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Kedves Kollégisták! 

A Móra Nyúz tagjai ismét szorgoskodtak  leküzdve a zsúfolt zh- és a közelg  vizsgaid szak hófelh it  
hogy átadhassuk Nektek a 2011-es év utolsó számát.  
Igyekeztünk változatos és színes palettát felkínálni számotokra. Ez az újság is hangsúlyosan rólunk, Móra 
kolisokról, az itt történt eseményekr l szól: olvashattok Zombori István török kori el adásáról, illetve a vá-
lasztójogi rendszer alakulásáról. A múlt számban központi figyelmet kapott a fels oktatás átszervezésér l 
folyó vita, s most, az elmúlt napokban ellátogatott hozzánk Dux László államtitkár-helyettes, hogy az új 
koncepciót bemutassa. 
Természetesen nem maradnak ki az élménybeszámolók a könnyedebb rendezvényekr l sem, hiszen a süte-
ménysüt  versenyek is lefolytak  nem sok híján ugyan, de megúsztuk konyhafelgyújtás nélkül , és de-
cember hetedikén egy igen közvetlen Mikulás csalt le minket a tornaterembe, hogy ropjuk hajnalig. Kötet-
len beszélgetést követhettek a kollégiumi rádió stábjával, mely az idei tanévt l kezdve nagy er ket mozgó-
sít, hogy szórakoztassa a kollégiumi közönséget. Továbbra is nosztalgiázunk: Vörös Lászlóné Nelli néni 
mesél arról, hogyan is élte meg a Móra a kezdeti bukdácsolásait. 
Felhívnám a figyelmeteket az irodalmi ajánlóra, melyben megtudhatjátok, miben is áll a 20. század eretnek-
sége. A zenei oldalakon pedig egy finomlelk , a Szegedi Jazz Fesztiválra rácsodálkozó beszámolót találhat-
tok, majd gyorsan stílust ugrunk, egészen a „föld alatti” rétegekbe kerülünk, méghozzá a ’70-es, ’80-as 
évekbe. Újabb rovattal rukkolunk el , melynek Retrovat a címe, és els  körben a gyermekkori játékainkra 
emlékeztet minket.  
Hogy a karácsonyi hangulatot megidézzük, de azért mégse vigyük túlzásba  azt a keresked k már megtet-
ték helyettünk novemberben , felidézzük, mit is jelent az advent fogalma, a kollégiumi kellemes kis m -
sorról a képeket pedig a hátsó borítón villantjuk fel. 
Most pedig már csak a köszönetnyilvánítás része van vissza ennek az (el)nyúlósra sikerült szósznak: köszö-
nöm szépen a sok pozitív visszajelzést és kritikát az els  számmal kapcsolatban, köszönöm a buzgó szer-

gárdának, és azoknak, akik bármilyen módon hozzátettek, hogy a Nyúz megjelenjen. És köszönöm azo-
kat a majdani lelkes „Végre itt van a friss Móra Nyúz!” felkiáltásokat, melyeket akkor tapasztalok, amikor 
szétosztom az újságokat. 

Varázslatos, békés, boldog karácsonyt kívánok Min-
denkinek, sikerekben gazdag új évet és jó szelet a 
vizsgákhoz! A Móra Nyúz (korántsem teljes) stábja 
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2011. október 26-án került sor 

Zombori István történész, a 

Móra Ferenc Múzeum el  

igazgatójának el adására a 

Szeged története el adás-soro-

zat keretében. A beszámoló 

közérthet  és bárki számára iz-

galmas lehetett, aki érdekl dik 

a történelem vagy a szegedi 

helytörténet iránt, ahol tanul. 

Cikkemben igyekeztem nagy-

vonalakban összefoglalni az 

elhangzottakat. 

Szeged és környéke már a római-

ak idején fontos szerepet kapott. 

Els sorban Dacia provincia áruit 

(só,  arany,  réz  stb.)  szállították  a  

Daciát és Pannoniát összeköt  

Partiscumon, azaz a mai Szege-

den keresztül.  

A területen kés bb az avarok és a 

honfoglalók is letelepültek, ki-

használva annak stratégiai jelen-

ségét els sorban a kereskede-

lem szempontjából. 1027 és 1030 

között jött létre a csanádi püspök-

ség, amellyel a környék integrá-

lódott a Szent István-i Magyaror-

szágba. Szeged valamikor a 11. 

század végén és a 12. század ele-

jén jöhetett létre. Els  okleveles 

említése 1183-ból való, 1247-ben 

IV. Bélától már városi rangot ka-

pott. Szeged az Erdélyb l jöv  

királyi sószállítás központja lett. 

A királyi k vár 1260 és 1280 kö-

zött épülhetett fel, a sószállító út-

vonal védelme érdekében 1498-

ban szabad királyi városi rangot 

kapott. 

Szeged a török korban 

1526. augusztus 29-én a Magyar 

Királyság serege súlyos vereséget 

szenvedett a törökt l a mohácsi 

csatában. A szultán bevonult Bu-

dára, kifosztotta és felégette a 

várost, majd kivonult az ország-

ból. A török portyákat Szeged 

sem úszhatta meg. A települést 

1542-ben a török megszállta, de 

rövid id vel kés bb már a csá-

szári katonaság vette birtokába. 

1543-ban került végleg török 

kézre, amely megtörte a város 

fejl dését egészen a török kor vé-

géig. 1552-ben Tóth Mihály haj-

dúcsapatával megpróbálta vissza-

venni  a  várost,  sikertelenül.  Sze-

gedet budai vilajetbe tagolták, 

azon belül pedig szandzsák köz-

ponttá vált. A település ún. 

„hász” birtok lett, vagyis közvet-

lenül a szultán tulajdonát képez-

te, ami bizonyos el nyökkel is 

járt (egy összegben adózás).  

Szeged  a  maga  8-9  ezer  f s  la-

kosságával a török kor el tti Ma-

gyarország egyik legnagyobb né-

pesség  városa volt. Azonban a 

folyamatos háborúk következté-

ben a népesség er sen lecsök-

kent. A középkori városból a Dö-

mötör-tornyon, az alsóvárosi 

templomon és a ferences kolosto-

ron kívül semmilyen építmény 

sem maradt meg. A török is igye-

kezett berendezkedni, így építet-

tek fürd t, dzsámit és minaretet. 

Az idegen uralom alatt a katoli-

kus egyház gyakorlatilag meg-

sz nt létezni a városban, ami 

kedvezett a kálvinista tanok terje-

désének. Az utolsó katolikus 

„bástyát” a ferencesek jelentet-

ték. A város 1686-ban szabadult 

fel a török alól. 

Az el adás végén Zombori István 

készségesen és kimerít en vála-

szolt minden kérdésre. Annyit 

még érdemes tudni, hogy nem 

most volt utoljára kollégiumunk 

vendége, mert a jöv ben még 

számíthatunk rá a Szeged törté-

netével kapcsolatos el adásaival. 

Zombori István: A török kori Szeged 
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Régi könyvek, új csillagok 
November 7-én este Farkas Gá-

bor Farkas, egykori mórás ér-

kezett kollégiumunkba friss 

megjelenés  könyvét bemutat-

ni, a Régi könyvek, új csillago-

kat, oldalán két mesterével, dr. 

Ötvös Péterrel (az SZTE Régi 

Magyar Irodalom Tanszékének 

egyetemi docense) és dr. Mo-

nok Istvánnal (az SZTE 

Könyvtár- és Humán Informá-

ciótudományi Tanszékének 

tanszékvezet je). 

A Balassi Kiadónál megjelent 

disszertációba  amelyet nagy 

lelkesedéssel fogadott a szakma 

, igyekezett eddigi kutatási 

eredményeit beles ríteni. Böl-

csész végzettsége mellett csilla-

gászati érdekl dését is kiteljesíti 

a Humanizmus és Reformáció 

sorozat legújabb kötete: az ELTE 

Egyetemi Könyvtár 

és az OSZK régi 

anyagának feldolgo-

zása során rengeteg 

összefüggésre buk-

kant a régi magyar 

irodalom csillagá-

szati emlékeiben és 

a fontosabb csillagászati munkák 

fogadtatását illet en. Ezen ered-

ményeket dolgozza fel könyve.  

Maga a kötet olvasmányos, egy-

ben korrekt munka: a gazdag hi-

vatkozásrendszer mellett renge-

teg illusztráló szövegpéldát és 

képet találunk, amelyek híven 

alátámasztják téziseit. A könyv-

bemutatón több szó esett munka-

módszerér l, könyvtári élményei-

l, hogy hogyan kezdett el ér-

dekl dni a csillagászat iránt, a 

szakmához f  emlékeit tárta 

a közönség elé. A rendezvény 

után lehet ség volt beszélgetni a 

szerz vel.  

Köszönjük Farkas Gábor Farkas-

nak, hogy két könyvbemutatója 

egyik helyszínéül a Móra Ferenc 

Kollégiumot választotta! Inter-

diszciplináris munkája minden – 

akár csak hobbiszinten – érdekl -

 számára tanulságos olvas-

mány. 

Itt az id , válasszatok! 
A választójogi rendszer, és ami mögötte van 
Már-már hagyománnyá vált, 

hogy két-három havonta neves 

politológusok érkeznek a kollé-

giumunkba, és egy el adás ke-

retében elmondják véleményü-

ket egy éppen aktuális politikai 

témáról.  

November 15-én Fodor Csaba 

(Néz pont Intézet elemz je), és 

Kovács László Róbert (a Political 

Capital szakért je) volt a vendé-

günk. A szokványos és néha 

unalmas el adás helyett egy ke-

rekasztal-beszélgetés formájában 

ütköztették véleményüket a ma-

gyar választójogi rendszer ala-

kulásáról. 

A téma érdekes és aktuális volt. 

Sajnálatos módon viszont nem 

tartalmazott semmi olyan infor-

mációt, amellyel a napi fél órás 

Fotó: Szemjonov Krisztina 
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újságolvasás során még nem ta-

lálkoztam. Ezt kicsit bánom, mert 

személy szerint valamilyen telje-

sen új megközelítésre vártam, 

amelyet a sajtóban nem mernek 

közölni, de egy kollégiumi be-

szélgetés keretében igen. Bár 

amikor megláttam, hogy kamerá-

val rögzítik az el adók minden 

mozdulatát, ráébredtem, hogy ma 

sem fogok világrenget  dolgokat 

hallani. A beszélgetés stílusa és 

hangulata olyan volt szá-

momra, mintha átmenet 

lenne az egyetemi el adá-

sok, és a napi politikai vita-

sorok között. Ezt persze 

nem negatív értelemben 

mondom, a szakért k felké-

szültségével teljesen meg 

vagyok elégedve.  

A párbeszéd során boncolgatták a 

választókerületek változtatását, a 

parlament létszámának csökken-

tését, a határon túli magyarok vá-

lasztójogának kérdését és a vá-

lasztási fordulók számának csök-

kentését. Ennek ténybeli részlete-

ire most nem térek ki, ezt megte-

kintheti mindenki bármelyik 

online híroldalon. Viszont rövi-

den szeretném érzékeltetni, hogy 

miért is fontos az, hogy ezzel 

minden magyar állampolgár kép-

ben legyen, illetve néhány mö-

göttes információra is szeretnék 

kitérni. Ezzel talán kedvet csiná-

lok ahhoz, hogy mélyebben is 

beleássátok magatokat a témába.  

Korábban is az volt a vélemé-

nyem - és ez az el adás végére 

sem változott -, hogy egy rosszul 

kialakított rendszernél csak egy 

rosszabb van, ha állandóan vál-

toztatják. A választópolgárnak 

valójában teljesen mindegy, hány 

képvisel  van a parlamentben. 

199 is ugyanúgy meg tudja ket 

lopni, mint 386. Az ország költ-

ségvetéséhez képest pedig az a 

pénz, amit a csökkentéssel meg-

spórolnak, nem számottev . A 

GDP 70-80 százalékára rúgó ál-

lamadósságot nem ebb l fogjuk 

finanszírozni, így valószín leg ez 

csak látszatintézkedés. Teljesen 

mindegy, hányan ülhetnek az or-

szágházban, amíg „frakciófegye-

lem” van. Öt képvisel  is pont 

annyira össze tud veszni, mint 

386. Ha csak kett  van bel lük, 

akkor is ellentétes véleményük 

lesz mindenr l, hiszen bármi be-

bizonyítható és bárminek az el-

lenkez je is…  

De ha már említettem a frakció-

fegyelmet, err l külön ejtenék 

néhány szót. A mai rendszerben 

sajnos el sem tudnám képzelni, 

hogy ez megváltozzon. Ha vala-

melyik képvisel  megpróbál gon-

dolkodni, és a saját útját járni, az 

hamar párton kívül ta-

lálja magát. Ha viszont 

beáll  a  sorba,  és  birka  

módjára bólogat, akkor 

pár évig biztosan van 

mib l etetnie a csalá-

dot. Ha valaki ezt elke-

rülvén függetlenként 

indul, nem sok babér 

terem számára a magyar politikai 

életben (ennek egyik okáról ké-

bb említést teszek). Eljött tehát 

a megélhetési politikusok ideje. 

Nem az fog indulni a választáso-

kon, aki tényleg szeretne valamit 

tenni a hazájáért, hanem az, aki 

csak pénzt lát ebben a munkában. 

Kivételek persze mindig vannak, 

de ket úgyis visszahúzzák a 

képvisel társak, az IMF, az EU, a 

nemzetközi szerz dések, az or-

szág gazdasági teljesít ké-

pessége, és még sorolhatnám. Eb-

l a kötöttségb l lehet ugyan 



Móra Nyúz Kollégiumi élet 2011. december 

6 

szabadulni, de ahhoz nem elég 

egy választási ciklus, és mivel az 

el reláthatatlan, kockázatos vál-

toztatások csökkentik a népszer -

séget, nagyon kevesen mernek 

ezzel kísérletezni. A cél ugyanis 

a népszer ség megtartása. Ennek 

érdekében ciklusról ciklusra 

ugyanazon választási ígéretekkel 

rukkolnak el : adócsökkentés, 

nyugdíjemelés, fizetésemelés, 

munkahelyteremtés, államadós-

ság visszafizetése.  

Mikor megnyerik a választást, 

meglep dve és elsápadva közlik, 

hogy a nemzetközi helyzet miatt 

az ígéreteiket nem tudják megva-

lósítani. Vagy ha próbálkoznak 

vele, akkor egy visszatér  gazda-

sági tendencia következik be: 

gyengítik a forintot, emiatt bejön-

nek a külföldi befektet k. Létesül 

ugyan pár munkahely, és még fi-

zetésemelést is biztosít az állam.  

Emelkedik viszont az infláció, 

aminek következtében a reálkere-

set nem változik. A forint gyen-

gülése miatt hiába akarják 

csökkenteni, az államadó-

ság megn , mivel nagy-

részt külföldi devizában 

van elhelyezve. Ezért ál-

lampapírokat adnak el, 

hogy legyen mib l finan-

szírozni. Ennek óriási ka-

mata lesz, fizetheti majd azt a kö-

vetkez  kormány, vagy ha nem, 

akkor ráfogják az el re. Kény-

telenek adót emelni, de ez megint 

csak balul sül el. Megemelik az 

áfát, ez visszafogja az emberek 

fogyasztását, így ténylegesen 

csökken a bevétel.  

