
Teljesen váratlanul ért pár hónappal ezelőtt az Eötvös József Collegium megkeresése, 

ugyanis meghívást küldtek a 2019. január 21-26. között megrendezett Tehetségtáborba. 

Korábban még csak nem is hallottam az intézményről, azonban gyorsan megvilágosodtam, 

miután utánanéztem a Collegium dicső történetének, és ahhoz méltó jelenének. Így rövid 

habozás után - legyünk őszinték, a 12. osztály vége felé az ember nem hagyhat ki csak úgy 

egy hetet az iskolából, és pattanhat fel a következő pesti gyorsra - végül mégis a szegedi 

vasútállomáson találtam magam hétfő hajnalban. 

Miután épp kezdés előtt megérkeztem a Collegium épületébe, és gyorsan ledobtam a 

bőröndöm, kezdődött is a program, először az intézmény és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem történetével ismerkedhettünk meg,  így nem egyszer hangzott el Négyesy 

László vagy az általa vezetett önképzőkör tagjainak neve. Ezt követően az ELTE 

informatikaképzéséről szerezhettünk több információt, ez azonban engem személyesen nem 

érintett, hiszen angol-spanyol tanárszakos aspiránsként elsősorban az angol nyelvi 

szemináriumokon vettem részt. Így történt az előadások után az első napon is: az általános 

bemelegítést az idiomatikus kifejezésekkel való ismerkedés követte. Délután, ebéd után pedig 

a Természettudományi Múzeumba látogattunk el, este pedig az első együtt töltött nap 

értékelése közben jobban is megismerkedtünk táborlakó társainkkal; a könyvtárban 

elszállásolt fiúkkal azonnal megtaláltuk a közös hangot az ország belpolitikájának 

megvitatása közben, új szintre emelve a matracokon, hálózsákban vitázás művészetét. 

Bár valamennyi esténk hasonlóképpen telt, a napközbeni programok igazán 

változatosnak bizonyultak: kedd reggel a Collegium különböző műhelyeinek titkárai és 

Horváth László igazgató úr vezettek be minket alaposabban is az intézmény életébe, az 

angolosokkal pedig ezúttal William Shakespeare-rel foglalkoztunk. Két legismertebb 

drámájának, a Rómeó és Júlia, illetve a Hamlet feldolgozásait ismerhettük meg egy igazán 

interaktív előadás keretében. Majd a délutáni program során a lenyűgöző Szemlőhegyi 

barlangba tettünk látogatást. 

Szerdán először az ELTE nemzetköziségéről kaptunk kimerítő információt, majd a 

Collegium volt diákja, Ritoók Zsigmond tartott kifejezetten élvezetes, visszaemlékezéseire 

felépített előadást arról, hogy milyen is lehetett a múlt évszázadban collegistának lenni, majd 

Bertényi Iván, az EC kurátora is erről számolt be nekünk. Ezután az angol szeminárium 

keretében nyelvészeti bevezetőn vehettünk részt, majd a fonetika-filológiába áshattuk bele 

magunkat. Az este folyamán pedig a Művészetek Palotájába látogattunk el egy komolyzenei 

koncertre. 

Másnap délelőtt én sajnos lemaradtam a programokról, ugyanis az angol OKTV-n 

versenyeztem, de 8 órától a tanárképzésről, 9 órától pedig az Eötvös Könyvtárról zajlottak 

előadások, végül délután parlamenti túrára került sor. Este magyar néptáncokat sajátíthattunk 

el, mindenki igazán kifulladt a nagyteremben való fel-le táncolás után. Azonban ezután jött a 

java: a collegisták a hagyományos csütörtök esti bulijukra, az Estikére is meghívták a 

táborozókat, ahol sokkal kötöttebb formában is megtapasztalhattuk, milyen is lenne az 

Eötvösben lakni. 

Így péntek reggel mindenki fáradtan veselkedett neki az utolsó napnak, amelyek a 

természettudósságról, valamint a Collegium nyelvi oktatásáról szóltak, így kiderült például, 

hogy az Eötvös minden lakójának ingyen biztosítja az idegennyelv-tanulást. Az angol 

szemináriumon ezt követően a filmzene szerepével és a fordítástechnikával foglalkozott, 



utóbbin mi is kipróbálhattuk magunkat élesben egy rövid szövegrészlet lefordításával. Ezután 

korcsolyázás következett, végül a tábor zárása egy közösen elfogyasztott vacsorával.  

Reggel pedig mindenki rengeteg élménnyel gazdagodva hagyta el az Eötvös 

Collegiumot, abban a reményben, hogy a háta mögött hagyott épületet egyszer még 

otthonának hívhatja. 
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