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BOM 2022. február – tanulmányi nap
és IV. alumnus hétvége
2022. február 5. szombat 10.00
10.00 Beszélgetés a lakásban (1072 Budapest, Rákóczi út 38.)
Téma: Kultúrák együttélése. Olvasmány: Gion Nándor: Latroknak is játszott I. = Virágos katona. Film: Együttélés (Gyarmati Lívia). Zene: Bartók:
Táncszvit (részlet). Vers: Bari Károly:
Azt hiszitek
12.00 Ebéd
A 4. alumnus hétvége első része:
14.30 Szépművészeti Múzeum, majd
városismereti séta a Városligetben. A
múzeumi programra előzetes regisztráció szükséges. A program ingyenes.
2022. február 20. vasárnap 16.00
Nemzeti Színház: Rocco és fivérei –
színházbejárás, közönségtalálkozó

Egy klasszikus film, egy ebből készült
színdarab – a Nemzeti Színház műhelytitkai – közönségtalálkozó a szereplőkkel. Ez a IV. Bolyai-alumnus rendezvény
programja, amelyen szívesen látunk
minden egykori és mai BOM-ost. A

részvétel ingyenes február 10-ig történő
regisztrációval.
A sztori:
Az ötvenes évek közepén a szegénység
miatt egy déli család érkezik az ipari csoda központjába, Milánóba. Az öt testvér,
Vincenzo, Simone, Luca, Ciro és Rocco
valamennyien másképp reagálnak erre a
gyökeres változásra, amely kétségessé teszi mindazokat az értékeket, amelyek között felnőttek. Az öt fiú tragédiája fokozatosan bontakozik ki előttünk, és csak
lassanként válik világossá az édesanyjuk
számára is, aki egyedül már nem képes a
család széthullását megakadályozni.
A film:
Rocco és fivérei, Giovanni Testori: A
Ghisolfa-híd című regényének filmváltozata, melyet Luchino Visconti rendezett
1960-ban. A Thomas Mann: József és
testvérei című regényével rokon elnevezés
nem véletlen: Rocco Sotellaro dél-olaszországi költő, aki az ott élő nép életét és hagyományait énekelte meg, jelentős hatással volt Viscontira. A filmet beválogatták
a megőrzendő 100 olasz film közé.
Színdarab:
Nemzeti Színház (2019). Vidnyánszky
Attila gondolatai, a rendezés kapcsán:
„célom azoknak az erőknek és értékeknek a felmutatása, melyek a vidék
életének és hagyományainak tisztasága
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és a nagyvárosi létforma küzdelmei, lehetőségei között próbálnak hidat verni.
A tisztaság feladása miféle kényszerűségből fakad, és vajon szükségszerű-e?
Ezen válaszok hordozója az a Rocco
Parondi, aki bátyját felváltja a ringben,
hisz emberi értékei őt emelik igazi harcossá. Rocco alakja nem véletlenül idézi
fel bennünk Dosztojevszkij Miskin hercegét. Elemi jósága, már-már önmegsemmisítő alázata és áldozat felvállalása
végül az egész családot méltóvá teszi
arra, hogy függetlenül attól, visszatérnek-e szülőföldjükre vagy sem, különkülön is emelt fővel nézzenek a jövőbe.”
Az eddigi alumnus-hétvégék:
2018. február: Vác, Apor Péter Katolikus Főiskola: retorika, pénzügy
§§ 2019. február: Székesfehérvár, József
Attila Kollégium: Szász Domokos:
Bolyai János matematikai fordulata
§§ 2020. február: Budapest: Jankovics
Marcell: Az ember tragédiája (rajzfilm + beszélgetés az alkotóval)
(2021. a járvány miatt elmaradt.)
§§

BOMovie Extra: S03 E05:
Garth Davis: Mária Magdolna (2018) és
Ferdinand Zecca: Jézus Krisztus élete és
szenvedése (részlet, 1907)
Időpont: február 4. Kezdés: 19.00,
helyszín: 1072 Budapest, Rákóczi út 38.
1/2 (Anyanyelvi Konferencia – 14-es kapucsengő). A filmklubra előzetesen kell
jelentkezni!
A westernvariációk és antik mítoszok
után egy teljesen más világot közelítünk

