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A  válaszok készen vannak...
... csak jól kell kérdeznie!

Talán többen is ismeritek a fenti idézetet 
az Én, a robot című filmből. Egy interaktív 
hologram válasza egy olyan kérdésre, amely-
re nincs előre beprogramozott felelet. És mi 
a helyzet a hasonlóképp interaktív, ám jóval 
kevésbé hologram vizsgázó diákokkal?

Sajnos volt már nekem is olyan vizs-
gám, amin úgy éreztem, egyáltalán nem 
arra volt kíváncsi az oktató, hogy mi az amit 
tudok, hanem direkt az érdekelte, mi az ami 
nem teljesen tiszta a fejemben. És egy oktató, 
ha elég kitartó, mindig talál a diákja fejében 
olyat, ami nem teljesen tiszta.

Szerencsére mostanában nem találkoz-
tam ilyesmivel, de azért a helyzet nem egye-
dülálló, és érdemes elgondolkodni rajta, mi 
vezethet idáig. Bár az okokról valószínűleg az illetékeseket, magukat az oktatókat kel-
lene megkérdezni, azért mi is végiggondolhatjuk a dolgot. Szerintem azt tegyük félre, 
hogy az oktató szemét, és szereti kínozni a diákokat. Azt is tegyük félre, hogy bizonyos 
oktatók egyáltalán nem valók tanárnak, hiszen nem szeretik csinálni, mert elsősorban a 
kutatásuk érdekli őket, és a hallgatók csak egy csomó felesleges plusz munkát jelentenek 
számukra, amit el kell végezniük... és ha az oktató szenved, nem szereti a munkájának 
ezt a részét, akkor bizony nem lesz kedves. De akkor mit ne tegyünk félre?

Ez egyébként egy komoly probléma. Ki a jó professzor? Aki egy beadandóra 
ötöst ad? Aki írásban, majd szóban is vizsgáztat? Talán nem is kizárólag az oktatók 
hibásak a vizsgán kialakult helyzetért? Az utolsó kérdésre azt hiszem, határozott 
igennel (mármint hogy nem csak ők) felelhetünk, hiszen ha egy picit megfogjuk 
egymás kezét, lehajtjuk a fejünket, és magunkba nézünk, mindannyian beláthat-
juk, hogy a diákok nagy része sokkal lustább, mint pár generációval korábban. 
És mi lenne a megoldás?

Ez, nyomozó... a legjobb kérdés!

Egy kicsit messzire kanyarodtunk a témától. Azt hiszem, nem tehetünk mást, 
mint hogy összeszorítjuk a fogunkat, odaülünk a könyv fölé, és megtesszük, ami 
az erőnkből telik, akármennyire is azt érezzük az adott pillanatban, hogy a jövőnk 
szempontjából mondjuk az adott anyag teljesen felesleges, vagy a számonkérés 
igazságtalan. Képzeljük el úgy, mint egy akadályt a gátfutásnál: sokkal egysze-
rűbb lenne, ha nem lenne ott, de ez a feladat, ezt kell elvégezni. Így vizsgaidő-
szakban néha nem árt erre emlékeztetni magunkat...

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Győzd le a lámpalázat!
A stressz és a vizsgadrukk kezelése

December 16-án este a BTK A-épületének Kari Tanácsterme adott 
helyszínt Limpár Imre Hogyan tovább? című előadássorozatának 
soron következő, a vizsgaidőszakra való tekintettel igencsak aktuá-
lis előadásának, melyen érdekes technikákkal ismerkedtünk meg a 
lámpaláz legyőzésével kapcsolatban.

Nyakig ülünk a vizsgákban, izza-
dó tenyérrel, remegve tántorgunk 
be a számonkérés helyszínére, úgy 
érezzük, majd’ elájulunk, amikor 
tételt húzunk szigorú tekintetű taná-
runk előtt. Az előadás legelső kér-
dését minden ilyen helyzetben lévő 
hallgatónak fel lehetne tenni: mikor 
érdemes izgulni? A helyes válasz: 
felkészülési időben. Éles helyzetben 
fontos, hogy nyugodtak legyünk – 
vagy elég, ha csak annak tűnünk?

Az előadás során elhangzott 
huszonnégy módszer vagy az egyik, 
vagy a másik hatást éri el, de mindegyi-
ket érdemes legalább egyszer kipró-
bálni. Mindenekelőtt azonban fontos, 
hogy jellemezni tudjuk stresszkezelési 
stratégiánkat (már ha van nekünk egy-
általán), hogy bele tudjunk építeni pár 
új elemet, melyeket különböző helyze-
tekben megfelelően alkalmazhatunk. 
Egy technika nem fed le minden lehet-
séges szituációt, ezért szükséges, hogy 
legyen miből válogatnunk tanuláskor, 
közvetlenül a vizsga előtt, vagy akár 
felelés közben.

Az első stratégia a pozitív prece-
densekről szól. Hogy ez mit takar? 
A vizsgára való felkészüléskor haj-
lamosak vagyunk korábbi tapasz-
talataink közül a negatívakat felele-
veníteni. Számtalan apró tüske jut 
eszünkbe vizsgákkal kapcsolatban, 
ahogy lefagytunk, nem tudtuk vala-
mire a választ – ez mind-mind önbe-
csülésünk zuhanásához vezet. Már a 
felkészülés során is olyan helyzete-
ket kell gondolatban keresnünk, ahol 
„kihúzhattuk magunkat”, hiszen 
jó munkát végeztünk. Higgyük el, 
hogy megérdemeljük az elismerést, 
még akkor is, ha azt másoktól nem 
mindig kapjuk meg!

A második technika a pozitív 
mementók gyűjtésére ösztönöz. Idéz-
zünk fel egy boldog napot; ha valami 
jó történik velünk, jegyezzük le, így 
krízishelyzetben nincs más tenniva-

lónk, mint elővenni ezeket a kis lapokat 
(akár képletesen, akár szó szerint), és a 
pozitív emlékekre koncentrálni.

