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220 hallgató részesült elismerésben

Tehetségek ünnepe a Szegedi  
Tudományegyetemen

Ösztöndíjátadó ünnepséget tartottak május 16-án a Szegedi Tudományegyetemen. 
Az Év Tehetsége Díjat Kutus Bence vegyészhallgató és Bencsik Orsolya, az iroda-

lomtudományi doktori iskola hallgatója kapta.

Díjeső

Meghozta döntését a Szegedi Tehetséggondozó Tanács és a 
Pro Talentis Universitatis Alapítvány kuratóriuma az idei 
Kiválósági listáról és számos más ösztöndíj nyerteseiről. 
Több mint 220 hallgató részesült valamilyen elismerésben 
és díjazásban. Az ünnepélyes ösztöndíjátadót május 16-án 
rendezték a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalá-
nak dísztermében. Az eseményen együttműködési megálla-
podást kötött a Délmagyarország napilap az SZTE Szegedi 
Tehetségponttal és a Sófi József a Szegedi Tehetségekért 
Alapítvánnyal.

Az év tehetségeinek 150 ezer forint, az arany fokozatú 
ösztöndíjasoknak 100 ezer, az ezüst fokozatúaknak 50 ezer, 
a bronz fokozatú díjazottaknak 15 ezer forint jár. A Pro 
Talentis Vállalati ösztöndíjak mértéke a 250 ezer forintot is 
elérheti. Az Év Tehetsége Díjat alap- és mesterképzés kate-
góriában Kutus Bence vegyészhallgató, doktorandusz kate-
góriában Bencsik Orsolya, az irodalomtudományi iskola 
hallgatója kapta.

Badó Attila, a Tehetséggondozó Tanács elnöke elmondta, 
összesen hatszázan pályáztak a díjakra, ami az elmúlt évek-
hez képest magas létszám, figyelembe véve azt, hogy önkont-
roll is működik, amikor a hallgatók pályáznak. A szempont-
rendszer alapján csak olyanok nyújtanak be pályázatot, akik 
tudják, hogy az igen magas feltételeknek valamilyen formá-
ban megfelelnek. A vállalati ösztöndíjakra is óriási érdeklő-
dés volt, több mint százan pályáztak például az OTP Travel 
által kiírt pályázatra, ebből két személy vehette át megosz-
tott díjként a kitüntetést. Újdonság ebben az évben a Magyar 
Nemzeti Bank által kiírt vállalati ösztöndíj, amelyet elsősor-
ban a Gazdaságtudományi Kar hallgatói nyerhettek el. Badó 
Attila a pályázatok elbírálásáról szólva azt mondta, a tanul-
mányi eredményen túl azokat a teljesítményeket értékelik, 
amelyekben a hallgatók kimagaslót nyújtanak. Ilyen első-
sorban a külföldi publikációs tevékenység. Idén a biológus-, 
a kémikus- és az orvostanhallgatók vittek el sok díjat.

Egy anekdotával érzékeltette R. Tóth Gábor, a Délma-
gyarország főszerkesztője, hogy mennyire megfejthetetlen 
a tehetség:

– Puskás Ferenccel történt az ötvenes években a buda-
pesti Honvéd egyik mérkőzésén, hogy nagyon zord volt az 
időjárás, a pálya talaja teljesen felázott, óriási tócsákban 
bukdácsoltak a játékosok, egymást érték a hibák. Két passz 
nem ment egymáshoz, a kaput eltaláló lövés nem szüle-
tett. Egyedül Puskás volt az, aki mit sem figyelve arra, hogy 
milyenek a körülmények, szenzációsan játszott. Ez termé-
szetesen minden nézőnek feltűnt. A mérkőzés után a kis-
kocsmában Zelk Zoltán jeles költőnk szóba elegyedett a 
híres futballistával, Megkérdezte tőle: „Öcsi, mondja már 
meg nekem, hogy van ez? Ezek a szerencsétlenek itt maga 

mellett a pályán össze-vissza bukdácsolnak, kettőt nem tud-
nak egymáshoz passzolni, a maga labdái meg mindig pont 
oda mennek, ahová kell.” Puskás pedig odafordult – néhány 
fröccsel már lazított a mérkőzés feszültségén –, és így szó-
lította meg a kétszeres Kossuth-díjas költőt: „Művészkém, 
úgy köll mögrúgni a  labdát!”

Ez tehát Puskás Ferenc nagy titka, és azt hiszem, a tehet-
ségekre mindig igaz ez. Egy kicsit megfejthetetlenek, érthe-
tetlenek, de mindenki számára nyilvánvaló, hogy akik vala-
milyen talentummal rendelkeznek, azok a tömegből mindig 
kitűnnek – vélekedett R. Tóth Gábor. Kiemelte, ahhoz hogy a 
tehetséges emberek ne elszigetelten működjenek, és ki tud-
janak bontakozni, a szorgalom és a lelkes támogatók mellett 
a nyilvánosság is nagyon fontos eszköz. 

Arany fokozatú kiválósági oklevelet kapott osztatlan alap- 
és mesterképzés kategóriában Kékes-Szabó Marietta, Kutus 
Bence, Muráth Szabolcs, Lázár Bence András és Bohner 
Bíborka. Ezüst fokozatú elismerést vett át Hancsákné 
Dudás Csilla, Tasi Ágost, Varga Ákos Jakab, Forrai Szilvia, 
Jagodics Balázs, Oláh Gáspár, Kunos Ádám, Bali Krisztina, 
Kecsenovity Egon, Kis László és Kozák Gábor.

A doktoranduszok közül az idén arany fokozatú támo-
gatásban részesült Bencsik Orsolya, Kovács Tamás, Szabó 
Tibor, Bajnóczi Éva Gabriella és Martyin Zita. Ezüst foko-
zatú doktorandusz ösztöndíjas lett Kocsis Kitti, Molnár 
Judit, Kiss Attila, Danis Judit, Dömötör Orsolya, Pásztor 
Attila, Cseh Viktória, Major Lenke, Metzinger Anikó és 
Knapp Levente.

A művészek kategóriájában arany fokozatú díjat vett át 
Garamvölgyi Anett kobozművész – aki a díjátadón fel is 
lépett –, Lázár Bence András költő és Bencsik Orsolya író, 
műfordító. Csákány Lóránt fotóművész és Olasz Balázs orgo-
naművész ezüst fokozatú támogatásban részesült. A sporto-
lókat is díjazták: arany fokozattal Köteles Mária és Kovács 
Eszter erőemelőt és Gémes Alexa Anett vízilabdázót, ezüst 
fokozattal Szlatárovics Orsolya úszót, Szelepcsényi Zsolt 
atlétát és Gémes Ivett Vivien vízilabdázót.

A vállalati ösztöndíjak közül ezúttal az Euromenedzser, a 
Dipol Csoport, a Contitech, a Pick Szeged Zrt., a Sole-Mizo 
Zrt. és az OTP Travel Pro Talentis ösztöndíját adták át. 
Tizenegy fogyatékossággal élő, tizenöt hátrányos helyzetű, 
tizenkét roma származású hallgatót is díjaztak. Publikációs 
és külföldi előadás támogatást ítéltek meg huszonkét hallga-
tónak. Átadták az SZTE Sófi Alapítvány kuratóriumi díjait, 
a Halbritter Mátyás-díjat, az Egyetemi Sajtóért Pro Talentis 
Ösztöndíjat és az MNB Hallgatói Ösztöndíjat.

A tudósítás a Délmagyarország napilap  
2014. 05. 16-ai számában jelent meg.
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Egy fejedelmi házasság kudarca:  
Báthory Zsigmond és Mária Krisztierna

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és neje, 
Habsburg Mária Krisztierna dinasztikus házas-
ságának bemutatására, és a válással végződő, 
négyéves (1595–1599), furcsa kapcsolat politi-
kai következményeire helyeztem a hangsúlyt. 
Báthory Zsigmondról egy kegyetlen, szeszélyes 
fejedelem képe él emlékezetünkben, aki uralko-
dása alatt négyszer mondott le és háromszor tért 
vissza a trónra. Feltételezésem szerint házas-
életének problémái nagy hatást gyakoroltak 
Zsigmond uralkodására. Munkám során ezt a 
feltevést próbáltam igazolni a vizsgált időszakra 
vonatkozó források és szakirodalmi megállapítá-
sok alapján.1

Erdély 1541-től az Oszmán Birodalomhoz 
tartozott, mint hűbéres „szandzsák”, amikor 
 Szulejmán szultán megszállta Budát, és János 
Zsigmondot anyjával és gyámjaival Erdélybe 
küldte. A Habsburg uralkodó magyar király-
ként szintén jogot formált a Magyar Királyság 
részeként számon tartott erdélyi vajdaságra. 
Mindez Erdély uralkodóit rákényszerítette 
egyfajta „hintapolitikára”. A János Zsigmon-
dot 1571-ben követő erdélyi fejedelem, Báthory 
István 1576-ban Lengyelország királya lett, és 
bátyján, Báthory Kristóf vajdán (1576-1581) 
keresztül érvényesítette akaratát. Kristóf 
halála után (1581) István lengyel király Kristóf 
9 éves fiát, Zsigmondot választtatta meg Erdély 

1   Szilágyi Sándor: Egy nő a trónon. In: Uő.: Rajzok és ta-
nulmányok I. Budapest, 1875. 95–124.; Lénárt Zsigmond: 
 Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem élete, jelleme, politi-
kája. Budapest, 1880.; Szádeczky Lajos: Báthory Zsigmond-
né Mária Krisztierna. Századok 1883. 50–58, 129–143, 
265–274.; Benda Kálmán: Erdély végzetes asszonya. Bátho-
ry Zsigmondné Mária Krisztierna. Budapest, é. n. (1986); 
Nagy László: A rosszhírű Báthoryak. Budapest, 1984.; 
Oborni  Teréz: Erdély fejedelmei. Pannonica Kiadó, 2002.; 
Bagi  Zoltán: Báthory Zsigmond a magyar történetírásban, 
(Rövid áttekintés). In: A Báthoriak kora. A Báthoriak és Eu-
rópa. Szerk. Ulrich Attila. Nyírbátor 2008. 113–125. Kruppa 
Tamás: Báthory Zsigmond válása (Adalékok egy fejedelmi 
frigy anatómiájához). In: A Báthoriak kora. 106-112.

uralkodójává (1581–1602). A kiskorú fejedelem 
mellé tanácsosokat, majd kormányzót nevezett 
ki. Báthory István halálát (1586) követően az 
erdélyi rendek az 1588-as medgyesi országgyűlé-
sen nagykorúsították Báthory Zsigmondot. 

