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„Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek.”
Így kezdte Karinthy Frigyes Előszó című versét. Mi is így kezdjük ezt a számunkat, hiszen ennél jobban nem 
is tudnánk utalni mostani témánkra. 

Mindenkiben maradnak kimondatlan dolgok. Lehet, hogy azért, mert nem akarunk másokat megbántani, 
vagy esetleg nem merjük felvállalni a véleményünket, és örökre eltemetjük magunkban. Most lehetőséget 
adtunk a hallgatóknak, és vallomásokat gyűjtöttünk a Kerekasztal rovatunkba. Nyíltan beszélnek magukról 
az LMBTQ fiatalok a Kultúra rovatban és a pankrátorok életébe is betekinthetsz Sport rovatunk jóvoltából. 
De ezeken kívül is még számos jó téma, érdekes interjú és cikk vár rátok.

Karsay Marcella

Rövid hírek MTÜ 2013
Mint minden évben, idén is megrendezésre 
került a Magyar Tudomány Ünnepe alkal-
mából az ÁVF tudományos konferenciája, 
ami most az Európai stratégia 2020 – és 
Magyarország címet viselte. A konferenci-
án ezúttal részt vett a rendezvényt támo-
gató Friedrich Ebert Alapítvány magyar-
országi képviselője is.

Az esemény a védnöki megnyitóval vette 
kezdetét, Vastagh Pál rektor úr jóvoltából. 
Az első előadást Szűcs Tamás, az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviseletének 
vezetője tartotta Magyarország esélyei, le-
hetőségei az új stratégia alapján címmel. Ezt 
követően Bakacsi Gyula, a MAB (Magyar Fel-
sőoktatási Akkreditációs Bizottság) tagja, a 
Társadalomtudományi Bizottság elnöke át-
adta a megújított intézményi akkreditációs 
oklevelet.
Ezután Veress József, az Európai Számvevő-
szék munkatársa tartotta meg Az Európai 
Unió 2014-2020-as pénzügyi tervének várha-
tó hatásai című előadását.
Az ebédszünetet követően öt szekcióülésből 
tudtak választani az érdeklődők, amelyek a 
következők voltak: I. Az európai integráció 

múltjáról és jövőjéről; II. Gazdasági fejlődés 
a válság után – konvergencia, pénzügyek, 
liberalizáció; III. Önkormányzatiság – auto-
nómia – civil szervezetek; IV. Üzlet és vállal-
kozás az EU-ban – kihívások a válság után; V. 
Információ, tudás, döntés.
A nap a záró plenáris üléssel fejeződött be dr. 
Hámori Balázs vezetésével, ahol összefoglal-
ták a szekciókban végzett munkákat.

Szanyi Esztella

Nyílt Nap(ok)! A hagyományokhoz mél-
tóan a következő félévben is két alkalommal 
biztosítunk betekintést a főiskolai életbe a 
középiskolások számára. Szólj te is öcsinek, 
huginak, unokatestvérnek és barátnak, hogy 
január 29-én és február 10-én az ÁVF tárt aj-
tókkal várja!

Előrehozott komplex záróvizs-
ga időpontja: 2014. január 3.

Továbbtanulás! Az idén három na-
posra bővült Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállítás 2014. január 16-18-a között a 
Papp László Budapest Sportarénában kerül 
megrendezésre. A kiállításon az ÁVF standjá-
nál tudtok érdeklődni alap- és mesterképzé-
seink iránt.

A következő félévben is folytatódik a 
Villányi úti esték néven elhíresült 
előadássorozat az ÁVF-en! Jegyrendelés az 
ország összes ismert jegyirodájában, vala-
mint Németh Zsuzsa rendezvényszervezőnél 
(213-as szoba) lehetséges.

Az előző félévben beszámoltunk arról, hogy az ÁVF Napon 
főiskolánk ünnepélyes keretek között aláírt egy együttműködési 
megállapodást a FIVOSZ (Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége) 
elnökével, Kovács Patrikkal.

A megállapodás egyik pontjának szellemében a felek részt vesznek 
egymás rendezvényein. Ennek eleget téve a november 18-24. között 
megrendezett Fiatal Vállalkozók Hetén lehetőség nyílt az ÁVF 
bemutatkozására a kiállítók között, illetve hallgatói számára, hogy 
előzetes regisztráció nélkül részt vehessenek a rendezvény érdekes 
és tanulságos előadásain.
„Mi, a Vállalkozás-menedzsment Tanszék oktatói igyekeztünk 
motiválni a hallgatóinkat, hogy minél többen látogassanak el az 
eseményre, mert ez nagy lehetőség számukra. Az első évfolyamos 
GM alapszakos hallgatóink a Vállalkozási alapismeretek tantárgyhoz 
kapcsolódóan, illetve logisztika szakirányos, és a felsőfokú 
szakképzésben tanuló hallgatóink is részt vettek a rendezvényen. 
Több oktató kollégával és hallgatóikkal szintén találkozhattunk az 
eseményen. 
Úgy véljük, hogy tanulóinknak nem árt időben elkezdeni informálódni, 
gyűjteni a kapcsolatokat, keresni a lehetőségeket, mielőtt kikerülnek 

a munka világába” – számolt be lapunknak Katona Brigitta, az ÁVF – 
FIVOSZ kapcsolattartója.
A jövőben sűrűbben számíthattok ilyen, vagy hasonló rendezvényre 
való felhívással. Éljetek a lehetőségekkel, mert lehet, hogy több 
múlhat rajta, mint gondolnátok!
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ÁVF TDK

Csoportos asszertivitás, 
vagy asszertivitás a csoportban?

Gólyabál 2013

Idén is négy jól elkülöníthető szekcióval várta a tudásra szomjazó vagy szimplán csak 
érdeklődő hallgatókat a Tudományos Diákköri Konferencia. Az immáron sokadik alka-
lommal megrendezésre került TDK az alábbi szekciókat sorakoztatta fel: gazdálkodási, 
marketing és logisztikai, humán erőforrás és nemzetközi tanulmányok. 

Összesen 15 hallgató nevezett, hogy megmérettesse tudását. A konferencia dr. Vastagh Pál 
rektor nyitó szavaival kezdődött, majd a szekcióülésekkel folytatódott. Mivel az előadások 
minden szekcióban ugyanabban az időben zajlottak, sajnos nem tudtam mindegyiket végig-
hallgatni. Érdeklődésemhez igazítva úgy gondoltam, hogy a marketing és logisztika irányt 
lett volna a legsúlyosabb hiba kihagyni, ezért erre a témakörre esett a választásom. A me-
zőny rendkívül erős volt, a versenyzők szemmel láthatóan igyekeztek a legjobb tudásuk sze-
rint teljesíteni. Érdekesebbnél érdekesebb témákat boncolgattak, hallhattunk például a lean 
menedzsment módszereiről, a diszkont légitársaságok térnyeréséről, illetve az autópiaci 
márkapreferenciáról – hogy csak néhányat említsek. A rendezvény záró pontja mi más lehe-
tett volna, mint a várva várt eredményhirdetés! Szekciónként hirdettek győztest:

Gazdálkodási szekció – Murvai Katalin (de az összes indulót ajánlották az OTDK-ra)
Marketing és logisztika szekció – Barabás Tamás és Sebestyén Csilla
Humán erőforrás szekció – Pápai-Vonderviszt Anna
Nemzetközi tanulmányok szekció – Révész Andrea

Gratulálunk nekik, és sok sikert kívánunk a 2015-ös Országos Tudományos Diákköri Konfe-
renciához!

Fodor Szabina

BELSŐSÉGEK

Az idei gólyabált rendhagyó módon új lakótársunkkal, az Edutus 
Főiskolával karöltve rendeztük meg. Ez volt az első közös bulink, 
de reméljük, hogy nem az utolsó. 
A rendezvényt szokásos módon az elsőévesek keringőjével nyitot-
ták meg. Idén az Aerosmith I don’t wanna miss a thing című száma 

(az Armageddon film 
betétdala) nyerte el a 
zenei aláfestés jogát. 
Ez után kezdődött a 
buli és a több felvoná-

sos bálkirály-
nő- és bálkirály 
választás (a 
társulás nyo-
mán termé-
szetesen idén 
minden címből 
kettő is jutott). 
A szakmai zsűriben ezúttal az Ikszikszí is képviseltette magát 
főszerkesztőnk, Karsay Marcella személyében.
Akinek még mindez nem lett volna elég, az végigizgulhatta a 
titokzatos ajándékokat rejtő csomagok sorsolását is a tom-
bolán, s miután mindenki örömmámorban úszott a kapott 
nyeremények hatására, elkezdődött az igazi, hajnalig tartó 
„ereszd el a hajamat” vigadalom, melyért ezúton is köszönet 
a két főiskola Hallgatói Önkormányzatának.

Újabb „csapatépítővel” szaporítottuk a közös élményeket. Újság-
író társulatunk úgy döntött, hogy részt vesz a november 4-én is-
kolánk által szervezett asszertivitás tréningen. 

A túljelentkezés miatt két csoportot alakítottak ki, ezért a csapatunk 
is ketté szakadt, de a program mindennek ellenére szuper lehető-
séget nyújtott arra, hogy jobban megismerhessük önmagunkat, és 
ami ennél is fontosabb: egymást. Néhány lépéssel ismét közelebb 
kerültünk egymáshoz, amit személy szerint fontosnak tartok, hiszen 
egyrészt szeretem kutatni az emberi lélek rejtelmeit, másrészt olyan 

tulajdonságokat és egészen bensőséges információkat fedtünk fel 
egymás előtt, amiket eddig nem ismertünk. Természetesen nem csak 
az iskolaújság tagjai jelentkeztek a programra, hanem minden olyan 
hallgató, akit érdekelt, hogy vajon mit tartogathat számára egy ön-
ismereti, konfliktuskezelő tréning. Ha három szóval kéne jellemez-
nem: intenzív, maradandó és hasznos volt. Nagyon örülünk, hogy 
lehetőséget biztosított számunkra a képzés arra, hogy egy egész na-
pot kitevő tréningen részt vehessünk, annak pedig még inkább, hogy 
mindannyian megtehettük ezt.
 Fodor Szabina
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„Leleményes a mi népünk...” 

