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Kedves Kollégisták! 

A Móra Nyúz lelkes író- és szerkeszt gárdájának nevében sok szeretettel köszöntelek 
Titeket az idei tanév els  számában. 
Remélem, csillogó szemekkel forgatjátok majd a megújult, kivirult újságot! A borító-
tervet a Móra arculatához igazítottuk, az aláírások saját kez ek lettek, és az utolsó ol-
dalon is vár Rátok némi meglepetés. Kib vültünk néhány új rovattal: a szokványos 
Kollégiumi élet mellett elindítottunk egy Nosztalgia rovatot, melyben a Móra Ferenc 
Kollégium volt lakói elevenítik fel régi élményeiket — els  körben Nelli néni, volt 
igazgatón  —, illetve megemlékezünk a Kémia Nemzetközi Évér l is bizarr érdekes-
ségekkel. Természetesen nem maradnak el a beszámolók az egyetemi hírekr l sem, 
különösen most, amikor a fels oktatásitörvény-tervezet ekkora port kavart. 
Októberben lezajlottak a kollégiumi választások, mellékelve tudakozódhattok a Kollé-
giumi Bizottság tagjairól, munkaköreir l. Színvonalas rendezvénynek számított az ok-
tóber 23-i megemlékezés, err l is tudósítunk Benneteket. A hónap végén búcsúztattuk 
egy régi lakónkat, Bruckner Zoltánt, a vele készített interjúban beszámol az itt töltött 
id l. 
Úgy t nik, az idei évben szorgosan gyülekezni kezdtek az öntevékeny csoportok kol-
légiumunkban, felhívnám a figyelmeteket ajánlataikra, illetve tájékoztatunk Titeket a 
következ  hónap programjairól. 
Kedves Olvasók, szívvel-lélekkel adom át a kezetekbe els  szerkeszt i munkámat: el 
kell, hogy mondjam, igen intenzíven éltem meg ezt a két hónapot. Egy id  után arra 
ocsúdtam, hogy nincs olyan nap, amikor ne gondolnék a Móra Nyúzra, lapzárta idejére 
már vele feküdtem, vele keltem, a legkedvesebb szemináriumomon szakítottam meg a 
szemkontaktust a tanárommal, és bámultam ki az ablakon, miközben fejben csak szer-
kesztettem, szerkesztettem, szerkesztettem. Mosolyogva kaptam magam azon, hogy 
pont, amikor ezt a beköszönt t fogalmaztam, sikerült elhalasztanom az aktuális megál-
lót, és fenn ragadtam a buszon. A Móra Nyúz megf zött, és még ha zöldfül ként is, de 
belevetettem magam a kapcsolatunkba. 
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Kollégiumi Bizottság 2011-2012 
Rendkívül sokan indultak az idei kollégiumi választásokon. A jelöltek október 10-én, a közgy -
lésen mutatkoztak be, mondták el terveiket, programjaikat. A szavazás október 16-án zárult le. 
Alább láthatjátok a kilenc tagú Kollégiumi Bizottság tagjait, feladatkörüket. 

Csenki Gergely 
Angol kommunikáció V.+ 
Gazdálkodás és menedzs-

ment I. 
Közösségi rendezvénye-

kért felel s 

Gömbicz Nándor 
Politológia III. 

Titkár 

Mechler Ákos 
Történelem V. 

Kapcsolattartás a HÖK-
kel 

Mester Péter 
Szociológia MA II.+ 

Online referens 

Pfeffer Árpád 
Programtervez  informa-

tikus MSc I. 
Sportfelel s 

Régert Attila 
Pénzügy és számvitel 

III. 
Kapcsolattartás a kollé-

gistákkal, közösségi 
rendezvényekért felel s 

Szabados Gabriella 
Kommunikáció– és mé-

diatudomány III. 
Kulturális rendezvények 

szervezése 

Szabó János 
Angol V.+ 

Sportfelel s 
 

Varga Bálint 
Történelemtanár MA I. 

Titkárhelyettes 
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Valami most kezd dött el... 

Az a bizonyos nagybet s Élet: 
mindenki életében eljön, így 
történt  ez  velem  is.  Két  hó-
napja kerültem ide Szegedre, 
s csupán két hónapja élek a 
Móra Ferenc Kollégiumban, 
mégis, már most rengeteg 
mindent tudok mesélni. 
Azon a szombaton, amikor 
ideköltöztem, tele voltam ag-
godalmakkal. És tulajdonkép-
pen ez teljesen ter-
mészetes, hiszen 
életemben el ször 
hagytam el a csalá-
domat úgy, hogy 
hosszabb ideig 
nem láttam ket. 
Persze, az ember 
mo nd o g a t ha t ná  
azt, hogy olyasmi 
ez a hosszú id , 
mint egy tábor pél-
dául, de azért ez 
nem így van. Aki 
egyetemista, az 
tudja, milyen érzés 
tényleg teljesen 
önállónak lenni, 
milyen érzés a csa-
ládtól távol élni. 
Számomra azért is 
volt nehezebb el-
szakadni a család-
tól, mert négy testvérem van. 
Hatalmas váltás ez az éle-
temben. Hiszen hozzá kellett 
szoknom, hogy nem vagyok 
velük mindennap, s hogy már 
egy teljesen új életet élek. 
S hogyan is jellemezhetném 
ezt az új életemet? Csakis po-
zitívumokkal. Kezdve a kollé-
giummal. Hiszen ez volt az 
els  hely, amelyet itt, Sze-

geden megismertem. Az a 
hely, ahol az els  pillanattól 
kezdve mindenki köszönt ne-
kem és mosolygott rám. Az a 
hely, amely most már az éle-
tem részévé vált. 
Ez a kollégium teljesen más, 
mint amilyennek képzeltem. 
Hiszen bennem a korábban 
mások által lefestett kollégiu-
mi kép rajzolódott ki: egy 

olyan épület, ahova csak alud-
ni járnak az egyetemisták, s 
ahol alapvet en nincsenek is 
közösségben. 
A Móráról elmondható, hogy 
egy igazi közösségközpontú 
kollégium. Ezt saját magam 
tapasztaltam, és tapasztalom 
meg minden nap. Ez a közös-
ség-központúság apróságok-
ban is megnyilvánul, azonban 

van nagyon sok olyan alka-
lom, amikor másfajta formá-
ban is érzem, hogy jelen van 
itt, a kollégiumban. 
Ez a kollégium sokat segített 
abban, hogy rendesen beillesz-
kedjek ide, és hogy Szegedre 
is úgy nézzek, mint a lakóhe-
lyemre. Nem kellett aggód-
nom amiatt, hogyan is küzdjek 
meg azokkal a kezdeti ne-

hézségekkel, ame-
lyek er teljesebben 
várhattak volna 
rám. Szerencsére 
nagyon hamar ott-
hon éreztem ma-
gam, s amikor a 
telefonban is azt 
mondtam a csalá-
do mnak ,  ho gy 
„amikor suliból ha-
zaértem”, akkor 
valóban úgy is gon-
doltam, hogy itthon 
vagyok. 
A Móra számomra 
nem csupán egy 
kollégium, hanem 
az a második ottho-
nom, ahová mindig 
boldogan jövök 
vissza vasárnap. S 
az a bizonyos nagy-

bet s  Élet,  amely  két  hónapja  
kezdetét vette, tovább folyta-
tódik: egy olyan helyen, ame-
lyet tényleg otthonomnak te-
kinthetek. 
 

Fotó: Hornyik Anna 
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GT report 

Gólyatábor… Ez az az él-
mény, amelyet minden újdon-
sült egyetemistának ajánlott 
átélnie. Az egyetemi gólyatá-
bor (továbbiakban „gt”), az 
összegyetemi gt, illetve, ha 
szerencséd van, és olyan 
koleszba kerülsz, mint a Móra 
Ferenc Kollégium, akkor még 
a kollégiumi gt is olyan be-
nyomásokkal, tapasztala-
tokkal ajándékoz meg, ame-
lyeket sosem fogsz elfelejteni. 
Gólyatábor… Természetesen 
tartalmaz valamilyenfajta el-
lenségeskedést – hiszen ilyen-
kor többfelé osztják a kisgó-
lyákat, hogy aztán csapaton-
ként átessenek ugyanazokon a 
megmérettetéseken –, de még-
sem a gy zelem a fontos, ha-
nem a részvétel. Ilyenkor meg-
ismerheted azokat az embere-
ket, akik elkövetkezend  éveid 
során szinte hozzád n nek, 
mert a kollégiumi élet már 
csak ilyen. 
Idén a Mórában két csapatra 
oszlottunk – azért „-unk”, mert 
én is els éves egyetemista va-
gyok –,  a  kékre  és  a  zöldre.  A 
három részb l álló vetélkedés 
els  harmada a sportverseny 
volt, ami magában foglalta töb-
bek között a váltóivást (tej, 
zacskós leves, vodka-narancs, 
sör, meleg víz!!!), a lufifújást, 

illetve -pukkasztást, az alma-
evést, és végül a kidobós játé-
kot is. Nagy küzdelemben bár, 
de a zöldek nyertek egy pont-
tal, ami után a mi csapatunk 
elégedetten és bizakodva várta 
a folytatást. 
A városi vetélked  a fröccsvál-
tóval indult, a kés bbiekben 
pedig meglátogattuk az Anna-
kutat,  a  Dóm  teret,  és  néhány  
kevésbé szép, de nem kevésbé 
fontos vendéglátóipari egysé-
get is. Nem a magunk örömére 
(de nem ám), hanem mert a fe-
ladat az volt, hogy minél több 
kocsmából, söröz l minél 
több söralátétet szerezzünk. 
Emellett a Széchenyi téren rá-
vettünk néhány vállalkozó ked-

 sétálót arra, hogy Cristiano 
Ronaldo helyett végezzék el k 
maguk a büntet t, vagyis l jék 
a labdát a két kapufa (két kis-
gólya)  között  a  „hálóba”.  Fá-
radtan bár, de törve nem, visz-
szaérkeztünk a koliba, ahol kis 
pihen  után kezd dött is a 

szellemi vetélked  a nagyte-
remben. 
A kreatív csapattagok Móra 
kolit építhettek ételb l, rögtön-
zött propaganda jelleg  el -
adást tarthattak a kóter pozitív 
jellemz ir l, verset írhattak, 
akik pedig akartak, húzogat-
hattak ágynem ket id re, és 
filmcímeket mutogathattak el 
társaiknak. Aztán jött a karao-
ke, amit mind a két csapat 
nagyszer en hajtott végre. 

A verseny egész végig nagy-
szer  hangulatban  telt,  és  mi-
vel az eredményhirdetés sem 
váratott sokat magára, a buli 
gyorsan  el  is  kezd dhetett.  A  
vetélkedést a zöld csapat nyer-
te, de mint mondtam, nem a 
helyezés, hanem a részvétel és 
a  jókedv  volt  a  fontos.  Sze-
mély szerint nagyszer en érez-
tem magam, és a Gerzson által 
elkészített paprikás krumpli is 
nagyon finom étek volt. Azt 
hiszem, mindannyian maradan-
dó élményeket kaptunk, és re-
méljük, a közös kolibulikon, 
ha a vetélkedés nem is, de a 
„gt-s feeling” visszaköszön 
majd. 

Fotók: Szeverényi Krisz na 
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Ha visszagondolok a középis-
kolában töltött nyolc évre, a 
legjobban az osztálykirándu-
lások hiányoznak. Együtt la-
zultunk, poshadtunk a buszon 
a dögletes melegben, eltéved-
tünk a számunkra idegen vá-
rosban, egyensúlyoztunk lefe-
lé a Vadálló-kövek mentén… 
Rögtön ezek ugrottak be ak-
kor is, amikor Kovács Attila, 
kollégiumunk nevel tanára 
felajánlotta, hogy vegyünk 
részt a délvidéki tanulmányi 
kiránduláson. 
Két  nap,  az  útvonal  Palics,  
Szabadka, Zenta, Újvidék és 
Feketebácshegy, szállás kollé-
giumi szobákban, utazás busz-
szal, a költségek egy részét a 
BTK HÖK fedezi (ezúton is 
köszönjük a támogatást). Erre 
az igencsak csábító ajánlatra 
egyszer en nem mondhattunk 
nemet. 
Szeptember utolsó napján, reg-
gel nyolckor indultunk – vol-
na, de persze a „Mórás id szá-
mítás” ezúttal is m ködött…   
Szerintem senki sem bánta azt 
a néhány percet, már csak azért 
sem, mert így került a buszra 
tartalék folyadék és „élelmi-
szercsomag”. (Nem hittem 
volna, hogy egyszer azt mon-
dom, a sós puliszka finom… 
de tényleg az!) 
Úton a szerb határ felé egy pil-
lanatra eszembe jutott Döglégy 
(a.k.a. Ganxsta Zolee) és ide 
vonatkozó szerzeménye, de a 
figyelmemet hamar elvonta a 
„hová tettem az útlevelemet”-
probléma… A határátkelés 

még így is simán és 
viszonylag gyorsan 
ment, így átadhat-
tuk magunkat a 
gondtalan utazás 
örömeinek. 
El ször a palicsi ál-
latkertet és a mel-
lette lév  tavat láto-
gattuk meg, ame-
lyet hivatalosan 
1950-ben nyitottak meg. Az 
id  sz kössége miatt igencsak 
szaporáznunk kellett léptein-
ket, de sikerült mindent meg-
nézni, s t, új ismeretekre is 
szert tettünk. Megtudtuk pél-
dául, hogy szerbül a farkas 
vuk, az öreg elefánt csak kajá-
ért cserébe barátkozik, illetve 
az oroszlánketrec olyan, mint 
bármelyik (fiú)szoba egy 
kolibuli után… (Lásd fotó! ) 

Rövid buszozás után megér-
keztünk Szabadkára, ahol 
rendhagyó történelemórával 
kezdtünk. A szerbek, a vajda-
sági  magyarok  és  horvátok,  il-
letve a bunyevácok történetét 
Kovács Attila foglalta össze, 
aki az építészeti látnivalókat, 
jellegzetességeket sem hagyta 
ki rögtönzött el adásából. 
Több zsinagógát és templomot 
is megnéztünk a sz k két nap 

alatt, s nevel tanárunk felké-
szültségének köszönhet en 
mindenhol meghallgathattuk a 
releváns történelmi tényeket, 
adatokat. 
Az éjszakát Zentán töltöttük, 
ahol megkóstoltuk az ország 
két legnépszer bb sörét, meg-
tapasztaltuk, milyen egy igazi 
szerb diszkó, valamint felejt-
hetetlen kulináris élményekkel 
gazdagodtunk… (Ha húsev  
vagy, és Délvidéken jársz, pró-
báld ki az ottani pljeskavicát… 
Nem fogsz csalódni.) A más-
nap délel ttöt a zentai városhá-
zának és környékének szentel-
tük, történelmi ismereteink pe-
dig tovább b vültek (Zenta és 
Bécs kapcsolatáról, valamint a 
Duna és a török seregek egy-
máshoz viszonyított helyzeté-

l is érdekes dolgokat tudtunk 
meg.) 
Nálam egyértelm en a máso-
dik napi úti cél, Újvidék és Pé-
tervárad vitte a pálmát – bár én 
elfogult vagyok, mert a várak 
és a szép tájak kicsi korom óta 
elvarázsolnak. A várból csodás 
kilátás nyílt a Dunára és a 
Fruska Gorára, és szerencsére 
sietnünk sem kellett, ráér sen 

Novi Sad? Molim jedno pivo! Fotó: Cseng di Erika 

Fotó: Csík Réka 
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sétálgathattunk az arc- és lé-
leksimogató melegben. Persze 
a „férfiszakasz” figyelmét a 
kiállított harci eszközök kötöt-
ték le, ahogy azt a mellékelt 
fotó is bizonyítja.  

Hazafelé útba ejtettük még 
Bácsfeketehegyet is, ahol egy 

borospincét tekintettünk meg. 
Az ott vásárolt, helyi speciali-
tásnak számító feketemeggy-
pálinka, illetve a különböz  
fajtájú borok kés bb jó aján-
déknak bizonyultak… A kö-
vetkez  faluban néhányan cso-
koládéval, ajvárral és (többek 
között) ásványvízzel egészítet-
tük ki készleteinket, hogy ezu-
tán meg se álljunk a határig és 
hazáig. 
Úgy gondolom, a kirándulás 
során mindenki megtalálta azt, 
ami miatt elindult – ki a törté-
nelmi látnivalókat és a népraj-
zi vonatkozásokat, ki a szocia-
lizációs és kikapcsolódási le-

het ségeket. 
Tudom, kicsit snassz, mégis 
ez a mondat kívánkozik ide: 
nagyon jól éreztem magam és 
remélem, hogy a jöv ben is 
részt vehetünk majd ilyen ta-
nulmányi kalandozásokon. 

Latinovits Zoltánra emlékez-
tünk október 18-án Simon 
Aladár színész, egykori mórás 
kollégista el adóestjének ke-
retében. Latinovits szellemé-
nek megelevenítése nagyon is 
aktuális, hiszen a színészki-
rály születésének épp nyolc-
vanadik évfordulóját töltené, 
s idén harmincöt éve, hogy 
meghalt. 

A m sor több szempontból 
közelítette meg a színészidé-
zést. Elhangzottak egyrészt ki-
fejezetten Latinovitsnak (Lati-
novits halálára) íródott versek, 
szinte rögtön az elején a 
gyászjelentése is, ezek a költe-
mények finoman sz tték át az 
el adást, megadták az emléke-
zés alaphangját: Szentmihályi 
Szabó Péter, Illyés Gyula, 
Kányádi Sándor és Nagy 
László költeményei. Ízelít t 
kaphattunk színházelméleti 
írásaiból is, amelyek sok ta-
nulsággal szolgáltak, egyrészt 
a magyar színház elméletének 
rendezni akarása (alapfogal-
mak tisztázása, állandó társu-
latok létrehozásának fontossá-
ga),  másrészt  a  konkrét  ren-
dezni akarás, amelyet nem en-
gedtek neki, hiszen nem színé-
szi, hanem mérnöki diplomá-
val rendelkezett (szintén aktu-
ális ez most, mikor sokan épp 

Latinovits diploma nélküli szí-
nészi pályájával példálóznak.) 
Szó volt még elbeszélt írásai-
ban saját érzéseir l, szerelem-

l, az emberiséggel kapcsola-
tos gondolatairól, a színházhoz 

 személyesebb érzései-
l, fegyelmezett munkamo-

ráljáról, ezen különösen szé-
pen szóltak. Simon Aladár be-
levett a m sorba olyan verse-
ket is, amelyek klasszikussá 
vált el adásmódját Latinovits 
nevéhez kapcsoljuk, s ezeket 
megkísérelte imitálni, ilyen pl. 
Ady Endre A T z csiholója 
cím  verse volt, ami ilyen mó-
don már kevésbé volt meggy -

. Az el adóm vész el adja, 
ahogy egy másik el adóm -
vész el ad. El is hangzott: a 
színész halálával m vészete 
megsz nik, kortársainak halá-
lával emléke is. 
Ilyen formák keverékében em-

Illusztráció: Kovács Csilla 

Ködszurkálás 

Fotó: Cseng di Erika 

Fotó: Cseng di Erika 
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lékeztünk tehát Latinovits Zol-
tánra, idézése kis közön-
séggel, családiasan történt. Az 
est második részében vetítésre 
került a klasszikus Isten hozta, 
rnagy úr! c. film. 

Az érdekl knek ajánlani tu-

dom a Ködszurkáló c. kötetet 
(Háttér, 1994), amely Latino-
vits dramaturgiai írásait, ön-
vallomásait tartalmazza, illet-
ve Surányi Ibolya Verset mon-
dok c. gy jtését (Holnap, 
2002), amely szintén a Latino-

vits körüli szövegeket öleli fel, 
kiegészítve tehát a kortársak 
írásaival. Utóbbit a kollégium 
könyvtárában is megtaláljá-
tok! 