Rövidesen nagy próbatétel elé került a fiatal 
fejedelem, mert 1593-ban a török Porta újabb 
háborút (ún. 15 éves háború, 1593–1606) indított 
Magyarországon a Habsburg Birodalom ellen.2  
Zsigmond úgy döntött, hogy Habsburg-oldalon 
lép be a háborúba. Az ifjú fejedelem a háborút jó 
lehetőségnek találta a töröktől való elszakadásra. 
Zsigmondot döntésében az országgyűlés nem 
támogatta, és az ún. törökpárt került fölénybe, így 
jobbnak látta a fejedelem a lemondást. Hamaro-
san, augusztus végén nagybátyja, Bocskai István 
tanácsára újra elfoglalta a fejedelmi széket, és az 
ellenzék vezetőit kivégeztette. 

Az 1595-ös év a nagy fordulat éve volt az Erdé-
lyi Fejedelemség életében. Bocskai vezetésé-
vel követség ment Prágába Rudolf császárhoz 
a törökellenes szövetség megkötése céljából. 
A szövetség egyik feltétele a Habsburg-házból 
származó feleség volt. Rudolf császár, magyar 
király (1576–1608) elfogadta a feltételt, hiszen 
Erdélyt szerette volna megszerezni, és a kez-
detben rosszul alakuló török háborúban (Győr 
eleste) fontos volt egy új front megnyitása Erdély 
és a két román vajdaság (Havasalföld és Moldva) 
részvételével. A prágai szerződés megkötésében 
VIII. Kelemen pápa diplomatáinak oroszlán-
része volt. A fiatal Zsigmond fejedelem Európa 
egyik legjelentősebb dinasztiájából kapott fele-
séget, a szerződéssel pedig az Erdélyi Fejede-
lemség nyert elismerést. A január 28-án meg-
kötött prágai egyezmény külpolitikai siker volt, 
hiszen pénzügyi, katonai támogatást biztosított 

2  Összefoglalóan a háborúra Tóth Sándor László: A mező-
keresztesi csata és a tizenöt éves háború. Szeged, 2000.

Index
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a fejedelemnek, lemondása esetén kárpótlást 
biztosított (Oppeln-Ratibor hercegsége). A szer-
ződés értelmében Zsigmond jogosult volt egy 
 Habsburg-hercegnő kezére.3 Károly főherceg 
egyik leánya lett a kiszemelt jelölt. Mária főher-
cegasszony közölte, hogy csak Mária Krisztierna 
jöhet szóba. A főhercegasszony azon fáradozott, 
hogy minél tovább halogassa az esküvő létrejöt-
tét.4 A házassági szerződést március 5-én írták 
alá. Grazban. A szerződés értelmében mind 
Mária Krisztierna hozománya, mind pedig Zsig-
mond hitbére 55 ezer Ft volt, emellett a fejede-
lem 60 ezer Ft nászajándékot ígért. A három 
tétel fejében (170 ezer Ft) a fogarasi várat jöve-
delmeivel együtt lekötötték a menyasszony-
nak.5 A házasság nem érzelmi alapon köttetett 

3  Bethlen Farkas: Erdély története IV. Báthory Zsigmond 
uralkodása (1594-1597). VIII-IX. könyv. Fordította Kasza 
Péter–S. Varga Katalin. A jegyzeteket írta Kruppa Tamás. 
Szerk. Jankovics József. Budapest–Kolozsvár, 2006. 108–
109.

4  „Az özvegy fejedelemasszonyt sok minden visszatartotta at-
tól, hogy leányát elengedje abba a távoli országba, oda, mint 
gondolták a barbárok torkába”, vö. Baranyai Decsi János 
magyar históriája [1592–1598]. Ford. Kulcsár Péter. Buda-
pest, 1982. 208. 

5 Bethlen Farkas 2006. 113–119.; Benda 1986. 9–10. 

meg, igazi dinasztikus frigy volt. Ha igazi érzé-
sek után kutatunk, akkor ezt legfeljebb csak 
Mária Krisztierna oldaláról feltételezhetjük.6 
A házasság sikertelenségét több, balszerencsés-
ként értelmezhető jel vetítette előre. Az egyik 
a lakodalom megtartásának eltolódása. Mária 
Krisztierna megbetegedett, láza akadályozta 
az utazásban. Ezért a tervezettnél jóval később, 
augusztus 6-án tartották meg a lakodalmat 
Gyulafehérvárott, fényes külsőségek között.7 

Zsigmond harcmezőkön elért fényes győzel-
meit (gyurgyevói győzelem, Lippa és Jenő visz-
szafoglalása) magánéleti kudarca árnyékolta 
be. A házasságot megkötötték, de a nászéjszaka, 
az „elhálás” nem történt meg.8 Istvánffy Miklós 
kortárs történetíró úgy vélekedett „hogy immár 
tőle [Zsigmond] szűzen maradva”9 hagyta el 

6  Az ifjú feleség így nyilatkozik egy későbbi levelében, amikor 
már jelentkeztek a problémák: „én reménykedem, hogy el-
jön az idő, amikor úgy fogunk élni, mint a mesékben a király 
és a királyné”. Idézi Benda 1986. 38.

7 Bethlen Farkas 2006. 134–135.; Benda 1986. 30–34.
8  Kruppa 2008. 107.
9  Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája Tállyai 

Pál XVII. századi fordításában. I/3. 25–34. könyv. Sajtó alá 
rendezte Benits Péter. Budapest, 2009. 274.

Báthory Zsigmond Mária Krisztierna
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később Mária Krisztierna Erdélyt. Szilágyi Sán-
dor szerint „a házasság a megkötés napjától nem 
volt boldog.”10 Szádeczky szerint a „lakodalmi 
ünnepséget nem követték mézeshetek.”11 Ez nem 
volt feltűnő, mert Zsigmondnak az esküvő napjá-
tól fogva a török ellen kellett készülődnie. 

Felmerül a kérdés, hogy mi okozhatta Báthory 
Zsigmond impotenciáját, amely miatt nem 
tudott eleget tenni házastársi kötelezettségének, 
és a dinasztiaalapításnak? Erre a korabeli forrá-
sok alapján a szakirodalom megkísérelt feleletet 
adni.

Szamosközy István történetíró szerint az 
uralkodó „soha nem szerette”12 feleségét, ezért 
nem sikerült a frigy elhálása. Szilágyi Sándor 
megörökítette azt a történetet, amely szerint 
 Zsigmond „Genga Simon nevű kegyencével 
álruhába a menet elé utazott Nagykárolyban, a 
menyasszonyt titkon megnézni”, akinek beteg-
sége nyomot hagyott a szépségén, és így nem 
tudta Zsigmonddal elfelejtetni Majláth  Margit 
iránt érzett szerelmét.13 Szádeczky Lajos a feje-
delem kicsapongó életmódjában kereste az 
okot.14 Benda Kálmán szerint Zsigmondnak nem 
voltak kalandjai, és talán vérbajos volt.15 Kruppa 
Tamás úgy vélte, hogy a fejedelem nem szenve-
dett öröklött vérbajban.16  Makkai László szerint 
Mária Krisztiernát  Zsigmond akkor gyűlölte 
meg, miután rájött saját impotenciájára.17 Nagy 
László feltette, hogy az uralkodó valószínűleg 
homoszexuális, vagy biszexuális volt.18

Vajon mennyire befolyásolta impotenci-
ája és dinasztiaalapítási kísérletének kudarca 
Zsigmond politikáját? A problémáról először 
csak egy szűkebb kör tudott (Mária főher-
cegnő, Bocskai stb.). Benda Kálmán feltétele-
zése szerint Mária főhercegasszony még erdélyi 

10 Szilágyi 1875. 117.
11  Szádeczky 1883. 129.
12  Szamosközy kijelentését idézi Nagy 1984. 126.
13  Szilágyi 1875. 115.; Nagy 1984. 126–128.; Szádeczky szerint 

a Mária Krisztiernát a „betegség elhervasztotta, üde piros-
ságát bágyadt halványszín váltotta fel”, vö. Szádeczky 1883. 
54. 

14  Szádeczky szerint Zsigmondot testi hibája „megfosztotta 
őt még a reménytől is, hogy valaha igazi férj és családapa 
lehessen.” Vö. Szádeczky 1883. 51, 130. 

15  Benda 1986. 48.
16  A vatikáni titkos levéltárból előkerült válási akták nem ál-

lapítanak meg genitális defectust, Kruppa 2008. 108.
17  Makki László: Erdély története. Budapest, 1944. 
18  Nagy 1984. 128.

tartózkodása, a „mézeshetek” során kérdezhetett 
rá a lányára, aki közölhette vele, hogy a házasság 
nem consummáltatott.19  Zsigmond felesége és 
anyósa már augusztusban tudta, hogy probléma 
van. Mária Krisztierna reményei hamar szerte-
foszlottak, hiszen az 1595. évi havasalföldi dia-
dalmas hadjáratból visszatérve Zsigmond előbb 
országgyűlést tartott, és csak Karácsonykor töl-
tött vele néhány napot. A karácsonyi találkozás-
ban sem lehetett öröme Mária Krisztiernának. 
December 27-én megírta anyjának, hogy férje 
elmondta problémáját. Zsigmond közölte fele-
ségével, hogy „nem tudja, mi történt vele, hogy 
az Isten bünteti-e, vagy gonosz emberek átka 
fogott rajta. Mert azelőtt ő is olyan volt, mint a 
többi férfi, de most többé nem. Csak a lakoda-
lom előtt három nappal fogott gyanút, de akkor 
nem gondolta a dolgot komolynak, remélte, hogy 
elmúlik. Ha tudta volna, hogy nem múlik el, 
nem engedte volna, hogy megeskessenek ben-
nünket.”20 Mária Krisztierna anyjához írt 1596. 
január 7-i leveléből kiderül, hogy a fejedelmi 
házaspár próbálta a látszatot fenntartani, és 
csak akkor voltak együtt, „ha az emberek látják.” 
Mária Krisztierna hangsúlyozta, hogy férje gyak-
ran bejön hozzá, kedves és mindig megcsókolja.21 
Mária Krisztierna tehát csalódottsága ellenére 
is kedvelte férjét. Zsigmondban is ambivalens 
érzések voltak, egyszerre vonzódott feleségéhez, 
és ugyanakkor taszította is, ami az addigi kudar-
cokból fakadhatott. Egy 1596. áprilisi levelében 
Mária Krisztierna leírta, hogy férje sokat beszél-
getett vele, sírt és azt mondta, „sajnál engem, 
hogy az ő bűneiért én bűnhődöm, pedig egyedül 
ő hibás.”22   Mária Krisztierna kezdetben kizáró-
lag anyjával osztotta meg fájdalmas titkát. Bár 
a fejedelemasszony folyamatosan biztosította 
Zsigmondot arról, hogy nem neheztel rá, ő elé-
gedett, ha nővéreként szeretheti, mégis Zsig-
mond közvetve szemrehányást érzékelt Mária 
Krisztierna részéről, így hamarosan a csatatérre 
„menekült.”23 

Zsigmond kedvesen bánt feleségével, a látsza-
tot mindketten próbálták őrizni. Benda Kálmán 

19  Benda 1986. 44
20  Mária Krisztierna 1595. december 27-i levelét idézi  Benda 

1986. 44.; Oborni 2002. 53.
21  Az 1596. január 7-i  levélből idéz Benda 1986. 45.
22  Idézi Benda 1986. 45.
23  Szádeczky 1883. 131.
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szerint „Zsigmondot egyelőre a hadi sikerek kár-
pótolták az otthoni megalázottság érzéséért.” 
Amikor azonban 1596 júniusában Temesvár 
ostrománál kudarcot vallott,24 július közepén 
közölte feleségével, a pápai nunciussal és fele-
sége gyóntatójával, hogy el akar válni, lemond a 
trónról, és a papi rendbe lép.25 A mezőkeresztesi 
csatában a császári–erdélyi csapatok veresé-
get szenvedtek 1596. október 26-án. A vereség 
részese volt Zsigmond is.