„A cégtemető biznisz”
A közelmúltban jelent meg az egyik online 
hírportálon egy cikk arról, hogyan próbál 
megszabadulni néhány, nagy adósságot fel-
halmozott, esetleg adócsalásban is érdekelt 
cég vezetője a fizetési kötelezettségétől. Ma-
gyarország „új, szárnyaló iparága” a cégte-
mető-ipar, melynek lényege, hogy az eladó-
sodott, fizetésképtelen céget a tulajdonosa 
olcsón eladja, ezáltal pénzhez jut, másrészt 
örökre megszabadulhat a kötelezettségétől. 
A vevő persze jutányos áron és nem éppen 
törvényes módon igyekszik úgy „elkenni 
a papírmunkát” és a felelősséget, hogy az 
állam és a többi hitelező számára a követe-
lés behajthatatlan legyen. Az iparág sikeres 
működését mutatja, hogy Somogyi Ferenc, a 
Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos 
Egyesületének (FOE) elnöke szerint 17 éves 
pályafutása során eddig összesen egyszer 
sikerült utolérnie egy olyan céget, amit egy 
szándékosan elérhetetlen személynek ját-
szottak át. Ez esetben sikerült megtalálni az 
ügyben érintett hajléktalant, akinek segítsé-
gével rács mögé került a cég ügyvezetője. Jó 
tudni, hogy az ilyen ügyleteknél nem csak a 
közvetítő büntethető, hanem az eladósodott 
társaság tagjai is.
Forrás: http://index.hu/gazdasag/ado_es_
koltsegvetes/2013/11/04/az_orrunk_elott_
megy_az_ipari_meretu_csalas/

Sanyi vagyok, 
hódítani pénzt 
akarok
Egy kicsit eltekintve az üzleti élet ingová-
nyos talajától, de még mindig a pénzszerzés 
iránti vágyunkat szem előtt tartva, említést 
kell tennem K. Sándorról, aki igen elítélhető 
módon, azért regisztrált internetes társke-
reső portálokra, hogy gyanútlan hölgyektől 
pénzt csaljon ki. Sajnos sikerült is neki kü-
lönféle indokokkal közel fél millió forintra 
szert tenni. Szerencsére a szegedi rendőrök 

már őrizetbe vették a 35 éves férfit, és csalás 
megalapozott gyanúja miatt kezdeményez-
ték előzetes letartóztatását.
Forrás: http://police.hu/hirek-es-
informaciok/legfrissebb-hireink/
bunugyek/nem-tarsatkeresett

Jó üzlet a PET-palack
Egy másik, szintén nem túl régi történet sze-
rint, melyben a magyar közreműködés még 
nem tisztázott, de nem kizárható, a PET-
palackok Németországban történő vissza-
válthatóságát játszották ki. Kevesen tudják, 
hogy az a kis műanyag darab, ami itthon jó 

esetben valamelyik szelektív hulladékgyűjtő 
edényben, rosszabb esetben az útszéli árok-
ban landol, Németországban 25 eurocentért 
(kb. 75 Ft.) visszaváltható. Felmerül a kér-
dés, hogy miért érné meg valakinek, tegyük 
fel, Magyarországról 25 centért, több száz ki-
lométert utazni Németországba, csak azért, 
hogy ezeket visszaváltsa? Nos, a válasz igen 
egyszerű. Egy ilyen kis palack előállítási költ-
sége hazánkban 15 forint, melyre természe-
tesen rájön még a szállítási költség is, mely 
egy 24 tonnás nyerges szerelvény esetében 
kb. 1,1 euró/km. A Győr-München távolsá-
got alapul véve, az oda-vissza út nagyjából 
1300 eurót tesz ki. Nem nehéz elképzelni, 
hogy egy ilyen jármű befogadóképessége 
lehetővé teszi, hogy akár több tízezer darab 
Pet-palackokról beszélhessünk. (Fél litere-
sek esetében 70.000 db fér el.) Egy gyors 
fejszámolás után rájöhetünk, hogy igen szép 
summára tehet szert az, aki ezzel az ügylet-
tel próbálkozik. Jelenleg a német rendőrség 
nagy értékű csalás miatt nyomoz, és azt fel-
tételezi, hogy egy magyarországi gyárban is 
nagy mennyiségben állítanak elő palackokat 
erre a célra.
Forrás: http://index.hu/
belfold/2013/10/28/igy_mukodhet_a_
betetdijmaffia/

Mi, magyarok, sok mindent megteszünk annak érdekében, hogy elősegítsük 
boldogulásunkat. Sokan vannak közöttünk, akik a siker érdekében a hosszabb, 
nehezebb, ám helyes úton járnak, a törvényi előírásokat szem előtt tartva, de 
szép számmal akadnak olyanok is, akik azt fürkészik, hogyan juthatnának 
minél gyorsabban céljaik megvalósításához. Ez utóbbit jobb esetben nevez-
hetjük a rendszer alkotta kiskapuk felismerésének, rosszabb esetben pedig 
csalásnak. „Csalni persze mindig, mindennel és mindenhol lehet, próbálkozni 
a csalással pedig pláne. Amerikában úgy tartják: „Ha egy magyar mögötted 
megy be egy forgóajtón, biztos, hogy előtted megy ki.” Úgy érezzük, hogy erre 
a nem feltétlenül pozitív véleményre büszkének kell lennünk, pedig magában 
hordozza a magyar nép törtető mivoltának bemutatását is.
Szép számmal akadnak példák, melyek alátámasztják a magyarok lelemé-
nyességéről szőtt elméleteket, ezekre hozok fel néhány példát. 
VIGYÁZAT, EGYIK SEM KÖVETENDŐ!

Sajnálatos módon ezek a történetek 
egyáltalán nem kirívóak, és a rovat 
címével ellentétben, egyáltalán nem 
magyar sajátosságok. A cél jelen eset-
ben az volt, hogy az eddig megszokott 
pozitív sikertörténetek elé görbe tük-
röt állítva szemléltessem: az, ami az 
egyik félnek siker, az másoknak súlyos 
károkozás. Legyünk körültekintőek, és 
kerüljük el a gyanús, számunkra vala-
milyen előnnyel kecsegtető helyzete-
ket, mert könnyen előfordulhat, hogy 
valaki belőlünk akar maga számára 
sikert kovácsolni!

Porcsin Zoltán

BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Porcsin Zoltán
rovatvezető SIKER
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Karrier? Karrier.
Eddig mindegyik számunkban bemu-
tattunk a rovatban egy-egy szakmájá-
ban sikeres személyt, aki, ahogy mon-
dani szokás, nagy karriert futott be. 
Mégis, sosem jártuk körül igazán azt, 
hogy mit jelent a karrier.

A karrier fogalmát definiálni nehezebb 
feladat, mint eredetileg gondoltam. Na-
gyon sok oldalról meg lehet közelíteni, 
mindenki mást és mást ért alatta. A Ma-
gyar Értelmező Kéziszótár szerint pél-
dául: „Életpályán való érvényesülés, egy 
hivatali ranglétrán való (gyors) előreju-
tás.” Viszont mást jelentett ez régen, és 
mást jelent ez most, a XXI. században.
A rendszerváltás előtt a karrier, a kar-
rierista szó enyhén negatív színezetű 
volt: pusztán annyit jelentett, hogy va-
laki mindent feláldoz a siker érdekében. 
Egyesek még ma is így értelmezik a kar-
rier fogalmát, azonban ez a vélekedés a 

mai világban mégsem teljesen helytálló. 
Ma már a munka nem csak pénzkereseti 
forrás, a karrier pedig nem csak pusz-
tán szakmai előmenetelt jelent. Egyre 
inkább elterjed az a nézet, miszerint a 
karrier inkább folyamatos tanulás, ké-
pességfejlesztés, önmegvalósítás; bár ez 
a gondolat sem újkeletű. Lőrincz Lajos 
jogász, közigazgatás-tudós már 1982-
ben megfogalmazta: „A karrier előreme-
netelt jelent, tehát a siker érzését kelti, 
megelégedettséget biztosít, vonzóvá 
teszi a munkakört. Még akkor is, ha az 
előremenetel csak horizontálisan megy 
végbe, a dolgozó egyre színvonalasabb 
és begyakoroltabb munkájáért garan-
táltan és ténylegesen több bért és maga-
sabb besorolást, valamint az ezzel járó 
esetleges címeket kapja.”
A karrier, a karrierista általában nem 
ugyanazt a jelentést kapja a férfiak ese-
tében, mint a nőkében. A mai társadalmi 

nézetek ugyan változtak, de még mindig 
általánosnak mondható, hogy egy fér-
fi karrierizmusa már-már elismerést, 
megbecsülést vált ki. Ezzel szemben 
valamiképpen még mindig ferde szem-
mel nézünk, ha egy mondatba kerül 
egy nő a karrierrel. Egyrészt mert még 
mindig erősebb az a sztereotípia, hogy 
egy nőnek legyen a háztartás, a család, 
a gyermeknevelés az első, a munka és 
a karrier pedig csak a második a sor-
ban. Másrészt pedig sajnos még mindig 
könnyebb szakmailag előrébb lépni és 
megbecsültté válni egy férfi, mint egy 
nő számára: ezt nevezik üvegplafon je-
lenségnek.
Többek között ezeket a kérdéseket is 
érintette a Sikeres nők, női sikerek cí-
met viselő konferencia, melyről a rovat 
alábbi cikkében olvashattok egy rövid 
beszámolót.

Montvai Edit

Mitől és mennyire lehet sikeres egy 
nő? Mi az üvegplafon jelenség valódi 
magyarázata, és vajon hogyan tud-
nánk áttörni azt? Egyáltalán: tényleg 
át akarjuk törni a felettünk feszülő 
láthatatlan gátat?

Ez csak töredéke mindazon kérdések-
nek, melyek november 8-án hangzottak 
el a Több szerepben – Inspiráló konfe-
rencia nőkről, nőknek címet viselő ren-
dezvényen, melyen a HVG jóvoltából 
nyílt lehetőségem részt venni. Ezúton 
is köszönöm a lehetőséget a szervezők-
nek.
A nő, mint jó gyermek, gondoskodó 
anya, szerető feleség, kiváló munkatárs. 
Hogyan lehet a különböző szerepeink 
között – ami azért már nem feltétlenül 
csak női probléma – egyensúlyt terem-
teni? Lenyűgöző nők beszéltek életutak-
ról, előítéletekről, nagy újrakezdésekről 
és saját sikertörténeteikről.
Hogyan csinálják ők? Volt köztük, aki 
abban látta a boldogság és elégedettség 
titkát, hogy megtanult „lelassulni”, a je-
lenben, a jelennek élni, s így élvezni az 
élet minden percét. Egy másik előadó 
épp az ellenkezőjét vallotta: sok munka, 
kevés pihenés. Mindig menni előre, cé-
lokat kitűzni és megvalósítani. Ők azok 
az emberek, akiknek ha felteszed a kér-

dést, hogy „Család, vagy karrier?”, értet-
lenül néznek rád, mert miért is kellene 
választani? Ebből is látszik, hogy nincs 
tuti recept a sikerre.
Amiben az előadók szinte teljes mérté-
kig egyetértettek az az volt, hogy a szá-
munkra járható út megtalálásához elő-
ször meg kell ismernünk önmagunkat. 
Ha tisztában vagyunk értékeinkkel és 
képességeinkkel, könnyebb megszabni 
a működési kereteinket, eldönteni, hogy 
mit akarunk (vagy leg-
alább azt, hogy mit nem). 
Leljük kedvünk abban, 
amit csinálunk! Talán ez a 
siker legfontosabb záloga. 
A másik tanács, hogy min-
dig legyen reális a célunk! 
Ha valaki tényleg akarja 
és tesz is érte, akkor át 
tud lépni azon a bizonyos 
üvegplafonon. Hogy me-
lyik célunk az erősebb, 
mit áldozunk fel egy má-
sikért, azt mindenképpen 
érdemes tudatosan eldön-
tenünk. Tuti recept nincs, 
az igaz, de a saját sikerkul-
csunk csiszolgatása sok-
kal inkább egy csodás ka-
land, mint egy elvégzendő 
feladat. Képességeinknek 

csak mi magunk vethetünk gátat. Ehhez 
kapcsolódóan szeretnék a figyelmetek-
be ajánlani egy videót, melyben Sheyl 
Sandberg, a Facebook operatív igazgató-
ja a vezetői rétegben található nők cse-
kély számának okát igyekszik feltárni.
A link, melyen a videót megtalálod:
http://www.ted.com/talks/sheryl_
sandberg_why_we_have_too_few_
women_leaders.html

Szőke Szilvi

Sikeres nők, női sikerek

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető KARRIERMontvai Edit
rovatvezető
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

Önmagunk megismerése egy 
életen át tart. Ezalatt folyama-
tosan alakulunk, csiszolódunk 
– vélhetően jó irányba, hogy vé-
gül kiteljesedhessünk. De mi is 
lehet a „jó irány”? Hogyan kép-
zeljük el az életünket? Mi a cé-
lunk? Mire vágyunk?
Ha vágyunk valamire, annak 
automatikusan céllá kellene 
válnia, és jól tudjuk, hogy a 
célok eléréséért küzdeni kell. 
De bármilyen elképzelésünk is 
van, előbb meg kell ismernünk 
önmagunkat: a jó és a rossz 
tulajdonságainkat, gyengesé-
geinket, erősségeinket. De a 
megismerés sem elég: ezeket el 
is kell fogadnunk, majd fokoza-
tosan változtatni, változni, és 
fejlődni. Igen, lehet.

