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Az SZTE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány kiadványa



MEGHÍVÓ

Kedves Móra Kollégista Társaink!

Az idén 40 éves a Móra Kollégium. Ez igen tekintélyes szám, szinte szíven üti
az embert. Az idõsebbeket azért, mert ennyire röpül az idõ, a ¯atalabbakat
talán azért, ho‡ ilyen tiszteletreméltó kort ért meg kedves kollégiumunk.
Emlékszünk? Tíz éve ünnepeltük a harmincadikat (amely na‡vonalúan
valójában a 31-ik volt), amikor több százan találkoztunk, s örültünk
e‡másnak. Mint aho‡ akkor is, most is a jelen kollégistái szorgalmazzák a
jubileumi összejövetelt, a közös múltidézést. Ez több, mint biztató arra
nézvést, ho‡ mindenféle változások, trendek ellenére a mórás összetartozás
ethosza máig létezik, s igényli, ho‡ megmutassa magát.

40 éves a Móra Kollégium
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40 éves a Móra Kollégium

Hívunk, várunk minden régi és mai Móra kollégistát 40 éves találkozónkra,
melyet kezdettel rendezünk meg.

Kollégisták, seniorok, itt dolgozó munkatársak na‡ szeretettel tervezzük,
gondozzuk a reményeink szerint másnap reggelig tartó non-stop programot.

Már elõzõ este, pénteken várjuk azokat, akik távolabbi vidékrõl érkeznek, s
itt szeretnének megszállni. Másnap, szombaton 10-kor kerülne sor a
kollégiumi na‡teremben az elsõ közös összejövetelre, ahol multimédiás
performance keretében mutatjuk be a Móra Kollégium múltját, jelenét.

Délután három órától a kollégium termeiben évtized beszélgetéseket
tartunk, melyeken megkíséreljük a lehetetlent, ho‡ összefoglaljuk, mi
minden történt velünk.

Hat órakor e‡ na‡szabású kulturális gálamûsorral szeretnénk
kedveskedni, melynek során régi és mai kollégisták lépnek fel.

A kollégium átalakul e‡etlen na‡ vendéglátó hellyé, nyitva áll majd
összes terme. Lesz meleg és hideg konyha, saját készítésû bográcsos étkek, sok
jó falat, hûsítõ büfé. Lesz olyan termünk is, ahol végtelenített videófelvételek
mutatják be a Móra színes közösségi életét. Valamikor, késõn este kezdõdik a
táncos mulatság idõsebbeknek, ¯atalabbaknak e‡aránt erõsen ajánlottan.

Ezt a levelet, a lehetõ legtöbb címre elküldjük, s kérünk mindenkit, adja
tovább mórás ismerõseinek.

Szeretnénk a pénteki, illetve a szombati szállásigényeket mielõbb
megtudni. A kollégium címe változatlanul õrzi a számunkra oly kedves Közép
fasor nevet. Természetesen telefonon (62-544-101) és e-mail címünkön is
várjuk a jelentkezéseket. (info@mora.u-szeged.hu)

A részvételi díj 1500 Ft, melyet lehet a helyszínen is leróni, de várjuk a
kollégiumi alapítvány számláján is. (JATE Móra Ferenc Kollégiumáért
Alapítvány, 11998006-06088235-10000001)

A szállásigényeket érkezési sorrendben fogadjuk. Ha idõközben a mórás
szobák elfo‡nak, igény szerint a szomszédos újszegedi kollégiumokban
biztosítunk helyet.

Szép nyarat kívánunk, na‡ szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

Szeged, 2006. június 14.

volt kollégium igazgató jelen kollégium igazgató

2006. augusztus 12-én, 10 órai

Vörös Lászlóné Erdélyi Ágnes

kollégiumi tanár kollégiumi titkár
Kovács Attila Lutz Gábor
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Vörös Lászlóné

TÖREDÉKES EMLÉKEIM AZ ELSÕ ÉVEKRÕL

A szegedi e‡etemen 1964-ben új diákotthont kezdtek építeni, messze-messze
a régi diákotthonoktól, oktatási épületektõl: Újszegeden. Sok vita elõzte meg,
kik költöznek ki, végül 1966 áprilisában a bölcsész lányok jöttek el az Irinyibõl,
e‡ szép, modern épületbe, valóságos luxuskörülmények közé, ottha‡va a
10-12 á‡as emeletes vasá‡akat. A 320 lány beköltözése, elhelyezése, a
tanulási feltételek lehetõ legjobb megteremtése – hiszen hamarosan
következett a vizsgaidõszak – a diákbizottságra, titkárára, Micheller Magdira,
Varga Ilona tanárnõre és a gondnokra, Apró Pista bácsira hárult. Engem
augusztusban nevezetek ki diákotthoni tanárnak, í‡ láthattam, milyen
lelkesedéssel szervezi meg a Móra Diákotthon elsõ önálló évét a diákbizottság.

Igazán szerencsés va‡ok, na‡on jókor érkeztem. Fellendülõben volt e‡
új kollégiumi mozgalom. A két világháború között létrehozott Eötvös
Kollégiumot, a háború után megszervezett népi kollégiumokat szétverték,
felszámolták, és lettek belõlük az e‡etemek, fõiskolák diákszállásai. A ’60-as

Így indult...



Gergely Jánossal, a Pécsi Fõiskola
kollégiumának igazgatójával
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évek elején régi (volt)
kollégisták kezdték
szervezni az új kollégi-
umi mozgalmat, fel-
használva mind az
Eötvös, mind a népi
kollégiumok ha‡omá-
nyait.

Valóban na‡szerû
érzés volt részese lenni
e pezsgõ, tevékeny,
lázas életnek.

De honnan indul-
tunk?! Diákotthoni
‡ûlés szeptemberben
az Auditórium Maxi-

Vezetõképzõ, 1971.
Vörös Lászlóné, Bajtai Mária, Gyimes Erzsébet,

Szûcs Judit, Szalai G. Rozália

Válasz körülbelül ez: a
népgazdaság nem bírja
el. Kitettem a lift mel-
letti hirdetõtáblára. Til-
takozásul háromszáz
aláírást ‡ûjtött össze a
kollégiumi bizottság.
Lett meleg víz! Innen
indultunk.

Mi na‡on messze
voltunk a „várostól”.
A hídon villamos járt
(természetesen az új
híd még nem épült
meg) 20 percenként,

mumban, tele a terem. Lent az asztalnál – többek között – a BTK nevelési
dékánhelyettese, hiszen a Móra a bölcsészkarhoz tartozott. És megindult a
na‡ harc a szabad kimenõért. Mit jelent ez? Azt, ho‡ ne kelljen este 10 órára
– mint eddig – hazaérni a diákotthonba. A dékánhelyettes védekezett: ho‡an
számolunk el a szüleiknek, ha éjszaka valami baj lesz?! A hátsó padból jövõ
válasz: az délután háromkor is megeshet. A szópárbajban ‡õztek a diákok, s
í‡ a többi diákotthonban is megváltoztatták a házirendet.

A 60-as évek végéig hetente csak háromszor volt meleg víz. Levél a
gazdasági fõigazgatóhoz: minden nap szeretnénk meleg vízben fürdeni.
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félóránként; a Herman és a menza talán a tervezõasztalon; elõttünk a körútig
öreg, rozzant házak, és esõs idõben sártenger körülöttünk. A parkban enyhe
világítás, e‡edül nem na‡on volt jó érzés hazajönni, habár e‡ na‡darab,
na‡ bajuszú lovasrendõr egész éjszaka tekintélyt parancsolóan sétálgatott a
fák között. Itt a város szélén otthont kellett teremtenünk. Az elsõ években
nemcsak menza-(ebéd-)je‡et kaptak a hallgatók, hanem reggeli bont is.
Emlékszem, két forint 85 ¯llér volt, ezért meg lehetett reggelizni. Ki fog
reggel bemenni Újszegedrõl a Hõsök kapujához a menzára? Akkor csináljunk
az alagsorban az e‡ik „átmeneti szállásból” reggelizõ termet. Ha még í‡ is
korai volt a reggeli idõpontja, este is beválthatta bonját, í‡ lett vacsorázó
helyiség is (késõbb klub, teaház)

Meskó Gáborral, a Veszprémi Egyetem
kollégiumának igazgatójával

Tornatermünk volt,
bordásfallal, torna-
paddal, pingpong-
asztallal felszerelve.
Szabadtéri sportpálya is
kellene. Nosza, épít-
sünk e‡et! Az e‡etem
mûszaki szakemberei
segítettek nekünk. E‡
nap na‡-na‡ salak-
he‡ek jelentek meg a
kollégium hátoldalán a
menza felõli részen.
A sportolni vá‡ó kollégisták nekiláttak szétte-ríteni, lehengerezni a salakot,
és aztán kitartóan locsolni. Í‡ lett kosárlabdapályánk.

A kollégiumi mozgalom terjedése lehetõvé tette, sõt inspirálta más
e‡etemi, fõiskolai kollégiumok meglátogatását. Aho‡ akkor mondtuk,
„tapasztalatcserére” indultunk az e‡etemi busszal, s közben Ma‡arország
e‡-e‡ táje‡ségét is megismertük. Nekem felejthetetlenek ezek a jó
hangulatú, vidám kollégiumi kirándulások.

Újabb ötlet és megvalósítása. Le‡en a Mórának e‡ irodalmi-közéleti
lapja. Akkoriban ez nem ment e‡szerûen, hiszen az i¿úsági szervezeteknek
volt, sõt minden karnak, minek külön e‡ a kollégiumnak is. Sok-sok vita után
megszületett az igen találó címû „Magunk”. Hosszú évekig írták, rajzolták,
szerkesztették a lelkes kollégisták. A kollégium könyvtárában, sõt a Széchenyi
Könyvtárban is megtalálható.

A következõ években kezdett kialakulni a kollégium sajátos arculata,
ha‡ományai teremtõdtek. A színvonalas vetélkedõk, sokszínû, tartalmas
Móra Napok, vidám, hangulatos gólyatáborok ebben az idõben indultak.



10

40 éves a Móra Kollégium

E‡re erõteljesebb szakmai munka kezdõdött, létrejöttek az e‡etemi képzést
kiegészítõ szakszemináriumok. Mindezek jelezték, új korszak kezdõdött a
Móra életében.

Itt most befejezem. Eszembe jut a 30 éves találkozó, ahol alig tudtam
abbaha‡ni a sok-sok szép emlék felidézését. Ott az idõ „nem szólt” rám, itt a
papír elfo‡ott. De nem a felejthetetlen emlékek.

Vörös Lászlóné 1969-ben végzett a JATE BTK ma‡ar-történelem szakán. 1966-
tól a Móra Ferenc Kollégium tanára, 1968-tól 1993-ig igazgatója.



évek során diplomássá érõ, közösségi létet megtanuló és ‡akorló értelmi-
séggé válásom e‡ik legfontosabb színhelye. Az e‡ik, mert a másik: a
szellemi és szakmai ‡arapodást adó színhely az Ady téren volt, az e‡etem, a
BTK tanszékein, elõadóiban. A kettõ persze, köszönhetõen az akkori, alapító
kollégiumi vezetõségnek, mûködtetõknek – tanár- és diákvezetésnek –
szervesen össze is tartozott, kiegészítette és gazdagította e‡mást a
meghatározó, felejthetetlen szegedi diákévek során. Az a szellemi, közösségi
létforma, melyet megéltünk, alakítottunk, ‡akoroltunk a 60-as évek második
felében a JATE BTK-n és a Mórában: egész életünkre ható minta, érték, tartás
és erõforrás lehetett. Szavakat keresek mindennek kifejtésére és
bizonyítására, s erre a megállapításra jutok: nekem a „Móra” = emberek,
arcok, tekintetek, gesztusok, mondatok.

EMBEREK. Az elsõk, akikkel mint az otthonából kiszakadt, vidéki
szorongásokkal teli diákként, e‡etemi hallgatóként találkoztam a kollégiumi
bejáratnál, a portán, a lépcsõfeljárónál, a gondnoki és az igazgatói irodában,
majd az emeleten. A határozott, megértõ és elnézõ portások és portásnõk; a
csendes szavú, halk léptû Szántó igazgató úr; a tiszteletet parancsoló,
készségesen intézkedõ Apró gondnok úr; a megjelenésében is szép, bizalmat
sugárzó kollégiumi nevelõtanár, Vörösné Nellike; segítõje, jobbkeze, az ízes
beszédû, érdeklõdõ és határozott kollégiumi titkár, Micheller Madgolna.

ARCOK. Elsõ emelet, jobbra, az utolsó ajtó, a folyosó végén. Mindkét
szobarészben (halóban) 4-4 á‡, középütt a közös tanuló. Baloldali elsõ á‡ =
az enyém! Még üres, de már a szobában laknak, itt vannak: Ladányi Ági és
Madas Kati (hol va‡tok azóta?), Na‡ Mari és a másik szoba felelõsei, az
„öregek”: a szép, okos, szelíd szavú Huszár Anikó, a komoly és mindig olvasó,
tanuló Pleskó Ica. Szeretõ gondoskodásotokat nem lehet feledni! Aztán újabb
és újabb arcok a folyosón, a lépcsõfordulókban, a közös helyiségekben,
évfolyam- és csoporttársaim szobáiban, közel és távolabb, a felsõ emeleteken.
Elõször a szomszéd szoba lakóira ¯‡elek, mert magasak, szépek, divatos

Bajtai Mária

A „MÓRÁRÓL”, A MÓRÁSOKRÓL
EGY RÉGI MÓRÁS

Nekem a „Móra”, a JATE Móra Ferenc Diák-
otthona, va‡is a JATE BTK Móra Ferenc Kollégiu-
ma, majd kiváló kollégiuma nem csak e‡ épület és
házszám Szegeden, a Közép fasor 31–33-ban. Sok-
kal több annál, szavakba alig foglalható: a sikeres
érettségin és felvételin éppen túljutott diákból

40 éves a Móra Kollégium
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frizurákkal és öltözékekben járnak, õk is õslakók
lehetnek. Igen: Vörös Kati, a jó kedélyû, anyás-
kodó, aki arra is példát mutatott, ho‡an kell e‡
szoba népét összetartani, mindig jó hangulatot
varázsolni, tréfálkozni. A következõ szobában a
tekintélyes na‡ok: a kiváló tanulók, valamint a
diákbizottsági tagok, akik e‡re na‡obb tisztele-
tet érdemeltek ki, s akiknek nyomába szegõdve
magunk is tehettünk, tettünk a kollégiumért, a
Móráért. Emlékszem rátok: Micheller Magdi,
Kocsis Luca, Harmat Márti, Vári Éva, Novák Éva,
Sipos Kati!

S emlékszem az évfolyamtársaim/csoport-
társaim szobáiban is lakó, de a mórásokat, í‡

A portán, 1967

bennünket is közösséggé formáló, alakító, nevelõ e‡etemistatársakra: a
lezsernek tûnõ, megértõ Perger Marcsira, a kedves és szép mosolyú Murai
Terikére, Nyemcsek Icára, a sport e‡ik élharcosára, meg a másikra, Szabó
Magdira is! A mindig komoly és sokat olvasó Ratkó Margitra, a szigorúnak
tûnõ, aranyszívû Gróf Katira is, s a a sportos Kocsi Jucira! Emlékszem az évrõl
évre jövõ újabbakra is, bár mi az az évfolyam voltunk, akik, ha jól tanultak és
pályáztak, – orosz szakosok lévén –, akkor akár kétszer is mehettek
ösztöndíjjal a na‡ Szovjetunióba! Í‡ aztán sokunk mórás öt éve né‡re, va‡
három és félre szûkült, mint az enyém is! Mégis: mi minden történt ott, mi
mindent tettünk, kezdeményeztünk ott, mi mindent megéltünk ott! Lett
büfénk, menzalehetõséggel is; komfortosabb lett a kollégium; Móra Napok és
e‡re színesebb programok zajlottak az épület falai között; lett sportpálya a
kolesz mögött, konditerem az alagsorban; megszületett a „Magunk” 1. és
néhány újabb száma; volt pár éjszakába is nyúló diák‡ûlésünk, de lett új
igazgatónk is: dr. Vörös Lászlóné, s új, a mi évfolyamunkat is érintõ
diákbizottság és titkár: Szabari Marika és Szûcs Judit személyében. Aztán
jöttek a megint új(abb)ak és ¯atalok: Gyimes Erzsike, Szalai G. Rozi, Vályi
Zsuzsa, Erdélyi Ági, Birinyi Aranka … Arcok, arcok, arcok … e‡éniségek!
Emlékszem az e‡ ideig évfolyamtársakra, a pestiekre: Szabó Erzsire, Spán
Katira, Cserhalmi Zsuzsára; a már akkor is tõlünk na‡on különbözõ, új
szeleket és értékeket hozó/jelzõ ¯atalabbakra: Szõke Katira, Návai Anikóra,
Koch Valira, akiket az évek során mindig ¯‡eltem, próbáltam értékelni,
megérteni. Arcok, arcok, arcok … a szobatársaimé, csoport- és
évfolyamtársaimé, akikkel a Mórában e‡ütt éltünk, dolgoztunk a szobáért, a
kollégiumért (a könyvtárért és a sportpályáért), az elvárásokért és a
megfelelésekért, az értékekért: a közösségért. Emlékszem rátok is, szoba-
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Régi KB ülés, 1968. Nyemcsek Ilona,
Micheller Magdolna, Fábián Éva, Kocsis Luca

társaim: Somo‡vári
Angi, Borsi Veronika,
Horváth Ida, Klinga
Ági, Marton Irénke
(„Ihike”), Mester Évi
(„Micsikó”), Pataki Ági,
Paprika Edit, … s ti
többiek! Köszönöm,
ho‡ e‡ütt lehettünk,
ho‡ elviseltetek.

T E K I N T E T E K .
Megértést, elfogadást,
bizalmat sugallóak. Jel-
zést arról, ho‡ jó he-
lyen va‡, érted va-
‡unk/vannak itt mindannyian. Van lehetõséged, vannak jogaid,
kötelességeid is, s elvárásaink is, a tanuláson, teljesítésen is túl.
Értékrendszert építünk közösen, lehet tenni, dolgozni, ha kell ¯zikailag is,
nemcsak szellemiekben, elképzelésekben, ötleteken va‡ követeléseken
keresztül, azok hangoztatásával. Tekintetváltás és gondolkodás,
gondolatcsere arról, ho‡ mi teszi a közösséget, a felelõsségérzetet, a
minõséget, az elveket és tartást, a hûséget e‡ szakma, hivatás és mások iránt.
Nap mint nap ezt sugallták nekem a kollégistatársak tekintetei, akkor is, ha
nem is ismertem mindenkit név szerint. S ezt sugallták azok tekintetei is, akik
tanárként/e‡etemi oktatóinként szorosabban kötõdtek a kollégiumhoz, a
mórásokhoz. Emlékszem a szobapatrónusainkra: Szõke Györ‡re, Pósa tanár
úrra, Ferincz Istvánra (szakdolgozatomat is hozzá írtam), Na‡ József
professzorra. Ho‡ izgultunk, amikor vizsgázni is mentünk hozzájuk, pedig
ho‡ tanultunk! Emlékszem a kollégiumi ü‡ért is mindig kiálló, segítõ Veckó
tanár úrra, a na‡ hírû, történész-régész professzorra, aki a kollégiumi
kirándulások e‡ikén is velünk volt, mint aho‡ Végh József tanár úr is! Az õ
tekintetük is kellett ¯atalos jókedvünkhöz, a közös éneklésekhez,
e‡üttléthez.

GESZTUSOK. Átszõtték mindennapjainkat, a legelemibb
megnyilvánulásoktól a legna‡obbakig, a legnehezebbeknek tûnõkig. A
mindenkire való oda¯‡elés, segítés, segíteni akarás és megértés, elfogadás
je‡ében. Ezt alakította, formálta az évek során a kollégiumi életünk,
közösséggé válásunk. Ma már ez í‡ közhelyesnek tûnik, – kár!; miért? –,
talán, mert többet beszélünk ezekrõl az értékekrõl, azaz csak beszélünk,
beszélünk …, mi akkor tettünk/tenni is akartunk ezekért, pontosabban meg is
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éltük, ha eltérõ módokon, tudatossággal is! Nem véletlen, ho‡ e‡ „igazi”,
közösségi életet élõ mórás évek/évtizedek után is szót tud váltani e‡mással,
ráismer a szellemiségre, értékrendre. Van mirõl és ki(k)rõl beszélni, érdek-
lõdni, gondolatot cserélni szakmáról, e‡etemrõl, tanárokról, társakról akár
e‡ pesti kiállításon va‡ múzeumban, akár e‡ továbbképzésen va‡ társa-
ságok munkája során, tanulmányi versenyeken, találkozókon. A mi évfolya-
munkat/korosztályunkat illetõleg az én tapasztalatom ez: gondolkozásunk
sokban hasonló, értékrendünk szilárd, gesztusaink hasonlóak.

MONDATOK. Az elsõk, melyek a neveden szólítanak, s neked címzettek.
Érdeklõdõk, bizalmat sugallók és teremtõk, melyek folytatást, válaszokat,
véleményedet várják. Aztán e‡re intelligensebbek, okosabbak, vitát is
felvállalók. E‡énért és közösségért szóló, azt felvállaló mondatok, majd
e‡re személyesebbek is, bizalmasabbak is: segítséget kérõ, segítségre

1970. május 1. Szalai G. Rozália, Döbröntei Zsuzsa

számító, s azt meg is
adó va‡ sejtetõ mon-
datok. Ha mórás va‡,
va‡ voltál: sokakra szá-
míthatsz, nem maradsz
e‡edül, va‡ válasz, se-
gítõ, megerõsítõ mon-
datok nélkül. S az utol-
só, elbocsátó monda-
tok, amikor az e‡etem
elvégzése után végleg
kiköltözöl/kiköltöztél a
Mórából: „Visszavá-
runk, várunk, amikor
csak jössz!” Ho‡ is
írták a mostani, a Móra Kollégium 40. évének megünneplésére hívó
meghívóban a mindenkori mórásoknak/mórásokról szóló mondatot? Ezt
írták, ezt állítják: „ …mindenféle változások, trendek ellenére a mórás
összetartozás ethosza máig létezik, s igényli, ho‡ megmutassa magát.” Én is
errõl az összetartozásról akartam írni e‡kori mórásként a „Móráról”, a régi
és az új(abb), s a még újabb mórásoknak! Nekem ez: a Móra!

Kecskemét 2006. 7. 20.

Bajtai Mária 1971-ben végzett ma‡ar-orosz szakos középiskolai tanár,
szaktanácsadó; iskolai könyvtáros tanár-ny.; a MIT Tanári tagozat vezetõségi
tagja, a Helyi (kecskeméti) Csoport összefogója; Pilinszky- és Toldy-díjas tanár.
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Szabó Magdolna

HUN SÁTOR ÉS LUXUSSÁMLI

Hat darab, emeletes, a‡onstrapált vasá‡ kalodá-
jából kiszabadulni a Gödör feletti öreg kolesz
tizenkét társbérlõs (este tízkor kötelezõ villany-
oltásos) szobájából a vadonatúj diákotthon,
(akkor) modern, kényelmes, á‡nemûtartós
heverõvel berendezett, né‡ hálótársas lakosztályaiba 1966-ban különös
„ke‡elmi állapot” volt – mondhatnánk ma: ¯iíling(es). Az új épületet önként
(és tényleg dalolva!) körömkopásig sikáló, na‡takarítós napok, a
kacatjainkat lepedõbatyukba kötõ, könyvek rengeteg kilóit cíboló, ám
többségünknél szerény ruhatárú hurcolkodás, a belakás szórványemlékei
szívderítõvé szelídültek mostanra. S néha még magunknak, õsköltözõknek is
meg kell ‡õznünk e‡mást arról: a régimódi történet bizony megesett, ú‡
volt, az új generációknak pedig nem ‡õzzük hajtogatni „Nem mese ez,
‡ermek”. Bár a népmondai elemek itt-ott akár a honfoglaláskorig visznek:
például a „hun sátor”-ig. Azt bizony jó néhányunknak fájt ottha‡ni az
Irinyiben. Mertho‡ az emeletes vasá‡ felsõ matraca alól lelógatott lepedõ
va‡ pokróc sátorként adott búvóhelyet, szeparálódási lehetõséget,
olvasókutricát, referátumíró zugot, szerelmi bánatos könnyeket elrejtõ
takarót. Kedvünk szerint hun vót, hun nem vót, de ha felhúzatott, íratlan
szabály volt békén ha‡ni az elkülönülõt, akinek magányában többnyire csak
e‡ állandó társa volt, az á‡vasra, pokrócra csíptethetõ (tûzveszélyes!) kicsike
éjjeli lámpa (becenevén a vándorpilács, mertho‡ e‡-kettõt vettünk belõle
zsebpénzünkbõl szobánként, s mindig más használta).

Az új diákszállóban mindenkinek szereltetett állampénzen saját lámpa az
á‡a fölé, s persze minden más is sokkal jobb volt, mint a Hõsök kapujának
õsöreg épületében, ám az már a belakásnál kiderült, sokszor még a né‡
hálótárs, a nyolc tanulótárs is sok e‡ szobára (fõleg i¿ú höl‡ekbõl). Az
elkülönülési ösztönt átcuccoltuk magunkban (hiába, ilyen a koleszos
e‡etemista alaptermészete), a „hun sátor” azonban a sezlonokra nem volt
felverhetõ (a falakba szöget tiltott verni a házirend!). A vizsgaidõszak
közeledtével sûrûsödni kezdtek a kérdések, meg a konÏiktusok: „Hol találni
háromszázhúsz lány között e‡ nyugodt zugot?!” A béke barátai, a jó
ülõképességûek reggel elviharzottak, s záróráig idõztek az e‡etemi va‡ a
Somo‡i Könyvtárban va‡ a BTK épületében (volt, aki tanult is). A kényel-
mesebbek, de még kellõen kompromisszumkészek a háló- és tanulószobákan
osztozkodtak (mitagadás, néha elég emelt hangon). A „magánzók” viszont
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lázasan keresték a magolásra alkalmasnak tûnõ helyeket. Jutott belõlük
minden vasalószobába, teakonyhába, a cipõtisztító kamrákba, a folyosói
közös terek sarkaiba, a hátsólépcsõ fordulóiba, a tetõteraszra, a
telefonfülkékbe (hejj, de szerették a szerelõk a csöngést elnémítókat!), az
alagsori büféhelyiségbe (volt itten, kérem szépen menza, fínom kakaós,
lekváros e‡enreggelikkel, mit je‡re adtak). A csinosabb leányzók a
kazánházba is betelepedhettek tanulni a szerelõ Király(úri)-ke‡ébõl, a heti
súrolószerek osztásában szorgosan segédkezõk pedig a mindenes Kisbözse
jóvoltából ott felejthették magukat a raktárban is, magolni a
bölcsészettudományokat.

A könyvtártól a vendég- és betegszobákig, pincétõl a padlásig, széltében-
hosszában mindent megszálló tudásszomjasok felségterületi vitáiba beszállni
nem akarván, jómagam (én, balga!) új tervet eszeltem ki a térnyerésre. Alapja
a hálószobai mosdónál szolgáló hokedli volt, alkalmatosnak látszott az ablak
elõtt a falhoz tolni, s eléje ülve, háttal a szobatársaknak a beépített
szekrényhez elzsolozmázsni a tananyagot napi pár órában, nomád módon
(ami, mint tudjuk, fogékonyabbá teszi az elmét). Áldott jó szobatársaim (a
Móra máig legeslegösszetartóbb népsége, akik sûrûn találkoznak, s a
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harmincéves jubileumra minden idõk szobaközösségei közül e‡edüliként
teljes létszámban itt voltak) lemondtak a piperestokiról, lé‡en az nékem
íróasztal. Már csak e‡ sámli kellett eléje, s lehettem volna „magántanuló”.
Nosza, le a raktárba, kérek e‡ sámedlit. Kisbözse: „Sámlit?!? Mit? Sámlit?!?
… Hát, az nincsen.” Amikor aztán ámulatáról ocsúdott, (lévén e‡ik kedvelt
segéderõje), azt tanácsolta nekem, terjesszem kérésemet a Gondnok elé,
ve‡enek néhány apró ülõalkalmatosságot. (de meg ne mondjam ám, ho‡ õ
javasolta!). A gondnoki irodában u‡an elhangzott már részemrõl néhány
„extra kívánság” (például, ho‡ járjunk utána, miképpen építhetnénk saját
kezûleg sportpályát a kolesz mellé, va‡ ho‡ gazdálkodjunk ki valami módon
e‡ ping-pong asztalt az alagsori terembe, meg a tanszéki könyvtárakban
kérincsélve, saját könyveinket közösbe adva, alapozzunk meg e‡ kollégiumi
könyvtárat, stb.), s Apró doktor e‡re kevésbé lepõdött meg az ötleteimen és
az óhajaimon, most mégis „kiakadt”. „Sámli? Jól hallom, sámli? Hmm…”
Aprócska faszék, mondtam, s azt is, ho‡ szikár szófalónak kellene e‡
sarokba. S nem na‡ beruházás, faiparos felmenõimtõl tudom, olcsó portéka.
A fõgondnok e‡ ideig befelé forgatta szavaimat, majd atyai tekintettel
fürkészve újra megkérdezte: „Szóval, sámli?” Bólogatásomat éles szóval vágta
el „Luxussámli?! Luxussámli!?” – S jött a kiselõadás (meg‡õzõ, atyáskodó,
kedvenc kollégistájának kijáró stílusban, latinos mûveltségével fûszerezve):
megvan itten, az új diákszállóban mindenünk, amire szükségünk lehet,
megfelel minden az állami normáknak, sokat áldoznak ránk, becsüljük meg,
amink van, az e‡éni óhajokat nem lehet ¯‡elembe venni, mert akkor mi
lenne, stb. stb. Talán a sámlinál is kisebb voltam, amikor kijöttem a
gondnokiból – csak semmi luxusérzésem nem volt.

Az e‡etemista leleményessége, mint tudjuk, végtelen, ha tanulásról van
szó (hát még ha másról!): a luxussámli helyett néhány vaskosabb kötelezõ
olvasmányon, meg a spenót (A ma‡ar irodalom története, Akadémiai Kiadó,
B p . 1 9 6 4 . ) k ö t e t e i n ku c o ro g v a n o m á d ko d t a m a h o ke d l i s
„magántanulómban”. Míg e‡ napon nem üzent a raktáros: menjek le hozzá,
vételezni. S ott sorakozott elõtte nyolc, vadonatúj sámli! Amikor a pácillatú,
könnyû kis faszékeket emelgettem, nézegettem, mögöttem megjelent Apró
Pista bácsi, s oda dörmögte: „Luxussámli, mi?” – Késõbb elárultam neki, ho‡
nekem azért néha hiányzik a „hun sátor”…

Szabó Magdolna 1969-ben végzett a JATE ma‡ar-történelem szakán. A Szegedi
E‡etem címû újság fõszerkesztõje volt a 70-es években. 1989-tõl a Délma‡ar-
ország címû napilap fõmunkatársa. Évekig vezetõje a Máltai Szeretetszolgálat
szegedi csoportjának. Számos néprajzi vonatkozású tanulmány és könyv
gondozója, szerzõje. 2000-ben Szeged város Pro Urbe díjában részesül.



Szõke Katalin

MAGUNK

Tikkasztó hõség van. Itt ülök a Móra Kollégium 30-
as szobájának a tanulójában (harmadik emelet, a
folyosó végén), elõttem a Magunk címû õsmórás
lap számai, és, aho‡ közhelyesen mondani
szokták, megrohannak az emlékek. Miután
lakásomat felújítják, Erdélyi Ági jóindulatának
köszönhetõen beköltöztem a Mórába, és
furcsamód, újra kollégistának érzem magam. Minden ismerõs, a régi
szokásaim visszatérnek; direkt azt az á‡at választottam az ablak mellett, ahol
hallgató koromban is aludtam. U‡anolyan rendetlenül szétdobálom a
cuccaimat, mint e‡koron (volt szobatársaim, Bargár Zsuzsa, Karczagi Erzsi és
Balla Erzsi a megmondhatói), éjjelente kime‡ek a konyhába, ho‡ e‡ kicsit
magam le‡ek…

Tehát, itt hevernek elõttem a Magunk számai. A Móra Kollégium sok e‡éb
mellett e stencilezett lap miatt is rendkívül fontos volt számomra, mivel teret
adott elsõ „irodalmi” próbálkozásaimnak és e‡ben megtanított arra is, ho‡
tûrni tudjam a kritikát. Ezt a mára már szétmálló, kifakult lapokból álló
újságot szinte rögtön az új kollégiumba való beköltözés után alapították.
Ferincz Éva vetette fel e‡ kollégiumi küldött‡ûlésen – í‡ szól a fáma –, ho‡
kellene e‡ koleszlap, mivel többen nem voltak megelégedve a Szegedi
E‡etem címû újság színvonalával. Éva még azzal érvelt, ho‡ a hallgatók
körében e‡re na‡obb az igény az õszinteségre, valamint a saját lap, amely
fórumot nyújt az irodalomban és a képzõmûvészetben kezdõ lépéseiket tevõ
bölcsészeknek, e‡úttal közösséggé kovácsolja az embereket. A Magunk elsõ
tanárpatrónusa Szõke Györ‡ volt, elsõ szerkesztõi között Fenyvesi Ildikó, Tar
Ibolya, Vörös Katalin, Ferincz Éva és Szabó Magdi szerepeltek. (Elnézését
kérem mindazoknak, akiknek a nevét nem említettem meg, sajnos, mind a
rendelkezésemre álló dokumentáció, mind az emlékezet hézagos; ez
utóbbinak már csak ilyen a természete). A Magunk idõszakosan megjelenõ lap
volt, akkor jött ki e‡ új szám, amikor összeállt az anyag. Az én írásaim a
Magunkban a 6. számtól kezdõdõen jelentek meg, és a 7–12. számok e‡ik
szerkesztõje voltam. Ez a periódus 1969 és 1972 közé esett, a közelmúlt
történelmi eseményei, a csehszlovákiai bevonulás, az 1968-as franciaországi
diáklázadások, a következetesen nem végigvitt ma‡ar gazdasági
mechanizmus, ha közvetetten is, befolyást ‡akoroltak a diákság hangulatára,
s hellyel-közel a Magunkba is beszûrõdtek. Persze nem kell itt valamiféle

18

40 éves a Móra Kollégium



40 éves a Móra Kollégium

19

lázadásra gondolni, csupán arra, ho‡ az írásokban (fõként a versekben és a
mûfordításokban) megjelent a hangsúlyosan szubjektív életérzés, a kollektív
ujjongás helyett a dekadens hangulat s a kritikai hozzáállás a létezõ
viszonyokhoz. A Magunk e korszakára jellemzõ volt a fokozott ¯‡elem a
nyugati irodalom iránt (E‡ébként ez az idõszak volt a Na‡világ címû
folyóirat virágkora, ekkor olvashattuk ma‡arul elõször például a francia
egzisztencialistákat, a modern amerikai irodalmat, az új cseh prózát és
Kafkát).

Elsõ írásomat, amely ki tudja miért a Sors bona et… címet viselte –
bizonyára Zrínyi tanulmányozása okán –, elõször Návai Anikónak és Koch
Valinak mutattam meg, akik elvitték Meleg Csillához, a Magunk akkori
fõszerkesztõjéhez. Csilla, közlésre méltónak találta. Na‡ Géza, a Francia
Tanszékrõl volt akkor a lap tanárpatrónusa; õ sem volt ellene e kis dilettáns
talált tár‡ megjelentetésének. Legna‡obb meglepetésemre meghívtak a
szerkesztõbizottságba is, ahol nemsokára Koch Valit választottuk meg
fõszerkesztõnek. Ha Valit kell jellemeznem (sajnos ¯atalon, 49 éves korában,
1998-ban meghalt, jelenleg e‡ pécsi német nyelvû általános iskola és óvoda
van elnevezve róla), az elsõ, ami az eszembe jut, légiessége, ¯nomsága,
intelligenciája. Szederkényi sváb családból származott, anyanyelvi szinten
beszélt németül. A vele való beszélgetések során és fordításai révén
ismerkedhettem meg olyan német költõkkel, mint Rainer Maria Rilke, Georg
Trakl és Paul Celan, akiket akkoriban világirodalomból, legalábbis nekünk a
ma‡ar szakon nem tanítottak. Közülünk e‡edül Vali versei állták ki az idõ
próbáját. Ma‡arul és németül e‡aránt megjelentek a kötetei, a hazai német
költészet e‡ik kiemelkedõ képviselõjeként tartják számon. Návai Anikó a
kollégium e‡ik nevezetessége volt. Na‡szájú, szabadosan kitárulkozó, aki
szerette a botrányokat, ám jószívû, segítõkész és sokoldalúan tehetséges
ember volt. Hiperaktivitása és kapcsolatrendszere elõsegítette a lap
látókörének kitágítását. Kalandos élete során több foglalkozást is kipróbált,
jelenleg újságíró Amerikában, több ma‡ar médium hollywoodi tudósítója,
világsztárokkal készít interjúkat. A Magunkba nem tehetségtelen szerelmes
verseket írt azokhoz a pasasokhoz, akik ‡akran futva menekültek lángoló
érzései elöl. Azért én se maradtam le Anikó mögött, magam is megírtam ma
már kissé mesterkéltnek ható szerelmes verseimet soros szerelmeimnek.
Hozzám hasonló lírai vénával megáldott alkotó volt még Szabó Magdi és
Szabari Marika. A Magunkban remek karikatúrák és rajzok is megjelentek, az
e‡ik miatt például az igazgatónõ raportra rendelte be a szerkesztõséget. A 7.
számban e‡ konstruktivista rajzon a ¯gura valamiféle tócsába kíván belépni;
a kép felirata a következõ volt: „Lépj be te is!” Nem kis erõfeszítésünkbe került
meg‡õzni Nellikét arról, ho‡ mi nem az MSZMP-re gondoltunk. Végül
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engedélyezte a rajz publikálását. Na‡ sikere volt a Botond Ágival és Koch
Valival közösen írott Homo sapiens = Femina sapiens? címû vitaindító
cikkünknek, melyben Simone de Beavoir: A második nem címû könyve
alapján felvetettük a nõk esélye‡enlõségének a kérdését. A következõ
számban sokan hozzászóltak az íráshoz, fõként a ¯atal oktatók. Kelemen
János például elegánsan a „nõiség meta¯zikájáról” értekezett, míg Han Anna
felvette a kesztyût, s e‡enesen kimondta: „A fér¯ak e‡ik alaptulajdonságát
éppen a nõi értelemtõl való félelemben határoznám meg; mindent
megtesznek, ho‡ a létezését észre ne ve‡ék, a közben állandóan a hiányáról
panaszkodnak”. A Magunk könyvkritika rovatában szinte kizárólagosan a
nyugati irodalom újdonságaira reÏektáltunk, Robbe-Grillet, Moravia, Segal
könyveire, valamint az Európánál megjelent Mai angol elbeszélõk címû
kötetre. A fordítások elsõsorban francia és német irodalomból készültek.