meg a BOMovie Extra februári kiadásában. A Biblia, a bibliai történetek évszázadokon át meghatározták, sőt mind a
mai napig meghatározzák gondolkodásunkat. A Bibliához, szűkebb értelemben
az evangéliumokhoz fűzött kommentárok sokszorosai az eredeti szövegek
hosszának, ráadásul számos átirat is született belőlük. Két ilyen filmes átiratot
tekintünk meg februárban.
A film médiumának hajnalán az egymás után pergő képek még nem hordozták magukban a történetiséget. A történetmesélés csak később vált a filmek
sajátjává olyan narratívákon keresztül,
amiket az emberek már ismertek. Ferdinand Zecca korai passiótörténete egy
ilyen film, ami az ősfilm formanyelvével
mondja el a jézusi passiót. A film ahogy
tudja követi a bibliai narratívát, hiszen
annak itt oktató funkciója van: megmutatni, a film is eltudja azt mesélni.
A filmtörténetben az evangéliumok
számos más funkciót is kaptak, létezett
baloldali mozgalmár Jézus (Pasolini:
Máté evangéliuma), emberi Jézus (Scor
sese: Krisztus utolsó megkísértése), gic�cses túlzásban szenvedő Jézus (Gibson:
A passió), de éneklő Jézus is (Jewison:
Jézus Krisztus szupersztár). Ezúttal a
2018-as feminista olvasatot nézzük meg,
ami a megváltó női követőjét állítja a középpontba. Garth Davis Mária Magdolna című filmje jó példa lehet a velünk élő
mítoszra (már ha a Biblia mítosz-e egyáltalán), és arra, hogyan alakul annak
percepciója a gondolkodásunkhoz. A
két film a 110 éves hézag miatt (is) óriási
kontrasztot alkot, ami különös apropó
lehet a film utáni beszélgetésre.
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n Reflexió
Galgóczi Erzsébet:
Vidravas
Balázs Géza írása
A nyolcvanas években már olvastam,
kíváncsi voltam, megkopott-e azóta.
Nem. Lenyűgöző Galgóczi pontos történeti dokumentációja (a valóságos
MAORT-per zárt dokumentumainak
átböngészése és fejből leírása még a szocializmusban), regényes cselekményszövés, a meg-megszakított, de azután
visszatérve lezáródó regényszálak.
Nyelvi szempontból két további értékét látom: a teljesen elmúló hagyományos paraszti élet aprólékos ábrázolása
(Galóczi ennek mestere), valamint a
korai szocializmus (rákosizmus) nyelvi tájának megrajzolása. A Vidravas
tömören: Egy prototipikus vagy főpróbás koncepciós per valóságos története
beleágyazva egy Királyszék (Sopron?)
környéki parasztlány (Orsolya) életébe,
akit kuláknak minősített szülei miatt
elbocsátottak a főiskoláról. A vidravas
(vidrafogó csapda) konkrét eszköz, de
a csapdába került emberek szimbóluma
is. A szocializmusból való kiábrándulás
regénye – persze azért egy kis hitvallással a végén. (Szépirodalmi, 1984-1985.)

Néhány gondolat:
§§

Az agyvérzés kiölte benne a külvilág iránti érdeklődést, de a manuális
készsége megmaradt. Nyolcvan-kilencven éves alkotóképes írókról alig

olvasott, festőkről, szobrászokról annál inkább.
§§ Önellátóak voltak ezek a falvak, önellátóak, védtelenek és magukra hagyottak.
§§ Ami segít elviselni – az fönntartani
is segít az elviselhetetlent.
§§ Mire az ember megöregszik, megszereti az életet…
§§ Aki beletúr egy hosszú élet kacatjába, úgy jár, mint a nádasba tévedt őz,
minél beljebb megy, annál mélyebben süpped el az ingoványba.
§§ A tudós és a művész közt van egy
lényeges azonosság: mindkettő minden rendszerben dolgozik.
§§ A kommunisták, úgy látszik, valóban internacionalisták, mert nekik
egy ország nem a hazájuk, hanem
„működési területük”
§§ Nem kellett a föld már senkinek. … a
középparasztok legényfiai meg nagylányai is megszöktek a faluból, kilátástalan életüket malterhordással,
útaszfaltozással, népbüfék mocskos
tányérjainak mosogatásával cserélték föl.
§§ Többet tudunk a másik emberről,
mint amennyire bizonyítékunk van.
§§ Napóleon: az igazságszolgáltatás nem
tökéletes: egy becsületes ember mindig kevés ahhoz, hogy egy gazfickót
börtönbe juttasson, két gazfickó pedig
mindig elég ahhoz, hogy egy becsületes emberre bilincset veressen, sőt egy
becsületes ember ahhoz is kevés, hogy
megvédje magát.
§§ Gorkij írja: Csak az történt meg,
aminek a történetét megírták.
§§ Aki kiszolgál, az kiszolgáltatott.
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n Reflexió
Valós dokumentumok
alapján: irodalom
(Galgóczi: Vidravas)
Varga Viktor írása
Halottak napján a temetőben járva
a családommal mindig felkeresünk
egy sírt. Ott nyugszik nagyszüleim
egykori ismerőse. Az elfeledett
halott egykor jegyzőként dolgozott
a polgármesteri hivatalában,
ahonnan egyik napról a másikra
kitették. Utána utcát sepert.
Galgóczi Erzsébet tehetségét dicséri, hogy valós dokumentumok alapján megírt mű nem válik történelmi
értekezéssé, hanem irodalom marad.
Rév Orsolya története kerek, fordulatos
és lezárt. Orsival egy váratlan esemény
történik: a falusi élet mindennapi foglalatosságai közben bekapja a kezét a
ragadozó állatoknak kitett csapda, a
vidravas. Ez a csapda pedig nem csak
attól egyedi, hogy Orsi ujját kis híján
levágja, hanem attól is, hogy a lélekbe
is beleharap. A vidravas metafora, mely
az olvasás közben kiterjedt allegóriává
duzzad. A csapda ugyanis többféleképpen ejti rabul Orsolyát. A falusi
kislányként megismert főszereplő már
kiléphetett a megszokott életformából,
és megízlelhette a városi életet. Pestre
járt egyetemre, ahonnan kirúgták ku-