Nem vágyhatunk örökké arra, hogy majd 
valakik legyünk, észre kell vennünk, 
hogy már vagyunk valakik. A helyes én-
kép az érzelmi biztonságunk alapja. E 
nélkül folyamatosan kételyek között őr-
lődünk, és könnyen válhat küzdelemmé 
minden napunk egy aktuális probléma 
nélkül is, ha nem vagyunk kellően tisz-
tában magunkkal.
Serdülő korban, a középiskolai évek alatt 
nincs az a fiatal, aki ne merengne el az 
élet mibenlétéről: hogy miért élünk, mit 
miért csinálunk, és mik a céljaink. Ezek-
be a kérdésekbe szüntelenül beleütkö-
zünk a későbbi életszakaszokban is, és 
egyre mélyebben éljük meg mindezt. 
De legtöbbször hamar elhessegetjük a 
gondolatokat: erre most nem tudunk 
válaszolni, majd kialakul, úgyis hozza az 
élet magától. Persze, hiszen könnyebb 
homokba dugni a fejünket… Megismerni 
önmagunkat hosszú, egész életen át tartó 
folyamat lehet, de sokan nem néznek mé-
lyen magukba, hogy felkutassák belső én-
jük bonyolult rendszerét. Úgy kellene fel-
fognunk ezt, hogy tulajdonképpen ebben 
is gyarapíthatjuk – és illik is gyarapíta-
nunk – tudásunkat. Megfelelő önismeret 
nélkül szinte lehetetlen úgy érvényesülni 
és döntéseket hozni, hogy tisztában len-
nénk azzal, mit miért teszünk, vagy mi 
miért történik úgy, ahogy.
Sokan még sajnálkozó, lenéző pillantá-
soktól félve ácsorgunk, bizonytalanul 
keresgélve a könyvesboltban a „pszicho-

lógia” téma polcain, hiszen az emberek 
köztudatában ez még mindig tabu té-
mának számít. Vajon miért? Bizonyított 
tény: az, hogy foglalkozunk saját lelki 
egészségünkkel, ugyanolyan fontos, 
mint hogy testünkről gondoskodunk. Ha 
valaki szakemberhez jár beszélgetni, ak-
kor arról már mindjárt „kikiáltják”, hogy 
súlyos lelki bajokkal küzd, és szegény 
ember, mikre nem kényszerül. Pedig 
kinek nincsenek problémái? Segítséget 
keresni sosem szégyen. Természetesen 
anélkül is lehet hasznos, új ismereteket 
nyújtó könyveket olvasni és tanulmá-
nyozni, hogy káosz lenne az életünk. 
Mikor van időnk, vagyis inkább mikor 
szánunk időt arra, hogy meghallgassuk 
a szívünk legmélyéről jövő gondolato-
kat? Adunk magunknak lehetőséget az 

eddig történtek kiértékelésére, végig-
gondoljuk, hogy akkoriban miért dön-
töttünk jól, vagy éppen rosszul? Egy lel-
ki kérdésekkel foglalkozó (szak)könyvet 
azért érdemes elolvasnunk, mert lehet, 
hogy azonosulni tudunk az ott leírt gon-
dolatokkal, párhuzamot tudunk vonni a 
saját életünkkel. Ilyenkor szinte azonnal 
beugranak a magunk életére vonatkozó 
hasonló helyzetek, illetve felismerések, 
amelyek elősegítik a fejlődésünket. Az 
erre való fogékonyság az intelligenciától 
és az érettségtől is függ, és nem lehet si-
ettetni: van, akinek csak később, mond-
juk negyven éves korában jön el annak 
az ideje, hogy szembesüljön önmagá-
val. Elég ilyenkor egy olyan felismerés 
vagy ráismerés, ami felrázza a monoton, 
megszokott életünket, rádöbbent arra, 
hogy mi az, ami igazán fontos, és kiüríti 
a fejünkből azokat, amiknek nincs jelen-
tősége. Sosem késő.
Egy stabil, jól működő párkapcsolatban 
is elsőként magunkat kell szeretnünk 

ahhoz, hogy jól tudjuk kezelni a kapott 
szeretetet, és mi is őszintén szerethes-
sük a másikat. Túlságosan gyakori dolog 
a megszokás, sokszor nem engedjük el 
azt, akit pedig el kéne. Ez is arra vezet-
hető vissza, hogy nem becsüljük magun-
kat eléggé, pedig látnunk kéne, ha az 
adott kapcsolat már nem nyújt nekünk 
elegendő jót. Már-már rögeszmésen ra-
gaszkodunk, kapaszkodunk, és próbál-
juk javítani, foltozni a dolgokat, holott 
nincs hova. Félünk az egyedülléttől, mert 
nem vagyunk kibékülve önmagunkkal.
Az életünk során gyakran kerülünk 
új társaságokba, közösségekbe. Lehet 
ez munkahelyi kör, főiskola, baráta-
ink barátai, párunk társasága. Mindig 
találkozunk új emberekkel, és nehéz 
önmagunkat vállalni, magabiztosan, 

természetesen nyitni az emberek felé. 
Mindannyian közösségekhez, embe-
rekhez akarunk tartozni, és nagyon 
fontos számunkra, hogy befogadjanak, 
megbecsüljenek, szeressenek minket. 
De ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, 
nem lehetünk feszültek, görcsösek, és 
elégedetlenek magunkkal. Az ilyesmit 
a többiek rögtön megérzik, és általá-
ban elkerülik. Az élet minden területén 
magunkat kell adnunk, és a legjobb for-
mánkat kell hoznunk, de ez lehetetlen 
megfelelő önismeret, önbecsülés nélkül. 
Egy igazán tartalmas és szép életet nem 
élhetünk úgy, hogy nem foglalkozunk 
a belső értékeinkkel, és csak felszíne-
sen törődünk magunkkal. Nem lesz úgy 
jobb soha semmi, csak a vágyak marad-
nak meg számunkra és az elégedetlen-
ség, ami akkor mardossa lelkünket, ha 
boldog, kiegyensúlyozott embereket lá-
tunk. Márpedig látunk…

Karsay Marcella

Nem vágyhatunk 
örökké arra, hogy 
valakik legyünk, 
észre kell vennünk, 
hogy már vagyunk 
valakik.

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Karsay Marcella
rovatvezető ARC

Önarckép – önismeret, 
önbizalom, önszeretet…
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Élethosszig tartó tanulás
Főiskolai tanár, tutor, isko-
lai megbízott. Menyhártné dr. 
Zsiros Mária tanárnő immáron 
húsz éve tanít, hét éve főállás-
ban. Négy éve van az Általános 
Vállalkozási Főiskolán, saját 
elmondása szerint nagy-nagy 
örömére.

Miért tért át a tanári pályára? 
Konkrét elhatározás volt, hogy Ön 
tanítani szeretne vagy csak így adódott?
Konkrét elhatározás volt. Már régóta foglal-
kozom különböző formában tanítással. Ami-
kor mondhatni úgy éreztem, hogy elegem 
lett a való világból, és elég sok tapasztalatot 
összegyűjtöttem, akkor vált főállássá a taní-
tás. Úgy gondoltam, hogy ezt a sok tapaszta-
latot – ami a korábbi munkahelyeimből, illet-
ve életemből adódik – érdemes lenne átadni, 
míg van rá érdeklődés.

Több mindennel foglalkozott korábban. 
Kaphatnánk ebből egy kis ízelítőt?
16 évig empirikus szociológiai kutatással 
foglalkoztam. Ez egyrészt módszertani hát-
teret, másrészt egy elég mély társadalomis-
meretet ad az embernek, amely nem adatok-
ból áll, hanem inkább abból, hogy az ember 
könnyen megérti és észreveszi a környezeté-
ben, a mai világban meglévő problémákat.
Ezen kívül nagyvállalatoknál dolgoztam kö-
zel 20 évig. Voltam személyzeti vezérigaz-
gató-helyettes a Dunaferrnél, ami egy elég 
komplex HR-es munkatapasztalat.
Ebben az időben nem volt egyszerű a helyzet. 
Nem voltak még kidolgozott módszerek, a 
személyzeti munka éppen változóban volt. A 
régi rendszer már nem volt jó, de még kérdé-
ses volt, hogy mi, illetve milyen legyen az új.
A MÁV-nál kompenzációs és kontrolling fő-
osztályvezető voltam. Nagy létszámú válla-
lat, ismét csak átalakítás, rendszerváltozás, 
fejlesztési módosítás... Emellett foglalkoz-
tam HR kontrollinggal is, ami egy nagyon iz-
galmas terület, és kevés helyen csinálják jól.

Milyen problémákkal kellett 
megküzdenie?

Amikor pályakezdő voltam, bedobtak min-
ket egy szakmai terület legalsó szintjére, 
onnan kellett elkezdeni a munkát. Van, aki 
ott maradt, van, aki feljebb került. Én nagyon 
szeretem, és sikeresnek tartom ezt a mód-
szert, hiszen így tudunk a legjobban fejlődni. 
Kezdje az ember alul.
Én kutató voltam, ilyen esetben a pálya ele-
jén csupán apróságokat bíznak a pályakez-
dőkre: kérdőívek összerakását, sorszámok 
ellenőrzését. Nagy élmény, amikor először 

azt mondják, csináld meg a kutatást. Kapsz 
egy témát, egy kérdőívben egy blokkot, amit 
el kell készíteni. Amikor az ember azt hiszi, 
hogy már mindent tud, rá kell jönnie, ez nem 
így van. Az ezzel járó nehézségeket én min-
denkinek csak ajánlani tudom, mert így lehet 
a legtöbbet tanulni és leginkább elsajátítani 
egy szakmát.

Hogyan készül fel az előadásokra, 
gyakorlatokra, tréningekre?
Aki tanít, annak minden nap meg kell újul-
nia, ha nem akarja saját magát megunni. 
Egy szellemi izgalommal teli órán, amikor 
a tanárt is elfogja a lelkesedés, hogy mennyi 
fantasztikus dolog van, amit még nem tud, 
akkor azzal a hévvel tanítva sokkal jobban 
figyelnek rá, mint mikor róla is az sugárzik, 
hogy unja a tanítást.
Nagyon sokat kell készülni. A megújítás tu-
lajdonképpen tanulás. Nálam ez a folyamatos 

olvasásban, készülésben, 
kutatásban nyilvánul 
meg.

Mennyire lehet 
összehangolni 
a magánélettel?

Sokszor okoz nehéz-
séget. Elsősorban a 
hétvégi oktatás, 
mivel a levele-
zősök képzése 
hétvégén folyik, 
és a tárgyaim 
jelentős része náluk 
van. Így tíz hétvégéből egy sza-
bad, ami nem könnyíti meg a magánéle-
tet. Ez azonban nem csak a tanárokat érinti, 
hanem a hallgatókat is. Nem igaz, hogy csak 

nekem fárasztó szombaton itt lenni. Hallgat-
ni is fárasztó a hatodik napon. Mindaddig 
üres jelszónak tekintem az élethosszig tartó 
tanulást, amíg nem születik olyan törvény, il-
letve szabályozás, hogy a munkáltató köteles 
legyen az embereket elengedni tanulni.