A Magunknak voltak „vendégei” is. Mi mutattuk be elõször Baka István
verseit és Temesi Ferenc novelláját. Sok kézirat érkezett hozzánk, kezdõ
költõk és írók ¯‡elemre méltó alkotásai és fûzfapoéták klapanciái. Ezek
közül az e‡ik ‡ön‡szemet mind a mai napig megje‡eztem:

Elváltunk e‡mástól
Mint széktõl a lába
Te voltál a támla
Én sajnos a lába

E‡ik habókos csoporttársam alkotását, aki rajongott Német Lászlóért, még
sajkodi otthonában is felkereste az írót, szintén nem tartottuk közlésre méltó-
nak. Versében u‡anis í‡ vallott szerelmet a Mesternek: „Engedd meg, ho‡
tegezzelek!”. A szerkesztõségi megbeszélések általában a vasalószobában foly-
tak, vidám hangulatban. Még most is a fülemben visszhangzik Anikó
nyerítése, Vali kuncogása és Szabó Magdi dörmögése… Aktívan bekap-
csolódtunk a DB-választások kampányába is. Szalai G. Rozáliát szerettük
volna diákbizottsági titkárnak, noha nem õ volt a „hivatalos” jelölt. Emlék-
szem, ho‡ az akkoriban nem szokványos módon történt megválasztását
mekkora örömmel fogadtuk.

Koch Vali után a lap fõszerkesztõje Szakács Edit lett. Én az ötödév mindkét
félévét részképzésen a Szovjetunióban töltöttem, s kapcsolatom a Magunkkal
í‡ megszakadt. A Magunk 21 számot ért meg, még két igazi költõ került ki a
benne verseket publikálók sorai közül: Ludwig (Petrõczi) Éva és Dobozi
Eszter. Újraolvasva a lapot, és felidézve a hatvanas évek végének és a hetvenes
évek elejének a viszonyait, bizony-bizony, a Magunk a szabadság e‡ kis
szigete volt. Naivak voltunk és lelkesek, noha jól tudtuk, ho‡ körülbelül mi
vár bennünket az életben: a kis tanári ¯zetés és az éveken át tartó
albérletezés…
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Most, amikor az e‡etemen már nincsenek csoportok, a közösségképzés
szinte e‡etlen helye a kollégium maradt. Kultúra nélkül, kulturális diskurzus
nélkül pedig a közösségképzés nem me‡. A Móra Kollégium éppen kultu-
rális ha‡ományainak, aktív kultúra-közvetítõ missziójának köszönhetõen
csiszolt közösséget a különbözõ nemzedékekbõl, s csak azt tudom az évfordu-
lón kívánni, ho‡ továbbra is ezt te‡e. Remélem, teheti is.

Szõke Katalin a JATE BTK ma‡ar-orosz szakán végzett 1973-ban.
Irodalomtörténész, mûfordító, az SZTE Szláv Filológiai Intézetének docense.
Legutóbb megjelent könyve: Álommúzeum. Írások az orosz irodalomról.
(Gondolat Kiadó, 2003)



Erdélyi Ágnes

A MÓRA

Nem vettek fel a kollégiumba

Az elsõ kollégiumi szobám

Ezért utolsó pillanatban – másnap kezdõdött az e‡etem – édesapámmal
róttuk a teljesen ismeretlen várost albérlet után kutatva. Szegedrõl az volt az
elsõ személyes élményem, ho‡ amikor ‡erekkoromban autóbusszal
kirándultunk, szép, furcsa házak és e‡ lovas szobor mellett álltunk meg, ezt
akkor na‡on megje‡eztem. Nohát, most ott lakom. Azon a délután, lehet ez
a lovas szobor eszembe sem jutott, mert na‡on reménytelennek tûnt a
helyzet. A 70-es évek elején va‡unk, hol volt akkor még az ingatlan
túlkínálat? Vidékiek módjára tébláboltunk a bérlemények útvesztõiben,
szigorú fõbérlõk, berakott hajú, nett öregasszonyok nyitották-csukták az
ajtókat. Az e‡ik cím a kakasos templomhoz vezetett, akkor is játszadoztak az
emberek. Végül a Csendes utcában kötöttünk ki (akkor még e‡ falusias,
alsóvárosi utcácska, ma a Cserepes sor mellett a kínai ne‡ed). Az albérleti díj
500 Ft volt. Mái napig nem kerestem újra a házat, ahová elsõsként az e‡etemi
szemináriumok után haza baktattam a naftalin szagú szobába. Bezzeg a
többiek, csapatostul, vidáman a kollégiumba! Iri‡kedtem, mitagadás.
Amikor e‡szer elmentem, jó volt látni a tiszta, világos belsõ tereket, míg aztán
társaim biztatására bejelentkeztem a vezetõségnél. Felírták az adatokat, a
szociális helyzetet: a várható kollégiumi díj 200 Ft, benne napi kétszeri
étkezés. Fel is vettek nemsokára. Késõ õszi irgalmatlan sártengerben
költöztem át a Csendes utcából. Mertho‡ ez vette körül a kollégiumot.
Akkoriban kukoricatáblák voltak itt még, élcelõdött mindig is Apukám.
Nohát, most itt dolgozom.

A szobában ötödévesek laktak, ú‡ néztem rájuk, mint az Istenekre. Szalai
G. Rozál. Kicsi, rettentõen vékony, ám mély hangú lány, töri-német, iszonyúan
okos. Mellesleg õ a kollégiumi titkár. Ha elalszik, eŸektíve nem lehet
felébreszteni, de tényleg. És momentán na‡on szerelmes, viharos, na‡
kibékülésekkel. Szûcs Viki. A nyírségbõl jött, érezhetõ dialektussal, e‡
féléven át beszél a lidérces Mérei–Wittman szigorlatról, és erõsen dauerolt a
rövid haja. A budapesti K. I-be szerelmes évek óta, de bárho‡ szurkolunk, a
¯ú nem lép. Kobán Anna. Hosszúkás arcú, dunántúli barna lány, ma‡ar-töri.
Bakát isteníti. Fodor Márta Zsuzsa. Õ a szép lány, angol-töri. Fehér
nejlonharisnya, parányi feszes miniszoknya. Lazán mindig ötösre vizsgázik.
Aho‡ festi a szempilláját! Állandóan hívják a telefonhoz. Marton Irén. E‡
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egész éven át fekszik mackónadrágban hanyatt az á‡on, és latin, görög
auctorokat olvas. A szegedi rabbinál héberül tanul. Csoporttársa N.O-nak, aki
meg per pillanat, nekem tetszene. A tanulóban infernális rendetlenség.
Churchill mûvei németül a beszáradt lekvárosüveg mellett (Rozál
szakdolgozati témája), papírfecnik és zsíros kanalak. Közben zajlik az élet,
észrevétlenül sodródok a kollégiumi örvénybe.

Mikor itt ha‡tak a drága ötödévesek, mert akkor mindenki idõben, e‡-
szerre végzett, betagozódom az évfolyamtársak közé. És megkapom Bubreg
Ezsit (Bubit), akivel azóta is barátságot tartunk. Me‡ek hozzájuk Mohácsra, s
õ is jön, ritkán, de akkor na‡on jó. Bence Klári, a kiváló angolos, a szép, ¯atal
Keneseiért rajong. Len‡elországot stoppoljuk végig vele, nem akármilyen
kalandok között. A kosárlabdás magasságú Süli Mari, mára elegáns üzlet-
asszony, Moszkváig elér a keze. Gáspár-Hantos Judit, a pesti lány, olyan nyugis
mindig, szeretem a társaságát. Kántor Teri, õ na‡on ad magára, fodros
ruhákban jár, szõke hajába ‡akran tûz virágot. Bathó Vera a Jászságból,
próbálkozik Pál Isti színházánál. Kovács Gabi, ‡önyörû alkatú, magas kõrösi
lány, aki fanyar humorával sajátos karaktert hoz. Közben persze irgalmatlanul
magoljuk a Petét, paródiákat írunk a hajmeresztõ szóösszetételekbõl.

A másik szoba

Szobatársaimmal 1974-ben.
Bence Klári, Süli Mari, E. Á., Gáspár-Hantos Judit, Kovács Gabi, Bathó Vera
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Voltunk ám mi Kiváló Alapközösség is, aho‡ látom a talált fényképen.
Ho‡ mivel érdemeltük ki, õszintén, nem emlékszem. Ho‡ rengeteget
nevettünk mindig, az biztos.

Ha akkoriban vannak ¯úk a kollégiumban, biztosan ú‡ hívják, a Szõke
Ciklon. Platinaszõke fonott konty, kifogástalan smink, ápolt, hosszú körmök.
Élvezetesen gesztikulál ezekkel a lakkozott kezekkel. Amikor pl. Jászi
Oszkárról beszél Vályi Zsuzsának. Polgári radikalizmus és szociáldemokrácia,
meg ilyenek. Érdeklõdve hallgatom az igazgatói iroda foteljében, már mint
kollégiumi titkár. Mindig na‡on beszélünk valamirõl. Mindig valami na‡on
komolyan van véve. Piciny poharak, cseresznyepálinka. Történelmi
összefüggések, akkor talán Bibóról még nincsen szó. Arról majd nem sokkal
késõbb Somlyai Magda beszél. Sokat megtudok a NÉKOSZ-ról meg a
kollégiumi régmúltról. Az attitûd fõleg kritikai. Pl. harcok a KISZ-szel, ho‡
ne nyomuljon annyira. Maradjon a kollégium autonóm. Kvázi persze.
Nellike. Az inkább háttérben maradó, felnevelõ, igazi pedagógus. Talán van
még értéke és súlya ennek a szónak. Tartása volt, ereje. Biztonságot adott.
Aztán Nelli néni lett, amit azért Õ sem vett annyira jó néven.

A nyolcvanas években soha sem hallottam tõle, ne csináljuk, mert
veszélyes. 1978-ban (!) a Petri-est elõtt-után lázasan kente a vajas szendvicseket
a közellenségnek számító költõnek.

Nellike

Magdi
Szürke nadrág, s az a jellegzetes

bordó kiskabát. Hihetetlen precíz
adminisztráció, emberfeletti munka-
bírás és ü‡szeretet. Kollégium-
szeretet. Mely annyira erõs szenve-
dély, ho‡ önnönmaga ellen fordul.
A Micheller. Kérlelhetetlen követel-
mények önmagával és másokkal
szemben. Máskor szeretetáradat és
na‡vonalúság. Mindent megtesz
érted, va‡ e‡ életre eltávolít. Van,
aki tûzbe me‡ érte, s van, aki
tartózkodóan kerüli. Mégis annyit
épít, ho‡ lebonthatatlan része a
ha‡ománynak. Az igényesség és a
közösségi létezés megrögzött idea- Magdival nézzük a mókusokat
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listája. A visszafogott szépasszony és a szigorú nevelõtanár. Jaj, ho‡ utálta
Magdi, ha ennek titulálták! Kollégiumi tanár – javította büszkén. Azóta is
ehhez tartjuk magunkat. Magdi, emlékszel, amikor Nellikével ugrálva, teljes
erõbõl valamilyen népi táncot jártatok az igazgatói irodában, s zengett a
kollégium?

Ha¯
Volt e‡ nehéz idõszak, amikor

e‡edül voltam, mint igazgató, s még
e‡ évet kellett kibekkelni a szabályos
kollégiumi tanári pályáztatásig. Haf-
ner Zolinak is éppen e‡ évre kellett
munkahely, e‡ jó kis nyugodt hely,
fõleg Pilinszkyt kutatni. Hát itt volt a
kollégium, mint nyugodt hely, kicsit
viccesen mondom persze. Ha van in-
adekvát szituáció ember és feladat
között, hát ez az volt. Ha¯ néha két
hétre is eltûnt, pardon. Amikor itt
volt, e‡ jóságos Miskin herceg volt
itt. Rengeteget tanultam tõle, hogy
nem a divat és a trendek számítanak.

Ízlésében, értékítéletében sohasem csalatkoztam. Elhozta a Mórába a ma‡ar
irodalom színe-javát. Jó tíz évvel a Nobel-díj elõtt Kertész Imrét, Tar Sándort,
a tragikus sorsú debreceni írót és sok mindenki mást, és kedves barátját, mes-
terét, Szörényit, Szörényit, Szörényit. Aho‡ õk ketten, a hedonista és a szelíd
e‡ütt mutatkoztak, az már az irodalomtörténetre tartozik.

Amikor a feladat megtalálja a maga emberét. Amikor a hely kiválaszt, hív és
aztán már nem enged. Kovács Attila e‡ike volt a tizenvalahány
jelentkezõnek, amikor kiírtuk a pályázatot. Persze, ho‡ õ nyert. Mondhatjuk,
ho‡ õt megérdemelte a kollégium, va‡ fordítva, mert azért í‡ is igaz. Attila.
Csodálatra méltó, aho‡ mindent képes megõrizni emlékezetében. Aki
minden kollégistát e‡enként ismer, és szemérmesen, rejtve, óvó
‡engédséggel segíti õket. Totális borszakértõ, névrõl, évjáratról ismer
minden ma‡ar pincészetet. Plusz a nemzeti sport minden eredménye.
Amikor hívják, focizik. Lehetne akár történész professzor, de õ mégis ezt a
napszámos munkát választja. Ez mindenesetre nem tipikus, de hát biztosan
tudja, miért. Talán itt is bejön a Móra-szindróma, amit valójában ismernem

Attila

Ha¯val a kassai kiránduláson
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kellene ennyi idõ után, mégis nehezen tudnék a végére járni, mert ho‡ túl
közel van, s nem látom a fától az erdõt.

Nahát Gizi, õ e‡ gasztronómus-fenomén. Most éppen Wolfenbüttelben,
Európa leghíresebb barokk könyvtárában kutat valami titokzatos
rózsakeresztes után, és remélem, ho‡ megírja az ígért szöveget a „mit adtunk
enni a kollégiumi vendégeknek” témában. Na‡on rossz lenne, ha nem írná
meg. Mertho‡ akkoriban – mindketten bent laktunk a kollégiumban –
fõztünk a vendégeknek, ‡akorta 10-20 személyre, a patinásra leharcolt
magasföldszinti Konyhában. Volt e‡ hallgatólagos rangsorunk, mely
precízen kifejezte az illetõ meghívott vendég státuszát. Az e‡szerû
szendvicstõl a többfogásos vacsoráig húzódott a skála, és merem állítani, ho‡
nem a sznob ízlés motiválta. Megérzés, szimpátia inkább. Gizike. E‡szer el
akart végezni e‡ szakácstanfolyamot Brugge-ben. Az ételekkel bíbelõdésben
éppannyira aggályos, mint ¯lológusi munkájában. A kezdeti õskáoszból –
úszott a konyha, én mindig frászt kaptam, ho‡ nem leszünk kész – varázslat
született. Költészet, amit csinált, nem vitás. A kollégium Soros ösztöndíjainak
szakreferense volt e‡ébiránt. (Megje‡zés: a vendéglátás saját zsebünkbõl
ment, s most visszanézve, legna‡obb talány, ho‡ az akkori minimális
¯zetésbõl ez ho‡an sikerült???)

Akik hozzánk szegõdnek. Ma‡arán végzés után sem kívánnak elmenni, s
nem csak azért, mert in‡en lakást kapnak. Nem formális kirakat-szerep,
pótcselekvés az övék, aho‡ a Móra bárminemû feladatvállalása sem az kíván
lenni. Mindenesetre elõször csak e‡-két seniorunk volt, mostanában 8-10.
Emlékszem arra, amikor a ¯lozófus Csontos Szabival írtuk és nyertük a FEFA
pályázatokat, ho‡ megalapozzuk a számítógépes kabinetet. Szabolcs, aki
mindig mindent bõszen kritizált, de hálás voltam érte! Szász Géza, aki most
dékánhelyettes már. (Érdekesség, hogy jelenleg a dékán és a két
dékánhelyettes is mórás a BTK-n.) Szilá‡i Judit, akivel e‡ütt építettük a 30
éves Mórás évforduló irdatlanul monstrum kiállítását, õ volt az elsõ ún.
irodalmi senior. Õt követte Bombitz Attila, aki olyannyira kitanulta a mûfajt,
ho‡ azóta Bécsbe is õt hívják, majd Urbanik Timea, Ócsai Évi, a szorgos,
tehetséges követõk. A Franciaországban doktorált GálŸy Laca, aki
idegenvezetõ tanfolyamaink nélkülözhetetlen oktatója, az angolos
Szent‡ör‡i Szilárd, aki elõttem van, aho‡ kimagasló termetével,
valamilyen zászlót lengetve vezeti az elsõs gólyákat a Tisza parton. És itt van a
mostaniak között a doyen Boros Lajos, He‡i Ádám, a Móra e‡ik

Gizi

A seniorok
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büszkeségének, könyvtárunknak vezetõje, és az újak: Pintér Lajos, Na‡ Kati,
Bakonyi Pali, Vernyik Zénó, Tóth Zsó¯ka, Pap Dani, Balatoni Andi… Ha
minden zseniális ötletet megvalósítanánk, melyeket a Móra-ethosz által
kellõen motivált seniorjaink kezdeményeznek, kollégiumunk rövid úton az
anyagi csõd szélére jutna.

Az apró laoszi lányok ve‡észetet akartak tanulni Berlinben, aztán a
moszkvai elosztón Szegedre küldték õket ma‡ar szakra. Legendák irodalom
vizsgáikról: reformáció va‡ reformkor, botladozásaik az európai kultúra
útvesztõiben. Alimi. Afgán szirti sas, a háború elõl jött külföldre, nem is ment
haza többé. Salah. Iraki partizán, politikai menekültként történész hallgató.
Különleges arab vacsorái a „nemzeti esteken”. Tört ma‡arsággal beszélõ,
jellegzetes alakja ma is Szegednek. Az NDK-s lányok. Tökéletesen, szinte
akcentus nélkül megtanulnak ma‡arul. Len‡el, mongol mórások. Karol
Biernacki. Dandinbazar Ariunceceg. A bolgár Mirella Jordanova, aki
választékosabban beszélt ma‡arul, mint mi. Vicces, aho‡ szólásokat,
közmondásokat szõtt mondandójába. 1989 után a határon túli ma‡ar
kollégisták. Erdély, Kárpátalja, Vajdaság, a Felvidék ízeit hozták. Na‡ Enikõ,
Tóth Aretta, Ábrahám Márti, Kövesdi Gergõ. Szakály István. Csutak Zsolti és a
többiek Míg aztán a központi akarat külön kollégiumi rendszert nem
konstruált számukra. Néhányukat „bújtatjuk” mái napig.

Itt most le kéne tenni a fe‡vert. Mégis, próbáljuk meg a lehetetlent. Király
úr. Mindenhez értõ e‡edüli karbantartó, bent lakott a kollégiumban. Szikár,
barnára cserzett arc, állandóan cigaretta a kezében. Apró doktor úr, a
titokzatos gondnok. Sosem tudtam meg, ho‡an került ebbe a munkakörbe a
doktorátussal rendelkezõ, idõsebb fér¯. Gortva elvtárs. Kerekarcú, folyton
szélesen mosolygó, ám kevés szavú gondnokunk. Gyön‡betûivel
adminisztrálta a kollégiumi díjakat. A 70 éves portás Gyula bácsi. Lebókolt a
portaasztalra szerelmi bánatában. Rózsavöl‡i úr. Jávor-bajusszal,
kifogástalan fehér köpenyben. Mindig valami fontos gondja volt a nudista
tetõteraszon. Pappné Györ‡ike. Határozott, karakán, szigorúan na‡vonalú.
Kifejezetten csinos. Azt íratta ajtajára: gazdasági vezetõ. És a Marikák,
Rózsikák, Erzsikék. Etuka, aki Farsangkor visszajár fánkot sütni. Palóczné-
breviáriumot is írhatnánk. A mostani gondnok-Marikánk pedig e‡ an‡al,
szó szerint röpköd, és sugározza a jóságot. Az e‡etemista portások: Marci,
Zoli, András és Atis. Sándor és Lajos, a kreatív szerelõk, több munkakört
visznek. A fû minõsége pl. már majdnem oxfordi. Mindenki Sacikája.

Külföldi mórások

A Dolgozók
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Mirõl kellett volna valójában értekezni?
Tervezett fejezet címek voltak:
A kollégium mint életforma. A kollégium mint életminõség. A kollégium

mint kulturális tér. A kollégium mint konÏiktus megoldó csoportterápia.
A kollégium mint szerelmi tûzfészek. A kollégium mint ha‡omány. A
kollégium mint a szabadság kis körei. A kollégium mint Morgilla. A kollégium
mint közösségek rejtett hálózata. A kollégium mint veszélyes üzem. A kollégi
um mint személyiségfejlesztõ tréning. A kollégium mint elfekvõ. A kollégium
mint a demokrácia kisterepe. A kollégium mint kocsma. A kollégium mint
toleranciasziget. A kollégium mint vilmázás. A kollégium mint valóság-show.
A kollégium mint értelmiségi alap‡akorlat. A kollégium mint az i¿úság édes
madara.

A kollégium mint otthon és haza.

Erdélyi Ágnes 1976-ban végzett a JATE BTK ma‡ar-orosz szakán. 1977 õsze óta
dolgozik a Móra Ferenc Kollégiumban. 1993-tól kollégium igazgató. Elnöke a
KÉP-SZÍN-HÁZ Mûvészmozi Alapítványnak, mely 10 éve mûködteti a Grand
Café nevû helyet Szegeden.

Testvéreimmel: Anna 4 és fél,
Eszter 1+1 évig volt mórás

A kollégisták
Úristen, a számadás reménytelen. Talán ki lehetne számolni, hányan vol-

tunk, va‡unk, erõnket meghaladja. Végtelenül hosszú arcképcsarnok, mint
e‡ végtelenített ¯lmszalag, melyen végigpereg a mórás történelem megany-
nyi epizódja, Ïashback láthatjuk Magunkat. Itt ‡ülekezünk mindannyian,
nézzük, érintjük e‡mást. Évtizedek távolából jönnek a nemzedékek, meg-
öregedve, még ¯atalosan, még éppen ¯atalon, az emlékezet teljes, olykor már
hiányos vértezetében. Sûrû pillana-
tok ezek, valami megfoghatatlannak
az esszenciája, mely a legteljesebb,
legodaadóbb ¯‡elmet követeli
tõlünk. Jönnek a mindenkori aktí-
vak, jönnek azok, akik mindent ész-
revettek, akik tudták, mire me‡ ki a
játék. Jönnek a visszahúzódók, akik
szelíden „csak” meghitt otthonra lel-
tek, s az oly kedves fekete bárányok,
akik talán a legszorgosabb vissza-
térõk, vajon miért van ez? De mielõtt
még vallásos színezetet nyerne az
emlékezés, befejezem.
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Ágival

HoŸmann Gizella

A MÓRA-KONYHA

Talán í‡ kezdõdött: 1984. májusának e‡ik péntekén Szajbély Mihály, a Ma-
‡ar Irodalom Tanszék ¯atal oktatója azzal állt elém, ho‡ Grendel Lajos,
szlovákiai ma‡ar író e‡ hétig Szegeden fog tartózkodni. Szállása a Móra
Kollégiumban lesz, ahol amú‡ is estje lesz, de mivel mind Erdélyi Ágnesnek,
a kollégium tanárának, mind Szajbély Mihálynak vidéki elfoglaltsága adó-
dott, Szajbély tanár úr a gondjaimra bízta a ¯atal írót. Mit csináljak vele? – kér-
deztem ijedten. A választ most inkább nem idézném. E‡ élõ íróval találkozni,
e‡ teljes hétvégi programot számára hirtelenjében megszervezni, és e‡álta-
lán. Nemrég kerültem én is seniorként (e‡koron Mórás diákként 1975–80) a
Móra Kollégiumba, és hirtelen e‡ élõ írót, kis túlzással, e‡ élõ klasszikust
személyesen fogadni, hát az nem csekélység… Más e‡ író-olvasó találkozó.
U‡an feltételeztem, ho‡ nem azt várják el tõlem, ho‡ 2 napig az íróval e‡-
folytában csak a mûveirõl beszélgessek, de azért mégis izgultam. Végül is a
hétvége jól sikerült, szegedi városnézés, makói kirándulás, tisztelgés József
Attilánál, s persze ebéd a konyhában, az ún. nevelõi konyhában. Kiderült,
Grendel Lajos na‡on szereti a csülkös bablevest, í‡ jött az ötlet, ho‡ az est
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Nem szabad megfeledkeznünk arról, ho‡ a vendégül látás nem volt újkeletû a Kollégiumban.
Hiszen Vörös Lászlóné Nellike, akkori igazgatónk is ‡akran fõzött, sütött a kedves látogatóknak,
‡akran a kollégistáknak. Felejthetetlen pl. tárkonyos csirkéje, töltött tojása, meg‡es, piskótás
csokoládés pudingja. És mindig volt számunkra e‡ pohár bor hozzá. Soha nem maradt étlen
náluk e‡etlen vendég sem, amikor vendégséget tartottak Vörös Lacival az igazgatói lakásban. De
ez a szinte rituális vendégül látás a Konyhában a 80-as évek közepétõl vált szinte ha‡ománnyá.

Szegedi E‡etem, 2005. április 11.

akkor majd folytatódjon kötetlen formában néhány barát, e‡etemi oktató,
szegedi írók, irodalom után érdeklõdõ e‡etemisták körében a Konyhában.
Naná, ho‡ hajnalig beszélgettünk.

A másik szál Szörényi László nevéhez fûzõdik/kötõdik, aki Pestrõl lejáró ok-
tatóként eleinte e‡-e‡ újonnan megjelent regényrõl beszélt, va‡ szintén
élõ klasszikusaink életpályájáról, de hamarosan „élõvé” alakult át a mûfaj, és
Szörényi Laci bemutatta irodalmi életünk színe-javát! Ez a program kiteljese-
dett aztán külföldön élõ ma‡ar írók meghívásával is (a Soros Pályázat támo-
gatásával).

Ettõl kezdve hozzátartozott az estekhez, szinte rituálévá vált, ho‡ a Vendé-
gek vacsorát kaptak, nem étterembe cipeltük õket, hanem közösen fõztünk
nekik. Hiszen sokkal fesztelenebbül lehet ülni e‡ kollégiumi konyha
asztalánál, mint akármelyik étteremben. Nekem ez szinte már-már amú‡ is
rögeszmém, ho‡ fehér asztal mellett sokkal oldottabban lehet beszélgetni.
E‡ kínai barátnõm mondta, nálunk a vendég király. Hát valaho‡ í‡ volt ez
a Móra Kollégiumban is. A konyha, ahol a vendégekkel vacsoráztunk, igen
szolid berendezéssel bírt. De otthonossá varázsoltuk. Errõl részletessebben
olvashatunk Erdélyi Áginak e‡ igen szemléletes interjújában, amelyben a
Bohumil Hraballal való találkozást meséli el, minden részletében. Igen, a
csehek e‡ik legna‡obb írója is ebédelt ebben a konyhában, 1985-ben. Ami-
kor elõzõ este beléptem a konyhába, megszólalt a fülemben a Sör‡ári capric-
cio zenéje, és szólt, és szólt, és valami mérhetetlen derû és nyugalom töltött el.
Szívünket-lelkünket tettük ki azért, ho‡ Õ jól érezze magát, és otthon érezze
magát. Va‡ kilencfogásos ebédet varázsoltunk Ágival ketten, mindezt még
pirinyó villanyrezsókon. Azt hiszem, a legna‡obb bókot kaptuk Hrabaltól,
amit e‡ nõ tõle kaphat – amit kaphattunk tõle, ho‡ olyan volt, mint e‡
menyegzõi lakoma, és ho‡ anyja ebédjeire emlékezteti õt ez a vendéglátás…

A Móra Kollégium vendégét saját vendégünknek is tekintettük. Í‡ lassacs-
kán a konyha felszerelése (saját) is eszerint alakult át: étkészlet 20 személyre,
u‡aní‡ pohárkészletek, 10 és 20 literes fazekak, tehát „na‡ házat” vittünk.

Azt hiszem ettõl a „házi konyhától” vált igazán meghitté a vendégségek
hangulata.

1

2
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Számomra ez a néhány év életem e‡ik legszebb idõszaka volt. Mindig sze-
rettem volna a reformkori szalonok hangulatát megélni. És íme, mindezt imi-
tálni lehetett e‡ e‡szerû, kissé lepusztult KONYHÁBAN, mertho‡ szá-
momra ez volt „A” konyha, ahol jól tartottuk a ma‡ar értelmiségi társadalom
megannyi jellegzetes alakját.

Erdélyi Ágival na‡on e‡et gondoltunk ezekkel az estékkel.
Fölsorolni is nehéz lenne, ho‡ ki mindenki ült az asztalunknál.
Sosem felejtem azt a pillanatot, amikor a 65 éves Újhelyi Szilárd volt a

vendégünk ’56 kapcsán, feleségével, Losonczi Gézánéval, Máriával. A 60.
születésnapja alkalmával készült ¯lmet vetítettük elõtte. Amikor a leszállt a
vonatról, e‡ fáradt idõs ember benyomását keltette, a börtönévek megpró-
báltatásai ekkor már láthatóan fáradttá tették, az utazás is megviselte. És
amikor beléptünk a ‡ertyafénnyel meghitté varázsolt kis konyhánkba, ahol
az asztalon már ott gõzölgött a tyúkhúsleves, Újhelyi Szilárd megrendülten
állt meg a konyhaajtóban, arca megenyhült, ilyen fogadtatásra nem számított.
És a vacsorát követõ beszélgetés alatt ismét e‡ ¯atalos, égõ szemû, varázslatos
és lenyûgözõ ember ült velünk szemben a kollégiumi na‡teremben. A csalá-
dias konyha, a húsleves, a malacsült, a zöldséges csirke, a színeiben szemet
‡önyörködtetõ (és ízvilágában harmonikus) ‡ümölcskocsonya, a szíves látás
elpárologtatott minden feszültséget. Ünnepi este volt.

Krasznahorkai Lászlónak sültkacsát készítettünk, almával, mindenféle ¯-
nom körítéssel. Mészöly Miklós, Eörsi István, Esterházy Péter sörrel locsolt,
majorannával, petrezselyemmel fûszerezett, fokha‡mával tûzdelt ropogósra
sült malachúst kaptak. A körítés változó volt, általában petrezselymes-vajas
rizs, ún. tepsis krumpli, brokkoli va‡ kar¯ol vajban párolva, tejszínben fõtt
zöldborsó, mexikói saláta, ha‡más krumplisaláta, házi savanyúságok, sült
alma, petrezselymes-vajas-fokha‡más párolt gomba, olykor citrommal
megbolondítva (francia recept szerint). Krasznahorkai László látogatásakor,
majd tíz évre rá, szintén Szörényi László vendégeként „hideg-fogadást” készí-
tettünk, ez volt Szörényi László visszatérése diplomáciai kiküldetése lejártá-
val: az elmaradhatatlan malacsült, pulykamell, krumplisaláta, többféle saláta,
zöldségekbõl, tartáros mártásban és e‡éb saláta szószokkal, házi külön-
legességekkel, mint sült padlizsán fokha‡más olajban, olaszos ill. franciás
fûszerekkel, savanyított dinnyecsíkok.

Amikor Esterházy Péter szintén majd 10 év múltán ismét a kollégiumban
járt, e‡ félreértés folytán ú‡ tudtuk, már vacsoráról jönnek. Egészen késõn
derült ki, ho‡ mégsem. De emlegette a „híres” malacsültünket. Annak idején
még e‡ képeslappal is megköszönte, elveszett, sajnos. Hát most már bevall-
hatom, ho‡ a malacsültet elkészítettük, csak a téves információ miatt nem ke-
rült tálalásra. Utána napokig ebédelte az Esterházynak szánt sültet a baráti kör.
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Szörényi László negyvenéves
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A fenti példákból is látható, ho‡ a legkedveltebb és e‡úttal „sztár”-
vacsoránk a MALACSÜLT volt. Amit vékony fokha‡macsíkokkal, olyan
¯noman és olyan türelemmel csak Ági tudott megtûzdelni.

Különösen fontos volt nálunk a Mórában, ho‡ összetalálkoztattunk addig
e‡mást nem ismerõ társaságokat.. Külön színfoltja volt a vacsoráknak,
amikor az újvidéki Symposion köre és a szlovákiai Kalligramos Grendel
Lajosék találkozóját „fûszereztük” meg valamilyen ¯nom vörösboros
pörkölttel. Lábass Endre kívánságára szívet is belefõzve, és kakukkfûvel,
borsikafûvel megbolondítva.

Szörényi László Ilia Mihállyal és Szajbély Mihállyal
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A vajdasági írók is ‡akori vendégeink voltak. Tolnai Ottó e‡ik
legkedvesebb „elkényeztetett” vendégünk volt, számtalanszor megfordult
nálunk. Nem is tudom fölsorolni már, mi mindent fõztünk neki, a szokásos
malacsültön kívül, volt paprikás csirke (gulyásleves-szerû) szederkényi
módra, lecsós sült hús, palócleves, húsleves stb.

Szörényi László 40. születésnapját is méltó kulináriákkal köszöntöttük. E‡
szûkebb körû malacsültes vacsora, és az est után e‡ tágabb körû hidegtálas
trakta, számtalan ¯nomabbnál ¯nomabb aszpikos falatokkal, hidegsülttel,
salátákkal, majd Szõnyi Etelka hatalmas oroszkrémtortájával. (Ünneprontás
volt, amikor Szajbély elõvette a hûtõ mögé elrejtett mosatlan zsíros tepsit a
belefa‡ott kanalakkal, s mint harci trófeát, diadalittasan körbemutogatta.)

Desszertet is készítettünk általában. A legkedveltebb, legszebb, és mindig
sikert arató volt a ‡ümölcskocsonya, kuglóŸormában, leginkább narancsíze-
sítésû kocsonyában, aminek olyan volt a színe, mint az aranyló napnak. Tény-
leg narancsízû volt! Sajnos ez a fajtája megszûnt, a szegedi Paprikafeldolgozó
‡ártotta. Sokat jártam külföldön én is, de ilyen színû és ízû ‡ümölcskocso-
nyát azóta sem láttam sehol, sõt nem is ettem. Mindenféle ‡ümölcs, külön-
féle formába vágva, rendezve – szemet ‡önyörködetõ volt. A fehér almától a
fekete szõlõig, a piros földiepren át ez színkavalkád keveredett az arany nap
narancs színével.

Szintén e‡ kedvelt desszert volt a kandírozott mandarin tejszínnel és
csokoládéval meglocsolva. Ez a szirupban eltett mandarin még valamelyik
szovjet köztársaságból származott, az e‡ik kiváló terméke volt a KGST-
piacnak. Kár, ho‡ már nem kapható.

El kell még mesélnem, ho‡ legtöbbször, amikor vendégeink a korai vonat-
tal utaztak el, a kávéfõzõ bekészítve várta õket a konyhában, és a reggelihez
e‡ tányér, mondván, ha idejükbe belefér, a hûtõben ¯nom falatok várják
õket, fõleg, ha maradt az esti sültekbõl.

Még most is megvan az a kávéscsésze alátét (NDK, kék ha‡mamintás),
amin ez olvasható: Köszönöm: BP. A szekrényüveg közé csúsztatta Balassa
Péter.

És ha túl sokan voltunk, és még éhes volt a társaság, va‡ már hajnal fele
járt, és ismét megéheztünk, mindig volt a hûtõben baranyai házikolbász,
sonka, szalonna.

HoŸmann Gizella 1980-ban végzett a JATE BTK ma‡ar-történelem szakán.
1975-tõl 1980-ig volt a Móra Kollégium lakója. 1983-tól 1994-ig kollégiumi
senior, 1985–1990 között kollégiumi szervezõ-tanár. Munkahelye: SZTE
Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék: elõadó; MTA Támogatott
Kutatóhelyek (Régi Ma‡ar Irodalom Tanszék) tud. s.mtárs.



Almási Tibor

FIÚK KÖLTÖZNEK A MÓRÁBA

A régmúlt történéseit i‡ekezvén az ember
pontosan felidézni, mellbevágó érzés annak
önmagunk elõtti beismerése, ho‡ a ¯nom
részletek tökéletesen eltûntek, és szinte már az
emlékek kontúrjait is kikezdte a feledés rozsdája. A
történtek ténye nem kétséges u‡an e‡ pillanatig
sem, a történések mikéntje azonban homályosan is
alig megfogható. Különösen furcsa szembekerülni

40 éves a Móra Kollégium

35

ezzel a helyzettel, ha az ember történészként mûködik, és hajlamos esetleg
olyasmivel (is) hitegetni magát, ho‡ õ aztán a múltnak tényleg igazi ismerõje,
és képes hitelesen elbeszélni e‡ korábbi – jelen esetben általa is közvetlen
szereplõként megélt – idõsík eseménymenetét.

A szomorú valóság azonban az, ho‡ emlékeimbõl az alaptényeken túl
mára kikoptak a részletek. Tény az, ho‡ 1978 õszén ma‡ar-történelem
szakos hallgatóként beiratkozva az e‡etemre, kollégiumi elhelyezést is
nyertem a Bolyai János Kollégiumban, amely az Aradi vértanúk tere és az
akkor Hunyadi Jánosról elnevezett (ma Szentháromság utcának mondott)
sugárút sarkán állt. Azt hiszem, ho‡ akkori állapotában a szecessziós
díszítettséget illetõen kevésbé tündöklõ épület volt a kollégium, mint ma
Ságvári Gimnáziumként. Kopottasságnak s némi lelakottságnak õrzöm
inkább magamban emlékét. A Bolyai tisztán ¯úkollégium volt, talán kizárólag
bölcsészhallgatókkal.

A szobákra nemigen mondhatná senki, ho‡ otthonosak voltak, közelebb
jár az igazsághoz, ha inkább barátságtalan ridegségüket idézem fel. Magas
belméret, emeletes vasá‡ak, kopott iskolai asztalok és székek, illetve vas-
pánttal lakatolható, selejtezésre érett, lehangolóan rozzant szekrények. Nyolc
elsõs ¯úlakó e‡etemi pályája indult innen, a Bolyai-beli sarki lakószobából
1978 õszén. Ú‡ rémlik, ho‡ kevés szorongás jellemezte kezdõ e‡etemista
hangulatunkat. Túléltük a vásárhelyi katonaságot, e‡ikünk-másikunk már
onnan ismerte e‡mást. A társaság í‡ hamar közösséggé kovácsolódott. A
spártai állapotok – e‡ év katonai körletekben végbement szocializáció után –
elfogadható mellékkörülményeknek számítottak a zavartalan napi élet-
vitelhez. Az alapcsapat tagja volt a ma‡ar-törisek közül rajtam kívül Verecz-
kei Zoltán, Huszár Endre, Kaszás Zoltán és Láng Miklós, a német-ma‡arosok
közül Forgács Tamás és Szíjj Ferenc, az orosz-törisek közül pedig Na‡ Tibor
(alias Melák).
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Tény az is, ho‡ a Bolyai – valamikor 1978 õszén – állítólag össze akart dõlni
(a fáma a statikusok diagnózisát sejtette a háttérben ), ezért az életveszélyt
elhárítandó igen sürgõsen ki kellett költöztetni onnan a ¯úkat. Bármilyen
meglepõ is, semmiféle megrázkódtató emlékem nincsen életveszélybe
kerülésemrõl. Valaho‡an ezt az életveszélyt nem igazán sikerült akkor
átélnem, legalábbis mély nyomot nem ha‡ott bennem. Lehet, persze, ho‡
ez akkor titokban is volt tartva a pánik elkerülése érdekében, és velünk csak az
indoklás nélküli tényt közölték, ho‡ ekkor meg akkor ide és oda kell
költöznünk. Sajnos képtelen va‡ok visszaidézni, ho‡ pontosan mikor is
történt mindez. Ú‡ 1978 októberének-novemberének fordulóját sejtem a
történtek idejéül. Arra sem emlékszem, ho‡ hol és ki tájékoztatott
bennünket az ukázról, miként arról sincs fogalmam, ho‡ ez keltett-e
valamiféle felhördülést az érintettekben. A Bolyai Kollégium mint na‡obb
közösség alig 2 hónap után még nem volt megfogható számunkra. A szobabeli
társaság e‡másba kapaszkodott, és mert e‡ütt kellett átmennünk a Mórába
– ráadásul ott nyolcan e‡ szobában maradhattunk –, í‡ a legkisebb
berzenkedésnek sem õrzöm emlékét a végrehajtandó átköltözéssel szemben.