A közéleti és magánéleti kudarc egymást ger-
jesztve vezetett Zsigmond egymást követő, a 
kortársak és a későbbi történetírás által is ért-
hetetlennek minősített lemondásaihoz. Valójá-
ban teljesen érthető pszichológiai folyamatról 
beszélhetünk. Az ifjú fejedelem a kettős siker-
telenség, mai szóval élve stressz hatására kiutat 
keresett. Nyilvánvaló volt ugyanis, hogy dinasz-
tia-alapításra sosem lesz képes, így előbb-utóbb 
az utódlásról gondoskodnia kell. Tehát vagy a 
Habsburgoknak (Rudolf császárnak) kell átad-
nia Erdélyt, vagy pedig a Báthory-dinasztia vala-
melyik tagjának (a Lengyelországban élő András 
bíboros). A házasságát illetően a válásban, feje-
delemségét illetően a lemondásban, a felelős-
ség átruházásában (1597-es és 1599-es prágai 
egyezmények) vélte megtalálni. A maga számára 
egy veszélyektől mentes, biztos anyagi forrást 
jelentő tartományt, és lelki megnyugvást kínáló 
magas egyházi, bíborosi tisztséget óhajtott. 
Országa, Erdély számára pedig olyan támaszt, 
uralkodót keresett maga helyett, aki a fejede-
lemség védelmét garantálni tudja. Zsigmond 
hiába mesterkedett, nem tudta elérni, hogy neje 
elhagyja Erdélyt, míg Rudolf császár arra nem 
kérte Mária főhercegasszonyt, hogy egyezzen 
bele a válásba. A válási procedúra alatt kétszer 
is távozott Zsigmond Erdély trónjáról. 1599-ben 
Mária Krisztierna szenvedéseinek is vége sza-
kadt, hiszen visszaköltözhetett Grazba.

Ezalatt elkezdődött a házasság felbontása a 
pápánál.  A Szentszék minden tényezőt mérle-
gelt, amikor a válásról kellett döntenie. A pápa 
mégis a katolikus hitet féltette a legjobban, mivel 
Zsigmond a rekatolizálás mellett vont kardot, 
és félt attól, hogy amennyiben  Zsigmond elválik 

24  Temesvár sikertelen ostromára lásd Bethlen Farkas 2006. 
167–168.; negatív hatására Szádeczky 1883. 133.

25  Benda 1986. 46–47.; Oborni 2002. 54.

és elmegy, akkor Erdély a katolikus hit számára 
elveszhet. 1599. július 23-án megszületett a 
gyorsított eljárásban hozott szentszéki döntés, 
a válást kimondták.

Összegezve a fentieket, a házasság kezdetben 
hatalmas politikai sikert jelentett,  Zsigmond 
fejedelem dinasztikus kapcsolatba került 
Európa leghatalmasabb uralkodócsaládjával. 
Ez kockázattal is járt, hiszen az Erdélyi Fejede-
lemség elszakadt az Oszmán Birodalomtól, bár-
mikor török támadás indulhatott Erdély ellen. 
A dinasztikus érdekházasság megkötésekor a fia-
tal pár még nem tudta, hogy milyen szenvedéssel 
teli évekre ítélik magukat. Az ifjú feleség boldog 
házasságban reménykedett, ehelyett magányo-
san töltötte napjait, alig várva, hogy visszatér-
hessen anyjához, Grazba. Mária Krisztierna az 
önfeláldozás mellett hangot adott Zsigmond 
iránt érzett szeretetének is: „az én szeretetem-
ből következik, hogy fájlalom, hogy többé nem 
lehetek vele, pedig szívesen lennék.”26  Zsigmond 
nem tudta teljesíteni házastársi kötelezettsé-
geit. Ez hatalmas lelki terhet jelentett számára, 
hiszen lelkiismeret-furdalás gyötörte fele-
sége szomorúsága miatt, és dinasztia-alapítási 
kudarca közéleti kudarcot is jelentett. A rossz-
kedv állandósult a fejedelemnél, és magánéleti 
kudarca kivetítődött politikai szerepvállalására 
is. Egyfajta kölcsönhatás alakult a magánélet és 
közélet szférája között, Zsigmond uralkodását 
egyre inkább a kudarcok jellemezték. Feltevése-
met igazolva látom a korabeli források alapján, 
Zsigmond házaséletének sikertelensége, kom-
binálva külpolitikai és hadi kudarcaival, komoly 
szerepet játszott lemondásaiban, Erdélyre pedig 
ingatag külpolitikájával sok szenvedést hozott.

26  Benda 1986. 54. – Mária Krisztierna 1597. január 12-i leve-
le anyjához.

Mintál Kinga 
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lőség TALENT 
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2013
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Adatvédelem az egészségügyi ellátás során

A technika fejlődésének köszönhetően az elmúlt évtizedekben – és napjainkban még 
inkább – előtérbe került az adatvédelem kérdése. Az általában minket jellemző, 

azonosításunkat szolgáló adatok mellett a mindennapokban számos esetben keletkez-
nek olyan adatok, amelyek információt hordoznak rólunk. Speciális területkén emel-
hető ki a természetbeni egészségügyi ellátások igénybevétele, hiszen az ott kezelt ada-
tok szenzitív volta miatt azok fokozott védelmet igényelnek.

A téma aktualitását az internet és a technika fejlődése 
következtében kialakuló nehezen nyomon követhető 
adatkezelés adja, ami a természetbeni egészségügyi 
ellátások igénybevétele során is általánossá vált. Az ada-
tok virtuális tárolása − mind hazai, mind közösségi szin-
ten −, valamint  a személyek elektronikus azonosítása 
azt eredményezte, hogy az egyének a zárt magánszféra 
megőrzésének igényével szemben egyre több informá-
ciót adnak ki magukról, adataik kezelésének menete, 
azok nyomon követése nehézkessé, bizonytalanná válik. 
Ezáltal az adatokat felügyelet vagy előzetes jóváhagyás 
nélkül kezelhetik, így kiszolgáltatott helyzetbe hozva az 
egyéneket.

Definíciós áttekintés
A téma körüljárásában kulcsfontosságú szerepet játszó 
definíciókra jellemző a különböző értelmezésbeli meg-
határozás, ami nagyban megnehezíti az egyének véde-
lemre való hivatkozását, míg az adatkezelőknek nehe-
zen átlátható rendszert ad. Ebből adódóan a fogalmi 
bázis sokszor képlékeny, értelmezésbeli különbségeket 
hordoz magában. Így nemcsak a tudományos vizsgáló-
dás során, hanem a mindennapi életben való boldogu-
láshoz is szükséges ezek tartalmának ismerete. 

A téma kapcsán elsődleges fogalomként az adatvéde-
lem emelendő ki, amelynek pontos tartalma – meglátá-
som szerint – a köztudatban nem tisztázott maradék-
talanul.

Az egyén magánszférájának, szabadságának egyik 
leghatékonyabb védelmezőjévé vált az adatvédelem, így 
elmondható, hogy az nem csak jogi szabályok megalko-
tását követően illeti meg az egyéneket.

Az adatvédelem nem más, mint adatok meghatáro-
zott csoportjára vonatkozó jogszabályi előírások érvé-
nyesítése az adatok kezelése során. Más megfogalmazá-
sában „az adatvédelem a személy, az ember, más szóval: 
az adatalany védelmét, nem pedig magának az adatnak 
a védelmét jelenti. Ez utóbbit az adatvédelem fogalom-
körében adatbiztonságnak nevezzük”. Így a jogi oldalt az 
adatvédelem, míg a technikai védelmet az adatbizton-
ság testesíti meg. 

A téma kapcsán megjelenik az információs önrendel-
kezés, amely az egyént megillető jogként kerül kieme-
lésre.

Az információs önrendelkezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a további-
akban: Infotv.) fekteti le az általános szabályokat, ame-
lyek minden adatkezelésre alkalmazhatóak. Az Infotv. 
megadja a személyes adat fogalmát. Ez nem más, mint 
az érintettel összefüggésbe hozható adat. Különösen 
az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több 
mentális, fizikai, fiziológiai, gazdasági, szociális, kultu-
rális azonosságára jellemző ismeret. Vannak olyan ada-
tok, amelyek különleges adatnak minősülnek, így azokat 
fokozott védelemben kell részesíteni, például a nemze-
tiséghez tartozásra vonatkozó adat, a bűnügyi adat és az 
egészségi állapotra vonatkozó személyes adat.

A magánszféra védelme az 
egészségügyi ellátás során
Az általános áttekintést követően, szűkítve a vizsgált 
területet az egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi 
ellátások igénybevételekor vizsgálandó, hogy hogyan 
valósulhat meg az egyén magánszférájának védelme. 
Ugyanis az egyén belép a közösségbe, ezáltal fel kell 
tárnia a magánszféráját, sőt az adatok rendelkezésre 
bocsátása a gyógykezelés részét képezi. A közösség 
érdekeit szem előtt tartva, figyelembe kell venni a beteg-
ség jellegét, mert az az egyénen kívül másokra is hatást 
gyakorolhat.