A harmadik stresszkezelési 
módszer: vegyünk egy cipős dobozt, 
melyet apró csemegékkel töltünk 
meg – ez lesz erőforrásaink dobo-
za. Rossz helyzetben kapjuk elő 
és szemezgessünk belőle bátran.  
Már a doboz összeállítása is jó hatás-
sal van ránk, hiszen azon kell gondol-
kodunk közben, hogy mi tud minket 
megnyugtatni vagy felvidítani.

Teljesen új témát vet fel a példa-
képek kérdése. Ismersz valakit, aki jól 
kezeli a stresszt? Beszélj vele! Kérdezd 
meg, mi a titka, hogyan csinálja, ami 
számodra olyan nehéz! Hidd el, biztos, 
hogy hallhatsz tőle egy-két okos mon-
datot. Ha ez nem sikerülne, kifejezet-
ten krízishelyzetekben alkalmazható 
az úgynevezett progresszív relaxáció. 
Állj kis terpeszben, szorítsd ökölbe 
kezeidet, majd hirtelen feszítsd meg 
minden izomcsoportodat (még azo-
kat is, amelyekről nem is tudtad, hogy 
léteznek). Pár másodpercig tartsd ezt 
az állapotot, majd engedd el izmaidat. 
Háromszor-négyszer ismételd meg a 
gyakorlatot, lazító hatása garantált. 
Vigyázat, ne vidd túlzásba! A végén 
még azt hiszik rólad feleléskor, hogy 
be vagy szívva.

A relaxációs technikához hason-
lóan aktív módon tudjuk befolyá-
solni  szervezetünk hormonális 
állapotát – nem kell mást tennünk, 
mint felvenni egy dominancia pózt.  
Ez nemes egyszerűséggel annyit 
jelent, hogy megnöveljük testfelü-
letünket, tehát kihúzzuk magunkat, 
vagy konkrét gyakorlatként karjain-
kat szélesre tárva álldogálunk néhány 
percig. Tudományosan bizonyított 
tény, hogy ilyenkor nő szervezetünk-
ben a „dominanciahormon”, vagy-
is a tesztoszteron szintje, csökken a 
stresszhormonoké, így összességé-
ben magabiztosabbnak érezhetjük 

magunkat. Ha nem akarjuk, hogy a 
velünk együtt vizsgázók furcsán néz-
zenek ránk, nyújtózkodjunk hossza-
san! A magabiztos testtartás állásin-
terjúkor is előnyt jelent. A kutatások 
alapján a munkaadók nagyobb való-
színűséggel választják a határozott 
fellépésű jelentkezőket.

Fontos, hogy tisztában legyünk 
vele, milyen az izgulási mintáza-
tunk, vagyis mikor lép fel a prob-
léma? Ahogy belépünk az ajtón, 
vagy csak egy nehéz kérdés esetén? 
A megfelelő technika elsajátításá-
hoz tudnunk kell, hogy a szituáció 
melyik pontján kell közbeavatkoz-
nunk, azonban nem biztos, hogy 
ezt észrevesszük. Keressünk egy 
külső szemlélőt, aki segít megálla-
pítani, mikor tűntünk igazán ide-
gesnek! Kérdezzük meg a velünk 
együtt felelőket, hogy milyennek 
láttak, és a hallottakat hasonlítsuk 
össze saját tapasztalatainkkal! Az is 
jó megoldás, ha egy vizsgáról kijőve 
félrevonulunk kicsit, és gondolatban 
lepörgetjük újra a szituációt. Ragad-
junk papírt és tollat, csináljunk egy 
pozitív és egy negatív oszlopot, és 
jegyezzünk fel minél több dolgot! 
(A pozitív táblázat később pozitív 
precedensekkel szolgálhat, ne csak a 
negatív dolgokra figyeljünk.)

A trükkök sorozatában nyolcadik 
helyen szerepel a példák tárazása, 
hogy ne tudjon meglepni minket egy 
kérdés sem. A módszer csökkenti a 
leblokkolás esélyét, így a ránk neheze-
dő stressz mértékét is – egy alapvető 
technika. Legyünk felkészültek, gon-
dolatban legyen egy „vizsgaszituációs 
zöld könyvünk”, amelyben szerepel-
nek a legfontosabb kérdések és vála-
szok az adott tárggyal kapcsolatban.

Listánk következő pontja a „lesza-
rom tabletta”, amely valóban létezik. 
Senki se fusson a gyógyszertárba, a 
„készítmény” lehet bármi, amit szere-
tünk, cukorka, csokoládé, szőlőcukor, 
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a lényeg, hogy legyen egy kis doboza, 
amiből bevesz egyet az ember, és már-
is jobban érzi magát. A „tablettának” 
pszichés hatása van – ha valaki hisz 
benne, számára csodákra képes.

Szintén gondolati jellegű a tizedik 
stratégia, melyet az előadás folyamán 
több névvel is elláttak – „ctrl-alt-del”, 
„kék halál”, „alt+f4” –, de semmi köze 
a számítógépekhez: a tudat, hogy bár-
mikor kiléphetünk a helyzetből. Maga 
a gondolat, hogy nem csinálhatnak 
velünk semmit, lehetőségünk van rá, 
hogy egyszerűen távozzunk, megvéd 
minket a teljes pániktól. Persze egy 
adott vizsgahelyzetben figyelnünk kell, 
hiszen összehoz még a sors a feleltető 
tanárunkkal, de a módszer nem vélet-
lenül gondolati jellegű.

Limpár Imre következőként a Gin 
Tonicot ajánlotta (nőknek 2, férfiak-
nak 8 cent), de leszögezte, hogy senkit 
sem szeretne alkoholizálásra bíztatni. 
A módszert azonban évek óta renge-
tegen alkalmazzák más szeszesital 
közreműködésével, és tagadhatatlan, 
hogy egyesekre jótékony hatással van.  
De ezzel senkit sem buzdítanék alko-
holfogyasztásra egy vizsga előtt sem.