Ezek szerint nem sok szabadideje marad 
másra?

Az nem igaz, hogy nincsen szabadidőm, mert 
azért igyekszünk nagy figyelmet fordítani 
arra, hogy a tanárok ne zsigerelődjenek ki 
teljesen, legyenek szabadnapok, így igazán 
nem mondhatom, hogy megszakadok.
Van egy hároméves unokám, aki eszmélet-
lenül okos, és mindent elkövetek, hogy még 
okosabb legyen.
Nagyon szeretek kertészkedni, rengeteg vi-
rágom van, amikkel sokat kell foglalkozni, 
hogy szépek legyenek, valamint szívesen 
töltöm az időmet a két kutyámmal, akik szin-
tén igénylik a foglalkozást. Nem beszélve a 
férjemről; próbálunk minél több időt együtt 
tölteni.

Mondana esetleg néhány szót az ÁVF-et 
népszerűsítő programról?

Minden szervezet megvizsgálja időnként a 
saját helyzetét. Régebben azt mondták, hogy 
háromévente, most azt, hogy évente meg 
kellene nézni, mit csinálunk jól, mit rosz-
szul, és ennek megfelelően kell alakítani egy 
intézmény helyzetét. Ebből a szempontból 
teljesen normális dolog, hogy ez a folyamat 
elkezdődött. Azt gondolom, hogy nagyon 
sok változás történik a mai felsőoktatási 
rendszerben, ami szintén arra készteti az in-
tézményeket, hogy elemezzék magukat, néz-
zenek szét, hogy milyen irányban volnának 
képesek fejlődni.

A nyár folyamán megkérdeztem a kol-
légákat egy kérdőívben arról, mit 

látnak célszerűnek az ÁVF 
jövőjét illetően. Ebből 
összeállt egy jövő-
kép, egy stratégia. 

A folyamat részeként 
a középiskolások felé 
fordulás egy komoly 
akcióvá formálódott. 

Ahogy az intézmény 
fejlesztési terv készí-
tése elkezdődik, a töb-
bi akció majd abba fog 
beépülni. 
Remélhetőleg iskolánk 
jövőjét jó irányba fogja 
majd vezetni.

Szanyi Esztella

„Aki tanít, annak 
minden nap meg 

kell újulnia, ha nem 
akarja saját magát 

megunni.”
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Kovács Zsófi a
rovatvezető

Gondolatébresztő
A bennünk rejlő gondolatokat és véleményeket, 
lelkivilágunk legapróbb titkait nem egyszerű fel-
tárni. Sokszor éveken keresztül nyomaszt minket 
egy olyan vallomás, amely valamilyen okból ki-
mondatlan marad(t). Néha talán túl nagy jelen-
tőséget tulajdonítunk egy-egy eseménynek az 
életünkben, máskor viszont épp akkor tesszük 
jól, ha hallgatunk. Az Ikszikszí idei utolsó számá-
ban a szerkesztőség arra törekedett, hogy egy pi-
cit ösztönözzön titeket is arra: mondjátok el, mi 
nyomja a szíveteket.

Beütöttétek már valaha azt a szót egy internetes keresőprog-
ramba, hogy „vallomás”? Nem? Igaz, miért is tettétek volna. Én 
most kipróbáltam, és egy igazán érdekes oldalra bukkantam, 
rögtön a találati lista elején. A www.vallomások.hu weboldal 
pontosan azoknak nyújt segítséget, akik valamit nem mer-
nek vagy nem akarnak bevallani, esetleg mindezt név nélkül 
szeretnék megtenni. A weboldalon az alábbi rövid ismertető 
olvasható: „Vallomás: »Az a megnyilatkozás, amelyben valaki 
feltárja a gondolatait, érzelmeit, szándékát, bűneit, vagy hibá-
it.« Ha névtelenül bevallasz valamit, talán Te is jobban érzed 
majd egy kicsivel magad, hogy mégis elmondhattad valakinek, 
féltett titkodat, vagy ami nyomja a szívedet.”
Milyen igaz, voltam ezzel így már én is, és hozzám hasonlóan 
valószínűleg még rengetegen. Az oldal érdekessége számom-
ra nem is a vallomás megtételében, hanem annak megismeré-
sében van. Elkezdtem böngészgetni a beküldött üzeneteket, 
és arra lettem figyelmes, hogy erőt adtak nekem. Azáltal, hogy 
szembesültem vele, másnak is vannak problémái, nehézségei 
az életben, már nem éreztem magam annyira elesettnek. Van-
nak, akik az oldalon valamilyen hibájukat ismerik be, vannak, 
akik egyszerűen csak szerelmüknek üzennek, vagy csupán el-
mondják, ami a szívüket nyomja. És ez tiszteletreméltó. Még 
akkor is, ha mindezt név nélkül teszik.
Egy vallomást megtenni sokszor azért is olyan nehéz, mert 
nem szeretnénk beismerni tévedéseinket, vétkeinket. Az élet 
azonban nem működik és nem is működhet hibák nélkül. El 

kell fogadnunk, hogy mi is elkövethetünk ilyesmiket, és fel 
kell nőnünk ahhoz, hogy felvállaljuk, sőt helyrehozzuk azokat. 
Amint képessé válunk elfogadni a tökéletlenség tényét, nagy 
kő fog leesni a szívünkről.
Ezek után már csak egy vallomás maradt hátra a cikkben: az 
enyém. A pillanatnyi helyzet szerint úgy néz ki, ez lesz az utol-
só írásom az Ikszikszí-ben, hiszen – ha minden jól megy, ak-
kor – a tavaszi félévben már csak a záróvizsgáimra kell készül-
nöm. Remélem, a Nekem8 rovattal sikerült egy-két felhőtlen 
pillanatot szereznem nektek.

Az elmúlt évek és a szerkesztőségi munka meghatározó él-
mény volt számomra, a megszerzett tapasztalatokat tovább-
viszem magammal, és alkalomadtán előhúzok majd egyet-
kettőt a puttonyomból. Tegyetek így ti is! Ugorjatok bele a 
főiskolai életbe, és gyűjtsetek rengeteg emlékezetes pillana-
tot, hogy majd pár év múlva emlékezhessetek rá, milyen jó is 
volt főiskolásnak lenni.

Kovács Zsófia
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Ismerjétek meg Murlock pankrátort, aki 
a Hungarian Championship Wrestling 
(HCW) birkózója és emellett még az ÁVF 
hallgatója is!

Mióta birkózol, és hogyan találtál rá 
éppen erre a sportágra?
Mindig is szerettem a sportokat. Sokat 
capoeiráztam, szabadfutottam, talajtornáz-
tam, szertornáztam, akrobatikáztam. Ami-
kor elkezdtem feljárni Pestre, találkoztam 
a budapesti srácokkal, és megtudtam tőlük, 
hogy Magyarországon is van ilyen csapat. 
Tulajdonképpen ők is akkor, frissen kezd-
ték, ráadásul ekkor láttam őket – azt hiszem, 
a Fókuszban. Felvettem velük a kapcsola-
tot, hogy elmennék hozzájuk. Azt mondták, 
olyan jó alapjaim vannak, hogy igazából a kö-
vetkező gálán már akár debütálhatok is. Így 
kerültem bele az egészbe.

Hogyan edzetek a mérkőzésekre?
Nem akarok hazudni, ez itt egy sportszó-
rakoztatás. Mégis komoly teljesítmény van 
benne, igazi és kemény munkát kell az em-
bereknek belefektetni. Ezért az edzéseknek 
a java tényleg bukfencekről, fekvőtáma-
szokról és erőnléti gyakorlatokról szól, hogy 
tényleg jó kondícióban lehessünk. A legfon-
tosabb a kardió edzés, az erőnléti edzés, il-
letve a helyezkedés a ringben, mert nekünk 
az a dolgunk, hogy minden oldalról minden 
néző mindent nagyon jól lásson.

Van különleges étrended az erőnléted 
miatt?
Én nem járok konditerembe, mert az a faj-
ta ember vagyok, akinek nincsen türelme a 
súlyokat emelgetni. Inkább elmegyek futni, 
vagy edzek valaki mással, így aztán az étren-
dem is inkább arról szól, hogy nem szedek 
külön étrend-kiegészítőket, hanem kerülöm 
a cukrot, a kelt tésztát, sok csirkét eszem 
rizzsel, és megiszom legalább napi 5-6 liter 
vizet. Igazából ennyi nekem az étrendem.

Van esetleg példaképed?
Van egy példaképen, őt az emberek való-
színűleg nem ismerik, mert nem a TV-ben 
leadott műsorokban tevékenykedik. Jack 
Evans-nek hívják, ő jelenleg most Mexikóban 
van. Egyébként nem mexikói, hanem ameri-
kai. Az a fajta sportoló, aki, ha spontán rúgás-
ról van szó, akkor csinál egy duplaszaltót.

Milyen eredményeket lehet ebben a 
sportban elérni? 
Vannak bajnoki öveink. Jelenleg kettő van, a 
HCW bajnoki öv, illetve a Hardcore bajnoki 
öv. A HCW bajnoki öv a szervezet legnagyobb 
dicsősége: ha valaki ezt megszerzi, akkor ő 
az ász, elérte a maximumot. A Hardcore baj-
noki övet csak hardcore mérkőzéseken lehet 
elvenni. Ezek mellé most tervezünk egy új 
övet behozni, amiről még nem beszélhetek, 
egyelőre még titok. Viszont sokszor előfor-
dul, hogy valakinek csak az az igazi ered-
mény, amikor egy konkrét versenytársat 
legyőzhet.

Milyen céljaid vannak a sportban a jövőre 
nézve?

Nekem még nem volt övem, de nagyon sze-
retném megszerezni a HCW bajnoki övet, 
viszont a HCW-nél ez mindenkinek célja, és 
mindenki nagyon örülne neki. Nagyon pályá-
zok a mostanában majd bemutatásra kerü-
lő új bajnoki övre is, és megteszek minden 
tőlem telhetőt, hogy megszerezzem, inkább 
előbb, mint utóbb.

Mit csinálsz, amikor nem birkózol?

Dolgozok és tanulok. Szeretek otthon a fá-
rasztó napok után leülni, számítógéppel vagy 
Xbox előtt játszani, néha szoktam novellákat 
írogatni. Azt is mondhatnám, kicsit a „gyík” 
kategóriába tartozom ilyen szempontból.

Milyen jelmezt és kiegészítőket szoktál 
viselni? 

Az én karakterem egy 
capoeirás illető. Mivel 
capoeiráztam és ak-
robatikáztam előtte, 
a pankrációban is ezt 
a nyomvonalat köve-
tem, bár inkább a re-
pülések felé haladva. 
A ruhám is ezeket a 
színeket szimbolizál-
ja. Olyan nadrágom 
van, ami feszülős, fele 
zöld, fele sárga, és 
a zöld alapon sárga 
betűkkel szerepel a 
nevem mindkét olda-

lon, hogy Murlock. Van egy birkózó cipőm, 
ami nem pankrátor csizma, hanem rendes 
birkózó cipő, illetve sárga szigetelőszalagok 
vannak a csuklómon, a könyökömön és a vál-
lamnál, hogy csinos legyen a felsőtestem is. 
És természetesen a jelmezemhez tartozik a 
maszkom, hogy leveszem a szemüvegem.