Tagadhatatlan, hogy az ellátásban nagyon fontos 
szerepe van az adatoknak, azok nélkül nem lehet gyó-
gyítani, de az egyént is védeni kell, azáltal, hogy adatait 
csak az arra felhatalmazott személyek láthassák, kezel-
hessék. Mint azt az Infotv. is meghatározza, ezek külön-
leges adatnak minősülnek.

Szem előtt kell tartani, hogy a „beteg” jogi státusába 
való kerüléssel, még van az egyénnek egy magánszfé-
rája, amely védelmet élvez, hiába előfeltétele a gyógyí-
tásnak az adatok rendelkezésre bocsátása, az infor-
máció átadása.  Meglátásom szerint a betegek sokszor 
nem is gondolnak bele abba, hogy a magánszférájukat 

Index
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megsértik, vagy ha észlelik is, nem mernek az ellen 
 fellépni.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 
törvény (a továbbiakban Eüak.) tartalmaz részletes 
szabályokat az egészségügyi adatok kezelésére vonat-
kozóan. 

Az Eüak. célja, hogy meghatározza azokat a feltétele-
ket és célokat, amelyekre az egészségi állapotra vonat-
kozó különleges személyes adatok és az azokhoz kap-
csolódó személyes adatok kezelhetővé válnak. Fontos, 
hogy azokat csak törvényes cél eléréséhez szükséges 
esetekben és mértékben lehet kezelni. A törvény célként 
jelöli meg az egészség megőrzésének, fenntartásának, 
javításának előmozdítását, a betegellátó eredményes 
gyógykezelési tevékenységének elősegítését, az érintett 
egészségi állapotának nyomon követését, a közegészség-
ügyi, járványügyi és népegészségügyi érdekből szüksé-
gessé váló intézkedés megtételét, valamint a betegjogok 
érvényesítését. Az egészségügyi és személyazonosító 
adatok kezelésére az egészségügyi ellátó hálózaton belül 
jogosult a betegellátó, az intézményvezető és az adatvé-
delmi felelős. 

Az Eüak. meghatároz bizonyos védelmi garanciákat, 
így a gyógykezelés céljából történő adatkezelés ese-
tén az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó köteles 
az orvosi titkot megtartani. Az érintettnek joga van a 
gyógykezelésével összefüggésben történő adatkezelés-
ről tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi és 
személyazonosító adatokat megismerni, betekinthet az 
egészségügyi dokumentációba, azokról saját költségére 
másolatot kaphat.

Abban az esetben, ha érintett önként fordul az egész-
ségügyi ellátóhálózathoz, akkor megadottnak kell 
tekinteni a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és 
személyazonosító adatainak kezelésére vonatkozó hoz-
zájárulását.

A magánszféra védelme tekintetében fontos kér-
dés, hogy ki lehet jelen a gyógykezelés során. A törvény 

szerint a kezelést végző orvoson és az egyéb betegellátó 
személyen kívül csak az lehet jelen, akinek jelenlétéhez 
az érintett hozzájárul. Abban az esetben, ha a gyógy-
kezelés rendje több beteg egyidejű ellátását igényli, az 
érintett hozzájárulása nélkül − az érintett emberi joga-
inak és méltóságának tiszteletben tartásával − többek 
között más személy  is jelen lehet.

Megállapítható, hogy mind általánosságban, mind 
az egészségügyi ellátások, egészségügyi szolgáltatá-
sok igénybevétele során megilletik az egyént különféle 
védelmi szabályok. Ennek ellenére fel kellene hívni 
mind az egyének, mind az egészségügyi személyzet, 
orvosok figyelmét arra, hogy egy kiszolgáltatott hely-
zetben lévő egyén rájuk bízza magát, de ebben a kiszol-
gáltatott helyzetben sem kell a magánszféra védelméről 
megfeledkezni. A felmerülő problémák megelőzésére 
a betegek és az ellátók tájékozottságának fejlesztésére 
lenne szükség.

Adatvédelmi Kutatócsoport
Az SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Munkajogi és 
Szociális Jogi Tanszékének keretében működő Adat-
védelmi Kutatócsoport 2011 októberében alakult. 
A Kutatócsoport szakmai célkitűzése egyrészt a tehet-
séggondozás, másrészt keretet kíván adni a mindannyi-
unk életét befolyásoló adatvédelem megismerésének, 
hiszen az egyre jelentősebb részét képezi a mindennap-
jainknak. A téma komplexitásából adódóan a munka-
helyi adatvédelem, a szociális jog ellátásainak igénybe-
vétele során felmerülő adatvédelmi kérdések mellett 
széles körben kívánják feltárni a különféle területek 
sajátosságából adódó problémákat. A Kutatócsoport 
szakmai célkitűzése jövőbeli jogi és nem jogi megol-
dások felvázolására, az elméleti tudás gyakorlatba való 
átültetése. 

Felhasznált irodalom
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcso-
lódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról
F. Ható Katalin: Adatbiztonság, adatvédelem.  SZÁMALK 
Kiadó, Budapest 2000.
Halmai Gábor − tótH Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osi-
ris Kiadó, Budapest 2008.
Sári János − Somody Bernadette: Alapjogok. Osiris Kiadó, 
Budapest 2008.

A kép forrása: http://g2t.co/ 

Kéri Judit
SZTE Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola I. évfolyam
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Kalcium- és cukorkarboxilát-ionok között, 
erősen lúgos közegben lejátszódó komplex-
képződés vizsgálata egyszerű fizikai-kémiai 
módszerekkel

Bevezetés 

A radioaktív hulladékok tárolásának egyik 
alternatív megoldása lehet a földalatti 
betontárolókban történő elhelyezés (pl. 
Németország, Svájc) [1]. A beton gyártása 
során használt cement Ca(OH)2-tartalma 
miatt az üregekben elhelyezkedő pórusvíz 
lúgos közegűvé válik (pH ~ 13). A radioaktív 
fémionok – Th(IV), U(IV), Np(IV), Pu(IV) 
– szorpciós sajtáságait, oldatba jutó mennyi-
ségét lúgos körülmények között nagymér-
tékben befolyásolják az esetlegesen jelen-
lévő komplexképző ligandumok. A képződő 
komplexek ősszetétele és stabilitása nagy-
ban függhet más fémionok – így elsősorban 
a Ca2+ és Mg2+ – mennyiségétől. A pórus-
vízbe került szennyező komponensek esetén 
pedig fennáll a környező talajba szivárgás 
lehetősége, emiatt az oldategyensúlyi vizsgá-
latok nemcsak kémiai, de környezetvédelmi 
szempontból is fontos szereppel bírnak. 

A komplexképző ligandumok közül kettő 
emelhető ki: az izo szacharinsav (Isa) és 
glükonsav (Gluc), mindkettő a szén hid rátok 
oxidált formáinak tekinthetők (cukor savak, 
[2]). Anionos formáik az izo szac ha ri nát 
(Isa–) és a glükonát (Gluc–). Előbbi a cellulóz 
lúgos közegű lebomlásának főterméke [3], 
utóbbi a cement segédanyaga [4]. A radio-
aktív hulladék részét képező munkaruházat, 
illetve a cement nagymértékű felhasználása 

a betongyártás során magyarázza az imént 
említett két ligandum kiemelt szerepét a 
kuta tásokban (a tudományos publikációk 
döntő hányada is az Isa–-hoz, valamint a 
Gluc–-hoz köthető).

A mérések során  
alkalmazott módszerek

Kutatócsoportunkban a Ca2+ és D-glükonát, 
valamint a szerkezetileg hasonló D-hepta-
glükonát (Hpgl) közti kölcsönhatást vizs-
gáltuk erősen lúgos közegben, kvantitatív és 
kvalitatív módszerekkel egyaránt. Ebben a 
tanulmányban azt kívánom bemutatni, hogy 
olyan egyszerű fizikai-kémiai vizsgálómód-
szerek – mint a fagyáspontcsökkenés és a 
konduktometria– hogyan válhatnak bizo-
nyító erejűvé a fenti rendszerekben képződő 
komplexek kvalitatív kimutatásában. 

A fagyáspontcsökkenés vizsgálatához Beck-
mann-hőmérőt használtunk, amivel 0,01°C 
pontossággal lehet hőmérsékletváltozást 
mérni. Hűtés céljára víz-jég-konyhasó keve-
réket használtunk. A mért változás viszonyí-
tási pontjaként a megfagyott desztillált víz 
esetén leolvasott értéket tekintettük.

A fagyáspontcsökkenés az oldószerre jel-
lemző kolligatív sajátság, értéke az oldott 
anyag minőségétől nem, csak mennyiségétől 
függ. Híg oldatok között az oldat molalitása 

Index
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és mola ritása közel egyenlőnek tekinthető, 
ekkor a mért fagyáspontcsökkenés:  

Az összefüggésben ΔTf,max (°C) jelenti az 
oldott anyag teljes disszociációja esetén 
mérhető fagyáspontcsökkenést. ΔTf,víz (°C) 
a víz moláris fagyáspontcsökkenése (értéke 
1,86 M–1∙°C), míg ci az i-edik komponens 
koncentrációját (M) jelöli. Asszociációs 
folyamatok, így a komplexképződés során is 
a teljes részecskekoncentráció csökken, így 
a mért fagyáspontcsökkenés (ΔTf,mért) is 
kisebb lesz. A változás mértéke jól jellemez-
hető ΔTf,max   és ΔTf,mért különbségével 
(ΔΔTf).

A vizsgált oldatok vezetését Jenway 
3540 Bench Conductivity/pH Meter 

(D-glükonát) és WPA CMD 510 készülék 
(D-heptaglükonát) segítségével mértük. 
Az elektród cellaállandója 1, ill. 0,5 cm–1 
volt. Az oldatokat minden esetben 25 °C-ra 
termosztáltuk, állandó keverést és nitrogén-
atmoszférát biztosítottunk. 

