
Móra Nyúz
IV. évfolyam 2. (17.) szám. 

A Móra Ferenc Kollégium lapja
2003. március 18.
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Szerkeszt- i szó

Ismét egy új Móra Nyúzt tarthat a kezébena
Kedves Olvasó. A mostani szám közel harminc
ember munkája. . k azok, akik szívesenosztják
meg veletek tapasztalataikat,élményeiket, vagy
hívják fel a figyelmeteket egy-egy érdekes
programra, eseményre. Hozzájuk csatlakoznék,
amikorarról szeretnékírni, hogymi mindenvárha-
tó a kollégiumbanaz elkövetkezend/ egy-kéthét-
ben.Hogy betartsama kronológiai sorrendet,el/ -
ször is egy hétf/ i (márc.17.)programrólszólnék
nektek, ami már a tegnap gyümölcse, de amit
mindazoknakajánlok a kés/ bbiek folyamánmeg-
nézésre,akik szeretnénekegyvidámestét.Ugyanis
videózás volt, méghozzáaz idei Gólyatáborról,
Koli Karácsonyról, Mikulásról és Farsangról
készült felvételekkerültek a nagyérdem0 elé, egy
kis teázással, beszélgetéssel egybekötve. 

Másodszor(ez talán a nagyon közeli jöv / ) a
március18-i programjainkrahívnám fel a figyel-
meteket.Ez a napigencsakb/ velkedik választani-
valókban.El / ször egy egészségescsapolásbanve-
hetünkrészt,márnemsörcsapolásban,hanemvala-
mi sokkal szociálisabb dologban: véradásban.
Mindenki véréreszükségvan, tehátkedden15-19
óráig szeretettelés (hegyest0 kkel) várják a segí-
teni ésfelfrissülni vágyókat.Aki csakteheti,men-
jen el, mert emberekélete múlhat a te véreden.
Ugyanezena naponeste7-t/ l a jó kézügyességgel
rendelkez/ k próbára tehetik kreativitásukat egy
gyöngyf1 zéskeretében,amit Illés Zsuzsannatart a
magasföldszintifolyóirat-olvasóban4 egymástkö-
vet/ hétenkeresztül.Csakmagatokatvigyétekmeg
egykis jókedvet,mertmindenalapanyagadottlesz
a szebbnélszebbnyakláncok elkészítéséhez.Ha
mégezutánis vanegykis szuflabennetekésszere-
titek a népzenétés a néptáncot,akkor a büfében
egy tánctanítássalegybekötött táncházvár rátok,
ahol aztánmindenkibebizonyíthatja,hogymulat a
magyar.A talpalávalóta DetotBerbecsésa cinkák
nev0 zenekarhúzza.Érdekl/ dj Erd/ s Bertoldnála
17-ben! (Sajnos az újság nem készült el keddre
[sem], a technika ördöge minket is utolért.)

Harmadszoregykissétávolabbiprogramrautal-
nék,mindenkitszeretettelmeghívunkésbuzdítunk
a március 26-án megrendezésrekerül/ Móra Ki
mit tud? -on való részvételre.A kitett plakátokról

márértesülhetettarról a szemfülesMóralakó,hogy
szakmaizs0 rivel ésegynagyadagjókedvvelvárjuk
az évr/ l évre színvonalasabb fellép/ ket. De ha csak
kíváncsiak vagytok a kolitársaitokra, akkor is
gyertekel a közönségsoraiba.JelentkezniVerbói
Barbaránál(16/b) és KajcsaSzilárdnál(3/a) lehet.
Mindenképp megéri!

Hogy szakmaibb vizekre evezzek, emlékez-
tet/ ül álljanakitt a SzegediMindentudás Egyete-
mének soron következ/  el/ adói és el/ adáscímei:

2003.március19. szerdaeste8 óra:Csirik János:
A mesterséges intelligencia a XXI. században.

2003.március25. kedd este8 óra: Fried István:
Közép Európa; valóság vagy fikció?

2003.április 9. szerdaeste8 óra: Bodnár László:
Konfliktuskezelés a XXI. században. Az
Európai Unió helye a globális világ intéz-
ményi rendszerében. 

2003.május6. szerdaeste8 óra:Vinkó József:Az
Univerzum titkai.

A továbbiakbanfelhívoma figyelmeteketa Koli
Rádióadásaira,melyetvasárnapéskeddenestefél
10-t/ l hallhattok. Érdemesodafigyelni rá, mert
hasznos információkat tudhattok meg bel/ le,
továbbáez is egy olyan kommunikációscsatorna,
ahol a kollégium fontosabb rendezvényeir/ l,
programjairól,id / pontokról, érdekességekr/ l hall-
hattok. 

Végül egy kérésnekteszekeleget,amikor meg-
kérlek titeket, hogy ha valaki tud valamit Nyári
Gáborelt0 nt Zippo öngyújtójáról,az legyenszíves,
szóljon, mert fontos lenne, hogy visszakerüljön
hozzá.Köszönjük!

Nincs is másdolgom,mint hogy jó olvasgatást;
a programokhozjó m0 vel/ déstés szórakozástkí-
vánjak nektek. Élvezzétek a tavaszi napsütést, amíg
lehet,mert az április mégtartogathatmeglepetése-
ket! Kiránduljatok, sétáljatok,olvassatok!Minden
jót a szemeszterre!Reményeimszerinta vizsgaid/ -
szak el/ tt még kezetekbentarthatjátok a Móra
Nyúz következ/ számát, addig is sok érdekes-
értékesprogramotkívánok (hogy legyenmir / l be-
számolni!)

VERBÓI BARBARA
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ÉPÍTKEZÜNK, SZÉPÍTKEZÜNK

Amikor azúj könyvtáratmindenkiszívesfigyel-
mébeajánljuk– adottpillanatbaneza legimpozán-
sabbtermünk - mindenekel� tt szeretnénka leg-
nagyobbköszönetteléselismerésselilletni a kollé-
giumi könyvtárosokat, akik embertelenül sok
munkávala lehet� legrövidebbid � alattátköltöztet-
ték a könyvtárat új helyére.Továbbáköszönetet
mondunkazoknaka kollégistáknak,akik ebbenjó
szívvel segítettek.Kísérleti, szoktatójelleggel be-
vezetjük az új könyvtárbana délután öt órakor
kezd� d� „olvasótermi” ügyeletet.Ebbenaz id � ben
kölcsönzésrenincs lehet� ség, de a nyugodt, ki-
fejezettenmegnyer� környezetbenlehetolvasni,a
számítógépen dolgozni, a könyveket használni. 

Miel � tt feltennék néhányan(már fel is tették
persze) az új könyvtárral kapcsolatbanaz obligát
kérdést,márminthogymire fel költöttünkennyitaz
új létesítményre,sietünkválaszolni:az új könyvtár
méga 2001.év megtakarítottpénzénépült,szépült
újjá. Mindenévbenugyanistartalékolunkvalamen-
nyi összegetaz ilyen régi épületnélbármikorbeüt-
het� krachesetére,mely lehetcs� törés,mennyezet-
leszakadás,fali vezetékekpusztulásas egyéb be
nem látható körülmény. Az ilyen megtakarított

pénzekcsaka következ� év végénszabadulnakfel
a zárolt tartományból,ezáltalcsak a harmadikév
elején költhet� k. Most a könyvtárra költöttük.
Ezzel befejez� dött az a stratégiai döntés által
elindított átalakítási sorozat, mely a közös
helyiségekrendbehozatalátkívánta megvalósítani.
Miután a régi könyvtár helyén a dohányzásra
kijelölt helyet berendezzük,nem marad konkrét
funkció nélküli terem, szoba, kabinet a
kollégiumban. Minden helyet (kis lukat) kivétel
nélkül belaktunk, pedig kellene még (újból)
kézm� vesm� hely, nyelvtanuláshozlabor,horribile
dictu; egy nagyobb tornaterem és máris egy
tágasabb könyvtár.

Akik mindemellettúj ágyakravárnak,ne csüg-
gedjenek,márelküldtük a megrendel� t. Sokanfor-
szírozzáka nagyméret� h� t � ket is, nekik nem tu-
dunk ennyire biztatót mondani.Azokat a h� t � ket
cseréljük le, melyekmárnemjavíthatók,s helyük-
re már nagyot,újat, szépetveszünk.Mint ahogyan
legutóbb is négy szobakapott vadonatújat,persze
az általuk leamortizált és végs� kig lepusztított
gépek helyett. Kérdezzük mi: hol itt az igazság?

Kollégiumi díjak – szigorítás

A szokásosnális nagyobbnyomatékkalkérjük a
kollégistákat,hogy az esedékeskollégiumi díjakat
minden hónaputolsó napjáig fizessékbe, mert a
kollégium m� ködéséhez elengedhetetlen,hogy
pénzügyirovataink pozitívak legyenek.Ebbenaz
évbenszigorítottákaz egyetemiintézményekgaz-
dálkodását:csakarról a helyr� l költhetünk,aholef-
fektíve, adott pillanatbanvan fedezet.Kivételesen
nagy jelent� ségevan tehát annak,hogy ne álljon
üresena kassza,mert akkor veszélybekerülnek

olyan megszokottszolgáltatások,mint például a
takarítás,a mosógépekjavítása,az internet-hozzá-
férhet� ség(mostmárhavi 84 000Ft), azágynem� -
csereéstulajdonképpen.minden,mely komfort-ér-
zetünket befolyásolja. Sajnos néhány hallgató –
többnyire visszatér� en ugyanazok– rendszeresen
többhónaposkésésselfizetik bea kollégiumi díjat.
Szeretnénkhangsúlyozni,hogy ezeknéla hallga-
tóknálezta körülményta következ� kollégiumifel-
vételnél nem fogjuk figyelmen kívül hagyni.

Idegenvezet�  tanfolyam szeptembert� l újra!

Újra akkreditáltuka kollégiumbanhosszúideje
nagy sikerrel folyó Idegenvezet� és hostesskép-
zést. A fels� fokú szakképesítéstadó tanfolyamot
els� sorbannyelvszakosoknakajánljuk, de elfogad-
juk más szakos hallgatók jelentkezésétis, akik
legalább középfokú nyelvvizsgávalrendelkeznek.
A megszerzettigazolvány magyarországiilletve
külhoni idegenvezetésreis feljogosít. A hostillet-

ve hostessmunkaa napjainkbanfelfelé ível� kong-
resszusiturizmusid � szakábanfigyelemreméltó le-
het� ség.Szegedegyreinkábba régiókongresszusi
központjáváválik, s ebbenaz egyetemi,szellemi
környezetbennagyszükségleszjól felkészült,m� -
velt és kreatív ifjú szakemberekre,akik a rendez-
vényekszervezésében,lebonyolításában,s a vendé-
gek fogadásában egyaránt aktívan részt vesznek.
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A kollégiumbanszervezettképzésoktatóia tan-
menetszerinti témákkiváló szakemberei.Az Or-
szágismeret, az Idegenforgalmi ismeretek, a
Vendéglátás, a Gasztronómia, a Protokoll, valamint
a Módszertantárgyakel� adásai,foglalkozásaiegy
másik,többnyireismeretlenvilágbakalauzoljákel
akurzushallgatóit.Ha csakannyia képzéshozadé-
ka, hogy Magyarországotsokkal jobbanmegisme-
rik, „megtanulják”, tájait, nevezeteshelyeit - ha
csakkönyveknyománis – bebarangolják,már ak-
kor megériaz elszánás.Nem beszélvearról, men-
nyire másSzegedbelvárosábanúgy sétálni,hogy
szintemindenházról tudunkvalamit, hogy jobban
értjük, érezzüka városhagyományaináttetsz� lel-
kületét.Az semelhanyagolható,hogy a képzésben
résztvev� k például megtanulják,hogyankell egy
menüsortösszeállítani,melyik ételhez,milyen for-

májúpohárban,milyenbort illend� kínálni, hogyan
kell „viselkedni” egy állófogadásonvagy egy ope-
rabálon(!),megtanuljákpéldául,hogyankell eliga-
zodni egy világvárosi repül� téren,s hogy milyen
programokatszervezzenekegy kongresszusraér-
kezett távol-keleti tudós feleségének.

Ajánljuk tehátaz Idegenvezet� és hostesskép-
zést azoknak a hallgatóknak, akik érdekl� dést
mutatnake pálya iránt, de azoknakis, akik csak
b� víteni akarjákáltalánosm� veltségbeliismeretei-
ket.

A képzésköltségtérítéses,maradványáta kollé-
gium szakmai,kulturális és közösségirendezvé-
nyeinek finanszírozására fordítjuk.

Jelentkezni folyamatosan lehet az igazgatónál.

Dohányozzunk vagy ne dohányozzunk?

Természetesenjobb nemdohányozni,dehamár
úgy hoztaa sors,hogyszívjuk,akkora legnagyobb
esdeklésselkérjük: kizárólaga kijelölt helyekente-
gyék!

Érdekesés nehezenértelmezhet� folyományaa
dohányzáskörüli szigorításoknak,hogysohaannyi
eldobált, félrehagyottcsikket nem találtunk, mint
mostanában.Az eleddigkijelölt helyekmellettegy
új, ez esetbenzárt termet„szentelünk”fel a dohá-
nyosoknak,nevezetesena régi könyvtárat.Ez a he-
lyiségaz alagsorbanvan(reméljük,könyvtárkénta
legtöbb kollégista már látogatta), néhány napon
belül mint füstfátylastársalgó(b� zbarlang) gazda-
gítja a kollégium infrastruktúráját.Elhelyezünka
teremben majd egy tévékészüléket is, ahol
mindenekel� tt az egészségvédelemr� l szóló, eu-
komform m� sorokat ajánljuk megtekintésre. 

A legszigorúbban szeretnénk hangsúlyozni,
hogyTILOS: a folyosóvégiablakokbóla csikkeket
kipöccinteniaz ablakon– a vendéglakásokel� tti
placconvalóságoscsikk-sz� nyeg képz� dik reggel-

re. Ráadásula F� fasor fel � li folyosóvégeknélnem
is lehet dohányozni! 

Az ötödik emeletenpéldánakokáért állandóan
visszakerülaz Itt tilos a dohányzás!felirat alatt el-
helyezettasztalraegyelkoszlott,tömött hamutartó,
melyet id � r � l id � re kiürítünk és eldugunkvalaho-
vá, esetlegegy szemetesbehajítunk mindenest� l.
Másnaprarendre,kísértetiesmódonugyanottvan.
Lassan úrrá lesz rajtunk a tehetetlenség.

Kérve kérjük tehátmég egyszer,- és reméljük,
hogynemreménytelenül-, tartsákbea dohányzás-
ra vonatkozó szabályokat,mert tetszik–nemtet-
szik, valóbanvannakjogaik a nemdohányosoknak
is. 

Végezetülpedig a dohányosoknakazt javasol-
juk: itt a jó id � , lépjenekki a friss, egészségesúj-
szegedileveg� re,menjenekki azépületelé,s szív-
ják inkábbott. Egyébkéntis, higgyékel: egy jó kis
tavaszi zsongásüdvözít� bb bármilyen mélyen le-
szívott bódító füstáradatnál. 

Kis Kollégiumi Protokoll

Ha mára fentiekbenérintettüka Protokoll-isme-
retek üdvözít� voltát, most néhányhelyi jellegze-
tességre hívnánk fel a figyelmet.

Köszönés:a lift mellettelhelyezett„Itt mindenki
köszön mindenkinek” irdatlanul hivalkodó tábla
nem teljesenfedi a helyi szokásokat.Egymásnak

hellyel-közzel még csak-csakköszönünk,de il -
lend� köszönnia kollégiumbanmegfordulóbármi-
lyen id � sebb „idegen” embernekis. Sok oktató,
vendég,itt megszállóátutazó,m� szakiügyeketin-
téz� , esetleg valamilyen ellen� rz� személy
(ÁNTSZ) jön-megya kollégiumban,de nemolyan
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sok,hogy napontaegy-két-háromköszönéstne ér-
ne meg egy-egy kollégistának.Rendkívül jó be-
nyomást tesz. Viszi a kollégium egyébkéntsem
rossz hírét. 

Pizsama:Pizsamábannemjelenünkmega kol-
légiumközösségiterein,kivévetermészetesena bi-
zonyoshelyiségekfelé vezet� útvonalakat.Furcsa
szituációa magasföldszintenvagy a könyvtárban
pizsamásfiúval találkozni. A szobák kicsinyke
tereia lakásaink,haonnankilépünk,máregy tága-
sabb,kevésbéprivát térbelépünk.Amikor el� adás-
ra „lemegyünk”például,akkortiszteljükmegazal-
kalmatazzal,hogy nemslamposstrandpapucsban,
melegít� ben csoszogunkoda, hanem a szokásos
„eleganciával”,mely lehethanyag,de azt semkell
szégyelleni, ha kifogástalan. Fölöttébb kínos
továbbá,amikora mackónadrágos,fehérzoknisláb
felkerül az el� adóvalszemköztiszéktetejére.Bár-
mennyire is itthon vagyunk, mégseengedjük el
magunkata végs� punnyadásig.A kollégistákpri-
vilegizált helyzetbenvannak,deez ne jelentseazt,

hogy félórákat késseneka kollégiumi rendezvé-
nyekr� l. Teljes a búcsújárás.Ha valakinekhama-
rabb el kell menni, vagy tudja magáról,hogy ke-
vésbétoleránsaz el� adásokszínvonalátillet � en,
akkorüljön közelazajtóhoz,s diszkrétensurranjon
ki egy kedvez�  pillanatban.

További finomítást kívánnak a „hátsó-
videóban”kulmináló szotyolázásiszokások.Telje-
sen rendbenvan, ha valaki a sorosm� vészfilmet
csak az agym� ködésrerendkívül kedvez� hatású
olajos magvakrágcsálásamellett tudja igazánél-
vezni - még mindig jobb, mintha dohányozna.
Csakhogyez is, mint minden szenvedély,meg-
annyi melléktermékkeljár. A padlósz� nyeg egyet-
len szotyolamez� . Mint egyvidéki kultúrház,s no-
ha azok vagyunk magunkis, ennyireazért ne le-
gyünk vidékiek. Kísérletezzünkki inkábbúj mód-
szereket;alig használt nylonzacskó,papírpohár,
feltépettboríték,pizzásdoboz,bármi üreges.Egy-
általán: ne köpködjünk a földre!

Következ�  számban folyt. köv.
ERDÉLYI ÁGNES

A kollégiumi könyvtár ügyeleti rendje:

OLVASÓTERMI ÜGYELET

(hétf� t � l csütörtökig 17.00 - 20.00)

HÉTF
�

Bálint Olivér (7. szoba)
KEDD Joó Péter (7. szoba)
SZERDA Besenyi Péter (V/7. szoba)
CSÜTÖRTÖK Hirdi László (V/1. szoba)

KÖLCSÖNZÉSI ÜGYELET 
(hétf� t � l péntekig 20.00 - 21.00, vizsgaid� szakban szerdán 20.00-21.00)

HÉTF
�

Hatos János (17. szoba)
KEDD Schmidt Szonja (15. szoba)
SZERDA Égerházi László (2. szoba)
CSÜTÖRTÖK Puskás Nikoletta (3. emeleti szeniori szoba)
PÉNTEK Balatoni Andrea (29. szoba)

Kollégiumi programok esetén a kölcsönzési ügyelet változhat, ezzel kapcsolatban délutánonként az
olvasótermi ügyeletesnél lehet érdekl� dni.
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MEGÚJULT A KOLLÉGIUMI KÖNYVTÁR

A szemfülesebbolvasókmár bizonyáraészre-
vették,hogyúj helyreköltözöttésegybenmegis
szépülta Móra FerencKollégium könyvtára.A
vizsgaid� szakvégénhangzottfel el� szörazépü-
letben a sokatmondókopácsolás,s a felületes
szemlél � kezdetbencsupán annyit vett észre,
hogykicsit kaotikusabblett azuhanyzóhasznála-
ta. Azonbana k � m� ves bácsik titokban egybe-
nyitottákaz egykorizeneszobátésfonót azalag-
sorban,így megkezdhettüka könyvtári állomány
átköltöztetését.Február 10-énnagycsinnadrattá-
val bezártunk,azzal a naiv elképzeléssel,hogy
potom egy hét alatt elrendezünk mindent. Azt
perszeegyikünksemgondolta, hogy magaa TÉ-
BOLY következik…

Napokonkeresztüléjszakáinkatalvás helyett
komoly fizikai munkávaltöltöttük (tényleg…),s
az ismer� sök kezdtékrosszallóannézni karikás
szemeinket.Szerencsére,amikormárvégképpel-
vesztettüka reményt, hogy egyszervégzünk a
munkával,segítségünkresietettegy kollégisták-
ból álló elit alakulat,s ripsz-ropsz(további egy
hét alatt) befejeztük a legéget� bb teend� ket.
Március 3-án este végre kinyitottunk.

Talán érdemesvisszapillantaniarra, miért is
volt szükségegyúj könyvtárkialakítására.Kicsit
furcsán hangzik — hiszen könyvtári állomá-
nyunkmesszegazdagabb,mint a legtöbbhasonló
intézményé—, mégis“áldatlanok” voltak az ed-
digi állapotok.A rengetegkönyv egy piciny he-
lyiségbevolt — szószerint— bezsúfolva,s bár
minden este tartottunk ügyeletet, ez ekkora
könyvállományhozképestigencsaksz� k kihasz-
náltságotjelentett.Ennekmegfelel� en az új he-
lyiség kialakításánálleginkább ezen problémák
orvoslását tartottuk szem el� tt.

Tekintsük végig, miben lett szebb, jobb és
praktikusabba kollégium könyvtára.Az esztéti-
kai tényez� kre nemtérnékki, javaslom,minden-
ki gy� z� djön meg err� l a saját szemével.
Viszont, ami lényeges,hogy a nagyobbhely le-
het� vé tette számunkraa szell� s, szisztematikus
elrendezést,így szemelékerülteka korábbanel-
dugott könyvek is. Ami a legjelent� sebbválto-

zás, hogy bevezettük az OLVASÓTERMI
SZOLGÁLATOT, azaz hétköznaponként17 és
20 óra között a könyvtár teljes állományát
helyben, kézikönyvként lehet használni, míg
kölcsönzésiügyeletettovábbrais 20 és 21 óra
között tartunk.

Haddragadjammegaz alkalmat,hogy képze-
letben végigvezessemaz olvasót birodalmunk-
ban, a könyvtári polcok között. Akik gyakran
megfordulnaknálunk,tudják,hogya társadalom-
tudományokterénigengazdagkönyvtárianyagot
tudunk felmutatni. A történelem-és irodalom-
tudományoknaktalán nincs is olyan területe,
mellyel kapcsolatban ne tudna valamilyen
érdekesdolograbukkanniam� kedvel� ésaszak-
ember egyaránt. Szintén sok filozófiai, vallás-
tudományi és pszichológiai témájú könyvünk
van, nagy a szótárállományunk(a legfontosabb
nyelvek szótáraiból mindig benntartunkegy-egy
példányta fordítókszámára),semellettmegtalál-
hatóka többi tudományágaklegfontosabbm� vei
is. Nem tudommegállni,hogy ne térjek ki az én
“szívemcsücskére”: a természettudományokpol-
cára.Habár itt közel semtalálhatóannyi könyv,
mint a társadalomtudományokkalkapcsolatos
feliratok mögött,érdemesegy pillantástvetni er-
re is, hiszennagyon sok hasznosdokumentum
lelhet� fel, különösena matematikaiés kémiai
tudományokkal kapcsolatban.Fontosmég meg-
említeni,hogy végrerendez� dött a nyelvkönyv-
tár sorsa,amikor egyesülta “nagy könyvtárral”,
így már akadály nélkül kölcsönözhet� k a nyelv-
könyvek ésszótárak.Végezetül,helyet kaptaka
polcokona let� nt korok könyvei:azolvasókked-
vükre “mazsolázhatnak”az orosz nyelv� köny-
vek között valamint az “ideológiai különgy� jte-
ményben”. 

