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Tudományos, szakújságíró hétvége
A Bon-BOM szerkesztősége 2021
decemberében indította szakújságírótanfolyamát a közszolgálati
kulturális-nyelvi értékek és tartalmak
támogatására – a koronavírus
járvány miatt heti rendszerességgel,
online formában.
A tanfolyamra 45-en jelentkeztek. De
cemberben és januárban Minya Károly,
Zala Orsolya, Balázs Géza előadásait hallgathatták meg. A tanfolyam
2022. februárjában és márciusában az
E-nyelv Magazin tudományos szakújságíró képzésével folytatódott, ugyancsak online formában. Ekkor a korábbiak mellett Szayly József, Arató Balázs,
Barta Éva előadásait lehetett meghallgatni.
A két tanfolyam zárásaként gyakorlati újságíró hétvégét rendeztek 2022.
március 27–29. között Berettyóújfaluban. A berettyóújfalui szakmai táborba
24-en érkeztek az ország több egyeteméről (az ELTE-ről, a Metropolitan,
Debreceni, a Miskolci és a Nyíregyházi
Egyetemről). A Bon-BOM és az E-nyelv
Magazin elméleti képzése után tehát
most a gyakorlaton volt a sor. Szayly
József (DUE) hazai és külföldi tudományos lapok bemutatására biztatta a
hallgatókat, Minya Károly (NYE) címadási, Balázs Géza (ELTE, PKE, SZFE)
kreatív írás-gyakorlatot, Bartal Csaba

(Múlt-Kor) történelmi témavadászatot
hirdetett meg. Győrffy Gábor (BabesBolyai Tudományegyetem) az összeesküvés-elméletekre, Pölcz Ádám (ELTE,
PKÜ) pedig a magyartanítás színesítését szolgáló Élő magyaróra-sorozatra
hívta fel a figyelmet. Berettyóújfalut,
Bihar megyét Kolozsvári István (Bihari
Népművészeti Egyesület) mutatta be:
de a résztvevők ellátogattak a Bihari
Múzeumba és a felújított zsinagógába
is, amelynek kapcsán cikkíró feladatot
is kaptak. A hétvégi gyakorlat során a
következő lapokról esett szó: Világtörténelem, Rubicon, Múlt-Kor, Litera.hu,
Vörös Postakocsi, Új Művészet, Földgömb,
Könyv-könyvtár-könyvtáros,
Könyv és Nevelés, Természetbúvár, Élet
és Irodalom, Természet Világa, Nature,
Keletkutatás, Távol-keleti Tanulmányok, Magyar Nyelvőr, Élő magyaróra,
Journal of Chemical Technology &
Biotechnology. Az egyetemisták legjobb munkáit a Bolyai Önképző Műhely Bon-BOM című lapjának májusi
számában mutatjuk be. A közszolgálai
kulturális-nyelvi értékek témakörben
pedig különszámot jelentetett meg a
formailag megújult E-nyelv Magazin.
A résztvevők kinyilvánították, hogy
a továbbiakban is szeretnének hasonló
képzéseken, gyakorlatokon részt venni,
és számítanak a Bolyai Önképző Műhely szeptemberi befogadó táborára is,
ahol az összeesküvéselméletek lesz a fő
téma.
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„Énidő”: napindítás könyvekkel
Aratóné dr. Nagy Ágnes, a BMA felügyelőbizottságának
elnöke az olvasásról
Aratóné dr. Nagy Ágnes férjével,
dr. Arató Balázzsal együtt ügyvédi
irodát vezet, itthon és külföldön
is végeznek ügyvédi munkát; férje
emellett a Károli-egyetem jogi
karának tanára. Ennyiféle munka
mellett is mindig szakítanak időt a
rendszeres olvasásra.
– Hogy fér ez be az életekbe a mindennapi olvasmány? Ráadásul idegen
nyelven is olvastok, hogy szerzitek be
ezeket a könyveket?
– Nekünk a hivatásunkhoz tartozik
az állandó olvasás. Ügyvédként nagy
mennyiségű írott anyagon kell átrágnunk magunkat napi rendszerességgel,
emellett forgatnunk kell a szakirodalmat, figyelemmel kell kísérnünk az ítélkezési gyakorlatot, amely szintén folyamatos olvasást jelent. A szakirodalom,
a szakmai anyagok olvasása mellett
igényünk van azokra az egyetemes és
örökérvényű gondolatokra, melyeket
csak a szépirodalom tud megadni nekünk. Minden reggel a szükségesnél
legalább egy órával korábban felkelünk
azért, hogy klasszikusokat olvashassunk és magunkba és a könyvbe merüljünk. Ezek a reggeli órák jelentik az
„énidőt”, amikor a reggeli csendben és
nyugalomban – a folyamatos telefonos