Október 19-én, este fél kilenc-
kor megtelt a kollégium nagy-
terme. Az ok, hogy megemlé-
kezzünk egy sokáig elferdített, 
tévesen beállított, ám rendkí-
vül fontos történelmi ese-
ményr l. 1956 októberében 
horderej  volt, amit a szegedi 
egyetemisták véghezvittek. 
Kincses Nóri vezetésével pá-
ran arra vállalkoztunk, hogy 
felelevenítsük az ’56-os forra-
dalmat és el zményeit Móra 
kolis kiadásban. 
Az október 23-i eseményeket 
ismerjük a történelemköny-
vekb l, de az el tte lév  hetek 
eseményeir l sem szabad 
megfeledkeznünk. Az elége-
detlenséggel és az ebb l kö-
vetkez  tenni akarással állt 
szemben a félelem, hogy bár-
mikor baja eshet az emberek-
nek. Az egységgé kovácsoló-

dás els  pillanataival kezd dik 
minden, amikor néhányan ki-
mondják: ez így nem maradhat 
tovább. A diákok fegyel-
mezettek, törvényes keretek 
között szeretnének változtatni 
helyzetükön: visszaszorítani 
az orosz nyelvet és saját ér-
dekl désüknek megfelel  tan-
tárgyakat tanulni a sztáliniz-
mus helyett. El ször az egye-
temen szeretnének változáso-
kat, de hamar felismerik: itt 
sokkal többr l van szó. Nem-
csak saját diákjogaikért kell 
harcolniuk, hogy értelmét lás-
sák az életüknek, hanem a ha-
zájukért és annak szabadságá-
ért is, ami nagyon veszélyes és 
feln tteknek való feladat. Per-
sze vannak szkeptikusok, akik 
nem hisznek se a reformok, se 
a forradalom sikerében. 
Ahogy  közeledik  23-a,  a  diá-
kok egyre inkább tisztában 
vannak saját erejükkel, és él-
vezik, hogy a média is velük 
foglalkozik. Több rádióadón is 
a szegedi egyetemistákat, il-
letve a MEFESZ-t emlegetik. 
22-én a hangulat is emelkedet-
tebb, hiszen többen a f városi 
tüntetésre készülnek. Az el-
válás nehéz, senki sem tudja, 
hogy mi fog történni. Csak az-

zal vannak tisztában, hogy az 
áradat, amely elindult, már 
megállíthatatlan és nem tud-
ják, de nem is akarják megállí-
tani. Az elnyomott gondolatok 
most, hogy felszínre kerültek, 
minden embert küzdelemre, 
kitartásra sarkalltak. Ez már 
nem csak a diákok harca, ha-
nem egy országé. Elméletben 
eddig is tudták, hogy életve-
szélyben vannak, mégis hatal-
mas a döbbenet, amikor egyik 
társuk súlyosan megsebesül. 
És ki tudja, mi történt közeli 
barátaikkal, szintén kollégista 
társaikkal, akik Budapestre 
mentek… 
November végén csönd van 
mindenhol. A reménytelenség 
elhallgattatott mindenkit. A 
kollégiumban is szomorú ese-
mények történtek. A legtöbb, 
amit tehetnek, hogy imádkoz-
nak elt nt társaikért. Többen 
kórházba kerültek. Az oroszok 
túlereje egyértelm . Csak re-
ménykedni tudnak, szívükben 
pedig a végs kig rzik az em-
lékeket…  
Hazádnak rendületlenül légy 
híve, oh magyar… 

Rendületlenül… 
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Mongólia… A közép-ázsiai 
fennsíkon fekv  országról azt 
tartják, hogy egyike a világ 
legszebb és legmagányosabb 
földrészeinek, zord teleivel  
(-40°C), forró nyaraival (30°
C) és 2.8 millió lakosával. 
Mátéffy Atilla fél évet töltött 
kint 2010 augusztusától 2011 
februárjáig, és ellátogatott töb-
bek között a f városba (Ulán-
bátor=Vörös H s) és a rendkí-
vüli elszigeteltségben él  no-
mád emberek lakhelyeire is. 
Az ország néps sége: 1.8 f /
km², vagyis az ide látogató 
elég sokáig menetelhet addig, 
ameddig egy másik emberre 
akad. A lakosság túlnyomó ré-
sze (1.8 millió ember) nomád 
állattartással foglalkozik. Szá-

mukra az állatok a megél-
hetést  jelentik,  ezért  sok  
problémát okoz a „téli el-
hullás” jelensége, amikor 
is az állatok egyharmada 
elpusztul, mert nincs elég 
táplálék. Ezek a nomádok 
jurtákban élnek, amelynek 
fontos hagyományok szab-
ják meg a felosztását 

(például a bal oldal a n i rész, 
a jobb pedig a férfi), de van-

nak már olyan helyek is, ahol 
fallal veszik körül a felállí-
tott jurtákat a nagyobb bizton-

ság érdekében. Úton-
útfélen „megcsodálhat-
juk” a kommunisták 
„dics ségének” nyomait: 
a lerombolt szentélyek 
maradványait, a vodkás 
üvegekkel körülszórt em-
lékhelyeket. A f város-
ban él k ridegebbek és 
tartózkodóbbak a nomá-
doknál, talán mert a siva-
tagban az emberi kapcso-

latoknak (is) fokozottabb je-
lent sége van. Az ország gaz-
dasági helyzete nem túl rózsás, 
nagyon sok a korrupció, a csa-
lás, és a legnagyobb probléma, 
hogy ennek következményeit a 
közemberek szenvedik el iga-
zán. 

Természetesen a további vi-
lágjárós el adásokról is tájé-
koztatom a nagyérdem t, hi-
szen következik majd egy ka-
zahsztáni és egy szíriai 
„állomás” is. Ha tehetitek, 
gyertek le és hallgassátok meg 

ket! 

Mórások a NAGYVILÁGBAN 

Fotók: Máté y A lla 
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A tökök megvásárlása egy 
Tesco-kasszás szemével nézve, 
megszámolva és lemérve a 
tököket: 20*Lapozó/ 9/ Ká-
poszta, egyéb/ Süt tök. A Mó-
ra kolisok 2011 októberében a 
húsz megvett tököt nem meg-
sütötték, hanem kifaragták. 
Mivel én nem ismerem a tök-
faragás fortélyait, csak a vég-
eredményr l tudok beszámol-
ni. 
Pár példa a felhozatalból: vad-
disznó, boszorkány, tökhintó, 
Pikachu, tank, két kéken vilá-
gítószempár, „De nem ma” 
felirat Vin Diesellel, házikó 

ablakkal. Volt tök, melynek a 
felszíne lett megfaragva, volt, 
amit egészen kifaragtak, foga-
kat, szemeket kialakítva. 
Halloweenhoz ill en rémiszt  
hatást keltettek a tökök belse-
jében világító mécsesek. 
Egyik alkotó sem választotta a 
klasszikus formát, mindenki 
belevitte a kreativitását, így 
fantasztikus, ötletes tökök ké-
szültek. A közönségszavazás 
eredményeként  a  húsz  tök  kö-
zül els  helyen a Hamupip ke 
hintóját megelevenít  tökhin-
tó-kompozíció végzett. 
A második helyezést Kiss Má-

té  (Tank)  érte  el.  Máté  egy  
hibátlan tankot faragott a tö-

kön, valóban tökéletesen ará-
nyos, eredeti m alkotást ho-
zott létre. A harmadik az V/6-
os szoba m ve lett, a Faludy 
Györgyöt ábrázoló tök, a 
„tökfejen” egy felmosórongy 
alkotta  a  hajat,  az  sz  fürtök  
kiemelték  az  arc  vonalait.  A  
zs ri különdíjában a 30-as 
szoba részesült, a hangsúly a 
tök fogsorán volt, belsejében 
egy almát rejtettek el. 
Az els  díjat a 28-as szoba 
vitte el, zseniálisan kifaragott 
tökhintójukkal, mely ablakkal, 

kis ajtóval volt ellátva. A hintó 
mellett, hintót húzó papírból 
hajtogatott origami egerek tet-
ték teljesen életh vé a mese 
leghíresebb jelenetét, már csak 

Hamupip ke hiányzott.  
A mesében a jótündér egy tök-

l, pár egérb l és egy kutyá-
ból gyönyör  hintót, lovakat 
és kocsist varázsol Hamupip -
ke  számára,  hogy  a  lány  álma  
valóra válhasson, és elmehes-
sen a bálba. A bál nem várt 
fordulatot hoz, a herceg bele-
szeret  a  lányba,  aki  gyors  tá-
vozásakor nem hagy más nyo-
mot maga után, csak cipell jét 
veszti el a lépcs n. Szerencsé-
re Hamupip ke még éjfél el tt 
hazajut, ugyanis éjfélkor meg-
törik a varázs, és a hintó ismét 
tökké változik. 

A nyertes töknek nem kellett 
hintóvá változnia ahhoz, hogy 
gy zzön. Bár lehet, hogy volt 
pár szerencsés lány a tökölést 
követ  kolibulin, aki Hamupi-

kéhez hasonlóan megtalálta 
hercegét. De nekik nem kellett 
hintóval hazamenniük éjfél 
el tt, maximum két-három 
emeletet lépcs ztek, és való-
szín leg a cipell jüket sem 
vesztették el, de akivel mégis 
megtörtént volna, várjon türel-
mesen, míg megtalálja a her-
ceg. 

Tökölés 

Fotók: Nagy Zsuzsanna 
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Kipróbáltuk az új fürd t 

A szünetet még úgy kezdtük 
meg, hogy fúrtak-faragtak a 
munkások a második és a ne-
gyedik emeleti zuhanyzóban. 
A szünet után azonban már 
az új fürd szobák vártak visz-
sza minket. A Móra Nyúz sem 
hagyta ki a kínálkozó alkal-
mat, és a zuhany alá állt. 
– Lányok! Elkészült a fürd ! 
Menjünk, próbáljuk ki! – in-
tézte felhívását az egyik kolis 
leányzó a szobatársaihoz, 
akikhez mi is csatlakoztunk. A 
negyedik emeleti zs rinek 
minden megállapítását szorgo-
san lejegyzeteltük. – De szép! 
Úristen, rá sem lehet ismerni a 
fürd re! Nézd, elt nt a kü-
szöb! Nem fogok többet orra 
bukni az ajtóban. És a kilincs 
sem szorul! Milyen barátságos 
ez a szín, mintha otthon len-
nék! – hangzottak gyorsan, 
egymás után a lányok észrevé-

telei. Férfi olvasóinktól ezúton 
is elnézést kérünk – mi min-
dent megpróbáltunk, DE! – a 
lányok a tesztzuhanyzás alkal-
mával a fotózást nem vállal-
ták. Talán majd legközelebb! 

Ugyan a zuhanyfüggönyök 
még hiányoznak, és a festék-
szag is csavargatja még a lel-
kes tusolóközönség orrát, de  
tátva marad a szája annak, aki 
el ször lép az új fürd szobá-
ba. Elt nt a foszladozó plafon, 
a penészes falak és a szedett-
vedett zuhanyzókabinok. Ehe-
lyett barna és bordó csempével 
kirakott bels  tér, csillogó zu-
hanyrózsák, szappantartók, 
fogasok, ameddig a törülköz -
ben ácsorgó szeme csak ellát. 
Ez ám a változás! Megérte 
három hétig „kölcsön fürd -
szobában” zuhanyozni, kora 
reggel a kopácsoló munkások 
zajára ébredni, mert cserébe 
gyönyör , új, tiszta zuhanyzót 
kaptunk. Már csak rajtunk, 
kollégistákon áll, meddig tud-
juk ilyen szép állapotban meg-

rizni. 

Fotó: Major Stella 
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Ha már a koliban sincs f tés... 
Nem kell megijedni, még nem 
tart itt az SZTE, azonban a je-
lenlegi gazdasági helyzet egy 
ilyen intézményt is spórolásra 
késztet. Decemberre szénszü-
netet rendelt el az egyetem ve-
zetése, amit nem sokan fogad-
tak kitör  lelkesedéssel. Azért, 
hogy kicsit jobban dolgok mö-
gé lássunk, Dr. Majó Zoltán-
nal, az egyetem gazdasági és 

szaki f igazgatójával vizs-
gáltuk a helyzetet. 
Szinte nem telik el úgy nap, 
hogy ne hallanánk vagy ol-
vasnánk arról, milyen elvoná-
sokkal kénytelen sújtani az ál-
lam a fels oktatást. Sajnos ez 
alól a Szegedi Tudományegye-
tem  sem  kivétel:  Dr.  Majó  
Zoltán elmondása szerint az 
egyetemt l 2011 tavasza óta 
több mint kétmilliárd forintot 
vont el az állam. Az egyetem – 
a hallgatói juttatásokat leszá-
mítva, melyek 4 milliárd forin-
tot tesznek ki – 14 milliárdból 
gazdálkodhatott eddig. 
„Ilyen összeg  zárolások mel-
lett nem mindegy, hogy meg 
tudunk-e takarítani 40-50 mil-
lió forintot az év végén” – 
mondta a f igazgató. Minden 
gazdasági lépést át kell mos-
tantól gondolni, hisz az ener-
getikai költségek 3 milliárdra 
rúgnak évente az egyetemen. 
De mi lesz a sorsa az így meg-
spórolt millióknak? A gazda-
sági vezet  szerint a ke-
letkezett hiány kompenzálásá-
ra és az energiafelhasználás 
korszer sítésére fordítják az 
összeget. A szénszünet decem-
ber 23-tól január 2-ig tart 

majd. Ebben az id szakban 
csak a betegellátó és állatgon-
dozó épületek lesznek nyitva, 
minden más egyetemi intéz-
mény zárva lesz. A kies  négy 
nap pótlására a vizsgaid szak 
is hamarabb kezd dik: már de-
cember 13-16. között le-
het ség lesz vizsgát hirdetni. 
„Lesznek még ilyen akciók a 
jöv ben, de azok már nem 
fogják ennyire érinteni a hall-
gatókat.” Külföldi egyeteme-
ken már rendszeresen szüne-
teltetik az energiafogyasztást, 
és azon id  alatt végzik el az 

épületek karbantartását, átala-
kítását. Az SZTE intézményei 
közül a kollégiumokat – így a 
Mórát is – érinti a szénszünet. 
A Kollégiumi Tanács döntése 
alapján az ünnepek idejére az 
épületeket bezárják, tehát a la-
kóknak el kell hagyniuk a kol-
légiumot erre az id re. Kényes 
ügy, azonban a tanács szerint 
nem érdemes ellenkezni: a lé-
pések a hallgatókért vannak és 
nem ellenük. Azok, akik vi-
szont kénytelenek igénybe 
venni a kollégiumok szolgálta-
tásait, el zetes igénylés után 
szállást kaphatnak az Apáthy, 
a Jancsó, és a Semmelweis 
kollégiumban, illetve nyitva 
marad a Károlyi vendégépüle-

te is. Arról még nincs döntés, 
hogy a szünet hogyan érinti a 
kollégiumi díjakat. Mindene-
setre január els  napjain jól öl-
tözzünk fel, hiszen nem két 
perc, amíg visszamelegednek 
az épületek. 
Sokan demonstrációként  
könyvelik  el  az  akciót,  az  
egyetem gazdasági vezet je 
azonban elzárkózik ett l: véle-
ménye szerint az üzenet pusz-
tán annyi, hogy a további 
megszorítások a min ség ro-
vására mennek. „El kell fogad-
ni, hogy ha nincs pénz, akkor 
nem lesz az els  négyszáz kö-
zött magyar egyetem. Nem le-
het olyan intézményekkel ver-
senyezni, ahol a PhD-s hallga-
tóknak hétvégén is nyitva van 
a könyvtár.” 
További pénzkivonásokra és a 
helyzet romlására számít a f -
igazgató, ám mégis optimistán 
tekint az egyetem jöv jére: 
„Egy újabb elvonás már üzem-
zavarokhoz vezet és lesznek 
olyan szolgáltatások, melyeket 
az egyetem nem fog tudni fi-
nanszírozni. Minden karon 
vannak azonban felszámolásra 
váró párhuzamosságok. Mikor 
én voltam hallgató, ugyanez 
volt  a  helyzet,  mégis  itt  va-
gyunk. Nem hiszem, hogy 
pont ezt ne élné túl az SZTE.” 
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Interjú Brukival 

Egy, már nagy Mórás múlttal ren-
delkez  társunk, Bruckner Zoltán 
október végén végleg elhagyta a 
kollégium falait. Elköszönésképp 
vele készítettünk interjút. 

Mikor költöztél a Mórába, és me-
lyik szobában kezdted meg a 
„kolis karriered”? 
1997-ben költöztem a 6/b-be, ahol 
öt vagy hat évet töltöttem. 

Sokáig az 5. emeleten laktál. Mi-
lyen el nyökkel járt az odaköltö-
zés? 
A  6-os  szobából  kerültem  fel  az  
ötödik emeleti 13-as szobába, utá-
na laktam a 7-es szobában, majd a 
8-asban, és onnan költöztem a 4-es 
szobába. Egyértelm en csendesebb 
az a szint. Ha valaki tanulni akar, 
vagy a munkájával akar többet fog-
lalkozni, esetleg, ha kevesebb szo-
batársat akar, annak el nyös ott 
lakni. A hátránya meg az, hogy az 
ott lakók többsége elzárkózik a tár-
sasági élet el l, kiesnek a közössé-
gi programokból, vagy csak nem 
hallanak róluk. Szerintem az ön-
magában is negatívum, hogy ha az 
embert hirtelen nagyon kevesen 
veszik körül. 

Szerinted miért jó Mórásnak len-
ni? 
Én annak idején a Károlyi Mihály 
kollégiumban voltam gólyatábor-
ban, és bár már akkor sem volt 
szokásom éjszakába nyúlóan buliz-
ni, az alatt a pár nap alatt alig tud-
tam aludni. Itt, a Mórában sokkal 
kiegyensúlyozottabban élhet az 
ember. Egy-két extrém esett l elte-
kintve, sokszor sikerült már este  
11-re vagy éjfélre elaludnom, és ez 
nekem sokat számított. A közösség 
és a hozzá tartozó közösségi prog-
ramok pedig mindenképp sokkal 
jobbak itt. Más koleszokban a 
programok nem mozognak ilyen 
széles skálán. 

Ha már el kerültek a programok, 
van kedvenc kollégiumi esemé-
nyed? 

Egyértelm en a focibajnokság. 
Emellett nagyon szerettem még a 
Morgillát. 

Mit gondolsz, mit adott pluszként 
neked a koleszban és az egyete-
men eltöltött id ? 
El ször is idéznék egy most már 
klasszikust Régert Andrástól: „Én 
nem egyetemista voltam, hanem 
kollégista.”  Mivel jártam a  
BTK-ra, a TTIK-ra, az ÁJTK-ra, 
az MK-ra, elmondhatjuk, az egye-
tem elég sok karán megfordultam 
már, és egyedül a kollégium volt 
az egyetlen standard hely. Plusz-
ként az élményt mondanám, amit a 
kolesz adott. Az emberekkel, aki-
ket itt megismertem, szerintem 
továbbra is tartani fogom a kapcso-
latot. Ami gyakorlatiasabb plusz, 
például az, hogy megtanultam f z-
ni (azaz túlélni) itt a kollégiumban. 
Ezen kívül azt mondhatom, tole-
ránsabb lettem. Én egy eléggé zár-
kózott, majdhogynem embergy lö-

 típus voltam, mikor idekerültem, 
ez szerencsére már nem így van, és 
azt mindenképpen megtanultam itt, 
hogy hogyan kell idegenekkel 
problémamentesen együtt élni egy 
pár négyzetméteres szobában.  