Az eredmények bemutatása 
és értékelése

A fagyáspontcsökkenés méréséhez használt 
oldatok összetételét és a mért, valamint a 
számított értékeket a Ca2+/Gluc– rendszer 
esetén az 1. táblázat tartalmazza. 
Az első öt oldat csak egyféle oldott anyagot 
tartalmaz (NaOH, NaGluc, CaCl2), így teljes 
disszociációt feltételezhetünk (a számolt és 

Oldat [OH–]T  
(M)

[Ca2+]T  
(M)

[Gluc–]T 
(M)

ΔTf,max 
(°C)

ΔTf,mért 
(°C)

ΔΔTf  
(°C)

ΔTf,modell 
(°C)

1 0,140 0 0 0,52 0,51 0,01

2 0 0,110 0 0,61 0,60 0,01

3 0 0,160 0 0,89 0,91 0,02

4 0 0 0,130 0,48 0,51 –0,03

5 0 0 0,330 1,23 1,23 0,00

6 0,140 0,110 0,130 1,62 1,15 0,47 1,21

7 0,140 0,110 0,330 2,36 1,84 0,52 1,92

8 0,140 0,160 0,330 2,64 2,08 0,56 2,14

1. táblázat: A fagyáspontcsökkenés mért és számolt értékei a Ca2+/Gluc– rendszerben [5].

Oldat [OH–]T  
(M)

[Ca2+]T  
(M)

[Hpgl–]T 
(M)

ΔTf,max 
(°C)

ΔTf,mért 
(°C)

ΔΔTf  
(°C)

ΔTf,modell 
(°C)

9 0,087 0 0 0,33 0,33 0,00

10 0,126 0 0 0,47 0,47 0,00

11 0,243 0 0 0,90 0,92 –0,02

12 0 0,118 0 0,66 0,68 –0,02

13 0 0 0,160 0,60 0,59 0,01

14 0,087 0,118 0,160 0,98 0,48 0,50 0,63

15 0,126 0,118 0,160 1,13 0,63 0,50 0,68

16 0,243 0,118 0,160 1,56 1,02 0,54 0,98

2. táblázat: A fagyáspontcsökkenés mért és számolt értékei a Ca2+/Hpgl– rendszerben [7].
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mért értékek nagyon jó egyezésben vannak). 
ΔΔTf értékei ezt alá is támasztják; az eltérés 
legfeljebb 0,03°C. A 6-os, 7-es és 8-as oldat 
esetén kapott különbség 0,47°C, 0,52°C és 
0,56°C. Ez a jelentős különbség egyértelmű-
en bizonyítja, hogy ezekben az oldatokban 
csökken a részecskék száma (koncentráci-
ója), ami komplexképződés eredménye. A 
megfelelő teljes koncentrációkra vonatkoz-
tatva kiszámítható, hogy a csökkenés mérté-
ke 29,1%, 22,0% és és 21,2%. Ezekre az olda-
tokra a korábban meghatározott modell [5] 
alapján kiszámítottuk a fagyáspontcsökke-
nés értékeit a PSEQUAD program segítsé-
gével (ΔTf,modell) [6]. Az eredmény (1,21°C, 
1,92°C és 2,14°C) jó egyezésben van ΔTf,mért 
értékeivel, annak ellenére, hogy az előbbie-
ket 25°C-on és 1 M ionerősségen érvényes 
stabilitási állandók alapján számítottuk.
A Gluc–-hoz szerkezetileg hasonló Hpgl–-ot 
tartalmazó rendszerek is hasonlóan visel-
kednek, összevetve az előző kettővel (2. táb-
lázat). A mérés bizonytalanságát ebben az 
esetben jellemző 0,02°C-os különbségtől (ha 
mindhárom ligandumot együttesen tekint-

jük, akkor 0,03°C) jóval nagyobbat kaptunk 
a három komponens együttesen tartalmazó 
14-es, 15-ös és 16-os oldatban. Az általunk 
felállított  kémiai modell szerinti ΔTf,modell 
értékei: 0,63°C, 0,68°C és 0,98 °C, melyek kö-
zel esnek az általunk mértekhez [7].

A komplexképződést nagy mennyiségű OH– 
megkötődése követi (amennyiben fémion 
hatására lejátszódó deprotonálódás történik, 
a felszabaduló H+-ionok a a OH–-ionokkal 
reagálva vizet képeznek, a két folyamat ké-
miai szempontból nem különböztethető 
meg egymástól). A hidroxidion a vizsgált 
rend szerekben a legnagyobb moláris fajla-
gos vezetőképességgel rendelkező kompo-
nens (eltekintve a nagyon kis mennyiség-
ben jelenlévő protontól). A folyamatok so-
rán azonban más részecskék is megkötőd-
nek. A kalcium- és glükonátiont tartalmazó 
rendszerekben képződő, nagy stabilitású 
részecs ke a CaGluc(OH), a Ca2Gluc(OH)3 
és a Ca3Gluc2(OH)4 [5]. Ezek több (a teljes 
vezetéshez hozzájáruló) ion asszociációja 
során képződnek, komplexképződés esetén 

2. ábra: A Ca2+/Gluc– rendszer konduktometriás titrálási görbéi (T = (25,0 ± 0,2) °C).  
A nyilak bal oldalán a titráló, jobb oldalán a titrált oldatok összetétele látható.
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tehát a felsorolt hatások összegződése a ve-
zetés csökkenését eredményezi.

0,413 M NaGluc- és 0,241 M CaCl2-
oldathoz vizet adagolva, jól megfigyelhető a 
hígulás hatására bekövetkező vezetéscsök-
kenés (2. ábra). A NaGluc-ot és CaCl2-ot 
együtt tartalmazó oldatban mért kezdeti 
fajlagos vezetés (κ) értéke 34,6 mS∙cm–1, 
míg ugyanez NaGluc esetében 16,9 mS-nek, 
CaCl2 esetében pedig 34,7  mS∙cm–1-nek 
adódik. Ugyan a vizsgált oldatok nem tekint-
hetők ideálisan hígnak – és emiatt a vezetés 
additivitása nem teljesül –, a két komponenst 
tartalmazó oldatban mért értéknek ennek 
ellenére is jóval nagyobbnak kellene lennie 
34,6 mS∙cm–1-nél. Ez a vezetés asszociáció 
okozta csökkenésére és a CaGluc+ képződé-
sére utal. 

Adott térfogatú NaOH hozzáadása után 
a vezetés nőni kezd, ami jelzi, hogy adott 
koncentrációjú Ca2+ és Gluc– komplex-
képződés útján már nem tud több OH–-iont 
megkötni. Ez a pont tekinthető a titrálás 
ekvivalenciapontjának, ami 11,8  cm3. Az 
egyes komponensek teljes koncentrációi 
ekkor: [Ca2+]T = 0,180 M, [Gluc–]T = 0,309 M 
és [OH–]T = 0,195 M. A PSEQUAD segítségé-
vel számított egyensúlyi OH–-koncentráció 
az előzőleg megadott értékek esetén 0,011 
M. A komplexképződés következtében tehát 
a pH több, mint egy nagyságrendet csökken. 
Ha csak a CaGluc(OH), Ca2Gluc(OH)3 és 
Ca3Gluc2(OH)4 képződését vesszük figye-
lembe, a lúgfogyás értékére 10,9 cm3 adódik, 
ami alapján a hidroxidion legnagyobb meny-
nyiségét ezek a részecskék kötik meg.

Összegzésként elmondható, hogy a fagyás-
pontcsökkenés és konduktometria módsze-
rével sikerült kvalitatív módon bizonyítani a 
Ca2+- és Gluc–-, valamint Hpgl–-iobok közti 
komplexképződés erősen lúgos közegben.
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N apjainkban számos embert érint a munkahelyi leterheltség és stressz hatására létrejövő 
állapot, az úgynevezett kiégés-szindróma. Az angolul „burnout” kifejezéssel leírt prob-

léma változatos formában jelenhet meg, és számos szakma képviselőinél elterjedtnek bizo-
nyul – többek között a pedagógusok körében is. Empirikus kutatásom a kiégéssel összefüg-
gésbe hozható munkahelyi hatások feltérképezésére irányult.

Munkahelyi körülmények hatása a  
pedagógusi kiégés-szindróma kialakulására

Motiválatlanság, kedvetlenség, fáradtság, 
türelmetlenség és cinikus reakciók, társak-
tól való elzárkózás – ezekkel a „tünetekkel” 
jellemezhető leginkább a kiégés-szind-
róma. Habár a felsoroltakat bárki tapasz-
talhatja időnként a hétköznapok során, 
hosszabb ideig tartó fennmaradásuk ese-
tén beszélhetünk a kiégés állapotáról. A 
tapasztalatok szerint elsősorban azoknál 
a hivatásoknál fordul elő nagy arányban a 
jelenség, amelyek a „segítő szakma” jelle-
gűek, emiatt érintettek az egészségügyben 
dolgozó orvosok, ápolók és pszichológusok 
(Hare, Pratt & Andrews, 1988). Mindemel-
lett azok a szakemberek, akik munkájuk 
gyakorlása során emberekkel foglalkoz-
nak, szintén nagyobb arányban érintettek 
a probléma által (például pedagógusok és 
ügyfélszolgálati munkatársak).  

A felsorolt munkakörök több közös jel-
lemzővel is bírnak, amik összefüggésbe 
hozhatók a kiégés szindróma kialakulá-
sával. Ezek közé tartozik, hogy nagy sze-
mélyes felelősséggel járnak, hiszen más 
emberek életét komolyan befolyásoló dön-
téseket kell hozni gyakorlásuk során. Ebből 
kifolyólag a legjobb szakembereknél is elő-
forduló tévedések is súlyosabbak, komoly 
stresszt és érzelmi megterhelést okozva a 
mindennapokban. Továbbá olyan általános 

nehézségek is hozzájárulnak a kiégés 
kialakulásához, mint az idő- és feladatbeli 
túlterhelés. A kiégés hatására az emberek 
lehangoltnak és munkájukban kevésbé 
hatékonynak érzik magukat, emiatt fontos 
megelőzni a kialakulását (Freudenberger, 
1974). 

A munkahely jellege mellett természete-
sen olyan személyes különbségeket is azo-
nosíthatunk, amelyek befolyásolják a fogé-
konyságot a kiégésére. Egy ezek közül az az 
egyénre jellemző mód, ahogyan a személy 
válaszol a stresszt és nehézséget jelentő 
helyzetekre. Azok a személyek, akiknél 
ilyen helyzetekben a negatív érzelmek 
átélése kerül túlsúlyba a problémameg-
oldó viselkedés helyett, hajlamosabbak 
tapasztalni a stressz káros következmé-
nyeit (Maslach & Jackson, 1982). Mind-
emellett bizonyos demográfiai tényezők is 
összefüggést mutatnak a kiégés kialakulá-
sával. A különböző életkorú személyek pél-
dául másként reagálnak a stresszre: míg a 
fiatalabb munkavállalóknál elsősorban az 
érzelmi megterhelés kezelése okozhat gon-
dot, az idősebb korosztály helyzetét a hosz-
szú távú mentális és fizikai igénybevétel 
nehezíti (Koruklu és munkatársai, 2012).