Aratóné dr. Nagy Ágnes és dr. Arató Balázs

és e-mailes ügyfolyam előtt – utazást
teszünk a Gutenberg-galaxisban. Tulajdonképpen ez a napindítás segít abban,
hogy mentálisan megerősödve, lelkileg kiegyensúlyozottan tudjuk kezelni
a munkánkkal járó stresszhelyzeteket
és a gyakran embert próbáló nyomást.
Nekünk a szépirodalom segít abban,
hogy tudjunk hinni a jóban akkor is,
amikor a hivatásunk gyakorlása során
a legrosszabb emberi tulajdonságokkal
szembesülünk. Ezekben a helyzetekben
reményt és kapaszkodót jelentenek a
klasszikusok. A reggeli olvasást általában 30-40 perc intenzív sportolás követi. Csakis ezek után kezdődhet a nap.
Férjem, Balázs nagyon ragaszkodik a
hagyományos könyv-formátumhoz. El
sem tudja képzelni, hogy klasszikusokat
ne nyomtatott formában, fizikailag kéz-
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be véve olvasson. Pedig ő is online hírfogyasztó, a szakirodalom nagy részét is
online formában használja, de számára
a szépirodalom csakis kézbe vehető
könyv formájában létezhet, a legjobb,
ha még nyomdaszaga is van.
Idegen nyelvű klasszikus könyvekhez itthon alig-alig lehet hozzá jutni, így
ezeket kénytelenek vagyunk külföldről
beszerezni a magyar jövedelmi viszonyokhoz képest meglehetősen borsos
áron. Németországi, ausztriai utunk
során mindig külön program a könyvesboltok felkeresése. Gyakran rendelünk online is külföldi webshopokból,
amikor egyszerre találunk 8-10 könyvet, amelyet el szeretnénk olvasni, mert
így arányaiban kevesebb a kiszállítási
költség.
Bolyai tanulmányi nap (2022. április 22.)

Én nem ragaszkodom a nyomtatott könyvekhez, bár nagyon szeretem
a könyvtárakat és a könyvekkel teli
polcokat, de az évek alatt fokozatosan
áttértem a tableten történő olvasásra.
Rengeteg könyv érhető el ingyenesen
az interneten, így ez a forma nem csak
költséghatékony, hanem helytakarékos
is. Igaz, hogy a vágyaim között ott szerepel egy olyan ház, ahol, mint a régi
kastélyokban külön könyvtárszoba is
van, talpam alatt nyikorgó padlóval,
klasszikus Tiffany olvasólámpával és
széles ablakokkal, ahová be lehet kuckósodni egy jó könyvvel, addig amíg
mindez csak álom, tableten olvasok otthon, a vízparton, a buszon, a repülőn,
várakozás közben bárhol, ahol erre idő
adódik.
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A közös olvasásról, a lusta és a turista
olvasóról…
Asszonyi Krisztina és párja,
Szeberényi Ferenc a Bolyai Műhely
Alapítvány könyvelői. A BOM
karácsonyi vacsoráján derült ki, hogy
nemcsak rendszeresen olvasnak,
mondhatni, falják a könyveket, de
ráadásul sajátosan: egymásnak
olvasnak föl.
Ez azért érdekes, mert az olvasás történetében először csak hangos olvasás
volt, majd ez fokozatosan visszaszorult,
s szinte kizárólagos lett a magányos,
néma olvasás. Még leginkább a kisgyerekeknek, vagy a gyengénlátóknak szoktak felolvasni. A hangos olvasás lopakodó visszatérése azonban folyik, hiszen
ezt szolgálják például az egyre nagyobb
érdeklődést kiváltó hangoskönyvek.
Asszonyi Krisztinát és Szeberényi Ferencet az olvasási szokásaikról faggatta
a Bon-BOM.
– Mikor kezdődött kapcsolatotokban
a hangos felolvasás és mi volt az oka?
K.: – Két éve kezdődött, legalábbis
2019 karácsonya után már mindennapos dolog volt. Előtte is előfordult hébehóba. Mi az oka? Én szeretek egyszerre
több dolgot csinálni, sokat kézimunkázom, de közben kell valami, ami a gondolataimat is leköti. Eleinte tévéztünk
(szigorúan nem feliratos filmet), aztán
Feri elkezdett felolvasni.