Eközben közelednek a választá-

sok. Gyorsan elhitetik a médiá-

val, hogy már minden rendben, 

és ideiglenesen pozitív reformo-

kat  vezetnek  be.  Ezt  persze  csak  

akkor lehet megtenni, ha vesznek 

fel pénzt az IMF-t l vagy az EU-

tól…  

Ez így megy évr l évre, ciklusról 

ciklusra. A népnek tehát teljesen 

mindegy, kire sza-

vaz, ugyanazt 

kapja. És ha min-

degy, ki kerül be, 

akkor az miért 

számít, hogy mi-

lyen módon kerül 

be? Mert ez 

igazságos? Nem hiszem. Talán 

így  jogos,  de  nem  igazságos.  A  

demokráciával jellemezzük ezt a 

rendszert, ami Arisztotelész sze-

rint a ,,szegény többség’’ uralmát 

jelenti. Az arisztokrácia viszont a 

vagyonos kisebbség uralma a 

többség felett. Egy választási 

rendszert l még nem lesz demok-

rácia, maximum jogállam.  

Ma csak az tud választást nyerni, 

akinek van elég pénze kampá-

nyolni, megfizetni a médiát, ha 

kell, lekenyerezni az embereket. 

Enélkül hiteltelennek t nnek a 

szavai, még ha igazat szólnak is, 

és még egy helyhatósági válasz-

tás is nehezen nyerhet  meg. Ha 

szegény vagyok, és sokra akarom 

vinni, akkor egy gazdag párt mel-

lé kell álljak, de akkor a fentiek 

érvényesülnek. Vagy azt teszem, 

amit mondanak, vagy mehetek 

kapálni. Az „arisztokrácia” tehát 

megfelel bb kifejezésnek t nik a 

magyar rendszerre. Így már az a 
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tény is értelmet nyer, hogy az in-

tézkedések miért nem a kisembe-

reknek kedveznek (itt els sorban 

az adózási rendszer kiépítésére 

gondolok).  

Ha pedig, mint látjuk, a kisem-

bernek mindegy, ki és hogyan 

kerül be a parlamentbe, akkor 

miért kell bonyolultabbnál bo-

nyolultabb szabályokkal elvenni 

a kedvét a választástól? A töre-

dékszavazatok megoszlásából, a 

választókerületek nagyságágának 

megváltoztatásából egy munkás-

ember annyit fog fel, hogy 

„változik a rendszer”. Az ezzel 

kapcsolatos adminisztrációs költ-

ség pedig magasabb lesz, mint 

amennyi hasznot hoz.  

Az általam elmondottak fényében 

tehát szeretném feltenni és egy-

ben megválaszolni a kérdést, 

amelyet a novemberi kerekasztal-

beszélgetés elején feltettek ma-

guknak a szakért k: Szükséges 

volt-e a magyar választójogi 

rendszer megváltoztatása? Az én 

válaszom: Nem. 

El ször, de nem utoljára? 
November harmadik hétvégé-

jén, péntekr l szombatra virra-

dóan került megrendezésre a 

koli els  Filmmaratonja. A ma-

gasföldszinti folyosó még min-

dig rzi a Filmmaraton mozi-

hangulatát, a Belvárosi Mo-

ziból kapott plakátoknak 

köszönhet en.  

A  24  órás  futam  alatt  11  filmet  

tekinthettek meg az érdekl k 

popcornnal a kezükben, melyek 

után a filmek cselekményéhez 

kapcsolódó teszteket kellett kitöl-

teniük. A legjobb eredményeket 

DVD-vel jutalmaztuk, és a legki-

tartóbbak között plakátokat sor-

soltunk ki. (Az éjszaka program-

jából természetesen nem marad-

hatott ki a mindenkit jókedvvel 

eltölt  horkolás sem.) A hétvége 

ellenére a vártnál sokkal nagyobb 

volt a kollégisták érdekl dése, 

aminek nagyon örültünk, és elha-

tároztuk, hogy a második félév-

ben is szervezünk egy hasonló 

szórakoztató napot. 

A Filmmaraton programja 

20:00-21:50 Galaxis útikalauz 
 stopposoknak 

22:20-00:20 Gettó milliomos 

00:40-02:25 Psycho 

02:45-04:55 Holt költ k 
 társasága 

05:20-07:00 Csinibaba 

07:20-09:10 A másik Boleyn 
 lány 

09:30-11:00 Híd Terabithia 
 földjére 

11:30-13:20 Amelie csodálatos 
 élete 

13:50-16:20 Ponyvaregény 

16:40-18:25 Disturbia 

18:40-20:00 A bakancslista 
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Kazahsztáni „úti levelek” 

Mint azt az el  világjárós 

cikkemben megígértem, to-

vábbra is tudósítom azoknak a 

kollégistáknak a beszámolóit, 

akik voltak olyan kedvesek és 

el adást tartottak a kollégium-

ban élményeikr l, tapaszta-

lataikról. 

Most Katona-Kiss Atilla 

és Danka Balázs idei ka-

zahsztáni útjának hátteré-

l, annak megszervezésé-

l és benyomásairól kér-

deztem Atist. Elmondta, 

hogy az út lehet sége 

2008 tavaszán, egy kis-

kunfélegyházi konferencián nyílt 

meg számukra,  amikor is  egy hí-

res kutató, Mándoky Kongur Ist-

ván turkológus özvegyével talál-

koztak, aki tájékoztatta ket: az 

éppen induló Lakiteleki Népf is-

kola Mándoky Kongur István 

Kollégiumának elvégzése után 

egyhetes kazahsztáni tanulmány-

útra lenne alkalom. A kétéves 

kollégium sikeres befejezése után 

egy újabb évnyi szervezés követ-

kezett, amely elég nehézkesnek 

bizonyult a kazah szervek ráér s 

alapossága és a 24 f s csoport 

tagjainak összehangolása miatt, 

de végül szeptember 8-án sikere-

sen érkeztek meg Almati repül -

terére. 

A kimerít  utat másnap történeti 

témájú el adások követték az 

Abay Egyetemen  de az egyhe-

tes kinn tartózkodás lehet vé tet-

te az Állami Múzeum szkíta ki-

rálysírjai anyagának megtekinté-

sét, kisebb túrát a régi f város 

környékén a Tien-san el hegyei-

nél, magában a városban és per-

sze a bazárban is. Kollégistáink 

megkoszor úzták Mándoky 

Kongur sírját és részt vettek egy 

kazah általános iskola ünnepsé-

gén, mely a világhír  turkológus 

nevét vette fel. Következ  napon 

indult a csoport vonattal Tarazba, 

illetve két nap múlva tovább 

busszal Turkesztánba, amely vá-

rosok a régi Selyemút állomásai 

voltak. A több mint 800 km-es út 

a kazah-kirgiz határ mentén egé-

szen Üzbegisztán szomszédságá-

ig tartott, nyugati irányba. 

Az út során kollégistáink 

számos múzeumot, mau-

zóleumot, mecsetet keres-

tek fel, de megtekintettek 

a kazah pusztán szkíta ha-

lomsírt és szent helyet, il-

letve a Mujun-kum és a 

Kizil-kum sivatagban két, rész-

ben feltárt romvárost is. Állandó 

kísér ik az egyetem egyik törté-

nész professzora és egy régész 

voltak. 

Nagy örömmel hallgattam Atist, 

mivel azt is elmondta, hogy a ka-

zahok elszakadt testvéreknek tar-

Fotók: Mándoky Kollégium 

Abay Egyetem 

Otrar 
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tanak minket, magyarokat, és a 

közös störténet kérdése náluk 

evidencia. Ezt a közvélekedést a 

beszélgetés végén Atilla azzal is 

alátámasztotta, hogy Turkesztán-

ban egy teljesen ismeretlen, ittas 

kazah, miután meghallotta, hogy 

magyarok, ölelgetni kezdte Ba-

lázst, mondván: testvérek va-

gyunk, hiszen err l maga is meg-

gy dött, amikor katonaként 

Budapesten szolgált (nyilván a 

megszálló Vörös Hadsereg köte-

lékében). Atis azt is elmondta, 

hogy a kazahok nagyon barátsá-

gosak (f leg a vonaton, vodkázás 

közben), a sör olcsó és finom, az 

étrend pedig színes és változatos.  

Tehát ha adódik lehet ség Ka-

zahsztán felkeresésére, minden-

képpen érdemes kihasználni azt, 

kivált, hogy ez az ország nem-

csak Közép-Ázsia, de a világ 

egyik olyan, még megmaradt he-

lye, amely természeti látnivalók-

ban, illetve épített és történeti 

emlékekben egyaránt b velkedik, 

hiszen évezredek kultúrája hagy-

ta rajta a nyomát. 

Atis szavait lejegyezte: 

Szíria és Margat vára  
Cikkemben Bíró Gyöngyvér él-

ménybeszámolójáról, és a na-

pokban közöttünk lezajlott 

párbeszéd tartalmáról szeret-

nélek informálni Titeket. A ne-

gyedéves régész szakos hallgató 

a Szíriai-Magyar Régészeti 

Misszió csoportjának tagjaként 

idén volt második alkalommal 

Szíriában, ahol sok utazás és 

kirándulás mellett természete-

sen a szakmai feladatok sem 

maradhattak el.  

Margat várának feltárását – ami a 

hajdani er drészek szerepének 

megállapítását és korabeli élet re-

konstruálását is jelenti  már 

2007 óta végzi a magyar delegá-

ció. Ez a vár a Szentföld legna-

gyobb keresztes lovagvára volt, 

amely egyébként az egyik leg-

jobb állapotban megmaradt er -

dítmény Szíriában. Gyöngyvér 

elmondta, hogy meglep en sok 

ember él kint, akinek van valami-

lyenfajta köt dése Magyaror-

szághoz (például évekig itt dol-

gozott). A magyar kutatóknak 

(szír régészek, egye-

temisták és munká-

sok segítettek a feltá-

rásban, illetve a vár 

közelében él k pedig 

a mindennapi élet 

problémáit igyekez-

tek kedvességükkel 

és figyelmükkel megoldani vagy 

elhomályosítani.  

Az ország f városáról, Damasz-

kuszról Gyöngyvér megemlítette, 

hogy a közlekedés autóval szinte 

lehetetlen a sok sz k, sikátorsze-

, csavargó utcán, de ennek elle-

nére a káosz „rendezettsége” (ha 

lehet ilyet mondani) uralkodik az 

utakon.  

Fotó: Mándoky Kollégium 

Fotó: Bíró Gyöngyvér 

Margat vára 
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Arra a kérdésemre, hogy 

következ  nyáron újra in-

dul-e a kutató-feltáró cso-

port a várhoz, riportala-

nyom nem tudott pontos 

választ adni a kinti bizony-

talan helyzet miatt, de na-

gyon reméli, hogy folyta-

tódnak a kirándulások. Én min-

denesetre kívánom nekik, hogy 

ha sikerül megint kijutniuk, ak-

kor találjanak valami igazán 

meghökken t, meglep t, hatal-

masat, akármi is legyen az! 

Reformok a fels oktatásban  
Dux László el adása nyomán 

Az el  számban már szó volt a 

fels oktatásban bevezetni ter-

vezett lépésekr l (A fels oktatás le-

százalékolása címen). Ezúttal 

olyan kiegészít  információkkal 

szolgálnék e témában – Dux Lász-

ló fels oktatásért felel s helyettes 

államtitkár (egyben egyetemi pro-

fesszor) december 8-i látogatásá-

nak köszönhet en –, melyekkel át-

fogóbb képet kapunk az új refor-

mokról, és amelyekkel az eddig 

megválaszolatlan, bennünket is 

érint  kérdéseink magyarázatot 

nyernek.  

Dux László el adására eredetileg 

egy hónappal ezel tt került volna sor 

kollégiumunkban, de az a budapesti 

– a fels oktatási reformok elleni – 

tüntetés miatt elmaradt. Éppen ezért 

kaptunk egy rövid összefoglalót ar-

ról, hogy mi is történt az ügyben az 

elmúlt egy hónap alatt. Az el adás 

lényegében a hallgatók kérdései köré 

épült. 

Megtudhattuk, hogy a fels oktatási 

törvény már eléggé el rehaladott ál-

lapotban van. Miután nyár végén a 

koncepciót a kormány elfogadta, a 

törvénytervezet szövegezése megtör-

tént, majd november 19-én benyúj-

totta azt a parlamentnek. Az általá-

nos vita lezajlott, az 540 módosító 

javaslatot az Oktatási-, az Ifjúsági- 

és az Emberjogi Bizottság felvette a 

napirendjébe. Ezeket végigtárgyal-

ták, és 100 körüli az, amely a tárca 

álláspontja szerint is beépíthet  a 

törvénybe. December 8-án a részle-

tes vita is lezajlott. Körülbelül 31 

módosító indítvány érkezett be, ame-

lyeknek nagy része arra szolgált, 

hogy csiszolgassa a szöveget.  

Várhatóan december 19-én lesz a 

részletes módosításokról szavazás a 

Parlamentben és 23-án – együtt a 

közemelési törvénnyel – szavaznak 

róla. A törvény legtöbb része 2012 

szeptemberét l lép hatályba, de pél-

dául a felvételi követelményeknek a 

változása – az alkotmánybíróság ál-

tal megkívánt, ésszer  felkészülési 

id t biztosítva –2015-2016 táján lép-

tethet  majd hatályba.  

Kiderült az is, hogy számos elem ki-

került a törvényb l. A felvételi ke-

retszámok és az önköltség megálla-

pítása például nem a törvényben ke-

rül rögzítésre, hanem – ahogy eddig 

is és ezután is – kormányrendelet 

fog rendelkezni róluk. A fels oktatá-

si törvényhez kapcsolódó jogsza-

bályok is készül ben vannak, mint 

például az államháztartási törvény, 

amelybe végül sikerült belevetetni 

az egyetemek gazdálkodásáról szóló 

speciális kitételeket. 

Palmyra, részlet Baal templomából 

Fotó: Bíró Gyöngyvér 
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Az intézményszerkezetre vonat-

kozóan Dux László elmondta, hogy 

a jelenleg m köd  fels oktatási in-

tézmények – néhány minimális vál-

toztatással – továbbra is fennmarad-

nak. Biztosított mindenkit arról, 

hogy a kormányzatnak az egész 

nemzetfelfogásától, társadalomképé-

l idegen, hogy ahol jelenleg m kö-

dik fels oktatás, azt er vel meg-

szüntesse. Ennek nagyon komoly ér-

telmiségmegtartó, kultúraközvetít , 

munkahelyteremt  szerepe van, te-

hát tudják, hogy hiba lenne. Eszerint 

az intézmények drasztikus megritkí-

tására nem kerül sor, ugyanakkor 

megtudtuk, azt sem lehet kizárni, 

hogy valamilyenfajta ésszer  fejl -

dés keretén belül a jelenlegi intéz-

ményrendszer átalakul.  

A bolognai rendszerrel kapcsolatban 

is mondott pár szót a professzor úr. 