A Gin Tonicot követő hitetlen-
kedő nevetgélést követően ismét 
k é t  m e n t á l i s  t e c h n i k a 
került terítékre: az első az 
önszuggesszió, vagyis mit 
mantrázunk magunknak?  
A negatív gondolatok, a túl-
zott aggodalmaskodás („nem 
fog sikerülni, meg fogok buk-
ni”) helyett át kell keretezni 
a helyzetet. Ha szükség van 
rá – meg persze adott a lehe-
tőség is – zárkózzunk el azok 
elől, akik a negatív gondo-
latokat erősítenék bennünk 
sopánkodásukkal, és ismé-
teljük el ötvenszer: „képes 
vagyok rá, meg tudom csinálni”.  
A repetitív viselkedés bizonyítottan 
hatásos, de itt is fontos, hogy el is 
higgyük, amit mondunk. A kabalánk 
viszont kifejezetten olyan dolog, 
amelyben rendíthetetlenül hiszünk: 
szerencsét fog hozni. Legyen a ked-
venc pólónk, szerencsehozó színünk, 
vagy három titokban elmormolt 
Miatyánk, a kabalánk mindig velünk 
van szorult helyzetekben, és sikere-
sen enyhíti a vizsgadrukk tüneteit.

Ismét csak egy nagyon hasznos 
módszer következett: aduász kérdések 
megfelelő időben. Egy jó visszakérde-

zés legrosszabb esetben csak időt nyer 
számunkra, de lehet, hogy hatására a 
tanár máshogy teszi fel kérdését, ami-
vel teret nyerhetünk. Egyszer hasz-
nálható, de hasznos tipp: a problémás 
kérdés elhangzása után hatásszüne-
tet tartva, határozottan okos nézés-
sel kérdezzünk vissza: „milyen érte-
lemben?”. Fontos azonban, hogy el 
tudjuk különíteni egymástól azokat a 
kérdéseket, melyek csak arra szolgál-
nak, hogy beszéltessenek minket, és a 
kulcskérdéseket, melyek onnan ismer-
hetőek fel, hogy ha terelni próbálunk, 
a vizsgáztató felhívja rá a figyelmün-
ket, hogy nem válaszoltunk még.

Megjelenésünkkel több szem-
pontból is befolyásolhatjuk a hely-
zetet: a pici, kedves mosoly maga-
biztosságot, nyugalmat sugall, és 
szimpatikusabbá tesz minket a tanár 
szemében. Butaságnak tűnhet, de 
a szemüveges személyeket pár IQ-
ponttal felfelé torzítjuk, így ha vala-
ki kontaktlencsét hord, a vizsgára 
vegye elő szemüvegét! Intelligen-
sebb megjelenést kölcsönöz. Végül 
pedig ne feledkezzünk meg nők 
esetében a smink, férfiaknál pedig a 
nyakkendő jelenlétéről. Nem mind-
egy, hogy a vizsgázó milyen hang-

súlyosan van kisminkelve, takarja 
a fáradtság jeleit, vagy kifejezetten 
figyelemfelhívó próbál lenni? Fiúk 
vegyenek fel nyakkendőt, ha feltétle-
nül szükséges, egyébként pedig csak 
akkor, ha szeretik! Ha kellemetlenül 
érezzük magunkat a bőrünkben egy 
rosszul megválasztott ruhadarab 
miatt, romlik a közérzetünk, amely 
egyáltalán nincs pozitív hatással a 
vizsgánk kimenetelére.

Nem kifejezetten a vizsgahely-
zetre, hanem inkább az azt megelőző 
stresszes időszakra nyújthat segít-
séget, ha kitűzünk magunknak egy 

„puffogási időt”. Ez azt jelenti, hogy 
előre meghatározott időszakban 
kiadjuk magunkból a felgyülemlett 
feszültséget és frusztrációt – jogunk 
van hozzá. Ne fojtsuk magunkba 
indulatainkat, az csak árt!

A már említett pozitív gondola-
tokon alapuló módszerekhez hason-
lóan próbálkozhatunk vizualizációs 
mentáledzéssel, amelyet a sportolók 
is alkalmazzák – lefekvéskor pozitív 
dolgokra gondoljunk: képzeljük el, 
ahogy megírjuk a vizsgát, lefelelünk 
a tételből, kihúzzuk a legjobb témát.  
A stresszes szituációban felidéz-
hetjük a szakmai szempontból rele-
váns top 10 jó élményünket; szám-
ba vehetjük azokat a pillanatokat, 
amelyekre büszkék lehetünk; és az 
egyik leghasznosabb, ha arra gon-
dolunk, hogy egyszer már túléltünk 
egy hasonló szituációt, amelytől ret-
tegtünk – így az éppen aktuálissal 
sem lehet problémánk.

U t o l s ó  h á r o m  s t r a t é g i á n k 
közül kezdjük a legismertebbel: a 
stresszlabda, ami nevével ellentétben 
nem feltétlenül labda. Lehet gyömö-
szölni, matatni vele, a lényeg, hogy 
kezdhetünk valamit kezeinkkel, leve-
zethetjük a bennünk lévő feszültség 

egy részét. Éles helyzetben 
vigyázzunk, nehogy ránk 
szóljon a tanár, ha a tollunk-
kal játszunk. Gyakorlást 
igénylő, de hasznos a lég-
zésgyakorlatok használata. 
A megfelelő tempójú, mély, 
egyenletes légzés köztudot-
tan nyugtató hatású. Semmi-
képpen se kapkodjuk a leve-
gőt, bármennyire is idegesek 
vagyunk!

A legutolsóként elhang-
zott tanács: ne magyarázkodj, 
és ne panaszkodj! A panasz-

kodás azt jelenti, hogy arra figyelünk, 
amink nincs, nem pedig arra, amink 
van. Ne azt soroljuk, hogy mire nem 
maradt időnk, mit nem tudunk, 
hanem a tudásunkra koncentráljunk. 
A magyarázkodás pedig a felelősség 
elhárítása, ujjal mutogatunk minden-
kire: a tanár tett fel nehéz kérdést, a 
tétel nem volt megfelelően kidolgozva, 
a szomszéd tartott fel. Vállald a felelős-
séget, mondd ki, hogy te tehetsz róla 
– ezzel kontrollt adsz a saját kezedbe. 
Felszabadító erőként hat, ha kimon-
dod: igen, az én hibám volt!