Sajnos, nem tudom pontosan, ho‡ a Bolyaiból mekkora arányban
mentünk át a Mórába. Talán 30-40 új lakó volt a Móra ekkori ‡arapodása.
Tanév közben természetesen komoly feladatot jelentett e‡ ilyen népes csapat
áttelepítése. Üres szobák e‡általán nem álltak rendelkezésre, ezért új
férõhelyeket kellett sebtében kialakítani és berendezni. Mindez e‡edül az
alagsorban volt kivitelezhetõ. Ráadásul – s ez lehetett igazán megrázkódtató a
változásban – a Móra mindaddig tisztán leánykollégiumként mûködött,
amely tényt a hétköznapi bölcsész szóhasználat azzal konstatálta, ho‡
azonosításul rendre a nõnemû szárnyas barom¯k lakhelyéül szolgáló
épületek elnevezését big‡esztette rá (a ‡engébbek kedvéért: a Mórát nemes
e‡szerûséggel mint tyúkólat volt szokás emlegetni). Most utólag
belegondolva, azért nem akármekkora feladat lehetett e‡ olajozott
mûködésû intézményben e‡ik napról a másikra megoldani olyan gondokat,
ho‡ például kellõ számú zuhanyozó és mellékhelyiség álljon rendelkezésre a
beköltözõ hímnemû lakosság számára. Le a kalappal érte, érkezésünkre
mindent megoldottak!

Az alagsorban jövetelünk elõtt nem voltak lakószobák. Raktárak,
mindenféle kommunális, szabadidõs helyiségek sorakoztak e‡más mellett a
középen futó hosszú folyosó két oldalán. Emlékezetem szerint 3 ilyen helyiség
maradhatott csak meg: a mainál alighanem valamivel kisebb tornaterem,
szemben vele a raktár, valamint a folyosó elején a na‡ rendezvényterem
(éppen alatta a magasföldszinti na‡teremnek). A többi helyiségbõl
teremtettek lakószobákat. A szerencsésebbek – miként nyolcan mi is –
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e‡terû, osztatlan szobát kaptak, másutt fából készült osztófalakkal belsõ
részekre tagolták a na‡obb tereket. A lakótérben á‡nemûtartós heverõk,
fali és álló könyvespolcok, viszonylag új tanulóasztalok és székek,
olvasólámpák álltak rendelkezésre, a folyosót pedig kinn szekrényeink
szegélyezték. Beköltözésünk elõtt padlószõnyeget raktak le szobáinkba, és
bár né‡zetméterre kétségtelenül szûkösség jellemezte új lakóhelyünket, az
elhelyezés minõsége összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint a Bolyaiban.
Ezáltal igen ‡orsan és feszültségmentesen zajlott a beilleszkedés. Hamar
megtaláltuk azokat a lányszobákat, ahol csoport- és évfolyamtársaink éltek,
majd ‡orsan továbbtágult a kollégiumon belüli ismeretségi kör.
Mindennapos traccspartik, e‡üttes reggeli indulások, közös hazatérések,
séták, je‡zetcserék, társasági tanulás, olykor focizás va‡ pingpongozás,
akkor még az alapszolgáltatásba tartozó „je‡es” vacsorák (a hermanosokkal
e‡ütt) a szomszédos menzán, rendszeres kollégiumi rendezvények, szellemi
táplálkozás, szórakoztató estek, bulik, rengeteg ugratás, heccek, illetve
tréfának mondott szolid és vaskos „ökörködések” töltötték ki életünket.
Felhõtlen teljes életet élhettünk a Mórában e‡ rendkívül stabil, összetartó
közösségben.

Persze, a ¯úk beköltözése nyilvánvalóan az addig ott lakók szemszögébõl is
érdekes változás lehetett. A kollégium vezetése – Vörös Lászlóné, Nellike, az
igazgatónõ, valamint a kollégiumi tanárok, Erdélyi Ági és Vályi Zsuzsa – soha
nem éreztettek velünk semmiféle befogadotti státust, ‡akorlatilag kezdettõl
és minden tekintetben e‡enértékû, teljes jogú kollégiumi polgárként
kezeltek bennünket. Annak sem éreztük jelét, ho‡ a kollégium kényszerû
koedukációja valamilyen megrázkódtatást okozott volna. Bár arra
emlékszem, ho‡ az elsõ hetekben voltak kísérletek rá, ho‡ este tíz óra után a
¯úk és a lányok élete lehetõleg elkülönüljék. Fõként a portás Gyula bácsi
próbálkozott – teljesen hasztalan – eŸéle regula érvényesítésével. Rémlik,
mintha az elsõ estéken valahol a magasföldszint hátsó részén e‡ vaspálcákból
hegesztett rácsos ajtó is elzárta volna a ¯ú és lányszintek közötti közlekedést. E
kezdeti óvatos tartózkodásnak mindenesetre hamar vége szakadt, és
természetesen semmi baj nem származott a „spontán” keveredésbõl.

E‡ év elteltével a ¯úszobák száma szaporodni kezdett; az elsõ emeleti
szobák e‡ részét kaphattuk meg. Azon a szinten akkortól már ve‡esen éltek
¯úk és lányok. Mi változatlan összetételben lehettünk elõbb az 1-es, majd
éveken át a 6-os szoba lakói. Az alagsori lakóhelyek talán csak az elsõ évben
léteztek. Annyi kellemetlenség biztosan származott a létszámnövekedésbõl,
ho‡ az elektromos hálózat nehezen bírta a megnövekedett terhelést. E‡-e‡
folyosó – s persze, benne a szobák – olykor egész hétvégére sötétségbe
borultak az esetenkénti túlterhelés miatt. Talán másodévesek lehettünk,
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amikor az üzemzavarok miatt be kellett tiltani az elektromos eszközök szobai
használatát. Volt persze kávéfõzõnk, rezsónk, szamovárunk, több
hajszárítónk, és eleinte nem volt sok foganatjuk a tiltásoknak. Amikor
azonban kikötötték az áramot a konnektorokból, nehezebb helyzetbe
kerültünk. Lakott azonban az e‡ik ¯úszobában e‡ derék ve‡ész ¯ú, az



40 éves a Móra Kollégium

39

általunk feltalálóként tisztelt Pasinszki Jóska, és az õ iránymutatásával
készítettünk olyan lámpafoglalatba becsavarható, orvosságos ¯olából
kialakított szerkezetet, amely az olvasólámpa helyétõl elvitte e‡ zsinórral az
áramot a különféle elektromos fo‡asztókhoz. Ezen életveszélyes szerkezettel
persze hétvégékre újra na‡ zárlatokat lehetett elõidézni, ú‡ho‡ e‡
komolyabb „razzia” során a gondnok – Rózsavöl‡i úr (ma Szegeden a
legismertebb belvárosi kisállat-kereskedõ) – össze‡ûjtötte az összes
„ketyerét”, és a tanév végéig el is kobozta azokat. E‡ további lebukásunk
miatt még fe‡elmi ü‡ünk is támadt a szabályszegésbõl! Az állapotok csak a
rákövetkezõ na‡obb elektromos felújítás után rendezõdtek.

Kollégiumi életünket hihetetlen gazdag és tömény élmények tették
teljessé. Hosszú fejezeteket lehetne e‡-e‡ vonatkozás pontos felidézésébõl
összefûzni. E‡etemi éveinkre visszagondolva, emlékeink legalább akkora
részben kötõdnek mórás otthonunkhoz, mint az Ady téri BTK-épülethez,
szellemi önépítkezésünk színteréhez. Olyan, na‡ fontosságú kollektív
élmények értek a Mórában bennünket, amelyek életre szólóan
meghatározzák közösségi attitûdjeinket, társas kapcsolatainkat, közösségbeli
magatartásunkat. Az e‡kor a kollégium falai között megélt élmények
spontán emberformáló hatását felismerve, elismerve és vállalva, engem is –
másokkal, százakkal, ezrekkel e‡ütt – eltéphetetlen érzelmi szálak fûznek a
Móra Kollégiumhoz. Abban a szerencsés helyzetben va‡ok, ho‡ mint a
Szegedi Tudománye‡etem oktatója, a Történeti Segédtudományok Tanszék
vezetõje, jelenleg a bölcsészkar dékánja, ma is sokrétû ‡akori kapcsolatban
állok e‡kori otthonommal, a Móra Kollégiummal. Ráadásul immár e‡
évtizede felelõsségembe tartozik a volt JATE kollégiumainak mûködésének
felü‡elete, koordinálása. A Szegedi Tudománye‡etem Karközi
Kollégiumai Tanácsának elnökeként – azt hiszem –, ha a mai kollégiumi
mûködés gondjainak kezelésében kell megoldásokat találnom, minden
empátiám, helyzetismeretem, elkötelezettségem és felelõsségérzetem azon az
érzelmi kapcsolaton nyugszik és alapul, amely volt Móra-kollégistaként az
e‡etemi világ e sajátos vetületéhez, intézménytípusához köt, és amely,
mindig jólesõ érzésekkel felidézõdõ elõélet tartósan adósságérzetet ébreszt
bennem a kollégiumi e‡etemi terület, elsõdlegesen pedig a Móra Ferenc
Kollégium iránt.

Almási Tibor (1959), történész. 1978–1983 között a JATE BTK hallgatója
ma‡ar-történelem-latin speciális képzés szakokon, ekkor a Móra Ferenc
Kollégium lakója. 1983 óta a szegedi bölcsészkar oktatója, 1987 óta a Történeti
Segédtudományok Tanszék munkatársa, jelenleg tanszékvezetõje. 2005 óta a
bölcsészkar dékánja.



Saly Noémi

HÁZISÁRKÁNY A BÜDÖSBEN,
ava‡ minek örüljünk,

ha ve‡essé lesz e‡ lánykolesz

Ú‡ kezdõdött, ho‡ azon, a mi ü‡ünk szempont-
jából mindenképpen szép, kora õszi napon kide-
rült: órákon belül összedõl a Bolyai kollégium. A
békésen repedezõ falak között megjelent u‡anis
e‡ városi statikusokból álló csapat, hivatalból vizsgálgatva a húszas-
harmincas években épült szilikátbeton házakat. A mérnökök futva távoztak az
épületbõl, és (1978-at írunk, mobil még nem volt) az utcáról, fülkébõl hívták
föl a rektort: 24 órán belül költöztesse máshová azt a kétszáz-e‡néhány elsõ-
másodéves ¯út.

Volt öröm, gondolhatod. Tanév eleje, az összes kolesz dugig, még ott
vannak a rektorizók, még nem mentek el a részképzõsök, de már megjöttek a
gólyák… Ho‡ ki a részképzõs? Ja. Az orosz és német szakosok akkoriban e‡
félévet a Szovjetunióban, illetve az NDK-ban töltöttek. Ez volt a „részképzés”.
(Angolosok, franciások nem mentek sehova.)

Az e‡etem vezetõi hirtelen felindulásukban ú‡ képzelték, ho‡ a
Mórában lakószobát csinálnak a tanulószobákból is, és hipp-hopp, már el is
helyezték majdnem az összeset. Ezt a kezdeményezést Nellike (akkori
igazgatónk) nemkülönben felindulva visszaverte. Megúsztuk nyolcvannal. De
ú‡ ám, ho‡ a 320 á‡on már feküdt 320 lány. Mi örültünk, naná. Addig a ¯úk
este tíz utáni bent tartása óriási szervezõmunkát igényelt, szakszerû
eltávolításuk még na‡obbat – nem volt könnyû az élet. Örömünk nem
bizonyult maradéktalannak, de ne vágjunk a dolgok elébe.

A „belsõ érdekvédelmi felelõs” címet viseltem a kollégiumi bizottságban,
ami ma‡arra fordítva annyit tesz: házisárkány. Az e‡üttélést próbáltam
valaho‡ elviselhetõbbé tenni, jobbára elviselhetetlen módszerekkel, de nem
eredménytelenül. Ezekrõl most nem mesélek, mert mindjárt jönnek a
¯úúúúúúúúúúk!

Másnap reggel házisárkányi minõségemben elkísértem az e‡etem
anyagbeszerzõjét zsákmányszerzõ körútra. Vettünk, amit kaptunk: óvodába
való pilleá‡akat, függönyt, padlószõnyeget, mindent. Délre már be is
kerültek a vasalószobákba, a tornaterembe, a takarítónõk volt öltözõjébe és
e‡általán: minden elképzelhetõ és elképzelhetetlen helyre; délutántól pedig
ingázott a két ház között e‡ teherautó, hozták a Bolyaiból, amit lehetett:
szekrényt, széket, matracot. A fele banda ¯ú ott pakolt a kocsikra föl, a másik
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fele meg a Mórában le. Uramatyám,
micsoda szobák lettek azok!
Nyekergõ, kopott szekrények, kis-
autó-mintás sötétítõ függöny, a pille-
á‡ak, s az a nyolcvan kamasz, épp
megszabadulva a katonaság rémsé-
geitõl, de még le nem vetkõzve az ott
kötelezõ modort, nyelvezetet…

Akkoriban a KB (= koll.biz.)
minden tagjának volt öt-hat szobája,
akikért – ú‡mond – felelõs volt.
Ismerni kellett õket, minden bajuk-
kal, az otthoni gondokkal, tanulmá-
nyi zökkenõkkel, szerelmi bánatok-
kal, mifenével e‡ütt. Ha valamiben
segíteni kellett, hát segíteni. Ha e‡
szoba jó kábétagot fogott ki (és
fordítva), az jó volt. Minde‡ikünk-
nek voltak balhés szobái, persze,
akikkel nehezen boldogultunk.

Na‡pofájú negyedéves házi-
sárkány, megkaptam a Büdösöket.
Elsõ tanyájuk az alagsorban volt (ta-
lán a mai Fonó?), ahol nem lehetett
szellõztetni – onnan költöztek föl aztán a földszintre, a mai Kék Szalonba, de a
név rajtuk ragadt örökre. A szobát bolyais szekrények sora választotta ketté,
asztalnak, ú‡ emlékszem, nem jutott hely. Nyolc pilleá‡on nyolc elsõs
progmatos, mat¯zes, kém¯zes. (Ebbõl hét tizenkilenc-húsz éves, a nyolcadik
viszont huszonnyolc. Nõs, ‡erekes apa. Õ volt a Vad, utóbb legjobb barátom a
¯úk közül. Neki se volt könnyû.)

A költözés másnapján belöktem az ajtajukat, mint e‡ western¯lmben, és
közöltem, ho‡ én va‡ok a szoba anyja, a tizenhármasban lakom, jobbra a
mosdónál, ha bármi gáz van, nekem szóljanak. Látszott, ho‡ rohadtul nem
értik, mit nyomul itt ez az agresszív némber, de bólogattak. Mentem a dol-
gomra.

Nemrég alhattam el, ú‡ kettõ körül, amikor arra ocsúdtam, ho‡ teker-
getik a na‡lábujjamat.

– Mi a túró van? – ültem föl. Az á‡am végében ott tömörült va‡ öt Büdös.
A Gézu, a Picur, a Frici, a Gém, nyilván a Mat¯zes is.

– Mama, éhesek va‡unk. Süss nekünk tojást.

Wenczivel



Szentigaz, én mondtam délután, ho‡ ha bármi van, csak szóljanak.
– Tojás van?
– Van.
A Gézu szüleinek farmja volt, tehát a Büdösben mindig akadt tojás, ha

semmi más, de tojás igen, ötven-hatvan bármikor. No, fölkeltem, sütöttem
va‡ húszból rántottát. Mire megettük, egész jóba’ lettünk.

Az elsõ kollektív fe‡elmit szüret után kapták. Akkoriban minden õsszel
kihajtották a diákságot a környékbeli téeszekbe, kötelezõ mezõgazdasági
munkára. Szedtünk ha‡mát, paprikát, szõlõt, aho‡ az e‡etem szerzõdött.
Professzoraink felü‡eltek ránk, behúzott nyakkal hallgatták velünk e‡ütt az
özönvíz elõtti motorbicikliken érkezõ, bukósisakos agronómusok eligazítását.
Ilyesformákat, de teli tüdõbõl ám:

– Mindön paprikát lé köll szödni, a zõdet is, csak az egérfaszányiakat nem!
78-ban szõlõ volt mûsoron. Ha azt hiszed, ho‡ e‡ ilyen alföldi szüret

csupa vidámság, tévedsz. Elõször is, reggel hideg van, késõbb hõség.
Másodszor: a cipõd két percen belül teleme‡ homokkal, s az estig ott is
marad. Harmadszor: a szõlõ térdig ér, né‡kézláb kell szedni. (Minket vittek
azokra a táblákra, amiket a legelszántabb napszámosok se vállaltak.)
Ne‡edszer: savanyú, mint az ecet, persze mégis eszi az ember, nem teljesen
éh‡omorra, mert pályinkával kezdtünk, de ettõl csak még jobban hat,
szaladnál, ha lenne hová, abban a térdig érõ, gazos táblában… Ebéd valami
tanyán – e‡ pörköltet sose fogok elfelejteni, robbantott disznóból készült,
állkapocs-darabok, szõrös orr-cafatok, sõt szemek is voltak benne, néztek
kifelé a félöklömnyi galuskák mellõl, akkor sztrájkba is léptünk, de az már e‡
másik év volt.

Ebben a bizonyos évben a Büdösök hazaloptak e‡ elég komoly tétel szõlõt,
azzal a szándékkal, ho‡ bort fognak készíteni. Reggel fölvettem e‡ tiszta
bu‡ogót, és elindultam az e‡etemre ‡alog, át a ligeten. Derûs, õszi
napfény, az a csodás színû szegedi októberi ég – hát uram¯a, felajzott
méhecskék, darazsak felhõben keringenek az ülepem körül. Futólépésre
váltottam. Követtek az Ady térig, e‡-kettõ még azon is túl. Nyelvészet
szeminárium elõtt még mindenképp befordul az ember e‡ pisilésre – tolom
le a gatyámat, hát mindent elsöprõ cefreszag árad belõle. Teremtõ Atyám.

Délután meglett a megfejtés. A Büdösök levitték tõlünk a vadiúj centri-
fugát, kicsapatták vele a mustot, majd visszalopták. A mûanyag palást termé-
szetesen ú‡ átvette a tottyadt szõlõ bûzét, ho‡ tán azóta is benne dereng.
E‡ egész emelet lánya öblített, öblített, mint megannyi Ágnes asszony, aztán
vittük a harmadikra, ott volt az utolsó és e‡etlen mûködõ centrifuga.

Na, a ¯úk fe‡elmit kaptak, de az üvegeket sikerült eldugniuk, szakszerûen
átfúrt dugókkal sorakoztak a szekrények alján, elégedetten nézegették,
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nekem is meg-megmutatták, milyen szépen forr. Aztán eljött a nap, amikor a
fõ szakértõ szerint már meg lehetett kóstolni. Ez megtörtént, majd lemondó
arccal kiöntöttük az egészet. Asszem, sose derült ki, melyikük itta ki
apránként, s töltötte föl vízzel a megbontott üvegeket. Va‡ ha kiderült,
megszivatták. Ennek sokféle módja volt.

Megszivatták például e‡szer a Gémet. Az elsõn volt a ¯úk zuhanyozója, de
ott lányok is laktak. Ez azért nem minde‡, mert a Gém e‡ este emiatt nem
tudta abbaha‡ni a zuhanyozást. U‡anis amint beállt a víz alá, bevonták az
összes cuccát: gatyát, köpenyt, törülközõt, még a papucsot is. A Gém elõször
követet küldött a szobába, ám az nem tért vissza. Állt tehát a víz alatt, és várta a
szabadulást. Ami nem jött. A többiek szíve nem volt azért kõbõl: ki-kinéztek a
zuhanyozóba, megtudakolni, vízköves-e már a háta. Mikor az lett, megelégel-
te. Elöl e‡ lavór, hátul e‡ felmosóron‡ – ebben a jelmezben villant át a
folyosón, a fény sebességével, de még í‡ is közderültséget keltve. Utána már
csak kiadós kocsmai verekedést idézõ zajok szûrõdtek föl a Büdösbõl, ú‡ a
harmadik emeletig.

Í‡ indult a közös élet. Ho‡ azóta, huszonnyolc év alatt hány házasság
köttetett a Mórában, nem tudom. Sok.

Saly Noémi a JATE BTK ma‡ar-francia-a századforduló ma‡ar irodalma
(spec.) szakán végzett 1980-ban. Irodalom- és mûvelõdéstörténész, mûfordító.
2003-ig a Szegedi E‡etem Francia Tanszékén tanított irodalmat. 2005-tõl a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tudományos munkatársa. A Ma‡ar
Kávéház Alapítvány elnöke. Önálló kötetei: Pesti csodabogarak (Ab Ovo Kiadó,
2005), Törzskávéházamból zenés kávéházba (Osiris Kiadó, 2005)
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Wenczel Zsuzsa

MÓRÁS
SZERELEM

Most is éjszaka van,
mint akkor, amikor a
magasföldszinti folyosó
végén, a KB-szoba
hosszú asztalának e‡ik
é s m á s i k o l d a l á n

e‡mással szemben tanultunk. Ez a mi kiváltságunk (az e‡etlen!) volt, ho‡
ott is tanulhattunk, s nem, mint e‡ébkor: a vasalószobában, konyhában, WC-
ben, telefonszobában, ha na‡on elegünk lett a közös tanulók zsivajából.
Távolról hallatszottak ajtócsapkodások, papucsos lépések zaja, vízcsapok
köhögése, de mi nem erre ¯‡eltünk. Harka Jenci, Móczik Gabi, Tündi, Saly,
Vad, Törõ s a többiek: Pápa Zsuzsa, Balogh Magdi (Béem) mind kidõltek
mellõlünk. Mi voltunk a legkitartóbb, legelszántabb tanulók: õ, Tóth Pista, az

Szirmai Éva, Harka Jenõ
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Törõ Sándor, Vályi Zsuzsa, Farkas Tünde

I. éves újonc agitpropos, és én Wenczi, a IV.éves kolesztitkár. Törõ Sanyi
legendákat mesélt róla, Saly e‡szerûen „Gyufának” nevezte. Tényleg olyan
is volt: szikár, csontsovány, vörösesszõke hajú, épp mint a piros fejû ‡ufa. Ha –
szinte e‡szerre – felnéztünk a je‡zetünkbõl –, s szünetet tartva beszélgetni
kezdtünk, a világítóan kék szemek lángra lobbantak. Eleinte csak ennyi volt.
Jó volt e‡ütt tanulni, beszélgetni, ha megvirradt a sarki Kisábécében tejet,
kiÏit e‡ütt venni, Gyula bácsinak jó reggelt köszönni, nevetgélni, erõt
meríteni a másik kitartásából. Kedves volt, komoly, okos, s volt benne valami
eredendõ emberi tisztaság, jóság. Jókat beszélgettünk, s aztán elõbb-utóbb
azon kaptam magam, ho‡ ilyen gondolatok futnak át az a‡amon: „Nem, ez
e‡ kis¯ú, e‡ gólya, s te különben is éppen nemrég határoztad el, ho‡ nem
jársz senkivel. Elég volt. Különösen a Tóth Istvánok-ból. (Közvetlenül elõtte
í‡ hívtak e‡ TTK-s, cinikus ¯út, aki fogadásból »felszedett«, s csúnyán ejtett.
Engem!!!)”

De amikor e‡ik éjjeli beszélgetésünk kellõs közepén e‡szer minden
átmenet nélkül azt mondta a kismexikóis mintás pólóm kidomborodó részére
tekintve: „Tudod, ho‡ szép a melled?” Hát innentõl még biztosabb voltam
abban, amit már sejtettem, ho‡ tetszem neki. De én, a „tapasztalt”, fölényes,
magabiztos nõ, csak ennyit válaszoltam: „Tudom.”.

Zavart, sokat sejtetõ e‡másra nézések, mosolyok, hallgatás. Napokig.
Illetve éjjeleken át. S aztán e‡szer, az e‡ik tanszünetben õ felállt, monolo-
gizálva az ablakhoz sétált, – nem mintha valami sokat s újat lehetett volna az
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éjszaka kellõs közepén látni onnan, mint a Hermann kolesz, a menza, a tér
megszokott fényeit. Aztán visszakanyarodva – én háttal ültem – a vállaimra
tette két kezét. Ez volt az elsõ érintés. Bennem e‡ másodperc alatt ezernyi
érzés, kérdés, válasz, kétely, bíztatás cikázott. Megfogtam kétoldalt a vállamon
nyugvó kezét. „Akkor, kezdünk e‡mással valamit?” – kérdezte lakonikus
fér¯úi tömörséggel „Igen.” – válaszoltam, felé fordultam, õ lehajolt, s megcsó-
koltuk e‡mást. Nem érdekelt, ho‡ „kicsi”, ho‡ „gólya”, ho‡ hülyeség,
ho‡ nincs semmi értelme, ho‡ nekem, a kolesztitkárnak a KB-szobában ezt
nem szabad…

Reggel kézen fogva mentünk az e‡etemre. Boróka (Borók Erzsi) mesélte,
ho‡ látott bennünket í‡ menni a parkon át. Azt gondolta: „Wenczi meg-
találta a férjét.” Igaza lett. 25 éve va‡unk házasok. Három ‡erekünk van. Az
elsõ Szegeden fogant.

Nekünk a Móra az e‡másra találás, a bölcsõ, a ‡ökér, a szülõhely, valami
olyannak a helyszíne, ahol másodszor is világra jöttünk. Hisz az ember kétszer
születik: e‡szer, amikor anyja világra hozza, s e‡szer, amikor világra hozza
önmagát. Én, „Wenczi” ott születtem. Az Isten háta mögötti, ötszáz lelkes kis
bakonyi kéttantermes iskolából jött félszeg „motyogó”, (aho‡ Micheller
Magdi mondta) aki „önálló” és „hangos” órákon vett részt. Ott lettem
olyanná, aki több száz ember napi gondjait intézhette, aki részt vehetett a
leánykollégium koedukálásában, aki ki mert állni a kollégiumi közösség elé,
aki tár‡alt, érvelt, szervezett. Hatalmas út, olyan forrásvidék, amelybõl máig
táplálkozom. Nekem a mórás öt év, a KB-tagság, a titkárság élménye lelki
„földrészek” felfedezését adta. A Kollégiumi Napok, a kirándulások, a Ger-
gely János-féle, a Meskó-féle kiváló kollégiumi látogatások, a zsíros kenyeres,
a teás beszélgetések, dalolások, kiállítások, a színi elõadások, szemináriumok,
irodalmi színpadok, ¯lmvetítések, speciálkollégiumok sora olyan eleven él-
ményháttér, ami máig meghatározó tanári munkámban.

Nekem bizonyos értelemben a Móra adta a diplomát. Nellike, aki a korgó
‡omrú csapathoz e‡-e‡ tál meleg étellel, sütivel beállítva sokszor fél
éjszaka mesélt, akinek ha jól emlékszem, máig is tartozom – „Majd megadod,
ha keresel” –, aki orvoshoz cipelt, ha beteg voltam. Akinek alakja, arca,
összekulcsolt keze most is elõttem, hangja a fülemben van. Eszembe jut Vályi
Zsuzsa, Erdélyi Ági, akikkel a konyhában, hálóingben, teásbögrével a kézben
reggelig beszélgettünk.

Én ott lettem „Wenczi”. Most Zsuzsi, Zsuzsa néni és – mivel van e‡ né‡-
éves unokánk is már – Zsuzsi mama va‡ok, de még mindig MÓRÁS!

Wenczel Zuzsa 1980-ban végzett a JATE BTK-n. A veszprémi Lovassy László
Gimnázium ma‡ar-orosz-német szakos tanára.
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Takács István

PHALLOSZ ATHÉNÉ ÉS A VIDEÓK

1989 õszén, amikor az ország is hatalmas változásokon ment keresztül,
jómagam ezt duplán éltem át, mivel a családi fészket a Móra kollégium 1-es
szobájára cseréltem – kollégium e‡ik oldala (Kovács Attila mostani
kollégiumi tanár úrral az élen) híres volt rendszerváltó nézeteirõl. Az én
szobámban lakott többek között Dominek Zsolt, a kollégium e‡ik üdvöskéje,
aki mellett elsõévesen krampusz lehettem Mikuláskor, va‡ Engelbrecht
László, aki bevezetett az alternatív zenei kultúra világába. Az elsõ év lassú
akklimatizációjának végén Nelli néniék még a következõ évi kollégiumi
gólyatábor szervezõi közé is meghívtak, ami elindította igazi aktivitásomat a
Mórában.

Ebben az évben leg‡orsabban az Ady téri focibajnokságban találtam meg
helyemet, ahol az édesapámmal kezdõdõ „Jó tanuló, jó sportolók” névsorát
csodálva hamar több A ligás csapatba is bekerültem, ahol fõleg csoport- és
évfolyamtársak, volt katonatársak va‡ barátok alkották a gárdákat.
A lányokban túl erõs kollégiumi ivararány ellenére rengeteg csapatban volt
mórás, de e‡ütt csak a kollégium mögötti pályán játszottunk esténként,
különösen vb-k és Eb-k idején, amikor minden nap a tévés meccsek között
bizonyítottuk magunknak, ho‡ ha futballtudásunk nincs is azon a szinten, de
lelkesedésünk és összeszokottságunk megközelíti a na‡okét. Kovács Attilával
még a kollégium lány focicsapatát is megalapítottuk, és próbáltuk rendszeres
összetartásokon feljavítani. Ez számomra olyan személyes sikerrel is járt, ho‡
az e‡ik mérkõzés eredményeként ismerkedtem meg késõbbi feleségemmel.

A második és harmadik évemben elõször Motyovszky „Motyó” Györ‡,
majd Kovács Attila végzésekor Gugenheim „Gugi” László érkezésével az 1-es
szoba és a kollégiumi fociélet is új irányt vett. Õket karolta fel öreg rókaként

Családommal
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Antics „Zerge”, és szobatársaim kárpátaljai kollégista évfolyamtársaival
e‡ütt megalakították a Phallosz Athénét, amely szinte kizárólag mórásokból
állt, és innentõl hosszú éveken át meghatározó és fair play-ben élen járó
csapata lett az e‡etemi bajnokságnak.

De az élet nem csupán a fociból állt. Elsõ évem végén a kollégiumban még
nem volt igazi videótár, a kazetták száma kevesebb mint tíz. Az elsõn a
romániai rendszerváltás tévébõl videokazettára rögzített eseményei
szerepeltek, de a többi között is túlsúlyban voltak a dokumentum típusú
¯lmek, s ekkor még a kollégiumi tanári szobában töltötték az év na‡ részét.
Ekkor a város bölcsész társadalmának ¯lmesztétikai épülését a havonta
rendezett a Móra-mûvész¯lmklub biztosította, ami bár a következõ években is
jelentõs tényezõ maradt, a kollégiumi videókultúra terjedésével azonban
e‡re többen hoztak va‡ kölcsönöztek különféle ¯lmeket.

Ebben az idõszakban alakítottunk ki Szent‡ör‡i Szilárd
évfolyamtársammal e‡ stúdiót, ahová azokat az audio eszközöket helyeztük,
amelyeket a koleszbulikon kívül másra soha nem használt senki. Aztán ez a
stúdió hamarosan átvette és kezdte továbbfejleszteni a videótárat is.
Folyamatos kihívást jelentett a divatos kommersz- és a mûvész¯lm-kultúra
közötti arany középút megtalálása, amely amellett, ho‡ hû marad a na‡
részben továbbra is domináns bölcsészkollégiumi szellemhez, mégis a széles
körû érdeklõdéssel bíró kollégistatársadalom kívánalmait is ki tudja elégíteni.

Azokban az években az erõsen korlátozott pénzü‡i források is
nehezítették a dolgunkat, továbbá nemigen lehetett hozzájutni az országban
igényes video¯lmekhez sem tékákban, pláne nem árusító helyeken. Í‡ fõ
forrásként fõleg a televízió állt rendelkezésünkre, ami akkoriban sem szolgált
kimeríthetetlen forrásul. Na‡ lendületet adott a kollégiumi videotéka
fejlesztéséhez, amikor pályázati úton a ¯lm‡árból sikerült megszereznünk
kb. 30-40 klasszikus ¯lmet mûsoros kazettán. Késõbb forrásként szolgáltak a
¯lmek kölcsönzésekor letétbe helyezett jelképes összegek, melyeket
visszatartottunk, ha nem idõben hozták vissza a hallgatók a kazettákat. Az í‡
képzõdött bevétel persze legfeljebb üres kazetták vásárlására volt elég.

Visszagondolva, na‡on sajnálom, ho‡ kollégiumi éveimben nem
érhettem meg az Odeon boltok és a DVD-k megjelenését, melyek a tár
exponenciális növekedését tették volna lehetõvé. Ám végzésemkor í‡ is több
mint kétszáz kazettából álló videótár állt össze, s aho‡ késõbbi
látogatásaimkor meg‡õzõdhettem róla, azóta is folyamatosan növekszik,
va‡is jó kezekben van.

Takács István 1994-ben végzett a JATE TTK közgazdász-programozó szakán.
Mindezidáig több multinacionális cég vezetõ munkatársa volt.
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Mirella Ivanova

MEGSZOKNI VAGY
MEGSZÖKNI

Külföldön élni nehéz dolog. De kül-
földön tanulni, szerezni azt az alapos
tudást, amire szükséged lesz majd
egész életeden át, még nehezebb do-
log. Nekem ú‡ adodott, ho‡ tanul-
ni kellett Ma‡arországon – Buda-
pesten 1 évig és Szegeden 5 évig. Ami-
kor elõször kerültem Szegedre, az
elsõ utam a Móra Ferenc Kollégi-
umba vezetett. Emlékszem a portás
nénire, az elõcsarnokra, a szobára.
Minden idegennek tûnt, senkit nem ismertem, nem tudtam elképzelni, ho‡
ezen a helyen 5 évet fogok tölteni. E‡ szó mint száz, minden furcsa volt
számomra.

Azonban nem volt út visszafelé – ismételgettem magamban, ho‡ meg kell
próbálni a két lehetõséget – megszokni va‡ megszökni, az e‡ik csak be fog
válni.

Még az elsõ hetekben, az 1980-as tanév kezdete után, azt tapasztaltam, ho‡
a Móra Kollégiumban nem csak aludni lehet, hanem itt gazdag szellemi élet is
folyik. Számomra ez na‡on örvendetes volt, mert az e‡etemi elõadások
után mindig volt érdekes rendezvény a „koleszban”, sõt néha választani
lehetett több között. Í‡ lassan kezdtem megismerkedni Ma‡arország
történelmével, kultúrájával, ha‡ományaival. Nem tudtam elképzelni
magamat, ho‡ ne le‡ek jelen Bohumil Hrabal, Peter Esterhazy, Csoóri
Sándor, Kányádi Sándor, Gecse Gusztáv és számtalan más értelmiségi értékes
elõadásain. A sokszínû és gazdag program, amelyet a mindannyiunk által
szeretett Erdélyi Ági és a többiek szerveztek, betöltötte a szabad idõmet, és
körül rajzolta az e‡etemi életem értelmét.

A ma‡ar nyelv tanulása szempontjából számomra na‡on sokat segített az
a lehetõség, ho‡ a kollégiumban éjjel-nappal tudtam kérdezni valakitõl e‡
új ismeretlen szóról va‡ kifejezésrõl, amellyel naponta találkoztam, és
beírtam a szótáramba. (Máig találkozom.) Mindig akadt valaki, aki szívesen
adott ma‡arázatot, és én nyugodtan mehettem aludni, a kedves ma‡ar
ma‡arázót viszont felforgatott lélekkel és összekuszálódott gondolatokkal
ha‡tam töprengeni a ma‡ar nyelv isten adta szép és kacifántos szerkezetén.
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A koleszban na‡on sok érdekes ismeretre tettem szert, rengeteget
tanultam a szervezett kirándulásokon Ma‡arország szép tájain járva,
felejthetetlen élmény marad egész életemre. Amikor erre emlékszem, ma is
érzem a ¯nom szarvas pörkölt zamatát és ízét, amelyet a határõrök fõztek
nekünk az Õrségben. Gyakran eszembe jut a Kaposvári Színház Mester és
Margarita fantasztikus elõadása (Garas Dezsõ jelenlétében garasok repültek a
levegõben), amelyre e‡ütt mentünk, e‡ egész busszal a Móra-kollégisták.

A Mórában találtam meg a legjobb ma‡ar barátaimat, akiknek e‡
részével máig is tartom a kapcsolatot, és akiknek na‡on hálás va‡ok, ho‡
mindig segítettek nehéz pillanataimban.

Szívbõl szeretnék köszönetet mondani Vörös Lászlónénak – Nellikének,
aki mindig na‡ emberi megértéssel volt a személyes problémáimmal
kapcsolatban, Erdélyi Áginak, aki a fantasztikus szervezõképességével feltárta
elõttem a ma‡ar szellemiség számtalan kapuit, a JATE-s tanáraimnak,
akiknek a segítségével megértettem és megéreztem a ma‡arság lelkét.

Mindazt, amit a tanulmányi éveim során szereztem, örömmel és nem
rejtett büszkeséggel használom a jelenlegi munkámban, amely remélem
hozzá tud járulni a ma‡ar–bolgár kapcsolatok további ápolásához és
bõvítéséhez.

Köszönöm szépen Móra, köszönöm szépen JATE, köszönöm szépen
Szeged, köszönöm szépen Ma‡arország!

Mirella (Jordanova) Ivanova 1985-ben végzett a JATE BTK ma‡ar-¯nnugor
szakán. Budapesten a Bolgár Követség tanácsosa.

1982-es dunántúli kirándulás
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dig a menzában ettünk (nem voltunk kétszeres meleg kajához szokva), az
ebédje‡eket ott be lehetett váltani ¯nom trappista sajtra, szalámira va‡
csokira… A jó ma‡ar kaja (és csoki), fõleg a nekünk isteni ¯nom (fehér) házi
kenyér – látszott is rajtam – az akkori fényképeket inkább ne mutassuk!

Az alatt a tíz hónap alatt, amikor Szegeden voltam, annyira megszerettem a
helyet, ho‡ a mai napig szinte minden évben visszajöttem a városba, a
barátnõmhöz (volt szobatársamhoz), és a Móra Kollégiumba – most már a
családommal.

Jó barátokat ismertünk meg Szegeden illetve a kollégiumban.
Közben már felnõtt a két ¯unk. Õk is annyira jól érezték magukat a „régi

Mórában”, ho‡ nyári szünetükben a barátjaikkal itt kértek szállást.

Angelika Gründel

TRAPPISTA SAJT ÉS FINOM HÁZI KENYÉR

27 évvel ezelõtt heten jöttünk Szegedre a volt
NDK-ból. Orosz-ma‡ar szakosok voltunk (fordító
és tolmács) és a harmadik tanévünket Ma‡ar-
országon töltöttük. Mindannyian a Móra Kollé-
giumban kaptunk szálláshelyet. Mindenki más
szobába került, ho‡ minél többet beszéljen ma-
‡arul. Az elején eléggé fárasztó volt, de na‡on
hasznos is. A végén a többi német társainkkal is
ma‡arul beszéltünk.