lák származása miatt. Számára a vidék
a nagy terveknek, a képzőművészet
iránti vágyálmainak gyilkosa. Emellett
feltűnik az életében Smukk Tóni is, a
beteljesületlen kamaszszerelem megtestesítője, csakhogy ezúttal ÁVH-s
tisztként. A gond az, hogy a férfi nem
szerelemre vágyik, ahogy Orsi – pontosabban ki tudja, a lelke mélyén lehet,
hogy mégis –, a lányt egy erkölcstelen
hivatali ügyhöz használja fel. Orsolya
kezdetben hisz a kommunista eszmében. Lelkéből düh szakad fel, amikor
a rendszert szívből utáló édesanyja
magukhoz fogadja a jómódú Emma
nénit, teljes nevén Simon Pálnét, akinek a férje a magyar olajkutatás úttörője. Ártatlanul börtönbüntetésre ítélték,
és végül a kőhidai börtönben ül. Emma
néni élete jómódban telt, rengeteget
utazott. Rév Orsit is elfutja a méreg a
jómód láttán. Szíve aztán mégis megváltozik az öreg hölggyel kapcsolatban,
hiszen megfosztották a férjétől, a lakásától.
Sopronkőhida egy Fertő-parthoz
közeli település, ma is az ország egyik
legszigorúbb fegyházával. Interjút
készítettem a börtön lelkészével. Elsősorban abból a szempontból, hogy
az ott lévő rabok között is vannak
jóra törekvő, reményt kereső emberek. Hogy ártatlanok vannak-e, azt
nem tudom, mindenesetre a kommunizmusban leültetett magyar tudós,
Simon Pál az volt. A történet igaz,
Simon Pál valójában Papp Simon, a
MAORT-per vádlottja, jeles tudós,
akadémikus. Csak a rendszerváltás
után rehabilitálták.
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Láncreakció
BOM-osok BOM-osoknak
Csernus Mihály,
HR-tanácsadó és
néptáncoktató
– Csernus Mihály vagyok, 2017ben végeztem a Bolyai Önképző Műhelyben Balázs Géza tanár úr évfolyamában. Szakmámat tekintve jelenleg

HR-tanácsadóként dolgozom, de abban
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
mellette aktívan tudok az egyik nagyon
fontos hobbimnak élni, mivel most már
másfél éve tanítok néptáncot.
– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a BOM-mal?
– Középiskolai történelem tanárom ajánlására jelentkeztem a BOM-ba
2014-ben.
– Mi volt a legemlékezetesebb számodra a BOM-ban?

– Nagyon sok emlékezetes élményem a BOM-os időszakomból, talán
ebből a legemlékezetesebb a 2015-ös erdélyi utazás volt. Gyönyörű tájakon voltunk (Sztána, Tordai-hasadék, Torockó,
Székelykő), nagyon sokat beszélgettünk, jól éreztük magunkat és testben
és lélekben is gazdagodtunk.
– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb eseményének, sikerének?
– Nehéz választani egy kiemelkedő
eseményt, legfontosabb sikert, de talán,
amit most jelentősnek élek meg, hogy
2020 ősze óta foglalkozom néptánc oktatással, és az a fejlődési folyamat, amit
tapasztalok és látok a táncosoknál, ezt
egy komoly sikerként élem meg.
– Legkedvesebb könyved, filmed, zeneszámod, amelyet a BOM-osoknak szívesen ajánlanál.
– Filmek közül a Testről és lélekről
volt az, ami az egyik legjobban tetszett.
Sokat beszélgettünk a filmről, amit azóta is magammal viszek. Könyvek közül pedig az Iskola a határon-t tudnám
kiemelni, ami amúgy is nagy kedvencem volt már előtte, de hogy volt lehetőségünk elmenni és egy szombathelyi
kirándulás alkalmával látni magát az
„Iskolát”, és beszélgetni a könyvről Fűzfa Balázs tanár úrral, aki a téma nagy
szakértője, külön csemege volt számomra, számunkra.
– Kitől kérdeznéd meg ugyanezeket?
– Tiborcz Danitól.

7

Tiborcz Dániel,
végzett teológus, jelenleg
Rómában tanul
– Szombathelyen születettem az
Evangélikus Hittudományi Egyetemen (EHE) végeztem, 2016 és 2019
között voltam a Bolyai Önképző Műhely hallgatója. 2016-ban, Balázs Géza
tanár úr az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen tanított retorikát, én pedig
részt vettem a kurzusán, elsőévesként.
Tavasszal jelentkeztem a Kazinczy
szépkiejtési versenyre, ezután Tanár úr
elhívott a BOM-ba.
– Mi volt a legemlékezetesebb számodra a BOM-ban?
– Számomra mindig azok az alkalmak voltak a legfelpezsdítőbbek,
amikor több napot tölthettünk együtt.
Ilyenek voltak az év eleji befogadó táborok, valamint kirándulások, például
a 2018-as váci. Ezeken az alkalmakon
volt idő beszélgetésre, a másik ember
személyisége is jobban kidomborodik,
ezek pedig kiemelt pillanatok.
– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb eseményének, sikerének? (a BOMtól függetlenül.)
– Egyet nagyon nehéz kiemelni, de
ha az egyetemista életemről van szó,
akkor mindenképp büszke vagyok arra,
hogy második évemet töltöm külföldön. A teológiát Budapesten kezdtem
el, majd egy évet tanulhattam a bajorországi Neuendettelsauban, jelenleg
pedig Rómában tanulok ökumenikus
teológiát, miután végeztem az EHE
elméleti képzésével. Ezt összekötném

azzal, hogy büszke
vagyok arra, hogy
mindig igyekszem
fejleszteni magam
és ebben soha nem
szeretnék megrekedni.
– Legkedvesebb
könyved, filmed,
zeneszámod, amelyet a BOM-osok
nak szívesen ajánlanál:
– Könyv: Sok kedvencem van, de
most Rómában vagyok: Szerb Antal: Utas és holdvilág. Nem film, hanem sorozat; Ifjú pápa, Új pápa. Paolo
Sorrentino zseniálisat alkotott az egyházi emberek belső vívódásairól (is).
Zeneszám: Bagossy Brothers Company:
Óriások (Súgó barlang verzió). Nincs indoklás, hallgasd meg!
– Kitől kérdeznéd meg ugyanezeket?
– Egri Dó.