Polyák Katalin
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A kutatásmódszertan alapjai
Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak

Recenzióm Dr. Majoros Pál: Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak című könyvéről 
készült, amelyet 2011-ben jelentetett meg a Perfekt Kiadó. A könyv az első kiadás óta sok átdolgozáson 
és bővítésen esett át, amelyet a diákok és kollégák visszajelzései alapján végzett el a szerző, de a technika 
fejlődése miatt is aktualizálta könyvét, így veheti ma kezébe a 2011-es kiadást az olvasó.

Olyasféle ez a könyv, mint egy 
útmutató. Nem azt mondja el olva-
sójának, hogy mit írjon bele a diplo-
madolgozatába, sokkal inkább a dol-
gozat megírásának rögös útján segíti 
át a kutatómunkára vállalkozókat. 
Néha a szerző tanácsai zavarba ejtő-
en triviálisnak tűnhetnek, ám azok, 
akik készítettek már hasonlóan nagy 
lélegzetű munkát, tudhatják, hogy 
olykor a legnyilvánvalóbb dolgokat 
nem vesszük észre a munka hevé-
ben, és sokszor csak egy aprócska 
lépés választ el minket a sikertől.

Nagy segítséget nyújt a könyv 
azoknak a hallgatóknak (is), akik 
először szembesülnek azzal a kihí-
vással, hogy 40 vagy akár 70 olda-
lon keresztül kell szakterületüknek 
megfelelő, színvonalas diplomadol-
gozatot készíteniük, és már a legelső 
kérdésre sem tudnak választ adni: 
Mi lesz a téma? Ilyenkor az embert 
elönti a pánik és az aggódás, de 
ezen érzelmeket sikeresen feloldja a 
könyv stílusa, ugyanis a szerző egy 
kis humorral megfűszerezve próbálja 
a könyvet forgatóval megismertetni a 
szakdolgozatírás fortélyait, és máris 
érdekesebbnek, szórakoztatóbbnak 
tűnik az előttünk álló munka.

A könyv logikusan követi a 
tudományos munka főbb lépéseit.  
A fő fejezetek kitérnek a témaválasz-
tásra, a kutatómunka szervezésére, 
a kutatási és elemzési módszerekre, 
a kreativitásra és annak fejlesztésé-
re, valamint magának a dolgozat-
nak az elkészítésére, megfogalma-
zására, illetve annak befejezésére is.  
Itt általában az olvasók meg is állná-
nak, mivel azt gondolják, hogy a végé-
re értek a könyvnek, ám ez tévedés, 
mivel nagyon sok hasznos informáci-
ót rejt magában a függelék, valamint 
a Fogalomtár, szakkifejezések című 
része is, amelyek a könyv végső lapja-
in szerepelnek. A következőkben sor-
ra veszem az egyes fejezeteket, rövi-
den ismertetve azok tartalmát.

Az előszóban a szerző megemlíti 
a könyv potenciális célközönségét, 
vagyis azokat a közgazdász hall-
gatókat, akik az első szakdolgoza-
tuk megírásának küszöbén állnak.  
Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
ők lennének az egyedüliek, akiknek 
érdemes lenne áttanulmányozni a 
könyvet, sőt! Hasznos tudáshoz jut-
hatnak a társadalomtudományi és 
természettudományi kutatással fog-
lalkozók is. Az azonban vitathatatlan, 
hogy akik nem közgazdasági beállí-
tottságúak vagy nincsenek ilyen téren 
ismereteik, azok kevésbé érezhetik 
magukénak a könyvben említett pél-
dák egy részét. Mindenkinek szem-
besülnie kell egy nagy igazsággal: 
hiába várjuk azt, hogy a szakdolgoza-
tot egyszerre könnyen, gyorsan és jól 
meg tudjuk írni, ugyanis ez a három 
nem tud egyszerre teljesülni, viszont 
a szerző e könyvvel segítséget nyújt 
abban, hogy gyorsan és jó diploma-
munkát írjunk.

A bevezetés tartalmazza a külön-
böző dolgozattípusok jellemzőit, 
hogy milyen befolyásoló tényezőkkel 
szembesülhetnek a hallgatók a kuta-
tás során, valamint azt, hogy milyen 
részfeladatokat foglal magába a dol-
gozat készítése. Ezután felsorolja a 
szerző, hogy mi szükséges ahhoz, 
hogy tartalmi szempontból is sikeres 
legyen dolgozatunk, s emellett azt 
is, hogy a dolgozatunk értékelését 
adó szakember milyen szempontokat 
vesz figyelembe a bírálása során.

A témaválasztás az első nagy 
fejezete a könyvnek, amely haszon-
talannak tűnhet azoknak, akik már 
konkrét  szakdolgozati  témával 
rendelkeznek, ellenben azoknak 
a hallgatóknak, akiknek még nem 
sikerült választaniuk, óriási segítsé-
get, motivációt ad ez a rész. Elsőre 
nem is biztos, hogy mindenki átérzi 
a témaválasztás fontosságát, azon-
ban a szerző rávilágít arra, hogy sok 
múlhat ezen az egy döntésen, akár 

állást is biztosíthat egy sikeresen, 
színvonalasan megírt diplomamun-
ka az írójának. A kutatás kezdetén 
meg kell határozni a kutatási terü-
letet, és azt, hogy mi a kutatási cél, 
valamint ennek elérésére milyen esz-
közt szeretnénk felhasználni. 

Ebben a részben bemutatásra 
kerülnek a tanulmányok típusai és 
a témaválasztást befolyásoló ténye-
zők is. Mielőtt döntenénk, végig 
kell gondolnunk, hogy mi az, ami 
igazán érdekel minket, és szívesen 
foglalkozunk vele a következő pár 
hónapban, ez ugyanis lehetővé teszi, 
hogy ne szükséges rosszként éljük 
meg a dolgozatírást, hanem örömöt 
leljünk benne. 