Mi legemlékezetesebb kolis élmé-
nyed? 
Egyik alkalommal megbeszéltük a 
többiekkel, hogy kimegyünk fociz-
ni. Már leesett a hó, de mi akkor is 
kimentünk. Körülbelül a térdig ér  
hóban „játszottunk”: a labdát per-
sze nem lehetett rúgni, csak emel-
getni, aminek az lett a vége, hogy 
fetrengtünk egymáson a hóban. 
Szóval ezt olyan hóban fetreng s 
ivásként lehet elképzelni. Nekem 
nagyon nagy élmény volt.  

Hol szeretted tölteni az id det leg-
inkább a kollégiumon belül? 
Egyértelm en a Játékteremben. 
Amikor kezdtem az egyetemet, 
napi 2-3-szor jártam le. A legdur-
vább id szakomban ez úgy nézett 
ki, hogy reggel, miel tt suliba 

mentem, le-
mentem edze-
ni, majd miu-
tán visszajöt-
tem óráról, és 
lejátszottunk 
a haverokkal egy meccset (focit), 
este 11-kor újra lementem edzeni. 
Ezután felmentem, letusoltam, ne-
kiültem tanulni és reggel a köny-
vön feküdve ébredtem.  Ez elég 
húzósnak t nik, de szerintem min-
denkinek szüksége van valamennyi 
mozgásra. Nekem anno ennyire 
volt szükségem. Ha valaki tud id t 
szánni a sportolásra, legyen az akár 
napi tíz percnyi séta, az minden 
másban is jól el tudja osztani az 
idejét. 

Hova tovább innen? 
Budapestre költözöm, ahol egy 
biztosítónál fogok dolgozni. 

Van-e valami jó tanácsod az itt la-
kók számára? 
Els  körben azt tudnám javasolni 
Nekik, hogy ha érdekli ket vala-
milyen program, akkor menjenek 
le és nézzenek körül, hogy mi az. 
Ne várják, hogy valaki majd külön 
felmegy hozzájuk, és lerángatja 

ket. Egy id  után úgyis 
„kifizet dik”, ha valaki nyitott má-
sok, illetve az adott program felé: 
több ismer sre tesz szert az ember, 
ezáltal például könnyebben juthat 
jegyzethez. Az is el fordulhat, 
hogy a következ  rendezvényen 
már részt is akar venni, annyira 
megtetszik neki. Egy csomó na-
gyon hasznos program van itt, amit 
ha majd kés bb (miután kiköltöz-
tek a koleszból) szeretnének látni, 
lehet, hogy súlyos pénzeket kérnek 
el majd t lük. Szóval azt tanácso-
lom nekik, hogy használják ki azt, 
hogy ennyi programot kínál a kol-
légium. 
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„Ha újra kezdhetném, akkor is innen indulnék” 

Beszélgetés Vörös Lászlóné Nelli nénivel, aki 1968-1993-ig volt igazgatón nk 

Jómagam is szinte véletlenül 
tudtam meg, hogy a kollégiu-
munk egyik hátsó bejáratú 
vendégszobájában lakik a volt 
igazgatón nk, Nelli néni, aki 
egészen a kezdetekt l 27 évig 
dédelgette, terelgette útján a 
Mórát. A lépcs re nem tud ki-
jönni elém, mert elesett, fáj a 
lába, de nagy szeretettel tessé-
kel be a lakásba, és magyaráz, 
mesél, emlékezik – két óra 
alatt én is megélem azt a 27 
évet, amit  itt töltött. S remé-
lem, Titeket is elfog majd a 
kellemes nosztalgia-hangulat 
és még több er t kaptok, hogy 
„méltó mórások” legyetek. 
Hódmez vásárhelyr l 
kerültem ide tanítani, a 
férjem (Vörös László,  a 
Tiszatáj c. folyóirat f -
szerkeszt je volt – a 
szerk.) ekkor már az 
egyetemen volt tanárse-
géd. 1966. április 30-án 
adták át az új kollégiu-
mot, ahova 320 böl-
csész lány költözött át 
az Irinyi úti diák-
otthonból. Ez az épület 
nagyon korszer nek 
számított a négyágyas 
szobáival, de senki sem akart 
átköltözni, mert akkor itt a 
környéken még nem volt sem-
mi, csak romos villák és kuko-
ricatáblák. 
A lányok mégis könnyen és 
gyorsan feltalálták magukat, 
és megszervezték az itteni kö-
zösségi életet… 

Igen, teljes mértékben. Én eb-
be 1966. aug. 1-t l csöppen-
tem bele mint kollégiumi ta-
nár. Akkor még Szántó Imre 
volt az igazgató, de csak ún. 
tiszteletdíjért, mert az els dle-
ges munkahelye az egyetem 
volt. Másfél évvel kés bb le-
mondott, így lettem én a kollé-
gium els  „rendes” igazgatója. 
Akkoriban a diákszállásokat 
háromféleképpen osztályoz-
ták: diákotthon, kollégium és 
kiváló kollégium. Mi el ször 
diákotthon voltunk, de már ak-
kor is er s volt a diákbizott-
ság, és azt kérdezték, hogy mi-

ért ne lehetnénk mi kollégi-
um? Mivel itt pezsg  közössé-
gi élet folyt, tanárokat hívtunk 
meg beszélgetni, megjelent a 
Magunk c. újság, volt sport-
szervezés, kisebb szakmai 
órák. Megindult a kérvénye-
zés, a felterjesztés a miniszté-
riumba, ami elég hamar ered-
ményre is jutott: 1967-ben már 

kollégiumként m ködtünk. A 
következ  lépcs  az volt, hogy 
kidolgozzuk a kiváló kollégi-
um feltételeit, mert az egy na-
gyobb lépcs  közösségben, 
oktatásban, kulturális munká-
ban. Nagyon lelkesek voltak a 
diákok, mindent maguk csinál-
tak, sokat dolgoztak a közös-
ségért.  A  Móra  Kollégium  az  
ország 130 fels oktatási kollé-
giumából ötödikként (!) lett 
kiváló kollégium 1967-ben. 
(Ld.  a  mellékelt  képen  -  a  
szerk.) 
Pontosan milyen el nyöket je-
lentett ez? 

Az egyik nem titkolt 
el ny a pénz. Abban az 
id ben ezek az intézmé-
nyek nem rendelkeztek 
saját pénzügyi kerettel, 
így mindig jól jött egy 
kis plusz. Hiszen az el -
adóknak illik adni tisz-
teletdíjat, fizetni a költ-
ségeiket,  de  a  sport-
rendezvényekhez vagy a 
karácsonyi estekhez is 
kellett egy minimális 
összeg. A másik, na-
gyon fontos el ny a 

szakkollégiumok, szakmai el -
adások megszervezése. A lé-
nyeg  az  volt,  hogy  a  kollé-
giumban lehessen olyan okta-
tási rendszert kiépíteni, ahol 
azt tanulják a hallgatók – f leg 
szemináriumi kereteken belül 
–, ami nincs az egyetemen. 
Sok olyanra kíváncsiak voltak 
a hallgatók, ami a ’60-as, ’70-
es években id hiány vagy ide-
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ológiai okok miatt kimaradt a 
kötelez  oktatásból. Így tud-
tuk meghívni pl. kés bb Csoó-
ri  Sándort,  Petri  Györgyöt,  
Donáth Ferencet, akik akkori-
ban inkább a tiltólistán szere-
peltek. 
Ezek miatt nem kerültek ösz-
szet zésbe a KISZ-szel? 
Mennyire voltak szigorúak a 
kényes témákat illet en? 
Ha egy kollégium kiváló kol-
légium lett, akkor nagyobb lett 
az önállósága is. A diákbizott-
ság szerette is volna kihasz-
nálni ezt, de a KISZ mindig 
közbeszólt, mert egy nagy mo-
nopol szervezet volt, és meg-
szokta, hogy  irányít. A nagy 
összet zés 1968-ban történt, 
amikor a KISZ azt mondta, 
hogy a Móra Kollégium állam 
akar lenni az államban. Azt 
akarták, hogy beleszólhassa-
nak a közösségi életbe, a fel-
vételibe, a szociális segélyek 
kiosztásába. Ezt semmiképp 
nem hagyhattuk, mert úgy 
gondoltuk, hogy ezeket az 
ügyeket jobban látják maguk a 
kollégisták, és nekik kell dön-
teniük. 
Eléggé hasonlít a helyzet a 
maihoz, amikor az EHÖK-kel 
és az ország vezetésével szem-
ben kell megvédenünk a joga-
inkat. 
A mostani eseményekbe ter-
mészetesen már nem látok be-
le annyira, de abból, amit hal-
lok Ágitól, Attilától vagy a hí-
rekb l, végül mindig megbi-
zonyosodom, hogy el lehet 
érni a céljainkat, ha határozot-
tak vagyunk, de mégis komp-
romisszumra hajlandók. Bizo-
nyos dolgokban nem enged-

nek az egyetemi hallgatók 
vagy a kollégiumi bizottság, 
de ez így van jól, mert vannak 
dolgok, amikhez k értenek 
jobban, és vannak, amikhez 
pedig a nagyobb szervek. 
Ha már a jelennél tartunk, 
hogyan telnek a napjai, mióta 
nyugdíjba vonult? Milyen 
szoros a kapcsolata a kollégi-
ummal? 
Beszéljünk el ször arról, hogy 
hogyan is fogalmazódott meg 
bennem a váltás. Mikor idejöt-
tem a kollégiumba, szinte egy-
id s voltam a hallgatókkal, 
egy barátn i szerepet töltöttem 
be. Kés bb egy id s n vér let-
tem, még kés bb anya-, nagy-
néniféle. Aztán amikor már 
nagymamának kezdtem érezni 
magam, és Nellikéb l Nelli 
néni lettem, úgy gondoltam, 
hogy így már nem jó. Mikor új 
nemzedék jött, új gondolko-
dásmód, új szokások, nekem 
is folyton meg kellett újulnom, 
ami azzal kezd dött, hogy 
megpróbáltam megérteni azo-
kat. De ez id vel egyre nehe-
zebb lett; sokat köszönhetek 
Áginak, aki átsegített és fia-
talságával kapocs volt az újab-
bak felé. Egyre több dologról 
gondoltam úgy, hogy jobb 
lesz,  ha   csinálja  –  ezért  ad-
tam át végül teljesen a stafé-
tát mikor nyugdíjba mentem, 
1993-ban. 
Tudtam, hogy egy ilyen tevé-
keny életet nem lehet csak úgy 
ollóval elvágni egyik pillanat-
ról a másikra, így mindig kita-
láltam valami elfoglaltságot. 
A kollégiumba nem akartam 
napi szinten visszajárni, ne-
hogy beleszóljak valamibe, 

persze azért a mai napig jó ba-
rátságban vagyunk Ágival és 
Attilával. Visszatérve: megta-
nultam sz ni. Vettem szöv -
széket is, rengeteg sz ttem, 
szövök. Ez felszabadít, én ta-
lálom ki, hogy milyen mintát 
szeretnék, közben zenét hall-
gatok – nagyon szórakoztató. 
Több sikertelen próbálkozás 
után mégis megtanultam szá-
mítógépen dolgozni, mikor a 
férjem halála után (2005 – a 
szerk.) az irodalmi hagyatékát, 
könyveit dolgoztam fel és 
rendszereztem, amiket végül a 
szül falujának, Mélykútnak 
ajándékoztam. Még hátravan-
nak a levelezései és a beszé-
dei. Gyermekünk nem szüle-
tett, de vannak keresztgyere-
keink, k sokszor meglátogat-
nak. Hát így telik… De én azt 
mondom, jó életem volt, van. 
Nelli nénivel több mint két 
órát beszélgettem. Úgy gon-
dolom, lehetetlen mindent egy 
cikkbe s ríteni, kihagyni vi-
szont a lehet  legkevesebbet 
kellene. Az interjú második 
része –- melyben több szemé-
lyes visszaemlékezést olvas-
hattok majd –- a következ , 
decemberi számunkban jele-
nik meg. 
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A fels oktatás „leszázalékolása” 
Az utóbbi hetekben többeket 
megmozgatott ez a téma. Nem 
meglep , mivel a jelenleg 
egyetemi éveiket taposó hall-
gatók izgulnak, milyen mérté-

 (anyagi) teher fogja ket 
sújtani diplomájuk kézhezvé-
tele után. Közben a még egye-
tem/f iskola el tt álló közép-
iskolások aggódva várják, mi 
lesz az eddig el terjesztett – az 
államilag finanszírozott he-
lyekr l szóló – javaslatokra 
érkez  válasz. 
Ez a sok kellemetlenség az új 
fels oktatási koncepciókból 
fakad, amelyek alapján a kor-
mány az utólagos tandíj beve-
zetését, és az államilag finan-
szírozott fels oktatási helyek 
radikális csökkentését (az idei-
hez képest nem kevesebb mint 
40 százalékkal) fontolgatja – 
derült ki a Népszabadságból. 
Emellett a tervek között van a 
költségtérítések 20-50 százalé-
kos emelése, annak ellenére, 
hogy a magyar tandíjak ma is 
az EU-átlag fölött vannak. 
Felmerül a kérdés, hogy ezen 
tervek kivitelezését pontosan 
hogyan képzelték el? Vala-
hogy úgy, hogy az állam már a 
jelentkezés el tt különböz  
tartalmú szerz déseket fog 
kötni a finanszírozott helyekre 
pályázókkal. Ebben rögzítik, 
mit adnak vissza kés bb a kö-
zösségnek. Aki pedig a diplo-
maszerzést követ en azt mon-
daná, övé a világ, és itt hagyja 
az országot, akkor maga vagy 
családja fizeti lecsengett kép-
zésének költségeit. Az ál-
lamilag finanszírozott képzési 
helyeket illet en a Szegedi 

Tudományegyetem tanévnyi-
tója után a szegedma.hu por-
tálnak Hoffmann Rózsa okta-
tási államtitkár a következ t 
nyilatkozta: „Számítani lehet 
arra, hogy kicsit sz külni fog a 
magyar fels oktatásra jellem-

 rendkívül szétaprózott kíná-
lat. Bizonyos mértékig sz kül-
ni fognak az állami ösztöndíj-
jal támogatott képzési helyek 
is, ám hogy ez konkrétan hol, 
mit jelent, azt majd nem a fel-

oktatási törvény, hanem az 
évenként kiadott kormányren-
deletekben megjelen  keret-
számok határozzák meg.” Te-
hát konkrét információ még 
nincs arról, hogy mely szakok 
maradnak támogatottak, és 
hogy milyen mérték  lesz a 
költségtérítés azokon a szako-
kon, melyekr l az állam leve-
szi vigyázó kezeit. 
Ezen megszorításokra azért 
van szükség, mert – ahogy a 
hirszerzö.hu is írja – Szijjártó 
Péter szerint az oktatás újrater-
meli az államadósságot. Ezt a 
kijelentést igyekezett enyhíte-
ni: az oktatást azért kell átala-
kítani, mert egyike azon „nagy 
rendszereknek, amelyek folya-
matosan újratermelik az ál-
lamadósságot”. Sokkal nem 
lett enyhébb, de az tény, hogy 
adósságból nekünk van b ven: 
GDP-arányosan 80 százalék, 
amelynek értéke tavaly év vé-
gén 21.790 milliárd forint volt 
(szemben a hatvan százalékos, 
uniós átlagra jellemz  szint-
tel). 
Ezt az összeget igyekeztek 
már mérsékelni másfajta pró-
bálkozásokkal is (pl. magán-

nyugdíjpénztárak megszünte-
tése), most pedig a fels okta-
tást vették górcs  alá. Kisebb 
iróniára vall, hogy ezzel Ma-
gyar Bálint fél évtizedes álma 
valósul meg a diplomás külön-
adóról, amely ellen anno maga 
a Fidesz kézzel-lábbal hadako-
zott. Szijjártó Péter azzal egé-
szítette ki gondolatát, hogy a 
fels oktatás újjászervezésére 
azért van szükség, hogy „az 
oktatást a gazdaság igényeihez 
alakítsák, és ne államadóssá-
got termeljen újra”. Kétségte-
len, hogy lehetne költséghaté-
konyabban m ködtetni az in-
tézményeket, de azt sem sza-
bad elfelejteni, hogy az okta-
tás a szolgáltatások szektorába 
tartozó terület, amely a szol-
gáltatást igényl k elvárásaihoz 
idomul (legalábbis ahhoz kel-
lene.) Nem biztos, hogy az 
igénybe vev k a felduzzasztott 
tandíj lelkes adagolását és a – 
diplomájuk megszerzését kö-
vet  – különadót tartják e 
szolgáltatás legcsábítóbb vo-
násainak. 
Prof. Kenesei István, a Szege-
di Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karának okta-
tója,  a  HVG  októberi  számá-
ban kifejtette véleményét az új 
reformokkal kapcsolatban. Az 
eredeti koncepció függe-
lékében felsorolt háttéranya-
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gok alapján kiemelte, hogy „az 
összes oktatási ráfordítás a 
GDP 5 százaléka, és ezzel Ma-
gyarország jelent sen elmarad 
a Gazdasági Együttm ködési 
és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) országainak 6,2 szá-
zalékos átlagától, ráadásul az 
utóbbi években a különbség 

tt. A magyar fels oktatás 
már most is az OECD-lista 
legalján található.” Vagyis 
nem az oktatásra fordított ösz-
szegeken kellene spórolnia az 
országnak, ugyanis a felméré-
sekb l kiderült, hogy az eddig 
nyújtott támogatásokkal is a 
Gazdasági Együttm ködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) 
szégyenfoltja vagyunk. 
Mi lesz ezeknek a megszorítá-
soknak az eredménye? Prof. 
Kenesei István gondolatát ki-
emelve válaszolnám meg ezt a 
kérdést: Emlékszünk, hogy 
már a szocializmus idején, az 
értelmiségellenesség id szaká-
ban is szükség volt diplomá-
sokra. Nem olyan sokra, de 
azért nem lehetett ket nélkü-
lözni már akkor sem. Abban 
az id szakban is a természettu-
dományokat és a mérnöki kép-
zést er ltették, ahogy a mosta-
ni tervezet is. Ezeknek a to-
vábbra is preferált (mérnök, 
informatikus stb.) szakoknak a 
létszámát is kb. tíz százalékkal 
tervezik csökkenteni, egyes 
szakokat pedig (pl. jogász, 

szaki menedzseri, valamint 
az összes gazdasági) teljes 
mértékben fizet ssé tennének. 
A kisebb létszámú, nem gaz-
daságos szakok teljesen meg-
sz nhetnek, miközben a nem-
zetinek mondott új fels okta-
tási rendszerben éppen a nem-

zeti önazonosságot szolgáló 
szakokkal (magyar nyelv és 
irodalom, történelem, néprajz) 
bánnak keményen. Ha valóban 
ki fogják fizettetni teljes ösz-
szegben a gazdasági szakokon 
a tandíjat, egy mesterképzés 
(egy évre) 850 000 forint is 
lehet. Amennyiben a koncep-
ció gazdái arra számítanak, 
hogy ekkora összegeket a 
megemelt diákhitel-keretb l 
finanszírozzák a hallgatók – 
ezzel is feltöltve a minimum 
létszámot –, azt hatástanulmá-
nyokkal kellett volna bemutat-
ni. 
Tehát ezek a megszorítások 
rendre korlátozzák majd a ke-
vésbé tehet s (de okos) diáko-
kat abban, hogy kipróbálják 
magukat az egyetemen/

