: Kalajdzisko oro
9.  L. Bonfá – Baden Powell: Manha da 

Carneval
10. A. Piazzolla: Verano Porteno
11. A. Piazzolla: Libertango
12. Tommy Emmanuel: Papa George
13. Tommy Emmanuel: Mombasa
14. Tommy Emmanuel: Questions



 