Szerettük a menza raktárát is. Mivel nem min-

És a mi barátaink is a Bulgáriába vezetõ útjaikon
szüneteltek a Mórában.

A Móra jó, szép helyen, csendes kis
mellékutcában fekszik, de mégsincs messze a
belvárostól. Szép a séta az elõtte lévõ parkon ke-
resztül.

Évrõl évre örülünk a kollégium változásainak
(új á‡ak, a kiépített tetõemelet...).

A következõ 40 évre is sok szorgalmas, jókedvû
(ma‡ar és külföldi) diákot kívánunk és a további
viszontlátásra.

Angelika Gründel 1981-ben végzett Berlinben a Humboldt E‡etemen ma‡ar-
orosz szakon. 1979–80-ban élt a Móra Kollégiumban. A Lufthansanál dolgozik,
marketinggel foglalkozik.
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Hafner Zoltán

A SZÖRÉNYI-EGYETEM
TANSZÉKE

Szörényi László nevével még gimna-
zista koromban, a Mozgó Világ ha-
sábjain találkoztam elõször, ahol
rendszeresen jelentek meg írásai, fõ-
ként kritikák, a kortárs ma‡ar iroda-
lom e‡-e‡ új kötetérõl. Idõvel már
ú‡ vettem kezembe a lapot, ho‡
rögtön azt néztem, szerepel-e a neve
a tartalomje‡zékben, és ha igen, ter-
mészetesen, vele kezdtem az olvasást.
Aztán, készülve Szegedi E‡etemre
(akkor még JATE-ra), találkoztam
e‡ ismerõsömmel, aki már odajárt,
a bölcsészkarra, és kérdeztem, mire
számíthatok, ha felvesznek. „Semmi
jóra. E‡etlen tanár van, aki miatt
érdemes órákra járni. Szörényinek
hívják.” Elképzelhetetlen volt abban
a lucskos, téli idõben, ho‡ személye-
sen is megismerhetem.

A Móra Kollégiumban találkoz-
tunk elõször, ’85 októbere lehetett,
elõadást tartott, szokásához híven
sziporkázott, és ú‡ alakult, ho‡ utá-
na felhívtuk még a szobánkba
beszélgetni. E‡-másfél órát maradt, de az elsõ pillanattól ú‡ tûnt, mintha
régi barátok lennénk. Noha szerencsém volt, mert a Régi Ma‡ar Irodalom
Tanszéken kiváló tanáraim akadtak (Balázs Mihálynak külön is sokat
köszönhetek), és késõbb Ilia Mihályt is megismerhettem, de kétségtelen, ho‡
Szörényi volt és maradt a legfontosabb tanárom – ennek ellenére (va‡ épp
ezért) mégsem tudtam soha ú‡ tekinteni rá, mint tanárra. Talán ez az e‡ik
titka: õ nem tanítja, hanem teljes közvetlenséggel, és minte‡ mellékesen,
megtestesíti azt a mûveltséget, amelybõl az irodalom is származik. Õ maga a
ma‡ar irodalomtörténet, mondhatnám blaszfémikusan, miközben róla írni
szintén blaszfémiának tûnik. És errõl õ maga tehet a legkevésbé, hisz nem
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épített soha maga körül mítoszt, se legendát, maga a közeg volt (és, azt
hiszem: maradt) olyan, ho‡ e‡ ilyen ¯gura eleve mítikussá nõjön. Semmi
sem indokolta, ho‡ õ itt és most (akkor és ma) valóban le‡en, lehessen: a
puszta jelenlétével cáfolta, ho‡ a bennünket körülvevõ cinizmust és
reménytelenséget, amelyet szocializmusnak becéztek akkoriban, komolyan
kellene vennünk. Anélkül, ho‡ hirdette volna, evidenssé tette mégis, ho‡ az
a le- és megtagadott „másik”, „szellemi” Ma‡arország, amelyrõl például
Ottlik is beszél, minden reálisan létezõ politikai berendezkedésnél létezõbb és
reálisabb, sõt e‡edül érvényes; személyes szabadságunk, függetlenségünk
e‡edüli garanciája. Mindez persze túlzásnak tûnik, patetikusan hangzik,
mégis ú‡ volt magától értetõdõ, ho‡ konkrétan, akár programszerûen, meg
kellett volna fogalmazni magunknak.

Na‡on sok idõt töltöttünk e‡ütt, már-már ú‡ tûnt, az e‡etemre is csak
azért van szükségünk, ho‡ az általa vezetett másikat, illegitim módon,
elvégezhessük. Sokkal többet tanultunk szakmáról, tár‡ismeretrõl,
¯lológiáról, mint az e‡éb órákon, ahol a kötelezõ olvasmányok java része

Szörényi László
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még mindig marxista szakirodalomból állt. Ennek a „másik” e‡etemnek volt
kihelyezett és ma már felbecsülhetetlen jelentõségû helyszíne (va‡ mondjuk
í‡: „tanszéke”) a Móra Kollégium. Ez sem volt azonban természetes, még ha
mi, hallgatók annak is vettük. Na‡részt Erdélyi Ágnes civil kurázsijának,
kitartó, szívós munkájának, és rendkívüli, nyitott személyiségének
köszönhetõ, ho‡ a kollégium akkori eszmélõdésünk helyszíne lehetett. Neki
köszönhetõ u‡anis, ho‡ a 80-as évek közepétõl Szörényi meghívhatta a
kortárs irodalom színe-javát, köztük szép számmal olyanokat, akik
ellenzékinek minõsítve, nem va‡ alig jutottak publikálási lehetõséghez.
Politikai értelemben is provokációnak és kockázatosnak tûnt olykor e‡-e‡
személy meghívása, de ez számított a legkevésbé. De más szempontból is
szerencsénk volt: ezek az évek e‡beestek a ma‡ar próza e‡ik fontos,
felívelõ korszakával, miközben a mai irodalmi táborok, hál’ isten, még nem
léteztek. Laci sosem mérlegelt külsõdleges szempontok, ilyen-olyan érdekek
szerint, kizárólag a minõség érdekelte. Ez ma már több mint kockázatos
mûvelet lenne, akkoriban azonban még érvényesnek tûnt. A meghívott
szerzõk lenyûgözve hallgatták, amint e‡-e‡ munkájukat az õ antikvitásban
‡ökerezõ mûveltségébe illeszti, és ezzel a saját maguk számára is teljesen új
megvilágításba helyezi õket. (E‡ ilyen est után mondta Bereményi, nem
elragadtatva, inkább tényszerûen, a maga lakonikus, szerény módján:
„Szörényi Ma‡arország legokosabb embere.”) A több órás beszélgetések
hangulata visszaadhatatlan, többségüket azonban hangfelvétel õrzi. A
rendszerint nyolctól éjfélig tartó esteket aztán e‡ szûk körû vacsora követte,
hála érte HoŸmann Gizinek. Számomra ez külön iskola volt, sok szempontból
felvértezett az akkor még nem sejtett jövõmre. Ezeken a vacsorákon u‡anis
arról is példát kaphattam, miként kell és lehet bánni megannyi különbözõ
szerzõvel, hányféle tapintat szükséges megértésükhöz. Errõl azonban nehéz
és illetlen lenne bármit is mondanom: ú‡ alakult, ho‡ irodalomtörténészi
tevékenységem mellett kortárs szerzõkkel is dolgozom. Ez viszont már e‡
másik történet kezdete lehetne – és e történet ismét csak Szörényivel és a
Móra-estekkel kezdõdne…

Álljon itt inkább a névsor, ki mindenki volt az e‡kori vendég és
beszélgetõpartner: Ambrus Lajos, Bereményi Géza, Berkovits Györ‡,
Czigány Lóránt, Csalog Zsolt, Csiki László, Eörsi István, Esterházy Péter,
Faludy Györ‡, Ferdinandy Györ‡, Grendel Lajos, Karátson Endre, Katona
Tamás, Kemény István, Kibédi Varga Áron, Konrád Györ‡, Kovács István,
Krasznahorkai László, Kurucz Gyula, Lábass Endre, Len‡el Péter, Márton
László, Mészöly Miklós, Módos Péter, Nádas Péter, Szõcs Géza, Temesi
Ferenc, Vitéz Györ‡. Ma már õk í‡, e‡ütt: elképzelhetetlenek. De épp
ezzel is, e‡ütt: Szörényit dicsérik.



40 éves a Móra Kollégium

55

P. S.

Miután Laci elvállalta a római na‡követi állást, e‡ évig, 1994–95-ben, én
próbáltam folytatni az irodalmi estek szervezését. A különbség annyi volt,
ho‡ a beszélgetõpartnerek váltakoztak, és csak néhány esetben vezettem
õket én magam. (Az akkori névsor, idõrendben: Bertók László, Lázár Ervin,
Kertész Imre, Németh Gábor, Ladik Katalin, Juhász Erzsébet, Krasznahorkai
László – Tarr Béla, Kabdebó Tamás, Szijj Ferenc, Parti Na‡ Lajos, Tar
Sándor.) Utólag ú‡ tekintem, ho‡ ha közvetve is, de a Kertész Imrével való
barátságom is Lacinak köszönhetõ, hisz ha nincs az általa teremtett tradíció,
nem lett volna alkalmam õt elhívni, akkor még ismeretlenül, a Kollégiumba.
(És itt a korántsem e‡szerû szervezésért ismét csak köszönet illeti Erdélyi
Ágit és Szõke Katit…) A Nobel-díj után ú‡ alakult, ho‡ három évig
intenzíven dolgoztunk e‡ könyvön (valójában több e‡éb dolgon is), amely
K. dosszié címmel jelent meg 2006. márciusában. Ez a történet azzal lett
számomra kerek, ho‡ a könyvet Laci mutatta be a Radnóti Színházban, ahol
a szerzõvel e‡ütt olyan jól érezték magukat, ho‡ utána rögtön meg-
fogadták: a beszélgetést, értelemszerûen, rövidesen Szegeden folytatják…

Hafner Zoltán 1991-ben végzett a JATE magyar-történelem szakán. Az MTA
Irodalomtörténeti Intézetének tudományos munkatársa. Pilinszky János
életmûvének gondozója és sajtó alá rendezõje. Legutóbbi munkája: Kertész
Imre: K. dosszié. Magvetõ Kiadó, 2006. (szerkesztõ és beszélgetõtárs)

Ladik Katalin költõi estje



Erdélyi Eszter

FILMEKBÕL
KISZABADÍTOTT

EMLÉKEZET

„Láttam.” Ezzel az e‡szerû kijelentõ
mondattal számtalanszor sokkoltam
¯lmszeretõ barátaimat, kollégáimat,
tanítványaimat az elmúlt húsz évben,
amikor e‡ ritkán vetített ¯lmtörténeti klasszikus, e‡ ma‡ar experimentális
¯lmkuriózum va‡ e‡ feledésbe veszõ, történelmi múltunkat feldolgozó
sokórás dokumentum¯lm volt a beszélgetés tár‡a. Pedig a legutóbbi évekig
még dvd-lejátszóm sem volt, nem töltöttem le a netrõl e‡ képkockát sem, és a
NAVA-programról halvány fogalmam sem létezett. Honnan lett mégis ez a
¯lmes tudás, honnan a rengeteg, élesen va‡ kissé megkopottan felidézhetõ
mozis tapasztalat? Volt e‡ hely Újszegeden, valamikor a nyolcvanas években,
ahol generációk mozgóképes mûveltsége alapozódott meg. A Móra Kollégi-
um ¯lmklubja vasárnap esténként felnyitotta sokunk álmodozásra kész tekin-
tetét.

Vég nélkül tudok bolyongani az ott megszerzett ¯lmélményeim között,
ú‡, mint a Tavaly Marienbadban fõhõsei a titokzatos barokk kastély labirin-
tus-szerû folyosóin, va‡ mint Bruno Ganz Alain Tanner ¯lmjében Lisszabon
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„Értelmiségi fejû városiak is érkeztek”

fehér utcáin.
Emlékszem például a CSOTI

(errõl senki sem tudta biztosan, ho‡
mit jelent) Középfasor végén álló,
akkoriban – sárga mûanyag bordákra
hasonlító oldalfalai miatt – szappan-
tartónak becézett épületére, ahová a
¯lmvetítések estéjén baráti társasá-
gok, kollégisták csapatai, magányos
„külsõsök”, értelmiségi fejû városiak
érkeztek, ho‡ le ne maradjanak a
Wajda-sorozat aktuális darabjáról, a
zseniális Jacques Tati fanyar humorá-
ról, a sokunk számára akkor még
ismeretlen Erdély Miklós különös
álommásolatairól. A város legkényel-
mesebb vetítõtermének a falai
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mellett csõvázas hátizsákok sorakoztak ilyenkor, mert a vasárnap este (!)
otthonról visszatérõ e‡etemistáknak nem volt idejük a koleszban va‡ az
albérletükben lepakolni, e‡enesen ¯lmet nézni jöttek az állomásról, ‡akran
futva, az elsõ perceket lekésve, idegesítõen nyikorgatva az alkalmi mozi hatal-
mas bejárati ajtaját.

Látom magam elõtt a bérleteket akkurátusan ikszelgetõ beengedõ nénit, a
fess és magas mozigépészt, a ¯lmek elõtt – lyukacsos könyvtári kartonokra
szálkás betûivel írt je‡zeteibõl – alapos bevezetõt tartó Erdélyi Ágit, a még
fordítatlanul új Bergman-¯lm, a Fanny és Alexander e‡ébként ¯zikus
hallgató szinkrontolmácsát, aki svédül hallgatja a fejhallgatójában a szöveget,
elõtte angol nyelvû forgatókönyv, és õ mégis szabatos ma‡arsággal mondja a
mikrofonba a leglehetetlenebb párbeszédeket. Látom a nézõtér kényelmes,
mohazöld plüssfoteljeit, ahonnan Tarkovszkijt, Godard-t, Tony Richardsont,
Formant, Fellinit, Buster Keatont meg a többieket ¯‡eltük.

Aztán emlékszem a na‡ rácsodálkozásainkra is. A német expresszionista
¯lmek megdöbbentõ modernségére, a „télikabátos” Nosferatu hatalmas ár-
nyékkarmaira, Ozu szótlanságára, távoli, lélekben mégis ismerõs világára,
Kuroszava látszólag mindig mérgesen hadaró szereplõire, a japán véres trón
Machbetjére, Menzel szeretni való ¯guráira, Pepinre és Tapicska állomás-
fõnökre, a Budapesti Iskola dokumentarista alkotásainak õszinteségére, a
Családi tûzfészek atlétatrikós, SZTK-keretes szemüveget viselõ, kövérkés apó-
sára.

És eszembe jutnak a felkavaró érzelmek is. A Woyzeck után hetekig láttam
magam elõtt Klaus Kinski meg‡ötört arcát, a Polanski Iszonyatát követõ
estéken a kollégiumi szobánk ajtaja alatti résen beszûrõdõ fénycsíktól kap-
tunk a barátnõmmel frászt, Bresson automata bábként mozgó alakjait nem
tudtam kiverni a fejembõl, sokan szerelmesek lettünk a farmergatyás Cybuls-
kiba, ültünk megrendülten Huszárik lovainak fájdalmas szemébe nézve, és
még napok múltán is röhögtünk, ha eszünkbe jutott a Sör‡ári capriccio
dokija, amint az orrába fújt ózonnal rohangászik Franzinék házában.

Na meg ott voltak az ú‡nevezett „nehezen beszerezhetõ ¯lmek”. Beava-
tottnak, a ¯lmnézõk elitjéhez tartozóknak érezhettük magunkat, mert láttuk
azt, amit sokan nem láthattak. Jeles Álombrigádját a cementbe öntött Ráto-
nyival, a Tûz van babámat, a Bástyasétány ’74-et, Wajda Vasemberét, amihez
külön ki kellett bérelni a Szabadság (ma Belvárosi) Mozi na‡termét, ho‡
senki ne maradjon le róla, Gazdag Gyula évekre bedobozolt Határozatát, az
ellenzéki mellékszereplõkkel forgatott Verziót. Milyen büszkének lehetett
lenni, és persze mekkorát lehetett sznobizálni e‡ ilyen élménykörrel! Csak el
kellett ejteni e‡ ilyen félmondatot: „…és tudod, amikor a Rajk vallatótisztet
játszott Erdély ¯lmjében”, – biztos volt a siker.
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Mondják, az a jó ¯lm, amibõl legalább e‡ fontos képkockát hazavisz az
ember, legalább e‡ mozzanatot, gesztust, mondatot megõriz az emlékezet.
A Móra ¯lmklub sok-sok ilyen részlettel ajándékozott meg. Ki ne emlékezne a
Sztalker piros szalagos, messzire hajított csavarjára, a Szép fogolynõ motoron
száguldó, fekete démonára, a felhúzható, szárnyaival ütemesen verdesõ kis
madárkára a Casanovából, Belmondo jellegzetes kézmozdulatára, szája elõtt
elhúzott hüvelykujjára a Kifulladásigból? Lehet-e elfelejteni az epilepsziás
birkapásztort Ylmaz Güney Nyáj címû ¯lmjébõl, a Taviani ¯vérek teliholdkor
félelmetesen õrjöngõ ¯atalemberét, a Macbeth ‡anús fõzetet kotyvasztó,
fogatlan boszorkáit, a bõrszerkóban, sildes bõrsapkában is szívdöglesztõ
Marlon Brandót, va‡ a Ne sápadj! ízes beszédû, fáradhatatlanul igazát
keresõ Medve Alfonzát? Milyen szép is volt az a hucul lány Paradzsnov
elfelejtett õsei között, mennyire aranyos volt Kusturica dundi kis¯úja, akinek
csengõt kötöttek a lábujjára, ho‡ éjjel el ne kóboroljon, amíg a papa
szolgálati úton van!

Gondoljunk vissza azokra a sokórás vetítésekre – sokszor csak a kollégium
na‡termében, hátul krepegõ masinával –, amelyeket elképesztõ
mazochizmussal ültünk végig, mert izgatott bennünket az elhallgatott
ma‡ar történelmi múlt feltárása, megérintett bennünket a beszélõ fejek

Hrabal a Mórában, 1985. Bojtár Endre, Varga György
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hitelessége, a celluloidon megelevenedõ személyes emlékezet ereje!
A Gulyás-testvérek elsõ világháborús, Isonzót megjárt öregjei, Sára Don-
kanyaros katonái, Gyarmathy Lívia Recskre kitelepített kényszermunkásai,
Na‡ Imréék Snagovra hurcolt barátai és politikus társai megrendítõ
történetekkel mondták, sokszor sírták el az iskolai történelemkönyvek
lapjairól hiányzó fejezeteket. A ¯lm akkoriban elõbbre járt mindenféle
publicisztikánál, lett is belõle bajuk a rendezõknek! Azoknak a rendezõknek,
akik természetesen feltûntek a vetítések után a kollégium zsúfolásig megtelt,
hátul összenyitott na‡termében, ho‡ éjszakákba nyúlóan válaszoljanak
szomjas kérdéseinkre. De az alkotók mellett jött Újhelyi Szilárd és Vásárhelyi
Miklós, Faludy Györ‡ és Donáth Ferenc is (a nyolcvanas évek elején járunk!),
akik jelenlétükkel nyomatékosították a vásznon látottakat. Ezt a rendha‡ó
történelmi-¯lmes szemináriumot szeretném most sokunk nevében
megköszönni.

És ha már rendezõkrõl és személyes jelenlétrõl beszélünk, akkor
visszaemlékszem Kovács Andrásra, aki minden mûvészieskedõ allûrtõl
mentes szürke öltönyében érkezett, a megilletõdötten õszinte Zsigmond
Dezsõ–Erdélyi János párosra, a dünnyögõ, na‡maci Sára Sándorra, a
Guernica forgatása után olyan szépen szóló Kósa Ferencre, a na‡on helyes,
sokjelvényes zakójú, copfos és igen barátságos Tarr Bélára, aki az Õszi
almanach vetítése kapcsán volt a Mórában elõször, és az okos-szemüveges
SchiŸer Pálra, akinek tehénpásztorokról szóló hosszú ¯lmjét ki tudja, ma
hányan ülnék végig… De most, aho‡ szedegetem össze ezeket az
emlékmorzsákat, azt látom, ho‡ képtelen va‡ok elválasztani e‡mástól a
¯lmnézéseket, a találkozókat, rendezõi látogatásokat a többi mórás
eseménytõl. Nem tudok a látott csehszlovák újhullámos ¯lmekre ú‡
gondolni, ho‡ ne jutna eszembe közben a na‡terem fekete zongorája
mellett üldögélõ, ‡erekkori történeteit mesélõ Hrabal, róla meg azonnal az
asztalokból rögtönzött színpadra felkapaszkodó Esterházy, akit csak í‡
lehetett a folyosóról is bepréselõdõ tömeg tekintete elõtt láthatóvá és
hallhatóvá tenni.. Tarr Béla említésekor azonnal Krasznahorkai szikár
alakjára, a Sátántangó megjelenése után Szörényi Lacival folytatott
beszélgetésére emlékszem. Kósa Ferenc Csoóri Sándorral e‡ütt beszélt
nekünk a Kádár-rendszer elviselhetetlen könnyûségérõl, Szilá‡i Ákos
peresztrojkáról és glasznosztyról szóló eszmefuttatásában nem ha‡ta említés
nélkül a szovjet ¯lmmûvészet új útjait. Huszárik felejthetetlen Szindbádja
nyomban Szörényi vaskos stílusú, ám hihetetlenül na‡ívû és briliáns Krúdy-
szemináriumát idézi fel. Trakovszkij ¯lmjeirõl Balassa Péterrel
beszélgethettünk, na‡on okosnak és zavarba ejtõen mûveltnek láttuk,
rengeteget tanultunk tõle. Kocziszky Évával oldott és zseniálisan összeszedett
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Fellini- és Robbe Grillet-elemzéseket végeztünk, e‡ kis René Magritte
stúdiummal megspékelve. Mondatokat tudok visszaidézni mindkettejüktõl,
annyira na‡ hatásúak voltak ezek a mini mozgóképes-esztétikai kurzusok.

Bolyongok hát az emlékezet labirintusában, akár csak a ¯atalabbik
Kaurismaki ¯lmjében Zombi, a Szellemvasút e‡üttes gitárosa az isztambuli
utcákon.

Belebuknék, ha szét szeretném szelektálni azt a gazdag mûvészeti és
kulturális, történelmi, ¯lmes, irodalmi, társadalomtudományos és
szociológiai élménysorozatot, amit e‡etemi éveink alatt a kollégium tálcán
kínált fel nekünk, helyünkbe hozva minden lényegeset és jelentõset, ami kicsi
országunkban történt. Ez í‡ él bennünk, bennem, komplexen,
elválaszthatatlanul, késõbbi hatásában felmérhetetlenül. Másho‡ néznénk
ma Tarantinót és Greenawayt, Lynchet és Almodovart, Pál¯ Györ‡öt és
Fligeauf Benedeket, ha nem lett volna akkor a Móra ¯lmklubban
Kawalerowicz és Dreyer, Murnau és TruŸaut, Jancsó és Ember Judit. Másho‡
olvasnánk, ha nem lettek volna Szörényi irodalmi szeánszai, írókkal folytatott
beszélgetései. Minden másho‡ lenne, ha nem lett volna Móra Kollégium.

(Talán a ¯lmklub Antonioni-blokkját lehetett volna még erõsíteni, mert
e‡szerre hördültek fel az ELTÉ-n mozgókép szakos csoporttársaim, mikor
azt találtam mondani a Kaland vetítése elõtt a Tabán mozi büféjében, ho‡ na,
azt még „nem láttam”. )

Szeretettel: Erdélyi Eszter

Erdélyi Eszter 1988-ban végzett ma‡ar-történelem szakon. Ma a szegedi Deák
Ferenc Gimnáziumban tanít ma‡art és e‡ben a Mozgóképkultúra és
Médiaismeret tagozat vezetõje. A tár‡ ma‡arországi bevezetésének e‡ik
elméleti és módszertani elõkészítõje
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Mikola Gyön‡i

A VAJDASÁGI KAPCSOLAT

A bölcsészkar folyosóján megjelent e‡ kétsoros kis cetli: Szajbély Mihály
speciálkollégiumot hirdet a jugoszláviai ma‡ar irodalomról. Én akkoriban –
1985-öt írtunk – szinte semmit nem tudtam a jugoszláviai ma‡ar irodalomról.
(Talán éppen ez a cetli informált róla, ho‡ ilyen is van.) Akkortájt érkeztem
vissza a leningrádi részképzésrõl, és a létezõ szocializmus leghatalmasabb
országában eltöltött né‡ hónap alatt az a‡am olyan lett, mint e‡ kiszáradt
szivacs: mohón ivott fel minden érdekesebb tananyagot, amibõl kimaradtam,
és fõleg minden új információt. Jugoszláviában e‡szer jártam csak, pár évvel
korábban szüleimmel Rab szigetén töltöttünk e‡ álomszép hetet, de azt
mégse mondhattam az elsõ szemináriumi megbeszélésre összejövõ többnyire
fölsõbbéves diákoknak, Bolla Évának, aki Brasnyóból szakdolgozott, Bárdi
Nándinak, akit történészként érdekelt a térség, különösen Koszovó, Erdélyi
Eszternek, Pozsik Lacinak, akik akkor már hozzám képest rengeteget tudtak
az ún. határon túli irodalmakról és Szajbélynek, aki a téma szakértõje volt,
ho‡ ú‡ képzelem, él e‡ ma‡ar író valahol az Adrián is, és az õ révén, ki
tudja?, talán visszajutok valaho‡ a szigetre is, és újra találkozom a ¯úval, aki a
családjuk halászhajójának fedélzetén fölkapott, mint e‡ pelyhet, és beugrott
velem a tengerbe... Ezt legfeljebb Szergejev Zsuzsa csoporttársamnak mer-
tem volna bevallani, aki késõbb csatlakozott a csoporthoz. Csak annyit

Fotó: Na‡ Sándor
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feleltem a „miért jelentkeztél erre az órára?” kérdésre, ho‡ mert nem tudok
semmit, és szeretnék ezen változtatni. Félig-meddig kalandvá‡ból
jelentkeztem, és nem is kellett csalódnom: kiderült u‡anis, ho‡ a
szeminárium a Móra Kollégiumban lesz, a Soros Alapítvány támogatásával
indul, és az a célja, ho‡ a munka végén interjúkötet készüljön jugoszláviai
ma‡ar írókkal, ezért aztán sokat fogunk utazni a „terepre”, a Vajdaságba. De
lassan az is világos lett, ami nekem tudatlannak eleinte elég meglepõ volt,
ho‡ valójában nincs olyan ma‡ar író, aki ténylegesen az Adrián élne, hacsak
nem számítjuk Ladik Katalint, akinek Hvar szigetén volt/van háza, és az év e‡
részét a tengernél töltötte/tölti. A Soros-dollárokon lebonyolított utazásaink
során leg‡akrabban Újvidéken jártunk, de többször megfordultunk
Szabadkán, Csantavéren, Kanizsán is.

A munkamódszerünk az volt, ho‡ a kollégiumban tartott órákon felosztot-
tuk e‡más között a szakirodalmat, az e‡es korszakokat, folyóiratokat, aztán
pedig összeállítottuk az írók listáját, akiket szerettünk volna fölkeresni, és e‡
sztenderd kérdõívet, aŸéle elõzetes forgatókönyvet a beszélgetésekhez,
melyek közül persze azok lettek talán legjobbak, amelyek a leginkább
eltértek az elõre megírt kérdésektõl. Pozitivista irodalomtörténészi hozzáállás
volt, és mûködött is, amíg a Kalan‡a korszakáról, a két világháború közti
idõszakról beszéltünk, de kevésnek bizonyult, amikor a kortárs írók jelenérõl
próbáltunk tájékozódni, például a Symposion szerkesztõség leváltásáról,
amely az e‡ik neuralgikus pontja volt akkor a beszélgetéseknek. Nem
voltunk pro¯ újságírók, kultúrantropológu-sok va‡ irodalomszociológusok,
ráadásul én abszolút kezdõként ugrottam a mély vízbe – í‡ aztán nem csoda,
ha az évekkel késõbb 1995-ben Rózsaszín Ïastrom címmel megjelent kötet az
interjúk színvonalát tekintve meglehetõsen e‡enetlen lett. Vannak kérdések,
amelyeket ma már nem tennék föl (pl. a nyelvromlásról), de minden
hibájával e‡ütt a projekt az elsõ lépések e‡ike volt e‡ olyan úton, amelyet
azóta se jártunk végig, még félig sem, már ami a vajdasági ma‡ar irodalom és
kultúra hazai feldolgozását, integrálását illeti. Bár az is igaz, ho‡ a
nyolcvanas évek végétõl örvendetesen meginduló kezdeményezéseket szinte
teljesen megbénították a délszláv háborúk. Interjúalanyaink, barátaink
jelentõs része menekülni kényszerült a katonai behívók va‡ az egzisztenciális
bizonytalanság elõl. A mi csoportunk még mindenkit otthon talált, az akkor
már Svédországban élõ Domokos István volt a na‡ kivétel. Az utolsó
pillanatban mentünk – a Rózsaszín Ïastromnak talán ez a körülmény adhatja
ma a legna‡obb értékét.

A munkát elvégeztük, az e‡etemet befejeztük, és nem volt folytatás. Az
sem látszott sokáig, beszélhetünk-e még, és ha igen, milyen értelemben
vajdasági ma‡ar irodalomról. Az én e‡ik interjúalanyom, Ladik Katalin
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színésznõ és költõ, ’86-ban azt jósolta, ho‡ 50 év múlva a Vajdaságban senki se
fog ma‡arul beszélni.

A háborúval e‡általán nem tudtam mit kezdeni, e‡szerûen elfordítottam
a fejemet, Újvidéken például azóta sem jártam. Pedig a vajdasági utazások
sokkal többet jelentettek az interjúkészítésnél. Lenyûgözött, ho‡ ma‡ar
nyelven nyugati színvonalú kultúrát találok a határ másik oldalán, vásároltam
a barátaimnak is a Forum Könyvkiadó mûvészi kivitelû kiadványait, a ma‡ar
szerzõk (Tolnai, Domonkos, Végel, Ladik, Balázs Attila, Thomka Beáta,
Losoncz Alpár, Sziveri János, Koncz István, Maurits stb. stb.) mellett a
szerbeket, Danilo Kist, Albaharit, va‡ a nálunk még akkor tiltott Orwellt,
Kunderát. Elkértem friss barátnõim, Piszár Ági és Utasi Csilla vizsgatételeit, a
kötelezõ olvasmányok je‡zékét, elállt a lélegzetem, ho‡ miket olvasnak
(Heidegger, Walter Benjamin, Barthes, Genett, Wittgenstein – ilyesmikre
emlékszem).

Talán e‡etértenek velem abban a többiek, Eszter, Éva, Zsuzsa, Pozsik,
Bárdi Nándi, Szajbély, a munkánkat szervezõ-segítõ HoŸmann Gizi és Erdélyi
Ági, ho‡ minden kalandunk és közös emlékünk közül kiemelkedik Tolnai
Ottónak az a Móra Kollégiumbeli estje 1986. november 24-én, amelynek
szerkesztett változata került végül is az interjúkötetbe. (Tolnai Pozsik

Vajdasági-est. Balázs Attila, Mikola Gyöngyi, Szajbély Mihály, Juhász Erzsébet
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„embere” volt, Laci pedig mindig remekül szórakozott Ottó társaságában a
különbözõ újvidéki dzsesszkoncerteken és kocsmákban, ú‡ho‡ amikor
hosszú hónapok elteltével, több utazás után is üres kézzel, ill. kazettával jött
haza, Szajbély elvesztette a türelmét, és i‡ekezett õt a lehetõ legkomolyabban
elmarasztalni, Pozsik pedig i‡ekezett minél bûnbánóbb arcot vágni, – í‡ lett
Tolnaié az e‡etlen Szegeden fölvett szöveg és e‡szersmind a legjobb szöveg
is). Itt hallhattuk tõle azt a legendás mondatot, amelyet azóta, Jugoszlávia
összeomlása után többször a fejéhez vágtak, ho‡ õ olyan ma‡ar költõ,
akinek van tengere. De a Móra Kollégium közönsége, aki hallgatta õt akkor,
valóban ú‡ érezhette, legalábbis rám ilyen hatással volt a végtelen monológ
(Pozsiknak nemigen volt érkezése és nyilván kedve se kérdésekkel
megszakítani), ho‡ repülünk valami na‡ kékség fölött, vitorlázunk a
festészet, a zene, ¯lozó¯a, a költészet tágas tereiben, és minden lehetséges,
még e‡ vakvágányon is végigszáguldhat e‡szer az Azúr-expressz....

Mondom, a háború lebénított engem is. Nem értettem, mi történik, és
miért. A hazai irodalmi életbõl pedig kezdett már elegem lenni, e‡re kevésbé
találtam a helyem az elméleti szekértáborok között, elszegõdtem
újságíróképzést alapítani Szajbély Mihály tanszékére. Nem büszkélkedhetem
tehát azzal, ho‡ milyen hûséges voltam a nehéz idõkben is az én „vajdasági
identitásomhoz”. Pontosabb, ha ú‡ mondom, ho‡ ez a választott, második
hazám bizonyult hûségesnek hozzám. Tény, ho‡ a háború vége felé újra
fölvettük az elejtett szálakat, és az elmúlt kilenc évben (a három kis‡erekem
nevelése mellett) különbözõ formákban és módokon legtöbbet megint –
aho‡ e‡ik kedves pesti kolléganõm oly szellemesen megfogalmazta – „a
vajdasági maßának dolgozom”. Va‡ Tolnai metaforájával kifejezve: a
mimózamaßának.

Jó volna tudni, ho‡an folytatódott a többiek életében a vajdasági
kapcsolat, ki ho‡ emlékszik a kukoricatáblákra az õszi napsütésben, az
újvidéki Duna-korzóra, a Katolikus Portára, a kosavára, Sziverire, Koncz
Istvánra, a benzinszagra a szabadkai állomáson, a pénzváltásra, a burek ízére
jogurttal, a bácskai pálinkákra, a szerb szavakra, gondoltak-e õk is Csáthra a
határzónában, va‡ ho‡ vannak-e, voltak-e visszatérõ rémálmaik, mint
nekem, ho‡ lekésem az utolsó Ma‡arországra tartó buszt, és mindörökre
ottmaradok a senkiföldjén? (Kedves Barátaim, ezúton kérem, írjátok meg
nekem: mikola‡@vnet.hu, ölelés!)

Mikola Gyön‡i 1990-ben végzett a JATE BTK ma‡ar-orosz szakán.
Irodalomtörténész, kritikus. A Bródy-díj kuratóriumának tagja. Számos
tanulmányt, kritikát írt a kortárs ma‡ar irodalomról Önálló kötete: A Na‡
konstelláció. Kommentárok Tolnai Ottó poétikájához. (Alexandra Kiadó, 2005)
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Fabulya Andrea

MERT JÓ

Lépcsõ. Bejárat. Porta. Levélrekeszek. Megint lépcsõ. Lépcsõforduló.
Folyosó. Szobák sora. Ajtó. Közös helyiség. Szobabelsõ. Á‡, szekrény. A falon
az aktuális világmegváltás reményteli hõsei: szép¯úk va‡ épp csúnyák, akik
e‡ húszéves bölcsészlánynak ígérnek valamit a pillantásukkal: Kosztolányi
tekintete például mindent ígér, nem is számít aktuális világmegváltónak
(akármilyen szép ¯ú)… Mivel idõtlen, í‡ nem lehet idõszerû, ú‡ho‡ õ
túlélt minden trend- és paradigmaváltást, és még akkor is ott simogatott a

Férjemmel, Farkas Tamással
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falról pajkoskodó mosolya, amikor már minden bölcsészallûr elha‡ott, va‡
esetleg te kérted õket távozásra, amikor ú‡ döntöttél, mégiscsak e‡ mórás
tétékás lesz a férjed, nem az a rég áhított, álombeli eszkimó…

Tehát szobabelsõ. Né‡ á‡. És néha szék és asztal, és melegszendvicssütõ:
olyan kis fémtákolmány, amelynek köszönhetõen minden királyi
menzaebédnél melegebb és laktatóbb a sajtos kenyér…

És tanuló. És éjszakai virrasztás és nappali vizsgaidõszak, a kettõ közt pedig
okozat-ok viszony: azért nem alszol, mert másnap vizsgázol, de ezt az utolsó
pillanatig képtelenségnek tartod, és persze nem is akarod elhinni, inkább
kimész dohányozni a lépcsõfordulóba (akkor az volt a „bagózó”, és nem védte
tõled semmi és senki a nem dohányzó társaidat, akik közé józan és sportos
életû háziasszonyként besorakoztál azóta te magad is), igen…

És lépcsõforduló. Na‡ beszélgetések és esendõ pletykák. Könnyek. Hitek.
A piros színû mûbõr székek hasadozó ölelése. A „Most” megingathatatlan
hatalma. A „va‡ soha” közhelyes radikalizmusának félmosolyos daccal való
tagadása, magabízó reményével a „Most” elfo‡hatatlanságának… És lépcsõ-
forduló és most és mindig most. Sose soha.

És tévéterem. Leözönlõ szé‡enlõs bölcsészlányok és leözönlõ szé‡enlõs
nem bölcsész¯úk. És mindenkin izgalom látszik, mert jön a Tvínpíksz, és tény-
leg: hûdeizgi van meg sötét, és szinte teljesen lefoglal mindenkit a színvonalas
és tartalmas kikapcsolódást nyújtó televíziós ¯lmsorozat… alatti ‡engéd
párkeresés…

És Babu, a barátnõd, aki idõsebb, már ne‡edéves, mikor te gólya, és
mindig nevet, neked nevet, mert hallgatja a meséidet, mi történt aznap, és
szeret és félt, és most is barát… (Megint ez a most, de ez e‡ másik most, nem
az a „Most”…)

És Konki, a csoport-, küzdõ-, lelki és minden e‡éb társ, talán cellatársak
nem voltatok még… Õt is ott kaptad, minden szeretetével és hitével teben-
ned, és ma is társ… Konki… Emlékszel? Kucorogtok a tetõfeljárón (akkor
még nem volt beépítve), és na‡ odaadással magoljátok a Pete-könyvet, és
esélytelenek va‡tok… Te biztos, de Konkiban még lehet talán bízni… És
aludtatok is fenn a tetõn, a nyári vizsgaidõszak kánikulás napjaiban…
Madárdalos álmok voltak polifonos háttérzenével…

És Tomi, a szomorú arcú biológus, a már emlegetett rettegett tétékás blokk
tagja, csodarejtõ szakállal és komoly falat képezõ, alig átlátszó szemüveggel,
elbújós, mégis fényes, világoszöld rét-tekintettel a na‡, sötétzölden riogató
lencsék mögött, és ‡önyörû, ‡önyörûen félénk mosollyal…

Emberek. Mindig jönnek, álmodnak, és mindig továbbmennek… (Most
meg ez a „Mindig”… Tényleg Kosztolányi mosolyának van igaza: nem
érdemes nem idõtlennek lenni…)
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Az apád is itt volt kollégista… Lehet, e‡szer a ‡ermeked is itt lesz az:
kollégista…

És mozis péntek esték, ¯lmnézések, elöl e‡ törékeny termettel osonó nõi
hang lá‡an elsúg neked mindent a rád váró ¯lmrõl, és duruzsol fejedben a
sok név, és kultúrmorzsákat nyeldegélsz közben, mert étvá‡gerjesztõ ez a jó
hang… Igen, Te va‡, Ági…

És Igazgatónõ, fel tetszik-e venni, lesz-e elég pontom, és jól viselkedtem-e,
és én szeretek ITT!!! Hurrá… És Marika néni, tiszta á‡nemûk vi‡ázó an‡a-
la, aki minden késést megbocsát, és mindig ú‡ tesz, mint aki nem bocsátott
meg, de ha‡ja kifürkészned a mosolyát… és Erzsike néni, mindenki szülei-
nek mindiges megnyugtatója, ha mindenki késik, ha mindenki beteg: senki
nem izgul otthon mégse, mert Erzsike néni belecsendül a telefonba… az olva-
só ember Erzsike néni, aki érti a könyvek szavát… és a Szépasszony, akit mi,
húszéves lányok is iri‡en mustráltunk, mert igézett a szeme és a haja, pedig
bõven elmúlt ötven…

És Törõcsik Mari a Móra kultúrtermében, mesél, mesél, körbeölel a sok törté-
net, szelíd, szerény szavakkal, mintha kis‡erek korodban mondókát dúdolna
szüléd a füledbe, pedig nem, ne keverd össze, te e‡etemista va‡ már, és ez
Törõcsik Mari, igen, itt ül és most épp mosolyog, mert a legjobb barátjáról
mesélhet neked, és ezért õ a hálás, ho‡ te meghallgatod, milyen ember volt
Pilinszky János… Hát hallgatod… Elõször dölyfös közönségdaccal, aztán
odahajló kismacska-tekintettel… Végül már megölelnéd… (Nodemégsemár,
mégiscsaka TörõcsikMari, énmegitten kise va‡okmég, ésleszeke majdmár? –
gondolod ekkor nemecsekernõs õszinteséggel, és az ölelés a karodban
marad)…

Mostok… Mindigek… Mégek… Márok… Majdok… Sohák: idõk.
Folyóirat-olvasó, videoszoba, vendégszoba, tanuló: helyek. Találkozások.
Pontba sûrûsödõ utak: állomások. Téridõ. Történünk. Mórázunk. Jó.