Ennyi ízelít� után,remélem,sikerült sok kol-
légistánakfelkelteni az érdekl� déséta Móra Fe-
renc Kollégium könyvtára iránt. Szeretnék
mindenkitarrabiztatni, hogy látogassa,használ-
ja, ésmindenekel� tt becsüljemegkollégiumunk
könyvtárát,s forduljon bizalommala könyvtáro-
sokhoz, ha segítségre lenne szüksége.

TÜCSÖK
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Koli Karácsony

Idén Verbói Barbit és engem
ért az a megtiszteltetés,hogy a
karácsonyi m� sort megszervez-
hettük.Nem volt könny� feladat,
dea végéreösszeállta m� sorterv
és szinte zavartalanulm� ködött
minden.A nagy napotkülönféle
el� készületek el� zték meg. 

El � szöris a kollégium adventi
koszorújána gyertyákatvasárna-
ponkéntközösengyújtottuk meg.
Ilyenkor jó volt látni az egy-
begy� lteket, mert egy nagy
családrészesénekérezhettükma-
gunkat.Ezen kívül a szemeszter
utolsóhetébenmézeskalácssütés-
ben és díszkészítésbenvehettek
részta kolilakók. Ebbennagyse-
gítséget nyújtott Marika néni,
akinekezútonis köszönjüktürel-
mét és kitartását. A hétf� n és
keddenelkészítettmézeskalácsok
és díszeka kollégium fájára ke-
rültek. A karácsonyfastílszer� en
a nagyterembenkapotthelyet,hi-
szenitt került sordecember11-én
a kollégiumi karácsonyi m� sorra.

A teltházas m� sort Horváth
Adriennvezette.A betlehemezés-
hezcsakazutolsópillanatbanállt
összea csapat, így már voltak
párana közönségsoraiban,ami-
kor méga f � próbazajlott. Ennek
ellenéreder� s volt a hangulata
m� sor nyitószámánálPapp Éva
beköszönt� szavaiután.A betle-
hemezésután következteka ki-
csit komolyabb hangvétel� m� -
sorszámok.Így például hallhat-
tunk népdalokatIllés Zsuzsától,
egy áriát RagányZoltántól, egy
csellódarabot Vinczi Rékától,
verseketBenei Fédrától, Székely
Annától és András L � rinct� l. A
karácsonyim� sort a kollégiumi
színjátszóköráltal megrendezett
darab,A kis gyufaáruslányzárta.
Ez a darabméltó befejezésevolt

az amúgy is emelkedett és
ünnepélyes hangulatú m� sor-
nak. 

Ezzel azonbannem fejez� -
dött be a koli karácsony.A m� -
sorvezet� mindenkit felkért a
Csendes éj kezdet� dal elének-
lésére, majd éneklés közben
csillagszórók gyúltak. A ki-
áramló közönséget szaloncuk-
rokkal ajándékoztuk meg,majd
az alagsori büfébe invitáltuk,
ahol mézeskaláccsal,naranccsal
és szaloncukorral teli asztalok
várták az odaérkez� ket. Gyer-
tyák gyúltakéshamarosanmeg-
telt a büfé.Kint ácsorogtak egy
páran,mert márnemkaptakhe-
lyet, ezért újabb asztalok és
székek kerültek a helyiségbe.
Végül elkészülta várvavárt tea
is, amivel mindenkolilakó csil-
lapíthatta szomját. Meghitt
hangulatban beszélgettek
továbbaz emberekegészenhaj-
nalig.

Számomraörökemlékmarad
ez az este. Ajándék, hogy
annyian segítettetekaz el� ké-
születekbenéshogy annyianle-
jöttetek.Remélem,mindannyió-
toknak tudtunk egy kis örömet
szerezniezenaz esténés még
sok ilyen kellemes percet fo-
gunk eltölteni egymással.

Köszönettel:
GAÁL  ANNA

Farsang 2003

Február 27: egy csütörtök
este, melynek során eljött az
idejea kolibanegyújabbközös-
ségi összejövetelnek.4-5 évvel
ezel� tt rendeztekel� szöra Mó-
rábanfarsangot,és azótaez az
eseményis a hagyományosren-
dezvénysorozat része lett.

A helyszína megszokott(az
alagsori tornaterem),de a m� -

sort levezényl� k sem ismeretle-
nek: Gaál Anna és FarkasPéter
(két jól ismertkollégiumi egyéni-
ség). Ami viszont szokatlan: a
pontos kezdés! Ez magukat a
szervez� ket és a szerepl� ket is
meglepte. Az este elején már
népes közönség várta, hogy ki
lesz a legötletesebb.

Az utóbbi id � bensajnoskeve-
senvállaltakegyénifellépést.Ez-
zel ellentétestendenciátindított
meg Égerházi Laci, aki rögtön két
szerepbenindult; � kezdett,mint
fekete lyuk. A csoportok közül
els� ként a 25-ös szoba baráti
társaságátláthattuk, Tarot kár-
tyákként. A 35-ös szobábólkét
apácaés egy “fiatal leányzó” la-
tin táncot lejtett, majd Égerházi
Laci, a boszorkánytért vissza.A
múmia után az egyéniprodukci-
ók legsikeresebbike, az abszolút
gy� ztesNyári Bin-Ladenmutatta
be “terveit” (egy épületetés egy
repül� gépet); ezzel vitte a kate-
góriaels� helyétésa közönségdí-
jat is. Hangulatfény mellett a
Moulin Rouge legismertebbbe-
tétdalára,a Lady Marmalade-ra
táncoltak Szilágyi Szilviék.
Nagyszer� en felkészült csapato-
kat láthattunk; érkezésisorrend-
bena 29-esszobafutott be utol-
jára, de a Titanic igen modern
feldolgozásaazels� helyrejuttat-
ta � ket. És jöttek a díjak: torta,
pezsg� , rágó, naptár és így
tovább.

Egy gyönyör� en feldíszített
terembenélvezhettükaz idei far-
sangot. Azt a farsangot,amelyen
- minden igyekezetellenére- a
technikaátmenetileg felmondtaa
szolgálatotés a buli sem ment
zökken� mentesen.Jelmezek,öt-
letek,arcokés társaságok;vidám
néz� k, pörg� s m� sor, Eta néni
fánkjai és tánc reggelig (vagy
tovább): hát nem ez a lényeg?

LUTZ GÁBOR
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„Van valakinek egy diákja?”

- kollégiumi életkép-

Alaphelyzet:a móralakóleballaga gépterembe.
Vegyük azt az esetet, hogy nincs sürg� s vagy
nagyonfontosdolga,csaka leveleit szeretnémeg-
nézni, meg küldeni esetlegnéhánysms-t. Ideális
esetbena naiv móralakómagáhozveszia diákiga-
zolványát,mertezt tanultaa szobatársaitól.Ésmert
a liftre várva a házirendbenis elolvasta,hogy a
gépteremkulcsát diákigazolványellenébenlehet
felvenni a portán. 

Maradvaaz ideálisesetnél,a gépterembencsak
ötenvannak,teháta mi móralakónkténylegel tud
küldeninéhánysms-t, esetlega sporthíreketis elol-
vassa,feltévepersze,hogy AndréAgassinempat-
tanfolyton a képerny� közepére,arraösztönözvea
felhasználót,hogy „azzzonnalde rögtön” vegye
meg az új Kiát. Móralakónk elszörfölget darab
ideig, pont egy izgalmas és humoros levél
olvasásábafeledkezik,amikor egy távozóegyéna
diákigazolványuk átadására szólítja fel a
jelenlev� ket.

Történetünkh� se naiv ugyan,de azt már tudja,
hogy ilyenkor mindenki úgy tesz,minthasüketés
vak, de f � képpenegyáltalánnem jelenlev� lenne.
Jelenesetbensincsezmásként,tehátgéptermez� nk
vérz� szívvelátnyújtjaigazolványát.És látja jöv � -
jét: ha innen távozni kíván, komoly harcokatkell
majd vívnia. De nem azért látja � jöv � jét, mert
különleges,mondhatnivátesziképességekkelren-
delkezik,csupántapasztalatairahagyatkozva jutott
erre a megállapításra. 

Ugyanis az igazolvány átadásánakigen meg-
gondolatlanelkövetéseután rendszerint a követ-
kez� k történnek:a móralakóbefejeziténykedését,
miután megharcolt André Agassival, elolvasta a
sporthíreket,küldött sms-t, szóval tényleg nincs
már mit tenni. Összepakolászik,feláll, és közepes
hanger� vel, finom ésmegnyer� mosollyala követ-
kez� t kérdezi: „Van valakinek egy diákja?” – A
gépteremteljes közönségeb� szen csépeli a bil-
lenty� ket, se lát, se hall. A móralakómosolyave-
szítegykevesetfinomságából,köszönhet� en azok-
nakaz elmélyültengépel� knek is, akik a jelek sze-
rint (papírkazlak,könyvek, lakáskulcs, telefon,ká-
vé, pénztárca,stb.)nemvégezneka közeli jöv � ben

(mégéjfél el� tt, például),mégsemtartanakmaguk-
nál diákigazolványt.A helyzetorvoslásárairányuló
következ� kísérleteegynémilegmáremeltebbhan-
gú kérdés: „Tudtok adni egy diákigazolványt?”
Megesik, hogy erre már reagál valaki: „Nálam
nincs.” „Én mindjárt végzek.”„Nem vagyokkole-
szos.” (ez a kedvencem).A móralakó türelme is
véges,úgyhogyvégs� elkeseredésébena következ�
kijelentéstteszi: „Vagy ad valaki egy diákot, vagy
kénytelenleszekbezárni.”Ez általában hatni szo-
kott, deel� fordul az is, hogyüvegestekintettelbá-
mulnak szegény delikvensre, aki elkezd azon
gondolkodni,hogyvajonugyanazta nyelvetbeszé-
lik-e, � mega hallgatóság.Végül perszemegoldó-
dik a probléma,deaki hajlandódiákjátólmegválni,
éppoly kelletlenül teszi, mint tették azt el� tte az
el� z� áldozatok.Ésnemazért,mert lustáklemenni
a portára,vagy,mertigazolványnélkül nemtudnak
csetelni, hanemels� sorbanazért,mert � k is ponto-
san tudják, hogy nekik sem lesz egyszer� bb dol-
guk, ha távozni óhajtanak, mint volt az el� z�
próbálkozónak. 

Pedigcsakannyit kénetenni,hogyMINDENKI
fogja a kis igazolványát(igazánnemfoglal sokhe-
lyet), ésúgy ballagle a gépterembe.Az is, aki csak
a leveleit akarjamegnézni,meg az is, aki épp az
évfolyamdolgozatátkészüllegépelni.Ésakkornem
lenneeza folytonosküzdelem,ésid � vel megtanul-
nánk, hogy nem kell aggódni,odaadhatjukazt a
nyüves diákot, mert lesz mivel kicserélni, ha
végeztünk.

* * *
Történetünkh� seaképzeletszülötte.De nagyon

hasonlít több valódi móralakóra. F� leg azokra, akik
mindig lecipelik a diákjukat, mindig odaadják,
mert másnálúgysincs, és aztánmindig küzdenek
egy másikért. Nekik nem szólt a tanmese,nekik
csak köszönöm, hogy ilyen kitartóak.

Kedvesdrágatöbbi (nem képzeletbeli)mórala-
kó! Együtt élünk itt, ha eddignem t� nt volna fel.
Apróságnakt� nik ez az egészdiákosdi, dea békés
együttélésnagyonsokszorilyen apróságokonmú-
lik. Nemlehetne,hogymegkönnyítsük,delegalább
ne nehezítsük egymás (és a magunk) életét?

KAT@
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Burját-magyar kapcsolat(ok) a harmadik évezredben

- Baiarma és Béla: egy páratlan páros a negyediken - 

Amikor a negyedikemeletisenio-
ri szoba ajtaján kopogtatok, egy
magas,bajuszosfiatalembernyit aj-
tót. � Kempf Béla, aki feleségével,
Baiarmával kettesbenlakik ebbena
kis szobában.Estérebeszéltünkmeg
id � pontot, hogy a Móra Nyúz szá-
márabeszélgessünk,de a kés� i id � -
pont ellenéremég mindkettenjavá-
bandolgoztak – szó szorosértelmé-
ben vállvetve, hiszenegy kis aszta-
lon két számítógéphelyezkedik el,
el� tte két szék közvetlenül egymás
mellett, “jól ellökdössükegymást”–
mosolyogBaiarma.Amúgy a szoba
telis-tele könyvvel – igazi bölcsész-
lak, na. “Már egyszer� en sehogyse
férünk – panaszkodik Baiarma -,
mindenhol cikkek és könyvek
vannak,még a vécébenis, s� t: nap-
közbenmég az ágyon is könyveket
tárolunk. És még harminc dobozzal
van Pesten.” 

Férj és feleségegyarántaltajiszti-
kával, azonbelül is mongolisztikával
foglalkoznak,mindkettenaz SZTE-n
PhD-znek. Béla esetébenez még
nemis volnaolyankülönös.De hon-
nan csöppentide Baiarma?“Ulan-
Udéb� l, az Oroszországhoztartozó
Burjátia f � városábóljöttem” – kezdi
elbeszélését.“Általában azt szoktam
még hozzátenni,hogy a Bajkál-tó
partjáról.A Bajkál a legmélyebbtó a
világon, emellett a legtisztábbviz�
is. A mi nyelvünkönegyébkéntnem
tó, hanemtengera neve,mert hatal-
mas,mély éstiszta.De nemsósa vi-
ze,emiattnevezikmásnyelvekentó-
nak.” Baiarmafényképeketveszel� :
Bélával a Vörös téren, egyedül a
Bajkál-tó partján- lassanoldottabbá
válik a társalgás.Beszélgetünkarról,
hogy a burjátok mongol nyelv� nép
(létszámukma kb. 500 000 f � ), akik
a 17. századtólfolyamatosanorosz
befolyásalá kerültek,s ma is Orosz-
országterületénél a burját népesség
dönt� többsége. Vannak azonban
szép számmal burjátok a Kínához
tartozó Bels� -Mongóliában is. A

burjátok keleti része általában
buddhista, s tibeti vagy mongol
nevet visel. A nyugati burjátokat
er� sebb orosz hatás érte, orosz
neveik vannak, és
megkeresztelkedtek, bár nagy
részük ma is a sámánizmusnak
hódol. Baiarma egyébként inkább
keleti burjátnakvallja magát,habár
édesapja nyugati burját, Baiarma
neve (Khabtagajeva) mongol
eredet� , a khabtagaj szó pedig
mongolul “vadtevét” vagy “lapost”
jelent. Egyébként szomorú, de a
burjátok nagy része ma már nem
beszéli az anyanyelvét, csak az
oroszt - mint azt Baiarmától és
Bélától megtudom. 

“Miért is jöttem
Magyarországra?– folytatja Baiar-
ma. El � ször is a férjem miatt, a
szerelem miatt. Ulan-Udéban a
Keleti Nyelvészeti Tanszéken
tanultam,s kaptamegy ösztöndíjat,
amivel egy évet eltölthettem
Mongóliában, az ulánbátori
egyetemen. Ott ismertem meg
Bélát. A külföldi diákok
kollégiumában laktam, egyszer
jöttek hozzánk magyarok, s � is
köztük volt. Én nagyon tetszettem
Bélának, � nagyon udvarolt... –
mesélimosolyogva. Esténkéntsokat
beszélgettünk a magyar
mongolistákról, köztük Ligeti
Lajosról, bár meg kell mondanom,
hogy én akkoribanmég nem sokat
tudtam Magyarországról, azt
viszont hallottam, hogy jó ott a
Kelet-kutatás.Aztán Béla mondta,
hogy jöjjek Magyarországratanulni.
De nagyon nehéz volt, a szüleim
természetesen nem voltak
elragadtatva az ötlett� l.” De a
szül� knek nem volt mit tenniük,
Baiarma eljött otthonról. A
tudásvágyés a szerelemúj utakra
vezették � t. “Engem mindig a
mongolisztikaérdekelt,illetve azal-
táji nyelvrokonságkérdése– meséli
az érintett. Emellettmindig érdekelt

a turkológia, különösena török és a
mongol nyelv kapcsolata.De kint
turkológiát nem tanítanak, csak
mongolisztikát, meg mandzsu
nyelvet.Ezértjöttemide.Altajisztika
tanszékegyébkéntaz egészvilágon
csakháromhelyenvan:azUSÁ-ban,
Németországban,meg itt. És itt a
legjobba világon, Szegeden.Engem
f � ként a nyelvészetfoglalkoztat, s
azt itt kiválóan m� velik: Róna-Tas
Andrásés Berta Árpád tanáruraktól
rengeteget tanulok.”

Amikor a készül� munkáról kér-
dezem,Baiarmanagyotsóhajtvanéz
a számítógép(ek) irányába.
“Disszertációm témája: mongol jö-
vevényszavaka tuva nyelvben –
világosít fel. A tuva egy szibériai
török nyelv, a török nyelvek legar-
chaikusabbika.A mongol nyelv pe-
dig erre gyakorolta a legnagyobb
hatást.A Tuva Köztársaságis Orosz-
országbanvan, Mongólia ésBurjátia
határolja.Kb. 2-300 000 emberbe-
szélhetia tuva nyelvet.A munkámat
aznehezíti,hogynemlétezikmongol
etimológiai szótár, így aztán nehéz
megállapítani a tuvábanlév� mongol
eredet� szóról, hogy az valóban
mongol-e, vagy pedig a törökb� l
került a mongolba, s úgy a tuvába.
Már négy éve írok err� l, de még
mindig nem látom a végét.” 

Baiarma és Béla több órát is
tartanak altajisztika szakosoknak.
Baiarma tanít burját nyelvet, régi
irodalmi mongolt,oroszszakszöveg-
olvasást, és közösen oktatják a
mongol nyelv történetét. “Én régi
mongollal foglalkozom, mongol
történeti morfológiával – fordul fe-
lénk Béla, s a munkájátfélbehagyva
� is bekapcsolódik a társalgásba.
Pestenvégeztemmongol szakon,de
inkább a szegediegyetemetválasz-
tottam, mert engemis a nyelvészet
érdekelels� sorban,Pestenpedig in-
kábba mongolkultúrára,tradíciókra
helyezik a hangsúlyt, nyelvészettel
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nemfoglalkoznak.”“És itt vana leg-
jobb tanszéka világon!” – vágközbe
Baiarma. “Igen, egy olyan tudósi
magatartás uralkodik ezen a
tanszéken, hogy tényleg tudsz
tanulni, és odafigyelneka diákokra,
különösena PhD-sekre” – mondja
Béla, jelezve, hogy e kérdésben
teljes az egyetértésa famíliában.
“Béla egyébkéntaz én tanítványom.
T � lem tanult mongolul, most meg
már úgy érzem,hogy szégyenszemre
jobban tudja a mongolt, mint én” –
mosolyog Baiarma.

BaiarmaésBéla itt Magyarorszá-
gon házasodtakössze.Az esküv� re
Baiarmánakcsaka húgatudotteljön-
ni. “Apukám ésanyukámmégsosem
voltak itt – meséli Baiarma -, “de
mostnagyonszeretném,ha végre si-
kerülne eljönniük. Anyukám úgy
kéthavontaír levelet, általábanlega-
lábbhúszoldalt. Ésa levelei nagyon
tanulságosak.Húgommalviszontna-
pi kapcsolatbanvagyunk az interne-
ten keresztül.”“Anyukája egyébként
nagyonhíreskölt � n� Burjátiában” –
újságolja Béla. 

Baiarma azt is elmondja, hogy
rokonai nagyonszeretikBélát, mert
beszélburjátul.Megtudomt � le, hogy
a burjátok azt hiszik, genetikai- és
nyelvrokonságban állnak velünk,
magyarokkal. “Úgy tartják, Pet� fi
Sándor Barguzinban halt meg, és
még volt kint burját felesége,s� t
gyerekeikis születtek.Viccesenazt
szoktammondani,én Pet� fi Sándor
unokájavagyok” – tréfálkozikBaiar-
ma, akinek édesapjaegyébirántbar-
guzini burját...  

Beszélget� partnerem bevallja,
félt, mikor ide érkezett tanulni. Félt,
mert kevésnekérezte a tudását,és
félt, mert egyáltalánnem beszéltea
nyelvünket. “Idejöttem vörös diplo-
mával, és dobhattama vécébe.Ott
kint teljesen mást tanítanak.Róna-
Tas tanár úr szoktamondani,hogy
azt kell csinálni,amivel másoknem
foglalkoznak. Odakint ezer éve
ugyanazt tanítják, s szerintem
nagyongyengea tudomány”- jegyzi
megBaiarma. “De módjuk sincsrá –
vesziát a szóta férj -, nincsenekkap-

csolatban a modern irodalommal,
még Moszkvábase jut el minden,
nemhogy Szibériába.Oroszország-
ban egy hosszabbhétvégén meg
tudsz írni egy disszertációt, ha
ügyes vagy, és ez nem vicc.” “Itt
nagyoka követelmények– helyesel
a feleség-, nemlehetgagyit írni. A
szegedi tanszék nagyon híres a
világban.Aki itt végezés doktorál,
azt nagyra becsülik a tudományos
életben.A diákjaimbanis eztszeret-
ném tudatosítani.Nagyon szigorú
vagyok,Béla volt a tanárom” – ne-
vet. “Pestentanítottammongolt, és
úgy lettem híres, hogy a diákjaim
leizzadnakaz órán” – magyarázza a
“tanár” szintén mosolyogva. 

“Amikor idejöttem,nem tudtam
magyarul– taglalja tovább a beil-
leszkedésnehézségeitBaiarma.Egy
családnállaktam,akik nem nagyon
beszéltekidegennyelvet, csak egy
picit angolul, t � lük sokat tanultam
magyarul.Aztán bekerültema Her-
man Kollégiumba, ahol Béla is
lakott, s rá voltam kényszerítve,
hogy megtanuljam a nyelvet.”
“Egymássalugyanisnemmagyarul,
hanem f � leg mongolul beszélget-
tünk, nemt � lem tanult magyarul”–
egészíti ki a férj. 

Aztán a hobbijukról faggatom
� ket. De mindketten kijelentik,
hogy legtöbb idejüket a tudomány
veszi el. “A tanszék ellát minket
feladattal” – emeli ki Béla. “Én
amúgyaz operátszeretemnagyon–
mondjaBaiarma-, csakmár régóta
nemvoltam,mertBéla nemnagyon
kedveli. Gyerekkoromban sokat
jártunk a családdaloperába,húgom
pedig operáttanul Péterváron.Béla
a mozit szereti, a félelmetes
filmeket, a horrorfilmeket.”
“Múltkor megnéztüka Penge2-t, és
Baiarma az els� tíz perc után
megkérdezte,sokáig tart-e még” –
meséli nevetve Béla. Megtudom
még, hogy régebbensokat jártak
moziba, de mostanságerre nem
nagyon jut idejük, meg hogy
nagyon szeretnek könyveket
vásárolni, s a munkájukhoz
nélkülözhetetlen idegen nyelv�
szakirodalmakat külföldi útjaikon

szerzik be. Baiarmaazt is elmeséli,
hogycsakmagyarételeketf � z, mivel
Béla csak ezeketeszi meg. “Otthon
nagyon jó szakács hírében álltam.
Mikor idejöttemés megcsináltamaz
els� vacsorát,Béla megnézte,kicsit
megszagolta,és azt mondta,ha nem
haragszom, � ebb� l nem eszik,
inkább f � zzek már neki virslit.
Muszájvolt mindentmegtanulniúgy
f � zni, mint azanyósom.Most márén
is jobbanszeretema magyarételeket.
Mikor otthon voltam és magyar
ételeket f � ztem, mindenkinek
nagyon ízlettek. Rengetegreceptet
hagytamotthon, meg pirospaprikát”
– ecseteli élményeit Baiarma.
“Nagyon szeretnénkeljutni Kínába,
Bels� -Mongóliába – veszi át ismét
Béla a szót. Nyelvészeti expedíció
elég régenjárt már ott, pláne innen
Magyarországról. Utoljára Ligeti
Lajos járt ott 1929-32-ben,il letve
kés� bb Kara tanár úr és Róna-Tas
tanár úr, de nyelvészetikutatásokat
senki sem folytatott ott.” “Az én
nagy álmom pedig Bélával közösen
írni egy mongol etimológiai szótárt,
de ehhezsajnosnem elég egy élet!”
– mosolyog Baiarma. 