A kutatómunka szervezése tehát 
csak azután kezdhető el, ha sikere-
sen kiválasztottuk a témát. A kuta-
tási tervben össze kell foglalni, hogy 
milyen lépcsőkből fog felépülni az 
előttünk álló kutatási tevékenység. 
A terv tartalmaz egy időbeli beosz-
tást, amelyben a témaválasztástól 
a beadási határidőig minden egyes 
fázis részletesen szerepel, melyekhez 
a szükséges időtartamokat is hoz-
zárendeli. Ez egy nagyon hasznos 
trükk, mivel átláthatóvá és reálissá 
teszi a ránk váró munkát. A könyv-
ben szereplő időbeosztás mintaként 
szolgál, azt mindenki a saját képes-
ségeihez igazíthatja, éskiegészítheti a 
munkájához szükséges más teendők-
kel is, például a védéshez szükséges 
prezentáció elkészítésével, vagy az 
opponensi kérdésekre való felkészü-
léssel. Megismerhető a koncepció 
elkészítésének menete és annak tar-
talmi követelményei, majd a konzu-
lens típusokra és a konzulenssel való 
kapcsolattartás fontosságára hívja fel 
a figyelmet a szerző.

Ez a fejezet hasznos tanácsokat 
tartalmaz még a szakirodalmak gyűj-
tésével és feltárásával kapcsolatban. 
Bár sokaknak egyértelműnek tűnhet, 
hogy nagyon fontos a szakdolgozat 
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írásakor a könyvtárhasználat, mégis 
be kell látnunk, hogy manapság a 
technikai fejlettség miatt a könyvtá-
rak szerepe egyre inkább csökken. 
A legtöbben azzal indokolhatják 
a könyvtárak kerülését, hogy sok 
időráfordítással jár az ottani kuta-
tás, viszont ha figyelmesen végig-
olvassuk az idevágó fejezetrészt, 
akkor megismerhetünk nagyon 
sok olyan trükköt, amellyel gyor-
sabban és hatékonyabban tudunk 
kutatást végezni a könyvtárakban. 
Az internetes kereséshez is jócskán 
találhatunk hasznos tippeket, illetve 
pontos internetes hozzáféréseket is. 
Ezeknek azonban van egy hátránya: 
a könyv nem tudja követni ezeknek 
a gyors változásait, így előfordul, 
hogy olyan linket találunk a könyv-
ben, amelyet már nem lehet elérni, 
mivel megszűnt.

A kutatási és elemzési módsze-
rek, technikák című fejezetben olyan 
témákkal találkozhatunk, amelyek 
felhasználhatósága már az általunk 
választott témától függ. Bemutatásra 
kerülnek az egyes kutatási techni-
kák előnyei, hátrányai, illetve az is, 
hogy mikre kell különösen figyelni. 
Megismerhetjük a statisztikai adat-
gyűjtés módszereit, valamint a min-
tavétel módjait is. Ezután a primer 
kutatási technikák, vagyis a megfi-
gyelés, a kísérletek, a terepkutatás, 
a kérdőíves vizsgálatok és az interjú 
részletes leírása következik, amelyek 
alapján a leendő kutató eldöntheti, 
hogy a választott témájához melyik 
módszer illik a leginkább, és meg-
tudhatja, hogy ezeknek a technikák-
nak a használata során milyen sza-
bályokat kell betartania. 

A következő kisebb részben az 
esettanulmány leírását találhatjuk, 
amelynek szintén fontos szerepe 
lehet egy szakdolgozatban, viszont 
meg kell ismerni ennek a módszer-
nek is az előnyeit és hátrányait. 
Arról is olvashatunk, hogy miként 
és milyen úton kell a kutatás során 
kapott eredményeket megfelelően 
elemezni. Lehet, hogy első ránézésre 
a módszerek bonyolultnak tűnnek, 
viszont a könyvben szereplő példák 
nagyon sokat segítenek abban, hogy 
felismerjük hasznosságukat. 

A kreativitás és fejlesztése feje-
zet címéből elsőre nehéz kikövet-
keztetni, hogy mi köze lehet a kre-
ativitásnak a szakdolgozatíráshoz, 

viszont ha elolvassuk ezt a részt rög-
tön világossá válik, hogy nagyon is 
fontos az, hogy kreatívak legyünk. 
A dolgozatírás közben új ötletek-
kel, megoldásokkal kell előállnunk, 
gondoljunk csaka dolgozat címének 
kiválasztására, amelytől azt várjuk, 
hogy figyelemfelkeltő legyen, és 
tükrözze a tartalmat is! Máris belát-
hatjuk, hogy nagy hasznunkra válik 
a kreativitás, így  tényleg nagyon 
fontos a fejlesztése.

A dolgozat elkészítése: a meg-
fogalmazás az utolsó nagy fejezete 
a könyvnek, amely már ténylege-
sen a szakdolgozat megírásáról szól. 
Ha az előző fejezetek lépéseit végig 
követtük, akkor szükséges, hogy 
újra átgondoljuk a kutatási koncep-
ciót, mert ez alapján meg kell írni a 
dolgozat vázlatát, amely tartalmazza 
a logikai felépítését a dolgozatnak. 
Kiemeli a szerző a munkánk stílusá-
nak, valamint a nyelvhelyességnek 
és a választékos szókincsnek fontos-
ságát is.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy a formai követelményeket az 
egyetemek és főiskolák legtöbbször 
részletesen leírják, csak kis mérték-
ben adnak szabad kezet a dolgozat-
íróknak. A követelményektől való 
eltérést szankcionálhatják is, éppen 
ezért ki-ki a saját intézményének 
előírását vegye az elsődlegesnek, 
ha viszont ilyen nincs, akkor bátran 
alkalmazhatjuk a könyvben leírta-
kat. Az viszont biztosan minden-
hol elvárás, hogy a táblázatok és az 
ábrák névvel és forrásmegjelöléssel 
legyenek ellátva. Végül nagyon fon-
tos betartani a könyvben bemutatott 
idézési és hivatkozási szabályokat, 
mivel ezek elhagyása vagy nem meg-

felelő használata súlyos következ-
ményekkel jár.