Készült: Szeged, 2006. július 21-én

Szeretettel a Móra kollégiumnak
Fabulya Andrea

Fabulya Andrea 1995-ben végzett a JATE BTK ma‡ar-orosz-összehasonlító
irodalomtudomány szakán. 1998-ig PhD hallgató. Jelenleg a szegedi Radnóti
Gimnáziumban ma‡art tanít.



Mikó Zoltán

ÜZENET A KÕKORSZAKBÓL

A kezdetek ma már e‡ általános iskolás kis‡e-
reknek is furcsának, kõkorszakinak tûnnek. Kicsit
kõkorszakinak éreztem magam én is, amikor meg-
tudtam, ho‡ kollégiumi éveim után kis idõvel e
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kõkorszaki tevékenységem iránti tiszteletbõl számítógéptermet neveztek el
rólam. (Persze, ha minden igaz, ma már ez a számítógépterem, legalábbis a
neve a múlté). Feleségem mesélte, ho‡ késõbbi tanítványai, az „új mórások”
többnyire azt hitték, valami múlt századi matematikus va‡ok.

Ho‡ is lettem én „õskövület” a Mórában, és ho‡ néztek ki a kezdetek?
Amikor odamentem, akkori ötödéves szobatársaim, Kuna Zoli és Szklenár

Joe beajánlott Nelli néninek, a kollégium akkori igazgatójának, ho‡ alkal-
mas lennék a számítógépterem felü‡eletére, a számítógépek kezelésére.
Persze nem igazán volt konkurenciám, hiszen a jórészt bölcsészek lakta kollé-
giumban alig volt TTK-s, különösen programtervezõ matematikus hallgató,
í‡ tulajdonképpen törvényszerû volt a választás.

Ha volt valami baj a gépekkel, akkor megbütyköltem õket. A „géppark” ak-
koriban két XT-bõl állt, 20 MB-os merevlemezzel, na‡Ïoppyval, DOS-szal.
Az MS Word 5.0-t már én telepítettem rájuk, vi‡ázva, ho‡ ki ne csússzak a 20
MB-ból.

Késõbb fejlesztgettük a gépeket, számítógépes ismereteket és szöveg-
szerkesztést oktattam kollégistáknak magánszorgalomból. Bevallom õszin-
tén, nem is igen emlékszem, kik jártak az óráimra, leszámítva persze késõbbi
feleségemet és a barátnõjét, akik végigvihogták az egészet, és valószínûleg
i‡ekezetem ellenére nem ott, akkor tanulták meg az ú‡nevezett alapokat.

A gépeken készítettem el a kollégiumi szobabeosztás segédprogramját és
magát a szobabeosztást is.

Késõbb lett e‡ fekete-fehér tintasugaras nyomtatónk is, azon nyomtattuk
ki a Kolesszus A More címû kollégiumi lapot. A szerkesztéshez még akkor is
‡engék voltak a gépek, azt a saját gépemen csináltuk. A rajzok a Paintbrush
nevû programmal készültek, amivel mindent lehetett, csak rajzolni nem –
valaho‡ mégis sikerült. Élvezettel váltogattuk az akkor használható néhány
betûtípust a szerkesztés során.

Persze mindezt csak akkor, amikor sikerült visszaszereznem az irányítást
kedves szobatársaimtól, akik minden pillanatot kihasználtak a játszásra.
Na‡okat versenyeztünk. Hol a Windows aknakeresõjével, hol a type nevû
gépírást oktató (angol billentyûzetre írt) programmal.



40 éves a Móra Kollégium

69

A nyomtatások éjszakáján aludni nem lehetett, mert mire mind az 50
példányt kinyomtattuk az igencsak hangosan zakatoló nyomtatón, hajnal lett.
Akkor pedig elkezdtük a terítést. Minden szoba elé letettünk e‡ példányt a
friss lapból.

Az öt év alatt elõtt AT-286-osra fejlesztettük a gépeket, feltettük az MS-Word
6.0-t, színes monitorokat állítottunk be. A turbo gomb megnyomásával
„látványosan” fel‡orsult a gép.

A tetris már akkor is remekül futott, a kollégisták legna‡obb örömére.
Lelkesedésükre jellemzõ, ho‡ olyanok is voltak köztük, akik a kollégiumi
farsangi bálon „tetrisnek” öltöztek.

Aztán már AT-386-osok lettek 100 MB-os merevlemezzel és kisÏoppyval.
(ho‡ vettük-e va‡ kaptuk, arra nem emlékszem).

Telepítettük a Windows 3.1-et, és a WinWord 2.0-t. Hatalmas fejlõdés volt ez
akkor.

Ezek a dolgok na‡on távolinak tûnnek számomra, és még távolibbak azok
számára, akik most ismerik az intézményt. E‡ e‡etemi kollégiumnak
korszakai vannak, és e‡szerre szép és félelmetes is, ho‡ azok az emberek,
akik nélkül a mi idõnkben még nem lehetett elképzelni a kollégiumot,
eltûntek, pár év alatt kikoptak azok is, akik ismerték õket – a Mórában e‡
emberöltõ bizony öt-hat évre csökken.

Amikor ne‡ed-ötödéves voltam, már kezdtek megjelenni a szobákban a
hallgatók saját számítógépei is. Ez már kicsit közelebb állt a mai, hálózattal,
internettel felszerelt kollégiumhoz.

Az igazgatókon, néhány nevelõtanáron, Marika nénin és a portásokon
kívül a teljes „kollégiumi társadalom” lecserélõdik. Ú‡ érezzük, amíg ott
lakunk, ho‡ a Móra a miénk. Aztán már senki nem tudja, ho‡ valaha oda
tartoztunk. Múlik az idõ, és nem emlékszünk nevekre, arcokra, saját lakásba
költözünk, házasodunk, dolgozunk, ‡erekeink születnek.

Ha valaki említi, ho‡ hozzá tartoztunk valamelyik „hõskorhoz” (sok van),
és erre valaki emlékszik még, csodálkozva nézünk rá, nosztalgiázunk kicsit, és
szomorkodunk, mennyi minden hullott ki az emlékezetünkbõl.

Én sem emlékszem már mindenre. Amit a számítógépes kezdetekrõl össze
tudtam szedni, itt olvasható. Nézzétek el nekem; régen volt. Valamikor a
kõkorszakban.

Mikó Zoltán 1995-ben végzett a JATE TTK programozó matematikus szakán.
1999 óta a Dégáz Zrt. központi rendszergazdája. Feleségével, Mikó (Hajdu)
Annával (anno a Kolesszus A More kollégiumi újságot szerkesztette) Szegeden
élnek két ‡ermekükkel.



Kocsik András

SZÍN-JÁTSZÓ-TÉR

Emlékek. 1992 õszén suhanok a
foszlófélben lévõ ‡ékénypapucsom-
ban a kolesz elsõ emeleti ürítõjébõl,
akkori életem meleg fészke, a hármas
szoba felé. Velem szemben slattyog
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Jakab Tamás, épület- és évfolyamtársam az angol szakon. Megkérdezi, nem
lenne-e kedvem a most induló kollégiumi színjátszó próbákon részt venni. Én
azt válaszoltam, ho‡ az óvodában anyák napjára verset kellett tanulni, amit
én – mivel erõsen szorongásos és dadogós kis¯ú voltam – a na‡ izgalomban a
próbán nem tudtam felmondani az óvónõnek, õ ezért memóriafrissítés
‡anánt a pedagógiaórákon tanult leghatásosabb módszert alkalmazva a
keménykötésû, Biblia-vastagságú verseskötettel masszírozni kezdte az
a‡idegvégzõdéseimet. Ezzel sikerült elérnie, ho‡ ezután semmit sem
voltam képes kívülrõl, va‡ aho‡ az angol mondja, „szívbõl” megtanulni. Na
meg számomra a színház anakronisztikus dolognak tûnt mindig, és csak akkor
léptem falai közé, ha kötelezõvé tették.

Tamás kérlelt, ho‡ csak e‡szer menjek le játszani velük, és kívülrõl sem
kell még semmit megtanulni, de ha majd lesz mit, az is rövid lesz. Jó fejnek tar-
tottam, ezért lementem. Õ vezette az egészet: mindenféle bizalom- meg
szerepjátékokat játszottunk. Na‡on élveztem. Szabadon lehetett hülyés-

kedni. Az egész ‡ülekezet ú‡ nézett
ki, mint valami félig ‡o‡ós, féle-
lemmel és szorongással teli, testileg
megna‡obbodott ‡erekek terápiás
foglalkozása. A ‡erek „felsza-
badultan” játszik, és boldog, mert
nincsenek belegépelve még a bénító
kényszerítõ érzések. Még nincs féle-
lem attól, ho‡ „mit gondolnak
ha…”. Majd szép lassan, va‡ ‡or-
san a környezeti hatásokra, a sok
„nem szabad”-ra leblokkolja a „homo
ludenst”, és görcsöket kezd kötni
azokra a csatornákra, melyeken ré-
gebben áramlott az élet megtapasz-
talásának kíváncsisága.Jakab Tamás
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Érdekes volt látni, amint az emberek saját ritmusuknak megfelelõen
engedték ki a kuktájuk gõzét. Nem is annyira a darabokról szólt az egész,
hanem arról, ho‡ volt e‡ bizonyos idõ a hetünkben, amikor na‡jából
ismeretlen emberek közös cél érdekében e‡ jó játszótéren sokat nevethettek
magukon és e‡máson, és olyan testhelyzeteket vehettek fel, mint amú‡
soha.

Tamás saját darabot írt, mely idézetekbõl állt, és az örök „ember ¯a”
történetre volt hangolva. Játszhattam Õt. Ezt tesszük amú‡ is. Az õrületbe
süllyedés örvényét Tamás írta. Ez volt a kb. kétoldalas abszurd monológ, amit
meg kellett volna tanulnom. A premier napján ú‡ döntöttünk, ho‡ inkább
magnóra felvesszük, és ráadunk e‡ kis vízhang-eŸektet. Í‡ sokkal
hatásosabbá is vált. Persze a lustaságom erõsebb volt, mint az óvónõ testi-lelki
beavatkozása. A tornatermi premier elõtt a Tise címet kapta a produkció.
Mozgásszínház kevés szöveggel. A kollégisták leslattyogtak melegítõben és
papucsban megnézni az ember lótuszból születését, tiszavirág fény-életét,
mely az emberi sötétség oltárán idõrõl idõre feláldoztatik, majd üres
bálványként imádtatik.

A következõ évben Amerikát stoppoltam, í‡ nem vehettem részt az angol
középkori misztériumjáték, az Akárki linóleumra csúsztatásában.
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94-ben visszatértem a 3-ság szobába, és ekkor elkezdtünk Az elefánt
emberen dolgozni (va‡ játszani?). A pro¯ színészek játékaddikcióban
szenvednek. A ló túloldala. Látod anyuci, idegen, most én játszom, ü‡es
va‡ok? Dicsérjetek! De ki va‡ok én ebben a sok átváltozásban? Sok a maszk,
kevés az arc. Az elefánt embernek a lelke elefántabb a testénél. Indiában
Ganésa, az elefántfejû isten a bölcsességet szimbolizálja. A darabot a padláson
adtuk elõ az akkor elkészült új tetõ gerendái között. Tamás és a csapat kitett
magáért. Na‡on tiszteltem Tamást a nyugalmáért és látásáért. Beépített
diavetítés, na‡on „erõs” zene és még hatásosabb fényfordulatok fokozták az
élményt. Hónapokig növesztettem a torzuláshoz szükséges maszkot. Tízéves
amatõr karrierem talán legmegpróbáltatóbb szerepe volt. Egészségü‡i
okoknál fogva szerencsére az elefánt-ember nem beszélt sokat, azt is félig
artikulátlanul. Erre a darabra már nem csak a kolisok jöttek, hanem
„kiöltözött” külsõsök is.

Tamás 95-ben végzett és elment. Én ú‡ gondoltam, oké, akkor ebbõl
ennyi. De Erdélyi Ági másként szerette volna látni a kollégium kulturális-
mentálhigiénéi jövõjét, és felkért, ho‡ toborozzak új delikvenseket, mert a
legtöbb régi madár kirepült, és kezdjünk bele az új szövésbe. Az amatõrök
általában olyan darabot játszanak, amely a csapat taglétszámához illik. Elég
sok külsõs is jött, hála a na‡ reklámkampánynak az e‡etemen. Sok
keresgélés után Ben Johnson, a doppingos kanadai sprinter névrokona és Bill
Shakespeare kortársa Rókájára (Volpone) csapott le a nyomkeresõ. Érdekes
volt sok embert mozgatni, kitalálni, ho‡ a minimális kellékekkel miként
lehet zsonglõrködni. Persze a lényeg mindig a próbákon, sokszor valami
„véletlen” folyamán állt össze. Ez is e‡ szerep: eljátszani, ho‡ e‡ütt
csináljuk, de mégis valami saját fonalat végigvinni, de elfogadni mások jobb
ötleteit is, de mégis valamennyire szigorúnak is mutatkozni, mert fe‡elem
nélkül szétesik az egész, és nincs haladás, csak telik az idõ, és az senkinek sem
jó, mert fenyegetõen közeleg a premier mumusa. Az utolsó pillanatban
na‡jából minden összeállt. A kulisszák mögül megélni e‡ darabot teljesen
más, mint a színpadon, va‡ a közönség közt lenni. Onnan is irányítani kell,
tartani a lelket, nevetni a hibákon, ¯‡elni a közönség mozizását, érzelmi
hullámzásaik õszinte portréit. Ki a nézõ és ki a nézett?

E‡ évvel késõbb az Atya jobbjával játszadoztunk. Ez e‡ marquezi világú, a
székely jézusos viccekre hasonlító kolumbiai darab volt. Na‡on sok
improvizációra adott lehetõséget, amit bizonyos színészek jól ki is használtak.
Mindig átíródott a darab a közönség elõtt, de ú‡ tûnt, ho‡ ezek a részek
remegtették meg a legjobban a nézõk hasfalait. Még a JATE Klubban is
elõadtuk! Amatõr színház? Mi a különbség? Amatõr szeretõt jelent. Ha nem
szereted, nem csinálod. Nem ú‡ a hivatásosok. Azt játsszák, amit kell,
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pénzért, hírnévért, szerelemért, ki miért. Az amatõr számomra közelebb áll az
élet szagához, mint a mûvien megalkotott ego-színészek interakciói. A kis
közösség, a törzs e‡ütt meséli és hallgatja u‡anannak a történetnek a
verzióit. A lelkek és szellemek na‡ „e‡üttjátéka” a buborékban. A na‡
színházban ott a sztárság, a pénz, az elvárások, valaho‡ az egész élményt
messzibbé, torzabbá, hamisabbá teszik. Persze vannak jó pro¯ darabok. A
mostani amatõr színjátszás közelebb áll a színház újrafelfedezésének
idõszakához, élményéhez. Amikor vándorszínészek játszottak, nem annyira
pro¯ módon a templomok elõtt, és nem voltak híres színészek és rendezõk, de
mindenki jól érezte magát. És ez a lényeg.

Míg ezeket a darabokat csináltuk, megismertük e‡mást félelmeinkkel,
na‡ságainkkal e‡ütt, segítettünk e‡másnak, örültünk az e‡üttlétnek.
Mindez olyan maradandó élményt, tanulságot ha‡ott bennünk, ami azóta is
tudva-tudatlanul megjelenik a hétköznapjainkban. Jó látni a folyamatot,
melynek során az emberek kibújnak páncéljukból, és próbálkoznak
emlékezni, milyen volt szabadnak lenni. A színjátszás e‡-e‡ emlékeztetõ
Ïash. Ha nem merünk játszani, megmerevedünk, és még a biológiai halál
beállta elõtt megfojtjuk magunkat – Micheline baba-zombikká válunk.
Játszani kell, hisz színház a világ, és a darab neve mindig Divina Comedia.

Ha sokat hülyéskedsz, ú‡ maradsz!

Kocsik András (JATE BTK angol szak – 1990–1996 rezidens). A diploma után
bejárta és lakta a fél világot. Hosszabb ideig élt az USA-ban, Costa Ricában,
Indiában. A köztes idõben és jelenleg az SZTE Fõiskolai Karán angol irodalmat
tanít.



Györi Sándor

MÓRA KÁVÉZÓ –
A NYUGALOM SZIGETE

Az értelmiség legfontosabb alkotó és találkozó-
helyei tradicionálisan a kávéházak voltak. Bár
mára ez sajnos sokat változott, szerencsére vannak
még „ha‡ományõrzõ” emberek, fõleg e‡ olyan
városban, mint Szeged, ahol hat felsõoktatási
intézmény van. Mivel a Móra Kollégium ha‡o-
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mányosan „bölcsész kolesz”, sajnálattal vettem tudomásul, amikor 1992-ben
mórás lettem, ho‡ nincs e‡ büfé, ahová a hallgatók leülhetnek szeminárium
va‡ elõadás elõtt és után e‡ kávéra, üdítõre va‡ szendvicsre. Mivel az elsõ
év után bekerültem a Kollégiumi Bizottságba és többen is szorgalmaztuk az
ü‡et, végül ú‡ döntöttünk, belevágunk.

Voltak fenntartások a büfével szemben, mert más kollégiumokban sajnos
elveszítette eredeti jellegét és sarki kocsmává alacsonyodott le, e‡ szûk kör
örömére, azonban annál na‡obb tömeg bánatára. A takarítónõk hajnalig
„fókáztak” a sörösüvegek között – ha éppen nem az éjszakát is a székeken,
asztalokon töltõ hûséges vendégek poénosabbnál poénosabb ajánlatai elõl
próbáltak kitérni. A ZH-ra va‡ vizsgára készülni próbáló hallgatók sem
értékelték a jó hangulatot – puhány népség –, a kollégiumi vezetõségrõl nem
is beszélve. Védelmükre le‡en mondva, e‡ 320 fõs, családias koleszban,
mint a Móra, ez sokkal e‡szerûbben kiküszöbölhetõ.

Természetesen ez nekünk nem hiányzott, de a büfé azért igen.
Elhatároztuk, ho‡ kísérleti jelleggel megpróbáljuk, Katona tanár úrtól
szabadon idézve „no alkohol, maximum íz” mottóval.

Hirdetésünkre jelentkeztek is szép számmal heted hét országból
különbözõ rangú és címû „lovagok”. Mivel testhezálló feladat révén engem
ért a megtiszteltetés, ho‡ az elõszûrést elvégezzem, én fogadtam a
delikvenseket. Volt, akit a portánál tovább nem is engedtem be, mert bár
nincsenek elõítéleteim, de ábrázata alapján nemho‡ én nem vásároltam
volna tõle, de ha én lettem volna a büfés, ki sem szolgálom. Ily módon az
elõválogatás nem volt nehéz, nem lehetett lelkiismeret furdalásom, ho‡
olyan személyt zárok ki a második fordulóból, aki késõbb a legjobb lehetett
volna.

A második fordulót a Kollégiumi Bizottság közösen bonyolította le. Nem
volt e‡szerû feladat, mivel tapasztalatunk nem na‡on volt ezen a téren.
Persze fõ szempontok voltak: olcsó le‡en, na‡ választékkal és adagokkal,



40 éves a Móra Kollégium

75

hosszú nyitva tartással. Tehát a lehetetlen. Vajon melyik lenne jobb, e‡ pro¯,
akinek számtalan üzlete mellett ez lenne a számtalan plusz e‡edik (talán õ
megelégszik kisebb haszonnal), va‡ e‡ abszolút kezdõ, aki szívvel-lélekkel
fogja csinálni. Hosszú hezitálás után sikerült választanunk, és bár az évek
során több változás volt, végül sikerült e‡ a többség tetszését kivívó kávéház
jellegû büfét létrehozni, ami mára már a Móra Kollégium szerves részévé,
szinte cégérévé vált.

Bár manapság sokan választják a gazdaságos árucikkeket, a Móra kávézó
meleg és hideg italok mellett alapvetõ élelmiszerekkel és tisztálkodási
szerekkel is ellátja a kolesz lakóit.

Mivel néhány próbálkozás bizonyította, ho‡ az alkoholfo‡asztásnak is
van értelmiségi kultúrája, í‡ felkerült az itallapra az üveges sör és bor is,
melyeknek e‡-e‡ kollégiumi buli alkalmával nem kis keletje van, de
köszönhetõen a büfések józan (és részeg) megítélésének, problémamentesen
zajlik az árusításuk.

Kulturális programjaink meghívott vendégei is szívesen üldögélnek e‡
kávé va‡ tea mellett a kávézóban, elõadásuk elõtt. A bútorzat és a dekoráció
kialakításában is oroszlánrészt vállalt a Kollégiumi Bizottság, mellyel
elõrevetítette a hely jellegét.

Ha kedved támad e‡ hûsítõ va‡ melengetõ italra va‡ e‡ jó szenyóra, az
utolsó pillanatban tudod meg, ho‡ szobatársadnak születésnapja van és
kellene e‡ üveg bor, elfo‡ott a mosóporod, fogkrémed, va‡ csak
nyugalomra vá‡sz, a Móra Kávézóban mindig megtalálod, amit keresel…

Györi Sándor 1997-ben végzett a JATE BTK német szakán. 4 és fél évig hajózott 7
különbözõ hajón, többek között a Queen Mary 2 luxus tengerjárón. Bejárta
Alaszkát, a Karib-tengert, a Bahamákat, Dél-Amerikát, egész Európát, kb. 8-
szor kelt át a Panama-csatornán és 6-szor kerülte meg a Horn-fokot. Gyõrben
dolgozik az Aquacomet Kft-nél (100%-os ma‡ar cég), ahol úszómedence
lefedéseket ‡ártanak.



Rigó Róbert

AZ ÉN MÓRÁM
A KILENCVENES ÉVEKBEN

Ha meg lehet határozni a Móra Ferenc Kollégium
legna‡obb erényét, szerintem arról kell beszélni,
ho‡ soha nem diákszállóként mûködött, hanem
e‡ sajátos szellemiséggel rendelkezõ értelmiség-
képzõ mûhely és közösség tudott lenni a fennállása
alatt. Ezen tényt az bizonyítja leginkább, ho‡
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most itt va‡unk a kollégium 40 éves születésnapján, és szép számban itt
voltunk tíz éve a 30 éves születésnapon is. E kiváló teljesítmény na‡részt az
intézmény elkötelezett munkatársainak tudható be. Az általam ismert
idõszakban mind Erdélyi Ágnes igazgatónõ, mind Kovács Attila „volt mórás
hallgató”, jelenleg kollégiumi tanár, önzetlen munkájával sokat tett azért,
ho‡ a Móra több le‡en mint e‡ átlagos kollégium. 1992 és 1998 között
laktam a Móra Ferenc Kollégiumban. Az akkoriban hírhedt né‡es szobában
laktunk, és többségében történelem szakra is jártunk. Meg más szakokra is,
mertho‡ megnyílott elõttünk a tanszabadság.

Két tanéven át tevékenykedtem a Kollégiumi Bizottság titkáraként –
emlékezetes, eseménydús esztendõk voltak ezek. Akkoriban kezdõdött a
kollégiumban a választások alkalmával a koalícióban indulás, igazi na‡ tétje
volt akkoriban a kolbiz. választásoknak. Az e‡etem akkori mindhárom
kollégiumának megalkottuk és megvitattuk a rendszerváltoztatás utáni új
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát és a Választási Szabályzatát is. Ez
néhányunk számára olyan jelentõségû volt, mintha alkotmányozási
folyamatban vettünk volna részt. Sokszor éjszakákon át vitatkoztunk arról,
miként, milyen elvek alapján mûködjenek a kollégiumok, ho‡ aztán mindezt
folytassuk Dr. Czúcz Ottóval, a késõbbi alkotmánybíróval... Ebben a
folyamatban és kezdõ kolbiz. titkári munkám segítésében na‡on sokat
köszönhetek a nálam akkor jóval tapasztaltabb Mayer Jánosnak.

A kollégium közösségi helyiségeit is átalakítottuk, hosszas vitákat követõen
létrehoztuk a kávézót és büfét. Átalakítottuk a magasföldszinti tanulót
folyóirat-olvasó, szemináriumi helyiséggé. Színvonalas kollégiumi lapot
szerkesztett Sabján Andrea és Tornai István 4szintközt címmel (ekkor még
nem volt beépítve a tetõtér). Horváth Imre és Nyári Tamás a kollégium
videókazetta-állományát bõvítette kiváló közép-európai ¯lmekkel. Mayer
Jánossal elõadás-sorozatot szerveztünk a rendszerváltoztatással kapcsola-
tosan, majd a szakmai rendezvények folyamatos bõvítésének eredményeként
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igénye nélkül, akik na‡on sokat dolgoztak a kollégiumért: Deákvári Mária,
Baka Tibor, Gugolya László, Gyõri Sándor, Szuppinger Péter. Végül, de nem
utolsó sorban sokan voltak olyanok is, akikre szinte mindenféle munkában
számíthattunk a kollégium érdekében.

Lassan tíz év távlatából ú‡ gondolom, ho‡ személyesen három lényeges
dolgot köszönhetek a Móra Ferenc Kollégiumnak. Elõször is, életre szóló
barátságok alakultak ki az öt-hat év e‡üttélésnek köszönhetõen. Néhány itt
megismert barátommal a mai napig rendszeresen találkozunk és tartjuk a
kapcsolatot, másokról csak az információkat i‡ekszünk megszerezni és
kicserélni. Másodszor, bizonyos értékekhez való viszonyom itt alakult ki: a
demokratikus értékeket alapvetõen fontosnak tartom, hiszen ezek képesek
e‡ közösség vezetésének, szolgálatának a legjobb kereteket biztosítani. Itt
tanultam meg, ho‡ a vélt igazamért messzemenõkig ki kell állnom és azt is,
ho‡ mennyire fontos a kisebb közösségek érdekében folytatott (sok esetben
önkéntes) munka. Harmadszor, itt alakult ki a szakmai munkához, a
szakmaisághoz e‡fajta igényesebb hozzáállásom, aminek köszönhetõen
most is a felsõoktatásban dolgozom a Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ
Fõiskolai Karán, és a Károli Gáspár Református E‡etem Na‡kõrösi
Fõiskolai Karán is oktatok.

Kecskemét, 2006. július 26.

Rigó Róbert (1973), 1992–1998 között a Móra Ferenc Kollégium lakója.
Történelem, szociológia és munkaü‡i kapcsolatok szakokat végzett a JATE-n.
Jelenleg a Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Karán és a Károli Gáspár
Református E‡etem Na‡kõrösi Fõiskolai Karán oktat. Nõs, két ‡ermeke van.

Rigó Róbert

Ötödévesek búcsúztatása

Kovács Attilával és Tornai Istvánnal
elkezdtük a szakkollégium szervezé-
sét, létrehozását. Sajnos a na‡szerû
kezdeményezés néhány év alatt
különféle személyi problémák miatt
elhalt, de a szakmaiság és a kultúra
iránti elkötelezettség, amely a kollé-
gium e‡ik legfontosabb tradíciója,
továbbra is megmaradt. Meg kell
említenem a kollégiumi bizottság
néhány tagjának a nevét a teljesség



Sulyok Máté

EMLÉKEK TÖREDÉKEI

Elsõre nem vettek fel, „persze”…
A fellebbezés kedvezõ eredményérõl a gólya-

táborban értesültem a Károlyiban. Azt már akkor
biztosan tudtam, ho‡ abban a na‡ épületben
nem laknék szívesen, még akkor sem, ha nem kell
átszállni az e‡es villamosról, ha már a vasút-
állomáson sikerült felpréselõdni rá.

A Mórában – „valahol, messze, a túlparton,
Újszegeden van”, mutatott e‡ felsõbbéves, szá-
momra akkor tájékozottnak tûnõ lány, az éjszaka
sötétjében a Liget irányába –, szóval, a Mórában
viszont van FILMKLUB! (Meg csótány is, mondta
tán u‡anez a lány.) Illetve, ha jól emlékszem, pont
akkor nem volt, de voltak ha‡ományai. Mármint
a ¯lmklubnak. Talán ezzel nyertem felvételt.
A ¯lmklub felélesztés szándékával és elõtanulmá-
nyaim megjelölésével a fellebbezésben.
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Az új lakóknak tartott tájékoztató után – va‡ már közben? – Erdélyi Ágnes
igazgatónõ rögvest kiszúrt magának és elõször léptem az irodába, ahol
mindig el lehetett olvasgatni diszkréten az oszlopokban álló könyvek és
folyóiratok címeit, belelapozgatni párba, amíg Ági, mondjuk, telefonált.
Megbeszéltük: hetente ¯lmklub – videókivetítõvel! – a magasföldszinti
na‡teremben, s u‡an illene ma‡ar rendezõvel kezdeni, mégis merész
gondolattal és tettel a lírai ¯lmes Szergej Paradzsanov né‡ na‡játék¯lm-
jével indítottuk a sorozatot.

Színes ¯lctollakkal – a kulõrök paradzsanovi kavalkádjával – né‡ na‡
táblát készítettem hirdetmény ‡anánt és legna‡obb döbbenetemre a
zsúfolásig megtelt na‡ tévészobában mondhattam pár szót a köztudatban
markánsan nem jelen levõ örmény rendezõrõl. Az Elfelejtett õsök árnyai
minden fo‡aszthatósága ellenére aztán már – e‡ hét múlva – A gránátalma
színe nézõlétszáma visszazökkentett a valóságba.

Könnyedebb témák felé néztem és nézettem: a Csillagok háborúja trilógiát
az új elsõ rész, a Baljós árnyak bemutatója elé idõzítettem. Ismét teltház –
most –, természetesen. A birodalom visszavág kulcsjeleneténél, amikor Darth
Vader elmondja Luke Skywalker-nek, ho‡ õ az apja, az elõttem ülõ lány
hátrafordulva, szinte kétségbeesetten kérdezte tõlem: „U‡e, ez nem igaz?”
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A Móra-¯lmklub aztán a Grand Café megnyitása után már nem ment
ú‡… A videókivetítõs is elmaradt Hódmezõrõl…

A viccnek szánt megje‡zéseket félretéve: na‡ élmény volt, amikor a még
üres termekben Ági és Éva szavakkal varázsolta elém a mozi – nevében régi –
új szentélyét. A megnyitó, Tamás Amaryllis kiállítása és Tóth Pál három-
dimenziós szentjánosbogarai is feledhetetlenek. (Mis-más néven is elõször a
‡ertyafényes asztaloknál hörpölgettem vörösbort narancslével.)

A tízéves Grand Cafénak is csak azt kívánhatom, érje meg a „Móra-kort”, a
ne‡ven esztendõt! S A Kolinak? Azzal várjuk meg ezt a harminc esztendõt!

2006. július 28.

„Mórás”, 1995–2000
Sulyok Máté

Sulyok Máté a JATE-SZTE-n végzett 2000-ben. A Nemzeti AudioVizuális
Archívum és a www.¯lmkultura.hu munkatársa.

(Bár aho‡ hallom, most
újabb erõre kapott, s e‡szerre több ¯lmklub is zajlik párhuzamosan, saját
kivetítõvel. Meg focimeccsek is kivetítve stb.)



KÖZÉPPONTBA KERÜLT „KÍVÜLÁLLÓ”

Kovács Attila kollégiumi tanár mórás emlékeirõl,
élményeirõl és feladatairól

20 év a Móra Ferenc Kollégium történetében, 16 év Kovács Attila életében.
Kollégistaként „kívülállónak” tartotta magát, kollégiumi tanárként
nemcsak a szakmai és közösségi programok szervezésének, hanem minden
belsõ folyamatnak és történésnek megkerülhetetlen alakja lett. Ho‡an és
miért?

–

– 1986-tól 1991-ig voltam Móra-kollégista, s na‡on szép emlékeket õrzök
errõl a korszakról, hiszen igazán összeszokott és összetartó kis csapat alakult ki
ekkor az 1/A szobában. Ebben közrejátszott, ho‡ az e‡etem elõtt e‡ évig
e‡ütt katonáskodtam a késõbbi szobatársaimmal. Az 1/A mindig ma‡ar-
töris szoba volt – mi is ehhez a ha‡ományhoz illeszkedtünk – kiegészítve e‡
külföldi hallgatóval, aki színt vitt a közösségünk életébe. Volt afgán és dél-
afrikai szobatársunk is, ami e‡részt formálta a toleranciánkat, másrészt más
kultúrákkal, világnézetekkel ismertetett meg bennünket.

A Mórához fûzõdõ kapcsolatod még e‡etemistaként kezdõdött. Ho‡an emlékszel
vissza azokra az évekre?

80

40 éves a Móra Kollégium



40 éves a Móra Kollégium

81

Erdély az 1/A-ban

Aktivitás-hullámvasút

Mennyire kapcsolódtál be azokban az években a kollégium közösségi-szakmai
életébe?

Milyen irányba indultatok el az Erdély-sorozat végeztével?

Egészen harmad-ne‡edéves koromig tulajdonképpen „kívülállónak”
számítottam, hiszen nem voltam kollégiumi bizottsági tag. A szakmai
elõadások na‡ részére lementem, de ez akkor természetesnek is számított.
I‡ekeztem aktív közösségi szerepet vállalni: focikat, pingpongozást, na‡
¯lmnézéseket szerveztem.

A rendszerváltás környékén olyan aktuális témák keltették fel az
érdeklõdésünket, melyek társadalomtörténeti szempontból na‡on
izgalmasak voltak. Szerveztünk hát e‡ „A polgárosodás és a középosztály
kérdése Ma‡arországon” címû sorozatot a következõ évben, ahová többek

A szakmai programok szervezésébe ne‡edéves koromban, 1989-ben
kapcsolódtam be. Monok Istvánhoz jártunk elõadásra és szemináriumra, s
kitaláltuk, ho‡ az õ szakmai tapasztalatait és személyes ismeretségét
felhasználva szervezni kellene e‡ 16-17. századi Erdély története sorozatot. A
kollégium akkor Soros-ösztöndíjként közel 1 millió forintot nyert, í‡ a
megfelelõ anyagi fedezet is rendelkezésre állt. Farkas Gábor barátommal
ketten lettünk az e‡ évig tartó sorozat diákvezetõi. A kollégium akkori
vezetése maximálisan támogatott bennünket, í‡ a lehetõ legjobb elõadókat
hívtuk le, akik elõször e‡ rövid, szemináriumi jellegû beszélgetésen vezettek
be bennünket a kutatás rejtelmeibe. Az 1/A szoba volt a sorozat bázisa, ott
fogadtuk az elõadókat. Tapasztalt és furfangos kollégistaként mindent
összeharácsoltunk ide, amit lehetett: még fotelunk, hûtõnk és tapétánk is volt.
Í‡ aztán, ha Monok István megérkezett Barta Gáborral va‡ Benda
Kálmánnal – lehet, ho‡ otthon se voltunk – kinyitották az ajtót, kivettek e‡
sört a hûtõbõl, va‡ kávéztak. Itt, a szobában tartottuk hat-nyolc ember elõtt a
szakmai, módszertani „mûhelybeszélgetést”, ami örökre szóló tanulságokkal
szolgált nekünk, akkori hallgatóknak. Ezt követte este a „na‡elõadás”.
Különösen na‡ élményt jelentett a Barta Gábor–Balázs Mihály-vita, e‡
történész és e‡ irodalmár polémiája az akkoriban megjelent háromkötetes
Erdély története elsõ részérõl. Kiderült, ho‡ Balázs tanár úr oly mértékben
járatos a 16-17. századi Erdély történetében, ho‡ még Barta Gábor is elámult,
aki a téma elsõ számú szaktekintélyének számított, s az adott részt írta a
kötetben.

–

–

–
–
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között Litván Györ‡öt, Gerõ Andrást és Laczkó Miklóst hívtuk meg.
Ötödéves koromra a történelem, eszmetörténet, közélet területén e‡ik
központi alakja lettem a kollégiumi szakmai programok szervezésének. De
barátaimmal közremûködtünk az e‡etemi sztrájk kollégiumi
megszervezésében is: közvetítettünk a szervezõ Pikó Andris és Szilasi Laci
felé, aláírást ‡ûjtöttük, szerveztük a hallgatókat.

Körülbelül az ezredfordulóig. Mikor 1995-ben visszajöttem, e‡ újabb
izgalmas, termékeny idõszak kezdõdött, hiszen Rigó Robiék – megváltoztatva
az szmsz-t, a választási szabályzatokat és részben a ha‡ományos kollégiumi
bizottsági feladatköröket – új lendületet adtak mind a szakmai, mind a
közösségi életnek. Ezt követõen még a Vigh Misi-, Nádasi Pisti-féle generáció
volt aktív, utána következett be szerintem a törés.

E‡részt talán azért, mert az oktatási rendszer átalakulása miatt
megszûntek a korábbi e‡séges évfolyamok, akik ismerték e‡mást, e‡ütt
laktak, s kiváló közösséget alkottak. Másrészt ma már más problémák
foglalkoztatják a hallgatókat: minden szobában van számítógép, amin
¯lmeket néznek, zenét hallgatnak. A ’90-es évek végét és az ezredfordulót
jellemzõ közéletiség megszûnt, a mai ¯atalok kiábrándultak a közéletbõl, a
politikából. Harmadrészt sajnos a kollégium is szembesült azzal, ho‡
felhígult az e‡etemi képzés, s alacsony pontszámmal is be lehet jutni a
bölcsész szakokra…

Igen, 1991-ben a székesfehérvári József Attila Gimnáziumban kezdtem
tanítani, ami akkor az ország elsõ húsz gimnáziuma közé számított. Né‡
na‡on szép évet töltöttem ott. Végig magas óraszámban, 27-30 órában
tanítottam ma‡art és történelmet. Szerettem tanítani, OKTV-helyezetteket
készítettem fel, s emberileg is kiváló kapcsolatba kerültem a diákokkal, tehát
nem kiábrándulva jöttem el a középiskolából.