Sajnálkozvamondjákmindketten,
hogy kevés idejük van a társasági
életre. Barátaik általában a szak-
mabeliekközül kerülnekki. “Mi Bé-
lával mindig – mikor eszünk,mikor
alszunk-, mindig csaka mongolisz-
tikáról gondolkozunk” – összegez
Baiarma. “Azt hiszem,belebolondu-
lunk. Ebbenélünk.A vitáink is szak-
mai jelleg� ek. Sokszor el� fordul,
hogy az órán mondokvalamit, Béla
meg közbeszól, hogy ez nem úgy
van, vagy fordítva, a diákok meg
csaknéznek,hogymostmi van”- ne-
vet. “Ugyanakkorez egy jó kontroll,
hogymegtudodbeszélnivalakivel a
szakmaiproblémákat” - veti közbe
Béla.

BaiarmaésBéla2002szeptembe-
re ótalaknaka Mórában.Itteni életük
azonbanlassanvéget ér. Kin � tték a
szobájukat. “Nagyon szeretünk itt,
igazábólnem is akarunk elmenni” –
mondják egyszerre, mintha csak
összebeszéltekvolna. “Ez egy olyan
ugródeszka,hogy bárki összetehetia
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kezét,aki kap egy ilyen lehet� séget”
– vélekedikBéla. “Béla mégmindig
mondja, hogy ne menjünk, de
egyszer� ennemférünkmár” – mutat
megint a könyvekkel,cikkekkel teli
polcokra és dobozokra Baiarma.
Aztán megkérnek, feltétlenül
tolmácsoljam köszönetüketErdélyi
Ágnes igazgatón� nek, hogy
lehet� séget adott nekik az ittlakásra. 

Lassanbúcsúzkodnikezdek.Bai-
armamég kölcsönad egy könyvet a
Bajkál-tóról és egy másikata burjá-
tokról, Bélapedigküld nekeme-ma-

ilben egy rövidke anyagota burjá-
tokról, ami egyébkéntaz alapjátké-
pezte annak az el� adásnak,amit
tavaly tartottak a Mórában. Én
pedig megígérem, hogy feltétlen
megmutatom nekik a cikket, miel� tt
megjelenik. Béla mesélt ugyanis
egy aranyos történetet, miszerint
egyszer Ulan-Udéban készítettek
velük egy interjút, majda megjelent
cikkben egy szó sem volt abból,
amir� l beszéltek. “Tele volt ét-
terem-reklámokkal például –
emlékszikvisszaBéla a történtekre.

Az újságíró állítólag megkérdezte,
mi a kedvencételem,és én állítólag
mondtam,hogy mi, s ráadásulaz is
csak egy bizonyosétteremben.”“És
közben Béla utálja azt az ételt!” –
vigyorog Baiarma. Én mindenestre
megígéremnekik, hogy “csakis az
igazat” írom, s el� re megmutatom
nekik az elkészült cikket. Aztán
elbúcsúzomt � lük. Kés� re jár. Béla
bezárjaaz ajtót, aztánvisszaülnek a
számítógépeikhez. A munkának
folytatódnia kell...

PINTÉR LAJOS

Remélem, zavarok...

Kollégiumunkbanbiztosansokanhallottakmár lágy fuvolaszót, de lehet,
hogy még többenvannakazok, akik nem tudják, hogy kinek köszönhetjük
ezeketa dallamokat.Az ifjú m� vésztehetségetGál Szilviánakhívják, aki az
egyetemmásodévesnémetszakoshallgatója,éskollégiumunkbanis második
évét tölti. 

Szilvi Kiskunhalason született, és a békéscsabai Bartók Béla
Zenem� vészeti Szakközépiskolábanérettségizett1997-ben.Mint elmondta
nekem,ezutándönt� és meghatározóévek következtekszámára,melyek a
tapasztalatszerzésreés a német nyelv elsajátításárairányultak, hiszen Grazbantöltött három évet a
Zeneakadémián.. „Kollégiumban laktamosztrákdiákok között, magyarszót alig hallottam,de sikerült
néhányigazi barátotszereznem”-summázzaSzilvi a graziéveket.Ott egészenmása zeneioktatás,a ze-
neivilág, ésegyáltalánmagaazélet,melyértnaprólnaprakeményenmegkellett küzdenie.De Szilvi vé-
gül is a harmadikév végénúgy döntött,hogyhazatér.„Nehézvolt ezta döntéstmeghoznom,denembán-
tammeg,hiszenegészenúj, mer� benmástávlatoknyíltak megel� ttem…” Az ausztriaiévekután2001-
benfelvételizettide,a SzegediTudományegyetemre,ésa szakválasztásábannagymértékbenközrejátszott
anémetirodalomiránti érdekl� dése.A továbbiakbansikereir� l kérdezemSzilvit. Biztossokanhallottatok
arról, hogy decemberbenels� helyezéstért el az EgyetemiZeneiVersenyen.Kísér� je egy zseniálisifjú
zongoram� vészn� , Peth� Vill � volt, aki akonzervatóriumkorrepetitora.Természetesennemezvolt Szilvi
els� komoly eredménye.Már középiskolásévei alatt is nagy sikereketért el, pl. amikor 1995-bena
Békéscsabai Fuvolakvartettegy nemzetközifesztiválonvitte el a pálmát,melynekegyik tagja Szilvia
volt. Ezt a sikert CD-felvételéskülönböz� meghívásokkövettek.Szilvi mégisaz1999-benés2001-ben
elért els� helyezésekre a legbüszkébb. Ezeken a Balassagyarmatonmegrendezettnemzetközi
versenyeken1945utánszületettmagyarm� vek csendülnekfel. Szilvi MadarászIván - TandoriDezs� :
”Talizmán” cím� alkotásávalnyertemega tavaly nyári versenyt.A m� érdekessége,hogy a különböz�
részekaz elektronika(effektek) segítségévelrészr� l részremásképpenszólalnakmeg,melyneka költ �
verse egy keretet ad.  

Szilvia legutóbbmárcius11-éna GrandCafébanlépett fel, ahol franciaimpresszionistam� vek hang-
zottakel. Az estérdekessége,hogyÁbrahámIstvánfest� m� vészezendaraboktólihletett grafikái olvad-
tak össze a muzsikával.

KAJCSA SZILÁRD
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Musical a Mórában – El
�
adja: Ragány Zoltán

„El � szöris köszönetteléshálávaltartozomezért
azinterjúért.Úgy gondoltam,hogyezannyiranem
szélespublicitást igényl� hír, de amikor kiderült,
hogyegyesekszerintmégisaz,megmondom� szin-
tén,hogyörömmeltöltött el aza lehet� ség,hogya
Móra Nyúz ezen számábanegy oldalt nekem
szentela szerkeszt� ” - kezdtea beszélgetéstRa-
gány Zoltán, akivel közelmúltbéli dalos sikerei
kapcsán ültem le egy félórára

-Szerintem, ha a kollégiumból valaki valami-
lyen széperedménytér el, az mindenképpenem-
lítésre méltó.

-Köszönöm. Szóval meghirdették több
kategóriában az Egyetemi Zenei Versenyt. Az
énekesm� fajok népzeneiés komolyzenei,illetve
ahhozközelálló alkategóriákravoltak osztva,ésén
az utóbbiba neveztem,ahol különdíjat szavazott
meg nekem a zs� ri. Az indoklásbanelmondták,
hogy nem számítottak arra, hogy bárki is ebbena
m� fajbanpróbálkozik, azonbana produkciómúgy
leny� gözte � ket – � k fogalmaztakígy -, hogy úgy
gondolták, egy különdíjat megérdemlek. Mint
utóbbmegtudtam,kollégiumunkegy másiklakója,
Liska Zsanett szintén nevezett, azonban egy
sajnálatos betegség miatt nem tudott részt venni. 

-A vesenyen milyen darabokkal léptél fel?
-A versenykiírásszerintkét dallal kellett nevez-

ni. KocsákTibor–MiklósTibor musical-operájából,
az Anna Kareninából énekeltemVronszkij áriáját,
az “Álmot küldj, haláloséj!”-t. Ezt már a kollégi-
um is hallhatta.Hangsúlyoztam,hogy ez az egyik
kedvenc daraba repertoáromon.A másik általam
megjelölt darabot,azAlan BaldwinésAlan Michel
Schönbergáltal szerzettMiss Saigonbanszerepl�
számot csak a gálam� soron adtam el� , mivel
versenytársakhíján a versenyenelég volt csakaz
egyiket el� adni. 

-Említetted, hogy repertoárod is van. Ez
alapján azt gondolom, gyakorlott énekes lehetsz.

-1995 körül kezdtemaz éneklésselfoglalkozni.
Fokozatosanegyrekomolyabbszintrejutottam.Ta-
nulmányaimataz autodidaktaszintr� l próbáltam–
bárnemszeretemezeketa jelz� ket magamraalkal-
mazni – professzionalista irányba terelni.

-Szokványos a történet? Tehát: iskolai
kórus, rockzenekarosdi?

-Nem, mindig is a “klasszikus” irányt részesí-
tettem el� nyben, bár a könny� zenei m� fajból is

szívesenadok el� olyan dalokat, amelyekigazán
hangképzésitechnikákatigénylenek.Els� sorbanaz
eredeti el� adótól eltér� stílusban, az általam
elsajátítotttechnikákkamatoztatásával- legyenszó
akár Demjén-, Charlie-, vagy Bikini-nótákról –
énekelek,de az igazi és általamnagyonszeretett
m� faj az a musical.Ez az a pálya,ahol igazánjól
tudok mozogni. 

-Szerettélvolna esetlega Színház-ésFilmm � -
vészei F� iskolára is bejutni?

-Ötszörutasítottákel a felvételi kérelmemet.A
felvételi vizsgaalapvet� en szubjektív,nagyonsok
mindenenmúlik az, hogy kit hogyanértékelnek.
Kétségtelenülfájdalmasvolt felismerni az ötödik
alkalom után, hogy talán már nem kéne többet
próbálkoznom,de semmit nem bántam meg. Ki
meremmondani,hogyboldoggáteszaz,amit most
csinálok.Jól érzemmagamSzegeden,a kollégium-
bankiváló közösségreleltem.Azt gondolom, hogy
azt a tudást, amit a színpadrakészülvén,illetve
egy-kétszerencséspillanatbana színpadonmegta-
nultam,azt nemcsaka jogi pályán,hanemaz élet-
ben is kamatoztatnitudom, ugyanisörökérvény� -
nek tartom Shakespeare-nekazt a szállóigévévált
gondolatát, hogy “Színház az egész világ”.

-Látsz még esélyt arra, hogy hivatásszer� en
foglalkozzál az énekléssel?

-Már csakhobbi szintenéneklek,azonbana régi
kapcsolataimmég megvannak,s viszonylagrend-
szeresenhívnakfellépni. Legutoljáramúlt szomba-
ton a Színház- és Filmm� vészeti Egyetem II-os
operett-musical szakososztályávalvoltam szere-
pelni, ahonnana többségetismerem,akik tisztelet-
beli osztálytársuknaktartanak.Ez nagyonjól esett.
Hosszútávon azt mondhatom, hogy ha majd
gyermekeimlesznek,korábbanfognakezzela m� -
fajjal találkozni, mint az átlag, mélyebb
információik lesznekróla, és általábana színház-
ról, zenér� l is. 

-Mennyire más a koliban és egy versenyen
énekelni?

-Számomra a közönség mindig szent és
sérthetetlen. Aki kiáll a néz� k elé,azmindig a t � le
elvárható legjobbat köteles nyújtani.

-A büfé megnyitóján a Liska Zsanettel közös
duetted sikeresvolt. Hogyan emlékszelerre vis-
sza, és várható-e folytatás?

-Nagyon kellemes emlék számomra ez a
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fellépés.Mindketten ismertük már egymást,csak
nemtudtuk, hogyhasonlóvalfoglalkozunk.Erdélyi
Ágnes igazgatón� felkérésérevolt szükség,hogy
ez a találkozás létrejöjjön. Alapvet� en nem
szeretek próbálni, de Zsanettel tényleg jó volt
együtt készülni, jó volt visszahallani a másik
szólamot,s az is nagyszer� élményvolt, amikor a
szólamok egymást ölelgetve csúcsosodtakfel a
zenei kibontakozásig.A folytatást már elviekben
megbeszéltük,hogy a gyakorlásbanez mikor fog
megvalósulni,azzal kapcsolatbannem szeretnék
jóslásokba bocsátkozni. 

-Utaltál arra, hogy a Vronszkij-szerep az
egyik legkedvesebb a számodra. Ezen kívül
milyen darabokat sorolsz még a kedvenceid
közé?

-Igen, a Vronszkij az nagyjábólmegfelelaz én
hangfekvésemnek,habár a kisvárdai Várszínház-
banLevint játszottam.Szinteaz összesklasszikus
darabotfelsorolhatnámegyébként,de ha egyetki
kellene emelni, akkor az a Nyomorultak lenne.

-Annak, aki nem ismeri ezt a m � fajt, vagy
csakmost barátkozik vele,mit mondanál a mu-
sicalr � l? Mi a jó benne?

-Úgy gondolom,azembera zeneiízlésétáltalá-
bannemtudjameghatározni.Amiért énszeretema
musicalt,az a popularitása;az, hogy könnyebben
elemezhet� . A zeneszerz� , zenekaroldalárólnézve
a dolgot, imádom,amikor megszólala nagyzene-
kar: fúvósok,vonósokegyütt,s kiáll a karmester…
Gyakorlatilagugyanabbana metódusbanzajlik le
egyel� adás,mint egynagyopera, denemkell el� t-
te tanulmányokatfolytatnom, hogy megértsema
történetet,kiírnom, hogymit énekelnek.A klasszi-
kus hangképzés gyakran a szöveg rovására megy.

-És a rockoperákról  mi a véleményed?
-Gyakrannem is teszekkülönbségetrockopera

ésmusicalközött,mint ahogya szakirodalomsem
tesz.Ide már keményebbhangképzésrevan szük-
ség,ami egy-egyklasszikusmusicalbenhátránynak
számít.A rockoperákbóla katarzisinkábbelmarad,

úgy gondolom, ez kevésbé teátrális m� faj.
-És a „hogyan tovább, musical ?” kérdéskör-

rel kapcsolatban mit tudnál mondani? Egyesek
szerint a (hollywoodi) filmmusical már kiürese-
dett, a magyarországi színházi adaptációk
viszont még nem elég érettek.

-Én is így látom.A filmmusicalhanyatlásaegy-
részt arra vezethet� vissza,hogy mások lettek a
néz� i szokások;ma már els� sorbannem zeneiél-
ményértmennekmoziba az emberek,másrészta
filmvásznonnincsmega mitikus varázs.A színház
vonatkozásábantényleg vannak lemaradásaink.
Nyugatonmamáregyprodukciókedvéértépítenek
fel egy színházat,s ha lejárt a játszásijog, lebont-
ják azt. Heti nyolc-kilencalkalommalis játszanak
egy darabot.

-Közbevágok:nem vonja ezmagaután a m � -
faj kiüresedését?

-Nem. Teljes professzionalizálódásrólvan szó;
az én ismereteimszerinta legjobbakatválogatják
ki az énekesek,a zenészekésa táncosokközé.Ez
utóbbiak egyaránt rendelkeznek klasszikus és
dzsesszbalett-háttérrelés iszonyatosdinamikával,
hatalmasodaadássaltáncolnak.A szerepl� váloga-
tásteljesenglobális.Nincs playback, ami Magyar-
országonsajnosazegészennagynev� színházaknál
is el� fordul.

-Kekeckedek még: nem árt ez az egésza
hagyományos „színészkultusznak”?

-De igen, azonbanláthatóa világ egyreinkább
halad az eltömegesedés, az elidegenedés felé.

-Köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál,
további sok sikert kívánok a tanulmányaidhoz
és az énekléshez.

-Kívánom az olvasóknak, hogy hallgassanak
musicaleket, érdekl� djenek a m� faj iránt, mert
mindenképpenérdemes. Új élménnyel lesznek
gazdagabbak.És ha a dolgok szeretetébenel tud-
nak jutni egy olyan szintre,ahovánekemsikerült,
akkor mennyei boldogságbanis lehet osztályré-
szük.

PARTI TAMÁS

Az egyetemi naplópályázat
nyertese

A SzegediEgyetemidén is meghirdettenapló-
pályázatát.A szokáshozh� enszabadonválasztható
egy hét eseményeitmeséltékel a pályázók.Újat a
végeredmény hozott;a mi kollégiumunkgyermeke,
LudmanZsolt lett a büszkenyertes,aki története-

sennemmagyaros,nemis kommunikációs.A 12-
es szoba lakója harmadéves vegyész. 

- A középiskoláskoleszombankezdtünkel a szo-
batársaimmalírogatni. Kis pikánssztorikat,novel-
lákat hoztunkössze,és esténkéntfelolvastukegy-
másnak.Ott mindenki vegyészvolt meg elektro-
technikus. 

- Gondoltatokarra,hogy megjelentetekvalahol
az írásaitokat?
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- Nem,ezeketa novellákatcsakmagunkszóra-
koztatására írtuk.

- A pályázatraviszont naplót kellett írni. Úgy
tudom, hogy nem ez volt életed els�  próbálkozása.

- Több, mint négy éve vezeteksaját naplót.
Középiskolásmásodikoskorombankezdtekvelem
olyan dolgok történni, amiket úgy éreztem,elég
érdekesek ahhoz, hogy papírra vessem � ket.

- Felhasználtad a naplódat a pályázathoz?
- Nem,teljesenkülön készüla kett� . Annyiban

igen,hogyugyanolyanformábanírtam, csaka pá-
lyázat esetébentöbbmindentmagyaráztam,hogy
más is értse. 

- A gy� ztes munkád történeteszerint te egy
rohamokkalküszköd� embervagy, akinekaz álla-
pota válságosra fordul. Van valóságalapja ennek? 

- Ez egy elképzelt legrosszabbjöv� kép, ami
történhetettvolna velem.Ténylegesenvalós,hogy
csökkentettéka gyógyszermennyiséget,amit szed-
nemkell. Elképzeltem,mi lett volna, ha az egész
rosszulsül el. Így a naplóazels� napigigaz,a töb-
bi kitaláció.

- Biztosan feldob, hogy végül Te nyertél.
- Persze,és önbizalmatad. Még régebbenel-

kezdtemírni egy hosszabbvalamit, és ezekután
úgy érzem, hogy be is tudom fejezni.

- Megtudhatunk err� l egy kicsit többet is?
- Egy regénylesz.A címe:Utolsó tánc.A törté-

net már teljesenmegvan,és bizonyosrészekis.
Szerintem egy éven belül kész lesz.

- És mi a terved? Leközlöd majd?
- Azt mégnemtudom.El � szörkészüljönel, az-

tán majd meglátom.Egyébkénta naplópályázattal
is úgy voltameleinte,hogyle semadom.Aztánvé-
gül engedtema barátn� m gy� zködésének.Pedig
úgy éreztem,nemelég jó; jobbra is megírhattam
volna.

- Hát, igen. Szégyellhetedis magad,csak els�
lettél vele.

- Ha tudom,hogy nyerek,jobban kidolgozom.
Utólag sajnálom, hogy nem foglalkoztamtöbbet
vele.

MCM 

Ma még léteznek költ
�
k?

Amikor feltettéknekemezta kérdést,bennemis
megfogalmazódottnéhánymásik,deválaszkéntin-
kább azokra az Irodalmi Móra Estekre utalnék,
amelyek a 2002/3-as tanévben már mögöttünk
vannak, és még el� ttünk állnak.

Az év nema költészetjegyébenindult: a nyáron
alapított Nemodin Színház nem hivatásos
színészei,MárkusJuditésVargaEszteroktóberben
el� adtákaztaz egyfelvonásosszíndarabot,amelyet
IngmarBergmanPersonacím� filmnovellájaalap-
ján a végz� s magyarszakosésjelenlegdramaturg-
hallgató Csikós Ildikó rendezett.A darab � sbe-
mutatójaa nyári ThealterFesztiválonvolt, ésazot-
tani sikerük alapjána MASZK-iroda további hat
el� adást kért t� lük az � sszel.

NovemberbenHazaiAttila olvastafel újabbno-
velláit, valamint KertészImre Nobel-díjaürügyén
a Budapestiskizocím� regényébesz� tt Sorstalan-
ság-idézetét.A felolvasásokközti beszélgetésta
minimalista prózáhozköt� dve Berta Ádám, PhD-
hallgató vezette. Egy másik PhD-hallgató,Tóth
Ákos - mégszinténnovemberben- TéreyJánossal
beszélgetett,akit többekközt versesregényér� l, a
Paulusról, a kortárs költ � khöz való viszonyáról,

m� fordításairól,a színházhozvaló viszonyárólés
terveir� l kérdezte.

Decemberbena kollégium PrometheusTársasá-
gának tagjai Varró Dánielt vallatták verseir� l,
költ � i ambíciója eredetér� l, további terveir� l, a
világegyetemr� l, és versei felolvasásaközött még
igen sok másról.

FebruárelejénRakovszkyZsuzsáthívtuk mega
kollégiumba,de Darvasi László nem tudott vele
beszélgetni,mivel a hóakadályaz est útjába állt.
Egy héttel kés� bb Szörényi László öt órán
keresztültartottaszóvalBitó Lászlófiziológuspro-
fesszort,aki számosbibliai tárgyúregényszerz� je.
A New Yorkban és Budapestenél� szemészpro-
fesszor provokatív kérdéseketintézett a bibliai
történetekhez,amelyeketregénykéntés esszéként
dolgozottfel. A beszélgetésbebevontközönség- a
szerz� nagyvonalúságánakköszönhet� en- jutalom-
ként ezeketa regényeketkaphattameg.Az utolsó
februáriIrodalmi Móra EstvendégeVargaMátyás,
költ � , a PannonhalmiSzemlecím� folyóirat szer-
keszt� je volt. Miután Tolnai Ottó versselköszön-
tötte és ajánlotta Szegednekés a kollégiumnak
Varga Mátyás verseit,Mikola Gyöngyi sokrét� en
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értelmeztea verseket, amelyekb� l felolvasott a
szerz� . Az ezt követ� beszélgetéssorán Tolnai
Ottó és Varga Mátyás egymásköltészetéhezés
olvasmányélményeikhezvaló viszonyukba,majd
mindhármanabbaavattakbe bennünket,hogy mit
jelent nekik a magyarm� veltségegyik fellegvára,
Pannonhalma.