A befejezés, avagy a dolgozat 
utóélete is tartogat még számunkra 
fontos információkat. Itt megtalál-
hatjuk a rezümével és az absztrakt-
tal szembeni elvárásokat. Ezután azt 
részletezi a szerző, hogy milyen lépé-
sek következnek a dolgozat leadása 
után: az opponensi bírálat, annak 
áttanulmányozása, a diplomamunka 
védése. Ezen kívül a sikeres prezen-
tálás módszerét is elsajátíthatjuk.

Az irodalomjegyzékben a szerző 
által felhasznált szakirodalmak listá-
ját találhatjuk meg. A függelékben a 
bibliográfiai adatleírás szabályainak 
összegzése mellett könyvtárak, felső-
oktatási intézmények elérhetőségeit, 
a legfontosabb internetes keresők 
felsorolását és néhány szakdolgo-
zat elbírálását olvashatjuk. A könyv 
zárásaként pedig megtalálhatjuk a 
Fogalomtár, szakkifejezések gyűj-
teményét, amely gyors segítséget 
nyújt, ha az olvasás során egy-egy 
fogalom nem tűnt világosnak.

Azt gondolom, hogy rendkívül 
hasznos, hogy a szakdolgozattal 
kapcsolatban felmerülő kérdésekre 
egyetlen könyvben megtalálhatjuk 
a válaszokat, így nagyon sok időt 
spórolhatunk meg magunknak. Ez a 
könyv nem csak a problémák megol-
dásában, választási lehetőségek köz-
ti döntésben segít, hanem motivációt 
és lelkesedést is ad a nagy munka 
előtt állóknak, amely kitarthat a dol-
gozatírás legvégéig is. A szerző sze-
mélyes példái is azt mutatják, hogy 
már többéves oktatói, konzulensi 
tapasztalata van ezen a téren, így 
érdemes megfogadni tanácsait.

Czibere Dóra
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Emberiség vs. űrszemét
Mi a szükségtelen űreszközök sorsa?

Az űrtechnika nélkül életünk elképzelhetetlen. Természe-
tes, hogy e-mailezünk vagy közösségi oldalakon posztolunk, és 
okostelefonunk GPS-e bárhová elkalauzol minket. Az ehhez hasz-
nált műholdak azonban életciklusuk lejárta után is sokáig Föld 
körüli pályán sodródnak, ami komoly gondokat is okozhat.

Rohamosan nő az űreszközök 
száma: 2014 nyarán már 1235 műhold 
keringett a Föld körül, amely idővel 
mind működésképtelen lesz és űrsze-
métté válik. A kiöregedett műholdakon 
túl űrszemét a rakéták kilövése során 
leváló üzemanyagtartály és burkolóle-
mez is, vagy említhetjük a Nemzetközi 
Űrállomás legénysége által az űrbe taszí-
tott tárgyakat is. 2007-ben például egy  
600 kg-os tartály vált ott feleslegessé, és 
egy 100 kg-os kameraállvány sodródott 
el onnan véletlenül, amelyek egy évnyi 
keringés után csapódtak az óceánba.

Előfordul, hogy e legkülönbözőbb 
méretű eszközök nem égnek el a légkör-
ben, hanem tovább keringenek bolygónk 
körül. Csak lassan veszítenek keringési 
magasságukból, a velük való ütközés 
pedig jelentős károkat okozhat a még 
működő űreszközökben. Ám a 10 cm-
nél nagyobb űrszemét-darabokat (a 
működő eszközökkel) a Föld számos 
pontjáról napról napra nyomon köve-
tik, hogy ütközésveszély esetén elkerülő 
manővereket hajtsanak végre a műhol-
dakkal. De még nem vagyunk képesek 
minden sodródó törmeléket követni: 
a 10 cm-nél kisebbek egyelőre rejtve 
maradnak előttünk. Vannak 1 cm-nél  
kisebbek is, azok viszont többnyire 
nem veszélyesek, mivel a fent keringő 
berendezések jó részét kerámiaszövet-
ből, kevlárrétegekből és alumíniumle-
mezekből álló whipple-pajzzsal látták el, 
amely képes elnyelni az apró törmelékek 
becsapódási energiáját. A legnagyobb 
problémát az alaposan még nem megfi-
gyelt, 1–10 cm-es mérettartományba eső 
törmelékek okozzák, amelyek ütközés-
kor akkor is kárt okozhatnak az űresz-
közökben, ha azokat pajzs védi.

Egy működő műhold űrszeméttel 
való ütközés következtében akár dara-
bok ezreire is szétszakadhat, tovább 
növelve ezzel a keringő törmelék meny-
nyiségét. Így történt 2009. február 11-én 
is, amikor egy működő amerikai táv-
közlési műhold ütközött össze egy inak-

tív orosz műholddal. Az így keletkező 
ezernyi irányíthatatlan törmelékdarab 
további eszközöket tehet tönkre, ami 
a Kessler-szindróma láncreakciójához 
vezethet. Ennek drasztikus végeredmé-
nyeként rengeteg eszköz semmisülne 
meg és a gigászi törmelékfelhő hosszú 
ideig gátolná az űrhajózást. Az űrszeme-
telést égetően fontos tehát megállítani, 
hiszen e láncreakció nemcsak az űrha-
jósokat érintené, hanem mindannyiunk 
komfortos életét is megbénítaná.