iskolán. Ha pedig a tehet s 
szül knek adódik az a válasz-
tási  lehet ség,  hogy  a  nem  túl  
okos gyermekük sok pénzért 
itthon, vagy alacsony tandíjjal, 
de külföldön tanuljon, szignifi-
kánsan nagyobb valószín ség-
gel dönt az utóbbi mellett. A 
kiemelked  (de kevésbé tehe-

s) diákok pedig, akiknek itt-
hon nem jut „ingyenhely”, ha-
sonló alternatívák mellett, ha-
bozás nélkül külföldre vándo-
rolnak. Az ingyenes oktatás 
ilyen mérték  sz kítése jelen-

s mértékben korlátozza a tár-
sadalmi mobilitást, végleg el-
zárva ezzel a szegényebb diá-
kok el l a viszonylag magas 
jövedelmet lehet vé tev  gaz-
dasági és jogász pályákat. Ez 
óriási visszalépés lenne presz-
tízsében is az országnak, ugya-
nis még az USA-ban sem fi-
zettetik ki az oktatás teljes 
költségét a hallgatókkal. Telje-

sen nyilvánvalóvá válna, hogy 
a mi politikusaink karba tett 
kézzel néznék, ahogy a ma-
gyar társadalom szétszakad és 
kiélez dnek, gyakoribbá vál-
nak a társadalmi konfliktusok. 
(Persze itthon már nem lesz 
olyan  kutató,  aki  ilyesmit  ki-
mutathatna, mert ezeket a sza-
kokat is megszüntetik.) 
Barakonyi Károly – a Szegedi 
és a Pécsi Tudományegyete-
men is oktató professzor – 
meglehet sen szokatlan szem-
szögb l közelítette meg a 
problémát. Szerinte a meg-
emelt és széleskör  tandíj fize-
tése magával vonja majd a mi-

ségi oktatást. Ugyanis ennyi 
pénz befizetése után a hallga-
tók akkora nyomást fognak 
gyakorolni az oktatókra – 
hogy a költségtérítésükért cse-
rébe megérdemelt, min ségi 
oktatásban legyen részük –, 
amilyenre még nem volt itthon 
példa, maximum az Egyesült 
Államokban. A professzor, aki 
1986-ban az ország els  stra-
tégiai management tan-
székének az alapítója és annak 
vezet je volt 17 éven keresz-
tül, véleménye szerint a straté-
giai tervezés és szervezés leg-
halványabb jelét sem mutatja 
ez a fels oktatási tervezet – 
ahogy egyébként a ma-
gánnyugdíjpénztárak meg-
szüntetése mögött sem volt túl 
sok stratégiai háttér. 
Összegezve: az ország vezeté-
sének minden szegmenséb l 
szembet en hiányzik a stra-
tégia, amit úgy t nik maguk a 
hallgatók is felismertek, hiszen 
október 27-én, csütörtökön el-
kezd dött az új fels oktatási 
törvény miatt tiltakozó hallga-
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tók demonstrációja – számolt 
be a szakszervezetek.hu. 
A demonstráción a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos 
Konferenciája (HÖOK) és an-
nak intézményi képviseletei, 
az európai hallgatókat tömörí-

 ESU képvisel i mellett a 
doktoranduszok, a rezidensek 
képvisel i, szakszervezeti ve-
zet k és több nagy fels okta-
tási intézmény rektora vett 
részt. 
Azok, akik nem tudják és/vagy 
nem is akarják kifizetni a meg-
emelt tandíjakat, akik nem 

akarnak ráfanyalodni a termé-
szettudományi, illetve a mér-
nöki szakokra, azok nagy va-
lószín séggel (a külföldre me-
nekülésen kívül) egy OKJ-s 
vagy egy kevésbé költséges, 
de rövidebb lefutású fels fokú 
szakképzést választanak majd. 
Alighanem sok ilyen verseny-

 lesz, úgyhogy megnyugod-
hatnak a tervezet alkotói: re-
kordid  alatt megsz nik a je-
lenlegi trend, miszerint túlkí-
nálat van magyar diplomások-
ból. Mellesleg páli fordulat-
ként lehetne jellemezni ezt az 

oktatási reformot, mivel még 
május közepén az origo.hu ar-
ról számolt be, hogy a kor-
mány nem tervezi a fels -
oktatási tandíj bevezetését, va-
lamint  Pokorni  Zoltán  –  a  Fi-
desz alelnöke – egy tévém -
sorban arról beszélt, hogy utó-
lagos tandíjat csak azoknak a 
hallgatóknak kellene majd fi-
zetni, akik nem fejezik be ta-
nulmányaikat. Érdekes, hogy 
az elmúlt hat hónap alatt 
mennyit változott err l a kor-
mány elképzelése… 

A fels oktatás „leszázalékolása”? 
2011. október 21-én, péntek 
este a Szegedi Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Auditorium Maxi-
mumában 127 hallgató kez-
dett éhségsztrájkba. A meg-
mozdulás hétf ig tartott, és 
ezalatt csupán napi öt liter 
vizet vettek magukhoz. A de-
monstráció célja az volt, hogy 
az új fels oktatási törvénnyel 
kapcsolatban érdemi párbe-
széd alakuljon ki a kormány-
zat és az érintettek, a hallga-
tói érdekképviselet, az egyete-
mi vezet k és a szakszerveze-
tek között. 

A diákok célja érthet , de 
megvalósításának a módja ke-
vésbé. Már a hallgatók közül 
is többen támadták ket azzal, 
hogy  nem  olvasták  el  a  tör-
vénytervezetet, ebb l kifolyó-
lag nem is ismerik annak tar-
talmát. Ha pedig úgy tünte-

tünk valami ellen, hogy 
tájékozatlanok vagyunk 
az ügy tárgyát illet en, 
nem fognak minket ko-
molyan venni. Jó példa 
erre a plakát, amit több 
egyetemi épületben is 
láthattunk az akciót 
megel en. Egyik 
mondata így szól: ,,Ha 
van egy UV-d, elme-
hetsz kapálni.’’ Én na-
gyon szeretem látogatni 
az utóvizsgákat, ezért nem 
örülök neki, ha ilyenekkel ré-
misztgetnek. Valóban négy 
vizsgalehet séget tartalmaz a 
tervezet, de nem három vizsga 
plusz egy ,,uv’’ megosztás-
ban. Egy félévben kétszer le-
hetne vizsgázni, majd a követ-
kez  félévben még két alka-
lommal meg lehet ismételni. 
Ha valakinek akkor sem sike-
rül, akkor fél év múlva újra-
felvételizhet, és nem kell 

„elmennie kapálni”. Jelent s 
megszorításnak t nik a jelen-
legi kilenc alkalom négyre 
csökkentése. Viszont már a ja-
nuár 4-i tervezet is tartalmaz 
olyan részeket, amelyek ezt 
enyhítik: „A hallgató a vizs-
gák során már a második javí-
tó vizsgaalkalommal más ta-
nár el tt vizsgázhat, a negye-
dik vizsga letétele – külön ké-
résre – szervezett független 
vizsgabizottság el tt le-
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hetséges, akár más intézmény-
ben is.” Ez azért jobb a régi 
koncepciónál, mert bár na-
gyobb teljesítményre sarkall 
minket, de a tanárok változta-
tása  során  már  nem  tudjuk  a  
sikertelenséget azzal magya-
rázni, hogy ,,szemét a tanár’’. 
A HÖK által készített plakát 
második mondata így szól: ,,A 
következ  20 évben nem vál-
lalhatsz külföldön munkát.’’ A 
megkérdezett tüntet k többsé-
ge ezt a ,,röghöz kötést’’ emlí-
tette meg a koncepció legf bb 
problémájának. Ezt az állítást 
a következ k miatt túlzásnak 
tartom: Már a koncepció szep-
tember közepén nyilvánosság-
ra került tervezete is azt tartal-
mazza, hogy a finanszírozott 
képzésben részt vev  hallga-
tóknak a képzés megkezdése 
el tt szerz désben kell vállal-
niuk, hogy a diplomájuk kéz-
hezvétele után 10 év alatt 7 
évet, vagy 20 év alatt 15 évet 
Magyarországon dolgoznak. 
Ellenkez  esetben a képzés el-
lenértékét kötelesek visszatérí-
teni a fels oktatási intézmény-
nek. Tehát téves a 20 év, vala-
mint az sem állja meg a he-
lyét, amit az egyik sztrájkoló 
nyilatkozott az új m fajjá vált 
Hoffmann-egypercesek során: 
,,A  röghöz  kötés  az  Európai  
Unió szabad munkaer piaci 
áramlásával teljesen ellenté-
tes.’’ Az állam egyéni szerz -
dést köt a hallgatóval, mely-
ben vállalja képzésének finan-
szírozását, cserébe a fent meg-
határozott ideig Magyarorszá-
gon kell munkát vállalnia. Mi-
vel a törvény nem tesz különb-
séget az EU állampolgárai kö-
zött munkavállalás szem-

pontjából, nem ellentétes 
a ,,munkaer  szabad áramlásá-
nak’’ elvével… 
Mindehhez hozzá kell tegyem, 
hogy a törvény október köze-
pén nyilvánosságra hozott nor-
maszövege már példákat sem 
említ arra, hogy hány évig kel-
lene az országban maradnia a 
hallgatóknak az államilag tá-
mogatott képzésért cserébe. A 
szöveg mindössze a már elem-
zett ösztöndíjszerz dés meg-
kötésér l ír. (Az október 26-án 
összeül  konferencia követ-
keztében a tervezet ismét eny-
hült, ez részben betudható a 
hallgatók sikerének is.) 
Míg az állami finanszírozás-
ban részt vev  hallgatók ke-
vésbé, a költségesek leginkább 
a vizsgált plakát következ  
mondata ellen emelték fel a 
hangjukat: ,,500.000 Ft-ra n  
a féléves tandíj.’’ A tervezet 
err l mindössze annyit ír, 
hogy az önköltséges képzés 
költségeit a hallgató viseli, il-
letve annak mértékét a kor-
mány rendeletben határozza 
meg. A mérték meghatározása 
a kormánynak, és a nemzet-
gazdasági minisztériumnak 
komoly gondot okozott. El-
küldtek ugyan egy ajánlást az 
egyetem rektorainak, amely-
ben javaslatot tesznek a költ-
ségtérítés összegére, de ko-
moly felméréseket, statisztikai 
kimutatásokat nem készítettek 
ezzel kapcsolatban. Míg el -
ször a NGM az eddigi költség-
térítés összegének a kétszere-
sében látta a megoldást, a nem 
sokkal kés bb Pécsett végzett 
felmérések eltér  eredményt 
mutattak. 

Az itt végzett kalkulációk 
alapján már a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium is úgy szá-
mol, hogy mégsem a jelenlegi 
költségtérítések kétszerese, 
hanem nagyjából azzal meg-
egyez  összeg lehet a diákok 
képzésének önköltsége. A böl-
csészképzésen ez tanévenként 
250-400 ezer forint, az orvos-
képzésben pedig 1-1.7 millió 
forint között van. A tárca ígé-
rete szerint a jöv ben a többi 
nagy egyetemre is kiterjeszti 
majd a számításait. 
Én mindezek ellenére nem ér-
tek egyet azzal a váddal, hogy 
a tüntetés és az éhségsztrájk 
teljesen hasztalan volt, és nem 
hatotta meg a törvényhozókat. 
Ezt bizonyítja az is, hogy ok-
tóber  26-án  a  HÖOK-nak  
újabb engedményeket sikerült 
kicsikarnia a kormánytól. Egy 
másik beszédtéma szerint, 
amelyet eddig nem is említet-
tem, hogy a sztrájkolók egész 
nap csak társasjátékoztak, és 
nem csináltak semmi haszno-
sat. Ez nem igaz. Az éhség-
sztrájk egyik résztvev je err l 
a következ képp nyilatkozott: 
,,Szeretném üzenni azoknak az 
embereknek, akik azt mond-
ják, mi csak sztrájkolunk és 
tüntetünk, hogy nem igaz, 
hoztam tanulnivalót is ma-
gammal, és tanulni is fogok.’’ 
A hallgatók tehát hasznosan 
töltötték az idejüket, és az ösz-
szetartás, a csapatmunka még 
akkor is példaként szolgálhat 
mindenki el tt, ha nem minde-
gyikük tudta, miért is tüntet-
nek pontosan. 
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Pestre magyar! Hí a haza! 

Többségetek biztosan tud az 
október 24-én Szegeden és a 
27-én Pesten lefolyt tünteté-
sekr l. Mivel érthet  okokból 
a pesti demonstrációra ment 
közülünk kevesebb hallgató, 
ezért inkább az ott történt ese-
ményekr l kérdeztem Hadzsy 
Jánost és Berczi Gerg t. Az 
alábbi sorokban az  vélemé-
nyüket láthatjátok az utazás-
ról, az általános hangulatról, 
a programtervr l, vagyis ma-
gáról a pesti demonstrációról. 
Hogyan jutottatok fel Pestre? 
Milyen volt a hangulat? 
Hadzsy János: Az EHÖK által 
intézett két busszal mentünk 
fel  több  mint  százan.  Akik  
nem fértek fel, vonattal utaz-
tak, de nekik az EHÖK majd 
visszatéríti a jegy árát. Maga a 
hangulat eléggé jó volt az 
odaúton, nem mondanám, 
hogy forradalmi volt – nem 
skandáltunk jelszavakat, és 
nem volt senki túlbuzdulva az 

adrenalintól. Jót lehetett be-
szélgetni. 
Berczi Gerg : Pesten is csatla-
koztak hozzánk szegediek. 
Egy busz indult Hódmez vá-
sárhelyr l, kett  pedig az 
EHÖK el l. A hangulat jó 
volt, a buszon elkészítettük a 
maradék transzparenseket. 
Összetartó volt a társaság, an-
nak ellenére, hogy sokan nem 
ismertük egymást. 
Mikor kezdtetek ténylegesen 
tüntetni? Mi volt a demonst-
ráció menete? 
Hadzsy János: Ha nem csal a 
memóriám, 5 órakor kezd dött 
a tüntetés, a Parlamentt l nem 
messze, a Nemzeti Er forrás 
Minisztérium Szalay utcai 
épülete  el tt,  és  olyan  fél  8-ig  
tartott. Rengetegen voltak 
amúgy, azt mondják több mint 
tízezren, nagyon sok kreatív 
transzparenssel találkoztam. A 
hangulatot Dj Lennard és Má-
ra Krisztián szolgáltatta. Men-

tek még a szünetekben min-
denféle infotainment-videók  
(angol szó: information + 
entertainment, információ + 
szórakoztatás — a szerk.) az 
új FTV tervezetr l, meg a mis-
kolciak kampányvideói. A vé-
gén rendeztek egy jelképes 
ravatalt koporsóval, fáklyák-
kal meg mindennel, aminek 
során eltemettük a fels okta-
tást. „Magyar Fels oktatás, élt 
1367-2011.” 
Berczi Gerg : Az eleje egy 
hangulatfokozó, zenés felve-
zet  volt, majd beszédeket 
mondtak a régiók képvisel i. 
A szegedi régióból Ament Ba-
lázs, az SZTE EHÖK alelnö-
ke. Majd felszólalt a rezidens-
szövetség elnöke is, a HÖOK 
elnöke, külföldi diákszerveze-
tek képvisel i, a Pedagógusok 
Szakszervezetének elnöke. A 
végén egy koporsóba jelképe-
sen eltemettük a fels oktatást, 
majd megkoszorúzták azt. 
Voltak ötletes transzparensek 
Pesten is, de a szegediek vitték 
a prímet, ebben biztos vagyok. 
Volt egyszer  plakát is, pl.: 
„De ne má”, valamint f leg 
Rózsa nevével vicceltek az 
emberek, és nagyon sokan 
hoztak egy szál rózsát. 
Volt-e még valamilyen érde-
kesség a tüntetésen? Hogyan 
éltétek meg ezt az egészet? Mi 
a véleményetek róla? 
Hadzsy János: Jól szervezett 
volt,  az  biztos.  A  hangulat  is  
remek volt, de szerintem így 
senki sem fogja komolyan 
venni. A szegedi tüntetésen 
még elment a Lennard-Mára 
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páros, de Pestre már nem kér-
tem volna fel ket. Techno 
party-t csináltak ebb l is, mint 
a szegedib l. Nem táncolt a 
zenére senki, nem arról van 
szó, csak szerintem így el lett 
játszva a hitelességünk. Ezt le-
számítva tényleg kifogástalan 
volt, szépen ki volt találva a 
programterv.  
Berczi Gerg : Én  személy  
szerint élveztem, ott voltam 
2007-ben is Szegeden, az is 

hasonló volt. F leg úgy, hogy 
a  konferanszié  is  és  a  DJ  is  
ugyanaz volt, mint nálunk. So-
kan ezt kifogásolják, hogy kü-
lönbséget kell tenni tüntetés és 
diszkó között, meg hogy a 
Hoffmann-poénok nem oda 
valók, hatásvadász, stb. Err l 
nekem az a véleményem, 
hogy nem csak úgy lehet tün-
tetni, hogy kimegyünk és pri-
mitív emberek módjára skan-
dáljuk, hogy „Takarodj!”. 

Vagy hogy felgyújtunk négy 
épületet, megverünk hatszáz 
rend rt. Sokak szerint emiatt a 
zenés, „vidám” hozzáállás mi-
att nem veszik komolyan az 
egyetemistákat. De nem ez 
volt a lényeg az egészben, ez 
csak az egyik fele. A másik 
fele a lényegesebb: a beszé-
dek. Pesten rengeteg beszéd 
volt, sokan felszólaltak, el-
mondhatták a véleményüket. 

Mobilitás program, 2011. szi szemeszter 

Tanuljunk külföldön, szép környezetben, érdekes és látványos helyszíneken, 
kedvezményesen, MIÉRT IS NE? 
Az ERASMUS programot biz-
tosan mindenki ismeri, azon-
ban mi a helyzet akkor, ha 
valaki nem szeretne olyan sok 
id t külföldi tanulmányokkal 
tölteni? Esetleg csak betekin-
tést szeretne nyerni, az ottani 
egyetemi életbe, így az órák 
hallgatásába, szórakozási le-
het ségekbe és a helyi neve-
zetességek megismerésébe? 
Ilyenkor az EHÖK Külügyi 
Bizottsága által szervezett Mo-
bilitás Program nyújthat segít-
séget. 
Lássuk, mi is szükséges ah-
hoz, hogy ebben a programban 
részt vehessünk! Fontos, hogy 
rendelkezni kell hallgatóijog-
viszony-igazolással, amit a 
HSZI-n könnyen kérhetünk. 
Figyelembe veszik még az 
el  két lezárt félév hagyo-

mányos tanulmányi átlagát is. 
El nyt jelenthet a nyelvtudás, 
de nem feltétlenül szükséges. 
Minden jelentkez nek írnia 
kell egy motivációs levelet, 
amiben taglalja, miért is jelen-
tene számára nagy el relépést 
ez a kiutazás, hogyan b vít-
hetné jelenlegi tudását, és mi-
lyen értékes tapasztalatokat 
nyerhetne, ha részt venne eb-
ben a programban. Termé-
szetesen az ott töltött id  nem 
csak semmittevésb l áll, ha-
nem órák látogatásából is. Így 
egy fél-egy oldalas program-
tervet is készíteni kell, hogy 
mi érdekli a hallgatót az adott 
városban, hogyan f dik az 
út a tudományos munkájához, 
tanulmányaihoz. Nagy el nyt 
és további pluszpontokat je-
lenthet, ha tanári ajánlólevelet 
is kérünk egy szívünknek ked-

ves vagy szakmában jártas 
egyetemi oktatótól. Így az ál-
talunk leadott anyagok alapján 
pontszámot kapunk, felállíta-
nak  egy  rangsort,  és  a  keret-
számuk alapján minden sze-
rencsés hallgatót értesítenek a 
további teend ikr l. 
Mit is nyújt számunkra a prog-
ram? 
Az els , ami sokak számára 
fontos tényez , az anyagi vo-
natkozása az útnak. Szállást és 
az egyszeri meleg étkeztetést a 
befogadó egyetem biztosítja a 
hallgatónak.  Viszont  a  ki-  és  
hazautazást nekünk kell finan-
szírozni, illetve kell persze né-
mi költ pénz is. Cserébe meg-
ismerhetjük az intézmény kur-
zusait, könyvtárát és az egye-
temi épületeket. Részt vehe-
tünk a különböz  helyi ren-
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dezvényeken és természetesen 
a bulikon. Megismerhetjük az 
ottani kultúrát, nyelvet és új 
ismeretségeket köthetünk. 
Mint azt már említettem az 
elején, ezek rövidebb ideig tar-
tanak, mint az Erasmus, egy, 
maximum három hétig élvez-
hetjük a külföldi egyetem ven-
dégszeretetét. 
Magát a pályázatot akár min-
den szemeszterben beadhatod, 

bármelyik helyre. Azok sin-
csenek a programból kizárva, 
akik már egyszer vagy több-
ször is kijuthattak ennek kere-
tében. Szóval érdemes meg-
próbálni és kihasználni a lehe-

séget. Jelenleg öt város 
egyeteme közül választhatsz, 
ezek: Odessza, Révkomárom, 
Kolozsvár, Málta és Tibilisz. 
Végezetül lássuk csak, hol is 
lehet jelentkezni! A bekülden-

 adatokat, iratokat szemé-
lyesen az EHÖK irodában 
(6722 Szeged, Szentháromság 
u. 34. szám alatt), illetve         
e-mail-ben is elküldheted a 
kb@ehok.u-szeged.hu címen. 