Kifejtette, hogy a bolognai megálla-

podással önmagában nincs semmi 

probléma. Vagyis azzal, hogy a kép-

zések összehasonlíthatóak és átjár-

hatóak, a diplomák és végzettségek 

pedig átvihet ek, elfogadhatóak, 

semmi gond nincs. Viszont e lehet -

ségek magyarországi kivitelezésével 

már jóval nagyobb nehézségek akad-

nak. Rendkívül er ltetetten, átgon-

dolatlanul és kötelez en vezették be 

a kétciklusú képzéseket, f leg úgy, 

hogy a második ciklusról igazából 

nem nagyon volt fogalma senkinek, 

hogy mit is takar. Ez pedig komoly 

károkat okozott. Tudjuk, hogy van-

nak területek, ahol nem, hiszen pél-

dául egy informatikusképzésen ez a 

rendszer nagyon jól prosperál. Itt a 

munkaer piac értelmezni tudja, mi a 

kétféle végzettség között a különb-

ség, de nagyon sok más szak eseté-

ben ez nem így m ködik. A munka-

er piac zavarban van, hogy mit 

kezdjen egy Bsc-vel vagy egy  

Msc-vel. 

A tanár úr azt is elmondta, hogy a 

Bologna képzésnek köszönhet en 

totálkáros lett itthon a tanárképzés, 

leg a természettudományi szako-

kon. Többek között ezért kívánják a 

lehet  legtöbb intézményben vissza-

hozni az új törvénnyel a kétszakos, 

egyciklusú képzést. Hangsúlyozta, 

hogy ezzel csak a lehet séget szeret-

nék megadni, hogy azokon a szakon, 

ahol az oktatók és oktatottak közö-

sen úgy látják, hogy a két ciklus nem 

viszi el rébb a hasznosítható, ver-

senyképes diplomához a diákokat, 

ott visszaállhassanak az egyciklusú 

képzésre.  

Ahhoz hogy ez ne legyen egy önma-

gában bürokratikus, adminisztrációs 

terhek miatt riasztó dolog, azt is be-

lecsempézték a törvénybe, hogy ahol 

korábban akkreditálva voltak az osz-

tatlan képzésre (és jelenleg a kétcik-

lusú képzés folyik), különösebb ad-

minisztrációs terhek nélkül állhassa-

nak vissza az osztatlan képzésre. Ez 

pedig az adott szakmát oktató közös-

ségnek lesz a saját döntése. 

Az el  fels oktatási reformokkal 

kapcsolatos cikkemb l kiderült, 

hogy az új törvény drasztikusan ké-

szül csökkenteni az államilag finan-

szírozott helyek számát. Erre a ké-

nyes pontra Dux László is kitért el -

adása során. Elmondta, hogy távlati-

lag mindenki úgy gondolja, hogy a 

fels oktatást – az adósságcsökkentés 

szempontjából – nem ildomos olyan 

területnek tekinteni, amely akkor já-

rul hozzá legjobban az adósságcsök-

kenéshez, hogyha minél nagyobb 

összeget ki tudunk bel le vonni. Ez 

a terület akkor hoz profitot  ezáltal 

csökkentve az államadósságot , ha 

a legjobb adófizet ket termeli a 

nemzetnek. Az  tudásuk, szorgal-

muk és kreativitásuk révén olyan jö-

vedelmeket tudnak generálni, ame-

lyek akár személyi jövedelemadókba 

vagy vállalkozási adókba visszake-

rülnek, és az adósságot csökkentik, 

plusz olyan morális tartással 

„szabadulnak” a fiatalok a fels okta-

tásból, hogy ezeket a jövedelmeiket 

nem offshore cégekbe tüntetik el. Ez 

a fajta gondolkodásmód vezetett ar-

ra, hogy ebben a rendkívül nehéz 
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helyzetben szükséges egy verseny-

képes fels oktatást faragni a jelenle-

gib l. Az Európai Uniónak els dle-

ges feladata elérni Magyarországon, 

hogy f leg a gazdaság fellendítése 

szempontjából primer m szaki, ter-

mészettudományos, informatikai te-

rületek kerüljenek el térbe és inkább 

azokat támogassák állami for-

rásokból. 

A professzor úr a szerz déskötés in-

tézményére és a „röghöz kötés” 

problémájára is részletesen kitért. A 

kett  nagymértékben összefügg, hi-

szen az új törvénytervezet szerint 

azok, akik államilag finanszírozott 

képzésben vesznek majd részt, tanul-

mányaik befejeztével bizonyos ideig 

itthon kellene/lenne ésszer  kama-

toztatniuk megszerzett tudásukat. Ez 

pedig nagy felháborodást váltott ki 

(különösen az orvostan-) hallgatók 

körében.  

Dux László azonban hangsúlyozta: 

ezzel nem azt kívánják szorgalmaz-

ni, hogy mindenkit itthon marasztal-

janak kereken hét évre, hanem azt, 

hogy akik az állam pénzén vesznek 

részt fels oktatásban, azok valami-

lyen módon járuljanak hozzá ehhez a 

támogatáshoz a kés bbiekben. Ha 

tehát valakinek a tanulmányait az 

adófizet k pénzéb l finanszírozzák, 

akkor jogos elvárás, hogy az a tudás, 

valahol, valamilyen id tartamban az 

 javukra is hasznosuljon. Ez vélet-

lenül sem jelenti azt, hogy valaki a 

végzése után nem mehet külföldre. 

Menjen nyugodtan, de akkor utána 

itthon is kamatoztassa a kint meg-

szerzett (szakmai) tapasztalatait/

tudását, ne csak külföldön. 

Az el adás során felvet dött a kér-

dés, hogy a leveg ben lógó fels ok-

tatási reformsorozat milyen kihatás-

sal lesz majd a jelenleg önálló diák-

szállókra, kollégiumokra. A profesz-

szor úr elmondta, hogy német mintá-

ra (Deutsches Studentenwerk) terve-

zik átalakítani a lakhatást biztosító 

intézmények rendszerét. Egy nagy 

konstrukcióban tervezik összefogni a 

kollégiumokat, amelyeknek a mene-

dzselésében, m ködtetésében hallga-

tói szövetségek is helyet kapnak. 

Egy egységesebb gazdálkodási fel-

építést tételez fel ez a rendszer, 

amely már most a Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztériumnak a profiljába 

tartozó feladatkör. Az oktatás-, neve-

lésközpontú szakkollégiumokat 

azonban nem találták beilleszthet -

nek ebbe a konstrukcióba, mivel úgy 

vélik – a kormányzat csúcsvezet sé-

ge is – hogy a szakkollégiumokat és 

az azokhoz tartozó tevékenységeket 

nem rendelhetik alá egy „diákhotel-

láncolatnak”.  

Tehát ha kollégiumunk szakkollégi-

ummá alakulna, megmaradhatna az 

önállósága. Valószín leg ez lenne a 

legel nyösebb alternatíva a Móra 

Ferenc Kollégium számára is, amely 

immáron négy és fél évtizedes m -

ködése során oktatási, nevelési és 

kulturális szerepét betöltve az egyik 

legjobb kollégium a térségben. Ha 

állami irányítás alá kerülne – ezáltal 

is eltávolodva az egyetemt l – ez 

hosszú távon az intézményre nézve 

sok negatív hatást idézne el . Ezzel 

– a professzor úr bevallása szerint – 

tisztában vannak a tervezet megalko-

tói is, de nekik jelenleg az infrast-

ruktúra, fenntarthatóság, gazdasá-

gosság kérdésköreit is szem el tt 

kell tartaniuk. Dux László megnyug-

tatásképp elmondta, hogy ebben a 

nagyobb konstrukcióban összefogott 

kollégiumok tartalmi elemeinek 

nagy része meg rizhet , csupán a 

vagyonkezelés kerül idegen kézbe. 

Az se teljesen járható út, ha most 

minden kollégium átnevezteti magát 

szakkollégiummá. Ennek több oka 

van. Egyrészt ez a már meglév  

szakkollégiumoknak se tenne jót, 

másrészt pont ez a differenciáltság 

emelte ki a két kollégiumtípus kö-

zötti lényeges különbségeket. Har-

madrészt nem biztos, hogy minden 

kollégium könnyen tudná teljesíteni 

azokat a követelményeket, amelyek 

a szakkollégiummá válásához 

szükségesek. 
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Vigyázat! Katasztrófa sújtotta övezet! Kiselefánt a konyhában! 
Akár ezt is kiírhattuk volna a 

negyedik emeleti konyha ajta-

jára a 7. kollégiumi sütisüt  

verseny el tti estén. Csak azért 

nem gyújtottam fel semmit, 

mert a keksztekercshez nem 

kellett se a süt , se a platni… 

Az el dönt n az esélytelenek 

nyugalmával vártam az ered-

ményhirdetést, meg is lep dtem 

rendesen, amikor nevel tanárunk 

közölte, hogy a házi narancslek-

város (igen, én f ztem, itt a kol-

légiumban…) kakaós piskótate-

kercsemmel bejutottam a 

dönt be… 

A kezdeti csodálkozás után jött a 

„Mivel induljunk a dönt ben?” 

cím , pánikszer  receptkeresés, 

majd az egyszer en nagyszer  

megoldás: keksztekercs lesz! 

Már a bevásárlás sem volt egy-

szer  – elhatároztam ugyanis, 

hogy  csíkos  lesz  a  krém  a  te-

kercsben, ehhez pedig ételfesték 

kellett. Öt (!) boltot végigjártam, 

persze  nem találtam sehol… Vé-

gül a bonbonmeggy aroma húzott 

ki a slamasztikából, ami íz szem-

pontjából vállalhatónak bizo-

nyult. 

A megfelel  mennyiségek kimé-

résére házi praktikákat alkalmaz-

tunk, szóval élek a gyanúperrel, 

hogy nem sikerült mindenb l el-

találni a recept által el írt súlyt… 

Sebaj, gondoltuk, úgysem mes-

terszakácsok versenyeznek itt 

egymással, az a lényeg, hogy a 

végeredmény jó legyen. 

Közvetlenül a dönt  el tt, míg 

szeleteltük a tekercseket, elkezd-

tük latolgatni az esélyeket – ki-

lenc induló, az el  két körb l 

két sós jutott be, k valószín leg 

megint sóssal indulnak, de ki tud-

ja, milyen lesz a többi… Aztán 

megláttuk a versenytársakat a do-

hányzóban. Egyértelm vé vált, 

hogy három sós és hat édes süte-

mény küzd meg egymással a kö-

zönség és a zs ri kegyeiért. 

A kollégisták ekkor már szinte 

teljesen elfoglalták a folyosót, 

mindenki türelmetlenül várta, mi-

kor kezd dik a kóstolás. Szeren-

csére mi, versenyz k el nyt él-

veztünk, így mindegyik sütib l 

jutott egy-egy „falat”. Az ízpróba 

izgalmai után nem maradt más 

hátra, mint várni. És várni. És 

várni. És várni… 

Az ünnepélyes eredményhirdeté-

sen megtapsoltuk egymást, per-

sze a díjazottakat külön. Az 

alábbi eredmények születtek: 

1. Sonkás-hagymás csiga 

2. Afrika csókja 

3. Brokkolis csiga (Brocsi) 

Közönségdíj: Sajtos kifli. 

Ezúton is gratulálunk a gy zte-

seknek és persze minden résztve-

nek!  Az arany- és ezüstér-

mes sütik receptjét lentebb olvas-

hatjátok! 

Fotó: Hornyik Anna 

Fotó: Hornyik Anna 
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Sonkás-hagymás csiga: 

Hozzávalók: 1 cs. fél kg-os leve-

les  tészta,  só,  bors,  1  nagy  fej  

lilahagyma, 15-20 dkg sajt, fél 

doboz tejföl, 15-20 dkg füstölt-

tt sonka 

Elkészítés: A tésztát a felengedés 

után nagy téglalappá nyújtjuk ki, 

kb. 50x30 centisre. A tészta alsó 

felét bekenjük a megf szerezett 

tejföllel és kirakjuk a vékonyra 

szeletelt szalonnával. Megszórjuk 

az apróra vágott hagymával, és 

beborítjuk reszelt sajttal. Felte-

kerjük,  mint  a  beiglit  és  1,5  cm-

esre felszeleteljük az egészet. 

Közben  a  süt t  200  fokra  mele-

gítjük, és süt papíros tepsibe rak-

juk a csigákat, egy csipet sajtot 

teszünk mindegyik tetejére, majd 

kisütjük ket. Jó étvágyat! 

Afrika csókja: 

Hozzávalók a barna tésztához: 1 

tojás, 25 dkg cukor, 8 dkg marga-

rin, 1/4 liter tej, 4 dkg kakaópor, 

25 dkg liszt, 1 süt por 

Hozzávalók a krémhez: 25 dkg 

mascarpone krémsajt, 2 dl tejszín 

felvert habja, mokkáskanál vaní-

liás cukor 

Elkészítés: A tésztához a marga-

rint a tojással habosra keverjük. 

Hozzáadjuk a cukrot, majd a tej 

felét. Ehhez jön a kakaós, süt po-

ros liszt, végül a maradék tej, 

majd megsütjük. Ha kih lt, a 

tésztát kettévágjuk. A krém hoz-

závalóit jól kikeverjük, 2/3-val 

megtöltjük a tésztát, a maradékot 

a tetejére kenjük. Puha tortabevo-

nó csokit reszelünk rá. Egy-két 

órára h be tesszük. 

Móra Mikulás science fiction 
Adott egy zsák szaloncukor, két 

neccbe masnizott démoni 

krampusz, két mesterien an-

gyalnak álcázott, betankolt ci-

vil, egy tollpihéb l kreált el-

ázott hópihe, egy apró, er s 

manó (a megszokott manóvise-

letét Isten tudja, merre hagy-

ta…), egy pizsamás rénszarvas, 

(akinek az orrát gyanúsan nem 

csak a zimankó csípte piros-

ra…) és egy acélszív , ám an-

nál mámorosabb hangulatú, 

kedvesen bohó Mi-

kulás. Valódi kilétü-

ket küldetésük meg-

kezdéséig homály 

fedi. Aki idejekorán 

megpróbálja lelep-

lezni ket, arra 

a régi hagyo-

mány: „rituális 

tarkón lövés” 

vár. 

 

Fotó: Nagy Zsuzsanna 

Fotó: Nagy Zsuzsanna 

Fotó: Nagy Zsuzsanna 
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2011. december 7-ét írunk. A 

helyszín egy parányi kollégium 

Újszeged szívében, ahol h seink 

feladata az elfeledett gyermekkor 

újjáélesztése a vizsgaid szak kö-

zelgését l bágyadozó egyetemis-

ták lelkében.  

A kollégium népe régóta várja 

már érkezésüket. Valahányan is-

merik a legendát, miszerint a tél 

kezdetén, az els  el vizsgák haj-

nalán olcsón maszekolt guruló 

szánján, aro-s vodka szagú ruhái-

ban  eljön  majd  a  Mikulás  és  fel-

ment  serege, hogy örömet 

csempésszen szürke, tanulós hét-

köznapjainkba. A krónikák sze-

rint énekszóra b kez en szalon-

cukrot oszt, s látogatása végeztén 

teljesíti kívánságainkat (leg-

alábbis azokat, amiket korábban 

a magasföldszinten kihelyezett 

dobozba tettünk). 

A brigád rendelkezésére álló id  

és az alkalmazható segédeszkö-

zök száma korláto-

zott: csupán azt az 

egy zsáknyi szalon-

cukrot és saját szuper-

képességeik elegyét: 

kompániájuk der jét 

használhatják fel ah-

hoz, hogy néhány óra 

alatt valamennyi kol-

légistát gyermeki örömre derítse-

nek. Többre talán nincs is szük-

ségük  bár az id vel állandó 

harcot vívnak, hiszen sok emele-

tet, szobát kell bejárniuk. Mind 

tudják: küldetésük fontossága 

felbecsülhetetlen, s így dolguk 

végeztével megérdemelt jutal-

muk sem marad majd el. 