Március 10-én, hétf� n 20 órakor Balla Zsófia
volt a kollégium vendége,akivel Darvasi László
beszélgetett.Március20-án,csütörtökön19 órakor
két kárpátaljai szerz� t, Vári Fábián Zoltánt és Nagy
ZoltánMihályt a PhD-hallgatóIván Zsuzsannakér-

dezi. Az azt követ� héten,27-én szintén csütör-
tökön 19 órakor újfent Darvasi László beszélget
majd Rakovszky Zsuzsával.

TerveinkszerintáprilisbanKiss Lászlókötetbe-
mutatófelolvasóestjére,a miskolci költ � Zemlényi
Attila estjére,valamint NádasdyÁdám és a PhD-
hallgatóBordásSándorbeszélgetésérekerül majd
sor.

TuskaLaci segítségénekköszönhet� en a meg-
hívott szerz� kr � l részletesinformáció található a
kollégium honlapján az esteket megel� z� hét
során.

ÓCSAI ÉVA

Újra elindult a Banzai!

No, nem a Bonanza,hanem a mórások szer-
vezteSzegediMindentudásEgyeteme. És ez lega-
lább akkorát szól majd… ( Te éppen nem tud-
tad? ….psszt! Olvasd ezt!) Hogy mir $ l is van
szó? Csapjunk a lovak közé! Íme:

A szemfülesekmár tudják,hogy eza kollégium
bizonyévr� l-évre egyrekitartóbbanésegyrevehe-
mensebbenharcol, hogy vendégül láthassa az
országilyen vagy olyan szempontbóllegfigyelem-
reméltóbbembereit. Harcapedig, jó szamurájhoz
méltóan,kivétel nélkül eredményes;igazolják ezt
azok az el� adások, amelyekmost már óram� pon-
tossággal ketyegnek bele az életünkbe, hétr� l hétre.

Az idei el� adássorozatazonbanegykicsit mégis
nagyobbatdurranmajd,mint azel� z� évekbenhal-
lottak-látottak. Most ugyanis elég jó hátszelünk van
a szegedi média irányából: cikkezett rólunk a
SzegediEgyetem,a Délmagyarország,KovácsAt-
tila lehengerl� „kampánybeszédét”f � m� sorid� ben
vetítetteél� adásbana SzegediTV, úgyhogy,ha e
rendezvényünknekszemélyiségetkovácsolhatnánk,
az nyugodtanénekelhetnéreggela fürd� szobában:
„a csapból is én folyok”.

A durranás epicentrumában idén még
koncepciózusabba szervezés,mint eddig,hiszenez
alkalommalkizárólag a SzegediTudományegye-
temprofesszoraithívtuk meg. Az a cél, hogy ezzel
is zengésbehozzuka leveg� t Szegedr� l, azegyete-
mér� l, a Móra Ferenc Kollégiumról, valamint,
hogyközelebbhozzukegykicsit ezeketa nagyko-

ponyákata méltánytalanul„leszámszer� sített” am-
bíciózus,lelkes hallgatókkal.És ez, látva az el� a-
dásokat,úgy t� nik sikerül. Persze egy kis küzde-
lemnéhakell, hogye professzorokis megnyíljanak
felénk,de én csakazt tudomtanácsolnimindenki-
nek,aki benézegyilyen el� adásra,hogymélyedjen
el a témábanbátran,kérdezzen,vitatkozzon,érvel-
jen bátran,ésmégbátrabban,mertezeka nagyem-
berek igenis bel� lünk, hallgatókból merítik az
inspirációik egy jó nagy részét, csak némelyek
restekeztbevallani.Apropó,inspiráció.Arra is jók
ezek az esték, hogy az ember némi motivációt
nyerjenaz egyetemitanulmányaihoz.Egy érdekes
el� adásjó kis gondolatsorokatindíthatel, ha hagy-
juk agyunkat okosan m� ködni.

E sorokkalazvolt a nemtitkolt célom,hogyfel-
keltsemaz érdekl� déseteket,és felhívjama figyel-
meteket,hogyami mostitt történikazvalóbanuni-
cum! A részletesm� sorprogramelkészítésetehát,
úgy gondolom,itt mostnemtisztem,hiszenúgyis
lépten-nyomona hetentekifüggesztettplakátokra
bukkantok majd,ésakinekezsemelég,aznyugod-
tan kérhetKovácsAttilától egy exkluzív prospek-
tust.

A többit meglátjátokélesbenmindenszerdána
magasföldszintinagyterembenvagy el� adóban,le-
gyetekott, nézzetektágranyitott szemekkel,hall-
gassatokjól kitisztított fülekkel, legyetekéberek,
bátrak,éskérdezzetekjó sokat,haddhulljon csaka
professzorurak haja!

CZEGLÉDI ÁDÁM
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KOLI RÁDIÓ
2002.október9-én indult a jelenlegis

m� köd Koli Rádió. Hetente kétszer,
eddig 31 alkalommal jelentkeztünk.
Hallhattatok tájékozató és szórakoztató
m� sorokat egyaránt. A II. félévben az
adások id  pontja: vasárnap és kedd,
21.30.A m� sorbantovábbrais teljesítjük
kéréseiteket.Adás közben is lejöhettek
bármilyen közérdek� információt
bemondani, programokat ajánlani vagy
csak egyszer� en beszélgetni. Emellett
állandó rovataink:

kéthetente vasárnap
“Népek zenéi”
eddigi adások:
február 9.: német
február 23.: francia
március 9.: olasz

tervezett adások:
március 23.: latin 

(spanyol,portugál,
dél-amerikai)

április 6.: szláv
(szerb, orosz,
ukrán )

május 4.: közel-keleti
(török, arab)

minden kedden
“Szobabemutatósdi”

Célunk, hogy az egyesszobáklakóit
bemutassuk. A szoba minden tagja
választhategy zeneszámot,és ez a nyolc
felvétel kerül be a m� sorba. Az adás
alkalmávala szobát1-2 emberképviseli;
akikkel egy kicsit elbeszélgetünk.

A múlt hétenkezd d rovatot a 8-as
szoba nyitotta. Négyen is lejöttek, és
lelkesen meséltek magukról,
szobatársaikról,kedvenczenéikr l és se-
gítettek a hírek beolvasásábanis. Az  
sorsolásukalapján a jöv  hétena 35-ös
szoba lesz a vendégünk. 

GAÁL  ANNA, LUTZ GÁBOR

Barangolás a megyékben...

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.”

Így ír Pet fi Az alföld c. versében.Nemzetikölt  nk
az Alföld szerelmesevolt, engem inkább a hegyek
varázsolnakel. Sosemértettem,hogy lehet, hogy egy
olyanszenvedélyes,hevesvérmérséklet� költ  , mint  ,
nemszeretia hegységekvadregényesvidékét.Hogyan
lehet,hogyképzeletenemjárja bea dombokat,völgye-
ket, vízeséseket,patakokatés barlangokat?Amikor én
kirándultam,mindig számostörténetkeringetta fejem-
ben.

Most én is országunk egyik legszebb vidékér l
szeretnékmesélni,a Bükk-hegységr l. Nagyon közel
áll hozzám,hiszena szül városom,Eger,ott fekszik a
lábánál.Bár talánnemolyan vadregényes,mint a Kár-
pátok,televanezis érdekességekkel.Olyanritka növé-
nyek találhatók itt, mint a pávafarkúsalamonpecsét,
karcsúsisakvirág,tüzesliliom (ami hazánkegyik legér-
tékesebbvédett növénye), havasi ribiszke és leány-
kökörcsin, amit én a legjobban szeretek az összes
közül. Állatok közül semcsak  zikét ésvaddisznótlát-
hatunk, hanemmuflont, fekete gólyát, vadmacskátés
sünit is. A Bükk tele van barlangokkal,közülük 45
védett. Valóban,ha kirándulni megyünk,nagyon sok
helyenláthatjukaz ilyen „földbe rejtett lyukak” szájait,
némelyikr l nemis gondolnánk,milyen mélyek.Itt van
azországlegmélyebbbarlangja:azIstván-lápai-barlang
(250 m). De híresekaz  semberbarlangjaiis, így a Su-
ba-lyuk, a Szeleta-barlangés az Istállós-k i-barlang,
ahonnana cro-magnonikultúra leletei kerületekel . Ez
a barlangSzilvásváradtól,ahol mindenévbenmegren-
dezik a híreslovasfesztivált,kb. 3-4 km-re fekszik; az
út a Szalajka-patakvölgyén keresztül vezet. El  -
szeretettelhozzákide a nagymamákazunokájukat,ésa
családokis nagyonsokszorkirándulnakide, mert út-
közbenelhaladunkegy Szikla-forrásmellett, s egy kis
kitér vel az Erdei Múzeumotis meglehetnézni.Majd
az eredetiútvonalontovábbhaladvahamarosanmeglát-
hatjuk a híres Szalajka-Fátyolvízesést,ahol több
kisebb-nagyobblépcs n zubog le a víz. Majd ezután
következika patak forrása,s innen már igazánközel
vagyunka barlanghoz.Innena leleteketa NemzetiMú-
zeumbaszállították,dea falon asok„Itt jártam…” kez-
det� felirat mellett találunkegyolyat is, ami megörökíti
a felfedez k és régészek nevét. 
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Jelent� s a Bükk karsztvízkészle-
te is, ami az egyik legnagyobbkin-
cse e hegységnek. Régebben
számos helyen tört fel, ma már
ezek számajelent� sen lecsökkent.
Nagyonszépekaz id � szakosforrá-
sok, így pl.: az Imó-k� -forrás és
különösena Vörös-k� -forrás. Aki
itt jár, ezt feltétlenül nézze meg.
Egy-egy nagyobb es� zés vagy a
hóolvadásután 1-1,5 m magasan
tör föl a forrás iható és nagyonfi -
nom vize a vöröseskövek és az
avar közül. A Fels� tárkányból in-
duló kisvasútkivisz a Stimecz-há-
zig, s innen lehet eljutni a Vörös-
k � -völgyön keresztül a forráshoz.
A túra nem hosszú, inkább csak
egy kellemes séta.

A Bükk tele van kisebb-
nagyobb szálláshelyekkel(a Sti-
mecz-házis az, de ennek ki kell
nyomoznia tulajdonosát,egy ideig
az egri kórházévolt, de eladták),
egy részükkulcsosház, másik ré-
szük pedig a megszállókodafigye-
lésérevan bízva.És perszevannak
tisztások is, amelyek kiválóan al-
kalmasak sátorozásra.Nem csak
azoknakérdemesa Bükkbe kirán-
dulni, akik a tudományosabboldal
irántérdekl� dnek.Sosemfogomel-
felejteni, mikor hármanbarátokel-
indultunk, hogy kinn aludjunk az
erd� ben. Kiszúrtunk magunknak
egy kunyhót, de útközbenvalahol
nagyon elkavarhattunk,mert már
egy jó hosszúszakasztmegtettünk,
amikor még híre-hamvasem volt.
Nem baj, gondoltuk,s kinéztünka
térképenegy másik helyet, persze
azt sem találtuk meg. Ekkor már
hatórakörül járt azid � , ésazerd� -
ben hamarabbsötétedik.Kénytele-
nek voltunk egy tisztást keresni,
ahol letáborozhatunk. Sátor
természetesennemvolt nálunk,hi-
szenkunyhóba indultunk, így ma-
radt a laticell és a hálózsák a
szabadég alatt. Azt csak melléke-
sen említem meg, hogy hajnali
háromkorarra ébredtünk,hatalmas
cseppekbenzuhog az es� , s két
órán keresztülel sem állt. Azt hi-

szem,elmondhatom,izgalmakban
b� velked� kirándulásokban volt
részem.Mégis az egyik legjobb
emlékeim között tartom számon.
Szóval,aki nem fél a bogaraktól,
nem idegenkedikattól, hogy nem
tud rendesentisztálkodni,és nem
tart a váratlan eseményekt� l,
feltétlenül kiránduljon el
valamelyik hegységünkbe úgy,
hogy kint is alszik.

A másik általam nagyon ked-
velt szálláshelya Toldi-kunyhó.
Ez a Toldi-bükkbenvan, és szin-
tén a Stimecz-háztóllehet ide el-
jutni. Ez egy aprócskaház, körü-
lötte t� zrakóhellyel. Nem messze
t � le van egy vadetet� is, így el� -
fordulhat, hogy éjszakánként
állatokkal találkozik az ember,s� t
néha még a nyitott kunyhóba is
bekukkantanak. A házikóbanhat
ember fér el kényelmesen, a
fekv� helyül szolgáló deszkák
(némelyikenmég szivacs is van,
de azt jobb nem használni) „L”
alakbanvannakelrendezve,közé-
pen egy kis kályha és egy asztal
áll, rajta gyertyákkal,amit mégaz
el� z� lakosok hagytakott az utá-
nuk jöv � knek. Van egy
„vendégkönyv” is, amiben a leg-
különfélébb bejegyzéseketlehet
olvasni: van, aki csaknéhánysort
ír, néhányana magukkalvitt kutya
lábnyomát is „bepecsételik”, de
el� fordult az is, hogymuzeológus-
hallgatókegy csoportjaegy egész
tesztet állított összea legkülön-
félébb kérdésekkel.Én egyszer a
barátaimmalinnen ereszkedtemle
a Vörösk� -forráshoz,ami nincsin-
nen messze,de mi nem a kijelölt
útvonalatválasztottuk. Le akartuk
vágni az utat, s ez elég bátor vál-
lalkozásvolt a részünkr� l. Eleinte
nem t� nt olyan meredekneka he-
gyoldal, de számoscsúszásés a
kényszer� fától fáig módszerbebi-
zonyította az ellenkez� jét. A for-
ráshozazért mentünk,mert vízre
lett volna szükségünk,de csalód-
nunk kellett, ugyanisnem m� kö-
dött, ráadásul visszafelé már

er� sen sötétedett.
S ha már egyszera Toldi-kuny-

hónál jártunk, innen érdemesfel-
mászni a Tark� re (ez kb. 240 m
szintkülönbséget jelent). Kicsit
meger� ltet� felfelé a túra,dea kilá-
tásértmegérivállalni ezt a kis er� -
feszítést. A Tar-követ az extrém
sportok kedvel� inek is ajánlják,
merteza Bükk egyedimászóhelye.
A hegytet� r � l „végtelen” messze
ellátni, alattunk terül el az egész
Déli-Bükk, ésátlátni a szomszédos
hegyre, Három-k� re is. 

Istállós-k� , Tar-k� , Három-k� …
mégfolytathatnáma felsorolást,hi-
szen rengeteg ezekhez hasonló
nev� hegy van itt. A sort a Bükk-
fennsíknyugati lábánál,a Bélapát-
falvával szemköztemelked� Bélk�
nyitja, robbantásoktólfehér és ko-
pasz csúcsaival.Bélapátfalvára is
érdemesellátogatni a történelem
szerelmeseinek,sokannem is tud-
ják, hogytalálhatóitt egygyönyör�
szép ciszterci apátság a XIII.
századból.Az apátságbels� kútjá-
nakvizemégmais iható, s a legen-
da szerint fiatalít. 

Kelet felé haladvakövetkeznek
az el� bb említett csúcsok.Végül a
Látó-kövekésazÖrvény-k� zárjaa
sort. A Látó-kövekr� l szinténsza-
vakkal leírhatatlan szépség� kilátás
tárul elénk.

Ebbenaz utóbbi pár mondatban
gondolatban végigkirándultunk a
Bükk-fennsíkon,de részletesebben
igazáncsakkis részétmutattambe
a hegységnek,s inkábbcsaka Fel-
s� tárkány-Bélapátfalva-Szil-
vásváradközelében lév� , általam
nagyon kedvelt helyekr� l mesél-
tem, de én is csakmost, ahogyír-
tam ezt a cikket, jöttem rá, mennyi
mindenvár mégrám is a Bükkben,
éshogyeza pársorahhozis kevés,
hogycsaka legszebbvidékekr� l ír-
jak.

Remélem, sikerült kedvet
csinálninektekegybükki túrához,
akár úgy is, hogy kint alszotok.

ILLÉS ZSUZSANNA
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Meditáció
Kopár zizzenés, csipeszfehér

léc: remegve szökell, önmagát tördel�
mélyvörös lyuk: hívó kályhaszem

bámul: vádlón húnyt tótükör.

Nem láthat: csonkán a híd alattam

bólintva megült: sás, k� , fa; igen,

minden voltál - de egy, az egyetlen:

örök és helyrehozhatatlan. 

Tüzes szomorúság porzik a tájon,

füstöl, iramlón márványzik a szél:

minden porcikája olvadt, sikamló

delej: mozdulatlan áramlik felém.

Torok: vasgy� r � , hályogos közönnyé

pattogzó hiány: térdemhez simulsz,

vigasztalan, fodros zokogástól

kérgesre bordázott hajnali fény.

Fölállsz: megtorpan a lég, örvénylik

tétován; a tömör falba fúródva

elnyel: beléd nyomul a sötét anyag,

zsugorodó szoba: s� r � södve rátapad

b� rödre: átjár, pórusaiddá tágul;

vele sz� nsz meg: a kimért gond elfogyó

sóhajába fojtva: sírdogálsz muszáj-unottan.

Néhány szisszenés, perceg�  panasz:

álmodott magvak, elsodort vetés:

semmibe foszlik, lágyan szakadozó

rongyait felszívja recés,

halk csillagciripelés.

FÜLEKI GÁBOR

Vallomás

Most, hogy veled voltam, azt hittem, ha elmész,
megint rámszakad a magányom. De nem.

Tudod,nemis volt id � m szintesemmiremegint.
Még gondolkoznisem.Az embermindig annyi dol-
got tervez, mégis csak elenyész� részét valósítja
meg.Miért? Ne kérdezd,énsemtudom.Ha tudnám,
nem így lenne. 

Tudom, hogy ma kiállhatatlanvoltam. De nem
tehetekróla,néhaidegesítesz.Furcsánhangziknem?
Hogy érezhetekilyet, mikor szeretekvalakit?Ezt én
semértem.Miért van, hogy néhamég egy hozzád
közelállónak is zavar a jelenléte. Szokatlan volt,
hogy itt vagy.Azt hiszem.Beférk� ztél a jól kialakí-
tott, megszokott kis életembe. Micsoda hülyeség!

Persze,persze,tudom, hogy nekemsemkellene
mindenenfelhúznom az orrom. Mert ugye nem is
olyanfontos,hogymindig úgy alakuljanaka dolgok,
ahogyén elterveztem.Nem lennejó, ha mindig be-
hódolnál.És mégis,ha nem,az is zavar.Bonyolult
n� i lélek? Vagy csak gyerekes makacsság. 

Mikor indulni akartam,éreztem,jó lenne,ha ma-
radnál.Ha viszontmaradtálvolna, lehet,hogy még-
sem tetszettvolna. Jólesik néhaelválni, sajnálni a
mégegyütttölthet� perceket.De haegyütttöltenénk,
nem lenne mit sajnálni. 

Már mindegy,elmentél.Mindig ez a kép, ahogy
állsz a vonatablakban.Búcsúzunk.Aztán találko-
zunk. És megint búcsúzunk. 

Akkor jöv� héten ... ?

J.
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ANI ANGLIÁBAN

Fülöp Annamária, harmadévesangol szakos
hallgató negyedikéve lakója a szegediMóra Fe-
rencKollégiumnak.Az elmúlt félév végénmentki
Angliába, ahol hónapokigvigyázott egy londoni
család gyerekeire. Angliai útjával kapcsolatban
kérdezgettem ! t. Ebb! l a beszélgetésb! l idézek
most.

Miért és hogyan ment ki?

Szeretettvolna már korábbanis külföldre utaz-
ni, de ezt csakmost tehettemeg.Felvettea diák-
hitelt egy félévreés mellettedolgozottis. Többek
közöttazértmentki, hogybeszédejavuljon, világot
lásson,pénztkeressen,és nem utolsósorban,kel-
lett a változás.Az Angliába jutás nem olyan egy-
szer" ; lassú folyamat eredménye.Egy közvetít!
irodasegítségévelpróbáltcsaládottalálni, de kide-
rült, nem megbízhatóakés nem is segít! készek.
Külföldön is panaszkodnaka különböz! közvetít!
irodákra, így a legbiztosabbút, ha ismer! s gye-
rekeire vigyázunk. Ani állítása szerint az els!
család,akihezkiutazik az ember,általábannem a
legideálisabb.Szerintefél évre érdemeskimenni,
és legfeljebb két gyereket szabad elvállalni.

Mi kell a kiutazáshoz?

El ! ször is érvényesútlevél,egy repül! jegy (80-
90.000Ft oda-vissza),biztosítás(ajánlott), vízum
és au-pair-eknek meghívólevél.A vízum három
típusúlehet:1) au-pair vízum, amit 26-27évesko-
rig lehetkiváltani éskét évigérvényes,a 2) tanulói
vízum, amiheti legalább14 óratanulássaléslegális
munkavállalásiengedéllyeljár, végül a 3) turista-
vízum, amit csak fél évre adnak.A vízumért kb.
egyórátkell sorbanállni, aztánalaposankikérdez-
getik az embert. 

Milyen volt el $ ször?

Az els! családnálneméreztemagáttúl jól, foly-
ton számoltaa napokat.Az átállásnemvolt nehéz,
hiszencsakegyóraeltolódásvan.Az angolnyelv-
hezis könnyenhozzálehet szokni.Az ételeketil -
let! enazonbanAninak akadtakproblémái.Az els!
hetekbenaz angliai étrendmásokszerintis megvi-
selheti a gyomrot. Az angolok ugyanis reggelire
csakpirítóst vagy kukoricapelyhetesznek,a b! sé-
ges vacsora náluk a f!  étkezés.

Milyen lett kés$ bb?

A családnyaralniindult 10 napra,ekkorAni ha-

zautazott. Amikor ment volna vissza, a család
közöltevele, hogy nincsszükségüktöbbéau-pair-
re, mert az anyukaabbahagyjaa munkát.Öszsze-
senannyit tudtakmondani,hogy forduljon az ügy-
nökséghezsegítségért.De az ügynökségnemsegí-
tett. Így kiköltözött éskénytelenvolt egy véletlen-
szer" ismer! snél lakni egy hétig. Ez az egy hét
nagyonz" rösvolt éselégrosszultelt, dea második
családmindezértkárpótolta.Nagyon kedvesekés
mindenbensegít! készekvoltak. PéldáulJanie,az
anyukaszeretettkülönböz! vegetáriánusételekkel
kísérletezni,hisz tudta, hogy Ani nem eszik húst.
Segítettekneki abbanis, hogy különmunkáttalál-
jon.

Mi volt Ani: au-pair vagy babysitter?

Az au-pair általábana családnállakik, napi öt
órát dolgozik ésheti kétszerkell gyerekrevigyáz-
nia esténként.Ezt azesti felügyeletethívják úgy az
angolok, hogy babysitting. Az a babysitter, aki
babysittingel,ami 4-5 fontot jelent óránként.Ez
Angliában14 éveskor fölött végezhet! . Van olyan,
hogy child minder, akihezodaviszika gyereket,!
vigyáz rá, majd a szül! k értemennek.Egy harma-
dik típus a nanny, aki többetvan a gyerekkel,kb.
napi nyolc órát dolgozik és több pénztis kap.Ani
inkábbau-pair volt, dea gyerekekfelügyeletemel-
lett takarított is éssok mindenbensegítetta család-
nak.A hatéveskisfiú ruhájátpéldául ! készítetteel
a karácsonyi m" sorra. Mindenért heti ötven font
járt, de emellett külön munkát is végzett. Lehet
vasalnivagytakarítanimáscsaládoknak6-7 fontért
óránként.