Kutatásomban tanárok között vizsgáltam 
a kiégést, illetve a jelenség kialakulásával 

Index
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összefüggésbe hozható tényezőket. A terü-
let mélyebb megismerését fontosnak tar-
tom, mert a pedagógusi hivatás esetében 
elterjedtnek bizonyul a kiégés, elsősorban 
a korábban felsorolt okolnál fogva. Mind-
emellett a burnout-szindróma a tanárok 
esetében nem kezelhető kizárólag egyéni 
nehézségként, ugyanis a kutatások szerint 
a pedagógusok viselkedése hatással van 
a tanítványokra is. A vizsgálatok szerint 
ugyanis a tanárok lelkesedése erős össze-
függést mutat a diákok tanulási motiváció-
jával és a tantárgy megítélésével (Pelletier 
és munkatársai, 2002). Külföldi tanulmá-
nyok szerint akár a pedagógusok 20%-át is 
érinthetik a kiégés tünetei – a következmé-
nyek pedig a tapasztalatok szerint diákok 
hozzáállásán is éreztetik hatásukat.

Online kérdőíves adatfelvételben ország-
szerte több mint 300 pedagógus vett részt 
önkéntes kitöltésével. A létrejövő adatbá-
zisban egyaránt szerepeltek általános- és 
középiskolás tanárok válaszai is. A kérdőív 
tételeinek segítségével mérhetővé váltak a 
kiégés lehetséges tünetei. Emellett szere-
peltek kérdések a munkahelyi környezet-
ben érzékelt követelmények és erőforrások 
különböző formáinak feltárására. Utób-
bit indokolta, hogy a kiégés kialakulását a 
munkahelyi tényezők tükrében magyarázó 
elméletek közül Demerouti és munkatár-
sai (2001) teóriája a munkahelyen jelen 
lévő követelmények és erőforrások arányát 
helyezi középpontba. Az elmélet szerint 
minden olyan munkahelyi tényező növeli 
a kiégés kialakulásának valószínűségét, 

Munkahelyi tényezők hatása a kiégés-szindróma alakulására.
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amely mentálisan, fizikailag vagy érzelmi-
leg megterhelő a személy számára. Ilyen 
körülményt jelente például, ha gyakran 
szükséges hosszú koncentrációt igénylő 
feladatokat teljesíteni, vagy ha konfliktu-
sok jönnek létre a kollégák között. Ezzel 
szemben a munkahelyen rendelkezésre áll-
nak olyan erőforrások, amelyek csökkentik 
a stresszt és segítik a követelmények kime-
rítő hatásának leküzdését – ilyen például a 
felettes támogatása, illetve ha lehetősége 
van a személynek megtervezni saját mun-
kafolyamatait.

Az eredmények igazolták a vizsgálat elő-
feltevéseit, ugyanis a kiégés pontszámok 
valóban együtt jártak a munkahelyi köve-
telmények különböző fajtáival – munka-
módból fakadó nehézségekkel, a személyes 
konfliktusokkal és az érzelmileg megter-
helő helyzetek gyakoriságával. Ezzel szem-
ben kevesebb tünetről számoltak be azok, 

akiknél az erőforrások – mint például a 
felettes támogatása, a személyes fejlődés 
lehetősége és a munkáról kapott vissza-
jelzések – könnyebben elérhetőek voltak. 
A legfontosabb azonban, hogy a követelmé-
nyek és az erőforrások aránya erősebb kap-
csolatot mutatott a kiégés megjelenésével, 
mint a leterhelő hatások önmagukban. 
Ez arra utal, hogy a munkahelyi nehézsé-
gek hatására tapasztalt stressz mérsékel-
hető olyan tényezők segítségével, amelyek 
elérhetővé tehetőek a szervezetekben. 
Mindemellett az eredmények felhívják 
a figyelmet a kollégákkal való kapcsolat 
fontosságára is. Az adatok szerint ugyanis 
azoknál a pedagógusoknál, akik érzékelik 
társaik szakmai és érzelmi támogatását, 
kevésbé jelennek meg a kiégés tünetei. 

A kutatás ígéretes eredményeinek 
későbbi kibővítése tervezés alatt áll. Remél-
hetőleg az újabb kitöltési adatok segítenek 

Képek forrása: http://www.flanderstoday.eu
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mélyebben megérteni a kiégés jelenségét, 
illetve azonosítani azokat a tényezőket, 
melyek használhatók megelőzésre és a 
tünetek enyhítésére. Emellett teljes intéz-
mények felmérése is érdekes vizsgálati cél 
lehet, ugyanis feltérképezhetővé tenné az 
azonos körülmények észlelésének egyéni 
sajátosságait. Továbbá lehetőség lenne a 
különböző intézmények eredményeinek 
összehasonlítására is. A kutatás távlati 
célja pedig egy olyan módszer kidolgozása 
lehet, amely teljes intézményeknek segít 
megelőzni és csökkenteni a kiégés elter-
jedését. A korábbi tapasztalatok szerint 
ugyanis a teljes intézmény támogatását 
célzó programok hatékonyabbak a tünetek 

visszaszorításában, mint az egyéni szinten 
történő beavatkozás.  

Mivel a kiégés kialakulása hosszabb 
folyamat, így a megelőzés szerepe felérté-
kelődik. Utóbbi főként azért igaz, mert a 
vizsgálatok szerint a stressz hatására kiala-
kult állapot stabilan fennmarad, ameny-
nyiben nem történik változás az egyén éle-
tében. Emiatt szükséges olyan eszközök 
kidolgozása, amely segíti a probléma korai 
azonosítását. A témakör további kutatását 
amiatt is fontosnak tartom, hogy a kapott 
eredményekből levont tanulságokat hasz-
nosíthatók legyenek más foglalkozások 
vonatkozásában is.
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Új taggal bővült a Szegedi Tehetséggondozó Tanács: Várkonyi Andrea szívesen vál-
lalta, hogy visszatér az egyetem kötelékébe. Egyébként is gyakrabban jár szülő-

városába, amióta régi kedvencével, a pszichológiával foglalkozik. 

Várkonyi Andrea újra  
a szegedi egyetemen tanul

A Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja lett az 
idén Várkonyi Andrea, a TV2 műsorvezetője. Jelen-
leg ő az egyetlen nő a testületben, amelynek célja a 
tehetséges egyetemi hallgatók felkutatása és támo-
gatása. 

– Szegedhez nagyon kötődöm, hiszen a szülővá-
rosom, 27 éves koromig ott éltem, ott jártam egye-
temre. Bármi olyan dolgot, ami Szegedhez, illetve 
az egyetemhez kötődik, szívesen vállalok – mondja 
Várkonyi Andrea, aki már a harmadik diplomáját 
készül megszerezni.

Pszichológiát tanul levelező tagozaton, így az 
orvosi és az egészségügyi közgazdász és menedzser 
ismereteit újabb irányban bővíti. 

– Most ért olyan fázisba az életem és a kislányom 
életkora, hogy azt gondoltam, belefér, hogy a régi 
kedvencemmel, a pszichológiával mélyebben fog-
lalkozzam. Az idén leszek 40 éves. Ennyi idősen 
már nem a megélhetéséért tanul az ember, hanem 
az érdeklődési köre szerint. Más ez, mint amikor 18 
évesen muszáj egy szakirányt választani, és tényleg 
úgy érzi az ember, hogy az életéért, a jövőbeli célja-
iért küzd minden vizsgán. Nem véletlenül Szegedre 
iratkoztam be; a családom egy része ott él. A szüleim 
viszont már Békéscsabán laknak jó ideje. Amikor az 
egyetemre megyek, viszem a kislányomat is, és amíg 
én iskolában vagyok, addig ő az unokatestvérei-
vel játszhat – meséli Andrea. A pszichológiát nem 
annyira a munkájában, inkább a gyereknevelésben 
tartja hasznosnak. 

Sokszor érzi, hogy jó lenne, ha hosszabb lenne egy 
nap 24 óránál, de azt vallja, amire akarja, arra van 
ideje. Amikor nem a stúdióban vagy anyaként kell 
helytállnia, akkor a harmadik nyelvvizsgájára is 
készül. Spanyolból szeretne nemzetközi nyelvvizs-
gát szerezni, a már meglévő angol és francia mellé.

– Nagyon jó dolognak tartom, hogy támogatják 
azokat az egyetemistákat, akik valamiben kima-
gasló teljesítményt nyújtanak. Ez a mai gazda-
sági helyzetben nem elhanyagolható szempont. 
A  Szegedi Tehetséggondozó Tanács jó támogatókat 

és támogatásokat tud összegyűjteni, amely ösztönzi 
a hallgatókat – mondja a tehetséggondozás fontos-
ságáról Várkonyi Andrea. 

Télbúcsúztató lányos pihenés

A Tények műsorvezetője szívesen utazik, főleg a 
melegebb tájakat kedveli. Április végén kislányá-
val, Nórival és vele egyidős gyerekekkel, illetve az 
anyukákkal a karibi térségbe utaztak két hétre. 
A férfiakat ezúttal itthon hagyták. Most, hogy Nóri 
még óvodás, könnyebben elszabadultak, jövőre már 
iskolába megy a kislány. 

A cikk a Délmagyarország napilapban jelent meg, 
2014.05.16-án. 
Fotókredit: Bali Sándor/TMC Management  

Nagyító
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A rákos megbetegedések világszerte a leggyakoribb megbetegedések közé tartoznak. 
Napjainkban a fémkomplexek alkalmazása egyre elterjedtebb a gyógyászatban, s így 

a rákkutatásban is. Többféle analitikai módszer (spektrofluorimetria, spektrofotomet-
ria, 1H NMR) alkalmazásával megvizsgáltuk két klinikai kipróbálás alatt álló, rákellenes 
galliumkomplex kölcsönhatását vérszérumfehérjékkel. Eredményink ismeretében pedig 
a galliumion szervezeten belüli eloszlására is következtethettünk, ami egy potenciális 
gyógyszer esetében igen fontos információ.

Galliumkomplexek a rákkutatásban

Bevezetés

A daganatos megbetegedések korszerű gyógyítása a 
sebészi beavatkozás és a sugárterápia mellett első-
sorban gyógyszeres kezelésen alapul. A kemoterá-
pia alkalmazhatóságát azonban megnehezíti, hogy a 
tumoros sejt sok tekintetben hasonlít az egészséges 
sejtre, így a jelenlegi gyógyszerek egyike sem speci-
fikus a kialakult daganatra, hanem többé-kevésbé 
hat az egészséges sejtekre is. Ez okozza az onkológi-
ában használt vegyületek toxikusságát, a mellékha-
tások kialakulását, amely meghatározó jelentőségű 
a gyógyászati alkalmazás szempontjából. Alapvető 
különbség viszont, hogy a rákos sejtek sokkal gyor-
sabban osztódnak, amit számos potenciális gyógy-
szermolekula esetén próbálnak kihasználni. 