Hiszen feladatuk nem egyszer : 

sok felkészülést, lelki er t, kitar-

tást igényel. A teher könnyítése 

érdekében a kollégium lakói né-

mi elemózsiával és frissít vel 

vendégelik meg der hozóikat, s 

eme kedvességt l a kis csapatnak 

is szobáról szobára 

jobb kedve lesz. 

A banda végül az 

össznépi fórumon, a 

tornaterem gumisz -

nyegén fejezi be meg-

bízatását. A kívánsá-

gok teljesítése el tt 

azonban ket is meg-

lepetés várja: a kollégiumi has-

tánc csoport ajándék perfor-

manszával indítja el az ünnepi vi-

gasságot. Ezt követ en némi rög-

tönzött extra hastánc-aerobic be-

mutató, beatbox egyperces, koro-

názás, illetve szolid sztriptíz után 

pedig a kollégium apraja-nagyja 

együtt mulathat Kutyi Mikulás-

sal, Móki rénszarvassal, Árpi ma-

nóval, Andris hópihével, Peti és 

Máté arkangyalokkal, valamint 

Dzsúd és Lili krampuszbigékkel. 

A kritikusok szerint a Télapó-

party a szemeszter TOP 3 Móra 

bulija közé sorolható, aki itt volt, 

csak jól járt. Ha lemaradtatok, a 

sort új szereposztásban ugyan, 

de egy év múlva ugyanitt 

ismétlik. 

Fotó: Nagy Zsuzsanna 

Fotó: Mészáros Tibor 
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Mó? Dió? Módió! 
Rendhagyó interjú Gódor Nikivel és Jagyugya Erikkel 

Nem könny  dolog, amikor a f -
nöködet és a kollégádat kérdezed 
arról, amit te is a világon a legjob-
ban szeretsz csinálni… velük 
együtt ráadásul. A félreértések el-
kerülése végett: a rádiózásról van 
szó.  Nikivel és Erikkel hazai pá-
lyán, a rádióstúdióban beszélget-
tünk a Módió múltjáról és 
jelenér l. 

Niki, Te már tavaly is rádióztál itt 
a kollégiumban. Szerinted mi a 
leglényegesebb különbség a tavalyi 
adásokhoz képest? 

Niki: Tavaly nem csináltuk ekkora 
szervezettséggel és odafigyeléssel, 
szerintem ez az egyik legfontosabb 
dolog, amiben más. Ráadásul egy 
nagy kimaradás után indult újra a 
kolirádió, és akkor még mi sem na-
gyon értettünk hozzá, nem éreztük 
azt, hogy mi merre hány lépés. 
Technikailag sem voltunk annyira 
kisegítve, mint most, sokkal keve-
sebben is dolgoztunk, illetve a stáb-
tagok közül egyedül Szabados Gabi-
nak volt rádiós tapasztalata. Idén 
már egészen más a helyzet, hiszen itt 
vagy Te (a kérdez  maga is a Módió 
stábjának tagja – a szerk.) , akinek 
van tapasztalata, itt van Erik, aki 

technikailag sokat tud segíteni, min-
dent megcsinál, amire szükség van, 
nekem is van már tapasztalatom… 
Törekszünk arra, hogy mindig vala-
milyen fontosabb téma köré épülje-
nek az adások, olyanok köré, ame-
lyek valószín leg érdeklik a kollé-
gistákat. 

Erik, Te hogyan kerültél be a 
stábba? 

Erik: Hallottam, mikor idejöttem, 
hogy volt kolirádió, és hogy hosszú 
id  után tavaly már m ködött is, 
csak nem volt rá elég jelentkez … 
Nem is tudom, talán Varga Bálint 
említette, mert Kovács Attilánál szó-
ba került, hogy nekem volt egy rádi-
óm – és rajta keresztül kérdezték, 
hogy érdekel-e. Hát hogyne érdekelt 
volna? El relépés volt a korábbiak-
hoz képest, hogy egy egész kollégi-
umnak lehet rádiózni, nemcsak egy 
virtuális szoftverrel, hanem techni-
kai felszereltséggel együtt. Aztán 
Attila összehozott Nikivel, megbe-
széltük, hogy pályázunk, nem volt 
ellenfele a kategóriájában. 

Mit láttok az egészben a legna-
gyobb kihívásnak? 

Erik: Hohó, hát, azt, hogy napról 
napra olyan m sort készítsünk, amit 
meghallgatnak. 

Niki: Igen, szerintem ez a legna-
gyobb kihívás az egészben. 

Erik: … és ne csak passzívan hall-
gassanak minket, hanem tényleg ak-
tívan! 

 

Niki: … vagy legalább passzívan is 
hallgassanak minket! Szerintem sok 
szobában úgy m ködik, hogy meg-
hallják a rádiót és kihúzzák a hang-
szórót. Nekem az a törekvésem, 
hogy olyan témák legyenek a m sor-
ban, amelyek érdeklik az összes kol-
légistát; hogy mindenki tudjon plusz 
információt szerezni, vagy egyszer -
en csak szórakoztassa. Ilyen szem-
pontból én még annak is örülnék, ha 
a passzív hallgatóink száma növe-
kedne. Szerintem ez a legnagyobb 
kihívás ebben a rádiózásban: elérni 
azt, hogy a kollégisták ne húzzák ki 
a hangszórót. 

Pillantsunk be kicsit a kulisszák 
mögé! Hogyan zajlik egy rádióm -
sor összeállítása? 

Erik: Oh,  hát  ez  vicces  szokott  len-
ni…  Ezt  úgy  találtuk  ki  még  a  leg-
elején, hogy hetente egyszer lesz egy 
összeülés az egész csapattal… 

Niki: (közbevág) De ezt tartjuk is! 

Erik: Jó, azt nem mondtam, hogy 
nem tar t juk… It t  megy a  
„brainstroming” a heti adásokról. 

Niki: Szerintem ez egészen jól m -
ködik is. 

Erik: Igen, és az a tapasztalat, hogy 
a rádiós csapat 60-80 százaléka min-
dig itt is van. Ez az els  lépés ahhoz, 
hogy a héten rádiós m sor lehessen. 

Niki: Igen, tehát anélkül, hogy ösz-
szeülnénk megbeszélni, nem tudunk 
adást csinálni. Azt nem lehet, hogy 
beülünk tíz perccel indulás el tt, az-
tán majd beszélünk valamir l. Min-
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den egyes alkalommal le kell üljünk 
az adásnapok el tt, hétf n, hogy 
egyeztessük, melyik nap mir l lesz 
szó, kik lesznek a vendégek… Nyil-
ván ez szervezési szempontból is na-
gyon fontos, nem tudjuk, hogy ráér-
nek-e, nem lehet azt csinálni, hogy 
felmegyünk, hogy „na, most azonnal 
gyere le a rádióba”… Így sokkal 
összeszedettebb a m sor, és tudunk 
azzal is tervezni, hogyha készítünk 
interjúkat vagy felvételeket, akkor 
azokat is megvágjuk és le tudjuk 
játszani. 

Erik: Körülbelül ez történik hétf n, 
estefelé. 

Niki: Igen, tehát ez a megbeszélés. 
Eldöntjük, hogy ki vezet m sort… 

Erik: (nevetve) Kiválasztjuk az ál-
dozatokat… és utána jön a kedd és a 
szerda, amit már mindenki jól tud. A 
kulisszák mögött ez úgy zajlik, hogy 
fél órával adás el tt lejövök a stúdió-
ba, komótosan el készülök… 

Niki: Megrendeli a pizzát… 
(Nevet.) 

Erik: Azért ez nincs mindig így! 
(Nevet.) Bekészítem az anyagokat, 
amiket a rádiósok el leg készítet-
tek, beállítom a rendszert, hogy jól 
szóljon és várom a m sorvezet ket. 
Adás el tt tíz perccel még egy gyors 
megbeszélés… (hirtelen felkiált) Áh, 
Réka! Nagyon szeretek Rékával 
együtt dolgozni, mert  mindig ír ne-
kem egy ilyen lapot, rajta hogy mit 
mikor kell… (adásmenet – a szerk.) 

Niki: Jó, én egyszer írtam Neked, 
akkor is beszóltál, hogyha eddig 
nem írtál, akkor ezután se, pedig 
csak kedveskedtem… 

Erik: ... És ez körülbelül így szokott 
menni, akkor, ha épp nem én veze-
tem a m sort, figyelem a többieket, 
mikor kell ket kimenteni, ha éppen 
olyan van… Vagy mikor kell lép-
nem nekem… Technikai részben is 
elég nagy teher van az emberen. 
(Elgondolkodik.) Nem is tehernek 
mondanám, inkább odafigyelés, 
összhang, ez a két legfontosabb. F -
leg, mikor egyszerre vagyok m sor-
vezet  és technikus. Akkor szoktam 
úgy bakizni, hogy „mátrixol” az uj-
jam, ahogy Niki mondaná. 

Niki: Igen! (Nevet.) Eriket egyéb-
ként tényleg nagy elismerés illeti, 
mert… 

Erik: Hát kimondta, hallottátok? 

Niki: Jó, de most nem azért, hogy 
fényezzelek, de nélküled, lássuk be, 
nem m ködne… Tudjuk, hogy miat-
tam vagy itt, de nélküled nem m -
ködne ilyen flottul. 

Erik: Azért  Nikir l  se  szabad  meg-
feledkezni, mert mindig  hívja ösz-
sze az embereket, szaladgál, az ese-
tek 96 százalékában… Valljuk be, 
hogy kell valaki, aki összetartja ezt. 

Niki: Igen, de szerencsére jól elosz-
lanak a feladatok, például a prog-
ramajánló vagy a hírek… Mindig 
van új ember, aki ötletel, aki kitalál 
egy jó témát, tehát nem lehet azt 
mondani, hogy csak én meg csak 
Erik vállaljuk a feladatokat. 

Erik: Emlékszem, amikor ketten ve-
zettünk m sort, és el ször nem volt 
itt Niki… Kicsit nehezen ment, nem 
tudom, olyan furcsa volt, hogy nem 
volt itt… 

Niki: Ugye, ugye, kell, aki dirigál-
jon… (Nevet.) 

Erik: Az a lényeg, hogy mindenkire 
szükség van. A f szerkeszt  és a 
technikus egyedül nem tudják végig-
vinni a dolgokat. Fontos, hogy jó 
csapat legyen, és én úgy gondolom, 
hogy mi büszkélkedhetünk egy ilyen 
jó csapattal. 

Niki: Igen, abszolút, tényleg min-
denki annyira lelkes és komolyan 
veszi… 

Erik: Hát, a hierarchiát még átalakí-
tanám itt-ott… (Nevetés.) 

Niki: Ha már a csapatnál tartunk, 
akkor felsorolnám, kik azok, akik 
hétr l hétre részt vesznek a Módió 

sorainak elkészí tésében… 
Jagyugya Erik a technikusunk, a fel-

bb évesek közül, akik tavaly már 
rádióztak, Szabados Gabriella és Or-
bán Krisztina maradt a stábban. Idén 
csatlakozott Csík Réka, Vrazsovits 
Rita és Nánási Anita, illetve a leg-
újabb tagunk Farkas Levente. 

Erik: … és a f szerkeszt  asszonyt 
csak így írd bele, hogy a f szerkesz-

 asszony. 

Kedves Olvasó, remélem, sikerült 
mosolyt csalnunk az arcodra ezzel a 
rendhagyó interjúval, és legközelebb 
(is) meghallgatod a Módió m sorát a 
rádióban.  Köszönjük. 
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A kezdetek 
Nelli néni sztorijai a Móra indulásáról 
Íme, a megígért folytatása az el -

 számban megkezdett in-
terjúnak a volt igazgatón nkkel, 
Vörös Lászlóné Nelli nénivel. 
Most színes, vicces kis epi-
zódokat olvashattok a Móra in-
dulásáról és létének fontos mér-
földköveir l. 

Képzeljétek el, hogy a kollégi-
umban vissza kell érnetek 22:00-
ra! Semmi éjszakai élet, semmi bu-
li. Pedig így volt, amíg a mórás lá-
nyok ki nem harcolták maguknak a 
szabad kimen t. A szegedi kollégi-
umok közül els ként.  
„Az els  kollégiumi gy lésen tör-
tént, amit az Aud. Maxban ren-
deztek (!), és vagy hat ember ki-
vételével mindenki ott volt, talán 
még k is csak azért hiányoztak, 
mert nem voltak Szegeden. Szóval 
a hallgatók készültek valamire, de 
akkor mi még mit sem sejtettünk. 
Ott ültem Szántai igazgató úrral 
lent – els  alkalommal, mert addig 
mindig csak diákként ültem a sorok 
között. Az egyik hallgató felállt és 
mondta, hogy k szabad kimen t 
akarnak, mert feln tt emberek, tud-
nak vigyázni magukra. Aztán szé-
pen sorban a többiek is felszólal-
tak. Ekkor fölállt a dékánhelyettes 
úr, Ágoston György és mondta, 
hogy mi itt felel sek vagyunk az er-
kölcseikért, és hogy hogyan számo-
lunk el a szüleiknek. Az egyik hall-
gató így válaszolt: Ha valami baj 

érheti az erkölcseinket, akkor az 
akár délután háromkor is meges-
het. Erre az Aud. Maxban minden-
ki elkezdett tapsolni. Végül egy 
kérvényt kellett beadni, amit ott 
helyben mind a 320 hallgató aláírt 
és megkapták a szabad kimen t.” 

1979-ben koedukált lett a kollé-
gium, a lányok nagy örömére.  
„Össze akart d lni az egyik kol-
légium, és muszáj volt azonnal be-
költöztetni a fiúkat. De nem tudtuk 
hirtelen hova tenni ket, így a gaz-
dasági f igazgató kitalálta, hogy 
néhány szobaközösséget szétszed-
nek, a közös tanuló részbe be lehet 
költöztetni még két embert, és majd 
tízen laknak egy szobában. Tanulni 
meg lehet majd a folyosón, raknak 
oda ki asztalokat meg lámpát. 
Igen, ez a gazdaságos megoldás… 
A közösségek felbontását viszont 
sem én, sem a Kollégiumi Bizott-
ság nem engedhettük. Végül az 
összes helyiséget, ami a magas-
földszinten van, erre a célra alakí-
tottuk át. Még a tornateremben is 
aludtak, tizenketten. Biztos jó kö-
zösség volt, mert kés bb három 
kollégiumi titkár is onnan került 
ki.” 