Mindenkinek sikeres jelentke-
zést kívánok, és jó szórako-
zást! 

Ösztöndíjjal külföldre 

Hiába tanulsz évek óta egy 
nyelvet, mégsem tudod hasz-
nálni? Szeretnél végre bete-
kinteni egy nép életébe, 
amelynek nyelvét tanulod? 
Egy nagy kalandra vágysz vi-
dám társaságban? Szívesen 
vennél  egy  bekezdést  
„külföldi tapasztalat” címmel 
az önéletrajzodban? Unatko-
zol nyáron? Látni szeretnél 
egy franciát csigát enni, hal-
lani szeretnél egy igazi olaszt, 
miközben az anyjával telefo-
nál, alkudoznál egy görög 
árussal az athéni piacon, 
esetleg megnéznél egy vodká-
zó moszkvait az orosz télben? 
Ötleted sincs, hogyan valósít-
hatnád meg mindezt? 
Látogass el a Magyar Ösztön-
díj Bizottság honlapjára, a 
www.scholarship.hu–ra és vá-
logass a különböz  ajánlatok 
közt! 
A f lapon a „Pályázatok” me-
nüpontra, majd a baloldali me-
nüsorban az „Aktuális ösztön-
díjak” pontra kattintva tájéko-
zódhatsz az aktuális, alatta pe-
dig a már lejárt ösztöndíjakról. 
Érdemes ezeket is szemügyre 
venni, mivel sokszor megesik, 

hogy elegend  jelentkez  hiá-
nyában a pályázatokat újra ki-
írják, vagy a lejárati id t meg-
hosszabbítják. 
A pályázatok id tartama, 
ahogy a támogatás mértéke és 
a célcsoport is, változó. 
A meghirdetett pályázatok 
közt találsz féléves lehet sé-
geket, egy hónapos vagy pár 
hetes tanulmányutakat is. 
Rögtön a célország mellett a 
célcsoport is fel van tüntetve, 
mivel egyaránt hirdetnek he-
lyeket hallgatók és oktatók 
számára is. 
A megfelel  linkre kattintva 
további részleteket tudhatsz 
meg, például a támogatás for-
májáról (pl. út iköltség-
támogatás, tandíjmentesség, 
szállás, pénzbeli juttatás), a 
pályázat id tartamáról, a pá-
lyázati határid l. 
Amennyiben közvetlenül a pá-
lyázat oldalán nem találod 
meg a benyújtandó dokumen-
tumok listáját, vagy nincs fel-
tüntetve, hogyan tudod be-
nyújtani a jelentkezésed, a f -
oldalra visszatérve a baloldali 
menüsorban találod a szüksé-

ges információkat. 
A pályázatod rendszerint in-
terneten és postán is beadha-
tod. Ehhez szükséges, hogy 
beregisztrálj az oldalra. 
A Magyar Ösztöndíj Bizottság 
a Balassi Intézet – és nem az 
egyetem – irányítása alatt áll. 
Ez azt jelenti, hogy a legtöbb 
pályázási folyamat a Balassi 
Intézet és a pályázó közt zaj-
lik, nem pedig az egyetemen 
keresztül. A hosszabb id tar-
tamú pályázatok esetében vi-
szont sokszor az egyetem jár 
el, ezért érdemes a szakod tit-
kárságán vagy a tanulmányi 
osztályon is érdekl dnöd. 
Ha megtaláltad a megfelel  
ösztöndíjat, ne habozz beadni 
a jelentkezésedet! Olyan élmé-
nyekben lehet részed, olyan 
tapasztalatokat szerezhetsz, 
amelyek a kés bbiekben is 
hasznodra válhatnak. Nem-
csak a nyelvtanulásért, gya-
korlásért, de ezekért az élmé-
nyekért is megéri útra kelni! 
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Naplóbejegyzések az szi Kulturális Fesztiválról 

Nagy örömömre októberben 
újra megrendezésre került 
Szegeden az szi Kulturális 
Fesztivál, immár tizenhatodik 
alkalommal. Igaz, én csak 
harmadjára vettem részt a 
fesztiválon, de még így is nyu-
godtan állíthatom, hogy idén 
a szokottnál is színvonalasabb 
programsorozatot állítottak 
össze a szervez k. Szeptember 
27. és október 28. között volt 
minden, ami szem-szájnak in-
gere: koncertek, kiállítások, 
irodalmi estek, természettudo-
mányi el adások, színház ki-
csiknek és nagyoknak, múze-
um- és Füvészkert-látogatás, 
táncház és még sorolhatnánk 
tovább és tovább. 
Szeptember végén unottan 
vettem kézbe a jól ismert na-
rancssárga ,,kultfeszt” füzetet. 
Tavaly nem találtam túl sok 
szimpatikus programot, ezért 
is örültem nagyon, amikor 
idén alig gy ztem bekarikázni 
a jobbnál jobb eseményeket a 
prospektus lapjain. A fesztivál 
után visszatekintve sajnos el-
mondhatom, hogy nem jutot-
tam el minden áhított prog-
ramra, de amiken résztvettem, 
azokról szinte kivétel nélkül 
csak jót mondhatok. Szemez-
getek is néhány példa közül. 
Október 14., péntek – Millen-
niumi Kávéház, Harcsa Vero-
nika- és Matthew Mitchell-
koncert – Ambivalens élmé-
nyek 

Be kell, hogy valljam, nagyon 
vártam ezt a koncertet. Koráb-
ban is hallottam már él ben 
énekelni a meseszép hangú 

Verát, az pedig különösen kí-
váncsivá tett, hogy ez alka-
lommal egy új-zélandi jazzgi-
tárossal, Matthew-val zenél. 
Korábbi tapasztalatból már 
tudtam, hogyha be akarunk 
jutni a Millenniumi Kávéház-
ban megrendezett koncertre, 
akkor jóval a kezdés el tt kell 
megjelennünk. Igazam lett, 
ugyanis a hely csordultig telt a 
kezdésre, és még az els  szá-
mok alatt is özönlött be a sok-
sok ember. Sajnos vegyes ér-
zelmekkel gondolok vissza a 
koncertre: egyrészt az énekes-

 és kísér je remekül hozta a 
megszokott formáját, gyönyö-

 dalokat játszottak, melyeket 
a közönség hosszas tapssal ju-
talmazott. Másrészt viszont 
akadt a hallgatóság között sok-
sok olyan, aki a koncert alatt 
végig beszélgetett, néhányan 
telefonáltak is. Mivel a terem 

középs , hátsó részében a han-
gosítás nem volt az igazi, ez 
nagyon zavaró volt, ugyanis 
rettenetesen idegesítette azo-
kat, akik figyelni szerettek 
volna. Minket is. 
Október 18., kedd – Szegedi 
Pinceszínház, Lúdas Matyi ak-
kor és most – Egy kis gyer-
mekkori nosztalgia 

Nyelvészeti összehasonlító tré-
fa négy levonásban… Emlék-
szem, hogy ezen az alcímen 
akadt meg a szemem, mi-
közben a programfüzetet búj-

tam. Nyelvszakosként rögtön 
megtetszett, úgyhogy a lá-
nyokkal ,,szobaprogramot’’ 
szerveztünk a h vös keddi es-
tére. Kicsit korábban érkez-
tünk a hangulatos, mécsesek-
kel telepakolt pinceszínházba. 
Szerencsénk volt, ugyanis úgy 
kapkodták a jegyeket az el -
adásra, hogy alig lehetett be-
jutniuk azoknak, akik nem 
el vételben gondolkodtak. A 
pici teremben a második sor-
ban foglaltunk helyet, és ha-
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marosan elkezd dött a darab: 
Fazekas Mihály közkedvelt 
meséjét két színész játszotta, 
Megyeri Zoltán adta el  az 
eredeti szöveget, míg Janik 
László MC Matyiként ér-
telmezte újra és rappelte el a 
sorokat. A történet modernizá-
lása nagyszer en sikerült: a 
hasunkat fogtuk a nevetést l, 
miközben Matyi újszer en 
mesélte el kalandjait Döbrö-
givel, és gyerekkorunkra emlé-
keztünk, miközben az eredeti 
szöveget hallgattuk Fazekas 
tollából. Nekem különösen 
tetszett a produkció, ugyanis 
kisgyerekként imádtam Matyi 
kalandjait a libákkal és a döly-
fös uraság háromszori meglec-
kéztetésével, ezért abszolút 
pozitív élményekkel gazda-
godva tértem vissza a koliba. 
Október 21., péntek – REÖK 
Palota, Dél-indiai klasszikus 
táncel adás – Ámulás és bá-
mulás 

Káprázatos ruhák. Fülbemászó 
zene. Családias hangulat. Így 
tudnám röviden összefoglalni 
a REÖK Palotában tett látoga-
tásunkat az indiai táncel adá-
son. A két táncosn , Ádász 
Mariann  és  Berki  Éva  az  úgy-
nevezett Bharatanatyam (tiszta 
tánc) m fajt mutatta be a kö-
zönségnek, amir l elmondha-
tó, hogy több évezredes múltra 
tekint vissza a hindu, templo-
mi szertartások körében. A két 
magyar lány fiatal kora ellené-
re abszolút profiként táncolt és 
viselkedett: leny göz en mo-
zogtak, és ami nekem különö-
sen tetszett az az, hogy a tánc-
részletek el tt el is mesélték, 
hogy mit fogunk látni. Így is-
merkedhettünk meg különböz  
indiai istenségek történeteivel, 
például Shiva és Parvatí szere-
lembe esésével vagy a temp-
lomszolgák alázatos munkájá-
val. A helyszínen nagyon kel-
lemes, családias hangulat ural-
kodott, ugyanis nem volt felál-
lított színpad, csak egy elkerí-
tett rész a táncosoknak és miu-
tán  elfogytak  az  ül helyek,  a  
szervez k párnával kedves-
kedtek a többieknek, így min-
denki kényelmesen figyelhette 
az el adást. 
A közönség életkorát tekintve 
meglehet sen vegyes volt, 
mert a sok egyetemista mellett 
kisgyerekes családok, de id -
sebb házaspárok is megfordul-
tak a sorokban. Ami azonban 
összehozta ezt a vegyes társa-
ságot, az a leny gözöttség 
volt:  én  is  csak  ámultam  és  
bámultam a produkción, de 
ahogy körbenéztem, a legtöbb 
arcon ugyanezt a ,,bódulatot” 
vettem észre. Az est végén 

egyedül azt sajnáltam, hogy 
olyan hamar vége szakadt: 
igaz, több mint egy órán ke-
resztül táncoltak, de én el tud-
tam volna ket nézni egy na-
pon át is. 
Programbeszámolóm itt véget 
ér, de bízom benne, hogy nek-
tek is voltak hasonlóan kelle-
mes pillanataitok a kulturális 
fesztivál valamelyik esemé-
nyén, mint nekem. Remélem, 
hogy jöv re is ugyanilyen 
(vagy még jobb) eseménysor-
nak nézünk elébe, most pedig 
ne búslakodjunk, ugyanis a 

Napfény Városa folyamatosan 
ontja magából a jobbnál jobb 
eseményeket a közeljöv ben: 
gondolok itt a Szegedi Jazz 
Napokra vagy a közelg  ad-
venti programokra. 
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Árkád – a múlt harca a jelennel 

Mintegy másfél éves építke-
zést követ en október 4-én 
nyitotta meg kapuit Szegeden 
az Árkád bevásárlóközpont, 
amelyben 130 üzlet található 
41 ezer négyzetméteren, to-
vábbá mintegy 1300 parkoló-
hely áll a vásárlók rendelke-
zésére. A nyitás óriási népsze-

ségnek örvendett. Már az 
els  napon is számtalan láto-
gató kóválygott az üzletekben, 
éttermekben. A KFC el tt pél-
dául f leg diákokból olyan 
nagy sor állt, hogy elgondol-
kodtam, nem rendeltek-e el a 
nyitás örömére tanítási szüne-
tet a szegedi iskolákban. 
A pláza meg-
n y i t á s á n a k  
azonban nem 
mindenki örült 
ennyire. A 
be lvá r o sba n 
lév  üzletek 
bérl inek már 
így is annyira 
megcsappant a 
bevételük az 
elmúlt id ben, 
hogy némelyi-
kük már a bér-
leti díjat is alig 
tudja kigazdál-
kodni. Ha még 
a megmaradt vásárlóikat is el-
csábítják az Árkád üzletei, 
végleg lehúzhatják a rolót. Az 
önkormányzat nem akar le-
mondani semmilyen bevételi 
forrásról, viszont a bérleti dí-
jakat sem akarja csökkenteni. 
A vita régóta húzódik, az Ár-
kád tehát csak belecsöppent 
ebbe a háborúskodásba, nem 
pedig elindította azt. 

A probléma azzal kezd dött, 
hogy a bérleti díjak 2011-re az 
eredetileg megállapítotthoz 
képest a két-háromszorosára 
emelkedtek, s jelenleg nem 
tükrözik a piaci viszonyokat. 
A gazdasági válság csak fo-
kozta a problémát, így mára 
már több mint 60 üzlethelyi-
ség került visszaadásra a bel-
városban, és további üresedés-
sel is számolni lehet. A tisz-
tánlátás végett jegyzem meg, 
hogy amíg 1999-ben még 250-
400 forint között mozgott a ki-
adó üzletek négyzetméterára, 
jelenleg ez 1300-3800 forintot 
tesz ki. Az önkormányzat 

ugyan adott már bizonyos 
kedvezményeket, de ezt csak 
azon üzletek bérl i kapták, 
amelyek forgalma jelent sen 
csökkent a városban folyó fel-
újítási munkálatok miatt. Ez 
még a kedvezményezetteknek 
sem volt elegend , a problé-
mát tehát nem oldotta meg. Ha 
csak a tavalyi évet vesszük, a 
helyiségbérleti díjakból befo-

lyó bevétel összesen majdnem 
másfél milliárd forint volt. A 
városnak viszont ebb l csak 
600 millió forint bevétele volt, 
a kett  különbségével ugyanis 
a megkötött haszonbérleti 
szerz dés alapján az IKV Zrt. 
(Ingatlankezel  és Vagyon-
gazdálkodó Zrt. – a szerk.) 
rendelkezett. A bérl k gondját 
tehát az  megegyezésük orvo-
solhatná. Err l Tápai Péter, az 
IKV Zrt. vezérigazgatója azt 
nyilatkozta, hogy ,,ehhez az 
összeghez nem lehet az adott 
évben hozzányúlni, hiszen a 
társaságnak a költségvetés ál-
tal jóváhagyott bevételeket 

produkálni kell’’. 
De ha ez így van, 
hogyan lehetsé-
ges, hogy a ko-
rábban hasonló 
c ip ben járó 
Orosházán és 
Miskolcon tudtak 
30%-ot engedni a 
bérleti díjból? 
(Miskolcon né-
hány évvel ezel tt 
nyitott a F utca 
Pláza. A polgár-
mester, Kriza 
Ákos azóta el-
ismerte, hogy a 

plázaprojekt elhibázott lépés 
volt. Ott összefogtak a keres-
ked k az önkormányzattal, a 
helyi ingatlankezel  céggel, 
hogy segítsenek a bajba jutott 
keresked kön. 30 százalékos 
bérletidíj-csökkentést szavaz-
tak meg, a hétvégi hosszabbí-
tott nyitva tartásra pedig ked-
vezményt adtak.) Vajon miért 
nem ragadós a miskolci példa? 
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Vajon hogyan lehetséges az, 
hogy a Borsodban történtek el-
lenére nem készül semmilyen 
felmérés, hogy az Árkádnak 
milyen hosszú távú hatása lesz 
a városmarketingre, városkép-
re, és a belvárosi kereskede-
lemre? A szegedi bérl k sem 
akarnak többet, csak ugyanezt 
a 30 százalékos díjmérséklést, 
amit a miskolci sorstársaik ér-
vényesíteni tudtak. Az IKV 
Zrt. nem hajlandó az enged-
ményre. Azzal indokolják, 
hogy ez nekik 500 millió fo-
rintos bevételkiesést okozna, 
és mással nem tudja pótolni. 
Nekem viszont meggy dé-
sem, hogy az egyre er söd  
válságban ekkora bevétel mel-
lett le kell tudni nyelni az 
ilyen jelent s kiesést is. 
Ha eltekintek a veszélybe ke-
rült vállalkozók viszontagsá-

gaitól, érzelmi okok miatt ak-
kor sem tudom támogatni az 
Árkád felépülését. Mióta Sze-
geden élek, nagyon szeretek a 
belvárosban sétálgatni. Szere-
tek beülni egy Kárász utcai ká-
vézóba, vagy csak leülni egy 
padra a Dugonics téren. Ehhez 
viszont az kell, hogy a város 
megteljen élettel, ne pedig va-
lamely óriáskomplexum le-
gyen a legújabb közösségi 
hely. Lehet, kényelmesebb té-
len egy f tött arénában tölteni 
az egész délutánunkat, de han-
gulatosabb a szabad ég alatt, 
hóesésben iszogatni a forralt 
bort, miközben gyönyörkö-
dünk a Dóm magasba tornyo-
suló csúcsain. A régi pláza 
még nem volt ilyen veszélyes 
a belvárosra, mert túl messze 
volt a központtól ahhoz, hogy 
az emberek ideszokjanak. 

Most viszont széls séges eset-
ben akár az is el fordulhat, 
hogy elnéptelenedik a Kárász 
utca. 
Nem hiszek a vagyongazdál-
kodási bizottság azon ígéretei-
nek, melyek szerint már dol-
goznak a megoldáson, amely 
mindenkinek jó. Itt az embe-
reknek maguknak kell eldönte-
ni, hogy igényelnek-e hangu-
latos belvárost vagy nem. 
El bbi esetben pedig csak ak-
kor látogassák az Árkádot, ha 
arra feltétlenül szükségük van! 