Egri Dorottya,
aki most végez, de már tanít
– Végzős hallgató vagyok az ELTE
magyar–német tanárképzésén. Jelenleg
egy XIII. kerületi gimnáziumban végzem az összefüggő tanítási gyakorlatomat. A BOM aktív tagja 2017 és 2021
között voltam. Tehát 2017-ben kerültem a BOM-ba, Tiborcz Dani ajánlotta a csoportot. Amikor részt vettem a
felvételi beszélgetésen, még fogalmam
sem volt, hova jelentkezem, szinte több
kérdésem volt, mint amennyit nekem
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az osztályomban egy korábban passzív

tettek fel. Azonnal megtetszett a jelenlévők kedvessége és nyitottsága, az, hogy
elsősorban nem a papírjaim és az elért
eredményeim érdekelték őket, hanem a
világlátásom és az érdeklődésem.
– Mi volt a legemlékezetesebb számodra a BOM-ban?
– Az a befogadó tábor, amit végzősként (2000-ben, Ceglédfürdőn) az új
jelentkezőknek szerveztünk. Izgalmas
volt megtervezni a koncepciót, felkeresni az előadókat és megismerni az új
évfolyamot. Tetszett, hogy a másik oldalról láthatom ugyanazt a tábort, amin
korábban gólyaként vettem részt, nem
pedig szervezőként, hiszen ekkor már a
mi feladatunk volt megteremteni azt a
légkört, amit előtte nekünk teremtettek.
– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb eseményének, sikerének?
– Tanárként a legnagyobb sikereim
mindig a diákjaimhoz kötődnek. Nem
tudok egyetlen eredményt kiemelni,
amire a legbüszkébb vagyok, azok a
pillanatok éltetnek, amikor a diákjaim
hozzáállásában megváltozik valami az
én munkámnak köszönhetően: amikor

tanuló elkezd jelentkezni; amikor egy
magándiákom kijelenti, hogy élvezi, ha
németül beszélhet; amikor egy diák önként, puszta érdeklődésből túlteljesíti az
elvárásaimat például azzal, hogy utánanéz valaminek, holott nem várhat érte
plusz jutalmat. Ilyenkor tudom, hogy
valamit jól csináltam.
– Legkedvesebb könyved, filmed, zeneszámod, amelyet a BOM-osoknak szívesen ajánlanál.
– Könyv: Anna Karenina. Az örök
kedvenc, ami behúz, ami képes rengeteg szereplőt úgy ábrázolni, mintha ezer
éve ismerném. Az Anna Karenina számomra mindig is arról szólt elsősorban
(de persze nem kizárólag), hogy milyen
formái, átalakulásai, megnyilvánulásai
lehetnek a szeretetnek vagy akár a hiányának különböző emberi viszonyokban. Film: Nincsen kedvencem, de ha
elvonatkoztatok a legismertebb klas�szikusoktól (amiket úgyis mindenki
látott), a Fiatal és gyönyörű jut eszembe
Francois Ozontól. Zavarbaejtő, szépen
fényképezett, izgalmas beszélgetéseket
kiváltó film. Több olyan nehéz kérdést is feszeget, amelyek közel állnak
hozzám: a tinédzserlélek, a női lélek, a
szexualitáshoz kötődő frusztrációk, a
nevelési elvek és viselkedésminták, szülőség, felnövés. Zeneszám: A kedvenc
számom naponta változik, ma éppen
a Yesterday is here Tom Waitstől, amit
egyébként Dunántúli sláger címen gyakorlatilag mindenki feldolgozott, aki
tud magyarul és ismeri a kottát.
– Kitől kérdeznéd meg ugyanezeket?
– Horváth Eve.
(Folytatjuk)
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Miért nem megyek sítáborba?
Éppen 10 éve volt az, amikor
sítáborban voltam, először és
utoljára. Utoljára, mert akkor elment
a kedvem az egésztől. Ott járatták
csúcsra rajtam a bullyingot.
Úgy kezdődött, hogy évek óta szerettem volna megtanulni síelni, viszont
nekünk nem volt pénzünk arra, hogy
elutazzunk egy ilyen téli üdülésre. Végül az iskolám, egy katolikus gimi által
meghirdetett sítáborba jelentkeztem.
Nagypapám fizette ki.
Alapból a támadások középpontjában álltam a suliban, mivel mindig is
fura gyerek voltam, a feminim vonásaim sokakat irritáltak. Ez megszokott
volt, végig kaptam az ívet az út alatt is.
Rángatták az ülésemet a buszon, folyamatosan buziztak, és ezek mentek a
szálláson is éjszakánként, illetve a síoktatások alatt. Na meg persze a faszméregetés, hogy kinek keresnek többet a
szülei, és ki jár márkásabb ruhákban.
Az osztrák Gerlitzen magaslatán
minden reggel lelkesen várt minket a
síoktatónk. Türelmes volt velem, pedig
sokat bénáztam, miközben az évfolyamtársaim hangosan röhögtek rajtam. Később megtudtam, hogy – amíg
a hüttében pisiltem – elmondta a többieknek, sajnos elég béna vagyok, de ne
bántsanak ezért.
Az utolsó este valamelyikünk kitalálta, hogy szerezzünk sört. Én is vastagon
benne voltam. A tizenkettedikesektől