Ú‡ vélem, í‡ 1989/90-re
kezdett igazán a kollégiumi közösség összeérni: már nemcsak a szûk
kollégiumi bizottság szervezett programokat, hanem sokkal na‡obb lett a
többi hallgató aktivitása is akár a szakmai, akár a közösségi élet terén. Pont
akkor mentem el, 1991-ben, amikor a legna‡obb lendületet vette ez a felfelé
ívelõ korszak. Szerencsére a mi szobánkba és a szintén központinak számító 6-
osba, ahol GálŸy Lacáék, Tóth Feriék laktak, olyan elsõsök kerültek, akiket
‡orsan lehetett aktivizálni. Í‡ az 1-es szobában Takács Pisti és Motyó csapata
vitte tovább a mi szellemiségünket, amire büszkék is voltunk.

Meddig tartott megítélésed szerint ez a felfelé ívelõ korszak a közösségi élet
területén?

Mit gondolsz, miért?

Visszatérve a te pályádra, az e‡etem elvégzése után nem maradtál Szegeden,
hanem visszatértél Fejér me‡ébe tanítani.

–

–

–
–

–

–
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Új lendülettel

Akkor miért váltottál mégis 1995-ben?

Elsõsorban a szakmai rész szervezése lett a feladatod?

Ho‡ változott ez a kihívás az évek során?

Ezt követõen sem tört meg azonban a szakmai programok szervezése, hiszen
például 1999/2000-ben megtartott „A rendszerváltás tíz éve” sorozatot komoly
érdeklõdés kísérte mind a kollégisták, mind a külsõsök körében.

E‡szerûen csak éreztem, ho‡ váltanom kell. Középiskolai tanárként
nehéz megújulni, könnyen automatikussá válik a tanítás. Természetesen
minden e‡es ‡erek és osztály más és más, de mindig u‡anazt tanítod,
önmagad ismétled, nincs mód szakmai elõrelépésre. Í‡ hát kapva kaptam az
alkalmon, mikor Erdélyi Ágnes igazgatónõ visszahívott kollégiumi tanárnak.
A beilleszkedésben sokat segített, ho‡ ismertem még azokat, akik elsõsök
voltak, mikor én végeztem. Másrészt nyáron, az elsõsök felvételijén na‡on jó
benyomást tett rám az akkori kollégiumi bizottság: láttam, érdemes velük
e‡ütt dolgozni. Új lendületet és ihletet kaptam a munkára, ami jó darabig
kitartott. A kollégiumi bizottság tagjai a szakma iránt is fogékonyak voltak –
ú‡ tûnt, az e‡szerû kurzusszervezés mellett szakkollégium alapítása is szóba
jöhet. Szükség volt e‡ olyan emberre, aki tapasztalatokkal rendelkezik, s
ebben aktívan közremûködne.

Mint aho‡ ma, korábban is i‡ekeztem közösségi ember lenni. Nem
tagadhatom u‡anakkor, elsõsorban a szakmai kihívás érintett meg.

1995-ben indítottuk a ma‡arországi rendszerváltással foglalkozó
sorozatot, amit még a hallgatók találtak ki, õk pályáztak pénzt is. A
hallgatóknak és nekem is na‡on sokat jelentett a személyes találkozás Kõszeg
Ferenccel, Elek Istvánnal va‡ éppen Pozsgay Imrével. Olyan lendületet adott
ez a sorozat, ho‡ megfogalmazódott az akkor népszerû szakkollégium
létrehozása – í‡ indult 1996/1997-ben a Szegedi Társadalomtudományi
Szakkollégium, melynek szakkollégiumi tanára, ‡akorlatilag vezetõje
lettem. A szakkollégium szervezettebb, szemináriumokra, kurzusokra,
elõadásokra lebontott komplex programja 30-40 fõs aktív hallgatói bázisra
épült. Ez aztán e‡-két évig kiválóan mûködött, aztán sajnos más irányt vett:
e‡részt az elnyert pályázati pénzek nem csak a szakma iránt jelentettek már
kihívást e‡es hallgatóknak, másrészt a szervezeti és e‡éb önállósodási
kísérletek annyira hangsúlyossá váltak, ho‡ elkerülhetetlenné tették a
kollégium és a szakkollégium közti feszültségeket, majd az 1998/99-ben
bekövetkezõ szakítást.

Igen, s a két, rendszerváltással kapcsolatos sorozatunk e‡mást
kiegészítve olyan értékes anyag, ami máig a kollégium hangtárát gazdagítja. A

–
–

–
–

–
–

–

–
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második sorozatban a Töl‡essy Péterrel folytatott beszélgetés vezetése
jelentette számomra a legna‡obb szakmai kihívást. A nehéz és összetett
feladatot – emberileg sem könnyû vele megtalálni a hangot – jól oldottam
meg, hiszen az est nyolctól fél e‡ig tartott. Késõbb Töl‡essy külön is
megköszönte a beszélgetést, s ú‡ érzem, mindenféle politikai nézethez
kötõdõ hallgató elégedetten távozhatott…

Komoly kihívást jelentett a Dénes Iván Zoltánnal és Balog Ivánnal
folytatott beszélgetés, melynek témája – Bibó István, Németh László és Szekfû
Gyula vitája a zsidókérdésrõl, illetve általában a ma‡ar középosztály
problémáról – e‡ébként is kényes kérdés. Az est igazi zamatát az adta, ho‡ a
szemléletem és a véleményem kicsit ütközött a két beszélgetõtárs
véleményétõl.

Mindig partnernek tekintettek minket, elsõsorban természetesen a
bölcsészkar. Az már más dolog, ho‡ az oktatók nem mindig jöttek ki – bár
tudom, na‡on sok elfoglaltságuk van, de e‡-e‡ ismert kutató elõadására
néha több e‡etemi oktatók vártunk volna. De az utóbbi években e‡-e‡
emlékestet tanszékekkel közösen szerveztünk, sõt, elõfordul, ho‡ tanszékek
hoznak ki elõadást a na‡obb közönség reményében.

Mélyfúrások – s ami utánuk jöhet

Melyik elõadásokra va‡ sorozatokra emlékszel még vissza a legszívesebben az
elmúlt évekbõl?

S ho‡ állt ezekhez a programokhoz az e‡etem?

A harmadik na‡ élményem a Kristó Gyula-emlékest 2005-ben. Elõtte a
szintén emlékezetes Szegedi Mindentudás E‡eteme sorozatban (ebbõl is
látszik, ho‡ a mostani népszerû e‡etemi sorozat alapötlete a Mórában már
évekkel ezelõtt megszületett!) Kristó professzor a történelem értelmérõl és
jövõjérõl beszélt. A történészi létrõl, a történész munkájáról alkalmazott
‡önyörû folyó-hasonlatát – a történész hajóra száll és viszi az ár a forrásoktól
forrásokig, ebbõl táplálkozik – videóról bejátszottuk az emlékesten, s ez
döbbenetes hatást váltott ki a közönségbõl és az elõadókból e‡aránt.

Szintén na‡ szeretettel emlékszem vissza a 19. és 20. századi történeti
emlékcsarnok sorozatunkra is. A 20. századi sorozat több mint húsz
elõadásában mindenkit lehívtunk a kollégiumba, aki e korszak kutatásában
meghatározó.

Ami a szakmai elõadások jövõjét illeti, na‡ kihívás elõtt állunk, hiszen
ebben a fel‡orsult világban és társadalomban e‡re nehezebb rávenni a
¯atalokat, ho‡ esténként még másfél óráig pallérozzák az elméjüket,
intellektuális élményben ve‡enek részt. Nehéz velük megértetni, miért

–

–

–
–
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hasznos ez nekik. Alkalmazkodni kell a hallgatói igényekhez. E‡-e‡
tudományterület mélyfúrása helyett talán inkább aktuális szakmai-
tudományos kérdéseket kell körbejárni. Fontosnak tartom, ho‡ a
hallgatóktól induljon a kezdeményezés, hiszen ez elõfeltételez e‡ olyan
kollégista bázist, melyre lehet építeni e‡-e‡ sorozatot. Bízom benne, ho‡
mindenki azért jön a bölcsészkarra, mert valamilyen elhivatottságot érez a
választott területe iránt. Ha nem, akkor néhány értelmes hallgatóval le kell
ülni, megbeszélni, mire van igény, s felülrõl szervezni az elõadásokat.

Persze nem tagadom, az elmúlt tizene‡ évben picit átalakult a
kollégistákhoz fûzõdõ személyes viszonyom. Ha 18 éves lányok csókolomot
köszönnek, kénytelen-kelletlen rádöbbenek: nem va‡unk e‡ korosztály.
Akikkel 1995/96-ban megismerkedtem, valódi baráti viszonyt alakítottam ki –
mikor idejöttem, én voltam a ne‡edik-ötödik legidõsebb kollégista...
Mindezek ellenére még mindig ú‡ érzem, ho‡ a köztünk lévõ korkülönbség
szerencsére nem érzõdik a kapcsolatunkon. A hallgatók idõs kollégistaként
fordulnak hozzám. Ez pedig ¯atalít, tehát ¯atalabbnak érzem magam, mint
amilyen va‡ok.

Mennyire lehet ma pénzt szerezni az ilyen jellegû programokra?

Említetted az imént, ho‡ le szoktál ülni a kollégistákkal megbeszélni, milyen
szakmai rendezvényekre van igény. Az is köztudott rólad, ho‡ a személyes jellegû
kérdések, kérések iránt is nyitott va‡...

Mi motivál a közösségszervezõ munkában?

Sajnos korábban több pályázati lehetõség volt. A megszûnõ
pályázatokkal párhuzamosan viszont kedvezõbb lett a kollégium állami
¯nanszírozása. Míg a közösségi rendezvényekre, szakmai elõadásokra nem
tudunk pénzt szerezni, addig felújításra és mûködtetésre inkább találhatók
források. De a hallgatói önkormányzatokkal, kulturális kuratóriummal
e‡üttmûködünk, s elõfordul, ho‡ az elõadók nem is tartanak igényt
tiszteletdíjra.

Valóban ‡akran keresnek meg személyes problémákkal is a kollégisták,
mert az a típus va‡ok, aki szeret segíteni a másikon, fõleg, ha tud is segíteni. A
hallgatók érzik, ho‡ i‡ekszem maximálisan nyitott lenni, s ha mód és
lehetõség van rá, segítek a problémáik megoldásában. Talán ezért is kezelem
jól a szobakonÏiktusokat, melyek nyolc ember e‡üttlakásából szinte
természetesek.

Ebben a világban, ahol e‡re kevesebbet beszélgetnek az emberek, s a
közösségi élmények helyett e‡re inkább az individuumra helyezõdik a
hangsúly, igenis szükség van arra, ho‡ le‡enek jól mûködõ közösségek, s

Idõsebb kollégista

–
–

–

–

–
–
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ezek e‡másra találjanak. Lehet, ho‡ mindez küldetéstudatként jelenik meg
nálam, de amíg vannak közösségek és vannak értékek, amik köré ezek
szervezõdhetnek, addig van értelme a munkámnak. Sajnos ma közösségen
e‡re inkább bulit értünk, az e‡etem is átalakul bulie‡etemmé. A közösségi
létnek azonban vannak megõrzendõ, tartalmas és értékes elemei. Sok, a
közösség iránt fogékony kollégista van, aki ha kap e‡ lökést, na‡on jól ki tud
bontakozni ebben az irányban.

Tudom, manapság a fo‡asztói társadalom, a média és a számítógép világa
könnyen fo‡asztható, de vannak olyan ha‡ományok, értékek, melyek örök
érvényûek, melyekkel megfoghatók a ¯atalok – igaz, e‡re nehezebben. De
miért ne lehetne? Én hiszek abban, ho‡ rosszabb periódusokat felfutó
idõszak követi majd a kollégium közösségi életében is. Nekünk az a
feladatunk, ho‡ mindig bizonyos értékek mellett te‡ük le a voksot, s ezt
bátran vállaljuk. Nem szabad pesszimistának lenni, tennünk kell a dolgunkat.

Készítette: Pintér M. Lajos

Kovács Attila a JATE BTK-n végzett 1991-ben. 1995-tõl dolgozik a Móra
Kollégiumban kollégiumi tanárként. Elõadásokat tart népességtörténeti és
civilizációtörténeti témákban az SZTE BTK-n.

Az 1-es szoba Friss csapolás focicsapat



KIS SZOBA –

NAGY KINCSEK

E‡ életre szóló kapcsolat kezdeteit
soha sem lehet pontosan kijelölni. Én
a Móra Ferenc Kollégiumról és annak
varázsáról már akkor is tudtam,
amikor még hallgató sem voltam.
Több alkalommal töltöttem a
nyarakat Szegeden, a Kincskeresõ-
táborban, a folyóirat szerkesztõinek,
Baka Istvánnak, Simai Mihálynak és
Kovács Lajosnak a meghívására. De

Bombitz Attila

beszél mórás éveirõl
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mivel Budapest környékén laktunk, eszembe sem jutott, ho‡ Szegedre jöjjek
e‡etemre. Aztán mégis ú‡ alakult, ho‡ 1990-ben a felvételinél ide
irányítottak át.

Tudtam – ho‡ is ne tudtam volna, hiszen minden nyáron elhangzott a
Kincskeresõ-táborban! –, ho‡ Szegeden van e‡ igazi kulturális központ, a
Móra Ferenc Kollégium. Baka István megadta a címet s Erdélyi Ágnes nevét –
õt keressem fel azzal, ho‡ itt akarok lakni. Bejelentkeztem, s fel is vettek. Az
1990/1991-es tanévet töltöttem a kollégiumban. Ez a második tanév a
rendszerváltást követõen, mozgolódik minden, már elégedetlenek a
hallgatók, elvonják az étkeztetési je‡eket, alakul az elsõ HÖK, Pató Attila
telefonál a kollégiumba, ho‡ mozgás, ‡erünk a bölcsészkar aulájába! Akkor
indul itt útjára a Pompeji folyóirat, a Délma‡arország – még néhány évig – az
e‡ik legjobb vidéki napilap! És ez mind valahol a kollégium vonzáskörében.

Na‡on jó kis társaság jött össze a ¯ú szinten, a 10-es szobában. Az A
szobában laktak az akkor na‡ számban érkezõ határon túli hallgatók, a B-ben
pedig jómagam és három társam. Szobatársaim közül szeretettel emlékszem
vissza Könczöl Csabára, az orosz irodalommal foglalkozó kritikus
névrokonára. Petri Györ‡ estjén be is mutatták e‡másnak a két Könczöl
Csabát. Egész életre szóló élményt jelentett számomra az a Petri-est: oda
lehetett ülni Baka Pista és Petri lábai elé, aho‡ kortyolgatták a pálinkát és
beszélgettek... Va‡ a Márton László-est Szörényi Lászlóval! Éjfélkor
bekiabáltak az elõadóterembe a barátnõink, ho‡ menjünk már a szomszédos
menzaépületbe, mert elkezdõdött ott a buli. Ekkora tömeget és érdeklõdést
e‡szerûen át kell élni, ilyen dolgokat mezei hallgatóként nem kaphatott
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volna meg az ember. Aztán a kollégiumi könyvtár, az összes fontos folyóirattal!
E‡másnak adogattuk a lapokat, mit kell belõlük elolvasni. És még az olvasni
nem szeretõ szobatársunkat is rajtakaptuk e‡szer, ho‡ bizony leszedte a
polcról a Pompejit. Lelkesedéssel teli év múlik el a kollégiumban, szinten
mindenbe bevezetõdünk, a Móra-bulikba, az estekbe. Olyan alkotókkal
találkoztunk, akiket korábban csak könyveikbõl ismerhettünk. E‡ évig
remekül éreztük magunkat, utána viszont szûkösnek éreztük lakhatási
lehetõségeinket, s másodmagammal a váltás mellett döntöttünk.

Szünet következett, de a kapcsolat megmaradt, hiszen az irodalmi estekrõl
nem hiányozhattam. 1996-ban viszont már nem csak puszta szemlélõdõként
va‡ érdeklõdõként kapcsolódtam be a kollégiumi irodalmi életbe.
Doktoranduszként megpályáztam e‡ seniori szobalehetõséget.
Szervezõként i‡ekeztem megismertetni a hallgatókat a legjelentõsebb
irodalmi jelenségekkel, illetve olyan alkotókkal is, akik talán nem az
ú‡nevezett elsõ vonalban szerepelnek, de lelkesedésük miatt valami igazán
e‡edit teremtenek. Az estek mellé olvasószemináriumot is szerveztünk.
Elõolvastuk és megvitattuk a meghívott elõadó könyveit; felkészülve,
kérdések tömkelegével vártuk a szerzõket – hol lett volna helye a tantervben
ilyen szabad, kötetlen beszélgetéseknek? Na‡ szeretettel emlékszem vissza
Jász Attila és Na‡ Gábor kötetbemutatóira, Wehner Tibor abszurd szerzõ és
mûvészettörténész estjére, a Mûhely folyóirat ‡erekszámának bemutatójára.
Az e‡ik legna‡obb kalandom talán az volt, mikor e‡szerre sikerült elhívni
Parti Na‡ Lajost és Závada Pált, s termet kellett cserélni, mert nem fértek be a
hallgatók az elõadóterembe. Özönlöttek a hallgatók a terembe, te meg
kérdezzél valami érdekeset Sárbogárdi Jolánról, meg persze Jadvigáról –
szóval, a szerzõk kitalált nõirõl.... De vendégként üdvözölhettük ezekben az
években Márton Lászlót, Földényi F. Lászlót, Sándor Ivánt, Kurdi Imrét, Háy
Jánost, Villányi Lászlót is.

E‡ másik ötletem – Parti Na‡ Lajos után szabadon – az Esti Krétakör
létrehozására irányult, ami akkor is folytatásra talált, mikor már nem laktam
seniorként a kollégiumban. E‡etemistaként, doktoranduszként járunk
órára, hallgatjuk az elõadásokat, részt veszünk a szemináriumokon, s aztán
szembesülünk azzal, ho‡ az oktatóink kötetei fel-feltûnnek a
könyvespolcokon... Ezt most kötelezõ elolvasnunk, va‡ éppen ezt adják le –
ho‡ is van ez? Szerzõként kívántunk megtisztelni oktatókat, akik könyveikkel
részt vesznek az irodalmi-kulturális életben, de nem primer szerzõként,
hanem irodalomtörténészként va‡ kritikusként. Kíváncsiak voltunk, ho‡an
olvasnak, ho‡an szerveznek e‡ szemináriumot, ho‡an vezetnek e‡
tanszéket. Az Esti Krétakör vendégei e‡ este erejéig legszemélyesebb
élményeikbe engedtek bepillantást a hallgatóknak. Fried István, Bernáth
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Árpád, Szajbély Mihály va‡ Odorics Ferenc élete is terítékre került, mikor
meghívásomnak eleget tettek. A kollégium teret és lehetõséget adott arra,
ho‡ megismerjük a másik embert, a másik alkotói ént, a másik alkotói életet,
amelyik a dialógust fenntartja velünk, hallgatókkal. S a tét mindig az
irodalom, a kultúra – tág értelemben.

Korábban szokás volt a szerzõkhöz megfelelõ beszélgetõpartnert keresni.
Én is sok esetben szem elõtt tartottam ezt, de több alkalommal moderátorként
is kipróbáltam magam. A Mórában kezdtem el megtanulni azt a fajta
beszélgetésvezetést va‡ moderációt, ami aztán kinõtte magát: egész Bécsig
és Frankfurtig sikerült ilyen szerepkörben elvinnem a ma‡ar irodalmat.
Mindig is tanulóleckének tekintettem a mórás estéket. Nem is olyan könnyû
feladat u‡anis e‡ másfél órás beszélgetést vezetni, a közönséget ráhangolni
a szerzõre, va‡ fordítva, a szerzõt ráhangolni a közönségre.

Vallom: amit a mai napig publikáltam, megcsináltam, visszavezethetõ erre
a kis, harmadik emeleti seniori szobára. Öt, felejthetetlen évet töltöttem el itt.
Na‡on fontosnak tartom azt a légkört, azt a szabadságot, azt az önként vállalt
e‡üttélést, ami itt, ezekben az években megvalósult, hiszen ú‡ éltem e‡
szobában „izolálva”, ho‡ közben bármikor kinyithattam az ajtót, s
bemehettem a folyóirat-olvasóba, a klubszobába, a büfébe, illetve bárki,
hallgató, barát, kolléga bejöhetett a szobámba, aki e‡ kis beszélgetésre
vá‡ott. Karsai Istvánról szeretnék itt megemlékezni, aki sajnos már nincsen
közöttünk: rendszeresen hozta a japán–ma‡ar szólásmondás-‡ûjtését,
unszolásomra még irodalmi fordításba is belevágott, az Art Limes közölte
Akutagava-fordítását. És nem utolsó sorban a Mórában – igaz, a kollégium
másik szárnyában – ismertem meg késõbbi feleségemet is. Sõt, ha 2001
tavaszán két hónappal késõbb költözünk ki a kollégiumból, Bálint ¯am
lehetett volna a Móra elsõ, itt született kis‡ermeke is.

Amikor 1996-ban, éppen tíz évvel ezelõtt másodszor megérkeztem, 30 éves
volt a kollégium. Tényleg, akkor most én is jubilálok! Aho‡an a Grand Café
is! A Mórából jártunk oda Szilá‡i Judittal, akkori kedves seniortársammal
„tizenkétórázni”, e‡ másik kulturális intézményt alapítani. Boldog
születésnapot mindenkinek!

Leje‡ezte: Pintér M. Lajos

Bombitz Attila (1971), 1995-ben végzett a JATE BTK ma‡ar-német szakán.
1990/1991-ben e‡etemi hallgatóként a Móra Ferenc Kollégium lakója, 1996-tól
2001-ig az irodalmi estek szervezéséért felelõs kollégiumi senior. Jelenleg az SZTE
BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének oktatójaként dolgozik.

Nõs, két ¯ú‡ermek édesapja.
Baka

István posztumusz életmûvének sajtó alá rendezõje.



Kovács Gábor

KEDVES ÁGI!

Na‡on örültem Pintér Lajos kedves
levelének, ho‡ írhatnék a jubileumi
kiadványba. Nehéz megfogalmaz-
nom, mit is éreztem, mennyire meg-
tisztelõ, és megható volt olvasnom.
Miért is? Mert a Mórára gondolva
mindig valami szavakba nehezen
önthetõ érzes tör rám. Persze, nem
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azért, mert nem lehetne, inkább csak azért mert suta va‡ok a fogalmazásban.
Ú‡ látszik, hiába döntöttem anno többek között azért a Móra mellett, mert
„bölcsész-kolesz”, érzelmek, gondolatok írásban való megfogalmazásával
nehezen boldogulok.

Sajnos, több e-mail címem közül e‡ ritkábban használtra jött a levél, í‡
csak tegnap olvastam, holnap hajnalban pedig elutazom e‡ konferenciára.
Spanyolországba me‡ek. Ahová elõször a Mórából mentem – életem elsõ
hosszabb külföldi útja volt. Azóta is eszembe jut a Móra, ha Spanyolországra

gondolok, va‡ ott járok. Zsuzsi
utánam jött, küldtél Vele két könyvet
(Polcz Alaine Éjjeli lámpa, és Cioran
Füzetek – ez utóbbi na‡ hatással volt
rám, most ‡orsan levettem a
polcról, benne akkori ceruzázásaim,
holnap ezt viszem magammal).
Emlékszel a Hotel Mora fenyképére?
Tavaly átutazóban Madridban
töltöttem e‡ éjszakát, és direkt ott
vettem ki szobát. Hát igen, a Móra
örökre beégett.

Mi jut talán legelõször az eszem-
be? Ho‡ mennyi mindent köszön-
hetek a Mórának. És nem „csupán”
az emlékeket. A harminc éves évfor-
dulón volt e‡ fal. „Nem csak az
égben köttetnek”. Azok a párok írták
oda a neveiket, akik a Mórában
kötötték össze életüket. Zsuzsival ott
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ültünk, néztük ezt a
táblát, és arra gondol-
tunk, lehet, ho‡ e‡-
szer majd mi is felirat-
kozhatunk. Az kilenc
évvel ezelõtt volt. Most
itt ül mögöttem, húgá-
val beszél telefonon
(szintén Mórás volt) –
Nekem Õ a legszebb, és
re m é l h e t õ e n m é g
sokáig tartó Mórás
„emlék”. A legjobb ba-
rátaim majdnem felét a

Mórában ismertem meg; Zolával mai napig felemlegetjük a na‡takarítással
kezdett hétvégéket, va‡ épp a hatalmas bulikat, de Bumi is elõttem van,
amikor a hátizsákjával belépett a szobába, én Nietzschével traktáltam, miután
megtudtam, ho‡ történelem szakos. Azt hiszem, a következõ szeptember
nyitóbuliján James Joyce felemlegetését nemes „bosszúnak” szánhatta.

Kilenc évet éltem Szegeden. Hat évet a Mórában – 3 évet hallgatóként, 3
évet seniorként. Meseszerû a sok hármas – Lovász Andrea mesékkel
foglalkozik – a Mórában ismertem meg. Bombitz Attila párja – nem csak az
égben köttetnek. Attila senior-társ, örökös világbajnok-szakértõ, könyve itt a
polcon. A ma‡ar irodalmi herbárium is – Szilá‡i Judit szerkesztésében.
Szinte bármirõl eszembe jut, eszembe juthat a Móra. A végtelenségig lehetne
sorolni a neveket, vélt, va‡ valós összefüggésekben.

Na‡on szerettem a Mórát. Szükségem volt arra a légkörre, azokra a
történésekre. Vajda Mihály e‡ elõadásának e‡ mondata na‡on bevésõdött,
a beleszólás szükségessége. E‡ olyan idõszakban, e‡ olyan társaságban
éltem a Mórában, amikor ú‡ éreztem, lehetett tenni valamit. Valami
rendszert formálni, alakítani. E‡ társaságban elindult valami minõség
keresése, valamiféle, az akkor már a tömegesedés árnyától szürkülõben lévõ
e‡etemi oktatás melletti önképzés, mûhelymunka. Elindult, újraindult a
szakkollégium, okozva sok örömöt álomszerût, késõbb rossz érzéseket, fõleg
addig, amíg ki nem pukkantak azok a lu¯k, melyek félrehúzták a dolgokat.

A Kollégiumi Bizottság – rengeteget tanultam, na‡on szerettem. E‡ év
tagság, majd a megtisztelõ titkárság – még szerencsém is volt, hiszen olyan
évek voltak, amikor lehetett az elméletieskedésbõl e‡ kis rendszert
farigcsálni. Akkor készült az ötödik emeleti felvételi rendszer, sikerült az
e‡etemi kollégiumi felvételiben is kikalapálni néhány igazságtalanságot,

Kollégiumi Morgilla
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aztán a lakhatási támogatás elosztási rendszere – szép idõk, Almási Tibor nem
lehetett jobbkor a kollégiumokért is felelõs rektorhelyettes.

Néha megkérdeznek, mit tanácsolok, hova tanuljon tovább valaki. Erre
e‡re nehezebb válaszolni, fõleg most, ho‡ e‡ új rendszer indul, amirõl
még nem tudjuk, ho‡an fog mûködni. Azon soha nem gondolkoztam, ho‡
ha valaki Szegedre jelentkezik, és fel is veszik, melyik kollégiumot ajánljam.
Elfogult va‡ok. Aki e‡szer Mórás volt, azt hiszem, Mórás marad örökre.

Remélem, mielõbb találkozunk.

Üdvözlettel:

Gábor

Budapest, 2006. július 21.

Kovács Gábor 2001-ben végzett a JATE-SZTE biológus szakán. Három évig az
MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetének munkatársa volt, 2004 óta az
ELTE Növényszervezettani Tanszékén dolgozik. Felesége AbaŸy Zsuzsi, mate-
matikát tanít e‡ középiskolában.



Vigh Mihály

A HOTEL MÓRA
ÚGY ELÕTT2000

Huszonévesen, pár évvel az ezred-
forduló elõtt, ú‡ hittem, különleges
lesz a 2000-es év szilvesztere.

Nem volt az. De ha visszatekintek
szegedi éveimre, ma már tudom, a
90-es évek mindennapjai voltak
különlegesek.

– Ú‡ lehet, az ember élete nem
mérföldkövekbõl, hanem pillanatok-
ból áll.
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De tévedtem másban is. Elsõsként, a kényszeralbérlet során, mikor e‡
éven át ú‡ éreztem, a koliba bekerülni a fránya anyagiak miatt fontos.
Testvéreim szintén tanultak, szüleim mindketten tanítottak – mindezt a
Bokros-csomag idején –, mégis, és ennek ellenére, késõbb rájöttem: a Móra
nem a havi pár ezer forinttal adta a legtöbbet.

1996-ban kerültem be a kollégiumba, de igazi mórás csak késõbb lehettem.
Ú‡ eltelt e‡, talán két hét is. Kellett pár nap, ho‡ megismerjem a koli
apraja-na‡ját, ami nem volt nehéz, mert itt tényleg „mindenki köszönt
mindenkinek”. Jött pár éjszaka, ho‡ mindenkivel vitatkozzak a véget nem
érõ társasjátékok, ölre menõ Rizikó-partik során. Alig ismertem a falak között
a járást, mikor e‡ kollégiumi kiránduláson találtam magam.

Késõbb rosszabb lett a helyzet. Kilépve az e‡etemrõl, hazafelé azt vártam,
ho‡ elmeséljem dolgaim, a 11-es szobában. Részt ve‡ek a 2. emelet közös
szintebédjén, pörgessem a csocsót, és reggel kezdjem az új napot a kávézóban.
Voltak persze fránya vizsgaidõszakok, mikor tanulni kellett, éjjel álmosan,
nappal 32 fokban, néha ablakon vá‡akozón bámulva kifelé. Voltak átkozott
szigorlatok, bosszantó zh-k rondítottak mind az idilli képbe, valószínûleg
azért, ho‡ ugorva az akadályt érezzük: az aranyélet folytatódik.

Kollégiumban lehet lakni, lehet élni – és a kettõ na‡ különbség. Ú‡
érzem, átsétálva Újszegeden, a Ligeten, soha nem a rendelkezésre bocsátott
á‡at tekintettük a legna‡obb értéknek. Itt, e falak között nem tudtam ú‡
segítséget kérni, ho‡ ne kapjak, sõt általában az is örült, aki segített. A nyelv
szakos hallgatok kiscsoportos foglalkozás keretében tanították a társakat, de
mûködött í‡ hangszeres oktatás, számítástechnika, nõi torna, igaz, ez
e‡etlen keserû pirula, kivétel, mert ezen nem vehettem részt.
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Na‡ idõk na‡ dalai és na‡ generációi. Hisz ekkor, a múlt ezred végén
indult a mórás Ki mit tud?, három csapattal tomboltak a Morgillák, alakult
társadalomtudományi szakkollégium, faltuk Fritz képregényeit, közben szállt
az illat Arnold-menza és Tóth Gábor konyhája felõl. Létrejött a kollégiumi
kiállítás, és nem utolsó sorban ez idõ tájt sikerült kieszközölni, ho‡ lehessen a
büfében kapni söröcskét, borocskát.

Volt, ami akkor még hiányzott a Mórában... Abban az idõben senkinek nem
volt telefonja. Illetve deho‡nem: szintenként e‡. Plusz a kártyás a magas
földszinti enterieurben. Ez is lényeges, mint aho‡ a hat és tíz óra, mikor – az
olcsóbb tarifa miatt – ott ültünk, mint dróton a verebek. Közben
beszélgettünk, hülyéskedtünk, e‡másra ¯‡eltünk, és ez jó volt. Jobb, mint
ha a barátod sörözés közben, va‡ a párod esti séta közben háromszor felveszi
a mobilt. Jut eszembe, falikutya és telefon; esténként esszencia volt hallgatni
Marika nénit, mikor a maga határozott orgánumával közölte, Kanyári
Józsefot telefonon keresik; mikor a két Papp Laci e‡szerre futott a
készülékhez, va‡ mikor az épp öltözködõ Szupi megkérte Takit, ve‡e fel és
tartsa az õ hívását, mert rögtön me‡.

És Taki felvette, be-
szélgetett Szupi szülei-
vel, majd hirtelen elkö-
szönt, letette a ka‡lót,
és a folyosón visszafelé,
látva a szaladó Szupit,
rájött, ho‡ valamit
elrontott. Számos neve-
tés, kacaj, csak a közös
telefon miatt, ami ma
már nincs, hisz min-
denkinél és mindig van.

Az idõben külön
zuhanyzók sem voltak.
Emlékszem, a szobák
sokszor össznépien vo-
nultak tusolni. Majd-
nem felnõttek lehet-
tünk, de mindig élmény
volt, ha a mögöttünk
lévõ társhoz észrevétlen
sikerült hirtelen áthaj-
tani a csövet, perszeA Ki mit tud-on
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elõbb a vizet kellemesen hidegre állítva. Spricceltük e‡mást Ïakonokból,
va‡ épp kérleltük a hû barátot, ho‡ megkönyörülve hozza vissza a tréfából
elvitt törölközõnket.

Íróasztal volt szobánként kettõ. Ho‡ szerettem ezeket a na‡ monstrum
íróasztalokat! Fõleg vizsgaidõszak után! Táncolhatott rajtuk örömittasan az
egész szoba, nyolcan e‡ütt, és a jó szegedi bornak köszönhetõen, amolyan
alkalmi, fülig érõ rózsaszín szájjal.

Mikor bekerültem a Mórába, az elsõ gépterem kialakításán dolgoztak. E-
mail cím volt 10-15, ezt 7-8 ember rendszeresen használta. Mi annyit tudtunk
az ü‡rõl, ho‡ az egész valami TTK-ás furcsaság. Akkor jobban érdekelt
sakkbajnokság, szakkör, elõadás, és chat híján többnyire e‡más társaságát
kerestük. Kedvencem a pingpong volt, illetve a pingpong ve‡es páros
kategória. Ennyi év távlatából bevallom, ez volt számomra az ismerkedés
e‡ik legideálisabb terepe. Hiszen abban semmi ciki nincs, ha megkérek e‡
szép szemû lányt, ho‡ a játékkiírás miatt e‡üttesen nevezzünk a nemes
sportversenyre.

Persze 2000 elõtt pár évvel a világnak is voltak fontos dolgai.
I‡ekeztünk belépni EU-ba, NATO-ba, a koli felett szálló gépek

bombázták déli szomszédainkat, tüntettünk a Parlament elõtt tandíj ellen, a
Tiszán Romániából érkezõ cián ellen, kerültük a Na‡ Áruház elõtt valutával
csencselõ szerbeket, és focizott az akkor NB I-es Fradi a BEK-fõtáblán. De
nekünk legalább ennyire fontos volt az e‡etem, a Tisza-part, a Liget, a Béke
Tanszék, a Fasor, a Nyugi, a lányok, a JATE Klub, a SZOTE, a Regõs, a „Vilma”,
a Cirbi, a Ra‡ás, a Hóbiárt, a Nem Egri, a Morgilla, va‡ épp a 71Y, fõleg, ha a
otthoni vonat elõtt idõben érkezett.

Kollégiumi Morgilla

És ha nyertünk az
Ady téren! (Mert volt
még akkor Ady tér.)
Szóval, ha nyertünk,
nem öltöztünk át – ak-
kor sem, ha esett az esõ
–, szerelésben mentünk
végig a Kárászon, ab-
ban a reményben, ho‡
minél többen megkér-
dezik, mennyi lett az
eredmény. Ha kikap-
tunk, kicsit összedõlt a
világ, de a párja megvi-
gasztalt mindenkit.
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Jut eszembe foci, nemcsak az e‡etemen tanultam sokat, hanem a
Mórában is.

Amit könyvekbõl nem lehet, ho‡ e‡ ajándéknak tényleg lényegtelen az
anyagi értéke.

Vitrinem féltve õrzött kincse e‡ gombfocicsapat, neve Hotel Móra.
Ötödévesen kaptam emlékül Kovács Attilától, aki a léhûtõ ma‡ar játékosok
helyére a mi arcainkat ragasztotta, a hálóõr, kapus a portás Marika néni, elõtte
mi, lókötõk. Ha e‡szer ¯am lesz, elõveszem ezt a csapatot, és annyi gólt
ragasztok a bal felsõbe, ho‡ Õ kér majd meg, ho‡ fejezzük be a játékot!

Komolyra fordítva, azért mégis volt a Mórának e‡etlen hátránya..
Olyan volt, mint a jó család. Nehezen válik le, nehezen lép ki belõle az

ember.
Család esetében persze nem is kell, de a Móra után hirtelen nehéz volt

újrakezdeni.
E‡ik iskola után az ember a másik iskolában tanul tovább, kollégiumi

helyét a ¯atalabbnak adja át, míg legvégül e‡ munkahelyen végzi. A Mórából
kilépve, röpke 200 kilométerrel arrébb e‡ ideig kapkodtam a levegõt, és
ezzel nem voltam e‡edül, rettentõ mód hiányzott a légkör és közösség.

Most nem hiányzik, mert újra találkozhatom Veletek. Remélem, u‡anott
tudjuk folytatni, ahol e‡kor abbaha‡tuk, akár mórás pólóban,
strandpapucsban, rövidgatyában.

Ismét számítok a segítségetekre, szeretném újraélni, még ha kicsit
pörgetve is, az öt év legszebb pillanatait. Srácok! U‡e hoztatok csukát? És van
a portán labda? Utolsó kapcsolja a világítást!

Vigh Mihály (1975), kommunikáció-szociológia szakon végzett Szegeden
1995–2000 között. 1996-tól 2000-ig a Móra lakója. 1997-ben Morgilla,
1998–1999-ben a kollégiumi bizottság tagja, 1998-tól 2000-ig a Hotel Móra
oszlopos csatára. Jelenleg a váci városházán dolgozik sajtóreferensként,
szervezõként. Óraadó tanár a Budapesti Kommunikációs Fõiskolán, és a
CrockOdeal e‡üttesben zenél.



Parti Tamás

MÓRÁSNAK LENNI

In medias res: nem jár nehézség nélkül a „mórás”
és az „e‡etemista” fogalmak meghatározása. Bár
logikailag az e‡etemre való bejutás elõzi meg a
kollégiumi felvételt, e‡ idõ után a kettõ össze-
mosódik, sõt, az „e‡etemre járó kollégista” tétel
válik bizonyítottá. Kedves olvasó, ennek szelle-
mében olvasd a Móra Koli e‡ik volt lakójának
1999 és 2004 közötti élményeit!
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A mikrokörnyezet, azaz a szoba felõl vizsgálva a mórás éveket, alapvetõ
fontosságú a Várallyai Zoli-féle megállapítás: „itt a koliban kvázi élettársak
va‡unk.” Nos, nekem több mint húsz „kvázi élettársam” volt, legtovább Illés
„Panzer” András – aki a becenevét tõlem kapta –, né‡ évig. A 10-esben
eltöltött éveimet meghatározta e‡ olyan tár‡, amely csakis nálunk volt: a
szoba közepén e‡ na‡ asztal. A látszólag jelentéktelen bútordarab jó
szolgálatot tett, hiszen közösségi teret alakított ki: köré ülve lehetett tévézni,
sakkozni, de elsõsorban jókat beszélgetni, s hódolni a kulináris élvezeteknek.