Ki az a Károlyi Mihály? 
Pár hete csak, hogy az egész 
ország megemlékezett az szi-
rózsás forradalomról. Októ-
ber 31-én (elvileg) mindenki 
büszkén emlékezett az 1918-
ben lezajlott forradalomra. 
Eddig nincs is gond. A forra-
dalom vezet jére már annál 
kevesebben emlékeznek vissza 
ilyen jó szívvel. 
Károlyi Mihályról, a forrada-
lom vezet jér l a legtöbben el-
felejtkeznek. Nem véletlen, hi-
szen sok minden elmondható 
róla, de hogy nem megosztó 
személyiség, hát az nem. Még 
száz év távlatából sem tudjuk, 

hogy hol a helye.  Egyesek ha-
zaárulónak gondolják, benne 
látják a trianoni békediktátum 

 okát, és kipát húznak a róla 
mintázott szobor fejére (igen, 
a Jobbikra céloztam finoman), 
míg mások az els  magyar 
köztársasági elnököt, egy pa-
cifista politikust tisztelnek a 
személyében. 
No, akkor hol az igazság? A 
félreértések elkerülése végett, 
a cikk végére nem fog kiderül-
ni, hogy Károlyi Mihály jó 
vagy rossz politikus volt-e. 
Pusztán annyit szeretnék elér-
ni, hogy kicsit több ember tud-
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ja, ki is volt Károlyi Mihály, 
az els  magyar köztársasági 
elnök. 
Mihályt szerencsésen dobta le 
a gólya, mert az ország egyik 
legbefolyásosabb (gazdagabb) 
családjába született bele. Nem 
is okozott csalódást, élte a 
gazdag ifjak életét. Ivott, n -
zött és kártyázott rendesen 
(még kardpárbaja is volt.) Ez 
tartott egészen harminc éves 
koráig, amikor mintha meg-
szállta volna a szentlélek, hir-
telen megkomolyodott, és az 
államügyek felé fordította te-
kintetét. Szerencséjére vagy 
szerencsétlenségére pont ek-
koriban zajlott az els  világhá-
ború, amelyet egy bizonyos 
forradalom követett, és már 
meg is érkeztünk 1918. októ-
ber 31-hez. Ebben a forrada-
lomban  játszotta a f szere-
pet.  A  forradalmat  a  kommu-
nisták pünkösdi királysága 
(Tanácsköztársaság) követte, 

amivel elkezd dött h sünk 
durván 40 éves emigrációja. 
Mi a csudát csinálhatott Káro-
lyi a forradalom alatt, hogy so-
kan (nemcsak a Jobbik, hanem 
szinte a teljes jobboldal) úgy 
néznek a parlament el tti Ká-
rolyi-szoborra, mint a véres 
rongyra? Inkább máshogy kér-
dezem. Mit nem csinált Káro-
lyi? Nem akadályozta meg 
Trianont, pontosabban nem 
tudta megakadályozni a tria-
noni csonkítást. 
Száz éve megy a vita azon, 
hogy azért nem sikerült meg-
akadályozni az ország feldara-
bolását, mert Károlyi egysze-

en „mocskos hazaáruló” 
volt, esetleg hülye volt ilyen 
magas politikai szerep betölté-
sére, vagy csupán csak nem 
volt esélye a dolgok befolyá-
solására. 
Szerintem valahol a második 
és harmadik opció között kell 
keresnünk a megoldást. Káro-

lyi Mihály szintén hitt abban, 
hogy a világháború után ész-
hez tértek az emberek, és a le-
het ségekhez mérten megpró-
bálnak békében élni egymás 
mellett. Károlyi idealista volt, 
egy pacifista, aki nem vette 
észre, hogy egy álomvilágban 
él.  Nem  értette  meg,  hogy  a  
józan beszéd nem fogja visz-
szatartani a szomszédos orszá-
gokat a nemzetiségi területek 
elcsatolásától. Mindemellett 
tény, hogy politikai képességei 
egy békés id szakban magasra 
repíthették  volna,  de  a  világ-
háború utáni összevisszaság-
ban kevésnek bizonyult min-
den tudása. 
Károlyit a Horthy-korszak 
gy lölte, a Kádár-korszak 
imádta, mi, miután nem tud-
tunk választani, inkább úgy te-
szünk, mintha nem is létezett 
volna. 

Programajánló 

November 15. 19.00 Müller Péter: Szemenszedett igazság - b nügyi komédia két részben 
Szegedi Egyetemi Színház el adása 
Helyszín: Szegedi Pinceszínház (Dugonics tér 2.) 

November 19. 19.00 Veszedelmes viszonyok – dramatizált levélregény 
Helyszín: Kisszínház (Horváth Mihály u. 3.) 

November 23. 20.00 Az él k vágyai - indiai dráma 
Lábjegyzet Színház el adása 
Helyszín: Szegedi Pinceszínház  

November 25 - december 24. Karácsonyi vásár 
Helyszín: Széchenyi tér, Dugonics tér, Dóm tér 

November 25. 19.00 sn k - Elektra, Médeia - a Szegedi Kortárs Balett el adása 
Helyszín: Kisszínház  

November 25. 19.30 Pozsgai Zsolt: Liselotte és a Május - tragikomédia két részben 
Szegedi Pinceszínház bemutató el adása 
Helyszín: Szegedi Pinceszínház  

November 30. 20.00 Az él k vágyai - indiai dráma 
Lábjegyzet Színház el adása 

 Helyszín: Szegedi Pinceszínház  
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„Láthatja, a Föld lapos” – beszélgetés Pozsonyi Ádám íróval 

„A haladással szemben a 
konzervatizmus az egyetlen 
fegyver” – vallja Pozsonyi 
Ádám író, akit még a ’90-es 
években K.U.K.-életérzés ke-
rített hatalmába. Gyorsétter-
mek helyett lacikonyhákat 
akar, meg a századel  Stefá-
niáját konflisokkal. „A de-
mokrácia nem tetszik nekem, 
keménykez  királyságot sze-
retnék” – mondja a hamaro-
san megjelen  Harcra fel! c. 
kötet szerz je, aki szerint, ha 
a világ modern, akkor le-
gyünk régimódiak. Ezért nem 
beszél nyelveket, s az elektro-
mosságot a sátán eszközének 
tartja. Munkásságának jelen-

s része a nyugati kultúra el-
len indított hadjáratnak is fel-
fogható. 
Mit mondana magáról annak, 
aki még nem ismeri a mun-
kásságát? Kicsoda Ön? 
Pozsonyi Ádám író, ködlovag 
és hivatásos reakciós. Az vala-
mi olyasmi, hogy az ember 
reggel fölkel, és ahogy kiteszi 
a lábát a paplan alól, miután 
megtalálta a papucsot, onnan-
tól kezdve olyan dolgokat 
mond, cselekszik és gondol, 
amik szöges ellentétben állnak 

a korunkra jellemz  elfogadott 
normákkal.  
Ön például úgy gondolja, 
hogy a Föld lapos. 
Ezt nem tagadom. De hát Ön 
is nehezen tagadhatja, hisz ha 
elhúzza a függönyt, és kitekint 
az utcára, láthatja, hogy a Föld 
lapos. Ha nem lenne lapos, az 
emberek elesnének. S t, ha el-
hinnénk azt az ostobaságot, 
hogy gömböly , a túloldalon 
sétálók fejre esnének. Ne várja 
el t lem, hogy elhiggyem ezt a 
képtelenséget. 
Ha jól tudom, err l szól Göre 
Gábor mint filozófus cím  
könyve is. 
Nos, ez az információ helyes, 
nem úgy, mint az Ön Föld fel-
színére vonatkozó ismeretei. 
Ezzel kapcsolatban lenne is 
egy javaslatom: hajigálja a ku-
kába sürg sen azokat a tan-
könyveket és egyéb kiadvá-
nyokat, melyekben ezt a kép-
telen ostobaságot terjesztik, és 
szerezzen be valami régi tisz-
tességes kódexmásolatot, ahol 
még a fert zetlen igazság ol-
vasható. Sajnos korunkban az 
inkvizíció nemes és közérdek  
tevékenysége er teljes mérték-
ben háttérbe szorult, és átvette 
a szerepét mindenfajta demok-
ratikus és felvilágosult önjelölt 
csoportocska, mik megmé-
telyezik az emberek lelkét, és 
elfedik el lük a világosságot. 
Tudja, én úgy szoktam fogal-
mazni, hogy az a folyamat, 
amit felvilágosodásként isme-
rünk, valójában elsötétedés 
volt. 

Kit tekint példaképeinek az 
irodalomban? 
Irodalmi el djeimként és egy-
ben példaképeimként a közép-
európai próza olyan jeles kép-
visel it említhetném, mint 
Mikszáth, Gárdonyi, Kosztolá-
nyi, de ugyanígy hatottak rám 
Hašek, Mrozek, illetve Lem 
urak munkái is. Az irodalom 
feladata az, hogy szellemileg 
fölrázza az embereket, és in-
tellektuálisan izgalomban tart-
sa, felkavarja, megnevettesse, 
de mindenképpen hatást vált-
son ki az olvasóból. Épp ezért 
nem tartom irodalomnak ko-
runk kortárs hivatalos szép-
prózáját, az ún. posztmodern 
szövegirodalmat, melynek be-
fogadásánál a szó szoros értel-
mében er lködni kell, és fizi-
kai munkát kell beléfektetni, 
hogy az ember a következ  
lap aljáig eljusson. A valódi 
irodalom valami olyasmi, ami-
kor az ember nem tudja leten-
ni a könyvet, nem pedig az, 
amikor – hiába is hozsannázik 
a hivatalos sajtó – képtelen vé-
gigolvasni. 
Az Ön könyveir l ez ellenben 
nem mondható el. 
Nos, ez igaz. Kár lenne tagad-
ni. Aki esetleg még nem olva-
sott t lem, annak bátran ajánl-
hatom, tegye meg, ugyanis 
még ha nem is fog egyetérteni 
nézeteimmel, hogy garantáltan 
friss gondolatokhoz jut meg-
hökkent  stílusban, az biztos.  
(Alább Pozsonyi Ádám egyik 
legújabb humoreszkje olvas-
ható.) 
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Az igazság diadalmaskodik 
- Nézze meg az ember! - füstölgök gyakran magamban, amint szép f városunk utcáit, tereit járva 

tekintetem megakad a házfalakat manapság oly éktelenül elcsúfító krikszkrakszokat, falfirkákat 

nézve. 

A haladók ezt „graffiti”-nek nevezik, és ezzel véleményünk gyökeres különböz séget, úgy is 

mondhatnám „másságot” képvisel, ugyanis szerintem az ilyesmi egyszer en bunkóság. 

Ha jól tudom, holmi rap-acid-techno akármiket képviselnek ezek a szörny séges krikszkrakszok, s 

amint egy-egy ilyen förmedvényre pillantok, gyakran eszembe jut egy régi történet: 

1988-ban Csillaghegyen próbáltunk. Amint ballagtunk hangszereinkkel felszerelkezve a próbahely 

irányába, tekintetünk néha jóles en megpihent az egyik t zfalon, melyen öles bet kkel mindössze 

ennyi állt: 

„Lófasz”. 

Azért ez már nem semmi! Milyen vad lelkiállapot szükségeltetik ahhoz, hogy valaki az általa vásá-

rolt Neolux spray-vel, pedánsan, akkurátusan, ezt a tömör kinyilatkozást, a lelkében lezajló ezer-

nyi folyamat eme végs  ered jét ilyen szintén feltárja, s miféle szomjas, mohó vágy, hogy meg is 

ossza mindenkivel. 

A felirat heteken át díszelgett, mígnem az egyik nap h lt helyét találtuk, s csupán az elüt  szín  

vastag festékréteg mutatta  a helyet, ahol azel tt virított. 

Lefestették! 

Komoran ballagtunk. Aznap a próba sem ment jól. A hatalom beleszól a szabad véleménynyilvání-

tásba. Diktatúra van! - összegeztük végül is. 

Kés bb valahányszor arra jártunk, egy röpke pillantás erejéig mindannyiszor megemlékeztünk az 

ominózus kiírás h lt helyér l, míg az egyik hétvégén legnagyobb örömünkre már messzir l virított 

az ismételten kiírt lényeg: 

„Lófasz”. 

Hát igen, az igazságot nem lehet elkend zni. 

Szóval mindig erre az esetre gondolok, ha látom ezeket a teljesen értelmetlen és kaotikus rap-acid-

techno krikszkrakszokat. 

Hát, már annyi fantázia sincs a mai bunkókban, hogy legalább - ha már barbárul összerondít fes-

tékszórójával egy esetleg százötven éves házat -, legalább egyetlen értelmes szót próbáljon kiírni. 

Nem kell egy egész mondatot! Legalább ennyit: „Lófasz”. 

De ez a mai modern fiatalság még ehhez is ostoba! 
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Madame Curie élete 

2011 a kémia nemzetközi éve, 
annak tiszteletére, hogy 100 
éve kapta meg Marie Curie 
második Nobel-díját. Ennek 
tiszteletére indítjuk az új ro-
vatunkat. 
A lengyel származású, Franci-
aországban él  kémikus és fi-
zikus 1867. november 7-én 
született a család ötödik gyer-
mekeként. 
1883-ban annak ellenére, hogy 
kiváló eredménnyel érettségi-
zett, nem vették fel az egye-
temre, melynek két oka volt: 
egyrészt, mert n  volt, más-
részt, mert lengyel származá-
sú. Ezt követ en magántanító-
ként dolgozott, majd nevel -

ként. 
1891-ben Párizsba ment, majd 
a Sorbonne-on megkezdte ma-
tematikai, fizikai és kémiai ta-
nulmányait. 1894-ben megsze-
rezte matematika diplomáját, s 
még ugyanebben az évben 
megismerkedett Pierre Curie-
vel, aki a fizika-kémia tanszék 
oktatója volt, és akivel 1895-
ben házasodott össze. El bb 
Becquerel, majd pedig férje 
asszisztenseként dolgozott. 
1898 júliusában a házaspár 
egy tanulmányt adott ki, mely 
az általuk felfedezett új elem-

l,  a  polóniumról  szólt.  Még  
ez év decemberében felfedez-
tek egy másik elemet, a rádiu-
mot. 1903 igen jelent s volt 
Marie életében, ugyanis meg-
kapta a doktori címét (  volt 
az els  n  Franciaországban), 
valamint óriási megtiszteltetés 
érte a házaspárt és Becquerelt: 

megkapták a fizikai Nobel-
díjat. 
1906. április 10-én hatalmas 
megrázkódtatás érte Marie-t. 
Pierre egy utcai balesetben 
életét vesztette. Pierre halálát 
követ en Marie megkapta a fi-

zika tanszékt l férje helyét, 
mint  az  egyetem els  n i  pro-
fesszora. 1909-ben megalapí-
totta a Rádium Intézetet, 
melyben négy kés bbi Nobel-
díjas is dolgozott, ezek között 
volt lánya, Irène Joliot-Curie 
és veje, Frédéric Joliot-Curie. 
1911-ben újabb elismerést ka-
pott munkájáért, ugyanis meg-
kapta második Nobel-díját a 
kémia területén. 
Marie Curie 1934. július 4-én 
Passyban, egy szanatóriumban 
halt meg csontvel rákban. A 
sceaux-i temet ben temették 
el férje mellé, majd 1995-ben 
a maradványaikat a párizsi 
Panthéonban helyezték el. 

Marie Curie a második Nobel-
díját a polónium (Po84) és a rá-
dium (Ra88) felfedezéséért, va-
lamint annak elszigeteléséért 
kapta. A kinyerési m velet na-
gyon bonyolult volt a korban, 
mivel kb. hét tonna uránszu-
rokérc tartalmaz mindössze 
egy grammnyi rádiumot. Mi-
vel az uránszurokérc nagyon 
összetett ásvány, nehéz volt 
kinyerni a polóniumot, illetve 
rádiumot szennyezések nélkül, 
ugyanis kémiájuk némileg 
megegyezik némely, az ércben 
található elemmel (polónium a 
bizmuttal, a rádium pedig kö-
zeli „rokona” a báriumnak.) 
Végül átkristályosítással vé-
gezték el a feladatot, ami 0.1 
gramm báriummal szennyezett 
rádiumsót eredményezett. A 
munkálatokat férjével kezdte, 
majd annak halála után az 
eredményeket egyedül végle-
gesítette, tökéletesítette. 

A curie szimbólumot (Ci) a 
Curie házaspár tiszteletére ha-
tározták meg mint a radioak-
tivitás egységét, valamint a   
96-os atomszámú elemet a há-
zaspár tiszteletére k riumnak 
nevezték el. Pierre és Marie 
Curie után három radioaktív 
ásványt neveztek el: curite, 
s k l o d o w s k i t e ,  é s 
cuprosklodowskite. 
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Mint azt tudjuk, a különböz  
szépítkezési eszközök használata 
nem mai „találmány”, ugyanis 
már az Ókorban is használtak 
szemfestéket, rúzst és egyéb dol-
gokat. Jelen cikkünkben az óko-
ri, cseppet sem veszélyes és ár-
talmas szépítkezési eszközöket 
mutatjuk be, illetve azok hatását 
az emberi szervezetre. 

Csábító ajkak, avagy miért ne 
használj az ókorban rúzst 
Ókori mezopotámiaiak voltak az 
els k, akik rúzsszer  készítmé-
nyeket használtak, hogy színez-
zék ajkaikat. Ezen felül még 
féldrágakövekb l készült rle-
ménnyel díszítették az ajkukat. 
Egyiptomban is használtak rúzs-
szer  szépítkezési eszközt, mely 
vas-oxid, cinóber (higany-szul-
fid), henna, jód és bromid keve-
rékéb l állt. A cinóbert rúzsok-
ban és púderekben is el szeretet-
tel használták. Mint higanyve-
gyület nagyon mérgez . A hi-
gany csak igen kis koncent-
rációban van jelen a természet-
ben, ennek ellenére nagyon ve-
szélyes, mert könnyen köt dik 
enzimek, fehérjék funkciós cso-
portjához, ezzel módosítva m -
ködésüket. Mivel nagyon köny-
nyen párolog, könnyen a szerve-
zetbe juthat, emiatt állították le a 
higanyos h mér k forgalmazá-
sát.  A középkorban és  a  kora új-
korban a férfiak a higanyt szifi-
liszgyógyszerként használták. 
Abu al-Qasim al-Zahrawi, más 
néven Abulcasis 1000-ben publi-
kált 24 kötetes enciklopédiájában 
19 kötet foglalkozik kozmetiku-
mokkal, melyeket az orvostudo-

mány részének tekintett. Egyéb-
ként   volt  az  els ,  aki  a  szilárd  
anyagú rúzst „feltalálta”, mely a 
pigmentanyagon kívül parfüm-
esszenciát is tartalmazott. 

Halálos tekintet, avagy miért ne 
használj szemfestéket az ókori 
Egyiptomban 

Az ókori egyiptomiak szénnel 
húzták ki a szemüket, egyrészt 
hogy kihangsúlyozzák, másrészt 
hogy távol tartsák az ártó szelle-
meket, illetve egészségügyi 
szempontok is szerepet játszottak 
a használatában. A szénhez ól-
mot, rezet és esetenként még vö-
rös salakot is kevertek. Ugyanak-
kor a legrégebbi és a legártalma-
sabb szépít eszközök az ókori 
Egyiptomból kerültek el . A 
szépségér l híres Nofretete ki-
rályné igen mérgez , ólomból, 
antimonvegyületekb l és egyéb 
n e h é z f é m e k b l  k é s z ü l t  
„szépségkoktélt” használt. Az 
egyik leggyakoribb összetev  az 
antimonit volt, ami az antimon 
szulfidos érce. Az antimon és ve-
gyületeinek nagy része mérgez . 
A mérgezés tünetei nagyon ha-
sonlóak az arzénmérgezéshez, 
mivel kis koncentrációban fejfá-
jást, nagyobban szédülést, dep-
ressziót okoz. Bizonyos mennyi-
ségben hányást okozhat, majd a 
kiszáradás és a nehézfém-
mérgezés halálhoz vezet. Emiatt 
az ókorban nem volt túl gyakori 
a magas életkor. 