Azon túl, hogy ez látványos sport, 
feltételezem, nem is veszélytelen. 
Volt már valamilyen komolyabb 
sérülésed?

Szimpla mérkőzéseknél volt már olyan, 
hogy kiment a térdem, és két hónap pihenőt 
kaptam. Többször kiment a bokám, hátra-
hajlottak, kimentek az ujjaim, ez most pont 
legutóbb történt. Egyszer egy rövid eszmé-
letvesztésem is volt a ringben, de utána úgy 
megfeszítették a derekamat, hogy a fájda-
lom visszahozott. Félreugrott a sipcsontom, 
akkor egy pár másodpercig úgy mozogtam, 
hogy éreztem, valami nem jó, de utána visz-
szaugrott a helyére. Volt egy enyhe agyráz-
kódásom. Majdnem kinyomták könyökkel a 
szememet. Ilyenek bármikor előfordulnak. 
Hardcore mérkőzésen volt olyan, hogy egy 
asztallap felvágta a hüvelykujjamat, és fél-
tem, hogy elvérzek, úgyhogy össze kellett 
varrni két öltéssel, de volt olyan is, hogy fel-
gyújtották a hátamat.

Szilágyi Szandra

Pankráció, avagy 
miyen is a sportszínház?



Vallomások a

Amióta megkaptam a Kerekasztal rovatot, szinte minden számban kicserél-
tünk valamit. Mindig egy picit új és egy kicsit más lett ez a két oldal, ahol az 
iskola hallgatói és dolgozói mesélnek egy aktuális kérdésről. Az elmúlt     
hónapokban magányos lovasként jártam iskolánk kihaltnak távol sem 
mondható auláját, kezemben a mindig hűséges diktafonommal, és olyan kér-
déseket tettem fel nektek, amiktől őszintén megszeppentetek. 

Tegnap abból a pénzből tankoltam,

amit az öcsémnek kellett volna odaadnom.

Beleszerettem az egyik kolléganőmbe.

Nem tudok úszni...

Éhes vagyok!!! El vagyok maradva a melóval.

Hihetetlenül frusztrál, 
ha nem ismerik el a munkámat. Elegem van

a citromból!!!!

Tesóm kutyájának az olcsóbbik

kutyakajából adtam, és belekevertem 

egy kis maradékot is.

Igenis lehet egyszerre két embert szeretni. 

Fáj, de lehet.

Ádám, én nem akartalak
soha törölközőben látni!

Azóta rémálmaim vannak!
Rettegek a pókoktól.

Teliholdkor rémálmaim vannak.

Mai napig fogalmam sincs, hogyan
mentem át makroökonómiából. Loptam 

egy 
szőnyeget, 

megbántam.
Utálok az albérletemben lakni. Megszállottan rajongok 

azokért a sportokért, 
ahol fér iakat nézhetek kis gatyában.

Legyen 650 forint a szendvics a büfében!

Túlságosan szeretem magamat, ezért mindig magamat

helyezem elotérbe, és ezzel sok mindenkit megbántok,

még ha akaratlanul is.

,,

We
love

számvitel!

GM/III

Ha rossz a kedvem, Disney rajz ilmeket 
nézek, azok mindig felvidítanak. Szinte 

mindig megnézem őket a tévében is.
Egyszerűen csak olyan 

békések és kedvesek. Megnyugtatnak. Gyerekként majdnem nekivezettem

egy hajót a Lánchíd lábának, mert 

a kapitány engedte,  hogy kormányozzak.
Nem merem megmondani anyámnak,hogy nem szeretem a pudingot,

amit főz nekem. 
Ő azt hiszi, ez a kedvencem, de nagyon elegem van már belőle.

Hello!,
Szakítás után mindig „mással” vigasztalódok,

és általában két tűz közé kerülök...

Annyi szép lány van, de sose tudom
rávenni magam, hogy csak úgy 
megszólítsak valakit, még ha a 

testjelei azt is mutatják, hogy tetszem neki.

Egyszer középiskolában átkötöttük atanári gép bekapcsoló gombját.  Onnantól csak egy jackdugó csatlakoztatásával lehetett elindítani...a tanár nem jött rá.

Utálok tanulmányi kirándulásokra járni, 
de muszáj.

Nem bírok megbántani másokat, ezért én szenvedek.
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KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
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titkok ládikájából
Erre a hónapra viszont új taktikám volt. Kezemben egy zsák ÁVF csokival és 
az általában az XXI pavilonján lógó Titkok ládikájával sétáltam elétek. Egy 
papírra írt vallomásért, legyen az bármilyen is, egy darab csokit ajánlottam 
fel. Mikor ti leírtátok, amit akartatok, az összehajtogatott papírdarab a doboz-
ba került. Végre, végre, végre kibonthattam ezt a dobozt és megoszthatom 
veletek miféle dolgokat írtatok. Hát lássuk:

Még általános iskolában
összetörtünk egy cserepet

az egyik teremben. Pánikosan 
takarítottuk, ragasztottuk, 

precízen beállítottuk a polcra,
hogy ne látszódjon.

Bejött a tanárnő, észrevette,
majd boldogan kidobta, 

mert utálta.

Nekem újra szívás volt a „házinyúl”...

ha visszamehetnék az időben, soha nem

kezdtem volna belső emberrel.

Kérek még csokiiiit!!!

Imádom a régi komédiákat.

Szüleimnek azt mondom, tanulok,

de valójában dolgozni járok.

Nem szeretem a kutyámat.
10 éve van velünk, és

nem nőtt a szívemhez.
Kifejezetten irritál.

Sziasztok, 

dobozmanók!

Szeretem kísérteni a sorsot,hogy utána sikerélményem legyen,ha jól jövök ki belőle.

Gyűjtöm a „szép autóban ültem” 
strigulákat mostanában, és nem direkt, 

de sikerült sportot űzni abból, 
hogy minden este, amikor elmentem valahová,

más hozott haza. Én írtam a lakótársam

záródolgozatának egy részét. Szeretném
berasztáztatni

a hajam,
de apukám
azt mondta, 

hogyha

megcsináltatom,

nem enged be 

a házba.

A barátnőm féltékeny, 

mert a legtöbb ismerősöm, akivel 

beszélgetni szoktam, női személy.

Köszönöm a csokit!

Egy prezentáció miatt idegeskedek.
Hiányzik a régi munkám.

Azért dohányzom, mert
egy számomra fontos ember

mindig előnyként
jelölte meg ezt.

Utálom, de nem tudom lerakni.

Teli van 
az asztalom 

aprócska 
vallomásokkal.

Gyerekkoromban betörtem egy ablakot,
és senkinek sem mondtam el.

Kedvenc tantárgyam az EEG.

Beleszerettem az egyik tanáromba.

Sokkal tartozok, mégsem törlesztek,
csak húzom az időt.Irodaház-takarítás közben egy kollégám

beletörte a kulcsot a zárba. Tőlem kért
segítséget. Szereztem pillanatragasztót,

megragasztottuk, majd otthagytuk. 
Nem szóltak érte, és izetést is kaptunk!

Az első mikroökonómia óra óta
bele vagyok zúgva valakibe.

Egyszerre három lánnyal randizok és nincsbűntudatom, mert eddig úgyis mindig én szívtam meg.

Egyszer egy haverommal
kitaláltuk, hogy 

körbebulizunk Budapesten.
Másnap egy autóban 

keltünk fel, pedig 
busszal indultunk.

Szeretnék egy 
menyétet, de

az anyám szerint 
túl harapósak.

Általános iskolában volt olyan, hogy átírtam 
a hármast ötösre, hogy otthon ne haragudjanak érte.

Az emberek nem szeretnek vallomást írni,

de imádnak csokit kapni.
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Megéri tudni az igazságot?
Lance Armstrongot 2012-ben 
az amerikai doppingellenes 
ügynökség (USADA) illegálissá 
nyilvánított szerek és módsze-
rek használatával vádolta, majd 
meg is fosztotta az 1998 augusz-
tusa óta elért összes eredményé-
től. Megvonta minden Tour de 
France-győzelmét is. Armstrong 
sokáig tagadta a vádakat, azon-
ban 2013 elején Oprah Winfrey-
nek adott interjújában beismer-
te, hogy doppingolt. Szemtanúi 
lehettünk egy hős bukásának. De 
vajon győzött az igazság? Mi a 
garancia arra, hogy Armstrong 
címei valóban „tiszták” kezébe 
kerültek?

Évről évre, versenyről versenyre a sportolók 
sorra döntögetik a világcsúcsokat. Valóban 
igaz, hogy még most is így és ilyen gyorsan 
tudnak fejlődni a sportolók, a különbözők 
technikák? 44 másodperc 400 méteren? 71 
méter a diszkosszal? Tízszer egy évben tíz 
másodperc alatt futni a százat, az időjárási 
viszonyoktól függetlenül? Minden nap vo-
naltól vonalig rohangálni, háromnaponta 
pedig tétmeccset játszani fáradság és sérü-
lés nélkül? Lehetséges? A válaszokat inkább 
rátok bízom.
A trónfosztott sportolóktól mindig megkér-
dezik azt, hogy: ,,Miért kezdtél el doppingol-
ni?” A válasz nagyon egyszerű: ,,Mert mások 
is doppingolnak”. ,,Ha ma tizenkét órát edzel, 
az edződ holnap megint tizenkét órát vár 
tőled. Doppingolsz, mert ez másképp nem 
megy.” Sportolóként pontosan tudom azt, 
hogy mennyire kiábrándító és csüggesztő 
az az érzés, amikor azok, akiket fiatalon még 
könnyedén megvertél, egyik napról a másik-
ra 10 méterrel előtted járnak. Nagyobbakat 
dobnak, mint te, gyorsabban futnak... Köz-

bejöhet bárkinél bármikor egy váratlan sé-
rülés is. Az ellenállhatatlan vágy az olimpiai 
aranyra nagyon sok sportolót „rákényszerít” 
arra, hogy olyan eszközhöz nyúljanak, ami-
vel elérhetik a hőn áhított sikert. Egy idő 
után pedig a dopping azzá válik számunkra, 
ami a legtöbb sportolónak: a sport részévé. A 
sikerek eszközévé.

Fölmerülhet az a vélemény is, hogy a sportot 
nem a dopping teszi igazságtalanná, hanem 
éppen a természet. Vegyük csak például az 
egyik legismertebb szert, az eritropoietint. 
Az EPO megváltoztatja a hemoglobinszin-
tet, márpedig az embereknek különböző a 
hemoglobinszintjük. Az engedélyezés tehát 
éppen azt az egyenlőséget és igazságossá-
got valósítaná meg, amit állítólag mindenki 
akar, hiszen genetikai különbségek vannak 
a sportolók között. Gondolkozzunk viszont 
el azon, hogy van-e jogunk vagy akár van-e 
értelme annak, hogy az isteni vagy termé-
szeti „erőkbe” így beleavatkozzunk: olyan 
mesterséges anyagokkal, amelyek konkrét, 
hosszú távú élettani hatásait sem ismerjük? 
Megbonthatjuk-e így a szervezet természe-
tes folyamatait?