30-40 évvel ezel tti lakók kiterjedt 
kollégiumi mozgalomban vehettek 
részt: kirándulásokat szerveztek, 
közben megismerkedtek az ottani 
kollégistákkal, és sok szeretettel 
látták ket vendégül viszont a saját 

kollégiumuk-
ban.  
„A kiváló 
kollégiumi cím megszerzése után 
volt egy olyan kezdeményezés, 
hogy ismerjük meg Magyarország 
tájegységeit. Például rségi na-
pok; története, ételei, kiállítás, mai 
helyzet, stb. Valahonnan megvolt 
egy név, hogy riszentpéteren 
Szikszai Edit tanárn t kell megke-
resni, mert  mindent tud az r-
ségr l. Mondtam akkor az ötlet-
gazdának, Farkas Tündének, hogy 
menjen el két-három társával, fi-
zetjük a vonatköltséget, járjon utá-
na. Mikor visszaérkezett, mondta, 
hogy ezt a tanárn t meg kell hív-
nunk. El is jött, volt egy két-három 
napos kollégiumi rendezvény, f -
zés, Edit el adása, este pedig buli. 
Minden évben mentünk valahova, 
kaptunk buszt meg valamennyi 
anyagi támogatást. Mindig kollégi-
umokban szálltunk meg, közös 
programokat szerveztünk. A hall-
gatók bámulatosak voltak, mindent 
megszerveztek maguknak, úgy, 
ahogy k szerették volna. Kés bb 
külön Kollégiumi Bizottságok is ta-
lálkoztak, mentünk tapasztalat-
cserére, megbeszélni, hogy ki mit 
hogy csinál. Nekünk a legszoro-
sabb kapcsolatunk a pécsiekkel és 
a veszprémiekkel volt, úgy mond-
tuk, ez a Veszprém-Pécs-Szeged
tengely.” 
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Kigyúltak a fények 
Karácsonykor a családdal 

együtt ünnepeljük Krisztus vi-

lágrajövetelét. Advent erre az 

alkalomra való várakozás, ami-

kor felkészíthetjük magunkat 

és hozzátartozóinkat eme jeles 

eseményre. Négy hetünk van 

rá, hogy az év során kicsit meg-

kopott és zilált szívünket-

lelkünket feldíszítsük és készen 

álljunk a „Jézuskával” való 

rendkívüli találkozásra.  

Rendkívüli annak, aki ezt az id -

szakot teljes átéléssel és odaadás-

sal éli meg. Mert pontosan ez a 

lényege az adventnek: hogy azt, 

amit az egész év során hanyagol-

tunk, most mind bepótolhatjuk. 

Maga az advent szó jelentése el-

jövetel, a latin adventus Domini 

szókapcsolatból származik, ami 

az Úr eljövetelét jelenti. 

Az adventi koszorú hagyománya 

a 19. század harmincas éveib l 

maradt ránk, az els  „koszorú” 

egy felfüggesztett szekérkerék 

volt, amelyen 23 darab gyertya 

volt elhelyezve, a hátralév  napo-

kat szimbolizálva. A gyertyák 

színei eredetileg a rózsaszín és a 

lila voltak (de ma már több más 

színben is pompázhat a koszorú), 

mivel a katolikus egyházban az 

advent liturgikus színe a lila, 

mely  a  b nbánatot,  a  szent  fe-

gyelmet és összeszedettséget jel-

képezi. 

Advent harmadik vasárnapján, 

örömvasárnap az Úr eljövete-

lének közelségét ünneplik; e nap 

liturgikus színe 

pedig a rózsa-

szín. Az egyre 

több meggyúj-

tott gyertya 

szimbolizálja 

Krisztus közel-

ségét, mivel sö-

tét napjainkat 

az  érkezése 

világítja meg. 

Minden gyertya 

maga mögött 

takar egy-egy fontos fogalmat: 

hit, remény, szeretet, öröm. Ezek-

nek az érzéseknek kellene átjár-

nia minket ebben az id szakban. 

A  négy  hét  alatt  a  böjt  tartása  is  

szóba jöhet lehet ségként, s a 

böjtöl nek nem kell hatalmas 

dolgokról lemondania. Elég, ha 

csak egy kis áldozatot hoz min-

den nap: lehet ez egy csoki, egy 

ruha, bármilyen olyan dolog, 

amit megkaphat vagy megvehet 

az ember, de mégis azt mondja 

rá, hogy: „err l én most le tudok 

mondani, nem létfontosságú a 

boldogságomhoz”. Lehet az egy 

bátorító mosoly vagy akár csak 

egy-két jó szó olyasvalakihez, 

akinek szüksége van rá. Én azt 

gondolom, ez lenne az a néhány 

mondat, amely a legpontosabban 

kifejezi az adventi id szakot és 

annak lényegét.  

Természetesen a kollégiumban is 

van lehet ség részt venni az ad-

venti gyertyagyújtásokon, min-

denki, aki szívesen elmélkedne 

néhány percet a fényl  gyertyák 

körül, jöjjön le, mert igazán érde-

mes egy-két perc erejéig úgy-

mond „magunkba szállni”! 
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Fiatalok a pszichiátrián 

A következ kben egy pszichiát-

rián dolgozó szakápolón vel 

készített interjú olvasható, 

amelyben az interjúalany mesél 

nekünk munkájáról, annak el-

fogadottságáról és az ifjúság-

hoz köt  viszonyáról, az 

egészségügyben dolgozni kívá-

nó fiatalok tájékoztatására. 

Mióta dolgozik az egészségügy-

ben? Mi az Önök f  tevékeny-

ségi köre munkájuk során? 

26 éve dolgozom az egészség-

ügyben, ebb l körülbelül 20 éve 

a pszichiátriai betegek szakirányú 

ellátásával foglalkozom. Legf bb 

tevékenységeink közé tartozik a 

pszichiátriai betegek, mentálisan 

sérült, drog- és alkoholfügg  és 

id s, szellemileg leépült betegek 

ellátása. 

Miért választotta Ön ezt a 

szakirányultságot? Mit gondol, 

mennyire érdekli a mai fiatalo-

kat ez a hivatás? Úgy hallot-

tam, hogy nagy a n vérhiány, 

különösen a pszichiátriai osztá-

lyokon… 

Kedvenc tantárgyam a pszicholó-

gia volt az egészségügyi iskolá-

ban, és ezt az irányvonalat talál-

tam az ehhez legközelebb álló-

nak. Az utánpótlás nagyon mini-

mális, kevesen választják ezt az 

iskolát és még ennél is keveseb-

ben maradnak meg ezen az osztá-

lyon. Nem túl felkapott területe 

ez az egészségügynek. 

Mit gondol, mi lehet az oka en-

nek? 

El ször is félnek a beteganyagtól, 

hiszen ezek mellé a betegségek 

mellé sokszor agresszió is társul. 

Sok a fert  beteg is. Talán ma-

ga a szakma sem ismeri el kell -

képpen a mi munkánkat, sem er-

kölcsileg, sem anyagilag. Még 

kórházon belül is a lenézettek kö-

zé tartozunk, annak ellenére, 

hogy magasan képzett szaksze-

mélyzet dolgozik itt. 

Jogosan félnek a betegekt l 

vagy ez csak túlzás? Ön esetleg 

volt már ilyen jelleg  veszély-

helyzetben munkája során? 

Van alapja, de úgy gondolom, 

meg kell ismerni a betegeket és 

betegségeiket. Kell  türelemmel 

és odafigyeléssel a támadások 

nagy része kiküszöbölhet . Több-

ször is voltam már ilyen helyzet-

ben. Ez általában alkoholos álla-

potban lév  egyénekre volt f -

képp jellemz , amikor beszállít-

ják  ket  a  detoxikálóba  a  

ment sök. 

n fordul el  ezek között az 

alkoholos állapotban lév  sze-

mélyek között fiatal is? k 

ilyenkor hogyan kerülnek be az 

osztályra? 

Igen, sajnos egyre több a fiatal és 

egyre fiatalabb a korosztály. Ami 

leg a hétvégi bulizós éjszakákra 

vonatkozik, mi mindig tudjuk mi-

kor  és  hol  van  „jó  buli”  a  város-

ban. (Mosolyog.) Általában men-

 szállítja ket közterületr l 

vagy szórakozó helyekr l, de 

van, akit a barátn je, barátja, csa-

ládtagja kísér. 

Az átbulizott éjszakákon gyak-

ran jelennek meg fiatalok drog-

problémákkal is? 

Igen, sokszor együtt jár az alko-

hol  és  a  drog.  Már  nem  csak  fü-

ves cigit használnak, hanem egy-

re több kemény drogot is. Volt 

már olyan betegünk, aki azt sem 

tudta, honnan, hogyan, mikor és 

miért került ide, és az ország má-

sik felében lakott egyébként. De 

volt olyan is, aki azt állította, 

hogy valaki folyamatosan intra-

vénásan adagolja neki a kábító-

szert, persze az  tudtán kívül… 
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Van olyan drog, ami most 

„divatban” van? 

Idáig ilyen volt a Gina becenéven 

futó partidrog, de a legújabb 

most az 5.1-es változat. Bár ná-

lunk  a  legújabb  „trend”  nem is  a  

drogozás. Újdonságnak tartott 

módszer - amit a szonda sem tud 

kisz rni -, hogy a lányok vodká-

ba áztatott tampont helyeznek fel. 

Ez nagyon gyorsan felszívódik és 

„kiüti az ember lányát”. 

Úgy veszem észre, ezen a té-

ren a leleményesség határ-

talan. Mit is jelent az 5.1 

pontosan?  

Ötféle drogból készítenek 

egy új drogot. Inkább nem 

részletezném ez mib l áll 

össze. Sokszor az elrettent  

példákat is inkább fel-

használják olyanok, akik még 

nem próbálták ezt ki. Meg-

említeném, hogy egyetlen el-

szívott szál füves cigi is okozhat 

maradandó és kezelend  pszichés 

problémákat.  

Kikre jellemz  ezeknek a fo-

gyasztása? 

Ezek fogyasztása kiváltképp a fi-

atalokra, de f ként az egyetemis-

tákra, f iskolásokra jellemz . 

Volt olyan fiatal egyetemista be-

tegünk, aki pszichológusnak ta-

nult, és azért drogozott, hogy 

megismerje a „másik oldalt” is. 

Elég szomorúan hangzik, hogy 

ilyen sokan nem tudnak ellen-

állni szenvedélyeiknek, és nem 

képesek kulturáltan szórakoz-

ni. Hogy élik meg ezeket a 

problémákat a fiatalok szülei? 

Nagyon változó. Van, aki együtt 

iszik a szül vel, van aki szégyel-

li, és van, aki nem vesz tudomást 

arról, hogy problémás a gyereke. 

Volt már rá példa, hogy a beteg-

látogatás során a fiatal meglopta 

saját édesanyját, mert drogra kel-

lett neki a pénz, rögtön amint ki-

kerül az osztályról. Már pár alka-

lommal használt drogok is ko-

moly függ séget okozhatnak, 

amit fel kell ismerni és kezelni 

kell. A legtöbb szül  nem tud mit 

kezdeni a helyzettel és sajnos el-

lene tenni  sem tud,  mert  már fel-

tt korú a gyereke. Nem kény-

szerítheti elvonóra. A detoxikáló-

ba bekerült fiatalok szüleit, ha 

tudjuk, felhívjuk, hogy ne aggód-

janak, ha esetleg várnák haza a 

fiatalt, hogy tudják, éppen merre 

van.  

A kemény munka mellett Ön is 

két gyermek szeret  édesanyja. 

Szokott mesélni nekik ezekr l a 

fiatalokról? 

Természetesen mesélek a mun-

kámról és bízom benne, hogy 

k ezt  felfogják,  felmérik,  és  

nem kerülnek ilyen helyzet-

be. Mellékesen borzasztó le-

het egy ilyen telefonhírt kap-

ni, hajnalok hajnalán… 

Biztosan így lesz. Remélem 

ezzel a beszélgetéssel nem-

csak ennek a munkának a 

jelent ségére sikerült fel-

hívni a figyelmet, hanem 

arra is, hogy a fiatalok figyelje-

nek oda önmagukra és egymás-

ra. Köszönöm szépen az inter-

jút, és ahogy az osztályon 

Önöknél szokás: „kevés mun-

kát kívánok” a továbbiakban. 

Én is köszönöm a lehet séget. 
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Olyan város Kolozsváros... 
Újabb tizenegy szegedi hallgató 

érezhette magát kolozsvári di-

áknak csaknem egy hónapig az 

SZTE EHÖK és a Babe -Bolyai 

Tudományegyetem együttm -

ködésének köszönhet en. 

Az SZTE EHÖK Mobilitás prog-

ram keretein belül minden sze-

meszterben pályázhatnak a diá-

kok egy-egy külföldi áthallgatás-

ra. Révkomárom, Odessza, Mál-

ta, Krakkó, illetve Kolozsvár kö-

zül választhatnak a hallgatók, 

akik egy motivációs levél, prog-

ramterv (esetleg tanári ajánlás) és 

megfelel  tanulmányi átlag alap-

ján nyerhetik el az áthallgatást. 

(Ld. a novemberi szám 21. olda-

lán – a szerk.) A kollégiumot, az 

étkezést és a szervez k által szer-

vezett programokat a fogadó 

egyetem intézi, az útiköltséget 

pedig az SZTE, így a költségek 

nem megterhel ek. Az iskolából 

való kimaradás 

sem okoz gondot, 

mert  az  EHÖK  ad  

igazolást az uta-

zásról. 

Így vehettünk részt 

ebben a szemesz-

terben a kolozsvári 

áthallgatáson, ahol 

három hetünk volt arra, hogy mi-

nél többet magunkba szívjunk a 

város hangulatából. A kolozsvári 

szervez ink gondoskodtak arról, 

hogy minden oldalról bepillantást 

nyerjünk a kincses város minden-

napjaiba. A pezsg  egyetemi élet, 

amit sok kulturális program is 

színesített, nem hagyott egy perc-

nyi pihen t sem, de ezt a legke-

vésbé sem bántuk. 

A Babe -Bolyai Tudomány-

egyetemen 22 kar m ködik, eb-

l 18 karon magyar oktatás is 

folyik, így nyelvi problémák nem 

merültek fel az órákon. Hihetetle-

nül hasznos volt bejárni az el -

adásokra, rengeteget tanultunk, 

akár olyan témákról vagy tár-

gyakról is, amelyekr l itthon nem 

biztos, hogy valaha hallanánk. A 

professzorok rendkívül készsége-

sek voltak, egyikük még azt is 

felajánlotta, hogy elkísér bennün-

ket egy sétára, hogy megmutassa 

a város nevezetességeit, és isko-

lán kívül megrendezett el adáso-

kat is ajánlottak, ilyen volt példá-

ul Tekn s Miklós Pulitzer-

emlékdíjas fényképész el adása. 

A város történelmével több ízben 

is megismerkedtünk. A belváros-

ban sétálva mindennap elhalad-

tunk Mátyás király szül háza, il-

letve a f téren álló Mátyás-

szobor el tt. Az ott él  magyarok 

 akik a város körülbelül ötödét 

teszik ki – is élhetnek gond nél-

kül magyarként, ápolva és rizve 

az erdélyi kultúrát. A Kolozsvári 

Állami Magyar Színház társulata 

mindig teltház el tt játszik, s t, a 

román lakosság egy része is a 

magyar színházat preferálja a ro-

mánnal szemben. (Az el adások 

feliratosak, így k is élvezhetik 

az el adásokat.) 