Az első gyógyászatban alkalmazott fémkomplex a 
ciszplatin volt [1] („Food and Drug Administration” 
(FDA) törzskönyvezés: 1978), amit széles körben 
alkalmaznak elsősorban a hererák, és egyéb sze-
rekkel illetve sugárterápiával kombinálva a fej, 
nyak, petefészek és a húgyhólyag daganatos elvál-
tozásainak kezelésére. Hatása azon alapszik, hogy 
miután passzív transzporttal átjut a sejtmemb-
ránon egyes DNS-szálakon keresztkötést képeze 
és így gátolja a DNS-replikációt [2,3] és így a sejt 
szaporodását. Bár áttörésnek számított a kemote-
rápiában, nem mindig alkalmazható, mert számos 
esetben rezisztencia alakul ki, illetve igen gyakran 
súlyos mellékhatások lépnek fel. Csaknem negyven 
további platinakomplexet vizsgáltak, de klinikai 
alkalmazásban csak a ciszplatin, a karboplatin és az 
oxaliplatin van [3]. 

Megfelelő hatékonyság mellett jobban tolerál-
ható és rezisztenciát nem okozó kemoterápiás sze-
rek kifejlesztésére van szükség. 

A gallium rákellenes hatása

A daganatos sejtek vasigénye igen nagy a gyorsabb 
szaporodásuk miatt. A Ga(III) rákellenes hatása a 
vas(III)ionhoz való kémiai hasonlóságán (méret, 
elektronegativitás, töltés és koordinációs geomet-
ria) alapul. Képes azt helyettesíteni, így szintén fel-
halmozódik a tumoros sejtekben, azonban a Ga(III) 
nem redox aktív a szervezeten belül, így a fém-
ion kicserélődése után az eredetileg vastartalmú 
biomolekulák nem képesek ellátni funkciójukat. 
Általánosan elfogadott, hogy a vérben a gallium a 
vas szállításáért felelős transzferrinhez kötődve 
szállítódik. Feltehetően a transzferrin-receptorok 
segítségével kerül a sejtbe, ahol a DNS-szintézishez 
létfontosságú ribonukleotid-reduktáz enzimben 
lévő vas galliumra cserélődésével először az enzim 
működését majd magát a DNS szintézist is gátolja, 
a rákos sejtek halálát okozva. Az egészséges sejtek, 
még abban az esetben is, ha gyorsan szaporodnak 
(hajhagyma, gyomorfal), nagyon kevés vasat (illetve 
galliumot) vesznek föl, mert a vas a normális szö-
vetben újrahasznosul. Ebből adódóan a gallium 
nem dúsul föl az egészséges sejtekben és nem is 
károsítja őket. Továbbá a gallium nem tud beépülni 
a hemoglobinba, ezért nem befolyásolja a vörös-
vértestek működését illetve az oxigénszállítást [4]. 
A gallium fiziológiás pH-n hidrolizál, túlnyomó 
részt gallátként van jelen [5], így az egyszerű gal-
lium-sók biohasznosulása rossz, ezért főleg külön-
féle komplexeit alkalmazzák terápiás szerként. 

Az általunk vizsgált komplexek

A trisz(maltoláto)Ga(III) és a trisz(oxináto)Ga(III) 
(KP46) (ld. 2. ábra) sikeresen túljutott klinikai 
fázis I kísérleteken [6,7]. Mindkét vegyület szájon 
át adagolható és vizes oldatukban fiziológiás pH-n 
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döntően a semleges, trisz-ligandumú komplex van 
jelen. A maltol (O,O), azoxin pedig (O,N) donorato-
mokon keresztül koordinálódik a fémionhoz, ebből 
adódik a KP46 jóval nagyobb stabilitása [8]. A KP46 
fluoreszcens sajátosságú, vagyis adott energiájú 
fénnyel gerjesztve kisebb energiájú fényt  sugároz ki. 

A vizsgált vérszérumfehérjék bemutatása

A gyógyszerhatóanyagok a vérben reverzibilisen 
kötődnek a vér makromolekuláihoz. A kötődés alap-
vetően befolyásolja a gyógyszer eloszlását, hatástar-
tamát, metabolizmusát, szervezetből való kiürülé-
sét, azaz a farmakokinetikáját. Fontos kérdés, hogy 
az alkalmazott galliumkomplex a véráramba kerülve 
milyen mértékben kötődik a traszferrinhez, illetve 
befolyásolja-e kötődését a nagy mennyiségben jelen 
levő albumin. A transzferrinek 80 kDa molekula-
tömegű glikoproteinek. Egy polipeptidláncból áll-
nak, melynek harmadlagos szerkezete két alegysé-
get határoz meg, ezek mindegyike egy-egy vaskötő 
helyet tartalmaz. A Ga(III) mindkét fémkötő helyen 
képes megkötődni, a következő kötési állandókkal, 
egy kicsit gyengébben, mint a Fe(III) [9]. A szérum 
transzferrin koncentrációja a vérben ~37 μM, vas-
kötő-helyeinek ~33% vassal telített [10]. A vasat nem 
kötő transzferrin az ún. apotranszferrin (apoTf ).

A transzferrin fémkötő helyén található két flu-
oreszcens aminosav, melyek emissziós intenzitása 
lecsökken a fémion kötődése esetén, így a kötődés 
spektrofluorimetriásan jól nyomon követhető.

Az emlősök szervezetének legfőbb szállítófehér-
jéje az albumin. A teljes szérum fehérje koncentrá-
ció 60%-át (~630 µM) teszi ki. A többi plazmafehérje 
közül már jelentős mennyisége is kiemeli, funkciói a 
következők: ozmózisnyomás biztosítása az érpályá-
ban, pH pufferelése, szabadgyökök dezaktiválása, 
különböző szervetlen ionok és szerves molekulák 
szállítása, így oldhatóságuk javítása [11]. 

A humán szérum albumin (továbbiakban HSA) 
számos kötőhellyel rendelkezik, a megkötött mole-
kuláknak nagy hányadát teszik ki a zsírsavak, 
melyek kötésére megközelítőleg hat kötőhely áll 

rendelkezésre az albuminon. Találunk továbbá 
peptidhormonok, szteroidok, fémionok – mint pl. 
Ca(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) – szállításáért felelős 
molekularészeket is [11].

Eredményeink

A trisz(maltoláto)Ga(III) komplex esetén a Ga(III) 
legnagyobb része apoTf-hez kötődik, szabad maltol 
képződése mellett, a fémion koordinációs szférájá-
ban egyszerű ligandumcsere történik. A méréseink 
alapján HSA-nal nem tapasztaltunk jelentős köl-
csönhatást sem a ligandum, sem a komplex esetén, 
tehát feltételezhető, hogy a vérszérumban is csak 
az apoTf befolyásolja a Ga(III) eloszlását. Mivel a 
maltol gyengébben köti a fémiont, nem képes meg-
tartani azt az apoTf-nel szemben, így a Ga(III) a 
Tf-hez kötődik és így szállítódik a vérben. Ez lehe-
tőséget ad arra, hogy a fémion a Tf-receptorok segít-
ségével kerüljön be a sejtbe. Ezzel szemben a KP46 
nagyobb stabilitása miatt a modellszámolásaink 
alapján kisebb részben kötődhet a Ga(III) az apoTf-
hez, másrészt igen jelentős a kötődése a HSA-hoz 
is. A HSA-hoz feltehetően maga a komplex kötődik, 
másodlagos kölcsönhatásokon keresztül. A HSA-
hoz kötött komplex reverzibilisen kötődik, vagyis a 
fehérje csak ideiglenesen tárolja. Tehát ez a köze-
pes erősségű kötődés a hatásmechanizmust való-
színűleg nem befolyásolja, a HSA tulajdonképpen 
meghosszabbítja a komplex vérben való tartózko-
dási idejét. Ugyanakkor az is ismert, hogy a tumo-
ros sejtek fokozott mértékben képesek az albumint 
felvenni és hosszabb ideig a sejtben tartani, ami 
HSA akkumulációhoz vezet; ezt a stratégiát számos 
HSA-hoz kötött gyógyszermolekula fejlesztése is 
kihasználja [12], így akár az is elképzelhető, hogy a 
KP46 egy része a HSA-hoz kötve kerül be a sejtbe. 
Ilyen módon a KP46 a Tf-receptorok közvetítésével 
és anélkül is képes lehet a sejtbe kerülni. 
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Nemcsak ösztöndíjjal, képzésekkel, tréingekkel is segíti az SZTE Tehetségpont 
és a Szegedi Tudományegyetem hallgatóit a Dipol Csoport. A csoport tagjának, 

az Atrois Training & Consulting Kft-nek ügyvezető igazgatójával, Dr. Forgó Gáborral 
beszélgettünk, aki az utóbbi 20 évben kiemelten foglalkozott a tehetségekkel.

„Csatlakoztunk a tehetséggondozás  
tradicionális programjához”
Pártfogók: elkötelezett partnerek segítik a szegedi tehetségeket

1. Mivel foglalkozik a Dipol Csoport?
A Dipol Csoport a kis-, és középvállalatok 
vállalatvezetési és fejlesztési szakértője, HR 
partnere, valamint a nagyvállalatok tréning 
és coaching szolgáltatója a hazai és nem-
zetközi tanácsadói piacon. Megrendelőink 
elvárásainak egyetlen cég, egyetlen szakértő 
sem tudott eddig eleget tenni, ezért tudásun-
kat, tapasztalatunkat egyesítve hoztuk létre 
a Dipol Csoportot. Egységes elvek alapján, 
mégis sokszínűen, a mérhető haszon elvét 
követve dolgozunk.

2. Mi az Ön és a cég legfőbb feladata?
Fő feladatunknak a partnereink munkatársa-
inak képzését, kompetenciáinak fejlesztését 
tekintjük. Akkor végezzük jól a munkánkat, 
ha a programjaink résztvevői sikeresekké, 
hatékonyakká, eredményesekké válnak, ha 
kitűnnek a versenytársaik közül, és a mun-
kaerőpiacon, a munka világában előnyhöz 
jutnak.