Manapság az ellenőrzés maga is a verseny 
részévé, sportággá vált. Az ellenőrök folya-
matosan vadásznak a doppingdílerekre, 
azonban a „rossz fiúk” mindig egy-két évvel 
előrébb járnak. Az anti-dopping szövetségek-
nek ismerniük kell, hogy milyen új módsze-
reket fejlesztenek ki, és melyik gyógyszerrel 
hol tartanak a kutatásban. Naprakésznek 
kell lenniük. A technika és a gyógyszeripar 
rohamosan fejlődik, és ezzel a változással 
igen nehéz lépést tartani. Annál is inkább, 
mert a dopping és az ezzel kapcsolatos ku-
tatások még mindig gyakran a felszín alatt 
rejtőznek.
Vajon megnyerhetik az ellenőrök a versenyt? 
Elméletileg igen. Fel kell ismernünk azt a 
tényt, hogy ami ma folyik, az csak színjáték, 
egyszerű szemfényvesztés. A győzelemhez 
drasztikus változtatásokra van szükség. 
Csakis akkor lehetséges, ha minden szövet-
ség, szponzor, menedzser, sportoló és edző 
összefog, minden pénzt bevetnek, minden 
sportolót hetente kétszer ellenőriznek. 
Azonban még lehet, hogy így is szerepet kap 
a lobbi, azok a jól átszőtt kapcsolati és ér-
dekrendszerek, amelynek folyamataiba csak 
drasztikusan lehet beavatkozni.
Tudnunk kell azonban azt is, hogy Popeye 
spenótja nem csinál mindenkiből olimpiai 
bajnokot. Az olimpiai aranyért elképesztően 
sokat és keményen kell edzeni, nagyon te-
hetségesnek kell lenni, azonban önmagában 
ez is kevés. Szükség van még egy edzőkből és 
segítőkből álló tökéletes csapatra. A legjobb 
doppingszerek is csak az eddig felsoroltak-
hoz tehetik hozzá a különbségeket. Így válik 
az egész egy jól felépített színdarabbá, ahol 
minden mindennel összefügg. A szerek főleg 
hosszú távon játszanak szerepet. Segítenek 
abban, hogy ki tudd magad pihenni, hogy el 
tudd kerülni a leépülési fázisokat.
„Röplabdázni a strandon, az lehet, hogy 
egészséges – az élsport azonban kétségtele-
nül nem az.” (Angel Herediá)

Berta Zoltán
Forrás:http://www.bumm.sk 2013.11.19
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Harc a hazugság ellen

MAPPAPiriti Roberta
rovatvezető

Bárkit kérdezünk meg arról, mit is jelent számára 
a vallomás, élethelyzetétől, tapasztalataitól, vagy 
akár szakmájától függően mást fog mondani.

A holt nyelvek kedvelői szótár után nyúlnak, s rálelnek a latin 
confessio szóra, a romantikus típusúak előbányásszák emlékezetük-
ből első szerelmüket, a krimikedvelők kedvenc bűnözőjüket, a hit-
hű keresztények gyónásaik történetét. Számomra a vallomás olyan 
gondolat vagy érzelem kimondását jelenti, amelyhez nagy erőre van 
szükségünk. A vallomás szavainak kiejtéséhez túl kell lépnünk saját 
határainkon, s meg kell békélnünk mondandónk következményével.
A mindennapokban sokszor szeretnénk tudni, igazat mond-e part-
nerünk vagy az autónkat szerelő szakember. Vannak jelek, melyekre 
figyelhetünk: a szem mozgása, a remegés, szélsőséges esetekben az 
izzadás is a hazug szavakra utalhat. Magánéletünkben ezek jó prak-
tikák, de hivatalos szervek számára sosem jelentettek biztos megol-
dást.
1917-ben fejlesztették ki a poligráfot, amely a válaszoló szívverését 
és a bőr elektromos vezetőképességét vizsgálta. A dél-karolinai Fort 
Jackson Védelmi Akadémia által tesztelt készülék hatékonysága nem 
bizonyult megfelelőnek, így ritkán számít mérvadó bizonyítéknak a 
bíróságon. A hazugságvizsgálóként ismert szerkezet több verzióban 
is létezik már, ezek egyre jobb és jobb hatásfokkal működnek.
Tudósok egy másik csoportja a szemmozgás figyelésén alapuló tech-
nikák felé fordult, s kifejlesztettek egy olyan módszert, mellyel  az 
egyén szemmozgásából állapítható meg, hogy például ismerte-e az 
adott képen szereplő embert vagy sem. Ehhez hasonló módszer, mi-
kor infravörös kamerával pásztázzák a vallatott arcát, mivel azon ha-
zugság esetén tizedfokos hőmérsékletváltozás áll be, alig észlelhető 
pillanatokra.
Véleményem szerint a legzseniálisabb megoldást a New York-i Co-
lumbia Egyetem kutatói találták meg, akik MRI gépbe fektettek kí-
sérleti személyeket, s azt a feladatot adták nekik, hogy meséljenek 
el egy igaz és egy kitalált történetet. A tudósok eközben figyelték a 
hazugság közbeni agyműködést. Észrevették, hogy ekkor több olyan 

terület is aktivizálódott, ami igazmondás közben nyugalmi állapot-
ban pihent.
Ez lenne a jövő? Ha egy nyomozó biztosra akar menni, nem kell mást 
tennie, mint beszerezni egy MRI gépet, egy infravörös kamerát, és 

figyelni a gyanúsított szemmozgását? Egy filmben biztosan sikert 
aratna, de valljuk be, az életben elég költséges lenne, és nem valószí-
nű, hogy megvalósítható.

(forrás: http://www.ng.hu/Civilizacio/2009/04/A_kihallgatas_
tudomanya_Hazugsagvizsgalat?action=print&back=%2FCivilizacio
%2F2009%2F04%2FA_kihallgatas_tudomanya_Hazugsagvizsgalat 

– 2013.11.03. 11:05)

Piriti Roberta

Hazugságvizsgálat otthon, mobillal
Amíg nem merültem bele a komoly vizsgálati 
módszerekbe, nem is sejtettem: Androidra is van 
ilyen! Azután viszont rögtön kezembe kaptam az 
okostelefonom, és már szörföltem is az áruház 
ingyenes alkalmazásai között.

Ne értsen félre senki, 
nem vártam én nagy 
dolgot, de aranyos öt-
letnek találtam – volna 
– a random generált 
„hazudsz” vagy „ez az 
igazság” válaszokat egy-
egy feltevésre. Ha mást 
nem, ivós játékot lehet 
belőle csinálni, gondol-
tam. Ehhez képest...
Az alkalmazás működé-
se egyszerű: az ember a 
képernyőre tapasztja az 
ujját, és mond, vagy gon-

dol valamit. A telefon válaszul veszettül rezegni kezd, a kijelzőn egy 
ideig villog a „scanning” felirat, és végül megkapjuk az eredményt. Az 
alapötlet mindkét verziónál ez, de apró dolgokkal (szerintem) elron-
tották még a vicces részét is a dolognak. Az első verzió esetében pél-
dául előre megadhatjuk, hogy mit válaszoljon a következő vizsgálati 
személynek. A dolog lehet humoros is, hiszen ha tudjuk valakiről, mi 
foglalkoztatja éppen, akkor kifejezetten ötletes válaszokat táplálha-
tunk a programba. A második verziónál viszont konkrétan meg lehet 
adni a következő öt vizsgálat eredményét!
Meglepetés ért, mikor megtaláltam a hang hazugságvizsgálatát ígérő 
programot. Nagy izgalommal töltöttem le ezt is, szintén ingyenesen 
elérhető az áruházból. A design, a beállítások és minden más ugyan-
az, mint a második említett alkalmazásnál, a különbség csupán any-
nyi, hogy kapunk öt másodpercet arra, hogy kimondjuk állításunkat. 
Sajnálatos módon még az sem derül ki, hogy egyáltalán rögzít-e a 
program, csak vagy animációt játszik le. Ráadásul ennél szintén be-
állíthatjuk a következő öt vizsgálat eredményét.
Elhiszem, hogy van kereslet ezekre a programokra, de azt nem tudom 
megbocsátani az alkotóknak, hogy még a játék lényegét, a random 
visszajelzést is elvetették. Így sajnos már a gyermekek elkápráztatá-
sára sem használható…

Piriti Roberta
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Néhány ember közreműködésének köszön-
hetően, talán kicsit mélyebben is betekint-
hetünk a szivárvány mögé, hiszen maguk 
a színek tiszteltek meg egy-egy interjúval. 
Mielőtt azonban eltűnődnétek, mit szed-
tem be ma reggel, szükséges lehet egy 
gyorstalpaló. Ki kicsoda? Az LMB-ig, remé-
lem, még nem jelent különösebb fejtörést. 
A transzneműség leegyszerűsítve annyit 
jelent, hogy valakinek a biológiai neme 
nem egyezik meg a nemi tudatával. Tehát 
a biológiai neme korlátozza abban, hogy 
önmaga lehessen, és ezért férfiból nővé, il-
letve nőből férfivá válhat külsejét tekintve 
is. Queernek pedig egészen egyszerűen azt 
tekintjük, aki nem heteroszexuális: ez még 
az eddigieknél is nagyobb halmaz, és még 
több mindent magába foglal, mint a fent 
említett rövidítés. Lehet kategorizálgatni, 
címkézni és orbitális Venn-diagramokat 
rajzolgatni. Önmagad meghatározásához 
talán fontos, de szerintem minden más te-
kintetben elképesztően fölösleges.

A kérdéseket 20-25 éves főiskolások és 
egyetemisták válaszolták meg. Nevüket és 
arcukat nem vállalták (kezdjünk el gon-
dolkozni: vajon miért?). 
Hogy éppen ki válaszol egy kérdésre, azt 
az irányultságának megfelelő betűvel (L, 
M, B, T, Q) jelzem.

A felsőoktatásban, egyáltalán a társada-
lomban való részvételnél jelentett vala-
milyen nehézséget a szexuális irányultsá-
god?
T: Nem igazán. Az arcomba senki nem mond-
ta. A hátam mögött mentek a beszélgetések, 
de ez sosem zavart különösebben.
M: Nyilván az átlagos öltözködésem is egy 
kicsit másabb, mint a többieké. Elegánsabb. 
A lányok jó szemmel néznek meg, a pasik 
viszont, mivel egy versenytársat látnak ben-
nem, és szerintem ők valójában nem tudják, 
hogy „mi a helyzet”, azzal nyugtatják ma-
gukat, hogy „jó, ő le van tudva, ő buzi”. De 
olyan, hogy valaki emiatt bántott volna, nem 
történt.

Vannak pozitív tapasztalatok is?
M: Pozitív dolgok velem nem történtek, vi-
szont volt a gimnáziumban egy srác, illetve 
lány, aki transznemű volt. Ezért lányosan öl-
tözött, mert hozzá ez állt közelebb. Mindenki 
bántotta, azt hitték, hogy „simán meleg”. Az 
énektanár felvilágosított minket erről a szi-

tuációról, és onnantól kezdve egy szó nem 
volt. Megtudták, hogy ő erről nem tehet. De 
az sajnos kimaradt, hogy a melegek sem te-
hetnek arról, hogy melegek. Kitérhetett vol-
na erre is a tanárunk.
T: Igen volt egy tanár, aki valahogy meg-
érezte a dolgot. Ő is a körökből való volt, és 
szerintem csak ezért engedett át a vizsgán. 
„Segítjük egymást” alapon.