Kolozsvár, Mátyás szobra 

Székelyk  
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Ezen kívül ellátogattunk történel-

mi és m vészeti el adásokra, jár-

tunk a Kolozsvári Rádió stúdiójá-

ban, és több templomba is betér-

tünk. Szervez ink többször vittek 

minket táncházba, és a legjobb 

magyar egyetemisták által látoga-

tott vendéglátóipari egységet is 

sikerült felfedeznünk (meg-

súgjuk: Bulgakov). Megkóstoltuk 

a legjellegzetesebb erdélyi étele-

ket, amelyeket az egyetemi kan-

tinban és a Bulgakovban is rend-

szeresen fogyasztottunk. Az 

egyetem b ven ellátott bennünket 

kajajeggyel, így többször ettünk 

puliszkát (szalonnával a legfino-

mabb), padlizsánkrémet és 

micset (f szeres kolbász, roston 

sütve – a szerk.) is. 

Számunkra a legmeghittebb az a 

három nap volt, amit Torockón 

(román nevén Rimetea) töltöt-

tünk, ami a Világörökség része, 

nem véletlenül. Egy ötszáz f s, 

szinte teljesen magyarok lakta te-

lepülésr l van szó, amit hegyek 

vesznek körbe, így 

nyugodtan nevezhet-

jük a béke és nyuga-

lom völgyének. A za-

jos nagyváros után 

nekünk legalábbis ezt 

jelentette. A második 

napon felmásztunk a 

Székelyk re, ahonnan az egész 

falura és környékére ráláttunk. 

Amikor délután visszaértünk a 

szállásunkra fázósan és fáradtan, 

a szobákban már bef tött a házi-

néni, így nem volt más dolgunk, 

mint élvezni a puha ágy melegét 

és hallgatni a t zön ropogó faha-

sábok hangját. Kevés volt három 

nap ebb l az idillb l. 

Az utolsó héten a tordai sóbányá-

ba szerveztünk kirándulást. Min-

den korosztály jól érezheti ott 

magát, hiszen sportpálya, ping-

pongasztalok, játszótér és óriás-

kerék is várja a látogatókat. Mi a 

csónakázást próbáltuk ki a bá-

nyatavon, ami a maga környeze-

tével inkább 

emlékeztetett 

bennünket egy 

sci-fi film 

helyszínére, 

mint a való 

életre. A leg-

érdekesebb a 

Mária Terézia-

terem volt, ahol kit  az akusz-

tika. Bármit kiabáltunk, legalább 

kilencszer hallottuk vissza a saját 

hangunkat. 

A három hét elteltével, nehéz 

szívvel szálltunk fel a vonatra, de 

abban biztosak voltunk, hogy 

visszatérünk még Kolozsvárra. 

Csak ajánlani tudjuk mindenki-

nek, hogy vegyen részt áthallga-

táson tanulmányai során legalább 

egyszer. Menjetek, okosodjatok, 

szerezzetek sok barátot és tapasz-

talatot, és legalább annyi pozitív 

élménnyel gyertek haza, mint 

amennyit mi szereztünk Kolozs-

váron! Legyetek bátrak, ne félje-

tek jelentkezni, mert csak nyer-

hettek ezzel a programmal! Kö-

szönjük a SZTE EHÖK Külügyi 

Bizottságának és a Babe  – Bo-

lyai Tudományegyetemnek éle-

tünk egyik legszebb három hetét! 

Torockó 

Torockó 

Fotók: Csányi Mónika 
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Az álmok birodalmáról 
Az álmok misztikus világa mind-
nyájunk érdekl dését kivívja, örök 
téma az emberek mindennapjai 
során. Bizonyára mindenkivel el -
fordult már, hogy egy reggelen 
úgy ébredt, hogy els  gondolata az 
volt: „Jézusom! Milyen furcsát 
álmodtam!”  

Valójában az álom az „emberiség 
kultúrtörténetének kimeríthetetlen 
témája”. Az ókori id kb l is jó né-
hány írás maradt ránk, melyek azt 
bizonyítják, hogy mindig is nagy je-
lent séggel bírt. seink úgy hitték, 
álmaik képet festenek jöv jükr l, 
próféciát, jóslatot láttak bennük.  

Manapság ha megkérdezzük az em-
bereket, hogy miért foglalkoznak ál-
maikkal, gyakran azt a választ kap-
juk, hogy meger sítést, valamilyen 
figyelmeztetést várnak t lük, egy 
irányt, melynek mentén elindulhat-
nak életükben. Napjainkban, ahol 
egy olyan világban élünk, melyet az 
egyre növekv  szabadság, illetve a 
kontroll elvesztését l való félelem 
jellemez, sokunknak szüksége van 
az álmok adta sugallatokra. Mivel a 
külvilágtól gyakran nem kapunk út-
mutatást, ezért olykor bels  világunk 
felé fordulunk, az álmok birodalmá-
hoz, mely csak akkor fedi fel el t-
tünk titkait, ha hajlandóak vagyunk 
újra és újra értelmezni a t le jöv  
üzeneteket. 

Mikor elalszunk, hamarosan megje-
lenhetnek az álomképek, melyek ké-
pesek arra, hogy feltárjanak minket 
éppen foglalkoztató, aktuális élet-
helyzetünkb l származó érzelmeket. 
Olyan érzésekr l van szó, melyek-

nek legtöbbször nem is vagyunk tu-
datában, de ébredésünk után mégis 
érezzük er s hatásukat, akár egész 
napon át. Ugyanez megtörténik for-
dítva is: a napi események befolyá-
solják azt, hogy mir l álmodunk.  

Nem véletlenül nevezi az álmot 
Freud „a tudattalanhoz vezet  királyi 
út”-nak, a nem tudatos lelki folya-
matok gyümölcsének. Ha érdekl dé-
sünket valóban az álmok megértésé-
nek irányába fordítjuk, segíthetnek 
nekünk a változásban, abban, hogy 
nehéz er k fogságából szabadulhas-
sunk, és hogy újra megteremthessük 
önmagunkat. Ugyanis az álom való-
jában összefonódik éber világunk 
történéseivel, akárcsak múltunkkal 
vagy jöv nkkel, személyiségünk kü-
lönböz  kifejez déseivel, vágyaink-
kal, problémáinkkal, konfliktusaink-
kal. Azonban fontos hozzátenni, 
hogy az álmok elemzése nem való-
sulhat meg egyszer en álmosköny-
vek segítségével, melyben egy-egy 
jellemz bb képhez társítanak egy-
egy adott jelentést; ugyanis álmaink 
nagyon egyediek, s ha még álmo-
dunk is hasonlóról, mint mások, ak-
kor sem értelmezhet k ilyen babonás 
alapon. 

Jung - a pszichológia másik híres 
alakja - arról beszél, hogy gyakran 
elhanyagoljuk személyiségünknek 
bizonyos részeit, miközben valójá-
ban fontos lenne, hogy megéljük 
ezeket is. Jung szerint az álmok a 
„lélek természetes kifejez dései”, és 
sok közülük énünknek ezt az álta-
lunk letagadott, illetve nem ismert 
oldalát jeleníti meg. Ha id t szánunk 
ezek megértésére és feldolgozására, 

az személyiségünk kiteljesítéséhez 
vezethet hosszútávon. Az álmok se-
gítenek nekünk abban, hogy jobban 
megismerjük önmagunkat, megért-
sük emberi kapcsolatainkat. Ugyan-
akkor mindig belecsöppenhetünk 
olyan álmokba is, melyek számunkra 
megfejthetetlennek t nnek. De ép-
pen titokzatosságuk miatt vonzanak, 
és tovább hajtanak bennünket az ér-
telmezéshez, ahhoz a vágyhoz, hogy 
személyiségünket fejlesszük.  

Abban az esetben, mikor érdekes 
álommal találkozunk, gyakran meg-
állunk, újra átéljük. Néha érdemes 
esetleg leírni, elolvasni, esetleg meg-
osztani valakivel, aki szintén érdek-

dik a téma iránt. Megéri a fáradtsá-
got, rendkívül izgalmas átgondolni, 
megbeszélni, mit is jelenthet, és mit 
szeretne megmutatni nekünk jelenle-
gi élethelyzetünkben.  

Kívánok Nektek szebbnél szebb 
álmokat! 

(Cikkemhez felhasználtam Verena 
Kast Álmok cím  könyvét, illetve 
Árkovits Amaryl-Osváth Péter Az 
álom alagútján cím  könyvéb l 
Koltai Mária Az álomfejtés mitikus 
története cím  írását.)  
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Eretnekek 
Hevesi Sándor Chesterton-tanulmánya nyomán 
1905-ben a londoni könyvpia-
con egy különös munka jelent 
meg, mely az intelligens angol 
közönséget hihetetlen lázba 
hozta. 

A szerz t már addig is mint ele-
ventollú, érdekes újság- és szép-
írót ismerték, de új kötete, mely-
nek már a címe is furcsa volt és 
szinte provokatív (Eretnekek), rá-
terelte  a  figyelmet  az  akkor  31  
esztend s szerz re. Chesterton a 
legkit bb és legnépszer bb an-
gol írókat fogta perbe, Kiplinget, 
Shawt, Wellst és még néhány ki-
válóságot úgy állított a világ elé 
mint eretnekeket. 

Az emberek nem tudták, bosz-
szankodjanak-e vagy inkább ne-
vessenek. Hogyan beszélhet vala-
ki eretnekségr l a 20. században, 
s f képpen hogyan beszélhet 
eretnekségr l egy világi ember 
egy teljesen világias munkában? 
Jelenségnek, tünetnek is érdekes 
volt ez a könyv, amelyben egy 
nagy kultúrájú, ízig-vérig modern 
angol író az eredeti katolicizmus 
életrevalóságát hirdeti akkor, 
amikor száz meg száz kit  el-
me szorgoskodik azon, hogy ho-
gyan lehetne a katolicizmust, itt 
is, ott is megnyirbálva és lefarag-
va, kiegyeztetni a modern hala-
dással és tudománnyal. 

Chesterton katolicizmusa egy 
életküzdelem eredménye, az  

véleménye forradalmi. A katoli-
cizmust  nem tanulta, hanem 
felfedezte. Azt hitte, hogy valami 
új, forradalmi eszmére bukkant, s 
csak azután vette észre, hogy a 
kereszténység mindenben meg-
el zte, s a katolikus egyház min-
dent felfedezett – jóval el bb. 

Chesterton fejtegetéseinek magva 
az, hogy a régi, keresztény ha-
gyomány, ahogy az egyházban 
kiépült és fennmaradt, a gyakor-
latban még sem fölhasználva, 
sem pedig kimerítve nincsen. 

Ezzel a tradícióval szemben a 
modern gondolkodók és a mo-
dern szekták – ezek az eretnekek 
– sokkal tökéletlenebb, gyengébb 
és egyoldalúbb reformokat aján-
lanak és Chesterton furcsának, 

t nevetségesnek találja, hogy 
reformálni akarnak ott, ahol a ré-
gi jó még nincs teljesen 
kipróbálva.  

Az összes modern reformtörek-
véseket betegnek érzi, mert csak 
a jöv be néznek, a múltnak pedig 
hátat fordítanak. Ezek a re-
formtörekvések egyoldalúak, 
túlzóak. 

Például a középkorban voltak pa-
pok, akik nem harcoltak, szerze-
tesek, akiknek nem volt magántu-
lajdonuk, remeték, akik nem ittak 
bort, anachoreták, akik nem ettek 
húst és szentek, akiknek lelke 

e l e ven e n  
szállt ki a 
testükb l.  
De Tolsz-
toj azt akarja, hogy senki se har-
coljon. Shaw azt akarja, hogy 
senkinek se lehessen magántulaj-
dona, Mr. Salt azt akarja, hogy 
senki ne egyen húst, s Mr. Eddy 
azt akarja, hogy senkinek se le-
gyen teste és senki se forduljon 
orvoshoz. Rettenetes volna a vi-
lág, ha csupa Tolsztojból állna, 
pedig Tolsztoj éppen ezt kívánja; 
ugyanakkor például Szent Jero-
mos nem kívánta azt, hogy a vi-
lág csupa Szent Jeromosból 
álljon. 

Mindaz, amit a mai emberek, a 
legkit bb és legnépszer bb 
írók és szociológusok a jöv re 
nézve ajánlanak és követelnek, 
els sorban azért haszontalan, s t 
hasznavehetetlen, mert mindegyi-
kük mást javall. S t ebben a te-
kintetben olyan végzetes ellenté-
tek vannak köztük, hogy amit 
egyik a biztos gyógyszernek 
mond, a másik ugyanolyan fana-
tizmussal és meggy déssel ha-
lálos méregnek titulál. Vala-
mennyi reformátor a társadalom 
bajáról és betegségér l beszél, 
ám diagnózisuk homlokegyenest 
ellenkezik.  

Olyan orvos még nem akadt a vi-
lágon, aki azzal a programmal 
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állt volna el , hogy neki újfajta 
emberre van szüksége, más 
szemrendszerre, a lábak másféle 
elhelyezkedésére. Az ugyan meg-
esik, hogy a kórházból egy em-
bert fél lábbal küldenek haza, de 
az senkinek nem jut eszébe, hogy 
extra lábbal szerelje fel. Az or-
vostudomány beéri a normális 
emberi testtel, s mindig csak azt 
iparkodik helyreállítani. A mo-
dern szociológia ellenben éppen-
séggel nem éri be a normális em-
beri lélekkel: mindenféle fantasz-
tikus „lélekkel” kínálja az embe-
riséget, mint a kufárok. Egy an-
gol szociológus például azt 
mondta, hogy inkább a fogát hú-
zatná ki, mintsem megváljon a 
magántulajdon eszméjét l. Shaw 
szemében viszont a magántulaj-
don nem is fog, hanem egyene-
sen fogfájás. A modern szocioló-
gusok csak abban egyeznek meg, 
mi a rossz, arra nézve azonban, 
hogy mi a jó, állandóan ki akar-
ják kaparni egymás szemét. 

Ezzel a bábeli z rzavarral szem-
ben Chesterton szerint egyetlen 
egy biztos etikai rendszer van, 
amely nemcsak hogy idejétmúlt 
volna, hanem ellenkez leg; csal-
hatatlan irányt  a jöv  felé: ez az 
eredeti katolicizmus. 

A modern ember fél a keresz-
ténységt l és a múlttól. Senki 
sem beszél arról, hogy mi történt 
egykor, hanem csakis arról, hogy 
mi fog történni. A modern ember 
nem rzi már dédapja emlékét, 

ellenben buzgón írja dédunokájá-
nak kimerít  és hiteles életrajzát. 

Walter Scott a 19. század elején a 
múlt regényeit írta, H. G. Wells a 
20. században a jöv  regényeit. A 
modern lelket hajszolja valami a 
jöv  felé. Nemcsak a fáradtság, 
hanem a félelem is, amellyel 
visszatekint a múltba. És nem-
csak attól fél, ami a múltban 
rossz  volt,  hanem  attól  is  retteg,  
ami jó és szép volt benne. Annyi 
ragyogó tett volt a múltban, ame-
lyeket nem tudtunk folytatni; 
annyi nyers h siesség, amelyet 
nem tudtunk utánozni; annyi 
nagyszer  építkezés, harci dics -
ség, amely fenséges és patetikus 
a mi szemünkben. Bemenekül-
tünk a jöv be, mert nem tudunk 
versenyezni nagyapáinkkal. 