szereztünk pár dobozzal, majd az egyiket felciccentettem. Ez végleg kiverte
a biztosítékot. Kezdésként kidobták a
papucsomat az erkélyről a hóba, majd
rámöntötték a sör felét. Körbeálltak
mind az öten (3 fiú és 2 lány), és elkezdtek köpködni. Addig köpködtek, amíg
tiszta nyál nem lett a hajam, az arcom
és a ruhám. (Funfact, hogy a köpködés
kezdeményezői a lányok voltak. A tábor
alatt ők aláztak egyébként a legkeményebben.) A nyálas fürdőzés után elindultam zuhanyozni. Ekkor már csak
egy törölköző volt rajtam. Az egyik lány
észrevette, és elkiabálta magát, hogy
„Rántsd le róla, hadd lássuk, milyen pici
a fasza!” Le is rántotta az egyik srác, úgyhogy ezután a kezemet az ágyékomhoz
szorítva rohantam el a fürdőig. Miután
megmosakodtam, kimentem az udvarra,
hogy összeszedjem az elhajított papucsomat. Közben az erkélyről az összepréselt
sörösdobozokkal dobáltak.
Akkoriban ezeket nem meséltem el
senkinek. Inkább nekem volt szégyenérzetem, mert azt hittem, tényleg velem
van a baj. Hiszen mindennap kaptam
a megjegyzéseket. Pusztán a létezésem
volt a fő bűn, na meg az, hogy az én szüleim nem orvosok, ügyvédek vagy üzletemberek, sőt még diplomájuk sincs.
A tanárok pedig végig a fültanúi voltak
a sok-sok beszólásnak, mind a táborban, mind a suliban.
Tíz év után lehet, hogy kéne adnom
még egy esélyt a síelésnek?
Klock-Balogh Péter
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Téli álmot aludtunk egykor? (1.)
Héra Bálint írása a L’anthropolgie
tudományos folyóirat nyomán
Kutatók bebizonyították,
hogy egykor
téli álmot aludtunk
2020-ban nagy sajtóvisszhangot keltő
tanulmány jelent meg a L’anthropologie
című tudományos folyóiratban. A szerzők, Antonis Bartsiokas és Juan-Luis
Arsuaga paleoantropológusok arra mutattak be bizonyítékokat, hogy az európai ősemberek téli álmot aludtak. (Jelen
írás tanulmányuk szövegének fordításán alapul.) A kutatók a spanyolországi Atapuerca egyik barlangjában talált,
négyszázezer évvel ezelőtt élt heidelbergi ősemberek maradványait vizsgálták.
Az ötlet azért merült fel, mert a lelőhely
ugyanazon mélységében, tehát ugyanabban a földtörténeti korban halmozódtak fel a barlangi medve és az ősember csontjai. Mivel az már bizonyított,
hogy a barlangi medvék téli álmot aludtak (hibernálódtak), adódott a kérdés:
így tettek-e azok az ősemberek is, akik
ugyanekkor éltek ugyanitt?
A hibernáció kapcsán lefagyasztott
űrhajósok képe villanhat be sci-fi filmekből. Míg a téli álom különbözői fajtái számos állatfajnál megfigyelhetők,
addig az ember erre való képessége a
szélesebb közvéleményt is foglalkoztató tudományos vita tárgya. Bizonyos

hibernálódó állatok példája arra enged
következtetni, hogy nekünk is menne:
testtömegünk és energiaigényünk ös�szevethető a medvéével, génállományunk pedig hasonló a főemlős madagaszkári lemúrokéhoz.

Miért jó téli álmot aludni,
és mi kell hozzá?
Felvázolják a szerzők, hogyan került
az európai ősember a hibernációhoz
szükséges gének birtokába. Szerintük
az előzőleg szubtrópusi európai éghajlat
a középső és késő miocénben egyre hidegebb és szárazabb lett. Súlyos élelemhiánnyal kellett szembenézniük a téli
hónapokban az itt élő, főként lombhullató fák leveleivel és gyümölcseivel táplálkozó majomfajoknak. Megpróbálták
minél kisebbre szabni energiaigényüket. Elbújtak valahol, lelassították
testük működését (anyagcseréjüket),
csökkentették hőmérsékletüket, majd
álomba merültek. Így kevésbé éheztek,
de a nagy hideg és a rejtekhely okozta
állandó fényhiány együttesen súlyos vitaminhiányt és ebből következő csontképzési problémákat okozott.
A borzasztó helyzetre evolúciós válasz érkezett: 16 millió évvel ezelőtt egy
gén mutációja lehetővé tette, hogy a
fruktóz zsírszövetté alakuljon majmok
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szervezetében, így azok gyümölcsöket
fogyasztva is meg tudtak hízni a tél elejéig. Ez a felhalmozódott zsírréteg egyszerre jelentett tápanyag- és D-vitamin
tartalékot, támogatva a csontképződést.
Kialakult a hibernációnak egy máig
működőképes mintája. Tovább folytatódott viszont a lehűlés, melynek során
9 millió évvel ezelőtt a legtöbb európai
majomfaj kihalt, a megmaradtak közül
pedig többen Afrikába vándoroltak. A
szóban forgó gének visszavándorlás útján kerültek újra Európába, pl. évmilliókkal később a homo erectussal.