Szerinted milyen lenne az ideális társada-
lom LMBTQ nézőpontból? 
Mennyi időbe telhet még eljutni odáig?
T: Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen 
olyan, amin már nem kell javítani. Annyi min-
den beleférne még. Az elkövetkező 5-10 év-
ben biztos nem érhető el jelentős változás.
M: Én ezt úgy tudom megválaszolni, hogy 
leírom, milyen környezetben élnék én szíve-
sen. Hogyha most nem egy időbeli utazásról 
beszélünk, hanem csak országot, vagy konti-
nenst váltunk, akkor Amerika és Manhattan, 
New York vagy Angliában Manchester. Fran-
ciaország, Spanyolország. Ezeken a helyeken 
kimész az utcára és kézen fogva járkálnak 
férfi párok, női párok. Senkit nem érdekel, 
teljesen hétköznapi. Náluk annyira látható 

és természetes ez az egész, teljesen más a 
mentalitásuk. Ha én itthon randizni akarok, 
és nem tudom megfogni a kezét, megcsókol-
ni, vagy ölelgetni, anélkül hogy ne néznének 
ki maguk közül a többiek, akkor elég kelle-
metlenül érzem magamat. 
Egy spanyol vagy amerikai mentalitás kéne 
nekünk is. De teljesen más a kultúránk, a fel-
fogásunk.

Szerinted hogyan fog alakulni a jövő?
M: El fogunk kicsit határolódni. Lesz az a – 
nagyon remélem, hogy többség – talán 80%, 
akinek semmi gondja nem lesz velünk, és 
lesz az a 20%, aki nagyon durván küzd majd 
ellenünk, mert egyrészt buta. Valljuk be, 
hogy az. Másrészt pedig ezt hallja mondjuk 
az apjától, nagyapjától is. Még mindig van-
nak olyan húsz évesek, akik azt mondják, 
hogy ez betegség és undorító. De honnan 
tanulták ezt? Ők nem így nőttek ki a földből, 
hanem a szüleik ezt hangoztatták, szóval ők 
is tovább fogják vinni valamilyen szinten. De 
a többség, én úgy látom, hogy sokkal elfoga-
dóbb lesz. 50 év múlva már nem lesz miről 
beszélgetni. A többség nyilván mögöttünk 
lesz, a 20% pedig kénytelen lesz tolerálni. 
Nem ezt a csataképet akartam elérni, de er-
ről szól végül is.

Most volt a coming out világnapja október-
ben. Szerinted fontos az előbújás? Miért?
T: A közeli ismerősöknek, barátoknak fon-
tos. Mondjuk az én esetemben ez már nem 
szembetűnő. Nem szoktam senkinek mon-
dani, akivel újonnan találkozom. Nem na-
gyon vágják le az emberek.

M: Az elfogadást na-
gyon elősegítené az, ha 
előbújnának az LMBTQ 
emberek. Ha a főisko-
lámon nagy plakáton 
hirdetnénk, hogy aki 
meleg, az zöld pólóban 
jöjjön, aki pedig mel-
lettünk van, és támo-
gat, az kékben, akkor 
szinte minden máso-
dik emberen lehetne 
zöld és kék póló. Na-
gyon gyorsan nagyon 
nagy előrelépés lenne. 
Nem szólna be senki, 
mert meglepődnének, 
mennyien vagyunk, 
de az én ismerőseim 
80%-a nem vállalja.

Családod és néhány barátod előtt neked mu-
száj vállalnod magad. Hogyan fogadták?
T: A többség pozitívan állt hozzám. Ugyan-
úgy megmaradt a barátság, a kapcsolat, a 
családon belül is. Volt egy kis részük, akik 
azóta se szólnak hozzám, de ezzel úgy va-
gyok, hogy ez a kapcsolat akár más miatt is 
megszűnt volna.

Szőlőszüret szivárványszínekben 
LMBTQ – Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű, Queer. Sokan zsúfolódnak össze néhány betű 
alá, sokak gondolják úgy, hogy ez a téma már unalmas nyavalygás, és sokan nem tudnak eleget 
erről az egészről. Pedig nem ártana, mert így vagy úgy, de kapcsolatba kerülnek velünk.

Nagy Dániel
rovatvezetőKULTÚRA Iricsek Zsuzsanna

rovatvezetőKULTÚRA Nyikos Orsolya
rovatvezető
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– még 50 év és megérünk a feladatra?

Mit gondolsz a Budapest Pride-ról?

M: Minden országban van Pride, aminek 
nyilván nem az a lényege, hogy mutassuk, 
hogy mi LMBTQ emberek vagyunk, hanem 
az, hogy igenis van bennünk annyi erő, hogy 
felvállaljuk. Nekem ez nagyon tetszik, leírva 
szépen hangzik. De feljövök Pestre, és tény-
leg le van zárva minden – nem csak a Pride, 
hanem bármilyen felvonulás miatt. Kocsival 
ott állok, és mondják, hogy menjek ezen meg 
azon az úton. Ez az embereket egy kicsit szít-
ja, ha nem is tudatosan. Azt látják, hogy le 
van zárva a fél város, mert „a hülye buzik vo-
nulnak”. Csúnyán hangzik, de ez az első gon-
dolatuk. És nekem is ez az első gondolatom, 
bármilyen fura is. Magyar mentalitás.

Külföldön neked miért lenne egyszerűbb?
T: Ez a folyamat, amit mi elkezdünk, sokkal 
gördülékenyebben megy külföldön, nem pe-
dig ilyen nehézkesen, mint itthon. Kint van 
egy előre kidolgozott protokoll, itthon meg 
nincs. Mindent magadnak kell kideríteni. 
Sokkal tovább tart Magyarországon a végére 
érni.

Milyennek ítéled meg a helyzetedet Buda-
pesten? Ismerkedés, szórakozás, hétköz-
napok?

T: Most már nem különösebben nehezebb, 
mint egy hetero embernek. Bár az ismerke-
dés nehezebb, mint akár a melegeknek is.
M: Vidéken nőttem fel, nekem ott semmi le-
hetőségem nem volt. Interneten sem próbál-
tam melegekkel ismerkedni. Budapest persze 
országszerte a legjobb hely, viszont a többi 
országhoz képest az alján van. New Yorkban 
minden második sarkon van egy melegbár. 
Pesten is van nagyon sok. Az Alterego a leg-
népszerűbb szórakozóhely. De külföldön 
ritkán találkozol az exeiddel szórakozóhe-
lyeken, mert rengeteg más hely van, és mind-
egyik helyen rengetegen vannak. Ritkán kö-
szön vissza a tegnapi srác. Az Alterego-ban 
viszont én találkozom az exeimmel. Több 
olyan kéne, ami nem feltétlenül kizárólago-

san meleg hely, hanem 
inkább melegbarát. Az 
ismerősöm, aki lány, 
randizik a barátjával, 
és én is az enyémmel 
a másik asztalnál. Nem 
hiszem, hogy annyira 
el kéne szeparálód-
nunk. Az Alterego-ba 
is járnak heterok, ami-
kor ők csókolóznak, 
mi nem nézzük ki őket 
onnan. Amikor be-
megyünk egy hetero 
helyre, és két ismerő-
söm csókolózik, akkor 
mindenki bámul és 

fintorog. Ezért kéne egy melegbarát jelzés, 
és akkor, ha valami gondja van valakinek ez-
zel, akkor nem fog bemenni oda.

Mennyire nyitott a főiskolád? Mennyire il-
leszkedtél be?

M: Ha te kézen fogva bejönnél a barátnőddel 
vagy én a barátommal biztos, hogy megnéz-
nének. De nem tudom, hogy szólnának-e. Mit 
mondanának? Engedd el a kezét? Kinek mi 
játszódik le a fejében, az a saját maga dolga. 
Páran összesúgnának, az biztos.

Mi a véleményed az elfogadásról és a tole-
ranciáról?

T: Annyit mondogatják minden ilyen fóru-
mon...  Valamennyire benne van egyfajta ne-
gatív kicsengés, mert ha már valamit el kell 
fogadni, az valószínűleg kicsit más, mint a 
nagy átlag.
M: Valamit tolerálni kell. Magyarul neked va-
lami nem fog tetszeni, de meg kell békélned 
a létezésével. Nem hiszem, hogy mindenki-
nek el kéne fogadnia a melegséget, inkább a 
toleranciát vetném be. Biztos, hogy vannak 
és lesznek olyanok, 
akik nem tudják ezt 
elfogadni, mert nekik 
még mindig az a rend-
szer, hogy férfi-nő és 
pont. Ez az ő dolguk. 
Ha valamit tolerálok, 
az nem jelenti azt, 
hogy elfogadom. Pél-
dául, ha nem tudom 
elhinni, hogy két nő 
tényleg lehet szerel-
mes, de tolerálom 
azt, hogy kézen fogva 
sétálnak az utcán, és 
békén hagyom őket. A 
tolerancia nem egyen-
lő elfogadással. Én 
sem fogadom el, hogy 
léteznek űrlények, de 
tolerálom, ha valaki 

azt mondja, léteznek, és őt el is rabolták. Az, 
hogy mit gondolok, már más kérdés.

Összefoglalva azt lehet elmondani, hogy 
természetesen van még hova fejlődnünk, 
és bizakodó elképzelések vannak az elkö-
vetkező 50 évre. Nem váltod meg a világot 
azzal, hogy vállalod magad, és én sem vál-
tom meg a világot azzal, hogy ezt a cikket 
megírtam. De nem is sejted mennyire fon-
tos. 

És most Petőfit fogok idézni, kedves közgá-
zosok:

„A szőlőszem kicsiny gyümölcs,

Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.

A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs,

S ha a kis szőlőszemnek egy nyár

Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek,

Amíg megérik?/..../

A szőlő a napsugaraktul érik;/.../

Hány százezer, hány miljom napsugár?...

A földet is sugárok érlelik, de

Ezek nem nap sugárai, hanem

Az embereknek lelkei.

Miden nagy lélek egy ilyen sugár…”

(Petőfi Sándor – Az apostol)

Ne értékeld alul magad! Minden apróság 
jelentőségteljes, legyen az egy coming out 
vagy egy ehhez hasonló interjú felválla-
lása. Az összes napsugárnak és leendő 
napsugárnak üzenem, hogy vetkőzzék le 
a türelmetlenségüket. Lehet, hogy ez a 
gyümölcs még egy kicsit éretlen, de idővel 
beérik.

Nyikos Orsolya

KULTÚRAKULTÚRA
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Képregényfi lmek – nem új trend

KULTÚRA Nyikos Orsolya
rovatvezető

Egy érdekes tévhit ütötte fel fejét az utóbbi idők köz-
véleményében, hogy a képregényekből adaptált fil-
mek trendje új őrület Hollywoodban. Ezek a feldol-
gozások viszont soha nem hagyták el Hollywoodot, 
sőt sok szempontból inkább azok teremtették meg.