2007. január 11-én Kína rakétával 
robbantotta szét egy nem működő 
műholdját, amivel megkétszerezte az 
addig ismert objektumok számát. Nem 
mindegy tehát, milyen technológiát 
alkalmazunk. A megfelelő módszerek 
kifejlesztése ma is folyik, ám egyelőre 
nem tudni, mi lesz valóban megfelelő 
közülük. Az egyik elképzelés szerint 
óriási vitorlát rögzítenének a nagyobb 
űrszemétre, amely a megnövelt felület 
miatt több felsőlégköri részecskével 
ütközne, jobban lassulna, keringési 
magassága csökkenne, és hamarabb 
elégne a légkörben. Egy másik elképze-
lés szerint hálóval és szigonnyal vontat-
nák temetőpályára a már nem működő 
eszközt. A jövőben alkothatunk önmű-
ködő robotokat is, amelyek képesek 
az inaktív eszközök megközelítésére, 
megjavítására vagy átprogramozására. 
A takarító műhold olyan pályára állít-
hatná a célobjektumot, amin megsem-
misülne, egy svájci kutatócsoport által 
kigondolt kamikaze műhold pedig a 
célpontot megragadva, azzal együtt 
égne el a légkörbe éréskor. Célraveze-
tő lenne földi bázisú lézerállomások 
létesítése: a nagy energiájú és jól fóku-
szált lézersugárral a homlokfelületén 
meglőtt űrszemét párologni kezde-
ne és anyag távozna belőle, lassulna, 
csökkenne a keringési magassága és 
elégne a légkörben. De hogyan erősí-
tünk vitorlát egy keringő műholdra? 
Hogyan töltjük újra egy vontató vagy 
takarító műhold készleteit? Bármelyik 

módszer mellett is döntünk, a további 
űrszemét keletkezésének minimalizá-
lása a legfontosabb óvintézkedés.

Felgyorsult világunkban az infor-
máció percek alatt elér a Föld egyik 
pontjáról a másikra, ám sajnos a leg-
többen így sincsenek tisztában a fen-
ti problémákkal. Szakdolgozatomhoz 
készített felmérésben ezzel kapcsola-
tos kérdéseket tettem föl a kitöltőknek, 
akik életkor és végzettség szerint tel-
jesen különbözők voltak. A 257 kitöltő 
közül csak 10-en tudták, hogy a gon-
dok 1957-ben kezdődtek a Szputnyik 
leállásával; többen az 1920-as éveket 
jelölték meg, sőt még Krisztus születése 
előtti időpont is volt a válaszok közt. 
A válaszadók többsége szerencsére 
tisztában van azzal, hogy mi alkothatja 
magát az űrszemetet, ám akadtak, akik 
tévesen az atomerőművek hulladékait, 
a kommunális hulladékot, a repülőgép 
kondenzcsíkjait vagy a meteorokat jelöl-
ték meg. Egy részük szerint az űrbéli 
karambol és az ember lakta területre 
hullás mellett az űrszemét légköri és 
óceáni szennyezést is okozhat. Való-
ban teremtődik kapcsolat a felső lég-
kör és az űrszemét között, ám vissza-
hullás során az elég, mielőtt komoly 
bajt okozhatna. Az óceánszennyezés 
kapcsán pedig sokkal több félnivalónk 
van az elsüllyedt hajók, tengeralattjá-
rók és az úszó szemétszigetek miatt.  
A megkérdezettek kétharmada abszolút 
nem követi figyelemmel a bejelentett 
visszahullásokat és csak 25%-uk tájéko-
zódik utólag a médiából. Abban viszont 
87,2% egyetért (azzal együtt, hogy 
nem figyelik az eseményeket), hogy a 
jövőben nagy problémát fog okozni a 
jelenség, és régóta hatékonyabban kel-
lene foglalkozni vele. A kérdőívet kitöl-
tők fele gondolja úgy, hogy ez olyan  
súlyos probléma, hogy megoldásá-
ra akár adóátcsoportosítással pénzt is 
áldozna. Érdekes, hogy a válaszadók 
harmada nem hajlandó foglalkozni a 
problémával, lévén nem ők okozták. 
E hozzáállás érthetetlen, hiszen szin-
te lételemünk a műholdak biztosítot-
ta technológia: külföldi csatornákat 
nézünk, internetezünk és használjuk a 
GPS-t, hogy csak a legelterjedtebbeket 
említsük. Magát a problémát valóban 
nem a hétköznapi emberek okozták, de 
nem felejthetjük el, hogy az űrtechnoló-
gia nem csak hadászati célokat szolgál, 
hanem minket is.

Farkas Alexandra
Mihályi Dávid
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A tudomány jövője

A biotechnológia szó hallatán sokunknak egy science fiction film 
jut eszünkbe: félig emberek, félig robotok, a sötétben világító nyulak és 
disznók. De tényleg csak ennyiből állna ez a tudományág? És ha nem, 
akkor hol kezdődik, és hol ér majd véget, és mi is az a biotechnológia?

A biotechnológia mint tudo-
mányág nem is olyan új keletű dolog.  
Ha tágabb értelemben nézzük, akkor 
már az ókori egyiptomiak is ezt 
alkalmazták, amikor alkoholt erjesz-
tettek, illetve sajtot, ecetet, kenyeret 
készítettek. Azért tágabb értelemben, 
mert a fogalomra nagyon sok definí-
ció létezik. Sokan úgy tartják, hogy a 
biotechnológia csupán a modern gén-
mérnökség eredménye, de az IUPAC 
definíciója jóval szélesebben kezeli: 
„A biotechnológia a biokémia, a mikrobi-
ológia és a mérnöki tudományok integrált 
alkalmazása mikroorganizmusok, állati és 
növényi sejtek/szövetek vagy ezek részei-
nek (pl. enzimeinek) technológiai felhasz-
nálása céljából.” Már ebből is látszik, 
hogy ez egy igen szerteágazó tudo-
mányág, amely felhasználja például 
a biológián belül is a genetikát, biofi-
zikát, immunológiát, enzimológiát, és 
még sorolhatnám.

Mivel ennyire sokrétű ez a tudo-
mányág, bizonyos rendszerezés elen-
gedhetetlen volt, így születtek meg a 
színekkel jelölt területek, a piros, a 
fehér és a zöld. A piros az egészség-
gel, a fehér a kémiai iparral, a zöld 
pedig a környezetvédelemmel, mező-
gazdasággal és szennyvíztisztítással 
kapcsolatos biotechnológiai eljáráso-
kat jelöli. Manapság ez a három szín 
már nem fedi le a terület egészét, így 
bevezették az arany, a barna, a zöld, 
a fekete stb. színeket is.