Veszélyes,
ha nem jó a felkészülés
A tanulmány egyik érdekes állítása, hogy a hibernáció során kialakuló csontkárosodások egyik fő oka a
napfényhiányos barlangi tartózkodás,
vagyis nem kizárólag az éhezés és a hideg idő. Napsugárzás hatására alakul
ki ugyanis a bőrben a D-vitamin, ami
elősegíti a csontok egészséges fejlődéséhez szükséges kalcium felszívódását
és beépülését. (Ismert D-vitamin hiányos betegség a csontlágyulás, azaz az
angolkór, melynek jellegzetes tünete az
O-láb.) Ha nem éri fény a bőrt, a szervezetnek a D-vitamint az elfogyasztott
táplálékból kell előállítania. Ha kevés a
felhalmozott zsír, gyorsan elfogy a tartalék. Ekkor a D-vitamin hiányában
a kálcium nem tudja megszilárdítani
az újonnan képződő csontrétegeket.
Lágyak maradnak, és a csont metszeti
képén ún. rakitiszes rétegként jelennek
meg (rachitis – angolkór).

A hibernációban egymást váltja a
hosszú, napokig-hetekig tartó alvás (torpor), és a rövid ideig tartó ébrenlét. Az
ébrenlét során napfényre mehet, táplálékot vehet magához, ezért anyagcseréje
javul, egészséges csontréteg képződik.
Mikor visszatér aludni, ismét rakitiszes
csont növekszik. Hibernációjából végleg felébredve, a meleg évszakban oly
mértékben állnak helyre életfunkciói,
hogy a kellő idő után valamennyi beteg
csontréteg begyógyul. Ezt a mechanizmust ismerve, a barlangbeli csontok
vizsgálata után kijelenthető, hogy az
egyik pubertáskorú egyed vélhetőleg
nem tudott elegendő zsírt felhalmozni,
és téli álma alatt, néhány sorozatnyi torpor után meghalt. Mivel nem érte meg
a végső ébredés utáni csontgyógyulást,
koponyacsontján megszámlálhatók a
felváltva egymásra rakódott vékony,
rakitiszes és egészséges rétegek, egyfajta
„évgyűrűket” alkotva. Kivehető, hogy
négy torporból és a köztük lévő ébredésből állt a hibernációja, amely összesen négy hónapig tartott.

Bizonyítékok
és gyakori kérdések
Évgyűrűkre emlékeztető, rakitiszes
metszeti csontkép kizárólag a hibernációt rosszul megélő állatoknál figyelhető meg, ezért önmagában bizonyítja az
ősember-egyedek téli álmát. Emellett
súlyos angolkóros és hormonális eredetű elváltozásokat találtak az egyes csontokon, amelyek kialakulását a hosszú,
sötétben tartózkodás, és az éhezés magyarázhat.
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Lehetséges-e, hogy önmagában éhezés okozta a csontsérüléseket?
§§ A napfényes körülmények között
megélt éhezés önmagában okozhat
olyan vitaminhiányt, mint pl. a beriberi, a pellagra, skorbut, de nem
okozhat D-vitamin hiányt.
§§ Lehetséges-e, hogy önmagában a
napfény hiánya okozta a csontsérüléseket?
§§ Egyetlen más, barlangban talált ősember-csontokon sem találtak D-vitamin hiányból eredő elváltozásokat,
vagy angolkór nyomát. Ezek az egyedek valószínűleg újra és újra kijöttek a napfényre élelmet gyűjteni. Az
atapuercai ősemberek azonban téli
álmuk miatt hosszú ideig a barlangban voltak.
§§ A neandervölgyi ősemberek nem
aludtak téli álmot. Az Atapuercában
élt heidelbergiek miért tették?
§§ Energiaszükségletük kielégítésére a
neandervölgyiek nagyvadakra vadásztak. Mamutokat, bölényeket,
szarvasokat és lovakat ejtettek el, így
jutottak hozzá a D-vitaminban gazdag zsírhoz egész évben.
§§

(A folytatásban arról lesz szó, hogy mely
kulturális emlékeink hozhatók összefüggésbe a feltételezett téli álommal. Többek
között: mit jelenthetnek az őskőkori, telt
idomú szobrocskák, mint a willendorfi
nőalak.)
Felhasznált irodalom: Anonis Bartsiokas, Juan-Luis Arsuaga, Hibernation in hominins
from Atapuerca, Spain, half a million years ago,
L’anthropologie 123 (2020).

Szálak
Dede Éva magyartanár,
pszichológus éveken át volt a Bolyai
Önképző Műhely mentortanára.
2020-től unokáinak gyarapodó
száma miatt vonult vissza, de
továbbra is figyelemmel kíséri a
BOM működését.
Kevesen tudják róla, nem is nagyon
beszélt róla, hogy két gyermeke, több
unokája mellett egy erdélyi család
gyermekét is támogatja. Több támogatási vagy segélyakció is létezik (például a hivatalos Nyilas Misi-program),
de Éva tanárnő és férje, Gábor egyéni
megoldást választott. Ketten mesélik el
a történetet:
– Erdélyi útjaink során – a férjemmel – úgy húsz évvel ezelőtt eljutottunk
a Gyimesekbe, ami egy csodálatos vidék, egészen az „ezeréves határig”. A
Tatros folyóba lefutó patakok kis völgyeiben élő gyimesi csángókat nagyon
barátságos, őszinte, kedves embereknek
ismertük meg. Első vendéglátónknál le
is ragadtunk örökre, és már szinte családtagnak számító, nagyon szoros barátság alakult ki közöttünk.
– Három egymás melletti házban
éltek az idős szülők, a már családos gyerekeik: fiuk, Szilveszter és a lányuk, Otília. Szilveszteréknél egy lány és két fiú,
Otíliákénál három leányka volt. Mivel a
szülőktől Szilveszter (a fiú!) kapta a gazdaság nagy részét, sokkal tehetősebbek
révén a két fiút taníttathatták, beíratták
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őket a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet
Líceumba. A legidősebb gyermek, a leány, szépen férjhez ment.
– Ottiliáéknak anyagilag esélyük sem
volt arra, hogy a bentlakásos líceumba
akár csak az egyik gyereket is beírathassák. Minket már kezdettől fogva kissé
bántott ez az egyenlőtlenség, és a három
kislánynak sok könyvet, ruhát, számítógépet, koruknak megfelelő, de számukra
elérhetetlen dolgokat
vittünk, vagy éppen befizettük őket az egyhetes gyimesi tánctáborba. Volt olyan év, hogy
háromszor is ellátogattunk hozzájuk.
– A középső lányka már 15 évesen megszülte az első gyermekét (a fiú vállalta a
gyereket, felségül vette, azóta is együtt vannak, és már a negyedik gyereket is együtt
nevelik). A nagyobbik lány túl volt már
a gimnáziumi életkoron, férjhez menés
előtt állt. Ekkor megszületett bennünk
az elhatározás, hogy most valami nagyobbat kellene lépni: a legkisebb lánynak, Bernikének mi vállaljuk a négyéves
taníttatása minden költségét. Legalább
a legkisebb végezze el a gimnáziumot,
mert az általánosban jó tanuló volt,
hadd legyen nagyobb esélye az életben
sikereket elérni. Erről sikerült meggyőzni a szülőket is.
– Biztosra akartunk menni (nem
bíztuk a szülőkre, nehogy véletlenül te-