Sz rtelenítés és hajnövesztés, 
avagy miért ne használj ókori 
eszközöket, ha sz rtelenítésre 
vágysz 

Szintén az ókori Egyiptom terü-
letén járunk, ahol igencsak fáj-
dalmas eszközeit választották a 
sz rtelenítések.  A  n k  és  a  férfi-
ak leborotválták, kitépdesték a 
testsz rzetüket, k l vagy fém-

l készült eszközökkel, ezáltal 
megszabadultak a test tetveit l. 
De használták a cukor, citromlé, 
faggyú vagy gyanta keverékét is. 
Más népek szamárzsír, kecske-
epe, kígyóvér, valamint az ége-
tett mész keverékét használták. A 
görögöknél és a rómaiaknál a 
csipesz is használatban volt. A 
legfájdalmasabb módszer azon-
ban mégis a nem kívánt testsz r-
zet leperzselése volt. 

Most nézzük meg, hogy a hajnö-
vesztéshez mit használtak! Itt is 
hasonlóan bizarr dolgokra lelünk. 
Az alapanyagok között szerepelt 
az: állati zsír, a menstruációs vér, 
a vizelet, és az ürülék is. Nem 
voltak kevésbé elborzasztóak a 
sz kít  szerek összetev i sem. A 
sz ke hajat ecetéleszt , timsó, 
marónátron (nátrium-hidroxid), 
rebarbara és kamilla tartalmú lú-
gos f zetekkel igyekeztek elérni, 
hajukat bekenték az oldattal, 
majd a napon megszárították. A 
mai hajfestékek is „hasonló” ösz-
szetétel ek, de nátrium-hidroxid 
helyett ammóniát tartalmaznak, 
mivel az lényegesebben gyen-
gébb lúg, így kevésbé maró, illet-
ve mérgez . Kleopátra a fogát is 
marónátronnal mosta, de hiába… 

Ekkor persze még nem tudták, 
hogy milyen veszélyesek lehet-
nek az egészségre ezek a szépít -
eszközök. 

Szépítkezés az Ókorban 
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Olmützi sanzon 

Ülök hajnalban a buszon, né-
zem a tájat, ahogy szürkéb l 
lassan színesre vált. Tudom, 
hogy mire el bújik a nap, és 
felmelegszik a leveg , már 
egy másik országban leszek. 
Ismeretlen emberek, tájak, ut-
cák, tömeg, zsivaj, érthetetlen 
nyelv. Menni fog?  
Egy hónap az iskolapadban 
nyár közepén. Délel tt szemi-
náriumok, röpdolgozatok, dé-
lután el adások, házi felada-
tok. Koli, ismeretlen szobatár-
sak, bulik, hétvégi kirándulá-
sok. Csehország. Cseh nyelv. 
Vadidegen emberek.  
Senki nem fog megérteni. 
Nem tudok csehül és nem fog-
nak megérteni. Mindenki an-
golul fog beszélni. Hogy én 
miért  nem  tanultam  soha  an-
golul?! Hogy lehettem ilyen 
idióta, hogy nem kezdtem el 

angolul tanulni… És itt megáll 
a gondolatmenet.  
Csehországba mégy, csehet ta-
nulni. Ahogy a többiek is. 
Ketten vagyunk magyarok, lá-
nyok, együtt utaztunk már a 
buszon is, és itt is együtt vesz-
szük nyakunkba a várost. A 

téren beülünk egy étterem-
be, hogy elfogyasszuk els  
csehországi ebédünket. Még 
nem jött el a kí-
sérletezés ideje 
– pizza mellett 
döntünk. Sört 
kérünk hozzá, 
meglepetésünkre 
csak Stella van. 
Máris tudjuk, 
hova nem jö-
vünk legköze-
lebb.  
Meglátjuk, hogy 
nyári egyetemi 

társaink egy csoportja te-
lepedik le a szomszéd asz-
talhoz, gyorsan átülünk 
hozzájuk. Felteszik nekem 
az els  „What’s your 
name?”-kérdést. Igyekez-
ve meg rizni jókedvemet, 
rögtön rávágom az egyet-
len angol mondatot, amit 
tökéletesen jól tudok: „I 
don’t speak English.” A 
kedvemért csehül mutat-
kozunk be. Megtudom, 
hogy  egy  olasszal,  egy  
amerikaival, és két orosz-
országi lánnyal ülök egy 
asztalnál. A beszélgetés 
angolul folytatódik to-
vább. Már kezdek elszon-
tyolodni, mikor megszólít 
az amerikai srác franciául, 

a beszélgetésbe az olasz is be-
csatlakozik. Kialakulóban van 
a mi kis nyelvi kavalkáddal 
megáldott baráti körünk. Este 
csatlakozik hozzánk egy skót 
srác  és  egy  osztrák  lány  is,  
akivel percekig beszélgetünk – 
próbálunk beszélgetni – cse-
hül, mire eszembe jut, hogy 
nyugodtan németre váltha-
tunk, hiszen rajtam kívül az 

Fotók: Heltai Sára 
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osztrákoknak is egész jól 
megy a német nyelv… Fárasz-
tó volt ez a nap… 
Ugyan a felmér  teszt alapján 
külön csoportokba kerülünk, 
szabadid nket mégis mindig 
együtt töltjük újdonsült baráta-
inkkal. Közös nagy ebédelé-
sek, házifeladat-írás sör mel-
lett, csoportos mosás, kirándu-
lások az éjszakába, rohanás az 
iskolába. Különleges ismertet  
jelünk, hogy egymást érik az 
angol, cseh, francia, német és 
– lévén két magyar a csapat-
ban – magyar nyelv  monda-
tok. Ez az állapot egész id  
alatt fennmarad, hála nulla an-
goltudásomnak és hézagos 
csehtudásunknak. 
A tanórákon lassan a csoport-
társakkal is egymásra találunk. 
Kávézás az óra el tt, sprint a 
pékségbe szünetben. Érthetet-
len nyelvi problémák elemzé-
se a tanteremben, a tanár kibe-
szélése termen kívül. Hihetet-
len pörgés, megállás nélkül. 
Minden  nap  valami  új,  valami  
ismeretlen, valami különleges. 
Közben készülünk a hétvégi 

kirándulásokra. Mindenki a 
három napos prágai kirucca-
nást várja, amely nem is okoz 
csalódást. 
Kecske a kollégium parkolójá-
ban, séta a keresztes pókokkal 
teli hídon, Hradzsin. Egy kis 
kocsma, tele elvont arcokkal, 
ivás helyett egyel re bar-
kóbázás. Kés bb új értelmet 
nyer a betonozás szó, hála a 
Becherovka-tonik kombiná-
ciónak, amit rendesen csak be-
tonként emlegetnek a csehek. 
Csavargás a városban, fotók, 
kávézók, múzeu-
mok, vécék, kocs-
mák. Turisták, cse-
hek. Csehek, turis-
ták. Hosszú éjsza-
kák, fáradt nappa-
lok. Alvás a parkban 
a f város közepén. 
Séta szemerkél  
es ben. Feledhetet-
len, elmesélhetetlen 
prágai atmoszféra. 
Majd újra Olmütz-
ben. Peregnek az 
órák, napok, hetek. 
A végéhez közeled-
ve egyre inkább sza-
porodnak a korszakalkotó be-
szélgetések, a cseh mondatok, 
és egyre inkább érezzük, hogy 
valami megismételhetetlen 
történik. Vannak, akik el ször, 
vannak, akik sokadszor érzik 
át, mit jelent, hogy az id  
megállíthatatlan, és a közös 
id  egyszer csak lejár. 
Ki el bb, ki kés bb, de szinte 
mindenki más napon utazik el 
Olmützb l. Kihasználjuk 
együtt töltött utolsó napjain-
kat, miel tt lassanként széthul-
lana kis nyolcas fogatunk. 

Alig egy órája keltem fel, haj-
nali álomfoszlányokon gon-
dolkozva, félig még szende-
regve figyelem, hogyan gurul 
ki lassan a busz a megállóból. 
Még utoljára elkapok a sze-
memmel egy reklámfeliratot a 
bevásárló központ falán, az ál-
mosságtól alig tudom kibet z-
ni, félreolvasom, bár tulajdon-
képpen már úgyse számít. 
Tegnap? Búcsúbuli, Slivovice, 
sör, zene, ricsaj, könnyek. 
Óráknak t  perceken át tartó 
ölelések. Hátrad lök az ülé-

sen, el fogok aludni, alig tu-
dom nyitva tartani a szemem, 
de még megvárom a várostáb-
lát. Nagy piros vonallal áthú-
zott Olomouc felirat. Hát eny-
nyi volt.  
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Hakka Suomi! 
Látogatás finn barátainknál 
Menjünk nyaralni… a ten-
gerpartra, ahol sok a nap-
fény, ahol lehet csónakázni, 
ahol gyönyör  a természet! A 
várakozással ellentétben nem 
valamelyik pálmafás álom-
nyaralóhelyre szeretnélek el-
kalauzolni Titeket, hanem 
Finnországba. Bizony, ott 
mindez megvan, s t még sok 
minden más is… 
Els  lépések 
Azért  mi  sem  egy  
hasraütéssel indultunk 
el: a barátomnak van 
egy finn ismer se,  
volt a kiindulási pont. 
Egyik nap annyira so-
kat foglalkoztunk a té-
mával, hogy milyen jó 
lenne tényleg kimen-
ni, mennyibe kerülhet, 
miket néznénk meg, 
hogy azon kaptam 
magam, meg is vettük 
a repjegyet Turkuba. 
Tíz napot töltöttünk 
augusztus elején távoli nyelv-
rokonainknál. 
A pakolás persze nehéz volt, 
mert sátrazós-hátizsákos túrát 
terveztünk – anyagi és kaland-
vágyó okokból. A végén mé-
gis belefértünk ketten, tíz nap-
ra egy 30 és egy 70 literes há-
tizsákba. 
Szállás rendhagyó mód(ok)on 
Jelen lapszámunkban olvas-
hattok egy cikket a Couch 
Surfingr l a 39. oldalon. Most 
egy kicsit kib vítem új tapasz-
talataimmal. Turkuban el ször 
egy török srácnál szálltunk 
meg egy másik magyar fiúval, 

akit el tte nem ismertünk, de 
szintén  a  CS-nek  hála,  el  
nap kiderült, hogy ugyanoda 
megyünk, ugyanott szállunk 
meg, ráadásul ugyanazzal a 
géppel is megyünk. Így már 
Ferihegyen elkezd dött a ka-
land. Másnap egy finn lány lá-
tott minket vendégül, aki na-
gyon sokat segített a kirándu-
lásunk további megszervezé-

sében. Rengeteget beszélget-
tünk a szokásokról, az utazá-
sainkról. Kiderült, hogyha mu-
száj,  én  is  egész  jól  tudok an-
golul beszélni. A CS tényleg 
nem csak ingyen szállás, ha-
nem óriási lehet ség, életta-
pasztalat. Persze ez sem m -
ködik mindig, ha hirtelen kel-
lene. Helsinkiben egy éjszaká-
ra nem sikerült SOS szállást 
kapnunk, és hostelben alud-
tunk nagy durcásan, mert ösz-
szesen 40 eurót fizettünk. 
Ezenkívül még sátraztunk is 
pár éjszakát, a részleteket len-
tebb találjátok. 

Mit együnk ebben a drága or-
szágban? 
A finneknél tényleg sokkal 
magasabbak az árak, egy kiló 
„kenyér” pl. 700-800 Ft. A 
„kenyér” azért „kenyér”, mert 
ott nem találsz olyan finom, 
meleg épp most sült kenyeret. 
Legtöbben egy tipikus finn ke-
rek valamit esznek, ami lapos, 
barna és kicsit kesernyés az 

íze. Egyébként fi-
nom, margarinnal 
kent változatában 
mindig és minden-
hez fogyasztható, pl. 
húsleveshez is. Az 
éttermi árakról ne is 
beszéljünk, így hát 
marad a szendvics, 
májkrém, virsli. Az 
étkezésünk költsé-
geit nagyban meg-
könnyítette, hogy 
itthonról vittünk két 
pár szép hosszú kol-
bászt, ami a harma-

dik nap végére elég nyögve-
nyel sen, de azért elfogyott. 
Hogyan utazzunk? 
A finn ismer sünk, Seppo me-
sélte,  hogy a  skandináv  orszá-
gokban rendkívül könnyen le-
het stoppolni és nagyon biz-
tonságos is. Így jó remények-
kel dugtuk ki hüvelykujjunkat 
az autósoknak. Nem csalód-
tunk — tíz nap alatt összesen 
kb. 700 km-t stoppoltunk, és 
mindenki beszélt angolul, 
mindenki kedves volt — s t, 
még k örültek, hogy stoppo-
sokat vehetnek fel. Azért ez 
sem  fenékig  tejfel  –  pont  a  

Fotók: Szabados Gabriella 
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l e g f o r g a l ma s a b b  ú t o n  
(Helsinki és Turku között) 
nem állt meg nekünk senki az 
utolsó el tti napon, mikor 
másnap már indult a gépünk 
Turkuból. Egy éjszakát egy 
parkban töltöttünk, néhány 
órára felverve a sátrat és imád-
kozva, hogy ne szúrjunk sze-
met senkinek. Másnap újabb 
stoppolás, de mikor másfél 
órája álltunk a zuhogó es ben, 
úgy döntöttünk, vonatra szál-
lunk. Ezt csak hasonló kény-
szerhelyzetben tegyétek a fin-
neknél, mert ott csak a finn di-
ákigazolványt fogadják el, így 
egy 200 km-es táv fejenként 
8000 Ft-ba kerül! 
Hova érdemes? — Látnivalók 
A 4-es villamoson akár napon-
ta láthatjátok, hogy Turku Sze-
ged testvérvárosa. Most meg-
bizonyosodtunk róla, hogy 
tényleg hasonló a feeling. Tur-
kuban is van egy nagy folyó, 
ami mentén felépült a város, 
egy katedrális, sok szép park 
és zöldterület. Egyeteme is 
van, valamint a kiköt ig is ér-
demes elsétálni, megcsodálni 
az egyre nagyobb és csillo-
góbb hajókat, vitorlásokat, 
yachtokat.  
Turkuból közvetlenül indul 
több cruise hajó is Alandba, 

Stockholmba és 
Helsinkibe. Aland 
egy Finnországon 
belüli autonóm or-
szág, ahol már in-
kább svédeknek ér-
zik magukat az em-
berek. Több mint 
6000 szigetb l álló 
szigetcsoport, van-
nak közte talpalat-
nyi és városnyi mé-

ret ek is. A táj egyszer en 
csodálatos, megigéz , ahogy a 
nagy 10-12 emeletes hajót a 
kisebb-nagyobb szigetek kö-
zött viszi útja. Itt kempingben 
szálltunk meg, még magyar 
áron is meglep en jutányosan, 
két éjszakára összesen 20 eu-
róért. Csónakáztunk az érintet-
len szigetek között, és vadep-
ret  ettünk  az  út  szélér l,  ami-
kor reggel elsétáltunk a 7(!) 
km-re lév  boltba. 
Helsinkiben is töltöttünk két 
napot, de talán egy kicsit a fá-
radtság miatt is, annyira nem 
nyerte el a tetszésünket: tipi-
kus nagyváros, rohanó embe-
rek, viszont a parkok itt is szé-
pek, gondozottak, mint min-
denhol az országban. A finnek 
nagyon odafigyelnek a termé-
szetre, óvják, becsülik az erd -
iket, vizeiket. Volna mit tanul-
nunk t lük.  

Tipikus finn életérzés: kabrió, 
szauna, erd  
Egy hétvégét töltöttünk a finn 
barátunkkal és családjával a 
hétvégi házukban, ami tényleg 
az  erd  közepén  van,  egy  tó  
mellett. Két kis kedves fából 
épített ház, ahol csak villany 
van, a vizet a faluból kell hoz-
ni. Teljes lelki béke. Az erd  
ontja kincseit: végtelen áfo-
nya, gomba, leírhatatlan zöld 
lombok. Igazi finn, sajátépíté-

 szaunában izzadtunk, aztán 
ugrás  a  tóba!  Egy  éjszaka  kö-
zösségre vágytunk, elmentünk 
hát a legközelebbi bárba, de 
nem akárhogyan! Motorcsó-
nakkal a tavon át! A klasszi-
kus, piros Saab kabrió pedig 
végleg a szívünkhöz n tt. Mi-
vel  a  finneknél  olyan  rövid  a  
nyár, igyekszenek azt minél 
jobban kihasználni, kiélvezni a 
napi 18-20 óra napsütést, a 25-
30 °C-t, a már kevésbé hideg 
tavak vizét. Egy kicsit ezt hiá-
nyolom magunkból, magya-
rokból. Nekünk is szükségünk 
lenne egy kis kikapcsolódásra, 
ellazulásra. Néhány napra-
hétre elengedni magunk mel-
lett a világ zaját, és csak létez-
ni boldogan.  
Így telt ez a tíz nap a finnek-
nél. Hol kalandosan, hol nyu-
gisan, de mindenképpen sok 
örömmel, rengeteg újdonság-
gal. A konklúzió: érdemes be-
vállalósnak lenni, de azért ész-
szel és felkészülve. 
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Oly közel, s mégis oly távol 
Minden egy unalmas kötelez  
olvasása közben kezd dött… 
Idén megfogadtam, hogy nem 
hagyok semmit az utolsó pil-
lanatra, ezért legalább olvasni 
elkezdek, hogy ne maradjon 
minden a vizsgaid szakra. 
Éppen a kollégiumban az 
egyik kötelez  olvasmányom 
felett bambultam ki az abla-
kon, természetesen a könyv-
höz sehogy sem kapcsolódó 
témán merengve, amikor fel-
ötlött bennem egy gondolat. A 
fák lombjain keresztül ugya-
nis megpillantottam a Her-
man Ottó Kollégium ablakait. 
Nagy dilemma el tt álltam: 
haladjak tovább a könyvvel, 
vagy hívjam fel az el bb emlí-
tett kolesz egyik lakóját, volt 
gimis osztálytársamat és ked-
ves barátomat, Megyesi Dáni-
elt (ÁJTK), és csábítsam el 
egy kis beszélgetésre. A dön-
tés egyértelm  volt… 
Persze legels  kérdésem az 
volt hozzá, miután megbeszél-
tük, mennyire hidegre fordult 
az id , milyen is az élet a Her-
manban, hiszen itt vagyunk 
egymástól alig egy-két percre, 
mégsem tudunk sokat egymás-
ról. Dani pedig (egy kacér, jót 
semmiképpen sem jelent  mo-
sollyal a szája szélén) mesélni 
kezdett… 
A legels  és legszembet bb 
különbség természetesen a két 
szomszédos kollégium mérete, 
ebb l következ en pedig a 
kollégistáinak a száma. A tíz-
emeletes épületben a fiúk és a 
lányok aránya nagyjából meg-
egyezik. Az els  emeleten ta-