3. Hogy viszonyul ehhez a felsőoktatás, 
amiben Önök is szerepet vállalnak?
A felsőoktatási tanulmányok adják mun-
kánkhoz az alapot, a szakmai tudást, az elmé-
leti javakat, a viszonyítási pontot, hiszen egy-
másra épülnek az élethosszig tartó képzés 

építő kockái. Ugyanakkor meggyőződésünk, 
hogy időről időre mindenkinek, az oktatás-
sal foglalkozóknak pedig kimondottan visz-
sza kell fordulnunk az Alma Materhez. Hol 
támogatásért, hol tudástranszferért, hol új 
módszerek miatt, máskor kutatási ered-
ményekért. A napi gyakorlat megkoptatja 

Dr. Forgó Gábor,  
az Atrois Training & Consulting Kft. ügyvezető igazgatója
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a legkeményebb anyagból gyúrt ismeretet 
is. Meggyőződésünk szerint az egyetem az 
a szellemi tér, ami ilyenkor felfrissülést hoz 
és zsinórmértékül szolgál.

4. Ezek szerint kiemelt céljuk, vagyis 
módszerük az egyetemmel való együtt-
működés.
Az együttműködés biztosítja számunkra 
megújulás egyik elemét és elérést nyújt az 
intézmény által birtokolt elméleti források-
hoz. Ezeket a forrásokat a mi piaci gyakor-
latunkkal, a trendek és modern módszerek 
ismeretével megszínezve, az értékteremtés 
magasabb szintjét érhetjük el. Ezekből a hall-
gatók, az oktatók, a trénerek és a tréningek 
résztvevői egyaránt profitálni tudnak. Közös 
célunk a mindenkori hallgatók ismeretanya-
gának bővítése és elmélyítése, új ismeret-
anyag és technikák nyújtása, az absztrakció 
és a gyakorlat elegyítése.

5. Hogyan működnek együtt az SZTE 
Tehetségponttal?
Az SZTE Tehetségpont által megfogalma-
zott célkitűzésekhez csatlakozva 2013 őszén 
kapcsolódott be cégünk a tehetséggondozás 
tradicionális programjába. A Tehetségpont 
tagjai számára készségfejlesztő tréningeket 
tartunk, alkalmazkodva a felmerülő igények-
hez, ezzel is hozzájárulva sikereikhez. Ezen 
túlmutatóan egyetemi tanulmányaikon, 
szakmai karrierjük építéséhez, életpályá-
jukon való érvényesülésükhöz is segítséget 
nyújtunk. Eddig főleg önismereti, valamint 
asszertív kommunikációs tréningjeinkre 
jelentkezhettek a Szegedi Tudományegye-
tem hallgatói, emellett pedig 2014 tavaszi 
félévében kurzusként meghirdetett Vezetői 
készségek és kompetenciák tréningen talál-
kozhattak oktatóinkkal.

6. Díjakat is támogat a cégcsoport?
A tréningek, képzési lehetőségek mellett 

kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak, 
hogy tehetséges, kiemelt szakmai munkát 
végző hallgatók egyetemi tanulmányait 
támogassuk, így a Pro Talentis- Dipol Cso-
port vállalati ösztöndíj megalapításával 
támogatást kívántunk nyújtani egy olyan 
hallgató számára, aki cégünk profiljához 
illeszkedően a kiváló egyetemi tanulmányai 
mellett a HR, képzés és fejlesztés, tréning, 
personal branding területek iránt tanúsít 
elhivatottságot. Ennek megfelelően 2014-
ben a Dipol Csoport Pap Luca andragógia 
mesterszakos hallgatót díjazta, aki minden 
szempontból méltóképpen érdemelte ki 
támogatásunkat.

7. Önnek milyen lehetőségei voltak, van-
nak a tehetsége kibontakoztatására?
Fiatal pályakezdő közgazdászként egy olyan 
cégnél volt lehetőségem dolgozni, ahol pár 
év alatt, a ranglétra különböző lépcsőfokait 
bejárva és jelentős gyakorlatot szerezve 
rövid időn belül a vállalat vezetője lettem, a 
pozíció betöltésére való felkérés igazi lehe-
tőség volt a tehetségem kibontakoztatására, 
óriási felelősségvállalás arra, hogy tudásom 
legjavát adjam. Húsz éve pedig egy teljesen 
más műfajban a korábbi vezetési munkámra 
építve tanácsadóként, eddig közel száz céggel 
közreműködve, több ezer embernek adtam át 
a tapasztalatomat, folyamatosan képezve és 
fejlesztve magamat és másokat. 

A számok tükrében
8  országban való jelenlét
17  éves szakmai tapasztalat
300  elégedett ügyfél
2 500 szakértői nap
5 000 tréningnap
60 000  résztvevő
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Művészeti szekció

A mama kétségbeesett, merész és vonzó (?) asszony. 
2014. január 10-én bevett 12 Rivotrilt, és leesett a 
székről. A tata körülötte matatott, és egy törött nyelű 
partvissal söprögette a sötét, szinte fekete parkett-
ről a morzsákat. Ebédidő volt, csirkepaprikás, fejes 
saláta, a mama kedvence. „Nem létezik, hogy nem 
tudsz rendesen enni”, ezt a tata mondta. A mama 
látta, ahogy mellette a morzsák belefordulnak a par-
ketták közti mély, mocskos résbe (résekbe). „Nehéz 
lesz kipiszkálni onnan”, ezt akarta mondani, de a tata 
nem engedte, hogy használjon szavakat. Csak annak 
szabad beszélni, akinek reménykedni is szabad, és 
viszont. A nagy, erős marokban szinte eltűnt a vékony 
nyél, a mama (nem vékony, nem szőke nő) attól félt, 
mi lesz, ha a tata egyszer csak összeroppantja. A fehér 
abrosz (anyám vette a piacon) beitta a paprikás lét, kis 
foltok keletkeztek, körbepöttyözték a mama tányérját 
(fodros szélű, fehér, porcelán). 

A mama még testesebbnek tűnt, pedig nyolcvanöt 
éves korára eléggé lefogyott. Mintha felpüffedt volna 
a hasa, a melle meg (két fonnyadt, bánatos körte) erre 
az óriási hasra folyt. A tata a partvisfejjel szaksze-
rűen dolgozott. Nem érintette a testet, csak körbesö-
pörte, a morzsák a mama rövidre nyírt hajába, virá-
gos ruhájára, paprikás ujjára tapadtak, de a parketták 
közti mély, mocskos rések is feltöltődtek. Apám csak 
később jött, amikor a tata, mint aki jól végezte a dol-
gát, már a széken ült.

2014. január 20-án jelentette be a tata, hogy újranő-
sül. A fiatalasszony takaros volt, friss, üde szépség, ott 
dolgozott, ahonnan, mióta a mama nem főzött, a tata 
rendelte az ebédet. (Az ablakon keresztül vette át.) 
Apám azt mondja, hogy a családom női ága hajlamos 
az öngyilkosságra. A mama anyja például felkötötte 
magát, az első unokatestvére kékkövet ivott, amikor 
már nem tudta takargatni a hasát, anyám kereszttest-
vére pedig a vonat elé vetette magát. A sógorom abban 
reménykedik, hogy anyám is hasonlóan ér majd véget, 
ebben, gondolom, minden eszközzel a segítségére 
lenne. Erről nem beszélünk, pedig az egész család 
számára nyilvánvaló, anyámra, akárcsak a nővérére, 
nyugtató túladagolás vár. A nővérem halálra éhez-
teti majd magát, az unokatestvéreim meg hajszárítót 
ejtenek a fürdővizükbe. Nekem egy sütő (Karancs 3T) 
jut, ebbe dugom a fejem, de előtte ünneplőbe öltözöm.   

Ha az ember vékony, szőke nő, könnyebben elvise-
lik, ez a mama véleménye volt. 1947-ben az első vőle-
génye az oltárnál hagyta ott. 1951-ben ismerkedett 

meg a tatával, egy volt a munkahelyük. Apám két évre 
rá született. A mama a virágos ruháját még a központi 
Nadjaruhazban vette, szerintem azt akarta, hogy a 
tata majd ebben temesse el, de anyám nem engedte. 
„Ilyen piszkosban mégsem lehet.” A fekete pongyolát 
én örököltem, de a többi ruhát az új asszony kapta. 
Ebben a pongyolában mászkálok a lakásban (ez már 
Magyarország), a széles övvel masnit kötök a dere-
kamra. Ha felcsönget az alsó szomszéd, azt lesi, a 
középen egymásra hajtott anyagból kibuggyan-e 
a mellem.  

A tatának jó nyugdíja van, 35 ezer dinár, ez nem 
kevés. Anyám a Skype-on mondja, „Beültetett közénk 
egy idegent”. A tata új felesége a mama székén ül, 
kezében a kés, a kanál, a villa szépen áll. Rengeteget 
morzsál, igaz, tömi is magába a kenyeret, a tata meg 
nem söpröget. „Mindent ellep majd a morzsa”, ezt 
mondja apám a szívében, a mama nem létező tekin-
tete (tragikus, határozott, abszolút igaz?) meg kija-
vítja, „Feltölt”.

(A szöveg eredeti megjelenési helye: 
http://www.muut.hu/?p=5868)

Kis va(j)dmagyar 2.
(részlet a készülő kisregényből)

Bencsik Orsolya  (1985, Topolya, Szerbia) az 
SZTE-BTK filozófia-magyar szakán végzett. 
Jelenleg harmadéves, modern magyaros phd-s 
az SZTE-BTK Irodalomtudományi Intézeté-
nél. Kutatási területe: a vidékiség alakzatai a 
vajdasági magyar irodalomban. 

Díjai, ösztöndíjai: Sinkó-díj (2009),  
NKA Gion  Nándor prózaírói ösztöndíj (2010), 
phd-ösztöndíj (2012 óta), Szirmai-díj (2012), 
VMTDK szekcióelső (2012), az újvidéki 
 Forum Könyvkiadó meghívásos regénypályá-
zata, alkotói támogatás (2012-2013),  
Sziveri-díj (2014), Móricz Zsigmond irodal-
mi ösztöndíj (2014), Grezsa II. díj (2014), 
SZTE Talent művész-ösztöndíj, aranyfokozat 
(2014), SZTE Talent phd-ösztöndíj, 
aranyfokozat (2014), SZTE Az Év Tehetsé-
ge Díj, phd kategória (2014), 14. Drámaíró 
 Verseny, I. díj (2014) 
2013-ban a budapesti Könyvfesztivál keretén 
belül megrendezett Európai Elsőkönyvesek 
nemzetközi fesztiválján Akció van! c. köteté-
vel képviselte Magyarországot.
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