Utóbbinak igazán na‡ jelentõsége volt; jó szívvel gondolok vissza a Kiss
Zoli szakmai felü‡eletével lezajlott fõzésekre: a hatalmas adag rakott
krumplikra, a Monthy Python után szabadon (kis torzítással) csak
„spameknek” nevezett babos csodákra, de ami a leglényegesebb, az egészet
körülvevõ hangulatra.

Saját szemszögembõl nézve ez a „fõzõs korszak” jelenti a „Tamáska-regény”
kezdeti szakaszát, azaz az elsõ két esztendõt. Harmadévesen én lettem a 10-es
szoba legrégebbi lakója, és én álltam – hú, de na‡ szavak! – a legitimációs
kísérletek élére: az önmagát korábban „Mensa X”-ként de¯niáló nyolc fõ az
általam idõrõl idõre ‡ártott szobakiírások révén focicsapat lett (szegény
Szabados Gyurka talán még most is töri a fejét, ho‡an lett õ „mokány
gólzsák”), míg a Szabó Tamás szerkesztette honlapon nem riadtam vissza a
„evangéliumi szeretetközösség” meghatározástól sem, megemlítve, ho‡ az
„evangéliumi” jelzõ kapcsolatba hozható a szegénységgel is, már ami a nem
éppen vastag pénztárcáról, a bankkártyára meglehetõs visszafogott bõséggel
áradó ösztöndíjakat illeti.

A más szobákkal történõ kapcsolattartás okán a 9-est és a 32-est kell
kiemelnem: a szomszédainkkal elõszeretettel „futballszakértettünk”, míg a
kedves ne‡edik emeleti lányok közül nem e‡szer választottak párt
szobatársaim.
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Az öntevékeny csoportok közül a Móra Nyúz állt hozzám a legközelebb.
Bár olykor némi „jász propagandát” is kifejtettem a lap hasábjain, a legjobb
dolog mégiscsak az volt, ho‡ értékes embereket ismerhettem meg, í‡
többek között színjátszókat, a moldvai csángókért tenni akaró ¯atalokat,
irodalmárokat. De u‡anolyan szívesen idézem fel a ma‡aros szakesteket is,
melyek szervezésében mi, mórások élen jártunk: na‡szerû, ho‡ tagja
lehettem a Dávid Peti, Csengõdi Erika, Urbán Barbi által fémjelzett gárdának.

Külön rekeszt képeznek a memória nevû polcrendszerben a közösségi
programok, melyek közül leginkább a karácsonyi mûsorok és a Ki mit tud?
rendezvények nyerték el a tetszésemet, de nem halványulnak el az emlékek az
Ez Gáz- (koncertjeik plakátjait mappában õrzöm), Indigó-, TMH-
koncertekkel kapcsolatban sem. Tanítási órákon pedig etimologizálásra („Mi
az?”) és múltidézésre ad alkalmat, ha megpillantják a diákok a pólómon lévõ
feliratot: Morgilla 2003.

(Szószátyár mesélõ: lé‡ fe‡elmezett! Nem írtál még arról sem, ho‡ itt
adtál elõször vért? Arról sem, ho‡ míg az elsõ évben még sorban álltunk a
kártyás telefonoknál, addig az új évezred elején már mindenki mobilozott?
Ho‡ a JATE-n kezdted és az SZTE-n fejezted be a tanulmányaidat? És ho‡
valami olyasmin a‡altál a magasföldszinti Lator-elõadás után, ho‡ „nem
veszek ¯‡elembe semmilyen kánont”, az már majdnem (?) kánonképzés? És
ho‡ hányszor emlegeted a Waszlavik-elõadás e‡ik mondatát: „a blues lefelé
intonál”? Éppen most írod le ezeket? Rendben, megbocsátva!)

A középiskolában, ahol tanítok – s ahol e‡ébként legalább né‡en
dolgoznak régi Móra-kollégisták – tanév végén elbúcsúztattunk e‡
nyugdíjba vonuló biológia-földrajz szakos kollégát. Pár rövid gondolatban
beszélt arról, ho‡ a jó hírnevû gimnáziumunk esetében ho‡an is mûködik
az, amit ú‡ nevezünk: névvarázs. Ú‡ gondolom, ho‡ a névvarázs a Móra
Kollégiummal kapcsolatban is megemlíthetõ fogalom, hiszen a „Móra” név
még most is jól cseng: e‡ családias, a régit és az újat ötvözõ, vonzó újszegedi
ötemeletnyi minivárost jelöl, olyan helyet, ahonnan nehéz megszabadulni, s
ahová mindig jó visszatérni. Remélem, velem e‡ütt más is í‡ gondolja.

Parti Tamás (1980), 1999 és 2004 között volt a 10/B szoba lakója. Angol szakon
2004-ben, ma‡ar szakon 2005-ben végzett a szegedi bölcsészkaron. 2004
szeptembere óta a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban tanít.
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Boros Lajos

„CSAK EGY KOLLÉGIUM”
Önkényes visszaemlékezés az elmúlt 12 évre

Közhely, de igaz: az informatika korát éljük, az in-
ternet fokozatosan a legfontosabb kommunikációs
csatornává válik. A 40 éves találkozó szervezésében
is fontos szerepet kapott az iwiw (csak a rend
kedvéért: International Who Is Who, azaz
Nemzetközi Ki Kicsoda), a közösségi oldal, amely lassan, de biztosan átvette a
pasziánsz helyét a munkahelyek kíváncsi szemek elõl gondosan elfordított
monitorain, mint a munkaidõ eltöltésnek alternatív módja. Az iwiw-et
böngészve a személyes adatoknál némiképp érthetetlen beje‡zés szerepel
e‡eseknél. Miért tartják sokan fontosnak, ho‡ a felsõfokú tanulmányok
rovatba a Szegedi Tudománye‡etem mellé beírják, ho‡ Móra Ferenc
Kollégium? Talán keverik az angol College szó jelentését? Értelmes, diplomás
emberekrõl van szó, hát vessük el ezt a lehetõséget ‡orsan, ne játsszuk a
hülyét. Mi ez akkor?

Hiszen csak e‡ kollégiumról van szó. Micsoda e‡ kollégium, mi kell e‡
kollégiumhoz? Le‡en né‡ fal, le‡en teteje, ha hideg van kinn, fûtsenek,
le‡en benne á‡, de legalábbis e‡ matrac. Ja, és persze manapság jó, ho‡
van internet, meg az se baj, ha meg lehet nézni a meccset. (Rendben, ez utóbbi
nem mindenkinek u‡anolyan fontos.)

Szóval csak e‡ kollégium. Miért tartják e‡esek mégis fontosnak
kihangsúlyozni mórás múltjukat? Miért járnak vissza évek múltán is az
emberek a Mórába? Mire emlékszünk az itt töltött évekbõl?

Azt hiszem, talán olcsó hatásvadászat lenne itt na‡ szerelmekrõl, örök
barátságokról, közösségrõl beszélni, hiszen bármennyire is igazak lennének
ezek a gondolatok, talán nem csak errõl van, va‡ volt szó. Végül is itt nõttünk
fel. Aho‡ teltek az évek, és „öregedtünk” (legalábbis ezt gondoltuk
szomorúan a húszas mérföldkõ mellett elhaladva), a csomagokban az
otthonról hozott sütemények helyét lassan átvették az otthonról hozott
pálinkák, minte‡ a fo‡asztásban is jelezvén a felnõtté válást. És ‡ûltek az
élmények. Amelyek kapcsán e‡-e‡ hívószó sok embernél elõhozza
u‡anazokat az emlékeket.

Az esélykie‡enlítõ – van az elmúlt 10 évbõl olyan e‡kori mórás, aki ne
tudná, mirõl van szó, ha ezt a kifejezést hallja? Persze a kollégiumban az
esélykie‡enlítõ mindig e‡éb programokkal is kiegészült, amelyek
felidézése bizony nem illõ e‡ ilyen ünnepi pillanatban – szóval csak
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mosolyogjunk a bajszunk alatt, ha mondjuk az „anyámasszony katonája”
kórusra gondolunk. Az esélykie‡enlítõhöz – meg ú‡ általában a
kollégiumhoz – persze hozzátartozik az e‡ik legfontosabb beszerzési forrás
is: „a Ra‡ás”. „Aho‡ beléptünk, és köszöntünk, faltól falig rohangált a
sziasztok” – jellemezte e‡szer valaki a közeli italbolt (ki tudta, ho‡
hivatalosan Smaragd Diszkont a bolt neve?) eladójának mérsékelt
kedvességét, és ezzel mindent elmondott, amit tudni kell Ra‡ásról.

A Morgillák, amikor néha a fél várost és persze az egész kollégiumot
felforgattuk. Mikor labda nélkül játszottunk olasz–ma‡ar meccset a Klauzál
téren – rendesen, himnuszokkal, aho‡ kell, hiszen az ellenfél római
cserediákok csapata volt. Megtörtént, ho‡ mindkét kapuba gól esett
u‡anabban az idõben. Persze elõfordul ilyesmi a képzeletbeli labdákkal. Volt,
ho‡ két földrajzos összeveszett, ho‡ Guyana és Guinea elfogadható-e
e‡más szinonimáinak – a kérdést hatalmi szóval végül a szakavatott zsûri
döntötte el.

A Móra talán az e‡etlen kollégium, amely azzal dicsekedhet, ho‡ az
e‡kori büfése NB I-es futballista lett. Ho‡ Udvari Szabolcs a
melegszendvicset va‡ a becsúszó szerelést csinálja jobban, azt nem tudom –
mikor a kedvenc csapatomban játszott, határozottabb véleményem volt ebben
a kérdésben. Arra emlékszem, ho‡ megmosolyogtuk, amikor arról beszélt,
ho‡ fog õ még az NB I-ben játszani.

Mindig voltak legendás alakok, akik szinte fõállású mórásnak is
számítottak; Gabó, a visszhangzó mosolyával, akinek sajátos tánca minden
buli fénypontját jelentette – és néha az még ma is jelenti, csak ho‡ az új
generációk is megismerhessék a modern táncmûvészet szépségeit. Leslie, aki
a „rá jellemzõ visszafogott lelkesedéssel” (copyright: Erdélyi Ágnes) volt

Leslie Szabó Zsuzska Mateisz Lénárd
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mindenese a kollégiumnak. A rocker
trubadúr Ricsi, akinek az elsõ emeleti
gitárkoncertjei a bulik rendszeres
kísérõjelenségeinek számítottak. Aki
kéztörésekor arról beszélt az orvos-
nak, ho‡ nem gipszelheti be a kezét,
hiszen neki este koncertje lesz. Az
állandóan nyüzsgõ Gaál Anna. Lutz
Gábor, akinek valószínûleg 48 órából
áll e‡ napja, annyi mindent csinál:
munka, e‡etem, kollégium, zene és
még ki tudja micsoda. Pekó, a több

Ricsi Milus Betti, Szuppinger Péter

Marika néni, Tóth Gábor
és Kanyári Józsi menzája

szakot is megjárt életmûvész, aki e‡szer – e‡ lábnyommal a hátán – elaludt
vizsga közben. Nádasi Pisti és az álmok a tippmix-nyereményrõl. Kanyári és
Tóth Gábor, na és a menza a 10-es szobában, va‡ a Rádió 10. Mangó Fritz és a
jellegzetes karikatúrái. Szilá‡i Szilvi, aki nõ létére nem átallott fociõrült
lenni. Sulyok Máté és a ¯lmklub, amit valami kimondhatatlan nevû, számom-
ra ismeretlen rendezõ ¯lmjeibõl állított össze.

Õk tették a Móra-kollégiumot olyanná, amilyen. És rajtuk kívül oly sokan
mások.

Na és persze az elõadások. E‡ ki kicsodát megtöltene a kollégiumban járt
hírességek; politikusok, irodalmárok, tudósok névsora. (Köztünk szólva: aki
nem járt itt, az talán nem is annyira fontos, ho‡ bekerüljön e‡ ki kicsodába.)

Emlékszem, mikor – még jóval minisztersége elõtt – itt járt Pokorni Zoltán.
Arra nem emlékszem, mi volt a téma, mit mondott, de arra igen, ho‡ szegény
alig jutott szóhoz az eredetileg moderátorként meghívott e‡etemi oktató
mellett, aki saját one man show-jává varázsolta az estét.

Bevallom, mi a hallgatóságban viccesnek találtuk, ami nem volt elmondha-
tó a másodhegedûssé avanzsáló meghívottról.
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A Ki mit tud?-ok… Aki akkor kollégista volt, biztosan emlékszik még 1998-
ból Lénárd sajátos performanszára, ami e‡részt tánc volt, u‡anakkor… mi
még? Maradjunk annyiban, ho‡ emlékezetes elõadás, emlékezetes
felkonferálással, amiért szerény véleményem szerint már önmagában
érdemes volt annak a bizonyos „lelkes e‡etemistának”, Milus Bettinek
elindítania az egész rendezvényt. Persze igazságtalan va‡ok, hiszen Gulyás
Ildi, a Bárdolatlanok, Liska Zsanett va‡ Ragány Zoli fellépéseire nem lehet
nem emlékezni.

Csak e‡ kollégium. Meg akik itt dolgoztak, dolgoznak. Marika néni.
Legendás alak, aki évrõl évre szeptemberben valószínûleg több tucat kis elsõst
vont felelõsségre, ho‡ ott lakik-e (és ijesztett ezzel halálra, ho‡ esetleg nem
lesz hol aludnia, hiszen ide õt be nem engedik). Na és talán vannak rajtam
kívül mások is, akik kívülrõl fújják az á‡nemûvel és szobafelszereléssel
kapcsolatos elszámolási és esetleges kártérítési kötelességrõl szóló
mondatokat. (Vö. „mén utána a 6000 forintos csekk!”)

Az „Erdélyiági” és a „Kovácsattila”. Aki õket hallgatja errõl a helyrõl, errõl a
közösségrõl beszélni, abban fel sem merül az a szentségtörõ gondolat, ho‡
„csak e‡ kollégium”. Saci néni és a „mindenkit sok szeretettel várnak”
állandó szófordulat. Börcsök Sanyi, aki e‡szer, névnapja alkalmából
birkapörköltet fõzött az alagsorban. Az illat egész Újszegedet betöltötte –
aznap a környéken valószínûleg mindenki csak sóvárgott az elérhetetlen
csoda iránt, amely e‡ kondérban készült itt nálunk.

Valakinek csak 1-2, másnak akár 8-10 év volt az életébõl, de szinte biztos,
ho‡ az itt töltött idõszak meghatározó jelentõségû. Mert nem csak né‡ fal,
nem csak e‡ épület, nem csak e‡ hely, ahol aludni lehet.

Szóval nem csak e‡ kollégium. Mindenesetre most 40 éves. Boldog
születésnapot! Neki és nekünk is.

Boros Lajos (1976). 1994-tõl lakik a Mórában. Végzettség: földrajz tanár (1999),
geográfus (2001). 2001-tõl kollégiumi senior. Munkahely: SZTE Gazdaság- és
Társadalomföldrajz Tanszék, tanársegéd.
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Turi Tímea

LESZ KOLESZ

1966-ban anyám az elsõk között költözhet be az
újszegedi Móra Ferenc Kollégiumba. A bölcsész-
lányok na‡ többsége eddig az Irinyi épületben
lakik, a város kétségtelenül barátságtalanabb és
forgalmasabb szegedi oldalán. Tizennyolcan e‡
szobában, fojtott zsivaj, sietõs teregetések, Latino-
vits Zoltán átható tekintete a falon, komoly ön- és
helyzetelemzõ beszélgetések, emeletes vasá‡ak,
e‡ jogász¯ú – tiszta alaindelon – illedelmesen kísér haza a gólyabál után,
ho‡ aztán a szobatársak illetlen viccelõdései után mégse udvaroljon többet.
Az élet, akár a Szerelmes biciklistákban. Anyu, milyen volt a hatvanas évek
színesbe’?

Ötödévben azonban anyám, különös jóvátételként, beköltözhet a csendes
és elitnek számító Mórába. Lelakatlanul új né‡á‡as szobák, puhább á‡ak,
új bútorok, tér, csend, friss levegõ. A lemezjátszó tûje alatt francia sanzon
forog a klubszobában. A ¯úk persze itt is csak a portáig jöhetnek. Nyugalom
van va‡ csak vizsgaidõszak? Az élet, akár e‡ nyaralóban. Esténként, ha a
lányok nem akarnak ¯lmet nézni va‡ lemezt hallgatni, felmennek a
ne‡edik emelet fölötti tágas és nyílt napozóteraszra, ahonnan, ha tiszta az
éjjeli ég, egész jól látni a csillagokat.

2003-ban ki tudja, hányadiknak, beköltözök az újszegedi Móra Ferenc
Kollégiumba. Soha nem volt kérdés, ho‡ máshova is mehetnék va‡
szeretnék menni. Már gimis koromban mórásokkal levelezek, akik fain
irodalmi estekrõl tudósítanak sms-ben, amiket évekig nem törlök le a
telefonról, aztán is csak véletlenül. Ha nyíltnapra me‡ek a még ismeretlen
e‡etemre, akkor is mórás plakátokat ¯‡elek. Nyáron, mikor megjön az
eredmény a kollégiumi felvételrõl, álló napig vi‡orgok, miközben a
legkülönbözõbb betûtípusokkal azt ¯rkálom e‡ papírlapra: lesz kolesz.
Évekig nem veszítem el, aztán is csak véletlenül. Néha, szintén véletlenül, pár
percre újra megtalálom.

Elsõ e‡etemi évemben költözöm a Mórába, anyám elkísér, segít hozni a
ruhákat, könyveket. Már mást lát, mint amire emlékszik régrõl, míg én még
nem várok semmit se. Anyám nem érti az ételszagot meg a lábasokat a
könyvespolcok helyén; a közel ne‡ven év változása nemcsak a már csak nem
is izgalmas koedukációt hozta el, de megszüntette a kényelmes menzát is.
Amire viszont én ¯‡elek na‡on, azok a Magritte-képek a folyosón. Innen
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tudom elõször, ho‡ jó helyre jöttem. A szobán belül pedig az ablakra. Hiszen
az va‡, amit az ablakon túl látsz. Nem túl szélesek a keretei, de a kusza
borostyánon keresztül éles foltokban tûz be a fény. Míg elhúzom a függönyt,
ho‡ még több fény jöjjön be, anyám arról kérdezõsködik, ho‡ mit fõztek
odakint.

Amú‡ azt hiszem, neki könnyebb lenne a kollégiumról írni. Mármint
anyámnak. Hiába élt itt régebben és kevesebb ideig, és én hiába élek itt most
és fogok is még; pont ezért. Mert ami közel van, azt mindig nehezebb látni. A
mást, a múltat, az idegent könnyebb, va‡ legalább látszólag könnyebb
megítélni.

Mikor még nem éltem itt, mikor még csak készültem ide, szinte jobban
tudtam, mi az, ami vonzhat. A hasonlók barátságának ígérete. Ho‡ majd
fõként bölcsészek vesznek körül, ha már én is az va‡ok. A múlt legendává vált
történetei. Ho‡ mégiscsak itt járt e‡szer Hrabal. Az irodalmi estek. A ¯lmes
estek. Az estek általában, mert e‡ városban ott kell lakni, az esték miatt, ho‡
igazán meg tudd ismerni, tanácsolta nekem még valaki akkoriban. Ám amikor
í‡ elõre néz az ember, még önkéntelenül is csak az ünnepnapokat látja. Va‡
a hétköznapokat, de azokat e‡enként ünnepinek. A mindennapok
részleteiben azonban könnyû elveszni.

Mert az va‡, ahol laksz. Azzá válsz: hasonulsz va‡ hasonítasz.
Ezért ha valaki azt kérdezné tõlem, mi nekem a Móra, azt mondanám,

nemcsak az a hely, ahol alszom, de ahol álmodom is. Ahonnan reggel a
buszhoz rohanhatok. Ahová este a busztól rohanhatok. Ahol tartom a ruháim
és a könyveim. Mert ahol a ruháim és a könyveim vannak, ott va‡ok otthon
én. Ahol másokkal élhetek. Ahol évek áhítozása után tényleg kaptam
tisztességes becenevet. Ahol évek óta a legna‡obb jószándék ellenére sem
tudnak megtanítani fõzni, bár a takarításban és a mosogatásban mégiscsak
vannak bíztató jelek.. Ahol esténként vizes gumipapuccsal csoszoghatunk a
tusolóba. Ahol mindig késõn, de elkezdõdik a kolibuli. Ahol nem tudunk
menekülni a kolibuli elõl, mert ú‡is benyitnak hozzánk. Ahol bezárjuk
belülrõl a szobánkat, ha jön a Mikulás, de bármikor ki is nyithatnánk az
ajtónkat elõtte. Ahol a vizsgaidõszak zsibbasztó éjjelein „Vilmá”-t kiálthatunk
át a hermanosoknak, akik „Engedj be”-vel felelnek.

Ahol közös szokásokat lehet kialakítani. Ahol olyan vicceken lehet nevetni,
amit mások nem értenek. Ahol megszoknak mások, és ahol megszokok
másokat. Ahol kiismernek engem, és ahol kiismerek másokat. Ahol
megtanulom: senki sem idegen. Ahol nem va‡ok e‡edül. Ahol nem
va‡unk e‡edül.

De ha valaki azt kérdezné tõlem, mi nekem a Móra, azt is mondanám, a
képek a folyosón. Nemcsak a Magritte-ek. Az, ho‡ha elfelejted, melyik
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szinten va‡, a reprók alapján mindig tudsz tájékozódni. Meg a plakátok a
falon. Amit elõttem fennha‡tak mások, és amiket én ha‡ok magam után.
Amit mások ragasztanak az á‡uk fölé maguknak. Orlando Bloom
lánymagazin-tekintete. Gyûrött Tankcsapda. Csecsemõs naptárok a Storyból
kivágva. Pálmafa türkiz tengerrel. Va‡ idézetek.

Mert e‡szer e‡ olyan lánnyal laktam, aki mindenhova idézeteket
ragasztott, amelyek emlékkönyvekbe lettek volna valók. Pasztellszínû
életbölcsességeket ¯rkált a legkülönbözõbb betûtípusokkal kék krepp
felhõkre. Igaz, pár hónap után áttért a szobatársak, azaz a mi mondatainknak
je‡zetelésére is, amelyek csak számunkra tûnhettek aranyköpéseknek.
Hiszen közös szokásaink voltak, ismert és ismertem. Mikor ú‡ döntött, ho‡
elköltözik, majdnem vele mentem. Aztán mégsem. Mert nincs az a probléma,
amiért feladnám, ho‡ mórás va‡ok. Szentimentalizmus? Va‡
kényelmesség? Mindkettõ és e‡ik sem. Az idézeteit mindenesetre nem vitte
magával. Ránk ha‡ta, akik itt maradtunk. Hiszen a kollégium is emlékkönyv,
csak meg kell találni a módját, ho‡an írod bele a nevedet.

Két hónap, és Szeged kicsi lesz, jósolta meg nekem valaki akkoriban,
amikor az itteni e‡etemi meg koleszos életre készültem. Szegedet lehet
szeretni, és persze nem szeretni is, ám ha nem is két hónap alatt, de valóban
kiismerhetõen fullasztóvá válhat a város. Vajon ellentmondás-e, ho‡ a benne
található, tagadhatatlanul kisebb kollégiumot, ahol élek, mégsem érzem
annak?

E‡ éve felköltöztünk az ötödik emeletre. A koedukáció meglétén meg a
menza hiányán kívül talán ennek a szintnek a megépítése a legna‡obb
különbség az eltelt né‡ évtized óta, amikor még anyám lakott itt. A
padlástéren élek tehát, ahol e‡kor napozóterasz volt. Á‡am fedezékébõl,
mielõtt jönne az álom, ha tiszta az éjjeli ég, még mindig egész jól látni a
csillagokat.

Turi Tímea az SZTE BTK ma‡ar-kommunikáció szakos hallgatója. A Szegedi
E‡etem címû újság állandó munkatársa. …‡ereknek lenni… címû
verseskötete (Dávid Kiadó, 1997) kiemelkedõ sikert aratott. Mostanában
inkább prózát ír. Mûvei különbözõ irodalmi lapokban jelennek meg.
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Kaplár Katalin

MÓRÁSNAK LENNI

Mórásnak lenni ott kezdõdik, ho‡ döbbenten for-
dulsz ki a barátságtalannak tûnõ, hulló vakolatú kis
szobából: „Anya, menjünk haza.” Aztán ú‡ foly-
tatódik, ho‡ maradsz persze, eg‡el több újdon-
ság csak, amit meg kell szoknod. Nyitva ha‡od
éjszakára az ajtót, mint otthon, szétha‡od a cipõi-
det, és este jössz rá, ho‡ ha nem vásároltál, nem
lesz reggeli. Mórásnak lenni, az kicsit felnõni is.

Mórásnak lenni, az élni a városban, amely része e‡ másik városnak.
Megtanulod, ki a fontos, ki a fontoskodó, és ki az, aki végül mindenért felel.
Rájössz, ho‡ mûködik az élet ebben a sajátos, kicsit zárt közegben. Kicsit
bontod a falaidat, máshová teszed a korlátokat. Az is, persze, ho‡ sminkben
fekszel le, és délig alszol, rossz idõben nem mész órákra, jó idõben pláne nem.
De nem ez a lényeg. Mórásnak lenni, az az is, ho‡ valaki mindig rád nyitja az
ajtót, és ha két kávét fõztél, a másodiknak is mindig lesz gazdája. A
je‡zetszerzés meg már városi legenda.

Mórásnak lenni az is, ho‡ maximális mennyiségû szobatárssal osztasz
meg minimális mennyiségû né‡zetmétert. Türelmet tanulsz, és új szavakat:
„Nálatok ho‡ mondják?” Mesteri szintre fejleszted a lábujjhe‡en
közlekedést, sötétben, tapintás alapján kitalálod a ruháid színét,
emlékezetbõl szédülsz be az á‡adba. Fi‡elsz a többiekre, jelen va‡,
‡ó‡szert, teát, borogatást, lavórt kérés nélkül nyújtasz. Poharat, tányért már
régen, ki emlékszik már arra, melyik kié volt? Néha gondolsz arra, ho‡
fogtok szétköltözni, mi lesz a közösen használt mikróval, szendvicssütõvel,
cédékkel, könyvekkel, aztán elhessegeted a felhõket. Otthonosan mozogsz az
egészen családra hajazó, gondoskodó tyúkanyóval, szétszórt tesókkal,
kíváncsi kis‡erekkel, jövõmenõ kedvesekkel tarkított e‡üttélõsdiben.

Mórásnak lenni, az az életre nevelõdni. Gond nélkül mosol öt-hat emberre.
Néha fõzöl is. Á‡on vasalsz, harisnyát körömlakkal reparálsz, hónap végén a
hûtõ tartalmából új ételeket kreálsz, vanish szappan mindenféle
felhasználhatóságát kitapasztalod. Kicsit elkényelmesedsz, mert szemetet
kivinni és elõteret felmosni nem kell, de közben környezettudatossá
formálódsz, hulladékot szelektíven ‡ûjtesz.

Mórásnak lenni az is, ho‡ sokáig itt va‡, e‡re ritkábban mész haza, és
mindent, mindenkit na‡on megszoksz. Csupa ismerõs arcokat látsz, a
nevüket nem mindig tudod, ezért indián neveket ‡ártasz. „a lány, akinek
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elveszett a szemüvege, de aztán meglett.” Kívülrõl tudod a Blues Kert mûso-
rát, észre sem veszed már a folyosón görkorizók, kiskocsit tologatók keltette
zajt, órádat a fél tizenkettõkor indítózó Trabanthoz igazítod.

Mórásnak lenni az is, ho‡ ha kinézel a kapucnid alól a márciusi hóesésben,
észreveszed, ho‡ mindenkit ismersz a megállóban. És e‡szer arra is rájössz,
ho‡ évszaktól és napszaktól függetlenül nem tudsz ú‡ végigmenni a Kárász
utcán, ho‡ ne találkozz ismerõssel.

Mórásnak lenni ott végzõdik, ho‡ nem tudod, hova tovább. Ho‡an.
Nehezen képzeled el, milyen élet az, amikor nem tudod a ház elõtt álló
kocsikra nézve eldönteni, itthon van-e Morvai Gábor. Amikor már otthon is a
né‡es gombot nyomod meg a liftben, és a „lakóhely” rovatba leginkább azt
írnád, „36-os szoba”, nevetve gondolsz arra, ho‡ kevés szerkesztõt láthatnak
pizsamában a szerzõi, aztán nem annyira nevetve arra, ho‡ már téged se
sokáig. Meg arra, ho‡ nem olyan sokára nem lesz már természetes, ho‡ a
könyvtárba belépve tíz másodperc alatt öt másik mórásba botlasz, és akkor
még nem voltál a recepción, az ajándékboltban, a kölcsönzésnél, a
je‡zetboltban.

És ha már elég régóta va‡ mórás, megtanulod, mert sokat mondják, ho‡
nem mindenhol van ám ez í‡. Mire megszoknád, ho‡ lassan már mindenki
tudja, végzel az idén, néhányan még azt is, melyik szakodon, addigra kiderül,
mórásnak lenni még a Mórában sem mindenkinek u‡anolyan. Kezdhetsz
‡anakodni, ho‡ csak te va‡ javíthatatlanul szentimentális, rózsaszín
szemüvegben küzdötted végig e‡etemi éveidet, naiv álmodozó va‡ és most
már az is maradsz, va‡ csak pofátlanul mázlista, és minden igaz volt, és a
többiek sajnálhatják, ha nekik nem.

Az is lehet, már sosem derül ki. Ho‡ mórás voltál, az biztosnak tûnik.

Kaplár Katalin 2006-ban végzett az SZTE BTK kommunikáció szakán, francia
szakját még folytatja. 2004-tõl szerkeszti a Móra Nyúz kollégiumi lapot.
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Lutz Gábor

ÉRZÉSEK ÖSSZESSÉGE

Az e‡ik meghatározás szerint kollégista az, aki
számára az oktatási intézménye és a lakóhelye kö-
zötti na‡ távolság lehetetlenné teszi a bejárást, és
e‡úttal szociális helyzete, tanulmányi eredményei
va‡ közösségi munkája alapján kollégiumi férõ-
helyre válik jogosulttá. Nyers, objektív, távolság-
tartó de¯níció ez, amit messzirõl e‡ hivatalból szemlélve talán el is tudunk
fogadni. Aki azonban akár e‡szer is már megélte, mit jelent kollégistának
lenni, és abban a szerencsés helyzetben van, ho‡ kollégiumi éveit a Mórában
tölthette, az tudja, mit is takar ez valójában.

Sokan va‡unk í‡… Tudjuk, ho‡ mit jelent, mert átéltük, átéljük folya-
matosan. Ez azonban e‡ érzés; nem e‡ téma, amit ki lehet fejteni, nem e‡
kibontandó érvelés, hanem érzések összessége. Talán ezért sem vállalkozom
arra, ho‡ szabatosan mutassam be „a mórást”… inkább leülök, és e‡
képzeletbeli utazást teszek, melynek során képek villannak fel az eddigiekben
itt töltött éveimrõl. Sok-sok szinesztetikus kép tárul elém; én pedig közben
megkísérlem a lehetetlen, és átadni valamennyit az olvasónak ezekbõl a
morzsákból.

Mindenfélét mondanak az emberek arról, ho‡ valakinek az életében hét
év után változások következnek be, valami „vízválasztó” esemény történik.
Nem tudom, ez mennyire lehet igaz, de e‡ biztos: az én életemben hét évvel
ezelõtt történt valami döntõ jelentõségû esemény: felvettek a Móra Koliba.

1999 júliusának elsõ napjaiban a BTK mára már jól megismert folyosóin
bolyongtam családommal, amikor volt osztálytársam, Hraskó Pisti bátyjának
tanácsát kértem, ho‡ melyik kollégiumba adjam be jelentkezésemet. Ezúttal
is beigazolódott, ho‡ döntéshelyzetben ismerõseink tanácsa mennyire sokat
segíthet. Néhány napon belül valósággá vált a lehetetlen: lakóhelyem
minte‡ száz kilométeres közelsége ellenére bekerültem a kollégiumba. Az
össze‡etemi gólyatábor után na‡ izgalommal latolgattam, mi vár majd rám
a kollégiumban. Kedves, barátságos felsõévesek kísértek fel a csupasz falak
borította 11-es szobába (ahol a mai napig is lakom). A 11/A-ban e‡ á‡ már
foglalt volt: állítólag már beköltözött valaki, akit aztán e‡ héten át e‡általán
nem, va‡ csak aludni láttunk. E‡ hátizsák u‡an jelezte, ho‡ az az õ helye;
„Danceman”-é. Eközben a 11/B lelkes tanulója, Németh Jani, aki három
szakjával a szorgalom e‡ik jelképévé vált, ¯‡elte az új jövevényt (engem).
Beszélgetni akartam vele, de nem „mertem” (hiszen õ már e‡ komoly
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ötödéves!), ezért megkérdeztem tõle, teljes komolysággal: „Ha majd minden
nap leülök valamennyi idõre tanulni, valaho‡an azért el tudom végezni az
e‡etemet?” Jani nézett, ravaszul mosolygott, és bólogatott. Rövidesen
megértettem, mi áll e mosoly mögött.

Nem szeretnék elveszni a részletekben, de e‡ halom kedves apróság, sok
emlék és élmény áll mögöttem, miközben az elsõ néhány hónapra gondolok
vissza. Történjen bármi is a kollégiumban, a legfontosabb az, amit lakóinak
ad: második otthont. Az elsõ õsz alkalmával kialakult baráti körünk (Urbán
Barbiék) minden vasárnap este a „3-as gettóban” ‡ülekezett (Bicskei Robi,
Szilárd, Mándoki Zoli szobájában), ahol közösen pusztítottuk el az otthonról
frissen hozott süteményeket. Rövid idõ után nem visszajöttünk a koliba,
hanem (otthonról) a koliba is hazajöttünk. Az oly sok részbõl összetevõdõ
e‡etemi élet apró atomdarabjaiként a kollégium mindig e‡fajta támaszt,
hátteret adott; (második) otthont, ahol (második) családunk vár ránk, és ahol
„mindenki köszön mindenkinek…”

1999 õszén joghallgatóként kerültem a Mórába. Abba a koliba, amely
évtizedek óta a bölcsészek kedvelt otthona volt. A jogi kar szigorú, szikár

Lutz Gábor, Vajnai Ádám, Pál Attila, Cséfán György,
Briber Ferenc, Papp Éva, Kis Zoltán.
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világához képest külön élményt jelentett a bölcsészek rugalmasabb
nézõpontja. Talán nem is vesszük észre, talán nem is tudatos, mégis számtalan
kultúra, értékrend és látásmód találkozik. Sokszínûség és nyitottság –
kulcsszavak a kollégiumi élethez. Sokszínûség, hiszen elég a gólyatérképre
néznünk: az ország különbözõ vidékeirõl (és a határon túlról) érkezünk,
különbözõ múlttal – de (néhány évre legalábbis) közös jelennel és jövõvel. A
területi megosztottság mellett az utóbbi években (többek között a TTK-s
létszámadatok megnövekedésének köszönhetõen) a kollégium lakóinak
szakok szerinti megosztottsága is e‡re szélesebb – a lakók az érdeklõdés
különbözõ területeit fedik le. E‡ sokszínû közösség, melynek igazi
közösséggé válásához nyitottság kell – az e‡én részérõl. Mit jelent az
e‡énnek ez a nyitottsága? Azt, ho‡ fel kell ismernünk, mennyi minden
zajlik körülöttünk. 350-400 ember, mind-mind a maga külön világával, és
ezek a világok lehetõséget kapnak arra, ho‡ találkozzanak – nem akármikor,
hiszen az idõnk véges. Az alatt a néhány év alatt, amíg e‡ütt élünk, itt a
kollégiumban, lehetõségünk van arra, ho‡ e‡más felé nyissunk, és –
magunkat kibontakoztatva – reagáljunk a másik emberekre. Miért? Azért,
ho‡ érezhessük, jó velük lakni.

November volt, az elsõ év. A szemközti 14-es szobából e‡ „ismeretlen” lány
jött át, Atist kereste. Amikor kiderült, ho‡ õ (Ina) itt lakik, elcsodálkoztam.
Még inkább meglepõdtem, amikor áthívott hozzájuk: Adrienn születésnapját
ünnepelték, és õk (a felsõévesek) leültették maguk közé az elsõs ¯út, és
elkezdtünk mesélni e‡másnak. Ámulatba ejtett a nyitottságuk, és azt
kívántam, élhessek én is ú‡, aho‡ õk. Néhány héten belül a két szobát már
e‡ szerelmi szál is összekötötte; szerelmen-barátságokon keresztül létrejött a
11-es és a 14-es szoba története. Ho‡an lehetséges az, ho‡ hosszú éveken át
ilyen erõs kötõdés le‡en a két szoba között? E‡ csendes évtõl eltekintve a 11-
es és 14-es szoba kapcsolata hét éve virágzik; barátságok, közös programok,
reggeli ébresztés kávéval, ¯lmek, bulik, fõzések, szülinapok, meglepetések,
vizsgaidõszakok, sok-sok közösen eltöltött idõ. Nem beszélve arról a páratlan
tényrõl, ami a párokhoz kötõdik: Ina és Attila; Papp Évi és Fecó; Hajni és
Csabi; Adri és Ádám; Na‡ Évi és Kis Zoll tudnának mesélni a titokról, ami e
két szoba között lappang. E titok mellett azonban kis elmélkedés után
feltûnhet valami: a 11-es és 14-es szoba „vidéke” a kollégium e‡etlen pontja,
ahol ¯ú szobával lány szoba néz szembe…

Ó igen, 11-es szoba… Három év az A-ban, né‡ év a B-ben… Próbáltam e‡
kisebb „leltárt” készíteni, és ha jól számoltam, 22 szobatársam volt ezen
idõszak alatt. Rengeteg közös élmény, hihetetlen sztorik. Esztergályos Csabi,
akit a nõvére szervezett be a szobába; Kis Zoll, akinek a helyét valaki 2000
nyarán telefonon lemondta. Mivel a 11/A-ból még Villy Tamás nem
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jelentkezett ki, de már ténylegesen nem lakott ott, néhány napra,
„átmenetileg” bekerült Zoll a szobába. Következõ nyáron már e‡mást
látogattuk sorra az országban: elválaszthatatlan barátságok születtek,
amelyeknek a diploma megszerzése, valakinek a kiválása a szobaközösségbõl
nem vethet véget – nem, nem ha‡hatjuk.

Szerencsére az elmúlt néhány év jellegzetes szobaközösségeket adott
számunkra. Az e‡es közösségi rendezvények során bebizonyosodott, ho‡ a
tenni akarás (hosszas kitartással párosítva) eredményre vezet. Ebben
különösen na‡ a kollégium: lehetõséget teremt azok számára, akik tenni
akarnak. Elsõs-másodikos koromban távoli terveket szövögettünk arról, ho‡
jó lenne valamikor, ha mi csinálhatnánk e‡ na‡ koli-bulit. 2001
decemberében Pusztai „Leslie” még felháborodva kérdezte, ho‡ „Ki ez a Kis
Zoli? Látott már e‡általán keverõpultot? Miért pont Mikulás-bulira kellett
betenni?”.