Nem az új nemzedék kopogtat a 
mi ajtónkon,  hanem a régi.  A jö-

vel foglalkozni nagyon olcsó 
és könny  dolog. Kedves dolog a 
gyermekkel játszani, kiváltkép-
pen a még meg sem született 
gyermekkel. A jöv  fehér fal, 
amelyre minden ember ráírhatja a 
nevét, amilyen nagy bet kkel 
akarja; a múlt fala azonban tele 
van olvashatatlan karcolásokkal, 
mint például Platón, Mikszáth, 
Michelangelo. A jöv t olyan kes-
kenyre szabhatom, mint amilyen 
magam vagyok, de a múlt olyan 
széles és élénk, mint maga az 
emberiség. A modern ember 
egész magatartása így értelmez-
het : az emberek kitalálnak új 

ideálokat, mert nem mernek a ré-
giek alapján élni. Lelkesülten 
néznek  a  jöv be,  mert  félnek  a  
múltba tekinteni. 

Chesterton legsúlyosabb vádja a 
mai ember ellen az, hogy nincs 
filozófiája, nincs határozott irá-
nya, nincs dogmája. Régen ugyan 
megesett, hogy valakit az eszméi 
miatt megégettek, ennél azonban 
a modern világban sokkal rosz-
szabb dolog történik: az embe-
reknek már egyáltalán nincs esz-
méjük. Ahogyan az író egy másik 
helyen írja: „Minden fontos, csak 
a mindenség nem”. És csak-
ugyan. Megszoktuk, hogy min-
denben csak a részleteket nézzük. 
„Fontos, hogy mi a véleménye 
valakinek a motorkocsikról, az is 
fontos, hogy mi a véleménye va-
lakinek Botticellir l, de az nem 
fontos,  hogy  mi  a  véleménye  a  
dolgok összességér l.” 

„A régi korlátozás mindössze 
annyit jelentett, hogy csakis a hit-

nek volt megengedve a vallás-
ról való vitatkozás. A modern 
szabadság pedig annyit jelent, 
hogy a vallásról vitatkozni senki-
nek sincs megengedve. Az 
egyenjogúsítás eredménye az, 
hogy a szentet is éppúgy bezártuk 
a hallgatás tornyába, mint az 
eretnek vezéreket. Azután pedig 
bátran beszélgetünk az id járás-
ról, és ezt úgy nevezzük, hogy a 
vallásfelekezetek teljes szabadsá-
ga.” 
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Szegedi Jazz Napok 2011 
Szegeden idén is megrendezték 

a már hagyományosan nagy ér-

dekl dést kiváltó Szegedi Jazz 

Napokat. A viszonylag pénztár-

cabarát árak mellett kiváló 

koncertek kelthették fel a zene-

barátok érdekl dését. 

A program f  attrakcióját az a 

Ron Carter szolgáltatta, aki ifjabb 

korában többek között a jazz le-

gendás alakjával, Miles Davis-

szel zenélt együtt. Mégis egy 

olyan zenekar ejtett ámulatba, 

akiket már a hazai közönség is-

mer,  ez  pedig  Balázs  Elemér  ze-

nekara, a Brotherhood. 

Mivel annyira kiemelkedett ez a 

koncert a többit l, nem is szeret-

ném tovább vesztegetni a szót, 

hanem az err l a koncertr l írt 

beszámolómat tárom elétek: 

„Pat Metheny kedvenc dobosa”, 

Balázs Elemér, illetve bandája; a 

Brotherhood az este második fel-

lép jeként állt fel a színpadra. 

Réges-régi óhajom vált valóra az-

zal, hogy a dobzsenit hallhattam, 

hiszen Elemér játéka valódi kü-

lönlegesség, és bátran állíthatom, 

hogy Borlai Gerg  (a legtehetsé-

gesebbnek tartott jazz-dobos Ma-

gyarországon – a szerk.) mellett 

nemcsak a legnépszer bb, hanem 

a legkeresettebb és legvirtuózab-

ban, legpontosabban játszó dobos 

ma Magyarországon. 

A Brotherhood meglepetéssel 

szolgált, magukkal hozták ameri-

kai koncertkörútjukról (ahol egy 

másik formációban szerepeltek) 

Tim Riest, aki jelenleg a Rolling 

Stones Project szaxofonosa, de 

játszott Stevie Wonder zenekará-

ban is. A Brotherhood nyers, ele-

mi, maszkulin er vel indított. Sa-

ját számokat helyeztek el térbe, 

de  azért  két  feldolgozás  is  meg-

szólalt el adásukban.  

A három fúvós (Koós-Hutás 

Áron  –  trombita,  Zana  Zoltán  –  

szaxofon és Tim Ries) kit en 

egészítette ki a zenei réseket, kel-

en elegáns rezgést biztosított a 

melodikus lüktetésnek az egész 

koncert alatt. A modern main-

stream stílusa ízléses formában 

öltött testet zenei játékukban. A 

trombita puhán, szell sen, a stí-

lushoz kapcsolható különleges 

intonációval, és mégis érdesen és 

férfiasan,  az  egész  zenén  át  mu-

zsikált. Ries és Zana Zoltán vál-

tott szaxofonjátéka kiválóan el-

lenpontozta mind a trombita, 

mind egymás játékát, kiemelve 

az egyéni képességeket. Ries leg-

pompásabb szólója a koncert vé-

géhez közeledve hangzott el, pa-

rolázva a b vel, szabályos pár-

beszédet folytatva, mégis vitat-

kozva — mint amikor a nagy-

papa cinkosan összebeszél serdü-

 unokájával az élet „fontos” 

kérdéseir l.  

És ha már b ! Lakatos Pecek 

Krisztián varázsolt a b  mö-

gött! A körülbelül ötperces, önál-

ló szóló, akárha az aranymetszés 

szabályait követte volna, mégis 

megvolt benne egyfajta rendszer-

telenség, ami ambivalens velejá-

rója volt Pecek muzsikájának. 

Hibátlan ritmuskövetése, kieme-

lései azt a képzetet keltették a 

hallgatóságban, mintha egy rit-

musszekció is lenne mögötte, va-
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lósággal életre keltette a leját-

szott kottafejeket. Ha pedig léte-

zik katarzis, akkor az szökött ki 

közönségb l a szóló végén. Azt 

pedig, hogy a koncertnek ez volt 

a csúcspontja, bizonyítja az a leg-

alább félperces fütty és tapsvihar, 

amelyet az ifjú zenészzseni 

kapott.  

Balázs Elemér mint a zenekar 

motorja kell  alázattal, párat-

lanul, hihetetlen zenei dinamiká-

val és feszességgel vitte az együt-

test, és amib l következ en azt 

mondhatom, hogy Mr. Ries biz-

tosan nem bánta meg, hogy eljött 

Magyarországra zenélni! Elemér 

testvére, Balázs József is remekül 

életre keltette hangszerét, a már 

említett Petrofot. Ha kellett, sírt, 

ha kellett, nevetett, remélt, fájlalt, 

sikított, beszélt, suttogott vagy 

éppen néma volt. 

A Brotherhood nálam megkapta 

a csillagos ötös osztályzatot. Fel-

állásuk, repertoárjuk, játékuk 

minden kétséget kizáróan kielégí-

tette a közönség igényét, és aki 

ezután nem várta meg a világhí-

res Ron Carter könnyed, finom 

trióját, nálam felmentést kap. Én 

megvártam…  

Brotherhood 

„Szélfoszlánybeszáradás” 
A magyar alternatív zene a rendszerváltás el tt és után 

A populáris zenei m fajok 

megjelenésével párhuzamosan 

hamarosan elkülönült egymás-

tól az ún. mainstream és az al-

ternatív, underground zene. A 

magyar underground zene 

aranykorát az A. E. Bizottság, 

a Kontroll Csoport, az Európa 

Kiadó,  az  URH,  a  Trabant,  a  

Vágtázó Halottkémek repre-

ze n t á l j á k  a z  1 9 7 0 -8 0 - as   

években.  

Ebben az id ben Magyarorszá-

gon a zenekaroknak m ködési 

engedély kellett, külföldre egyet-

len ügynökség utaztatta ket, le-

mezt csak egyetlen kiadónál csi-

nálhattak, szövegeiket jóváhagy-

ták, egy tévé és rádió játszotta a 

számaikat, a Kommunista Ifjúsá-

gi Szövetség lapjai írtak róluk. 

Ezen zenekarok m ködése tehát 

ellenkulturális mozgalomnak szá-

mított, így mindenképpen politi-

zált. Az ideológiai megokoltsá-

gon túl jellemz  továbbá a szöve-

gek er s líraisága (elég csak pl. 

Wahorn dadaista vagy Víg Mi-

hály több irányban értelmezhet  

szövegeire gondolnunk).  „Hogy 

merre menjünk részben/ Eldönt-

het  az észben/ Másrészt viszont 

az út kanyarodik/ S így néha té-

len kitavaszodik.” 

Egy alternatív zenei koncert a 

nyolcvanas években tehát ese-

mény, közösséget formáló rituá-
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lé. A Vágtázó Halottkémek pél-

dául minden bizonnyal az els  

magyar experimentális zenekar. 

Koncertjeiken nemcsak dallam és 

szöveg, zene és közönség van, 

hanem egyfajta rituális összeol-

vadás: zenéjüket nem hallgatni 

vagy érteni kell, hanem megélni. 

A közönség nem táncol, hanem 

energiákat szabadít fel.  

A mai underground zenei kultúra 

azonban nem minden esetben lát-

szik folytatni ezt a hagyományt: 

nem jelent ellenkultúrát, nem te-

remt ellenálló eszmei közösséget, 

nem politizál. A rendszerváltás 

után tervgazdaság helyett piac-

gazdaság  épül,  a  párt  helyett  a  

pénz diktál, a zenei infrastruktúra 

korábbi állami monopóliumainak 

vége, pluralizmus van. Bármit le-

het: lázadni, keresni, alkotni. Az 

is megkérd jelez dik továbbá, 

hogy mi számít tulaj-

donképpen alternatív 

zenének ma Magyaror-

szágon: Kispál és a 

Borz, Quimby, Vad 

Fruttik, 30Y?  

Az underground zene 

egyre inkább populari-

zálódik, alternatív jellege csupán 

a valamennyivel intellektuálisabb 

szövegekben érhet  tetten. Az 

underground zene fogalma átérté-

kel dött: ha valamire ma azt 

mondjuk, alternatív, akkor azt 

mondjuk, hogy kevesen ismerik – 

az underground zene 

nem attól rétegzene, 

mert new-wave, dadais-

ta vagy experimentális, 

a zenei formái nem kü-

lönböznek olyan mér-

tékben a populárisabb 

zene formáitól. Tökéle-

tes példája ennek a jelenségnek 

az Isten háta mögött zenekar, 

amelynek zenei alapja a metál 

vagy a progresszív rock, melyek 

tulajdonképpen mainstream kate-

góriák, azonban a szövegekkel és 

apró klubkocsmákban való kon-

certjeikkel az együttes már alter-

natív zenekarnak számít. 

Érdekes tendencia továbbá a va-

laha volt new-wave zenekarok 

újrafelfedezése és egyben popu-

larizálása. Idén került megrende-

zésre az A. E. Bizottság munkás-

ságát feldolgozó kiállítás- és ren-

dezvénysorozat a M csarnokban. 

A. E. Bizottság 

Vágtázó Halottkémek 

Kontroll Csoport 
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Játékkollekció 
A mostani szemeszter egyik sze-
mináriumán különös, de hálás 
feladattal lettünk megbízva: cso-
porttársaimmal karöltve a 60-as, 
70-es, 80-as évek Magyarorszá-
gáról referáltunk, kissé rendha-
gyó módon. Ezúttal nem a törté-
nelemre koncentráltunk, hanem 
megpróbáltuk kicsit közelebb 
hozni két erasmusos spanyol tár-
sunkhoz a magyarságot a retró 
világán keresztül.  

Habár egyikünk sem élt még ebben 
az id ben, szüleink, rokonaink ál-
tal mégis sok-sok személyes törté-
netet sikerült összegy jtenünk. A 
középpontban a kor tárgyai, fo-
gyasztási cikkei és emblémái áll-
tak, amelyek er sen meghatározták 
sokak hétköznapjait, gyerekkorát. 
Közvetetten az enyémet is.  

Szüleim, akik a nagy retró korszak 
idején voltak gyerekek, majd ka-
maszok, több legendával és meg-
annyi használati tárggyal, játékkal 
is szolgálhattak nekem. Az  me-
séiket, valamint Poós Zoltán Szi-
várvány nagyáruház cím  könyvét 
felhasználva útjára indítok egy né-
hány részes Retrovatot, amiben 
ezekb l a forrásokból szemezgetek 
majd. Els  alkalommal a játékok 
birodalmába kalauzollak el benne-
teket, egy rendhagyó id utazás 
keretein belül… 

 

Közlekedési játék 

Többeknek bizonyára rögtön beug-
rik ez a híres, klasszikus lemezjá-
ték. Sok-sok lurkó kedvencér l 
van szó, egy magyar gyártmányú 
készségfejleszt  és rendkívül szó-
rakoztató játékról. A színes fém-
táblán Budapest több nevezetessé-
ge sejlett fel, nem igazán tör dve a 
méretarányossággal: nem is szá-
mít, ugyanis a gyerekek a játék 
után ezer épület közül is képesek 

voltak felismerni a Parlamentet 
vagy az Operaházat. A közlekedési 
játék középpontjában három fel-
húzható járm  – két autó és egy 
Hungária feliratú busz – állt, amit 
a gyerekeknek a kialakított sávok-
ban kellett irányítaniuk, a pálya 
szélén lév  színes „nyelvek” segít-
ségével. A KRESZ szabályait át-
hágva legtöbbször közlekedési ká-
oszba torkollott a mulatság, ám 
mégis rengetegen imádták el-
dönteni a fémjárm vek sorsát.  

Matchbox 

Poós Zoltán könyve szerint normá-
lis kisgyerek nem is létezhetett 
matchbox nélkül. Egyfajta gy jtési 
mánia jellemezte a kicsi és na-

gyobb tulajdonosokat, elég, ha 
apukám példájára emlékszem visz-
sza: gondosan gy jtögette, rend-
szerezte megannyi aprócska 
matchboxát, vagyis eszményien 
megalkotott piciny autóját, amit a 
tervez k tökéletesre álmodtak 
meg, s a kivitelez k ennek eleget 
is tettek. A kis járm vek arányo-
sak, életh ek voltak, megformálták 
rajtuk a legtöbb alkatrészt, és a 
legkülönböz bb márkájú kocsikat 
örökítették meg a szivárvány min-
den színében. Volt közöttük kami-
on, sportkocsi, de hétköznapi jár-
gány is, s köztudott, hogy ezekkel 
még a lányok is el szeretettel 
játszottak. 

Bábel torony 

Nosztalgiajáték, 1982-b l. Ezt a 
leírást találtam a Bábel torony ne-
vezet  játékról, miközben képek 
után böngésztem. A tömör megfo-
galmazás helyesnek t nik, bár so-
kan inkább a Rubik kocka kishúga-
ként tartják számon. Ami biztos, az 
az, hogy a játék lényege a követke-

ben állt: az M&M’s-szer  go-
lyókat kellett helyes színsorrend-
ben kirakni hat oszlopban. A trük-
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kösebb gyerekek szétszerelték a já-
tékot, és hipp-hopp, kirakták a 
színsorokat, de kevésbé türelmetle-
nebb társaiknak sem tartott hosszú 
ideig a megfejtése, persze, némi 

gondolkozás után. Inkább lányos 
játékként definiálják, és ami jó hír 
lehet egykori kedvel inek, az az, 
hogy néhány játéküzlet polcain új-
ra fellelhet . Némiképp megújult 
színekkel és sajnos megkérd jelez-
het  min ségben.  