Milyenek az angol gyerekek?

Második alkalommal Ani egy hatéveskisfiút
(Robbie) és egy kilencéveskislányt (Katie) felü-
gyelt. Mindkettenaranyosak.Náluk az iskola vál-
tozóid ! pontbankezd! dik, ésfél 4 körül végz! dik.
A házi feladat általábanaz, hogy az Internetr! l
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vagy könyvekb! l szerezzenek bizonyos
információkat. Nem írnak dolgozatot,csaka félév
végénelkészített4-5 oldalastervre (project) kap-
nakjegyet.Fél évig foglalkoznakegy témával,pél-
dául történelemórán a Tudor dinasztiával.Járnak
különórákrais, sportolnak,zenélnekés cserkész-
kednek.Otthonplay station-neljátszanakvagy té-
vét néznek.Rengeteggyerekm" sor van, például
mosttombolazangoloknála Pokémon-! rület. Fur-
csaszokásazonban,hogy némelyangol szül! szó
szerintpórázontartjaa gyerekét.Egy pórázhozha-
sonló eszközzelmegköti a gyereket,hogy ne me-
hessentúl messzire,éshogy figyelhessemozdula-
tait anélkül, hogy a kezét lekötné. Hmm…

Milyen az átlag angol élete?

Sok családbandolgozik mindkét szül! , de van,
ahol az anyacsakháziasszonyiteend! ket lát el, s
közbenjut ideje kikapcsolódniis. Takarítón! álta-
lábanvan, de sok esetbenaz au-pair megoldjaa
takarítástis. Az angolcsaládoktöbbsége2-3 szin-
tes „viskókban” tengeti életét. A házak vagy
barnákvagy fekete-fehérek,jórésztvörös téglából
készülnek.Nemjellemz! , hogyépítkeznének,kész
házakatvesznek.Minimum két fürd! szobaés két
tévévan.A számítógépésazInternet-használatel-
engedhetetlen.Ani is tapasztaltaviszont azt, amit
már filmekb! l, elbeszélésekb! l ismerhetünk,mi-
szerint az angoloknaktöbbnyire csak látszatkap-
csolataikvannak.Bájolognakegymásnak,m" mo-
solyokazarcokon,devalójábansenkitnemenged-
nek magukhoz közel, nem teljesen ! szinték. 

Milyen nyelvtanulási lehet$ ségek vannak?

Minden környékenvan egy nyelviskola,ahol a
külföldiek angolt tanulhatnak.Ani 3 hónapostan-
folyamrajárt. Az EU tagországaibólvalóknak222
fontot, a nem EU-s tagországbólszármazóknak
353 fontot kellett fizetniük. Ehhezhozzájöttméga
vizsgadíjmega tankönyvára.Heti kétszerhallgat-

hattakórákat,ahol lehet! ségnyílt arra, hogy más
külföldivel megismerkedhessen.Vegyeskorosztá-
lyú ésvegyesnemzetiség" emberekjöttek össze.A
18 évest! l a 33 évesigmindenfélekorosztálymeg-
fordult, akik között volt sok magyar,német,fran-
cia,olasz,svéd,török ésdél-amerikai.A tanfolyam
egy hatszint" nyelvvizsgával zárult, amit a
Cambridge-i Egyetem is elismer. Érdemesneki-
vágni!

Mire elég a fizetés?

Ani próbált spórolni és sok külön munkátvál-
lalt. Így volt idejeéspénzeis arra,hogya legfonto-
sabbnevezetességeketlássa.Szerintemindenkép-
pen érdemesnemzetközidiákot csináltatni,mert
sokhelyenadnakkedvezményt.A múzeumoknagy
részeingyenes,deazutazássokbakerül.A metróa
legdrágább,egy vonaljegy 1 font fölött van. A
buszmenetjegy70 penny,a napi buszjegy2 font, a
hetijegy 8,50, a havi buszbérletpedig 32,70 font.
Érdemesminden járatra érvényesnapijegyetvál-
tani, ami 5 font. A londoniemeltesbuszélmény.A
buszok érkezési ideje azonbankiszámíthatatlan.
Nemmenetrendszerintjárnak,mi többnemállnak
meg minden megállóban,az embernekkell lein-
tenie, hogy egyáltalán megálljon.  

Hova járnak az angol fiatalok?

Ani szerinta pub-oka legnépszer" bbek,csakaz
az egyetlengond, hogy este11-kor bezárnak.Ez
azt jelenti, hogy az angolfiatalok máreste7-8 óra
körül ittasállapotbanvannak.A pub bezárásaután
ellátogathatnakkülönböz! éjszakai szórakozóhe-
lyekre (night club), azonbana hazamenetelproblé-
mát okozhat.Az éjszakaijáratok is sokszorkiszá-
míthatatlanokésakárórákatis várhatunkegybusz-
ra.Az áraka helyt! l függ! enváltoznak.A cappuc-
cino 1,60,a Bacardiáltalában3 font. A mozijegy4
és 6 font attól függ! en, hogy mit és hol néz az
ember.

Mi az, ami nagyon tetszett?

Els! sorban a többek között dinoszauruszokat
bemutató, monumentális kiállításokkal és gyö-
nyör" épülettelrendelkez! Natural History Muse-
um tetszett Aninak. Érdemes ide ellátogatni,
ugyanisingyenes.Ingyenmehetünkel a 0. hosszú-
sági fokhoz is, Greenwich-be.Ez is különös él-
mény. A Tower-ben csodálatosaka koronaék-
szerek, csak kevés id ! van megtekinteni ! ket.
Mindenesetreajánlottprogram.Ezenkívül Ani járt
a MadameTussaud’s-banis, ahol híressztárokha-
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sonmásaivaltalálkozhatunk. Ez nem kötelez! en
ajánlott program,de akit érdekel,meg kell fizetni
azárát.Végül megkell említeniazta díjnyertesel-
! adást,aminekElton JohnésTim Rice írta a zené-
jét, és aminekfilmváltozatátbizonyárasokanlát-
ták.Lehet,hogymárkitaláltátok,eza Lion King c.
darabmusical-változata.Annak ellenére,hogy ne-
hezen megoldható jelenetek vannak a m" ben,
nagyonötletgazdagés látványoslett a színháziel-
! adás során. A nagy sikernek köszönhet! en
világsztárokis látogattáka darabot, többekközött
Liz Hurley színészn! is, aki az Ani el! tti sorban
foglalt helyet.

Érdemes volt-e kimenni?

Mindenképpen érdemes volt, mert szinte
minden megvalósult,amire Ani vágyott. Javult a
beszéde,egy másik népet ismerhetettmeg, némi
pénztis keresett,ésváltoztatniais sikerült. Elkez-
dett rendszeresenmozogni,megn! tt az önbizalma
és jelent! sen n! tt az önállósága. Örömmel
tapasztalta,hogyaz angoloknagyrészesegít! kész

volt, amikor látták, hogy kicsit el van veszvea
nagyvilágvárosban,Londonban.Rájött,hogy lehet
egyedülis élni, ésnemis olyan nehéz.Egyszóval,
sok színesélménnyeltért vissza és tapasztalatokat
szerzettazéletrevonatkozóan.Mindezekarrautal-
nak, hogy érdemes külföldre menni, ha tehetjük.

Hogyan tovább?

A családdaltartjaazótais a kapcsolatot.Levele-
ket írnak egymásnak,telefonon beszélgetnek,és
néhameglepikegymástapróajándékokkal.Arra is
van kilátás,hogy a nyáronvisszatérjena második
családhoz és egy kis id ! t eltölthessen velük.
Igazság szerint annyira otthonává vált London,
hogymárhiányzik.Reméli,hogytovábbrais meg-
maradazangliaikapcsolatésvisszamehetmégva-
lamikor. Addig azonbanaz itthoni tanulmányaira
kell koncentrálnia. A harmadévköztudottannehéz
angolszakon.Ehhezjó munkátkívánunkneki! Re-
méljük, azért a koliban is jól érzi majd magátaz
angliai luxuslét után.

GAÁL  ANNA
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60 éve a csendes Don mentén

Ez év január12-énvolt hatvanadikévfordulója
a magyar királyi 2. honvéd hadseregdoni ka-
tasztrófájának.A második világháborúeme gyá-
szosévfordulója kapcsán,azt hiszem,pár szóban
illend! megemlékeznünka történtekr! l. A doni ka-
tasztrófanemzetitörténelmünkegyik legsúlyosabb
katonaiveresége,méretébenMuhihoz és Mohács-
hoz hasonlítható.S ha mélyebbenbelegondolunk,
bekell látnunk,hogyaz akkorésott bekövetkezett
tragikuseseményekminket,maél! ket is érintenek,
hiszen nagyapáink,dédapáinkvívták meg ezt a
csatát;s máramár vitán felül áll: a körülmények-
hez mértena t ! lük telhet! legnagyobbhelytállás-
sal.Minket is érint – hamásnem,hát legalábbke-
gyeleti okokból.

A 2. magyar(doni) hadseregneka keleti frontra
történ! kivezénylésér! l 1942 januárjábanszületett
döntés.Parancsnokiposztjáravitéz Jány Gusztáv
vezérezredeskerült. Az els! alakulatok június
végénértek ki a hadm" veleti területre,és súlyos
harcok árán július elején érték el a Dont, ahol a
hadm" veleti terv értelmébenvédelembehelyezked-
tek. Ezután kezd! dött meg a visszavonuló
szovjetekáltal hátrahagyotthídf! k felszámolását
célzó,ún. hídf* csatákid ! szaka,majd a tél beálltá-
val a front megmerevedett.A katasztrófa1943.ja-
nuár 12-énkövetkezettbe, amikor is a gyalogság
támogattaszovjetpáncélosoktámadásatörte meg
a harctér hetek óta tartó csendjét.A sikertelen
magyarellentámadásokatkövet! enjanuár14-énaz
ellenségtöbb ponton nagy mélységbentörte át a
honvédalakulatokvonalát,s az arcvonalrészekre
töredezett.Sok egységenegyszer" en áthömpöly-
gött az áradat;s mélyena szovjetvonalakmögött
találták magukat utánpótlás,nehézfegyverzetés
megfelel! téli ruházatnélkül sündisznóállásbahe-
lyezkedve,gyakran-30 foknál is nagyobbhideg-
ben. A parancsértelmébena végs! kig ki kellett
tartani,ámtöbbegységis a rendkívüli veszteségek
miatt a visszavonulástkellett válassza.A német
parancsnokságalatt tevékenyked! hadseregcsak
január24-énkapengedélyta visszavonulásra,noha
a németcsapatokezt már korábbanmegkezdték,
utóvédkéntfelhasználvamagyarszövetségeseiket.
A visszavonulássoránnemvolt ritka a magyarésa
német csapatok közötti fegyveres incidens sem.

A hadseregteljes létszáma207 ezer f ! volt;
20%a nemzetiségekés10%a munkaszolgálatosok

aránya.A fegyverzetésa felszereléscsaknemfelét
tetteki a MagyarKirályi Honvédségkészleteinek;
s gyakorlatilaga honi viszonyokhozmérvea leg-
korszer" bbenfelszereltalakulat indult a harctérre.
A veszteségekrendkívüliek:mintegy49 ezerf ! a
h! si halottak,s kb. ugyanennyia sebesültekszáma.
Fogságbaesett illetve elt" nt mintegy 27 ezer
ember,tehátazösszveszteség125ezerf ! re tehet! .
A felszerelésésfegyverzetcsaknemegészeodave-
szett.

A vereségokaiként több tényez! t említeneka
témávalfoglalkozó szakirodalmak.A 2. hadsereg
mintegy200km hosszanhelyezkedettvédelembea
Don mentén,alig több, mint 200 ezeremberrel.A
németekelvárták egy ekkora seregt! l egy ilyen
hosszúarcvonalvédelmét,nohaa hadseregetalko-
tó kilenc könny" hadosztály állományánaklét-
száma(kb. 12 ezer f ! ), alattamaradtegy normál
hadosztályénak(kb. 18 ezerf ! ). A védelmetmély-
ségben nem tagolták, már csak azért sem, mert nem
állt rendelkezésreelég ember, tehát az arcvonal
igenvékonyvolt. Emellettnemvolt mögöttemáso-
dik védelmivonal,nemrendelkeztektartalékkal.A
tartaléknakszántnémetCramer-hadtest(melyneka
magyar 1. páncéloshadosztálytis alárendelték)
egyrésztmesszehelyezkedettel, másrésztbeveté-
sét csak Hitler utasításáralehetettelrendelni,ami
meglehet! senkés! n történt.A 2. hadseregfelszere-
lése,fegyverzeteéskiképzésenagyrésztelavult és
hiányosvolt (hiányostéli ruházat,nem megfelel!
páncélelhárítás,elavult harcászati taktika). A
németekugyanígértekfelszerelést,harci eszközö-
ket ésellátmányt,eztazonbanmeglehet! senfoghí-
jasanteljesítették.Morális szempontbólis adódtak
problémák,hiszenaz el! renyomulásmegrekedésé-
vel, a széls! ségesid ! járásbeálltával,a védelembe
helyezkedéssel,s a felváltásígéretnekmaradásával
romlott a harci szellem.Mind többenéreztékúgy,
hogy1500kilométerreazezerévesszenthatároktól
a „bolsevizmuselleni kereszteshadjárat”nemaz !
háborújuk. Voltak akik úgy gondolták, hogy a
kormányzatcsakmeg akar szabadulnit ! lük, ezek
leginkábba szegényebbnéprétegek,nemzetiségiek
vagy baloldali érzelm" ek köreib! l kerültek ki (a
marxistatörténetírásigyekezettis minél inkábbel-
túlozni az ilyen elemekszámát,azt a benyomást
keltve, hogy a Horthy-rendszera „proletár nép-
tömegekt! l” akart megszabadulni,„kiszolgálva a
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fasisztákat”,stb).A beígértfelváltásegyrekésleke-
dett; s távol a hazától,családtól,feleségt! l, ked-
vest! l, gyermekt! l, szül! kt ! l a katonákatgyötörte
a honvágy;szemükel! tt a miel! bbi hazatérésre-
ményképelebegett.Mindezenimmorális tényez! k
ellenérea szovjet támadáskezdetekorsok egység
kitartott eredetipozíciójában,s volt olyan is, mely
csaka visszavonulásiparancskiadásakorvált ki az
arcvonalból, január 24-én. 

A háborúutánihoni történetírásbansokáigmeg-
lehet! s tabutémánakszámította Don-kanyar.A 2.
hadseregvalamennyikatonája„mocskosfasiszta”,
az ország„utolsó csatlós”volt. Az áttöréstaz ese-
ményekobjektív megítéléséhezNemeskürtiIstván
Requiemegy hadseregértc. munkája jelentette
1970-ben.Nemeskürtia katonákatfelmentette,s a
tiszti kart ítélteb" nösnek,akik odadobtákembere-
ik életétsajátb! rük mentéseérdekében.1979-ben
elkészült Sára SándorPerg� t � z c. dokumentum-
film-sorozata,mely azonbana betiltott filmek listá-
jára került, azon-
ban tartalmainter-
júkötetben megje-
lent azonoscímen
1983-banés1988-
ban (a Duna TV
nemrégiben t" zte
m" soráraazévfor-
duló kapcsán).Az
egyik legjelent! -
sebbmunkamár a
rendszerváltás
után jelent meg
1994-ben, majd
újrakiadva 2001-
ben a Corvina
gondozásában, ez
SzabóPéter Don-
kanyar c. könyve. A szerz! levéltári forrásokat,
naplókat interjúkat egyaránt felhasznált a kötet
megszerkesztéséhez;meglehet! sen alaposmunkát
végezve.VisszaemlékezésBártfai SzabóLászlóAz
utolsó emberig illetve vitéz Erdélyi Béla Vér és
acél c. munkája1988-ból,illetve 1999-b! l, mind-
kett! hitelesábrázolásaa történteknek.Legutóbba
debreceniHajja & Fiai kiadó gondozásábanjelent
megegykötetaz idei év januárjábanaz évforduló-
ra, ez Román István A vörös kolostor c. m" ve,

mely a szerz! fronton és a fogságbanszerzett
tapasztalatainakéshazatéréséneknaplója.Perszea
felsoroltakmellettmégszámostanulmány,interjú-
kötet ésszakmaimunkajelent megf ! képpa rend-
szerváltás óta eltelt id! szakban.

A visszaemlékezésmellett némiképpelgondol-
kodtatómége szomorúemlék" évfordulóa média
miatt is. Január12-én(vasárnap)sema kereskedel-
mi televíziók,semaz elkereskedelmiesítettM1, te-
hátazországosanfoghatótelevízió-csatornákegyi-
ke sem t" zött m" sorára semmit a témával kap-
csolatban. Ha emlékeim nem csalnak, még a
hírm" sorokbansem említették meg. Csak az M2
Aranyfüstc. hagyomány! rz! m" sora,illetve a Du-
na TV egy nagyobb lépték" összeállításaemlé-
kezett meg a doni katasztrófáról.

Elüzletiesed! és agyonglobalizálódóvilágunk-
bannemártanaméltó figyelmet szentelnünknem-
zetünkmúltjára,hiszenannakfeledésbemerülésea
nemzetiidentitáselvesztését,s a bíztatókilátások

helyett csak a bi-
zonytalan jöv ! t je-
lentheti, melyben
m" anyagkultúránne-
velt, elgépiesedett
egyenemberek élik
színtelen
egyennapjaikat.

És még valami.
Épp az évforduló
napjainak környékén
született döntés
magyar katonák egy
esetleges Irak elleni
háborúbanvaló rész-
vételér! l. Talán ezle-
hetett az oka a fel-

t" n! hallgatásnak,hiszenegy ilyen évfordulónem
éppenjó ómena „terrorizmuselleni kereszteshad-
járat” kezdetén.Csakremélni lehet,hogy nemke-
rül sormondjukegyTigris- vagyEufrátesz-kanyar-
ra. S remélhet! leg nem lesz bel! lünk újra „utolsó
csatlós” az agresszor oldalán.

Ezt üzenik a jelennek s az örökkévalóságnak
mindazoka katonákésmunkaszolgálatosok,kik a
végtelenoroszmez! k földjébenalusszákörök ál-
mukat.

ILLÉS ANDRÁS
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Farsangozás

Minden reggelugyanarraébredsz,pedigmiel! tt
kinyitod a szemed,reménykedsz,hogy: „na, hátha
majd ma, hogy ma biztosanmeglátoma hónapok
ótafelh! k mögébújt napmelenget! sugarait”.Per-
sze aztán jön a nagy kiábrándulás,a remények
újabbszertefoszlása,mertmegintmindenszürkeés
a világot (vagy legalábbisazt a kis csücskét,ahol
Szegedtalálható)vastagködtakaróborítja. Általá-
banez megadjalegtöbbekneka napalaphangulatát
is. Pedig már itt a tavaszváró,télbúcsúztatófar-
sang,a hagyományosnépi játékok,álarcosalakos-
kodásokideje.S! t! Az idénsajnosmárvégetis ért
(március4-én),hiszenvízkeresztt! l a húsvétel! tti
nagyböjtig terjed!  id! szak ez.

Farsang!Kimondomezt a szótésrengetegmás
eszembejut róla. Legel! ször is az illatozó, finom
farsangifánk, tetejéna legkülönböz! bb édeslek-
várokkal.Valójábanennekaz édességnekmágikus
er! t tulajdonítottak.Egyeshelyekenaz els! kisült
darabjáteltették,megszárították,és ha év közben
azállatokmegbetegedtek,akkora porrátört fánkot
kevertékaz ételükbe.Míg máshola házatvédtea
szélvihartól.Nálunk a XIX. századbanterjedt el.
Egyesfelvidéki falvakbancsakpampuskakéntem-
legetik.

De a nagy fánkkóstolgatásután kell egy kis
mozgásis. Erre különösenjó alkalmat adhategy
karneváli felvonulás,melynekgyökereiaz ókorba
nyúlnakvissza.A régi rómaiszaturnália-ünnepeket
(hétnaposvigadaloma téli napfordulókorSaturnus
isten tiszteletére)a kereszténységtérhódításaután
semlehetettmegszüntetni,így háta szokásoksajá-
tos módon keveredtek.A jelmezesfelvonulások

között különösen híres a velencei karnevál, amely a
leglátványosabban! rizte mega középkorijelleget.
Húshagyókeddet (amely a farsang farka, azaza
farsanghárom utolsó napja közül is a legutolsó)
Velencébenmáraz 1200-asévekvégét! l hivatalos
ünnepnek nyilvánították és az év legnagyobb
ünnepénekszámított,amikora felvonulókolyasmit
is megtehettekbüntetlenül,amit egyébkéntsenki
nem nézett el.

De nemcsaka karneválaz, ami a megfelel! test-
mozgástbiztosíthatjaezekbena hetekben,hiszen
itt vannaka pompás,csillogómindenfélefény" zés-
sel teli bálok, illetve máselnevezésseltársastánc-
mulatságok.Nálunk a XVIII. századközepéna bé-
csi udvarvezettebe a farsanginyilvánosbálozást.
Táncok terén kezdetben a bécsi valcer, a cseh polka
ésa lengyelmazurkavolt a kedvenc.A két világ-
háborúközött többnyirea kering! ésa csárdásvolt
a nyitótánc.A XX. századközepét! l a bálok fok-
mér! je az volt, hogy hány pár járta a nyitótáncot
(kétszázpárnálkevesebbmárbukásnakszámított).
Országszerterengeteghelyen rendeznekbálokat,
deOperabál(amikorazépületis átalakul)csakegy
van.Viszontakkoraztis elmondhatjuk,hogybusó-
járásis csakegyvan.Ez azegyik legismertebbma
is él! , Mohács környéki délszláv hagyomány.

Azt hiszem,hogy büszkénekkell lennünkarra,
hogy ilyen ünnepekkel,játékokkal,alakoskodások-
kal (de leginkább sóvárgással)várjuk a tavaszt,
hogy méltóképpenelbúcsúztattuka mindentmeg-
dermeszt! telet és várjunk kitartással,mert remé-
nyünk hamarosan beteljesül!

MÁRTI

Beszámoló a Tolkien-konferenciáról

2003. február 6-8-a között, a Magyar Tolkien
Társaság szervezésébenkerült megrendezésre
J.R.R.Tolkien a tudományterületekközött: párhu-
zamok,szövegek,használatokcím" konferencia,a
SzegediAkadémiaiBizottságszékházában.A ren-
dezvényf ! célja az volt, hogy rámutasson:Tolki-
en szövegeivelnemcsakpopulárisszinten,hanem
tudományosigénnyelis lehetéskell is foglalkozni.
A konferenciael! adói egyetemi,f ! iskolai, gimná-
ziumi tanárok,PhD-sés fels! oktatásbélihallgatók

voltak, a különböz! tudományterületekr! l (tör-
ténelem,médiatudomány,zeneelmélet,nyelvészet,
gender studies, irodalomelmélet, teológia, stb.)
Kollégiumunkból Vernyik Zénó tartott el! adást:
"Sárkány-bárkány, légy a mátkám": n* iség-
konstrukciók A sonkádi Egyed gazdában címmel.