Mikor az első színes rajzfilmek 1940-től elárasztották a mozikat, köztük 
volt az akkor alig két éve megjelent Superman képregényhős feldolgo-
zása is a Fleischer Studio által. A mozikban megjelent fekete-fehér fil-
men Batman is, aki alig egy évvel volt ifjabb Supermannél. A képregény-
hősök a leggyakrabban mozis szériákban tűntek fel: ezek több részes, 
rövidebb darabokból összekapcsoló kalandos történetek voltak, amiket 
a mozikban adtak le, és néha hónapokat kellett várni a folytatásukra. 
Ezekben még maga Superman is szerepelt, és nem sokkal később Amerika 
Kapitány is megjelent. Szinte mindig őrült tudósokkal és buta maffiózók-
kal küzdöttek. Eleinte óriás lézerekkel 
és nevetséges csapdákkal szembesül-
tek; sokáig kellett még várni mind a 
képregényekben, mind az adaptációik-
ban a jelmezes gonosztevők első meg-
jelenésére. És vajon miért használták 
a stúdiók sorozataikhoz a köpenyes 
igazságosztókat? Mert azok közismer-
tek voltak. Nem kellett aggódni, hogy 
a nézők nem tudják majd, miről fog 
szólni a műsor, és ezért nem mennek 
el a moziba. Bizony, Hollywood már a 
kezdetektől így gondolkodott. 
1960-ra viszont a képregényekben 
jelentősen megnőtt a krimi és a hor-
ror elemeinek aránya; olyannyira, 
hogy a fellázadt szülők tömegétől 
megrettenve a kiadók saját magukra 
erőltettek egy cenzúrát, ami majd-
nem tavalyelőttig létezett. Ezért sem volt az 50-es években igazán jó 
képregényfilm: a lázadások miatt azok teljesen ártalmatlanná váltak. 
Egy ideig a képregény imitálta a mozit, nem pedig fordítva. Pontosan 
emiatt váltak a képregények ártalmatlan, agyament, sokszor romanti-
kus komédiákká. 
1966-ban érte el a képregény – az akkor még újnak számító – televiziót: 
ekkor a már itt is megjelent Batman. Ez a vicces (és, ismerjük el, néha 
teljesen buta) show alig két év alatt magával ragadta a nézőket. A sikere 
egy egészestés mozis filmben csúcsosodott ki. ’67-től kezdtek feltűn-
ni a tévében a Marvel Kiadó hősei: Pókember, a Fantasztikus Négyes. 
Pókember ’77-ben saját filmben is szerepelt, ami… szörnyű volt. Innen 
kezdve szinte nem telt el év, amikor ne lett volna legalább egy képregény 
ihletésű rajzfilm a tévékben.
Közben a mi kontinensünk is megmozdult. Peyo például megalkotta a 
Hupikék Törpikéket, akik már ’65-ben szerepeltek egy egész estés nagy-
filmben, majd ’81-ben nyolc évre átvették az uralmat a gyermekcsator-
nákon. Érdekes módon Magyarországon csak a töredéke jelent meg a so-
rozatnak. Népszerűségüknek hála jelenleg a harmadik élőszereplős film 
készül róluk. Persze a belga kékségek mellett ott van a Föld legnép-
szerűbb képregénye, a franciák nagy büszkesége is: René Goscinny 
és Albert Uderzo Asterixje. Kedvenc, csodaitalt vedelő gall harcosa-
inkról ’67 óta készülnek rajzfilmek, ’99 óta négy élőszereplős film ké-
szült róluk. Az utolsó már magyar nyelven kapható képregénykötet, 
a teljesen új alkotók által készített „Asterix és a píktek” csak a saját 
hazájában hétmillió példányban kelt el.  Tintin, a közrajongásnak ör-
vendő belga képregényhős több rajzfilmadaptációt élt meg, és nem-
rég a mozivászonra Peter Jackson és Steve Speilberg készített el róla 
egy 3D-s animációt.

Amerikában a cenzúra gyengülni kezdett. A szuperhősök vissza-
nyerték népszerűségüket, és a hetvenes évek elején megjelent az első 
Superman film. Ezt még négy követte. Egyik sem használt a főbb szerep-
lőkön kívül semmit a képregényekből, szinte minden helyszín dizájnját 
teljesen átalakították. Tim Burton két Batman-film erejéig visszahozta 
a köztudatba az akkor már saját magazinjának lapjain is újra sötétté 
és gótikussá alakított köpenyes igazságosztót. A Batman rajzfilmsoro-
zat olyan sikeres lett, hogy mozikba került egy film belőle, a Batman: 
Fantom Maszkja. Az utolsó két film (Batman mindörökké és Batman és 
Robin) pedig visszatért a ’66-os tévésorozat könnyedebb stílusához.
’87-ben tűntek fel a pizzaimádó Tini Nindzsa teknőcök: előbb rajzfil-
men, majd három filmben, egy animációs moziban és utána még két-
szer rajzfilmsorozatban. Talán ők a legmeglepőbbek, mivel bohókás és 
humoros történeteikkel ellentétben az eredeti képregények véres, sötét 
karikatúrák voltak az akkoriban népszerű szuperhősökről. 
’89-ben a HBO tévécsatorna feltámasztotta a régi horror-képregényeket, 
amikor elkezdték az akkora már megszűnt EC kiadó műveit adaptálni 
Mesék a Kriptából címen. Bizony, azoknak a magazinoknak a sztorijait, 
amik miatt valaha a szülők őrjöngtek (sőt az egyik nem EC kiadványban 
a horrorlapokat emberiségellenes bűnnek titulálta egy levélíró), most 
milliók nézték hétről hétre. Három mozifilm is készült a sorozatból: a 
Démonlovag, Vérbordély és Rituálé. A 2000-es évekkel pedig betört a 
képregény filmek igazi nyílt őrülete. Blade, a Penge, X-men, Pókember, 

stb. Ezzel nem csak az ismertebb 
hősök jelenhettek meg, de mások is: 
Constantine, a Hellblazer című horror 
sorozat okkultista láncdohányosa a 
mozikban is népszerű volt. Hellboy, 
a Pokolfajzat például eddig két filmet 
kapott, közülük az egyiket részben 
hazánkban forgatták. A vörös óriás 
után egyre többször kaptak szerepet 
az ismeretlenebb címek, mint a két fil-
met megélt 30 napnyi sötétség. Frank 
Miller képregényíró és rajzoló két kép-
regényét és mozikbe vitték, a 300-at 
és a Sin City-t, ez utóbbiból nemsokára 
jelenik meg a második rész. A népsze-
rűsége olyan nagy lett, hogy megkapta 
Spirit, Will Eisner az egyik legelismer-
tebb képregényalkotó karakterének 
megfilmesítési jogát. Nagyrészt Miller 

történeteit dolgozta fel Nolan is a Sötét Lovag trilógiában.
Persze érdemes megemlíteni a legnagyobb sikerekeket is. Pókember 
Csodálatos Pókemberként született újjá. Superman is visszatért 
egy film erejéig, de annak sikertelensége miatt most újra a mozik-
ba került Acélember néven. Alan Moore, minden idők legelismer-
tebb képregény-alkotójának műveit is elkezdték adaptálni, mint a 
V, mint Vérbosszút és az évtizedekig megfilmesíthetetlennek titulált 
Watchmen, az őrzőket. Mark Millar képregényeiből lett sikerfilm a 
Wanted és Ha/Ver (Kick-ass). 2012-ben pedig a Bosszúállók min-
den idők egyik legtöbb jegyét eladó filmjévé vált. Az élet iróniája, 
hogy ezek a képregények és alkotóik sokszor éheztek és fillérekért 
készítették el a műveket, amik most milliós filmekként jelenek meg. 
Mai napig őrült perek sora követi egymást a alkotások jogaiért. A 
mozipiac egy szegény és szerény iparhoz fordult, ahol egyszerű 
emberek megalkották az álmaikat, majd (mozis szemmel nézve) 
nevetséges pénzekért kiadták azokat. Sokan panaszkodnak, hogy ez 
fárasztó és elegük van a képregényes filmekből. Én személy szerint 
jobban örülök neki, ha egy sikeres és jó történetből merítenek ihle-
tet, mert Hollywoodban ma is rémesebbnél rémesebb dogokat csi-
nálnak, amikor szabad kezet kapnak.                                  

 Fazekas Zsolt
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Van Gogh él!

KULTÚRA

A Van Gogh Alive ötlete Ausztráliából jött el hoz-
zánk. A koncepció egyszerű, de nagyszerű: a ha-
talmas vásznakra a lehető legmodernebb tech-
nikával történő harminc-negyven perces vetítés 
során gyönyörűen tiszta képeket mutatnak be. A 
festmények, fényképek és kéziratok szinte olyan 
makulátlanok, mintha pár napja készültek volna.

A Vörösmarty tér mellett álló büszke VÁCI1 épületében kapott helyet 
a kiállítás. A valamikori közgazdasági épület most üzletek, kiállítá-
sok és rendezvények otthonául szolgál. Szeptember elejétől decem-
ber 29-ig a Van Gogh Alive is itt mutatkozik be.

Két teremből áll a budapesti bemutató. Az első egy kisebb, ahol leül-
hetünk, és békésen végignézhetjük a vetítést. Beljebb egy nagyobb 
teremben újra élvezhetjük mindezt, de ezúttal mintha egy teljesen új 
helyre érkeznénk. A terem mérete és vásznainak száma miatt az em-
ber úgy érzi: a festmények között sétál, és ezek még az oszlopokon is 
megjelennek. A lenyűgöző látvány olyan, mintha Van Gogh szemével 
látnánk a világot. Kisebb vásznakon folyamatosan idézetek jelennek 
meg a több mint hatszáz általa írt levélből, azt bizonyítva, hogy nem 
csak festészetben, de a tollforgatásban is különleges tehetsége volt. 
Gondolatai lenyűgözőek és magával ragadóak: a legegyszerűbb érze-
lemtől, mint a sárga szín szeretete, egészen a magány feldolgozásá-
nak nehézségéig. Az ismétlődő vetítésbe bármikor be lehet kapcso-
lódni, és mindvégig olyan gyönyörű, klasszikus zenedarabok kísérik 
a történetet, mint Liszt, Bach, Händel vagy az én kedvencem, Camille 
Saint-Saëns, művei.

Igen, az előbb történetet írtam. A bent töltött fél óra során ugyan-
is szó szerint végigkísérjük Vincent életét. Látjuk a fiatalkori fotóit, 
az első festményeit, a portrékat, az életét Franciaországban, a leg-

boldogabb pillanatait, a műve-
ket, amik majd később „A” Van 
Gogh-á válnak, a legkeserűbb 
időszakokat, a kórházi kezelé-
seket, a leveleit, ahol kitárta a 
szívét, hogy megtartsa a józan 
eszét. Az utolsó műveit, ame-
lyek idején már csak a festészet 
adott neki nyugalmat. Végül 
ott, amikor mindent körbeölel 
az egyik legismertebb műve, a 
Varjak a búzamezőn, egy pil-
lanatra úgy érezhetjük, hogy 
elveszünk benne. A kiállítástól 
búcsúzva még egyszer Vincent 

Van Gogh szemébe nézhetünk  megannyi önarcképén át, és elbúcsúz-
hatunk tőle.

Nem egyszer volt szerencsém látni a kiállítást, és mint alkotót engem 
mindig megráz. Vincent Van Gogh, született 1853-ban és elhunyt 1890-
ben, élete során csak egyetlenegy festményét tudta eladni. Ismertem 
őt még ez előtt a bemutató előtt is, de látva magam körül a műveit, az 
idézeteket és a levelein az apró rajzokat olyan volt, mintha egy barátot 
láttam volna viszont. Sok kedves ismerősöm van, akik egész életükben 
soha egy fillért nem láttak alkotásaikból, pedig hihetetlenül tehetsége-
sek. Sokszor még saját belső baráti körükben sem kaptak elismerést. 
A gondolat, hogy folyamatosan alkotni akarsz, és megosztani ezt a vi-
lággal, de a világ csak elfordul tőled hanyagul… a legrosszabb érzés, 
amit el tudok képzelni. Azért kell szerintem mindenkinek látnia ezt a 
kiállítást, mert abban reménykedem, hogy mikor távoznak, picit meg-
értőbbek lesznek. Meghallgatják az őrült barátjukat, aki az újabb buta 
kis művéről magyaráz, megnézik a rajzoló újabb firkálmányait, és dob-
nak némi aprót az aluljáróban ülő gitárosnak.

Fazekas Zsolt
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