lálható a könyvtár és a porta, 
utána pedig körülbelül az ötö-
dik emeletig a lányok uralják 
az épületet, a fiúk a fels bb 
emeleteken laknak. Az épület 
egyik nagy el nye, mint Dani-
tól megtudtam, hogy ki lehet 
menni  a  tet re,  ahol  az  össze-
jövetelek igazán hangulatosak 
tudnak lenni.  
Emeletenként 10-12, három-
ágyas szobák találhatóak. Ter-
mészetesen van közös szoba 
és konyha is, ezen nem hi-
szem, hogy bárki is meglep -
dött  volna.  Ami  eltér  a  Mórá-
ban  tapasztalttól,  hogy  a  Her-
manban egy emelethez két fo-
lyosó tartozik, folyosónként 
pedig két h n osztozhatnak 
az ott lakók.  
Miután sikeresen kielemeztük 
Danival a felépítésbeli különb-
ségeket, áttértünk az izgalma-
sabb témákra, vagyis a kollé-
giumban megrendezett progra-
mokra. Abban, hogy havonta 
tartanak kolibulit, nagy szere-
pük van a kollbiz tagjainak. 
Mint megtudtam, mostanában 
lesznek (november eleje) a 
választások, és több, a koráb-
biakhoz képest lényegesen ak-
tívabb személyek jelentkeztek 
a bizottságba. Így az általános 
hermanos programok mellett, 
mint a túrázás és a közös film-
nézés, még több rendezvény 
várható a jöv ben. Dani külön 
kihangsúlyozta, a programok 
sokszor spontán jönnek, mivel 
az éppen aktuális közéleti té-
mákhoz kapcsolódóan szerve-
zik  meg  ket.  De  nem  szabad  
elfeledkezni a kollégiumi 

egész napos vetélked l, a 
DISNO-ról sem. Ha csak egy 
szóval kellene jellemezni, ak-
kor a májpróbáló lenne a meg-
felel  kifejezés (legalábbis a 
hallottak alapján, mivel hoz-
zám hasonlóan Dani is most 
kezdte az egyetemet.) 
A beszélgetés vége felé még 
azt is megtudtam, a kollégium 
lakóinak nagy része TTIK-s, 
hiszen a Mórához hasonlóan a 
Hermanban is több kar hallga-
tói laknak. De meg kell még 
említenem azt is, Dani hány-
szor célzott arra, mennyire jó 
náluk a hangulat. Mindenki 
segít kész, nagyon jól érzi 
magát, és egy pillanatra sem 
bánta meg, hogy nem egy má-
sik koleszba adta le a jelentke-
zését. Én persze, mint aggódó 
jó barát, megnyugodva d ltem 
hátra a székemben azzal a tu-
dattal, Dani mennyire jó he-
lyen van. Érdekes, mennyire 
közel lakunk egymáshoz, 
mennyire közel van a két kol-
légium, mégis néha olyan óriá-
sinak t nik a kett nk között 
lév  távolság. A hasonlóságok 
ellenére is tény, hogy mindket-
ten egy másik „világban” 
élünk.  hermanos, én mórás. 
De  ha  egyszer  leülünk  beszél-
getni, ez a legutolsó, amire 
bármelyikünk is gondol. Még 
egyszer innen az íróasztal mö-
gül  is  köszönöm  Neki  a  rend-
hagyó interjút.  
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KÖNYVAJÁNLÓ 
Daniel Keyes – Szép álmokat, Billy! 
Az emberi elme talán az egyik 
legbonyolultabb, ennél fogva 
az egyik legsebezhet bb szer-
kezet, amit a természet alko-
tott. Rengeteg különféle bi-
zarr, gyakran ijeszt  módon 
„hibásodhat meg”, ezek közül 
csak az egyik az, amit a diag-
nosztika többszörös személyi-
ségnek hív. Billy Milligant 
ebben a különös állapotban 
találjuk a valós eseményeken 
alapuló történet kezdetén. 
Daniel Keyes nem el ször 
foglalkozott a többszörös sze-
mélyiség problémájával e 
könyv írásakor. Nem sokkal 
el tte fejezte be Az ötödik 
Sally cím  regényét, amely 
egy többszörös személyiséggel 
rendelkez  lányról szól. Billy 
Milligan részben emiatt kérte 
fel története megírására. 
Milligan volt az els  olyan 
ember az Egyesült Államok-
ban, aki többszörös személyi-
ség miatt hivatkozott beszá-
míthatatlanságra a bíróságon, 
emiatt nagy szenzációnak szá-
mított az ügye a hetvenes évek 
végén. Mivel a média sokat 
foglalkozott vele, Billy szeret-
te volna megismertetni a köz-
véleménnyel a saját néz pont-
ját, állapotának lényegét. 
A többszörös személyiség egy 
emlékezeti probléma, amely-
ben az ember id nként 
„elfelejti”, kicsoda is , és azt 
hiszi, valaki egészen más. Az 
én több „egyszer bb” részre 
darabolódik fel, akik egy kicsit 
kevesebb dologhoz értenek, de 
azokhoz jobban, illetve kevés-

bé jellemz ek rájuk az össze-
tett érzelmek (Billy egy ízben 
arról számol be a könyvben, 
milyen furcsa volt számára 
el ször átélni, hogy többféle 
érzelem kavarog benne). A 
köztudatba ez a betegség mint 
skizofrénia került be, tévesen – 
a skizofrénia legf bb ismerte-

jele a hallucináció és az ah-
hoz kapcsolódó téveszmék. A 
többszörös személyiség lehet-

ségességét illet en máig van-
nak szkeptikusok a szakembe-
rek között, mivel a betegség 
megléte empirikus eszközök-
kel nem bizonyítható. Kétke-
désre adhat okot az a tény is, 
miszerint ezt a problémát 
mind ez idáig csak az Egyesült 
Államokban diagnosztizálták, 
mindazonáltal van olyan na-
gyobb diagnosztikai kézi-
könyv, amelyben szerepel. 
Ez az állapot rengeteg bonyo-
dalomhoz vezetett Billy életé-
ben, akinek huszonhat éves 
korára huszonhárom különbö-

 személyiség váltogatta az 
uralmat tudata és cselekedetei 

fölött. Voltak közöttük domi-
nánsabbak, mint a brit Arthur, 
aki autodidakta módon orvos-
lást tanult, vagy a szerb 
Ragen, a harcos, akinek a neve 
a rage again kifejezésb l ered; 
illetve voltak gyámoltalanab-
bak is, mint a hároméves 
Christene, vagy az örökké 
ijedt Danny. A magszemélyi-
ségnek, azaz az eredeti Billy 
Milligannek nem is volt tudo-
mása az „embereir l” (nem 
szerette, ha a „személyiség” 
szót használták rájuk), egészen 
letartóztatásáig.  
A könyv megismerteti az olva-
sóval Billy embereit, akik mint 
egy család próbálnak össze-
fogni, és normális, vagy lega-
lábbis ahhoz közeli életet élni. 
Végigkalauzol minket a f s 
gyermekkorán, személyiségei-
nek megjelenésén, és azokon 
az eseményeken, amelyek le-
tartóztatásához, a tárgyalások-
hoz és végül az ítélethez ve-
zettek. A tárgyalások ideje 
alatt Billy terápián is részt 
vett, amelynek eredményekép-
pen tanúi lehetünk személyisé-
gei összeolvadásának, egy új 
ember megjelenésének. A leg-

bb kérdés, amit az író felvet, 
hogy áldozat-e Billy Milligan, 
vagy csupán egy nagyon 
ügyes szélhámos, nyitva ma-
rad, az olvasóra bízva a dön-
tést.  
A könyv alapján 2008-ban 
mozifilm készült The Crowded 
Room címmel, valamint 1994-
ben megjelent a folytatása is, a 
Billy Milligan háborúi. 
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FILMAJÁNLÓ 

Bújócska 
Családi tragédia történik. A 
feleségünk élettelen holtestét 
a fürd kádban találjuk, miu-
tán végzett magával egy bo-
rotvával. Kilencéves kislá-
nyunk szemtanúja lesz a tör-
ténéseknek. Mi hát a teend , 
ha elismert, képzett pszichiá-
terként dolgozunk? 
A válasz egyszer . A környe-
zetváltozás segít. Az mindig 
segít. Ott hagyjuk a nagyvá-
rost, a rossz emlékekkel teli 
házat, és a gyermekkel együtt 
egy csendes, vidéki házba köl-
tözünk. Ott jó lesz. Biztos, 
hogy jó lesz. Megnyugszunk, 
kikapcsolódunk, elfelejtjük a 
tragédiát. No, az persze végül 
is érthet , hogy kislányunk 
hallgataggá, magába fordulóvá 
válik,  s t  még az is,  hogy kis-
sé furcsán viselkedik. Ezen 
csöppet sem lehet csodálkozni. 
Mindazonáltal remek esetta-
nulmány alanyává válik. Bíz-
zunk hát a javulásban, hiszen a 
környezet nyugodt, a szomszé-
dok barátságosak, s t sikerül 
megismerkednünk egy nagyon 
csinos, kedves, fiatal hölggyel 
és lányunkhoz hasonló korú 
unokahúgával, aki épp ideális 
játszópajtásnak t nik. Minden 
adott, már csak „gyógyulni” 
kell.  
Aztán bekövetkezik az els  
furcsa esemény. A lányunk 
azzal tér haza a közeli erd ben 
tett sétájáról, hogy szerzett egy 
barátot, bizonyos Charlie sze-
mélyében, aki igazán kedves, 
vicces, és jól lehet vele játsza-
ni. „A trauma fájdalommal jár. 

Az elme megtalálja a módját, 
hogy lerázza” – nyugtat min-
ket pszichiáter kollégánk az 
elképzelt barát hallatán a t -
lünk tanult pszichozagyvával. 
Merthogy elképzelt barátról 
van szó, ez világos, hiszen 
egyetlen  kisfiú  sem él  a  köze-
lünkben, akiben lányunk ját-
szópajtásra lelhetne. Talán 
nem is baj, amíg Charlie csu-
pán az asztalunknál eszik vagy 
kislányunkkal a kedvenc játé-
kát  játssza:  a  bújócskát.  Csak-
hogy egyre furcsább és fur-
csább, s t kimondottan ijeszt , 
horrorisztikus dolgok történ-
nek, melyet Charlie számlájára 
írhatunk. Charlie-t senki nem 
látja, mégis nyomot hagy ma-
ga után rémiszt  tetteivel, me-
lyek egyre inkább elfajulnak, 
egészen a gyilkosságig. Na, 
most már kezdhetünk aggódni! 
Kezdhetjük úgy érezni, hogy a 
dolgok irányítása kicsúszik a 
kezünk közül, hogy minden, 
amit az elme m ködésér l tud-

tunk, amit az ilyen „betegek” 
kezelésér l megtanultunk, va-
lójában használhatatlan.  
És hogy ilyen helyzetben mit 
tegyünk? Nos, ez jó kérdés! 
A John Polson által rendezett 
amerikai thriller nem csupán 
izgalmas történetével és több-
szörös, a néz t sokkoló, óriási 
csavarjaival válik kiemelked  

vé. Mind a filmes forma-
nyelv izgalmas használata, 
mind Robert De Niro és Dako-
ta Fanning briliáns színészi 
játéka kiváló alkotássá emeli a 
filmet.  

HAMAROSAN A TUDAT-
HASADÁSOS FILMKLUB-
BAN! 
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Engedd be a világot! 
Ismered a Couch Surfinget? Erre a kérdésre nem sokan kapják fel a fejüket, de aztán még nagyobb 
a rácsodálkozás: „Ilyen tényleg létezik? Egy ekkora lehet ség?” És én mosolyogva válaszolom: 
Igen, ez a közösségi oldal több mint 3 millió tagot számlál a világ bármely pontjáról, akik szeret-
nek utazni, felfedezni, új embereket és kultúrákat megismerni. Akik nyitottak és kíváncsiak a vi-
lágra, akik szeretik a kalandokat, és akik el is szállásolnak pusztán baráti jószív ségb l a saját ott-
honukban, ingyen. 

Csak beírod a keres be a város nevét, ahová szeretnél menni, és máris rengeteg ember adatlapját 
találod, akik szívesen megisznak veled egy kávét, megmutatják a várost, és még akár néhány éjsza-
kát aludhatsz is náluk. A világ bármely pontján, hiszen mindenhol vannak regisztrált felhasználók. 
Persze nem árt némi használható idegennyelv-tudás (f leg angol) az elején, de mindez arra is jó, 
hogy tényleg használhasd az addig megszerzett ismereteidet. S t, ha egy helyi lakos vezet körbe a 
városon, este pedig az  asztalánál eszel az ottani ételekb l, biztos jobban átérzed az adott hely at-
moszféráját. 
Ha pedig el szeretnél menni, mondjuk a Kongó-vidékre, de nincs kivel, itt utazótársakat is talál-
hatsz. 
A világ a te ajtódon is kopog – engedd be! 

Egy életérzés. Egy közösség. Végtelen kaland. 

Foglald el a belvárost! 

Uszítónak hangozhat a cím, ám ez inkább felhívás. A diákoknak, beleértve a középiskolásokat és 
az egyetemistákat is, remélhet leg tetszeni fog a kezdeményezés, amelyet a KÁEFTÉ (Kecskeméti 
Fiatalok Társasága) két tagja hoz el Szegedre. 
Az egész abból áll, hogy el akarják zni a szürke hétköznapokat. Ezt különböz  programokkal, 
rendezvényekkel és flashmobokkal szeretnék elérni. Kecskeméten már bizonyítottak, és egyete-
mista éveik alatt Szegeden is bevetnék tudásukat és tapasztalataikat a lehangolt és unalmas napok 
ellen. Emellett néha akciókat, vagy ahogy k mondják: „eksönöket” is szerveznének, amelyek 
meglepnék és megnevettetnék a járókel ket.  
Szegeden els ként a Kecskeméten már két alkalommal is sikeresen debütált 'CTF!' (Capture the 
flag!) játékot vetnék be. Ez a játék ismer s lehet a PC-s játékok világában kalandozóknak, de az 
airsoft vagy paintball szerelmeseinek is. 
A kis csapat jelenleg a táborát keresi, azokat a fiatalokat, akiket érdekelnek az ilyen és ehhez ha-
sonló köztéri társasjátékok és akciók. Kérésük egyel re csak annyi, hogy ahol csak lehet, érdek-

djétek meg barátaitoknál, ismer söknél, részt kívánnak-e venni ilyenben. Amint a srácok megfe-
lel  számú résztvev  visszajelzését látják, már tudnak kalkulálni a térkép megtervezését és a sza-
bályok pontosítását illet en. További információkról érdekl dni a kaefte@citromail.hu e-mail cí-
men tudtok. 
Szóval hajrá Mórások! Jelentkezzetek, és vegyük be együtt Szegedet, ha akarja, ha nem! 
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Kedves Kollégisták! 
Könyvklub indul a Mórában! 
A koncepció lényege, hogy közösen válasszuk meg, mit olvasunk, úgymond demokratikusan. 
Három-négy hetente olvasnánk egy-egy kötetet, hogy b ven legyen rá mindenkinek ideje, az egyes 
olvasmányok 150-200 (250?) oldal körüliek lennének a fogyaszthatóság érdekében. A találkozók 
végén mindig megszavaznánk a következ  alkalom könyvét. Ez valahogy úgy nézne ki, hogy aki-
nek van ötlete, felveti, majd megszavazzuk a legszimpatikusabbat. 
Egyedül az els  alkalom volna "kötött", kortárs szerz l olvasnánk választott m vet, akár a szerz  
meghívásával. 
Akit érdekel a dolog, kérdezzen utána Sörös Borinál, vagy keresse meg facebook-on a könyvklu-
bot! Sok szeretettel várjuk! :) 

Kedves Magyarosok! 
Szakos klub indul a Móra kollégiumban. A felhívás tekinthet  visszafogott kiáltványnak is. 
A találkozók természetük szerint egy hallgatói szint  szakos fórumot hoznának létre, ennek kere-
tében a következ  tematikák kerülnek színre: 

rendezvények reklámja és beszámolói, 
ösztöndíjlehet ségek, pályázatok hirdetése, ERASMUS-beszámolók, 
referátum, szakdolgozatvédés, konferencia el adás el tti f próba lehet sége, 
jegyzetcsere, végeláthatatlan témában, kurzusban segítség, a szakdolgozat formai problémái-

nak tisztázása, 
valamilyen általad fontosnak tartott téma felvetése, felvázolása, 
különböz  nyelveken olvasandó szövegekhez segítségbörze, 
folyóiratszemle, kiadók új megjelenései. 

Amint látjátok, alapvet en önkéntességen alapul: önképzés és tájékoztatás. Mindenkinek hasznos, 
ha lehet séget kaphat arra, hogy akár kisebb körben is, de gyakorolhassa az el adás módját. Ezek 
maximum húsz percesek, és nem kötelez  el adást vállalni a részvételhez, egy alkalommal kb. öt 
ember fér bele a programba. 
A névvel kapcsolatosan: els  gondolatom a LAPALAPÍTÁS volt, Illyés Gyula naplórészlete ösz-
tönözte. Jelzi a folytonos alakulás, újraalakulás megindító hangulatát, de még megszavazhatjuk, ha 
jobb ötlet akad. 
Els , alakuló ülésünk október 18-án volt, ugyanígy két-három-négy hetes szünet lenne két alkalom 
között. 
Szeretettel várunk mindenkit! 
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Kollégiumi programok 

November 16. 20.00 7. kollégiumi sütisüt  verseny II. el dönt je 
November 17. 19.00 A kárpát-medencei magyar borok kóstolója I.  
 Bemutatkozik a Felvidék  

November 17. 21.00 Id  filmklub 

November 18-19. Nonstop filmklub, meglepetésekkel, nyereményekkel 

November 22. 20.00 Világjáró kollégisták I. (Keleti utazók)  
 Bíró Gyöngyvér: Szíria és Margat vára  
November 23. 20.00 Komolyzenei est 

November 24. 21.00 Id  filmklub 

November 27. 20.00 Adventi gyertyagyújtás 

November 28. 21.00 Tudathasadásos filmklub 

November 30. 20.00 7. kollégiumi sütisüt  verseny dönt je 

December 1. 19.00 A kárpát-medencei magyar borok kóstolója II.  
 Bemutatkozik Erdély és a Délvidék  

December 4. 20.00 Adventi gyertyagyújtás 

December 5. 21.00 Tudathasadásos filmklub 

December 7. 19.00 Zombori István el adása Szegedr l, az árvízi újjáépítés-
 l az egyetemi és egyházi negyed kiépítéséig (tervezett)  
December 8. 20.00 Mikulás napi rendezvény és buli 

December 11. 20.00 Adventi gyertyagyújtás 

December 12. 20.00 Karácsonyi ünnepség és teaház 

December 18. 20.00 Adventi gyertyagyújtás 

Látogassatok meg minél több rendezvényt! Jó szórakozást! 
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Többet 

Százas izzót ve em a konyhai lámpába, 
hog  többet lássunk. 

Nem maradt pénz bor a. 

Talán mégis jobb le  volna, ha har incasat hozok. Az olcsóbb. 

Akkor ve em volna bor  is, 
és most kilazult arcizmokkal ülnénk, félig csuko  szemmel. 

Bág adtan meg acsoráznánk, aztán elaludnánk az asztalon. 

De íg , kény elenek vag nk észrevenni 
a koszt a kredenc lábánál, 

a térdmagasságig felázo  falakat, 
és szanaszéjjel unt test nk. 

*** 

Három kívánság 

magatok közül 
vessetek ki. 

ne vessetek ki. 
nevessetek ki. 

*** 

Mint törö  borda, 
átszúrja feketed  

m az idill. 

* 

Valamekkora 
akárkik sehog an se 

érik el eg ást. 

* 

Elégsz, mint Isten 
hamutál szélén hag  

cigare ája. 
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Egy kis fejtör  gyanánt fogadjátok a Móra Nyúz újdonsült képrejtvényeit! 
A megfejtéseket a következ  számunkban közöljük. Hajrá! 
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