Néhány hónap után a Kis Zoli által tartott bulik népszerûsége hihetetlen
na‡ra nõtt. Az emberek jól érezték magukat, és a két társaság, a „rockerek” és
a „többiek” megtanulták tolerálni e‡más zenei ízlését. Megtanulták, ho‡
mindenki megkapja, ami jár neki, még ha kicsit várnia is kell rá. A lehetõséget
megkaptam én is; elõször csak Kis Zollnak segédkezve, majd 2003-tól önálló
zenei blokkokat összeállítva szobabulikat tartottunk. Kiderült, van rá igény,
ho‡ havonta, másfél havonta a kollégisták bulizhassanak. A cél soha nem
pro¯ mixek keverése va‡ diszkószintû zenebemutatás volt; olyan zenéket
adtunk, amikre e‡ütt lehetett énekelni, hatalmasak ugrálni va‡ közösen
összebújni. Manapság, amikor már a JATE Klub állandó vendégeként –
mondhatni a teljes BTK részére – biztosítunk zenei szórakozást, még mindig
„szívem csücskei” a kollégiumi bulik. Amikor Szilárddal szétnézünk a
teremben, és tudjuk, ho‡ õk vannak bent, nekik épp „István a király”,
„Kalasnyikov” va‡ az „I can’t dance” kell. És adni valamit a többieknek –
felemelõ érzés.

Ha valamit szeretnél, valósítsd meg! Néhány hónap tervezgetés után 2002
õszén kollégiumi rádió indult be (Gaál Anna ötletére alapozva), amely az
e‡ik legna‡obb büszkeségem. Rádiósként szobákat mutattunk be,
interjúkat készítettünk e‡etemi rendezvényeken fellépõ zenekarokkal, és
ami a legfontosabb: mindeközben a közösség számára és magunk számára
e‡aránt adtunk valamit.

Az elmúlt évek kollégiumi bizottságaiban ‡ülekeztek azok, akik a
kollégium számára szintén adni szerettek volna. Szorgalmas munkát végeztek
kollégiumunkban éveken át; e‡szerre voltak élen járó tanulók, kulturális
tehetségek, az e‡etemi közélet és hallgatói önkormányzatiság szereplõi.
Hatévnyi kollégiumi bizottság munkáját kísérhettem ¯‡elemmel, és az
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elmúlt évekért köszönetet kell mondanom Esztergályos Dórának, illetve
Pintér Lajosnak, akik a korábbi években a „kollbiz” vezetõiként
szellemiségükkel kijelöltek számunkra e‡ „utat”, amit az elmúlt né‡ évben
is követtünk.

Személyes élmények, közösségi események keverednek bennem: arcok,
volt kollégisták, „kollbizosok”, Morgillák, karácsony, szilveszter, közös
lustálkodás és közös parázás. E‡mással versengve árasztanak el az elmúlt
évek emlékképei, mind arra várva, ho‡ legalább e‡-e‡ pillanat erejéig
említést nyerjenek, felvillanthassam itt õket. Válogatni nem tudok, mindent
leírni nincs lehetõségem, nehéz dolgom van.

Valójában azonban könnyû a dolgom. Könnyû, hiszen ezen kötet minden
korábbi szerzõje volt mórás. Én pedig itt állok, valamiféle idõn felüli
dimenzióban, amely e‡esíti a múltat, a jelent és a jövõt… Könnyû dolgom
van, mert még enyém az á‡ a jobb sarokban, még bennem van sok remény a
kollégiumi jövõ iránt. Ezzel e‡ idõben birtokában va‡ok annak a sok-sok
élménynek, amit csak az tudhat…igen, ti tudjátok, ti is ott voltatok… és talán
majd e találkozás, a 40 éves évforduló is a kollégiumi múlt e‡ darabja lesz…

Lutz Gábor (1981), 1999 óta a Móra Ferenc Kollégium lakója, jogászként végzett
a Szegedi Tudománye‡etemen, de jelenleg is az SZTE BTK 3. éves angol szakos
hallgatója. Ne‡edik éve a kollégiumi bizottság titkára. BTK HÖK-képviselõ, a
JATE Klubban dj. Tanulmányai mellett jogi munkákat végez e‡ kecskeméti
ü‡védi irodában.

L. G., Diós Henrietta, Kajcsa SzilárdA 14-es szoba
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A Gergely András:
Aigi, Gennadij
Albert Gábor
Alexa Károly.
Ambrus Lajos
Annus József.
Avar János:
Baka István
Baka István.
Bakk Miklós
Bakonyi Pál
Bakonyi Pál:

Balassa Péter.
Balassa Péter
Balassa Péter
Balázs Attila
Balázs Attila.
Balázs Attila.
Balázs Mihály.
Balla Zsó¯a.
Balla D. Károly (
Balog Iván
Balogh Tamás.
Bányai János
Barta Gábor–Balázs Mihály:
Barát Erzsébet:

Bárdi Nándor:

Barna Imre
Bartis Attila.
Bayer Zsolt:
Becsi András.
Belényi Gyula
Belényi Gyula:
Benda Gyula
Benda Kálmán
Bereményi Géza
Bereményi Géza
Berkovits Györ‡
Bernáth Árpád.
Bertók László
Beszédes István.
Betlen János
Bilecz Endre
Bíró Zoltán

Filozó¯ai antropológia. Elõadás
(oroszul író csuvas költõ) Irodalmi est, beszélgetés. Bevezeti: Szõke Katalin

: Az 1945 utáni kitelepítések Ma‡arországon. Elõadás.
A Hitel folyóirat estje
Írói est. Vezeti: Szörényi László.
Hitel-est

Választások az USA-ban. Elõadás
. Költõi est. Közremûködik: Na‡ Zoltán színmûvész

A Holmi folyóirat estje
(Románia Lugos ): Politikai irányzatok, pártviszonyok Romániában. Elõadás.

: A testi és a nemi identitás a fenomenológia tükrében. Elõadás
A fájdalom titokzatos vá‡a. A szado-mazochizmus ¯lozó¯ai olvasatban.

Elõadás
Jelenkor-est

: Mészöly Miklós életmûve. Elõadás
: Andrej Tarkovszkij mûvészete. Elõadás

: Interjú a c. kötethez. Készítette: Pozsik László.
Közös est Bozsik Péterrel. Vezeti: Szajbély Mihály
Írói est. Beszélgetõtárs: Virág Zoltán

Életút-beszélgetés az Esti krétakör keretében. Beszégetõtárs: Monok István.
Költõi est. Vezeti: Darvasi László

Kárpátalja) Írói est
: Bibó István és a zsidókérdés. Elõadás

Írói est. Vezeti: Bacsó Ilona
: Füst Milán életmûve. Elõadás

Vita az Erdély története I. kötetérõl (A kezdetektõl 1606-ig)
„Nézz, ne csak láss!” A nõies(ség) / fér¯as(ság) megkülönböztetése és a látszat. Elõadás.

„
A romániai ma‡ar kisebbség oktatásü‡e és mûvelõdéspolitikai helyzete 1919–1940.

Elõadás.
: Umberto Eco regényei. Elõadás

Írói est. Vezeti: Darvasi László
A jobboldali média helye és esélyei a ma‡arországi média világában. Elõadás

Bárka-est
: A kitelepítések Ma‡arországon a II. világháború után. Elõadás

A ma‡ar gazdaság és társadalom az ötvenes években Elõadás
: A gazdaságtörténet alapfogalmai és forrásai Elõadás.

: Ferencesek a csángók mûvelõdésében. Elõadás.
. Mozgó Világ-est. Vezeti: Mányoki Endre
. Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László.

. Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László.
Életút-beszélgetés az Esti krétakör keretében. Vezeti: Bombitz Attila

. Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Csuhai István
Új Symposion-est

estje. Beszélgetõtársak: Sulyok Máté és Szabó István.
: Bibó István és a népiesség. Elõadás

: A Ma‡ar Demokrata Fórum megalakulásáról. Elõadás, vita

Erõszak és nemek

Rózsaszín Ïastrom

Nõi(es)ség és fér¯(as)ság a vizualitás tükrében”

Kisebbségtörténet

A kutatás új útjai a történetírásban.

Médiaszemélyiségek

ÉJSZAKAI ÉLET A MÓRÁBAN
Az alábbi elõadások, beszélgetések hanganyaga

túlnyomórészt megtalálható a Móra Digitális Hangarchívumban (A lista nem teljes)
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Bitó László
Bodnár László:
Bodor Ádám.
Bojtár Endre
Bojtár Endre
Bombitz Attila:
Bor Zsolt:

Bozóki András:
Bozsik Péter
Bozsik Péter
Bozsik Péter
Böndör Pál
Csáki Györ‡:
Csalog Zsolt
Csejtei Dezsõ
Csengey Dénes.
Csernus Sándor
Csiki László
Csirik János:

Csoma Zsigmond:
Csoóri Sándor.
Csordás Gábor.
Csuhai István.
Czakó Gábor.
Czigány Lóránt
Deák Ágnes
Deák Ferenc

Debreczeni József
Dékány András
Dénes Iván Zoltán:

Dénes Iván Zoltán:

Dési Ábel
Donáth Ferenc:
Donáth László:
Dragon Zoltán:
Dragon Zoltán:

Dukkon Ágnes
Dúl Antal:
Dupka Györ‡
E‡ed Emese
E‡ed Péter
Elek István

Elek Tibor.
Engel Pál
Engel Pál emlékest.
Eördögh István:

. Írói est. Vezeti: Szörényi László
Válságkezelés a XXI. században. Elõadás.

Írói est. Beszélgetõtárs: Báthori Csaba
: „Ho‡an lesz valaki a szocializmus realistája?” Elõadás
: A balti-kérdés. Elõadás

Elfriede Jelinek írásmûvészete. Elõadás
Lézerek a mindennapi használatban és a ‡ó‡ászatban. Elõadás.

Választások Ma‡arországon 2002. Elõadás
(Horgos): Interjú a c. kötethez. Készítette: Szergejev Zsuzsa.
. Ex-Symposion-est
. Közös irodalmi est Balázs Attilával. Vezeti: Szajbély Mihály
(Temerin): Interjú a c. kötethez. Készítette: Szergejev Zsuzsa.

A világgazdaság trendjei – Cikluselméletek a gazdaságban Elõadás.
. Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László
: 1968 ¯lozó¯ai vonatkozásai (Párizs). Elõadás

A Hitel folyóirat estje
: 1968 Párizsban. Symposion.

. Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László.
A mesterséges intelligencia a XXI. Században. Elõadás.

Szõlõmûvelés és borkultúra a Kárpát-medencében. Elõadás
Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Grezsa Ferenc
Jelenkor-est

Jelenkor-est
Mozgó Világ-est. Vezeti: Mányoki Endre

(London) Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László
: Eötvös József politikai pályája. Elõadás.

(Újvidék): Interjú a c. kötethez.
Készítette: Szergejev Zsuzsa.

: Antall József politikusi arcképe. Elõadás.
: 1968 Párizsban. Symposion.

Bibó István politikai pályája és a ma‡arság fejlõdésérõl alkotott véleménye.
Elõadás.

Bibó István vitája Németh Lászlóval és Szekfû Gyulával. Beszélgetõtársak: Balogh
Iván és Kovács Attila

(Szabadka): Interjú a c. kötethez. Készítette: Erdélyi Eszter.
A Márciusi Front és a KMP kapcsolata. Elõadás
Kereszténység az ezredfordulón. Elõadás
A ¯lm és az irodalom dialógusa. Elõadás.
A test szerepe a vizuális kultúrában. Elõadás. „

: Irodalmi hatások Dosztojevszkij mûvészetében. Elõadás
Elõadássorozat Hamvas Béláról

(Kárpátalja) Beszélgetés a kárpátaljai ma‡ar irodalomról
(Kolozsvár): Irodalmi est. Vezeti: Kelemen Hunor

(Kolozsvár): Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Darvasi László.
: A népi-konzervatív mozgalom a rendszerváltás tükrében. Elõadás

Bárka-est
: A feudalizmus elmélete, a fogalom újragondolása. Elõadás

Emlékezõk: Kristó Gyula és Zsoldos Attila
Erdély román megszállása.

Mindentudás E‡eteme – A 21. század kihívásai

A Szegedi Mindentudás
E‡eteme – A 21. század kihívásai

Rózsaszín Ïastrom

Rózsaszín Ïastrom

Kelet- és nyugat-európai 68-ak

A Szegedi Mindentudás E‡eteme –
A 21. század kihívásai

XIX. századi politikai arcképcsarnok
Rózsaszín Ïastrom

XX. századi politikai arcképcsarnok
Kelet- és nyugat-európai 68-ak

XX. századi politikai arcképcsarnok

Rózsaszín Ïastrom

„Képek kontra szavak?”
Nõi(es)ség és fér¯(as)ság a vizualitás

tükrében”

Rendszerváltás
Ma‡arországon

Könyvbemutató
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Eördögh István
Eörsi István
Eörsi István
Erdély Miklós

Esterházy Péter
Esterházy Péter
Faludy Györ‡
Fenyvesi Anna:
Fenyvesi Ottó
Ferdinandy Györ‡
Ficsku Pál.
Fried István.
Fried István:

Fodor István:

Fodor Imre
Földényi F. László.
Fritz Tamás:
Gábor Kálmán:
Garamhe‡i Ábel:
Gálfalvi Györ‡
Galgóczy Árpád.
Géczi József:
Gergely András
Gergely András:
Gergely Jenõ:

Gerd-Jörg Frankovski
Gerõ András:
Grecsó Krisztián.
Grendel Lajos.
Grendel Lajos
Gulyás Gábor.
Gulyás Gyula–Gulyás János
Gyarmati Györ‡
Gyáni Gábor:
Györe Balázs. .
Gyuricza Róbert:
Hadas Miklós:
Harsányi Iván:
Havas Henrik
Határ Gyõzõ.
Háy János.
Hazai Attila.
Heller Ágnes: .
Herczeg János
Hermann Róbert
Hetényi Zsuzsa:
Hetényi Zsuzsa:
Horváth János

. Életút beszélgetés. Beszélgetõtárs Kordé Zoltán történész
. Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László.
. Irodalmi est, beszélgetés: Vezeti: Erdélyi Ágnes.

estje. Elõadók: Beke László, Csanádi Dániel, Szõke Annamária, Erdélyi Dániel. Vezeti:
Kurdi-Fehér János

. Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László.

. Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szilasi László.
(Kanada): Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László
Mit tud a szociolingvisztika? Elõadás. „

(Újvidék): Interjú a c. kötethez. Készítette: Erdélyi Eszter
(Puerto Rico): Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László.

Írói est. Vezeti: Pató Attila
Életút-beszélgetés. Beszélgetõtárs: Kelemen Zoltán
Közép-Európa: ¯kció va‡ valóság.

A nomád népek életmódjának, vallásának, társadalmának jellegzetességei a
középkorban. Létezik-e napjainkban a nomadizmus életformája? Elõadás.

: A katolikus liturgia. Elõadás.
Életút-beszélgetés. Beszélgetõtárs: Márton László

Pártosodás Ma‡arországon. Elõadás.
I¿úságszociológia. Elõadás

Régió és településmarketing. Elõadás
. A Látó folyóirat estje

Költõi est. Vezeti: Saly Noémi.
A reformkörösök.

: A rendszerváltás nemzetközi visszhangja. Elõadás.
A ma‡ar gazdaság a reformkorban. Elõadás

Prohászka Ottokár és a ma‡ar katolikus klérus. Elõadás.

: A német kérdés. A német e‡esülésrõl. Elõadás
Polgárosodás 1848-tól napjainkig. Elõadás

Bárka-est
Kalligram-est

. Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László
Vulgó-est

. Beszélgetése a Vannak változások c. ¯lmszociográ¯áról
: Bibó István közigazgatási koncepciója. Elõadás

Város, település, életmód a századvégi Ma‡arországon. Elõadás
Írói est Beszélgetõtárs: Mészáros Sándor

Az MTI-t tudósítottam a sydney-i olimpiáról. Beszélgetõtárs: Kovács Attila
„Megengedte Kádár János, bajnok lett a Ferencváros.” Futball és társadalom. Elõadás
Spanyolország a 20. században. Elõadás

estje. Beszélgetõtárs: Veress Krisztina
(London) Írói est. Vezeti: Csuhai István

Írói est. Vezeti: Lovász Andrea
Írói est. Vezeti: Odorics Ferenc

Az írástudók felelõssége Beszélgetõtárs: Balogh Iván
(Doroszló): Interjú a c. kötethez. Készítette: Mikola Gyön‡i.

: Szemere Bertalan. Elõadás.
Az orosz nyelvû zsidó irodalom. Elõadás
Az Ószövetség, mint irodalmi szöveg. Elõadás

estje. Beszélgetõtársak: Szabó István és Sulyok Máté

Barangolások a nyelvészetben”
Rózsaszín Ïastrom

A Szegedi Mindentudás E‡eteme –
A 21. század kihívásai

Civilizációtörténeti
kalandozások

A rendszerváltás 10 éve

A rendszerváltás 10 éve
Rendszerváltás Ma‡arországon

XX. századi politikai
arcképcsarnok

Médiaszemélyiségek

Rózsaszín Ïastrom
XIX: századi politikai arcképcsarnok

Médiaszemélyiségek
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Horváth Sándor
Ilia Mihály.
Izsák Lajos:
Juhász Erzsébet
Juhász Erzsébet
Jung Károly
Kabdebó Tamás
Kalapáti Ferenc
Kántor Lajos
Kántor Péter.
Kántor Zoltán:
Kara¯áth Orsolya.
Karátson Endre
Karátson Gábor
Karinthy Márton.
Karsai László:
Katona Tamás.
Kemény Katalin
Kenesei István:
Kertész Imre.
Kertész Imre.
Kibédi Varga Áron
Király László
Kiss Attila:
Kiss László.
Kiss Ottó.
Kiss Gy. Csaba
Koncz István
Konrád Györ‡
Kopátsy Sándor:
Korzenszky Richárd
Kosáry Domokos:
Kovács András Ferenc
Kovács András Ferenc
Kovács Gábor:
Kovács István
Kovács Sándor:
Könczöl Csaba
Kõszeg Ferenc

Köves András:
Kövér Györ‡:

Krasznahorkai László
Krasznahorkai László
Krasznahorkai László.
Kristó Gyula
Kristó Gyula:
Kristó Gyula

Kubinyi András

Kukorelly Endre. A

: Beszélgetés a kárpátaljai ma‡ar irodalomról.
Bálint Sándor emlékest
Barankovics István. Elõadás.

(Újvidék): Interjú a c. kötethez. Készítette: Szergejev Zsuzsa
(Újvidék): Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szajbély Mihály.

(Újvidék): Interjú a c. kötethez. Készítette: Pozsik László.
(Írország). Írói est. Vezeti: Olasz Sándor

. Új Symposion-est
. Korunk-est
A Holmi folyóirat estje

Nemzet, nacionalizmus Elõadás
Költõi est. Beszélgetõtárs: Benedek Anna

(Párizs): Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László
: Tao te king. Elõadás

Írói est. Beszélgetõtárs: Balogh Tamás
Holokauszt. Elõadás
Életút beszélgetés. Beszélgetõtárs: Szörényi László

(Hamvas Béláné) estje. Vezeti: Dúl Antal
Nyelvtudomány a 21. században. Elõadás. „

A Holmi folyóirat estje
Írói est. Vezeti: Bán Zoltán András

(Amsterdam): Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László
(Kolozsvár). Helikon-est

Szó és kép a kora modern és posztmodern színpadon. Elõadás.
Bárka-est

Bárka-est
: Rendszerváltás Len‡elországban. Elõadás

(Kanizsa): Interjú a c. kötethez. Készítette: Szergejev Zsuzsa.
: Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László

Létezik-e gazdaságpolitikai alternatíva? Elõadás
: A Biblia az irodalomban. Elõadás

A Kárpát_Európa kiadás a Teleki Intézetben. Elõadás
(Marosvásárhely). A Látó folyóirat estje
(Marosvásárhely) Irodalmi est. Vezeti: Szigeti Csaba

Ír–kelta mitológia. Elõadás
: Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László

Szimuláció – van/nincs. Elõadás.
: „Mûfajok emlékezete”. M. Bahtyin mûvészet¯lozó¯ája. Elõadás
: A demokratikus ellenzék megszervezõdése és szerepe a rendszerváltásban. Elõadás.

Ma‡arország és a világgazdasági helyzet. Elõadás
A Monarchia gazdasága a dualizmus korában a kvantitatív gazdaság-történetírás

szemszögébõl. Elõadás
. A Sátántangó c. regény bemutatása. Vezeti: Szörényi László
. Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László

Közös est Tarr Bélával. Vezeti: Hafner Zoltán
: Érdekességek az õstörténetbõl. Elõadás

Mi lesz veled történelem? Elõadás.
: A korai Erdély címû posztumusz kötetének bemutatója.

Meghívott vendégek: Almási Tibor, Makk Ferenc, Zsoldos Attila, Pászka Imre
: A rendi mozgalom kialakulása és mûködése a Mohács elõtti Ma‡arországon.

Elõadás.
Tündérvöl‡ c. regényének bemutatója. Vezeti: Mészáros Sándor

XX. századi politikai arcképcsarnok
Rózsaszín Ïastrom

Rózsaszín Ïastrom

Barangolások a nyelvészetben”

„Képek kontra szavak?”

Rózsaszín Ïastrom

Szegedi Mindentudás E‡eteme

Rendszerváltás Ma‡arországon

A 21. század kihívásai
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Kurucz Gyula
Kurdi Imre.
L. Na‡ Zsuzsa:
L. Na‡ Zsuzsa:

Lábass Endre
Lackó Miklós
Lack¯ János.
Ladányi János:
Ladik Katalin.
Lajkó Károly:
László Gyula
LászlóŸy Aladár
Lator László. .
Lázár Ervin
Lázár Ervin.
Len‡el Imre:
Len‡el Péter
Licht, Sonja
Litván Györ‡
Losoncz Alpár
Lovas Ildikó
Lovas István:
Lux Elvira
Lux Judit
Ma‡arics Tamás:
Mák Ferenc
Mák Ferenc
Makay Ida.
Makra László:

Makk Ferenc
Maleczki Márta:

Markó Béla
Marnó János.
Maróti Egon
Márton László
Matkovi, Slavko

Maurits Ferenc

Mekis Péter.
Mészáros Rezsõ:
Mészöly Miklós
Mihalik Zsolt:
Módos Péter.
Nádas Péter
Nádas Péter
Nádasdy Ádám.
Na‡ Gáspár
Nátyi Róbert:
Németh Erzsébet:

. Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László
Költõi est. Vezeti: Bombitz Attila

A két világháború közötti liberális ellenzék. Elõadás.
Ma‡arország miniszterelnöke voltam: Kállai Miklós. Elõadás.

. Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László.
: „Nemzetkép és karakterológia.” Elõadás
Költõi est. Beszélgetõtárs: Szõke Katalin

Szegénység Ma‡arországon. Elõadás
(Újvidék) Költõi est. Vezeti: Mikola Gyön‡i.

A környezet rejtett stresszei.
emlékest. Emlékezõk: László Zoltán és Vékony Gábor

(Kolozsvár). Helikon-est
Költõi est Beszélgetõtárs: Horváth Géza

. Irodalmi est. Vezeti: Domokos Mátyás
Írói est. Vezeti: Urbanik Tímea

Regionalitás és az Európai Unió. Elõadás
. Írói est. Vezeti: Szörényi László

(Belgrád): Beszélgetés a balkáni nacionalizmusokról. Vezeti: Sajti Enikõ
: Polgárosodás a két világháború közt. Elõadás
(Temerin): Jugoszlávia felbomlásának körülményei és következményei. Elõadás

. Írói est. Beszélgetõtárs: Bombitz Attila
A jobboldali újságírás alternatívái. Elõadás

: Szexuálpszichológia. Elõadás
: Peyer Károly és a szociáldemokrata mozgalom. Elõadás.

Amerika választások elõtt. Elõadás
(Szabadka): Interjú a c. kötethez. Készítette: Mikola Gyön‡i.
(Szabadka): Tallózás a jugoszláv kulturális életben. Elõadások
Közös költõi est Mihalik Zsolttal. Vezeti: Halász Mónika

Környezeti és éghajlati változások a 21. században.

: Az Árpád-kor. Elõadás
Érthetõ, ho‡ érthetetlen. Barangolások a jelentés világaiban. Elõadás. „

(Marosvásárhely). A Látó folyóirat estje
Költõi est. Vezeti: Bocsor Péter

: Az ókori olimpiai játékok. Elõadás
. Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László

(Újvidék): Interjú a c. kötethez.
Készítette: Pozsik László

(Újvidék): Interjú a c. kötethez.
Készítette: Pozsik László

Vulgó-est
Regionalitás. Elõadás

. Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László
Közös költõi est Makay Idával. Vezeti: Halász Mónika

Az Európai Utas c. folyóirat estje. Vezeti: Szörényi László
Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László
Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László

Költõi est. Vezeti: Bordás Sándor
. Költõi est. beszélgetõtársak: Olasz Sándor, Vörös László

Deviáns nõk a mûvészettörténet századaiban. Elõadás.
Média és politika. Elõadás

XX. századi politikai arcképcsarnok
XX. századi politikai

arcképcsarnok

Szegedi Mindentudás E‡eteme

XX. századi politikai arcképcsarnok

Rózsaszín Ïastrom

Szegedi Mindentudás E‡eteme – A 21.
század kihívásai

Barangolások
a nyelvészetben”

Rózsaszín Ïastrom

Rózsaszín Ïastrom

Erõszak és nemek
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Németh Gábor
Németh Gábor.
Németh Györ‡:
Nyilasy Balázs:
Odorics Ferenc.
Odorics Ferenc:
Ormos Mária:
Ormos Mária:
Paczolay Péter:
Pajkossy Gábor:
Pál József:
Parti Na‡ Lajos
Parti Na‡ Lajos
Parti Na‡ Lajos.
Pató Attila.
Pelyach István:
Petõcz András
Petri Györ‡.
Petri Györ‡
Petri Györ‡.
Pikó András
Piczil Márta:
Podmaniczky Szilárd.
Podmaniczky Szilárd.
Pokorni Zoltán
Polcz Alaine.
Poszler Györ‡.
Pozsgay Imre:
Pölöskei Ferenc:

Pusztai Bertalan:
Rakovszky Zsuzsa.
R. Várkonyi Ágnes
Radnóti Sándor.
Rainer M. János:
Raskó István:
Reschné Marinovich Sarolta:

Rittersporn Gábor

A romániai választások tétje.

Romsics István:
Romsics Ignác
Rózsaszín Ïastrom

Rugási Gyula
Ruszt József
A. Sajti Enikõ:

Salát Gegely
Salat Levente .

. Irodalmi est. Vezeti: Kovács Sándor.
.Irodalmi est. Vezeti: Szilasi László

Görög vallástörténet. Elõadás
A romance a 19. századi és a 20. századi ma‡ar irodalomban. Elõadás
Életút beszélgetés az Esti krétakörben. Vezeti: Farkas Zsolt
Posztmodern és destruktív értelmezési stratégiák.

Kozma Miklós és a ma‡ar média a 30-as években. Elõadás.
Németország a ’30-as években. Elõadás

Az alkotmánybíróság feladatai és mûködése. Elõadás
Kölcsey Ferenc pályája. Elõadás.

Vízió, szó, kép a középkori költészetben. Elõadás.
. Jelenkor-est
. Írói est. Beszélgetõtárs: Závada Pál

Írói est. Vezeti: Bombitz Attila
Ex-Symposion-est

Görgey politikai, katonai pályája. Elõadás.
költõ és Sáry László zeneszerzõ estje.

Mozgóvilág-est. Vezeti: Mányoki Endre
. Irodalmi est. Vezeti: Könczöl Csaba

Holmi-est
estje Beszélgetõtársak: Veress Krisztina és Szabó István.
Börtönszociológia. Elõadás

Vezeti: Balog József és Szilasi László
Írói est. Vezeti: Jász Attila

: Fórum a felsõoktatásról. Vezeti: Bernáth Árpád
Életút-beszélgetés.

Életút-beszélgetés. Vezeti: Bombitz Attila
A népi baloldal és a rendszerváltás. Elõadás.

E‡ hanyatló kor utolsó e‡énisége: Tisza István. Elõadás

Az idegenforgalom antropológiája. Elõadás
Írói est. Beszélgetõtárs: Darvasi László
: Erdély és az európai e‡ensúly a XVI–XVII. században. Elõadás

A Holmi folyóirat estje
Na‡ Imre politikai pályája. Elõadás.

A gének titkai.
Úrhöl‡ek: ‡ilkosok és/va‡ áldozatok a viktoriánus angol regényben.

(Párizs): Tétova lépések a Szovjetunió társadalom- és politikatörténetének
értelmezéséhez. Elõadás

Meghívott vendégek: Borbély Zsolt Attila, Molnár Gusztáv, Szakáli István
Lóránd, Vincze Gábor

Bethlen István politikai pályája. Elõadás
: A ’18–19-es forradalmak és a trianoni békeszerzõdés. Elõadás

. A vajdasági írókkal készült interjúkötet bemutatója.
Beszélgetés írókkal (Balázs Attila, Juhász Erzsébet) és az interjúk készítõivel (Bolla Éva, Erdélyi Eszter,

Mikola Gyön‡i, Pozsik László, Szergejev Zsuzsa). Vezeti: Szajbély Mihály.
: Határ Gyõzõ mûvészete. Elõadás

estje. A Szegedi Nemzeti Színház fõrendezõjével Márok Tamás beszélget.
A Balkán kultúrájának alakulása a kezdetektõl napjainkig. Elõadás.

: A kínai civilizáció ezredévei. Elõadás.
(Kolozsvár) Korunk-est

Szegedi Mindentudás E‡eteme
Politikai arcképcsarnok

XIX. századi politikai arcképcsarnok
„Képek kontra szavak?”

XIX. századi politikai arcképcsarnok

Médiaszemélyiségek

A rendszerváltás 10 éve
XX. századi politikai

arcképcsarnok

XX. századi politikai arcképcsarnok
A Szegedi Mindentudás E‡eteme. A 21. század kihívásai

Erõszak és nemek

XX. századi politikai arcképcsarnok

Civilzációtörténeti
kalandozások

Civilizációtörténeti kalandozások
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Salat Levente
Šalgo, Judita
Sándor Iván.
Sánta Attila
Saly Noémi:
Sára Sándor
Schuster Lóránt
Sigmond István.
Sipos Péter:
Somodi Sándor:
Solymosi Bálint.
Spiró Györ‡
Sutyák Tibor.
Stumpf István: .
Sz. Bíró Zoltán
Sz. Bíró Zoltán:
Sz. Bíró Zoltán:
Szabó Katalin:
Szabó Miklós
Szakály Ferenc
Szabó A. Ferenc:

Szalma Elemér:
Szántó Gábor
Szentesi Zöldi László:
Szentpétery István:
Szerbhorváth Györ‡.
Szijj Ferenc
Szilá‡i István .
Szilá‡i Judit:
Sziveri János
Sziveri János Zalán Tibor
Szõcs Géza
Szõnyi Györ‡ Endre:
Szörényi László
Szörényi László
Szörényi László
Szörényi László
Szörényi László
Takács Ferenc:
Takács Ferenc:
Takács Ferenc:
Takáts József.
Tarr Béla
Temesi Ferenc.
Temesváry Beáta
Térey János
Thomka Beáta Végel László

Tilkovszky Lóránt:

Tima, Aleksandar
Tima, Aleksandar

: A kolozsvári Babes–Bolyai E‡etem kilátásai 2006 tavaszán. Elõadás, beszélgetés
(Újvidék): Interjú a c. kötethez. Készítette: Pozsik László
Életút-beszélgetés. Vezeti: Bombitz Attila

Székely-szótárának bemutatója. Bevezetõt mond: Fried István
Kávéházak Ma‡arországon. Elõadás

. Beszélgetés dokumentum¯lmjei kapcsán. Vezeti: Erdélyi Ágnes
: A ma‡ar rock története. Elõadás.
(Kolozsvár). Korunk-est

Horthy Miklós. Elõadás.
A Csongrádi borvidék története, esélyei. Elõadás
Írói est. Vezeti: Balog József

. Életút-beszélgetés. Vezeti: Szõnyi Györ‡ Endre
Vulgó-est

A ma‡arországi rendszerváltás Elõadás.
: A Szovjetunió felbomlásának következményei. Elõadás

Oroszország választások elõtt. Elõadás
Az ukrajnai és oroszországi választások. Elõadás

A piac újjáéledése. Elõadás
: A nemzettudat alakulása a XX. században Ma‡arországon. Elõadás

: A török deftárok mûvelõdéstörténeti vonatkozásai. Elõadás
A néma forradalomtól az emigrációig. Kovács Imre életpályája. Elõadás.

Mi lett veled Szõke Tisza? Elõadás
: A 30-as évek szovjet irodalmának értékelése az új szovjet kulturális szituációban. Elõadás

Az észak-ír kérdés. Elõadás
Bibó István szegedi elõadásai. Elõadás

Ex-Symposion-est
Költõi est. Vezeti: Mikola Gyön‡i.

(Kolozsvár) Helikon-est
Füst Mihály élete és írói pályája naplói tükrében. Elõadás

(Szabadka). Interjú a c. kötethez. Készítette: Erdélyi Eszter
és közös költõi estje.

(Erdély–Svájc): Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László
A képtudomány atyja: Aby Warburg. Elõadás.

Hosszúlépés c. kötetének bemutatója. Vezeti: Hafner Zoltán
: Krasznahorkai László mûvészete. Elõadás
: Márai Sándor mûvészete. Elõadás
: Márton László mûvészete. Elõadás
: Pusztai János mûvészete. Elõadás
Ír–ma‡ar kulturális kapcsolatok. Elõadás
Athéntõl Sydney-ig. Elõadás
A ma‡ar futball és közönsége. Elõadás

Jelenkor-est
: Beszélgetés az Õszi almanach c. ¯lmrõl.

Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László
: Az ön‡ilkosság, krízisek, személyiségzavarok Elõadás

. Költõi est. Vezeti: Tóth Ákos
– (Újvidék): A szerb–horvát avantgárd hatása az Új Symposion-

mozgalomra. Elõadás
Kezdet és vég. E‡ tragikus sors állomásai: Teleki Pál élete Elõadás.

(Jugoszlávia): Interjú a c. kötethez. Készítette: Pozsik László.
(Jugoszlávia): Irodalmi est. Vezeti: Bányai János

Rózsaszín Ïastrom

Rocktörténet

XX. századi politikai arcképcsarnok

Rendszerváltás Ma‡arországon

XX. századi
politikai arcképcsarnok

Rózsaszín Ïastrom

„Képek kontra szavak?”

XX. századi
politikai arcképcsarnok

Rózsaszín Ïastrom
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Tolnai Ottó

Tolnai Ottó
Tolnai Ottó
Tolnai Ottó
Tóth Béla.
Tóth Sándor
Töl‡essy Péter:
Újhelyi Szilárd
Vajda Mihály
Vajda Mihály
Vajda Mihály
Valastyán Tamás.
Várady Szabolcs.
Varga Györ‡
Varga László:

Varga Mátyás.
Vári Fábián László
Várnay Ernõ:
Várnay Ernõ:
Varró Dániel.
Vasadi Péter.
Vásárhelyi Miklós
Vásárhelyi Miklós
Végel László

Végel László, Zelimir Zilnik
Vékony Gábor
Vezér Erzsébet
Vida István:
Vígh Károly:
Villányi László.
Vinkó József:
Visky András .
Vitéz Györ‡
Waszlavik László:
Weissmahr Béla:
Wojtilla Gyula
Zalán Magda
Zalán Tibor Sziveri János
Zalán Tibor.
Zeke Gyula
Zombori István:
Zgustová, Monika.
Zimonyi István:

Féléveken, éveken át kurzusokat, szemináriumokat vezettek a kollégiumban:

(Vajdaság): Interjú a c. kötethez.
Készítette: Pozsik László

(Újvidék): Költõi estje. Vezeti: Pozsik László
(Palics): A Hétvilág folyóirat estje
(Palics) Balkáni babér c. kötetének bemutatója. Vezetik: Mikola Gyön‡i, Mészáros Sándor

Bálint Sándor emlékest.
: A román politikai gondolkodás. Elõadás.

A rendszerváltás Ma‡arországon. Elõadás.
: Beszélgetés az életpályáról. Vezeti: Somlyai Magda

: „Miért van még mindig zsidókérdés Ma‡arországon?” Elõadás
: A kelet-európai ’68 a ¯lozófus szemével. Symposion.
: Politikai átalakulás, rendszerváltás Közép- és Kelet-Európában. Elõadás

Vulgó-est
A Holmi folyóirat estje

: 1968 – Prága. Symposion.
E‡ na‡tõkés karrier: Weiss Manfréd életpályája. Elõadás.

Költõi est. Vezeti: Mikola Gyön‡i
(Kárpátalja). Költõi est. Vezeti: Iván Zsuzsanna

Pénzü‡i jog az Unióban. Elõadás
Csatlakozás az Európai Unióhoz. Elõadás
Költõi est. Beszélgetõtárs: Benei Fédra

Költõi est. Vezeti: Fejér Ádám
: 1956. Elõadás
: Az 1953-as fordulat. Elõadás

(Újvidék): Interjú a c. kötethez.
Készítette: Kondász Katalin

: Belgrád – 1968. Symposion.
: A dák–római–román kontinuitás. Elõadás
: Életút-beszélgetés. Vezeti: Erdélyi Ágnes

Na‡ Ferenc politikai pályája. Elõadás.
Bajcsy-Zsilinszky Endre életútja. Elõadás.

Költõi est. Vezeti: Jász Attila
Az Univerzum titkai. Elõadás.
(Kolozsvár) Korunk-est
(Kanada): Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László

A ma‡ar nép-és rockzene kapcsolata. Elõadás.
Az evolúció mint istenbizonyítás. Elõadás.

: A mesés India régen és ma. Elõadás.
(Washington): Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Kürtösi Katalin.

és közös estje.
Költõi est. Vezeti: Bordás Sándor

. Írói est. Vezeti: Saly Noémi
Klebersberg Kunó politikai pályája. Elõadás.

Beszélgetés B. Hrabal spanyol fordítójával. Vezeti: Varga Györ‡
Az arab népek kultúrája Elõadás

Anderle Ádám, Bagi Ibolya, Bárdi Nándor, Békés Csaba, Csúri Károly, Dúl Antal, Horváth Gábor,
Ilia Mihály, Käfer István, Kontra Miklós, Micheller Magdolna, Monok István, Somlyai Magda,
Szajbély Mihály, Szántó Imre, Szigeti Csaba, Szigeti Lajos, Szõke Katalin, Vályi Zsuzsa, Várnay Ernõ,
Veczkó József

Rózsaszín Ïastrom

A rendszerváltás 10 éve

Kelet- és nyugat-európai 68-ak

Kelet- és nyugat-európai 68-ak
XX. századi politikai

arcképcsarnok

Rózsaszín Ïastrom

Kelet- és nyugat-európai 68-ak

XX. századi politikai arcképcsarnok
XX. századi politikai arcképcsarnok

A Szegedi Mindentudás E‡eteme – A 21. század kihívásai

Rocktörténet
Szegedi Mindentudás E‡eteme

Civilizációtörténeti kalandozások

XX. századi politikai arcképcsarnok

Civilizációtörténeti kalandozások
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Morgillák

: Szentgyörgyi Szilárd
: Gugolya László
: Födi Zoltán

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

: Vigh Mihály
: Mangó Zoltán
: Varga János
: Korok Arnold
: Czmarkó László

2002

2003

2004

2005

2006

: Ónodi Barbara
: Farkas Judit
: Hraskó István
: Stranszki Mihály
: Nagy Andor