Mackó 

Kevesen gondolnánk, hogy a világ-
hír  Teddy Bear-nek a 60-as, 70-
es, 80-as években elkészült a ma-
gyar párja. Csak épp ez a változat 
sárga volt és szalmával kitömött. 

Ezt leszámítva sok kislánynak, ta-
lán kisfiúnak is megjelent a szobá-
jában a polcról figyelve vagy az 

ágy szélén ülve, az álmukat vi-
gyázva. Annak ellenére, hogy a 
magyar mackó bundája durva ta-
pintású volt – leszámítva puha tal-
pacskáját – sok gyerek vidáman 
szorította magához az óvodai al-
vásid  során vagy este a lefekvés-
nél. Anyukám révén én is megörö-
költem egy ilyen mackót, aminek 
érdekessége, hogyha vízszintes po-
zíciójából felültettük, „meg-
köszönte”. Legalábbis gyerekként 
így hittem. Igazából csak valami-
lyen kivehetetlen búgó hangot hal-
latott, a pocakjában elrejtett szer-
kezetnek köszönhet en. A játék 
min ségét még külön kiemelném, 
ugyanis az otthon lév  mackó el-
vesztett fél szemét leszámítva a 
mai napig kit  egészségnek 
örvend.  

A ma már retrónak, az adott kor-
ban viszont újdonságnak számító 
játékok sorát még hosszan sorol-
hatnánk. A lista szinte végtelen, 
elég, ha szüleink törpeautójára, 
holdrakétájára, gombfoci készleté-
re vagy ugráló békájára gondolunk. 
Zárásként kiragadnék még egy 
közismert példát, a sokunk éjjeli-
szekrényén gyerekkorunkban fel-
lelhet  kutyás perselyt.  

Kutyás persely 

Habár a játékot külföldi minta ins-
pirálta – erre utal az elrejtett 
Foreign-felirat –, a kutyás motí-
vum mégis magyar. A színes fém-
persely elején egy nagy szem , 

sárga eb virított, s ha a gyerk cök 
elhúztak egy kis fogantyút, az rög-
tön nyelvet öltött rájuk. Persze 
nem hiába: e piros nyelvre kellett 
ráhelyezni a fémpénzeket, türelme-
sen, egyesével, hogy a h  ház rz  
sorban elnyelje, ezáltal meg rizze 
nekünk. A mindig szolgálatkész 
kiskutya mellett kék tálja díszel-
gett, míg a persely hátoldalán az eb 
kölykei üldögéltek egy kosárká-
ban, egy bájos, pöttyös nyakken-

s kandúr társaságában. A persely 

kedves, ám kissé egyszer  kivitele-
zése vitathatatlan, ahogy az is, 
hogy mennyi ideig volt spórolt 
pénzünk biztonságban. Nem kell 
az enyveskez  testvérkékre gon-
dolnunk, ugyanis elég, ha a kezün-
ket a szívünkre tesszük és bevall-
juk: bizony rájárogattunk erre a 
pénzforrásra, hogy aztán az iskolá-
ból hazafelé jövet a közeli ABC-
ben Donald rágóra, Kojak nyalóká-
ra, Limo pezsg porra vagy Sport 
szeletre váltsuk. De ez már egy 
újabb történet, amit majd a követ-
kez  Retrovatban mesélek el 
nektek…  
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Kollégiumi folyóiratok 
Talán nem mindannyian tudjátok, 

de abban a szerencsés helyzetben 

vagyunk, hogy kollégiumunknak 

számos mértékadó irodalmi folyó-

irat jár, melyekb l a földszinti ol-

vasóban mindenki kedvére 

„mazsolázhat”. 

Csak hogy pár jelent set említsek: 

Tiszatáj, Jelenkor, Forrás, Új forrás, 

Alföld, Pannonhalmi Szemle és 

Vigilia. Ezek közül három folyóira-

tot emelnék most ki, melyeknek no-

vemberi számuk valamilyen apropó-

hoz köthet .  

Kezdeném a Tiszatájjal, lévén sze-

gedi lap, 1947 márciusa óta jelenik 

meg itt. Egyszerre irodalmi, m vé-

szeti, társadalmi és tudományos fo-

lyóirat is. A novemberi számban ta-

nulmánysorozat olvasható A Mik-

száth-befogadás irányairól, és egy is-

meretlen Németh László-levelet is 

közöl, melyet Veres Péterhez (író, 

politikus, honvédelmi miniszter) írt. 

De ezek mellett én mindenkinek 

ajánlom Fodor Ákos haikuit és 

Juhász Ferenc m vét is.  

A Forrás cím  szépirodalmi, szocio-

gráfiai és m vészeti folyóirat no-

vemberben Buda Ferenc költ , m -

fordító 75. születésnapja alkalmából 

(ugyanis 1936. november 3-án szüle-

tett) közöl számos tanulmányt, to-

vábbá a költ  verseit. Különösen 

megkapó, hogy mindezek mellé a 

folyóirathoz csatolták még a szerz  

kéziratos verses füzetének másolatát 

és hat fényképet is. 

A Vigilia, mely f ként a keresztény 

értelmiség kedvelt folyóirata, no-

vemberi számában megemlékezik a 

duplán is évfordulós Pilinszky Já-

nosról (1921. november 25. – 1981. 

május 27. ) Pilinszky János 

emlékezete címen. Az elemzések, 

értekezések mellett olvashatunk ed-

dig nagy valószín séggel ismeretlen 

veket, illetve a költ  levelezéseit 

is (többek között Sík Sándorral vál-

tott pár levelet, aki egyetemünk 

professzora volt).  

Meg kell még említeni az Alföld iro-

dalmi, m vészeti és kritikai folyóira-

tot is. Ebb l számomra Marno János 

versei, és Dobos István Édes Anna-

elemzése volt a legérdekesebb, ezért 

mindenkinek javaslom az olvasását. 

Természetesen nem csupán ezek a 

lapok járnak a kollégiumnak, ez egy 

rövid áttekintés. Az aktuális számok 

az internetr l is elérhet k, de mint 

mondtam, abban a kiváltságos hely-

zetben vagyunk, hogy csak le kell 

mennünk a magasföldszintre, és ked-

vünkre olvashatjuk a legfrissebb 

számokat. 

Buda Ferenc 

Mikszáth Kálmán 
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Móra Ferenc Hallgatói Egyesület 
Az SZTE Móra Ferenc Kollégi-

um Kollégiumi Bizottsága 2011 

júniusában hallgatói egyesület 

létrehozását kezdeményezte, 

amelyet a Csongrád Megyei Bí-

róság 2011. október 12-én köz-

hasznú szervezetként nyilván-

tartásba vett, a döntés pedig 

november 3-án joger re 

emelkedett.  

Az egyesület céljai között szere-

pel a Móra Ferenc Kollégium ha-

gyományainak rzése és ápolása; 

el adások, szemináriumok, vita-

estek, könyv- és folyóirat-

bemutatók szervezése; a hagyo-

mányos kollégiumi közösségi, 

kulturális rendezvények támoga-

tásával a szabadid  kulturált el-

töltésének biztos ítása;  az 

egészséges életmódra nevelés 

szellemében a testmozgással, 

testkultúrával kapcsolatos foglal-

kozások indítása; sportnapok, 

bajnokságok szervezésében, le-

bonyolításában és díjazásában 

való aktív részvétel.  

Az egyesület létrehozásában sze-

repet játszott, hogy a kollégium 

rendkívül gazdag szakmai, kultu-

rális kínálatát, szolgáltatásait sze-

rettük volna továbbra is meg riz-

ni, b víteni, ugyanakkor a csök-

ken  támogatás, az egyre romló 

financiális feltételek egyéb forrá-

sok bevonását tették szükségessé. 

Az elfogadható mérték  tagdíj, 

az egyesületi formából fakadó ru-

galmasabb m ködés és pályázási 

lehet ségek ezen célok megvaló-

sítását segíthetik el . 

2011 szét l eltöröltük a kulturá-

lis és a hálózatfejlesztési hozzájá-

rulást, így kollégistáink a hallga-

tói egyesületbe való belépéssel a 

kollégiumi alapszolgáltatásokon 

kívüli szolgáltatásainkat kedve-

bb feltételekkel vehetik igény-

be. Az egyesület azonban csak 

akkor éri el célját, ha jelenlegi 

hallgatóink közül minél többen 

tagjaivá válnak.  

Jelenlegi kollégistáink rendes 

tagként léphetnek az egyesületbe, 

ami azon kívül, hogy támogatják 

a kollégium szakmai, kulturális 

és közösségi életét, egyéb szol-

gáltatások térítésmentes igénybe-

vételét is jelenti, volt kollégistá-

ink pedig pártoló tagokként le-

hetnek az egyesület tagjai, ami a 

volt kollégiumi alma mater támo-

gatása mellett terveink szerint 

egyéb kedvezmények igénybevé-

telére is jogosíthat.  

Az egyesületi tagsággal névre 

szóló tagkártya jár, amely a ked-

vezmények, térítésmentes szol-

gáltatások igénybevételére jogo-

sít. A tagdíj 1500 forint/félév, 

pártoló tagok esetében a banki 

költségek minimalizálása érdeké-

ben célszer nek tartanánk az évi 

egyszeri utalást. A MFHE Alap-

szabálya lehet vé teszi, hogy tag-

jaink magasabb összeg  tagdíjjal 

is támogathassák az egyesületet.  

Pártoló tagok a tagdíjat a mellé-

kelt számlaszámra fizethetik be: 

Számlaszám: OTP Bank 

11735005-20553665, kérjük az 

utalásnál a megjegyzéshez beírni 

a nevet, címet és tagdíj szót! 

Pártoló tagok esetében kérjük a 

kitöltött jelentkezési lapot a kö-

vetkez  címre küldeni: 

Móra Ferenc Hallgatói  

Egyesület 

6726 Szeged, Közép fasor 31-33. 

A Belépési Nyilatkozat (Tag-

felvételi Kérelem) letölthet  a 

kollégiumi honlapról. 



Móra Nyúz Közérdek  közlemény 2011. december 

34 

Szénszünet az egyetemen 
Mint ahogy már hírt adtunk 

róla, az SZTE Dékáni Kollégiu-

mának döntése alapján az 

egyetemi épületek 2011. decem-

ber 23-tól 2012. január elsejéig 

zárva lesznek. 

A Móra Ferenc Kollégiumból is 

ki kell költözni minden kollégis-

tának legkés bb december 23-án, 

pénteken délután 2 óráig!  

A kollégiumban megmarad az 

áramszolgáltatás, tehát a h gé-

pek m ködni fognak. A f tést kb. 

10-12 C fok körül állítják be. Az 

épületben senki sem tartózkod-

hat, portaszolgálat sem lesz. 

Visszaköltözni január 1-jén, va-

sárnap  délután  4  órától  lehet.  A  

kiesett napok miatt a januári kol-

légiumi díj arányosan kevesebb 

lesz. 

A szénszünet ideje alatt általá-

nos, nagyhatású rovarirtást vég-

zünk a kollégiumban.  

Az él sköd irtás sikere érdeké-

ben nyomatékosan kérjük a kol-

légistákat, hogy távozáskor hagy-

ják úgy a kollégiumi szobákat, 

ahogy egyébként rendeltetéssze-

en használni szokták. Tehát 

kivételesen azt kérjük, ne ágyaz-

zanak  be,  ne  pakolják  be  a  szek-

rénybe azokat a dolgokat, melye-

ket egyébként is kint szoktak tar-

tani. A szekrényajtókat is hagy-

ják nyitva. Élelmiszert azonban 

ne hagyjanak elöl természetesen. 

A rovarirtást végz  szakembere-

ket minden esetben, minden szo-

bába az igazgatón  és a gond-

nokn  fogja végigkísérni.  

A használt szer min ségbiztosí-

tással rendelkezik, számtalan 

intézményben – kollégiumokban, 

szállodákban is – sikeresen alkal-

mazták Szegeden és országszerte. 

Egészségre nem ártalmas, az em-

beri szervezetre semmilyen káros 

hatása nincs. 

A szénszünet alatt a kollégium 

biztonságát az Egyetem Bizton-

ságszervezési Osztálya biztosítja. 

Természetesen arra kérünk min-

denkit – ahogy ezt a mindennap-

okban is kérjük –, hogy pénzt, 

iratokat, ékszereket ne hagyjanak 

a szobákban. 

Fontos kérés, hogy a szobából 

utolsóként távozó csukja be a 

küls  ajtót, majd feltétlenül adja 

le a portán! A küls  ajtók kulcsa-

it a portán kell elkérni. A küls  

ajtók kulcsait a szénszünet alatt a 

kollégiumon kívül, kijelölt biz-

tonsági helyen fogják rizni. 

A rendkívüli helyzet adott, min-

denkit kérünk fegyelmezett be-

tartására. Köszönjük az együtt-

ködést és a megértést! 

A tanulmányokkal kapcsolatos 

információk: 

A 2011. december 27. és 31. kö-

zötti id szakra nem lehet vizsgát 

hirdetni egy oktatási egységben 

sem. 

A rendes vizsgaid szakból kies  

négy nap pótlására 2011. decem-

ber 13-16. között az egyes okta-

tási egységek vizsgát hirdethet-

nek meg. 

A vizsgaid szak többi része 

(beleértve az UV-id szakot) a 

tanév id beosztásának megfele-

en változatlan marad. 

Az oktatási igazgatóság az ETR 

felületén id ben korábbra hozza 

a vizsgahirdetés, a teljesítési lap 

nyomtatás és a vizsgajelentkezés 

kezdetét, hogy a vizsgáztatás 

rendje zavartalan legyen mind az 

oktatók, mind pedig a hallgatók 

számára. 
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Kedves Olvasók! 

Ismételten néhány képrejtvényt közlünk fejtörésként. Jó szórakozást hozzá! 

A novemberi szám megfejtései: 

1. karalábé  2. patak  3. halász  4. Móra Nyúz  
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Szerz k: Benedek Leila, Csík Réka, Csizmadi Csilla, Farkas Levente, Gódor Nikoletta, Hegedüs István, Katona-Kiss 
Atilla, Kiss Máté, Kubitsch Rebeka, Legát Csaba, Lengyel Nóra, Mikes Noémi, Nyerges Ábel, Orsós Klára, Sörös 
Borbála, Szabados Gabriella, Tölgyes Arabella, Veres Patrik, Vrazsovits Rita 
Borítóterv: Kiss Máté 
Képek, illusztrációk: Bíró Gyöngyvér, Csányi Mónika, Hadzsy János, Hornyik Anna, Mándoky Kollégium, 
Mészáros Tibor, Nagy Zsuzsanna, Szemjonov Krisztina 
A további képeket internetes oldalak segítségével közöltük: 
artpool.hu; deliszo.hu; filmkultura.hu; fisz.hu; goralgondnale.blogspot.com; hvg.hu; institu.hu; iskander.hu; 
karpatinfo.net; konyvbuvar.hu; mora.u-szeged.hu; nemzetijelkepek.hu; passzio.hu; retronom.hu; szegedma.hu; 
telegraph.co.uk, teszvesz.hu; vhk.mediastorm.hu; vigilia.hu; wikipedia.hu 