A teljességigénye nélkül kiemelnéma konfe-
rencia f! bb gondolatköreit.
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A konferenciánrengetegszerel! került a tolkieni
szövegek olvasatának problémája, mivel nem
mindenesetbena szerz! rendeztesajtóaláa m" ve-
it. Továbbá,ha a szövegeketolvassuk,felfigyelhe-
tünk arra,hogyTolkien magaarrahivatkozik,hogy
a szövega NyugatvégiPiros Könyv alapjánké-
szült,és ! magais csakfordító volna,nohajól tud-
juk, ! magaírta ésteremtetteezt a sajátságosvilá-
got. Felmerült a teremtésmibenléteés a gonosz
szerepe, ami központi téma az író majdnem minden
m" vében,valamint - részbenezzel összefüggés--
ben - a szabadakaratkérdése.Emellett,mint fel-
vet! dött téma,kiemelend! mégatörténetiéskultu-
rális hagyományokhozvaló viszony mind a mi
világunkbanésa Tolkienében,továbbáa halandó-
ság problematikájának, valamint a mitológiai
gondolatoknak felvetése a tolkieni szövegeken
belül. Természetesenszó esett a különböz!
szövegekegymáshozvaló viszonyáról,ésa szerz!
életm" vébenvaló elhelyezésükr! l. A konferencia
résztvev! i hallhattakrészleteketa Gy � r � k Ura ere-
deti angolnyelv" rádióváltozataiból,abból is, amit

a filmben szerepl! színészekközül azok,akik nem
olvastáka m" vet, használtak;valamint elhangzott
egy elképzelésarról, hogy lennemegjeleníthet! a
m" operaként. Természetesenelhangzottakhivat-
kozásokarra vonatkozóan,hogy Tolkien ehhez a
rendkívül gazdag saját mitológiai- és nyelvi
világához mely kultúrák hagyatékát használta fel.

A konferenciasikerétbizonyítja,hogya hallga-
tóságrendkívülaktívvolt, amit azis bizonyít,hogy
gyakranolyanviták indultakel, amiketazelnökl! k
alig bírtak megállítani, lévén id ! kellett a követ-
kez!  el! adónak is.

Azt hiszem, ennek a rendkívül hangulatosés
gondolatgazdagkonferenciának sikerült elérnie a
célját;ésrámutatott,hogyTolkien nema filmvász-
nonkezd! dik ésvégz! dik. Enneka világnakigenis
vannakmélységeiés szépségei,még akkor is, ha
eztegyeseka valóságel! l való menekülésnektitu-
lálják, ami teljességgelirreleváns,mert a valóság-
nakcsakegyrészea pillanatnyiérdekésa pillanat-
nyi helyzet,de ezentúl van mégegy másikvilág,
ami élhet! bbé és emberibbé teszi az életünket...

BENEI FÉDRA

Busójárás 2003

Aki emefantáziadúscím nyománmégnemjött
volna rá: itten most bizony az idei tél el" zésér! l
lesz szó.Ugyanis,megunvána Szegedutcáin ter-
peszked! piszkosszürkehókupacokat,úgy döntöt-
temegy kedvesbarátn! mmel,a tettekmezejérelé-
pünk. Mármint hogy segédkezünkkicsit a tavasz
siettetésében.Mivel én már két alkalommalrészt
vettema mohácsibusójáráson,tudtam,hogyott di-
rekt erre a célra kiképzett szakemberekettalálha-
tunk. Minden megvolt, ami a küldetéssikeréhez
kellhet: meleg ruha, némi pénz (kölcsönkértem),
mohácsicsoporttárs,aki hajlandóelvállalni a há-
zigazdaszerepét…Ildi barátn! mnekmégnemvolt
szerencséjeemenevezetesszertartáshoz,és megí-
gértem neki, nagy élményben lesz része.

A biztonságkedvéértmárszombatdélutánelin-
dultunk Mohácsra(némileg jobb körülményekkö-
zött, mint a legutóbbibusójárásomkor– akkor egy
kukáskocsitstoppoltunkle Szegedhatárában),ne-
hogy lemaradjunk valamir! l. A bajai Duna-híd
utána vidék végreértékelhet! formátvett fel, azaz
megjelenteka dombok,ami ugyeaz Alföldre nem

igazánjellemz! (a régi híd emelked! je nemér). Ez
nemannyiratett jót a buszozásellenid ! nkéntfellá-
zadni hajlamos gyomrunknak,de kibírtuk vala-
hogy. Sajnos sötét volt, mert egyébkéntDuna-
szekcs! t ! l Mohácsigannyiraszépa táj, hogy talán
még a hányingertis elfeledtettevolna. Probléma
még a leszállásnál,pontosabbanel! tte adódott:
ugye,meginta sötét.Nemláttam,hol vagyunk,er-
go azt semtudtam,hol kell megválnunkszeretett
buszunktól(és utastársainktól,akik több ízben is
besokkoltakgyöngyöz! kacagásunktól).De röpke
pánikhangulatután ezt is megoldottuk,és szeren-
csésen megérkeztünk.

Miután Via, a házigazdánkteletömött minket
mindenféleföldi jóval, ésmegkóstoltuka házi ké-
szítés" Baileys-ét (na jó, megittuk a felét), esti
városnézésreindultunk. Mivel h" vösekmég ilyen-
kor a dunapartiesték,muszájvolt egy-kétépületet
belülr! l is megtekintenünk…És ha már bent vol-
tunk, miért ne igyunk meg X üveg villányi kéko-
portót? 
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Másnap ennek megfelel� en leszedált arccal
ébredtem,úgy tizenegyórakörül. „Villámgyorsan”
embertcsináltammagamból(zuhany,kávé, ebéd,
Baileys– szerintemtele van vitaminnal),majd út-
nak indultunk,hogy le ne késsükaz egyórásiátke-
lést.

Persze lekéstük.

Ha egyébkéntvalaki nem ismernéa sztorit: a
busójárásszokása � si téltemet� rítusok és egy
törökkori legendakeveréke.Annakidején,mikor a
törökök betörteka városba,a mohácsiaka város
mellett lév� szigetenkerestekmenedéket.Nyilván
nemakartákazegésztovábbiéletüketott tölteni,és
azt sem,hogy a törökök gyakorlatozzanakrajtuk,
így hát kénytelenekvoltak kitalálni egy harmadik
variációt. Ami pediglen így hangzott: rettenetes
szörnyeknekmaszkírozvamagukat,éjjel áteveznek
a szigetr� l a Mohács fel � li oldalra, hogy a be-
tolakodókjól megijedjenek.És így is cselekedtek
vala. A mutatvány annyira jól sikerült, hogy a
törökök nagyonnagy sebességgelelmenekültek,a
lakók pedig visszatérhettekotthonaikba.A hagyo-
mány szerint ezt (is) ünneplik a sokácok (helyi
szerb kisebbség) a tél el� zésén kívül.

Perszeid � közbenturistalátványosságlett a do-
logból,két évepéldáula városházael� tti térenszó-
ló sokáczenétid � nkéntmegszakítottaa Coca-Cola
reklámszöveg…� k voltak a busójárásf � szponzo-
rai… De idén szerencséreezt megúsztuk,csakaz
óriási tömeggel kellett keményen küzdeni.

Az átkeléskora szigetibusók(több busó-tömö-
rülés is van Mohácson) csónakon átevezneka
szigetr� l a Mohácsfel � li partra.Mikor el� ször lát-
tam, akkorahidegvolt, hogy kénytelenekvoltak a
Bendegúznev� kishajónátjönni,merthozzáfagyott
volna a kezükhözaz evez� . Elég mókás látvány
volt…

Miután átértek,a töb-
bi busóvalegyütta Kóló
téren gy� lnek össze(a
kóló hagyományosso-
kac tánc),majd kezdetét
veszia felvonulás.Köz-
ben perszeszól a zene,
ágyúznak, táncolnak,
egyszóvaligazi farsangi
hangulat kerekedik.

Nem írtam még le,
hogy is néz ki egy
vérprofi busó. A
felszereléslegfontosabb
darabja természetesen
az álarc. Régebbensok
híres álarckészít� élt
Mohácson, hogy az
utánpótlássalmi a hely-
zet, arról fogalmam
sincs. Sokféle,

rémiszt� bbnélrémiszt� bb maszkotlehetlátni – aki
Mohácson gyerekeskedik,kés� bb biztos simán
végignézia zombis filmeket. A maszkhátuljához
sz� rme (szerintem birkab� r) van er� sítve. A
busóöltözetfels� része is sz� rme (az állatvéd� k
mostne figyeljenekide), alul pedigb� nadrágotés
valami bocskorszer� séget hordanak. Eléggé
autentikusviselet, de idén kissé melegük volt…
Amir � l nem csak a sok prém, hanema táskában
ügyesenelhelyezettpillepalack is tehetett.Ez is
szinte kötelez� tartozék:nem nagyonláttam még
olyan busót, akinek a táskájából/tarisznyájából
hiányzott volna a jó kis házi bor – avagy pálinka. 

Nos, a felvonulásnáltartottam.Itt eszünkbese
jusson,hogy csakúgy simánvégigsétálnaka váro-
son!El � szöris: csakegyrészükválasztjaa gyalog-
lást. Vonulnak még megfelel� en felékesített
kistraktorral, lovas kocsival, némelyekkülönleges
alkalmatosságokathúznakmaguk után… Az idei
kedvencema „Titokszoba” felirattal ellátott szekér
volt, amire kukoricacsuhébólháromoldalú falat
húztakfel. Hát igen,a busókis naprakészek.Szinte
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mindegyik busójárm� n volt valami tréfás felirat.
Ízelít� : „Asszonyok, lányok, ide hamar, az öreg
busó utódot akar!” Másodszor: a néz� k s� r � n
áldozatulesneka busókmókáskedvének.F� leg a
n� nem� ek. Id � nként mi is menekül� re fogtuk a
dolgot, de kevés sikerrel. Egyrészt a hatalmas
forgatagbannehéz mozdulni, másrészta busók
er� ssége a bekerít� hadm� velet, legalábbis
tapasztalataimszerint.Pár órán belül több volt a
kabátomon a fehér sz� rszál, mint a kabát. 

A busókonkívül vonulnak még mohácsi,kör-
nyékbeli, és külföldr � l érkezettnéptánccsoportok,
akik a keresztez� désekbentáncrais perdülnek,ha
éppvan hely (éskés� bb fel is lépneka városháza
el� tti színpadon),valamint jankelék.Ezek a bájos
teremtésekkiskölykök rongyokbaburkolózva,akik
régebbenf � részporral vagy hint� porral szórták,
vagy ronggyalkitömött harisnyávalcsépeltéka fe-
hérnépet.Ez viszontmár megvan tiltva a turisták
miatt. 

A menetMohácsutcáinkeresztüla Duna-parton
köt ki, ahol is vízre bocsátjáka telet jelképez� ko-
porsót.Ez eredetilegnem részea hagyománynak:
annak idején keddenégettékel a koporsót mág-
lyán. De a turistáknak,ugyebár,nyújtani kell vala-
mit. A keddiégetéstermészetesenmaradt(a busó-
járáscsütörtökt� l keddigtart, devasárnapjönneka
vendégek), felvonulással egybekötve, de ekkor
csaka hazaiakéa terep.Egyszerszívesenmegnéz-
ném – nem igazán hiányozna az a rengeteg ember.

Mi egyid � utánotthagytuka felvonulókat,hogy
jó helyet tudjunk keresnimagunknaka parton.De
miutánegyóránkeresztülácsorogtunka jó helyen,
ésnemtörténtsemmi(azonkívül, hogy jégtömbbé
fagyott a lábunk és id � r � l id � re a Dunábaakartuk
vetni magunkat,amikormegszólaltazágyú),felad-
tuk. Kerestünkegy helyet a közelben,ahol volt
WC és Unicum. Sok busó is hozzánkhasonlóan
gondolkozott:tele volt velük a kocsma.De ezúttal
atrocitásoknélkül fogyaszthattukel az életment�
Unicumot (tényleg át voltunk fázva!).

A következ� célpont a Széchenyitér volt (a
városházánál),ahol is busóavatássalés a polgár-
mesterünnepi köszönt� jével csalogattáka népet.
Hát, szépvolt, jó volt, érdekesvolt, demiutánmár
harmadszorakartak a fejemre taposni szájbakö-
nyökölésselegybekötve,nekeminkábbriogatásnak
t� nt a dolog.Szerencséregyorsanvégetért mindaz

avatás, mind a busók köszöntése, a tömeg
oszladozott,mi nézel� dtünk, és már itt is volt a
máglyagyújtás ideje. Ilyenkor óriási máglyát
raknaka téren,ésmiközbenazóriásimáglyaóriási
lángokkal ég, finom kis sokác zene szól, ami
általában tömegméret� kólózáshoz és egyéb
tánchozvezet.Én már elég fáradtvoltam, de nem
tudtunk ellenállni a zenének,kénytelenekvoltunk
mi is beállni. Én nem sokat produkáltammagam
(meg kéne tanulnomtáncolni), de Ildi néptáncos
múltjához ill � en ropta vagy két órán keresztül.
Perszea busók is aktívan részvettek az össznépi
mulatságban:még a máglya fényénél is (ekkorra
márbesötétedett)ki-kiszúrtáka n� nem� egyedeket,
mint potenciálisáldozatokat.Hihetetlen hangulat
volt. Már majdnemaz egészmáglya leégett,mire
az emberek abbahagyták a táncot. Mi is megtértünk
a bázisra, hogy feltölt � djünk némi ennivalóval.
Estére még bált terveztünk. 

Rövid pihen� utánvisszavezetettutunka város-
ba.Ám hiábavártunksokata f � thet� báli sátortól,
mind a zene,mind a közönséghagyottnémikíván-
nivalót magaután.A Romantickoncertet„sajnos”
lekéstük,pedigvolt m� sor is: a helyi romakisebb-
ség nagy hevületébenszétkapottnéhánypadotés
asztalt. Leültem egy ép padra, megtámasztottam
magamvalahogy,és a következ� egy órábannem
nagyonváltoztattamezena helyzeten.Néztemki
azarcomból,ésegy reggae-függ� busónszórakoz-
tam, aki Ladánybenére ropta az asztalon rendületle-
nül, amíg egy rendez� le nem imádkoztaonnan.
Ezután hozzám vezetett az útja: megcsodáltaa
szipkámat,majd mulatozásraszólított fel. Egyéb-
ként egyre gy� ltek a busók, gondolom, eddig
mindenfélevendéglátó-ipariegységbenpihentékki
a tél� zés fáradalmait.De számunkravéget ért a
móka. Félholtantámolyogtunkhazaúgy tizenegy
óra tájékában,hogy aztánreggelötkor csörögjöna
vekker (nagy ellenségem),és ugyanúgyfélholtan
kimászhassunkaz ágyból.Via apukájakiszállított
minket a buszmegállóba,felverg� dtünk a szegedi
járatra, és kezdetétvette a hosszú,horrorisztikus
utazásvissza az Alföldre, Szegedre,a hétközna-
pokba. 

Tanulságnincs. Menjetek,nézzétekmeg! Nem
mondok hülyeséget. Nem szoktam.

Ja,ésköszönjétekmegszépen,hogy ilyen szép
az id���

JUCUS
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"Ha a szurkolókon múlna, már háromszoros bajnokok lennénk!"
- beszélgetés Tarczay Áronnal, a Móra Kollégium teremlabdarúgó-csapatának

menedzserével az idénynyitó el	 tt -
-Móra Nyúz: A kollégium futsalosaia megyei

bajnokságban
 sszel lejátszottöt mérk
 zésenegy
döntetlentértek el, és négyszervesztesenhagyták
el a pályát. Hogyan értékelnédennekfényébena
csapat teljesítményét?Egyáltalán:miben volt más
ez az 
 sz, mint az eddigi bajnokságok,ahol szere-
peltünk?

-TarczayÁron: Az el
 z
 félévbena menedzs-
mentszempontjábóla legnagyobbváltozástabban
látom,hogy fizettünk - mert fizetnünkkellett - ne-
vezésidíjat, amineka magamrészér
 l annyiranem
örülök,merteza továbbiakbanproblémákatis vet-
het föl. � szintén szólva megint "túléltünk" egy
félévet, megint játszottunk,és szerintemez nagy
eredmény,mert mindig kicsit borotvaélentánco-
lunk. Az eredményeknemjók, deeddigsemvoltak
azok.Ennekellenére,amíg a csapatbanott van a
lelkesedés,hogy mindenmeccsreki tudunk állni,
ésamíga szurkolókbanott van a lelkesedés,hogy
eljönneka meccseinkre- márpedigez így volt eb-
bena félévbenis -, addigszerintem,nemkell ne-
künk világver
 knek lennünk. A célkit� zés továbbra
is az,hogymindenmeccsreálljunk ki ésnyújtsuka
legjobbat, amit tudunk.

-MNy: Az idei bajnokságbannyolc csapatvesz
részt.Jelenleghármasholtversenyvan a 6-8. he-
lyen, háromcsapatis 1 ponttaláll - köztüka Móra
csapata.Látsz-ereális esélyta hatodik hely meg-
szerzésére?

-T. Á.: Én nem akarokezzel foglalkozni, mert
az el
 z
 két bajnokságbanis számolgattunka
végénésbíztunkabban,hogysikerül feljebb lépni,
aztán elszúrtuk az utolsó meccseket- szerintem
többekközött éppenemiatt. Számomranem az a
leglényegesebb,hogya hatodikvagyéppena nyol-
cadik helyezéstérjük-e el. Én akkor leszekelége-
dett,haazt látom,hogymindenki a t 
 le telhet
 leg-
jobb teljesítménytnyújtja. Most már pénztis fize-
tünk azért,hogy a megyeibajnokságbanszerepel-
hessünk;s tartozunk annyival azoknak,akik ne-
künk erre a pénzt biztosították,hogy a tudásunk
legjavátnyújtjuk. Az nemjelent semmit,hogy ná-
lunk er
 sebbcsapatoktólkikapunk,mert tudni kell,
hogy akik ebbena bajnokságbanjátszanak,azok
heti több edzéssel készülnek és jóval össze-
szokottabbak,mint mi. Az a lényeg,hogy mi is ott

vagyunk és ezt a kollégiumot képviseljük.

-MNy: Milyen változások történtek a játékos-
keretet illet
 en a télen?

-T. Á.: HraskóPisti kiment sajnoskülföldre, ez
érzékeny veszteséglesz a védelemben.Én is
nagyonkíváncsivagyok, hogy fogjuk pótolni... A
védelembenegyel
 re nem sok a bevethet
 ember,
inkább támadóink vannak. Czipóth Feri lehetne
véd
 Pintér Lajos mellett, de 
 meg nem akar
véd
 ként szerepelni.Ha az elmúlt éveketnézem,
mindig is a védelemvolt foghíjasabb- gondolokitt
példáulHalustyákZoli távozásárais, akit szinténel
tudnékméghátul képzelni- ésa támadósorunkban
volt b
 vebb a kínálat.Talán visszatérmost Ladik
Zoli is a támadókközé,havisszakerüla kollégium-
ba. Annyit szeretnékmég újdonságkéntmegemlí-
teni, hogy most már két mezünkvan, és ez nagy
pozitívum.Szeretnémmeghonosítani,hogy azels

számúmezünk,az újabb, a kék szín� legyen. A
másodikszámúmaradhatnaa fehér, bár ott meg
vannakhagyományok;én nagyonszeretném,ha a
búcsúmeccsemen- akár idén lesz,akár jöv 
 re - a
fehér mezben játszanánk,mert mégiscsakaz a
hagyományos.

-MNy: Mit üzensza szurkolóknakaz új idény
kapcsán?

-T. Á.: Egyértelm� enazt,hogycsakígy tovább!
Az a teljesítmény,amit 
 k nyújtanak,ebbena baj-
nokságbanpéldátlan- ha rajtuk múlt volna, akkor
már háromszorosbajnokoklennénk!De pont az a
nagyszer� bennük,hogykitartanaka csapatmellett
agyengébberedményekellenéreis. Mert jó csapat-
nakugyebárkönny� szurkolni,az a legegyszer� bb
a világon...

A futsal (vagy 4+1-esteremlabdarúgás)egyéb-
ként Szegedenmeglehet
 sennépszer� . A kollégi-
umtól pár percre lév
 újszegediSportcsarnokban
játszik az NB I-es Els
 Beton Szegedegyüttese
(plakátjaikat rendszeresenláthatjátok az egyete-
men); és itt fogadja ellenfeleit a másodosztályú
Els
 Beton II, valamint a szintén NB II-es
Charlton-Gellért is. Szegedadott otthont tavaly a
magyar futsal-válogatottEurópa-bajnokiselejtez
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mérk� zéseinek. A megyei I. osztályú bajnokság
mérk� zéseire a szintén újszegedi Gellért
Szabadid� központbankerül sor, ami a F� fasorral
párhuzamosan,a Sportcsarnoktól kifelé futó
Derkovits fasor végén található, s a 2-es busz
végállomásáról,azErdélyi térr� l 2-3 percessétával
könnyenelérhet� . A mérk� zésekcsütörtökönként
este18 és 22 óra között kerülnek megrendezésre
(mindig négy meccs), a belépés természetesen
díjtalan. 

A CsongrádMegyei LabdarúgóSzövetségben
elkészítettékmár a tavasziszezonsorsolását,néz-
zük tehát,mikor (és ki ellen) lép pályáraa Móra
csapata!

március 6. 20 óra: Móra - Inter Turbó
március 13. 20 óra: Móra - Malter II
március 20. 19 óra: Móra - Villbek
március 27. 19 óra: Móra - Börcsök Team
április 3. 20 óra: Móra - Malter I
április 10. 20 óra: Móra - Pázsit SE
április 17. 19 óra: Móra - Lubicka
április 24., kés� bb meghatározandókezdés:

� szr� l elhalasztott két meccsünk pótlása

A mérk� zéseinkreminden érdekl� d� t, minden
szurkolnivágyótnagyonsok szeretettelvárunk- a
csapatnevébenelmondhatom,nagyon jólesik és
nagyonsokatjelent a buzdítás!Aki pediga kollé-
gista fiúk közül kedvetérezahhoz,hogy a gárdá-
banszerepeljen,keressemegTarczayÁront a 2-es
szobában,� szívesenelintézi neki a szükséges
papírokatés igazolásta szövetségben,aztánmár
csakegy sportorvosi,és jöhetneka meccsek.Mert
itt a március: jönnek a meccsek!

Utóirat – ami azértszületettmeg,mert az újság
megjelenéseel� tt lejátszottukaz els� mérk� zést,

ahol szenzációsjátékkal 5:4 aránybanlegy� ztük a
mórahalmiInter Turbó együttesét.Azt kell mond-
jam, meghaltunka pályánezérta sikerért,ami az
els� ebbena bajnokságban,de reményeinkszerint
nemaz utolsó.És nagyonjókor jött, mert lelkesen
vághatunkneki a tavaszisorozatnak.Álljon itt a
gy� ztescsapat(a sportújságbanmegszokottaksze-
rint nagybet� vel kiemelve a legjobb teljesítményt
nyújtók): DANKA B. – CZIPÓTHF., PINTÉRL.,
- BALIZS T., FORCZ T. Cserék: HALASI Á.,
RÁCZ T., SOLCZ L., KOVÁCS R. Amúgy maga
a mérk� zés egyenl� er� k küzdelméthozta.1:0-ra
mi vezettünk,majd 2:1-re az ellenfél, 2:2-vel for-
dultunk.A másodikfélid � benmindig mi szereztük
meg a vezetést,de 3:3-nál és 4:4-nél még utolért
bennünketa Turbó. Aztán megadtuknekik a ke-
gyelemdöfést! Gólszerz� ink: Czipóth, Rácz,
Balizs,Solcz,Kovács.Ki kell mégemelni,hogy a
meccsvégén a kapubandebütáló Danka Balázs
szenzációsvédéseksorozatátmutattabe, megaka-
dályozvaa mórahalmiakatazegyenlít� gól elérésé-
ben…

Utóirat utóirata– ami azértkeletkezett,mert bi-
zony akadtakproblémáinka mérk� zéskezdésénél.
8 órakorugyanismégcsupán3 játékosunk– Balizs
Tibi, Forcz Tamásés jómagamvoltunk a Gellért-
benTarczayÁron menedzsertársaságában.A töb-
biek kés� bb érkeztekmeg, s csupána két játék-
vezet� ésaz ellen� r – no megazellenfél jóindula-
tánakköszönhettük,hogy- 20 perceskéséssel– le-
játszhattuka mérk� zést. Ezúton kérjük a mene-
dzser,a szurkolókésa csapatid � benérkez� tagjai
nevébena „kés� ket”, hogy máskora kezdésrele-
gyenekkint a csarnokban,mert ha nem vagyunk
megöten,egyszer� en nemengedikjátszania csa-
patot. Az meg senkinek se lenne jó… Köszönjük!