hénke, vagy malacka legyen a pénzből),
felkerestük a Szent Erzsébet líceum alapító igazgatóját, Berszán atyát, és elé
tártuk az elképzelésünket. Ő természetesen ismerte a családot, a gyerekeket
is, örömmel és bizalommal fogadta a
felajánlásunkat. Azonmód euróban le is
számoltuk neki az egyévi tandíj és kollégium költségét.

– A kislány szépen kijárta a gimnáziumot, egyedül románból nem tudott
levizsgázni (ez sajnos gyakori helyzet
Romániában, hogy a magyar középiskolások nem tudnak leérettségizni
román nyelvtudásuk miatt), így nem
számít érettségizettnek. Az iskola után
férjhez ment, és egy budapesti nászút
volt az első külföldi utazása, mi láttuk
vendégül őket. Most boldog kétgyerekes
anyuka. A járvány miatt jó ideje nem
találkoztunk velük személyesen, de a
közösségi médiában látjuk egymást, beszélünk telefonon is velük.
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A művészet és a nyelv születése
Balázs Gézát kérdezi Pölcz Ádám
Balázs Géza Művészet és nyelv
című könyvének díszbemutatója
2021. október 13-án volt a Nemzeti
Színházban. Az ott elhangzott
beszélgetés szerkesztett változatát
adjuk most közre.
– Nem szokták egymás mellett tárgyalni a művészetet és a nyelvet. Előbbi
az esztéták területe, utóbbi a nyelvészeké…
BG: mindkettőben közös az eredet,
az absztrakció, a metaforálás, valamint
mindkettő kommunikáció, esztétikai
és persze referenciális… De ha verbális művészetről beszélünk, akkor talán
mindenkinek egyértelmű a kapcsolat…
– Könyved új megközelítése a nyelvnek? Vagy a nyelvtudománynak új útja?
BG: Mindkettő. Régi vita a nyelvtudományban a füszisz-thezisz vita, nyelv
természeti vagy mesterséges, vagyis
megegyezéses, önkényes voltáról szóló
felfogás. A természettudományokhoz
felkapaszkodni kívánó nyelvtudományban általában az utóbbi győzött: a
szerkezeti, strukturális, formális megközelítés, amelyet csak kiegészített az
antropológiai, funkcionális, szociokulturális vagy éppen pszichológiai felfogás. Mindkettővel szemben áll, de inkább azt mondanám, „harmadik út” az
ún. metafizikai nézőpont, amely talán
a szellemtörténeti, vallásantropológiai,