A tudományág másik rendszerezé-
se a klasszikus és a modern felosztás, 
amelynél a klasszikus területhez tarto-
zik a már említett fermentáció, de emel-
lett a növénynemesítés is, a modern 
terület képviselője pedig a sokat emle-
getett géntechnológia, amikor egy 
genetikai anyagot változtatnak meg, 
ilyen eljárások eredményei a manapság 
sokat vitatott genetikailag módosított 
növények, állatok (GMO-k).

A genetikailag módosított növények 
transzgénikus szervezetek, amelyeket 
mezőgazdasági szempontból kedvezőbb 

tulajdonságokkal fejlesztettek ki, például 
a nagyobb terméshozamuk, ellenállób-
bak bizonyos betegségekkel és a szélső-
séges időjárással szemben stb. Az első 
ilyen növényt 1875-ben állították elő, egy 
búza-rozs hibridet, a tritikálét. Manap-
ság sokféle GM növény létezik, például 
az aranyrizs, amely béta-karotint termel. 
Magyarországon a jelenlegi jogszabá-
lyok szerint tilos genetikailag módosított 
növényeket termeszteni, de a világ sok 
más országában ezek igen elterjedtek, 
ezek közé tartozik Kína, India, Brazília 
és az Amerikai Egyesült Államok. 

A médiában gyakran hallani érve-
ket a GM növények ellen és mellett is, 
és ahogy láthattuk, sok országban már 
jelenleg is termesztik ezeket, jelenleg 
sincsen egy globálisan elfogadott állás-
pont a genetikailag módosított organiz-
musok ügyében. Az biztos, hogy idővel 
az emberek rá lesznek utalva ezekre 
a növényekre, ha ilyen ütemben fogy 

Földünkön a termőföldek aránya, mert 
ahogy azt említettem, ezek a szélsősé-
ges időjárásnak is ellenállnak, így olyan 
helyeken is lehet termeszteni őket, ahol 
ma el sem tudnánk képzelni. 

A géntechnológiát állatok módosí-
tásához is gyakran használják, ekkor a 
petesejtet, a spermiumot vagy a meg-
termékenyített zigótát transzformálják, 
és itt is, mint a növényeknél, bizonyos 
tulajdonságokat hozzáadnak, illetve 
megváltoztatnak az egyedben.

A biorekatoroknak elkeresztelt 
élőlényekben olyan módosítást haj-
tanak végre, amely azt eredményezi, 
hogy az organizmusok makromo-
lekulákat vagy kisméretű bioaktív 
anyagokat termelnek, amelyeket 
ezután biztonságosan és gazdaságo-
san tudnak kinyerni. Ilyen például 
az inzulin, amelyet haszonállatokban 
termeltetnek, de manapság már olyan 
szárnyasokat próbálnak kifejleszteni, 
amely a tojásába emberi ellenanyagot 
és interferont expresszál, de egzo-
tikus állatokkal is tettek már kísér-
leteket, a selyemhernyó kokon kép-
zésekor nagy mennyiségű fehérjét 
termelhet.

A transzgénikus állatokat a labo-
ratóriumban is gyakran használják, 
ezekkel különböző betegségmodelle-
ket tudnak felállítani, és ezáltal elkerül-
hető az embereken végzett kísérletek 
elvégzése. Az AIDS kutatásban olyan 
egereket használnak, amelyekbe emberi 
CD4 gént ültetnek, így ők is megfer-
tőződhetnek a HIV-vírussal, és vizs-
gálhatóvá válik a betegség lefolyása. 
Természetesen számos más betegség is 
van, amelynél ilyen élőlényeket hasz-
nálnak, többek között a diabetes. Ebben 
az esetben olyan toxinokat visznek be az 
egyedbe, amely elpusztítja a hasnyálmi-
rigy Langerhans-szigeteit, így az inzu-
lin termelődése leáll, hasonlóképpen az 
immunrendszer megbetegedéseihez, 
ahol különböző immunsejteket tesznek 
tönkre. Az egyik legismertebb laborató-
riumban használt transzgénikus állat az 
Oncomouse, amelyet a Harvardon fej-
lesztettek ki 1988-ban arra a célra, hogy 
a rákos megbetegedésekre hajlamosabb 
legyen, így a rák kutathatóbbá vált.

G M  á l l a t o k a t  h a s z n á l n a k 
xenotranszplantációs donorként is, 
amikor más fajokból ültetnek át szer-
veket emberbe. A szervátültetéseknél 
mindig kockázatos a szerv kilökődése, 
ezért a kutatók igyekeznek olyan ser-
téseket létrehozni, amelyek ezeket az 
immunválaszokat a lehető legkisebb 
eséllyel váltják ki. 

A szervdonorok hiánya az egyik 
legnagyobb probléma az egészségügy-
ben, a betegeknek gyakran hónapokat 
kell várni egy-egy szívre vagy bármi-
lyen más szervre. Ha a genetikailag 
módosított állatokkal megoldódna a 
kilökődés gondja, akkor ezek az embe-
rek akár napokon belül hozzá tudná-
nak jutni az új szervükhöz.

Költő Enikő
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Nyereményjáték
Beküldési határidő: a megjelenéstől 
számított egy héten belül (következő  
hét szerda 0:00).
A nyertesek csokijaikat az Északi Hall- 
gatói Irodában (É 0.75) vehetik át.
Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek 12:00–16:00
kedd, csütörtök 8:00–12:00
Nyertesnek az minősül, aki a nevét 
az újságban látta helyes megfejtőként.

Heti nyerteseink
Bálint Zsófia
Sallai Martin

Sudoku
Sziasztok! A megszokottól elté-

rően ezúttal nem egy-egy számot, 
hanem egy egész sort (ráadásul a 
három szürkével jelöltből kettőt) 
kell beküldenetek megfejtésként, 
ha nyerni szeretnétek! Mindhárom 
feladvány közepes nehézségű, ez a 
kicsi itt oldalt könnyű, míg a negye-
dik nagy nehéz besorolást kapott.

Az előző szám nyertesei a szür-
ke keretben olvashatják nevüket, 
gratulálunk nektek! További kelle-
mes rejtvényfejtést kívánok!

Ákos
nyuzrejtveny@gmail.com
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