PINTÉR LAJOS

Nb1.hu: miért?

Bár nemvagyok élsportoló– az el� z� félévbena
kollégiumi bajnokságbanedz� d� Kujbus TamásFC
kapusaként(disz)funkcionáltam- , mégis veszema
bátorságot,hogy futballügyekbenmegnyilvánuljak.
Szeretemezt a “cirkuszt”, igaz, jóval kritikusabb
vagyokahhozképest,amit nyolcévesena 4,80Ft-os,
a praclimat kellemesenösszeken� Népsportkézbe-
vételekorgondoltam.Eszembejutott a minap, hogy
Pintér“Pinyó” Lajosnemis olyan régen(kikerestem
a dátumot:a 2001.november22-i számban)egyetlen

sportnapilapunkatezenújsághasábjaina “foci sírásó-
jának” nevezte. Rendszeresinternet-használóként
eszembeötlött, hogy a kritika tárgyát a közkedvelt
www.nb1.hu oldalrakiterjesztvea következ� mottót
lehetne írni: “Ássuk a sírt »onlájnosan« is!”

Ezt a kedveskis futballportált romantikusszem-
lélet hatja át: az, hogy a magyarfocit még mindig
jegyzik a világon.Annak fényébensemdíjazhatóez
a szerkeszt� i hozzáállás,hogy nemcsaka tájékozta-
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tás,hanema hírveréskorántsemkönny� feladatátis
próbáljákellátni az oldal készít� i. Ez a magyarfut-
ball – szomorúanírom le – nemérdemlimega nagy
felhajtást. Vegyük például a megsz� n� félben lév�
klubok ügyét! Emlékezetemszerint korábbansenki
nem hullatott krokodilkönnyeketa Wéber Ambrus
edzetteMTK n� i kosárlabdázóinak,illetve ugyan-
ezensportágbana Tursics-alakulatnak,azaza Fradi
lányainaka sanyarúsorsán,valamint,KaszibaIstván
tanítványainak,a tatabányaiVértes Volán, majd az
Eger n� i röplabda-csapatánakelszegényedésén
(el� bbi gárda közvetlenül a bajnokságmegnyerése
után sz� nt meg). Jómagam hagyománytisztel�
vagyok, azonbana dics� múltra való hivatkozással
nemlátomértelmétakára Vasas,akára Dunaferrfo-
cicsapatainakéletben tartásának.Ez ugyanis az a
Vasas, amelyikhónapokigfizet csillagászatiösszege-
ket egy Hámori Ferencnev� alibiz� nek, nem pedig
az,amelyikbenFarkasJános,BundzsákDezs� , Ihász
Kálmánjátszott…Hogy mennyiremása szerkeszt� k
ízlése,mint az enyém,jelzi az egyik múlt heti hír is:
Kovács után Gellei a Rába partján. Két illusztris
vendégelesz a városnak.KovácsAttila, hírhedtex-
MLSZ-elnök és Gellei Imre kapitány illusztrisságát
illet � en egyrésztaz általuk felmutatotteredmények,
másrésztaz irántuk a 314 fizet� néz� városábanfel-
tehet� en megnyilvánuló érdekl� dés miatt lehetnek
kételyeink,amely egybenmegkérd� jelezi a felveze-
téshangzatosságát.Annaka február27-i hírnekazel-
s� fele pedig szintehazugsággalér fel, amely a kö-
vetkez� ket állítja Bognár György és Mészöly Géza
franciaországi tapasztalatszerzése kapcsán:
“mindkett� jük nevejól csengmégmais a franciafut-
ballban:Bognárannakidejéna Toulon,míg az ifjab-
bik Mészölya Le Havreésa Lille játékosakéntvolt
közönségkedvenccsapatánál.”Igen, feltételezhet� ,
hogy fiaink vezet� hírben fognak szerepelni a
L’Équipe és a FranceFootball hasábjain,azokután,
hogy évr� l évreáramlanakbe az olcsóafrikai éske-
let-európai játékosok a gall ország piacára…

Nálam az abszolút favorit az volt, amikor tudatták,
hogy a Zalaegerszegciprusi edz� táborozásána Nagy
Lajos ésBalázsZsolt kapusedz� által alkotott kett� s
nyerteaz activity-vetélked� t. Egy másikkedvencem
azvolt, amikora honlaptudósítóilelkesenszámoltak
bearról, hogya SturmGrazedzéséna kétkapusjáték
közbenmindkét magyar, KorsósGyörgy és Szabics
Imre is a hálóbatalált. Hasonlóanjót kuncogtamak-
kor, amikor az online-közvetítéseksorában,ha jól

emlékszema Fradi– Újpestvolt a terítéken.De azis
mosolytcsaltazarcomra,amikora múlt hétenaztol-
vastam:A helyszínen tekintettemega Sopron-Gy� r
meccsetTamásiZsolt. Ez a feleslegenfelduzzasztott
magyar médiapiacegyik legnagyobbhibája: képes
sokadrangú,említésresemméltó információkathír-
ként eladni.

Most, a felkészülésiid � szakban“serules.hu”-nak
is nevezhetnénkaz újságot, ugyanis zavarba ejt�
részletességgelszámolbe az aranylábúinkatmenet-
rendszer� ensújtónyavalyákról;olykor szintekórlap-
szer� enkövethetjükvégigegy-egyjátékosgyógyulá-
sát: “Ferenczimegsérült– Ferencziedzett,Komlósi
megbetegedett- FelszakadtTiber m� téti hege– Vi-
deoton:továbbtámadazinfluenza– Koplárovicsteta-
nusztis kapott.” Tulajdonképpennemis magaa köz-
léstényegondolkoztatjael a futballrajongót- normá-
lis futballkultúrávalrendelkez� országbanhelye van
ilyen információknak - hanemaz, hogy a honi foci-
élethercegecskéia pályánnyújtott teljesítményükel-
lenére is ekkora nyilvánosságot kapnak.

Mindenfélehírportál rendelkezikfórummal, s ez
alól nem kivétel az nb1.hu sem, ahol az ezerarcú
kommentálhatjaa híreket. Nos, itt ebbennincs sok
köszönet:a Fradi-,Újpest-,Kispest-drukkerekszelle-
mi randalírozásaértékelhetetlennéteszi sokszoraz
egészet:nyelvi izomagyúak írogatnak egymásnak,
sokszor még olyan hírek kapcsánis, amelyeknek
semmi köze nincsen az általuk kedvelt alakulatnak. 

A Kínai tesztcím� rovat árulkodik futballistáink
ízlésvilágáról,szellemiszintjér� l. Számomralegárul-
kodóbb a kedvenckönyvek megemlítése,már csak
azért is, mert jó hat-hétévvel ezel� tt napvilágotlá-
tott, hogy az éppenjó formábanlév� franciaels� li -
gás Strasbourgkeretéb� l majdnemmindenki rend-
szereslátogatójaa helyi könyvtárnak.Sajnosnem
vagyok el� ítéletekt� l mentes:az, hogy Bajzát Péter
az Egri csillagokat, Bö� r Zoltán pediga Tüskevárat
említi kedvencolvasmányaként,nekemnem azt su-
gallja,hogyszámukraténylegkatarktikusélménytje-
lentettekezekazegyébkéntténylegnagyszer� köny-
vek, hanemazt,hogy azáltalánosiskola óta nemtúl
sok id � t töltöttek el olvasással.Urbán Flóri viszont
ugyanebbena rovatban a Háború és békét jelölte
meg.Hogy finoman fogalmazzak,a pályánmutatott
viselkedésaz � esetébensemgy� z megarról, hogya
célszemély az átlagfocistákhozképest árnyaltabb
szellemi kvalitásokkal bír.  

Summasummarum:a rivaldafénymostsemhiányzik a magyarlabdarúgókéletéb� l, s� t érdemtelenülsok jut
rájuk. Költ� i a kérdés: meddig még?

P.T.
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Húsvét el� tt

„Ó béke! béke! legyen béke már, legyen
vége már!” Azt hiszem, Babits ezen sorai
nagyonaktuálisakmanapság(is). Most is nem
sokkal vagyunk húsvét el� tt, és már szinte
háborútkell megélnünk.Távol t � lünk, demégis
szintenapontatudatosulbennünk,hogy nagyon
közel van hozzánk.Igen az iraki háborúrólvan
szó...

Órárólóráraérezzük(éreztetikvelünk),hogy
ez a háború elkerülhetetlen. A konfliktus
hónapok óta benne van a leveg� ben, de
Washingtonszámáranemlétezikolyantényez� ,
amelymiatt elállnaa háborúmegindításától.Az
iraki rezsimetis el kell ítélni, de ez nem lehet
ok a fegyveresbeavatkozásra.Ilyen elv alapján
rengetegázsiai, dél-amerikaiországotkellene
megtámadni…Ki tudja, lehet, hogy ezekreis
sor kerül majd egyszer ilyen-olyan ürüggyel.
Washington számára sokkal egyszer� bbnek
(gazdaságosabbnak!)t� nik egy háború.A béke
olyan dolog egy kicsit, mint az egészség:csak
akkor t� nik fel, ha nincsmeg.Viszont ilyenkor
már lehet, hogy kés� . Ezt megel� zend� szinte
az egészvilágon tömegtüntetésekbontakoztak
ki. Emberekmilliói mentekki az utcára,hogy
tiltakozzanak.EbbenEurópaélen járt. Az öreg
kontinens legtöbb államábanhangot adtak az
emberek békevágyuknak. Különösen
NémetországésFranciaországszámít a háborúellenességf � zászlóviv� jénekA földrészünkönis vannak
azonban, sajnos,olyan országok,amelyekmostis inkábbegy másikhatalomérdekeittartjákszemel� tt,
mint a saját magukét. Ezen államok vezet� i elfelejtik, hogy Európában vannak, és hogy itt kell
boldogulniuk,ésnemazamerikaikülügyminisztériumel� szobájában.Habárbiztosszívesebbenlennének
ott inkább…Ezeka politikusok képtelenekszabadulni olyan rögeszméikt� l, hogy ne egy másikország
csatlósai legyenek Egyszer majd talán ez is megváltozik…

Pesszimistavagyokazegészkérdésselkapcsolatban.Pesszimista,hiszenrengetegemberfog meghalni
ártatlanul;pesszimista,hiszena háborúutánsefogja tudni senkigarantálnia békét a térségben(mégaz
amerikaiak sem); pesszimista,hiszen a médiumok ismét féligazságokat (se) fognak közölni a
konfliktusról. Igazábólazt hiszemmégis,hogyhaa sajtólegalábbkísérletettenneazeseményekobjektív
bemutatására,akkor se éreznémsokkal jobbanmagam. Pesszimistavagyok, hiszenközel se vagyok
biztosabban,hogy Irak az egyetlenkiszemeltcélpont. Pesszimista,hiszenlehet,hogy mire megjelenik
kollégiumi újságunk, a CNN már él�  adásban közvetíti a háborús történéseket. 

Azért egy kicsit mégis csak optimista vagyok. Mindezek ellenérehiszem,hogy az utolsó (utáni)
pillanatbanis történik valami,ami elkergetia háborúsötétfellegeit.Hiszem,hogyaz évekóta szenved�
iraki népmegmenekülegyújabbcsapástól,amelysokkaltöbb„vért, verejtéket,könnyeket”, okozna,mint
amit Nagy Britannia lakosságaelszenvedetta másodikvilágháborúidején. Mindezt leírva újra Babits
sorai jutnak eszembe:„Ki a b� nös, ne kérdjük, ültessünkvirágot, szeressükés megértsük az egész
világot” Így legyen!

KAJCSA SZILÁRD

Cigányul a jazz
FrankieLátó „nyomta” múltkor a Millenniumi Ká-
véházban. A terem tömve volt, ahogy egy
koncertenlenni szokott. Füst nem volt, ahogy a
Millenniumibanlenni szokott.És nagyonjó volt a
zene, ahogy… (ízlés szerint). Szóval ennek az
esténekszámomraegynagyonfontosüzenetevolt.
Az, hogy a m� faji határoknemis olyan fontosak,
ésami jó, azmindenhol,mindenstílusban,minden
hangszeren jó. Látó szinte mindent játszott.
Sikoltott a heged� a kezében,mormolta a jazz
taktusokra a roma szavakat, reppelte a cigány
zenét(bizony,bizony!), szabadjáraengedtea kon-
gást,aki az eksztázisigütötte, simogatta,szerette
ésvertea dobokat,csilingelt, ésmegénekeltettea
népet!Ésa közönségreagált.Hálásakvoltak ezért
a fantasztikus csodáért,amit már mindenki átélt
valamilyenmódon.Megnevezninemtudom,deez
a lényegea zenének, a táncnak,az éneknek,és
bárminek,amivel te kifejezedmagad,ésélvezettel
teszedezt,mertérzed,hogya másikis érzi.Akiket
sajnálhattunkezenaz estén, � k a gitárosokvoltak,
hiszen szegényekalig jutottak húrhoz. Amikor
pengettek,az valóbana közöszenerészevolt, de
ennekazesténekkét f � szerepl� je volt: a heged� és
a konga.

MOLNÁR EDIT
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Gy � lölöm, hogy dohányzol

Ez egy csendes,magányoskirohanás,melyetegy dohányfüstbeneltöltött naputánöntöttemdigitális
formába.A helyzetnemmindig ilyen rossz,mint ahogyitt leírtam, de mindenképpbe szerettemvolna
mutatni,hogyanérzimagátmostanábanakollégiumlakóinakegyigenjelent� s része.A témakülönösena
„dohánykommandó”legutóbbikiszállásautánérdekes,hiszenaz - úgy tudom- mindentrendbentalált,
pediga „b � römön” érzem,hogy semmisemváltozottaz ezt megel� z� látogatásonkiszabottbírságóta.
Írásommal kapcsolatbanperszeegy dolog magától értet� dik - ahogy egy kedvesbarátommondaná:
akinek lemmingje, ne vegye magára. Tehát.

Ma egésznapfüst volt a folyosón.Beleivódik a ruhámba,átkúszikazajtóalattésméga szobábansem
tudok menekülniel� le. Az egészkollégiumbancigizel, hisz itthon vagy.Én pedigcsakszeretnékitthon
lenni.

Rászoktál,mertegykorúgy érezted,kimaradnálvalamib� l, hanembújnála szünetbena többiekkelaz
iskola kazánházamögé.Lehet,hogy akkor igazadvolt. Most viszontállandóanott lóg a cigi a szádban,
mártársaságsemkell, szívodegyedül,mertnélkülenemjó semmi.Legalábbis úgy érzed.Megnyugtatés
összerendezia dolgokat. Vagy épp akkor szívod, ha társaságbanvagy, mert a XXI. századbanmég
mindig sikk dohányozni.Vagy, mert így könnyebbelviselni,hogymásokis szívják.Ésnyilván ezeroka
lehet még annak, ha valaki dohányzik. Azt is tudod, hogy bár a szakért� k mindenféléket beszélnek és sok-
szoregymásnakis ellentmondóaka bagóhatásárólszóló vélemények,abbanazértmegegyeznek,hogy
senkineksemhasznál.Kivéve talána dohánygyárakat.Mindegy, jogod van dohányozni- nemvitás.Ez
egy szabad ország. Mindenki úgy veri el a pénzét, ahogy tudja, és úgy mérgezi magát, ahogy neki tetszik.

Deett� l énméggy� lölöm, hogydohányzol.Nembántalakvele,engeddháteztmegnekem.Csendesen
t� röm, hogy az arcomba fújod a füstöt a folyosón, a konyhában, a vécén, a buszmegállóban, a kocsmában,
ésha néhamegkérdezedzavar-e,mégén érzemmagambunkónak,ha azt mondomigen.Különcnekér-
zemmagam,mertnemdohányzom.Bizonyáraígy is van,hiszazemberektöbbségeeztéreztetivelemés
a jogaim (pl. az önrendelkezéshez,jó életmin� séghezvaló jogom) valahogynemannyirafontosaka kö-
zösségszámára,mint a dohányosokéi.Önkéntcsatlakoztamegy érthetetlenelveketvalló kisebbséghez,
hátvállaljamakövetkezményeit.Pedignagyonegyszer� enmegtudommagyarázni,miért nemszeretema
dohányfüstöt:zavara szagaéskaparjaa torkom.Na jó, lehet,hogy ez nemigazánnyomósérv; van hát
egykissépatetikus,létkérdés-jelleg� indok is: az orvosommár14 éves korombanmegmondta,hogymi-
benfogok meghalni,mikor a röntgenfelvételemrepillantott.Elhiheted,nincsenszükségemmégegytüd� -
rákra is. Folyamatosan kárt okozol nekem, és én nagyon er� sen próbállak nem utálni érte. 

Erreazt mondod,a dohányzása közösségilét velejárója,aki pedignembírja a stresszt,költözzönal-
bérletbe.Ekkor elfogynakaz érveim.Magambanmég azt gondolom:ha csakaz én fürd� vizembevagy
képespisálni,akkornemvagyelégcivilizált. De ezzela megállapítássalmárigazánnemmegyeksemmi-
re.

Tehetetlenvagyok.Legfeljebbannyit tehetek,hogy próbálokminél kevesebbetmozognia kollégium
közöstereiben.Próbálomminimalizálniazoxigénfogyasztásomat,merta leveg� benúgyisfüst tölti mega
helyét.Próbálkozom-próbálkozom,decsakemészta düh,egyreantiszociálisabbleszek.Lassannemmoz-
dulok ki többéa szobából.Esetlegmajd- úgymond- megsz� nök léteznia dohányzótársadalomszámára.
Ésakkormegkérdezeda többiekt� l, akikkel mégmindig úgy érzedmagad,mint egykora kazánházmö-
gött,hátebbena szobábanmeglakik egyáltalánvalaki?Nembiztos,hogyakarom,tudd,ki lakik itt. Sok-
szorarragondolok,hogymármosttöbbválasztel minket,mint hogyte dohányzol,énpedignem. � szin-
tén remélem, hogy nem így van.

BERECZKI
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Istent játszva

Tömeg, füst, ragacsos padló, semmi oxigén,
kígyózó, lökdös� d� sorok a ruhatárnál,a bejáratnál–
hasonlóan a kellemetlen szagokkal kiegészített
toalettnél,ésugyanazoka megszokottzenék.Ismer� s?
Igen, ez mindannyiunk kedvenc klubja, a miénk, a
leend� értelmiségé.És mi az, ami még feltétlenül
hiányzik a felsorolásból? A biztonsági emberkék!
Mindenki hallott már rémtörténeteketróluk, amik
mégsem rettentik el az elszánt bulizni vágyó
egyetemistákat.(Ez a cikk semebb� l a célból íródott!)
Ezeka magasszintenkiképzett(de leginkábbkigyúrt)
férfiak minden este gondoskodnak néhány fiatal
„szórakozásáról”.

Ha éppenedz� cip� ben indultál el bulizni, de éppen
tégedszúrki az egyik, akkor már esélyedsincsbejutni
a h� n áhított helyre. Eközbena bent lév� k minimum
ötöde szintén sportcip� ben ropja, de ez nem számít.

Ha éppen melegít� alsóbanszeretnélbelépni ama
szenthelyre, de éppentégedszúrnakki, akkor aznap
már te semfogszbejutni,miközbena bentbulizók egy
részeszintén sportruházatotvisel, de ez sem számít.
Hogyhate éppenenneka fiatalnakvagy a kedvese,és

te vállaloda kockázatot,hogya párodnélkül is bemész
az oroszlán barlangjába, te sem fogsz bejutni. Bocs!

Ha azonszerencsésekegyikevagy,akik bejuthattak,
de az egyik biztonsági � r szerint rossz helyen állsz,
mindenszó nélkül arrébbfog tenni – némi fájdalmat
okozvaezzelneked.Lehet, hogy nem nézi ki bel� led
azt az IQ-szintet,amivel az embermár képesfelfogni
egy kérést (vagy inkább parancsot?).

Ha te is bent vagy, az még megeshetveled, hogy
egy kicsit spiccesállapotbakerülsz.Ha emiatt esetleg
koordinációsgondjaid támadnak,segítségedresiethet
az egyik Ember, nyakon ragadhat– csakhogyel ne
ess– , és „nemes”egyszer� séggelarconüthet– csak-
hogy tudd, ki az Úr!

Mindezekértaz élményekértfiatalok százaiképesek
sorbanállni esténként.Ugyanis a hely népszer� sége
nemcsökken.Hisz’ mindenkioda jár! Te miért tennél
másként?Ezt � k is tudják…A végéreegykis ráadás:ha
te a HSZI-n nem kaptál ingyenesbelépésrejogosító
kártyát,mert éppelfogyott, viszonta diákigazolványo-
donjelezvevan,hogy melyik kar hallgatójavagy,nyu-
godj meg!Ez semfogja � ket meggy� zni arról, hogy te
ingyen bemehetsz Oda, és ezért a rengetegélményért
még fizethetsz is. Kész cirkusz!

- MAUGLI  -

Élt az erd� ben egy csapatkis mókus, vidámak és
gondtalanok voltak. Szorgalmasan gy� jtögették a
makkot télire. Egy nagyobbfa odvábanrendezkedtek
be,hogyaztán a hidegközeledtévelegyüttvészeljékát
a telet. Olyankor mindig sokat játszottak,énekeltek,
nagyon jól szórakoztak.Nagyon szerettékegymást,
bíztak is egymásban,az utolsó falatokon is mindig
megosztoztak.   

A fa alatt, a szomszédságbanélt egy magányos
vaddisznó.Egyedül túrta a földet a leesettmakkokért.
A mókusok kedvesekvoltak vele, néha még el is
szórakoztatták, és mindig juttattak neki egy-két
finomabbfalatot.Próbáltákbevonnia játékokbais, dea
disznómindig olyan gorombaésaljasvolt velük, hogy
letettek róla, békén hagyták, had f� jön a saját levében.

Egyre jobbanharagudotta mókusokra,mert elették
el� le a makkot, – legalábbis� így gondolta- és mert
nagyon vidámak voltak. Egyre dühösebblett az � sz
közeledtével.Túrta,túrtacsaka földet a fa körül addig,
míg egy szép napon az kid � lt. Az odúlakók nagyon
megijedtek, de szerencséreépségbenmegúszták a
„balesetet”. A vaddisznóaljas képpel ajánlott nekik
egy alacsony fát, ahova behordhatták a télire
összegy� jtött élelmet.A mókusokörömmelelfogadták
a segítséget,készekvoltak újra barátságotkötni vele.
Még segítettis nekik, a mókusokpedigadtakneki egy
nagy kupac makkot cserébe.Kicsit er� lködni kellett,

hogy tényleg elfogadja. Miután elkészültek,
elbúcsúztattáka nyarat és a kid � lt fához mentek
énekelni, táncolni. 