mitopoétikai vagy pszichoanalitikus
megközelítésekkel rokonítható. Ezek
szerint a nyelvben benne van a nyelvi jel
archaikus (tehát természeti) és az ettől
eltávolodó, erre ráépülő önkényes tulajdonsága. Ennek alapján beszélek szerves nyelvészetről, de Szilágyi N. Sándor,
romániai magyar nyelvész nyomán
akár lélekszerű grammatika is lehetne a
neve (szemben az elmeszerű grammatikával). Könnyen rátaláltam erre az útra,
mert ez a megközelítés jellemzi a Keletet – ahogy az ún. többértékű gondolkodás is, ami nagyon hiányzik Európából, de megvan Ázsiában, és egy kicsit a
(kunsági és erdélyi) magyaroknál is. A
tudománnyal kapcsolatban leginkább
Tánczos Vilmos kolozsvári néprajzkutató ars poetikáját tartom hozzám legközelebb állónak: „Manapság mindenki
relativizál, dekonstruál, és ott gyengíti
a hitet, a közösségi tudatot, ahol csak
lehet. Ezt teszi a nyelvész, az irodalmár, az antropológus…” Ennek kell
ellenállni. Jóval korábban, még a két
világháború között a nyelvésznek indult Sebestyén Géza hasonlót mondott
(de teljesen visszhangtalan maradt): „A
nyelvben nagy összefüggéseket keresni,
ez a nyelvészetnek talán legméltóbb, de
egyben legnehezebb feladata. Hallatlan
nehézségének az az oka, hogy egyszerre
két dolgot követel meg a tudóstól: igen
nagy anyagismeretet és igen nagy áttekintő, szintetizáló képességet. Az utób-
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bi szárnyakat ad, az előbbi megment az
üres spekulációktól.”
– Hogyan keletkezett egyszerre a
művészet és a nyelv?
BG: A nyelv kezdetektől nem pusztán a gondolatközlés eszköze, hanem
minden kezdeti mozzanata megfelel a
művészet lényegének: mimézis, társadalmi, alkotó,
élvezetet (örömöt) jelentő
tevékenységforma. A kettő
között szoros antropológiai, ontológiai a kapcsolat:
kezdeti
differenciálatlanság, szinkretizmus (minden
egyben), ősi alapformák,
elemi formák. A közös jellemzők: szimmetria, ritmus, ismétlés, indexikalitás,
ikonicitás… A mozgás, a
dallam, a hangadás, a képi
látásmód is egy. A kezdeti együttállások, ösztönös
összekapcsolódások, analógiák, izomorfizmus, valamint a már említett
absztrakció tették lehetővé azt a bizonyos megugrást, megszaladást, aminek
következtében eltávolodtak a biológiai
funkciótól, és kialakult mai, elkülönült
(kumulatív kulturális) tudatformájuk.
– A nyelv eredete hogyan rekonstruálható?
BG: Erről szól a könyv, tehát most
csak címszavakban. Hangutánzás, hórukk – a munkafolyamat összhangba
hozása (szépen illusztrálja ezt Gáll István Pályamunkások című kisfilmje),
tárgykészítés, kéz-száj, tűz-beszéd kapcsolat. Ösztöncselekvések. Belső-külső
érzetek hanggá válása. A tárgyi világ

hangi és képi ábrázolása. Mondatszók,
mellérendelés, duális, kéttagú mondat.
– Milyen rekonstrukciók végezhetők
a ma nyelve, kultúrája felől az eredi, ősi
művészeti és nyelvi állapothoz?
BG: Az alapformák szüntelen hatnak ránk: szimmetria, kör – mint tér-

és életszervező alakzat. Kutathatók
az alapvető jelviszonyok: index, ikon
– majd pedig a szimbólum. Megfigyelhető, hogy a zenei motívumok életünknek, kultúránknak, nyelvünknek
alapvető szervező alakzatai. Valamint
rendelkezésünkre állnak rekonstrukciók: gyermekfolklór, gyermeknyelv,
játék, a nyelvben kódolt hagyomány,
archaikus nyelvi elemek és műfajok, pl.
archaikus népi imák – de akár megvizsgálhatunk egy sóhajtást is.
Balázs Géza: A művészet és a nyelv születése. Szemiotika, művészetelmélet, antropológiai nyelvészet. MNYKNT–IKU,
Budapest, 2021. 320 old.

A Bolyai Önképző Műhely újságíró tanfolyama
1. Bon-BOM újságíró tanfolyam. 2021. decemberében indult a Bon-BOM – online újságíró
tanfolyama, amely 2022. január végén véget ért. A tanfolyam végén lehetőséget biztosítunk
személyes konzultációra. Helyszín: A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának
irodája, 1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2. Időpont: 2022. február 5. (szombat) 10:00-12:00.
A konzultációt tartja: Dr. Balázs Géza. A részvétel feltétele: előzetes regisztráció 2022. február
4-ig az iroda@e-nyelv.hu e-mail-címen, de a helyszínen is be lehet kapcsolódni.
2. A tanfolyam emelt szinten folytatódik ugyanezen a platformon. A következő hónapok
előadásai, amelyekhez regisztrációval szabadon lehet kapcsolódni (akár egyetlen előadáshoz is):
Az előadó neve
Minya Károly
Szayly József
Arató Balázs
Arató Balázs
Balázs Géza
Balázs Géza
Minya Károly–Barta Éva
Minya Károly

Az előadás címe
Ki beszél helyesen? Internetes
támogatás a nyelvhasználatban
A közszolgálatiság kérdései
A közszolgálatiság jogi ismérvei
A sajtó jogi szabályozása
Az érdekesség esztétikája
(publicisztikai stílus)
Szakújságírás
Korrektúra hagyományosan
és digitálisan
Nyelvművelő babonák

Az előadás időpontja
2022. február 3. (csütörtök) 18.00–18.30
2022. február 10. (csütörtök) 18.00–18.30
2022. február 17. (csütörtök) 18.00–18.30
2022. február 24. (csütörtök) 18.00–18.30
2022. március 3. (csütörtök) 18.00–18.30
2022. március 10. (csütörtök) 18.00–18.30
2022. március 17. (csütörtök) 18.00–18.30
2022. március 24. (csütörtök) 18.00–18.30

Minden előadáshoz egy rövid vázlat készül, amelyet a résztvevők minden előadás után
megkapnak. A tanfolyam elvégzői igazolást kapnak. A tanfolyam Microsoft Teams
alkalmazással zajlik le, ennek a belépési linkjét minden jelentkezőnek elküldjük. Regisztráció:
https://forms.gle/thUkBEPpcA41VceMA. További tájékoztatás: www.bolyaimuhely.hu és
e-nyelv.hu honlapokon, illetve: bom@e-nyelv.hu vagy iroda@e-nyelv.hu.
3. Mindkét tanfolyam záróeseménye 2022. március 25-27. között a Berettyóújfaluban megrendezésre kerülő háromnapos szakújságíró-tábor. Itt várhatóan az MTVA, valamint tudományosismeretterjesztő lapok munkatársai vezetésével szervezünk újságíró gyakorlatot.
A tanfolyam támogatója:
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