Több se kellett a vaddisznónak. Elhordta a
makkokat,amígsenki nem látta. A mulatságvégénaz
odúhozsiettek a mókusok,s észrevettéka hiányt. A
vaddisznóperszetagadtaa vádakat,� semmitsemlátott
ésminek is neki ennyimakk.De a mókusoknemhittek
neki,nemtör� dtekvele.Nemis szóltaktöbbeta hazug,
aljas állathoz.Kerestekegy magasabbfát és gyorsan,
rendezetten nekiláttak, hogy elegend� eleséget
gy� jtsenek.

A vaddisznóa makkalteli rejtekhelyérehúzódottés
szájángúnyos mosollyal falatozni kezdett. Az egész
telet végigette.Nem csoda,hogy amikor a vadászok
jöttek, már olyan hájas volt, hogy el se tudott
menekülni. Így ez lett a vége. A vadászokkönnyen
végeztek vele. 

Tavasszala mókusokvidámandugtákki a fejüket a
cinkék hangjára. Kicsit soványabbakvoltak, mint
tavaly nyáron, de ez nem zavarta meg vidámságukat. 

A vaddisznót nem kereste senki.
Mi ebb� l a tanulság?Nincs. Éhes disznó makkal

álmodik, jóllakott meg semmivel. Ha egyáltalántud
aludni.

TIDZSE

A mókusok és a vaddisznó
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Ki a legény a gáton?

Szolnokondolgozom.48 kiló vagyok,devéradáskor52-nekmondommagam.Szabadságomels� nap-
ján, Szegedreérkezésemutánnéhányórávalvéradásramegyeka Károlyiba.Nem azajándékképeslapért
teszem,ami a kolibanvárt - szépgesztus,semmitöbb.Nemazingyensörmotivál,amelyetbeválthatoka
JATÉ-ban, vagy az élelmiszercsomag. Nem mások elismerése miatt teszem, hanem önmagamért.

1 órávala kezdésutánén vagyoka 4. ember,a 3. lány. Nagyonnemakarjákelhinni nekem,hogy52
kg vagyok,de buzgónbólogatok,a terembenmegnincs mérleg.Felveszikaz adataimat,megszúrjákaz
ujjam - el� szörhatárértékalatti (pedig1 hónapjaszedema vitaminokata véradásmiatt), dekiderül,hogy
a hidegbenkevesebbetmutata m� szer.Megkapoma csomagot:csövek,t� k, zacskók.Nincs tolongás,4
ágy közül választhatok.Legutóbba bal volt, legyenmost a jobb! A belövéstmeg semérzem.Utánaa
m� sormárismer� s. Annyira vékonya vénám,hogyazonnaleldurran.Még abbalehetnehagyni.Helyette
leül mellém egy ápolón� , markolgatjaa karom, tologatja a t� t, én meg „pumpálok” szorgalmasan.
Elmondja,hogy a fiatalok közül nagyonkevesenadnakvért, és azok között is többségbenvannakaz
olyan kicsi lányok, mint én is vagyok.Meglep� dik, amikor megtudja,honnanjöttem, mit csinálok, és
hogy hozzájukvezetettaz els� utam.Kb. 10 perctelt el, amikor olyan történik, mint mégsoha.Kezdek
szédülni.Szólok.Hirtelen ötenvesznekkörül, a lábamaz égnekmered,a f � orvosasszony a homlokom
törölgetivizesruhávalésdöntik beléma málnaszörpöt.Ja,énmeg„pumpálok”. Párpillanatalattelmúlik
aszédülés,azacsimégsemtelik. Azon gondolkodom:vajonmiért nemrúgnakki innen,miért ugrálnakitt
körülöttem,demagamtólrájövök:ezeknekazemberekneknagyonnagyszükségükvanrám,pontosabban
a véremre! Annyira nagy a hiány, hogy kénytelenekvállalni a nehézségeket,kénytelenekelhinni a
ránézésre is felt� n�  hazugságot, és sajnos öten is ráérnek foglalkozni az én „nyavalyámmal”.

Az ápolón� arról mesél, hogyan tartósítják majd a véremet,hogy 3 részrekülönítik el és kell �
vizsgálatok után lehet, hogy 3 ember kapja majd meg aszerint, kinek mire van szüksége.   

25 percutánvégrekiveszik a t� t. Már tudoma továbbim� sort: 1 hónaplila folt azalkaromon,tompa
fájdalom a karom mélyén, ha felemelem,vagy hirtelen mozdulatot teszek.És a dics� ség: megint
megcsináltam,vanigazolványomis róla;hívnak,haszükségvanrám, ésénmennifogok,mertszámomra
ez csak egy kis kellemetlenség, ha a mérleg másik oldalán 3 ember élete áll.

ÓNODI BARBARA

Felhívás
A Kollégiumi Bizottság felhívja a

fényképész és vállalkozó kedv�  kollégista

hallgatók figyelmét arra, hogy szeret-

nénk a Móra kávézóbanfotókiállítást

rendezni a kollégisták munkáiból. Kér-

jük azokat,akik szeretnékmunkáikat ki-

állítani, jelentkezzenek a kollégium igaz-

gatójánál, vagy a kollégiumi tanáránál

további egyeztetés végett!

Pályázati kiírás
A Kollégiumi Bizottságpályázatotír ki az

évente megrendezésre kerül � Morgilla
pólóinak megtervezésére. 

A pályázó feladata, hogy készítsenegy
olyan Morgilla-logót, ami az idei év ezen
eseményétkifejezné, és amit a pályázat
megnyeréseesetén,az idei pólókra nyomtat-
nánk. 

Pályázat, logótervek leadási határideje:
2003. márc. 31.

Az els� helyezett5.000,- Ftos könyvutal-
ványban részesül!
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Gasztronómia

Nagyon örülök, hogy elindult ez a f � z� cske-
rovat. Mivel mesteriszakácsvagyok közismerten
(szobaszerte…),és többenis buzdítottakrá (vagy
azt is csakálmodtam?),ezennelbelekezdekterve-
im szerint többrészeskonyham� vészetiámokfutá-
somba.Els� kéntegyigenkomoly m� vészetiirány-
zatot szeretnékbemutatni,melynek kifejlesztése,
tudatoséskövetkezetesirányzattáemeléseszerény
személyemhezköt� dik. Ez nemmás,mint a kony-
ha-minimalizmus. 

Az irányzatgyökereiaz életnekarraazalapkér-
désérevezethet� k vissza,melyetaz egyszerikollé-
gistaa tökéletesenürespolcokonéskongóh� t � ben
szétnézveteszfel szombatdélután,amikor még a
bolt is zárva: “na de mit lehet mindebb� l
készíteni”?A konyha-minimalizmusalapelvei tu-
lajdonképpenmegegyezneka másm� vészetiágak
(festészet,film, zene,stb.) megfelel� irányzataié-
val: használjunkminél kevesebbalapanyagot,és
természetesenjöjjünk ki minél olcsóbban.A kony-
hai változatideáljaezekenfelül, hogy lehet� leg az
összetev� k közül minél több folyékony, szemcsés,
ill.  porállagú legyen.

Közismert példa a tejbegríz. Elkészítésetelje-
sen triviális, de mivel nem egy illet � vel találkoz-
tam már, akik sohaéletükbenegy teát semf � ztek
még,talán nemhaszontalanmégisleírnom:teháta
forró tejbebeleadagoljuka búzadarát(fél li terbe4-
6 ev� kanállal) és a cukrot (1-2 ev� kanál), majd
továbbf� zve folyamatosankeverjük,nehogyössze-
csomósodjonvagy leégjen.H � lés közbenmegder-
med, a tetejére szórhatunkcukrozott kakaóport
vagy fahéjat(m� vészetilegez már ront az alkotás
értékén,természetesenazélvezetiértéketattól még
növelheti). Menzai méret� adagonkéntkb. 30-40
Ft-ból jön ki. 

Na jó, de mi van, ha nincs otthon - mondjuk -
tej?Ekkor máraz egzotikumfelé kacsintvakészít-
hetünkpéldáulhalavát.A halavaegyeredetiindiai
étel, a krisnások(bocsánat,Krisna-tudatúhív� k)
el� adásaik(melyeket szerteplakátolnaka város-
ban) után ezzel traktálják a nagyérdem� t “Indiai
ételkóstoló”címen,ne gondoljuk,hogy azért,mert
smucigok,valójában � k is az elvont m� vészetek-
nek hódolnaka konyhában.Szóvalnéhányev� ka-
nálnyi búzadarátfolyamatosankeverve,elvileg va-
jon (kevésétolajjal éppoly tökéletes)halványbar-
nára pirítunk. Mellette kis edényben0,5-1 liter

cukrozott vizet fölforralunk, majd a forró darára
zúdítjuk.Ezutánmár le is lehetvenni a f � z� lapról,
lefedvehagyni,hogykih� ljön; ésa daramegszívja
magát. Ha eltaláltuk a víz mennyiségét,éppen
megszilárdul. Kis mer� kanállal
fagyigombócszer� enkiszedvetálalható.Egy f � kb.
20 Ft-ból jóllakik.

Ha mindenkötél szakad,ésa hónapvégéigmár
csakfillérjeink maradtak,néhaehetünkkukorica-
kását is. Ehhezegyszer� enkét-háromev� kanálnyi
kukoricadarátkell enyhénsósvízbenf � zni, f � zni,
néha pótolni rajta a vizet, mert iszonyat sokat
megiszik, és közbencsak duzzad,duzzad…Egy
teáskanálnyitejföllel megbolondítvasokat dobha-
tunk rajta. Ha valamelyik polcon találunk még ki
nemürült f � szereszacskót,a kásáttulajdonképpen
bármivelízesíthetjüka borstól,paprikátólkezdvea
köményenát a vegetáig.10 Ft-ból még a szoba-
társakatis megvendégelhetjük.(Vigyázat,nohaaz
éhségetkiválóan csillapítják, tápértéktekintetében
a fenti költeményeknem mondhatóakkifejezetten
teljesnek!)

Térjünk át egy sokkal egészségesebbterületre:
egy el� relátókollégistazugtartalékábanmindig ta-
lálhatónémi rizs. Na, nemám az el� re csomagolt
félkészluxuscikkregondolok,hanema mezei,ki-
lós kiszerelésre.Ezt f � zésel� tt nagyonalaposanát
kell mosni,míg a ráöntöttvíz egészenátlátszónem
marad.Az igazi párolt rizshezkb. kétszeresmen-
nyiség� sósvízbenlefedvekell fölforralni (a mele-
gítés elején egyszerfelkeverni, akkor nem ragad
le), majdkis fokozaton(fed� alatt!) mégöt-tíz per-
cig f � zni, a végénhagyni kig � zölni. Ekkor tökéle-
tesenpuha, a legkevésbésem ragacsosrizst ka-
punk.Teljesenmásaz eredmény,ha a szárazrizst
kevés olajon kevergetvevilágos barnára sütjük,
majd eztán öntjük föl vízzel, és azt lef� zzük róla. 

A rizst perszenem kell magábanennünk,ve-
gyünk hozzánéhányszál nyers zöldséget! Szóba
jöhet itt sárga-és fehérrépa,hagyma,zeller, zöld-
borsó, zöldbab, krumpli, szójakocka,de néhány
szemgombais különlegessé teszi az ételt. Ezeket
megpucolvaéskb. egycentisdarabkákravágvafor-
ró olajon megdinszteljük,esetlegkevésvizet alá-
öntvetovábbpároljuk.(Az összetev� ket a puhulási
sorrendetfigyelembevéve tegyük az olajba, el� -
ször a répát,zellert és krumplit, majd a hagymát,
végül a borsót, stb.) F� szerezhetjükmagyarosan
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paprikával, borssal, fokhagymával,tehetünkbele
kevéss� rített paradicsomotésköményt,vagypara-
dicsomotésszurokfüvet(oreganót),illetve bazsali-
komot, de akárkeletiesengyömbérport,kurkumát,
curryt, sötétszójaszósztés fokhagymátis. Egy te-
áskanálnyi,vízbenkikevert lisztetsütésközbenbe-
leöntveegy kicsit bes� ríthetjük a zöldségekenma-
radószaftot.A rizzselösszekeverveegészenválto-
zatos étrendetalakíthatunkki ezek variálásával.
Egy menzai méret�  adag ára kb. 40 Ft.

Végezetül,szemléltetend� , hogya konyha-mini-
malizmus nem csak szükségb� l elkövetett olcsó
ételekel� állításáraalkalmas;lássunkegyínyencsé-
get is! Akár megbecsültvendégünket,kedvesünket
is megvendégelhetjüka koliban egy jól sikerült
hortobágyi palacsintával. Ezt eredetileg- ugyebár
- hússaltöltik, de mosta reform étrendésa mini-
malizmusjegyébenvegyünkinkábbszójagranulá-
tumot! Ebb� l egy harmad zacskónyit (60-70 g)
szokásosmódonáztassunkvegetásvízbe.Olajban
süssünküvegesreegy kis fej apróravágott vörös-

hagymát,majdöntsükrá a szóját!Paprikával,bors-
sal, fokhagymávalés kakukkf� vel ízesítjük, tulaj-
donképpenhagyományospörköltet f � zünk. Mind-
ezekel� tt vagyközbenkisütünkúgy tíz palacsintát
(ennyineka tésztájábakét tojás,kb. 25 dekaliszt és
egy csipet só kell, cukrot még véletlenül se te-
gyünk bele). A szójapörköltb� l sz� r � vel vagy ka-
nállal kiszedegetveéslecsorgatvakivesszüka szó-
ját (minél kevesebbszaftmaradjonrajta),ésapala-
csintákbatöltjük. (A közepébekell rakni és négy-
fel � l ráhajtania tésztát,így négyzetalakúpalacsin-
tákat kapunk.) Egy pohár tejfölbe egy teáskanál
lisztet kikeverünk,és ezzelbehabarjuka hátrama-
radószaftot– ez leszaz öntet.Ára palacsintánként
20 Ft alatt van, ezekb� l egy f � három-néggyelde-
geszre eheti magát.

A következ� számban(ha minden jól megy) a
kínai konyhaa kollégiumbanmegvalósíthatóadap-
tációjárólírok némi ízelít� t éskedvcsinálót.Addig
is jó étvágyat!

BÁCSKAI ZOLTÁN

Sárgarépa torta

Egy kis bevezet� , a kétségek elkerülése végett:

Gondolom,amikor el� ször olvastátoka címet,
elszörnyülködtetek,hogy ez meg mi, hiszenékes
hazánkbannem igen terem ilyen sütemény a
cukrászdákban.Biztos az is eszetekbejutott, hogy
egy mestercukrászkell az elkészítéséhez.Ez nem
így van. Mert ahonnanez a torta származik(from
England), ott mindennaposdesszertnekszámít,és
már bizonyítottanelkészíthet� egy kollégiumban
is, err� l kérdezzétekcsaka 16-osszobalakóit! A
ködösAlbionban pedig nemcsakezt az egy elké-
szítésimódot ismerik, amit mostElétek tárok, ha-
nemszámtalanmódonkipróbáltákmár.Aki ezekre
kíváncsi, az látogasson el a
www.deliasmith.online.co.ukhonlapra! Itt persze
nemcsaka répatortareceptjéttalálhatjátokmeg,ha-
nem sok más ízletes angol ételleírást,amelyek
határozottaneloszlatjákazt a tévhitet,hogy az an-
golok ízetlenül f � znek. De arra fel kell készül-
nötök,hogyegyteljesenmásízvilágotfogtok meg-
ismerni,haelkészítiteka tortát.Szóvaléljen a nyi-
tottságésa kalandvágy!(márminta gasztronómiá-
ban)

Hozzávalók:

20 dkg liszt

4 tojás, elválasztva

20 dkg margarin

20 dkg cukor vagy 25 dkg barna cukor

1 narancs reszelt héja

17 ml citromlé

10 dkg reszelt mandula

17 dkg apróravágott dió, de lehet mazsolával
helyettesíteni

30 dkg reszelt répa, lehet� leg fiatal

1 süt� por

A torta tetejére krém:

20-30 dkg zsíros, kenhet� , ömlesztett sajt

ízlés szerint porcukor és citromlé
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Az ördöngös elkészítési folyamat:

El � szöris fogtok egyjó nagytálat,amibensok-
mindentösszelehetkavarni.Ebbena lágy marga-
rint (nem olvasztottat)összekeveriteka cukorral
úgy, hogya masszaállagaa vattacukorraemlékez-
tessen!A szétválasztott4 tojássárgájátbelerakjá-
tok. A kimaradtfehérjétpedignehogykidobjátok,
mert mégszükséglesz rá! Ha van a közeletekben
egy er� s karú kuktajelölt, akkor adjátokneki oda,
hogy keményhabbáverje fel. A felverésheznem
kell cukor! 

A margarinos-cukros-tojásosmasszábabelere-
szelitek a narancshéjatés hozzáöntiteka citrom-
levet. Jól összekell dolgozni ezt a kutyulékot, de
még így is el� fordulhat, hogy egy kicsit darabos-
nak fog t� nni a margarinés a citromlé kölcsön-
vagy inkább nem kölcsönhatásamiatt! A követ-
kez� adalékéskeverésifázis: a reszeltmandula,a
dió vagy mazsola,és a lényegeaz egésznek:a re-
szelt répa,de ezeketne hagyományos módonke-
verjétek bele, hanem inkább lapátoljátok, olyan
módon, hogy alulról fordítjátok egymásra a
masszarétegeket.Így a mandulaés a dió nem fog

leülni az aljára. Mindezek után következik a
süt� por, az er� skez� kukta által felvert kemény
tojáshabés legvégüla liszt, amit szinténcélszer�
„lapátolni”.

Egykb. 25cm átmér� j � tortaformátael� készíte-
tek a sütéshez: kivajazzátok, kilisztezitek. A
masszát ebbe a formába öntitek, alufóliával letakar-
játok a világ szemeel� l! Majd másfélóráig lassú
lángonsütitek,de közbenne nyitogassátoka süt� t,
mertösszefog esnia tészta.Ezt sajáttapasztalatból
mondom,mert túl kíváncsivoltam, hogy alakul a
különlegesség.Miután megsült,hagyjátoka süt� -
ben kih� lni, és csak ezutánkerül rá a tetejérea
krém! A krémelkészítéseis nagyonegyszer� : egy
tálban addig keverem a sajtot, a porcukrot, a
citromlevet,amíg el nem t� nik a jellegzetessajtíz
és krémesállagú nem lesz. Csak akkor kenjétek
megvele a tortát,miutánkih� lt! A tetejétsokféle-
képplehetdíszíteni:egészdióval,mandulávalvagy
esetleg répával.

Jó étvágyat kívánok hozzá!

CZÁR DÓRA

Körkérdés

Immár másodszorjelentkezik eza rovat. Ami
most minden bizonnyal leginkább foglalkoztatja
a világ sajtóját és a közvéleményt,az az iraki
háború. El � ször err � l kérdeztem kollégiumunk
lakóit, másodszorpedig arra válaszoltak a meg-
kérdezettek, hogy mit gondolnak a n � i katonai
ruhadivatról.  

Bakonyi Péter (V/19)
- Úgy t� nik, hogy leszháború,méghozzáhama-

rosan,mivel a szakért� k szerint „a jenkiknek” el
kell kezdeniüklegkés� bb márciusels� hetében,ha
azid � b� l nemakarnakkicsúszni(ti. annyirameleg
lehet, hogy az amerikai katonáknem bírják). Re-
mélhet� leg minél el� bb végelesz,és minél keve-
sebben halnak meg benne.

- Szerintem jó, olyan katonás, de jól áll nekik.

Lévai Rita (36/a)
- El � szöregyszórólapjut eszembe:„szegedide-

monstrációa békéért”:vajona „Bush bácsit” men-
nyire fogja érdekelni,hogy mi itt százan,ezren,
akármennyientüntetgetünk,gyertyát gyújtunk…
Másodszorpedig a Heti hetesb� l hallottam,hogy
BushRoadShowraindul, amelynekcélja a háború
népszer� sítése.Ez Kossuthotjuttatja eszembe,de

mégisazmennyiremásvolt! Azt a toborzástértet-
tük, de Busht?!

- Fel� lem mindenki azt hord, amit akar, de
érdekes, hogy pont most választották ezt a divatot.

Bruckner Zoltán (6/b)
- Van háború? Még nincs! De lesz…
- Mindenki saját maga dönti el, hogy mit visel.

Pintér Lajos (9/a)
- Truman1947-benaz amerikaikongresszusel-

� tt a következ� ket mondta: „Olyan országok(ti.
Görögországés Törökország)fölött arattunkgy� -
zelmet,amelyekarra törekedtek,hogy akaratukat
és életmódjukatrákényszerítsékmásnemzetekre.”
Szeretnémmostmegkérdezniazelnököt,mit mon-
danamost,amikorszerintemezazországazAme-
rikai Egyesült Államok. 

Azt tudom még elmondani,amit biztosanmár
mások is, hogy a háborúnak gazdasági okai
vannak,mert amilyen politikai és katonaiokokkal
indokolják, olyanokkal több más országotis meg
lehetnetámadni.Ha lesz- amit remélek,hogynem,
de tartok t � le, hogy mégis -, annak az iraki
emberekleszneka vesztesei,pedig � k már így is
sokat szenvedtek. Az amerikaiaknak jobban
törekedniükkellene a békés megegyezésre,nem
használnak ki minden - politikai - lehet� séget. 
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S még annyit, hogy megint els� ként ugrottunk
oda,de ez egy szerencsétlenlépésvolt, mert nem
kellene egy kis országnak a háború mellett
„pattognia”, amivel ráadásulaz országnagy része
nem ért egyet. 

- Ahhoz nem értek. 

Boros Lajos (V/10)
- Normális ember nem lehet háborúpárti. 
- Van ilyen?

Tolnai Judit (25/b)
- Legyen béke! Élni akarok! Egyértelm� en az

amerikaiak a felel� sek.
- Ha lesz harc,ésmenekülnikell, jól el tudnak

bújni, de fél � , hogy a magastalpú cip� ben nem

tudnakolyan gyorsanszaladni!Én a leopárdmin-
tásra szavazok!

Parti Tamás (10/b)
- Lovas István pár hónapjaazt mondta,hogy

azérttámogatjaa háborút,mertháthanövekedneaz
Amerika-ellenességennekkövetkeztében.Szerin-
tem idáig nem szabadnafajulnia a dolognak,az
Amerika-ellenességmár így is nagy méreteketöl-
tött a tiltakozó hullámeredményeként. Szaddamért
nem tennémt� zbe a kezem,de ellenzemártatlan
emberek legyilkolását, földönfutóvá tételét. 

- Szerintemazigazánn� iesdaraboknema kato-
nai divat jegyében készülnek.

SZILÁGYI  SZILVIA

Móra Nyúz – a Móra Ferenc Kollégium lapja. 
Megjelenik kéthavonta, 120 példányban, ingyenes terjesztéssel. 
Szerkesztette: Verbói Barbara
Tördel �  és képszerkeszt� : Tuska László (aki itt kér mindenért elnézést...)
Korrektor:  Gaál Anna, Verbói Barbara.
A címlapon, a hátlapon, valamint a vers mellett lev� képeket Bozsaky Dávid
készítette.
Szerz� k: Bácskai Zoltán, Benei Fédra, Bereczki Zsolt, Bokros Judit, Czár Dóra,
CzeglédiÁdám, DankaBalázs,Erdélyi Ágnes,ÉgerháziLászló,FarkasJudit, Füleki
Gábor,GaálAnna,Hadik Márta, Illés András,Illés Zsuzsanna,KajcsaSzilárd,Kaplár
Katalin, Lutz Gábor, Molnár Edit, Ócsai Éva, Ónodi Barbara,Parti Tamás,Pintér
Lajos, Simonka Lívia, Szilágyi Szilvia, Tolnai Judit, Verbói Barbara