F.: – Korábban, ha valamelyikünk
elolvasott egy könyvet, előbb-utóbb a
másikunk is ezt tette, és utána tudtunk
róla beszélni. A közös olvasással ez akár
már olvasás közben is megtörténhetett.
– Az ember a hangos felolvasást több
okból is fárasztónak gondolja: részben
azért, mert lassabb, mint a néma olvasás (például nem lehet sorokat átugrani),
részben azért, mert a hangos olvasás során több energiára van szükség, például
kiszárad az ember szája, gyengül az artikulációja.
K.: – Gyakorlat kérdése. Ma is
fontos, hogy a levegő páratartalma
elég magas legyen, mert a szájszáradás
krahácsoláshoz vezet. Ha valaki sokat
olvas fel, akkor ugyanúgy fejlődnek a
felolvasási képességei, mint annak a
tüdeje és szíve, aki minden nap gyalog
megy fel az ötödik emeletre. Olyan ez,
mint a napi rendszeres testmozgás.
F.: – Nyilván lassabb. Éppen ezért
talán sokkal érzékletesebb, szemléletesebb a szöveg. A hallgató persze valamelyest ki van szolgáltatva a felolvasó értelmezésének, de ez nem zavaró.
Biztos, hogy vannak a hangos olvasást
megnehezítő tényezők, de lássuk be,
hogy a néma olvasás esetében is lehetnek akadályozó körülmények.
– Milyen hangerővel olvastok fel egymásnak?
K.: – Beszédhangon. Természetesen a zavaró zajokat lehetőleg kiküszö
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böljük, mert fárasztó a hangerőt folyamatosan megemelve tartani.
F.: – Ezért is volt furcsa nekem a
„hangos felolvasás” kifejezés. Mintha
szócsővel tennénk. Szerintem ez csak
felolvasás, esetleg hangos olvasás.
– Mi van, ha valamelyikőtök nem ért
egy szót, mondatot?
K.: – Ha nem hallható vagy nem
érthető tisztán egy-egy szó, akkor szólunk egymásnak. Bár az is igaz, hogy
a folyamatos gyakorlás folyamán elsajátítottuk azt a képességet, hogy már
felolvasáskor tudjuk, hogy „na ez nem
volt érthető!”, és újra nekiugrunk a szónak vagy mondatnak. Egy mondatot
nemcsak a benne található szavak tesznek értelmessé. A gyakorlott felolvasó
amikor egy mondatba belekezd, tudja,
hogy a mondat miről fog szólni, milyen
hangsúllyal és érzelemmel kell olvasni. Előfordul, hogy a felolvasó elvész
a mondatban és maga sem érti, hogy
miről van szó. Akkor újrakezdi. Mert
a felolvasás nemcsak arról szól, hogy
felolvassunk az egymás után sorakozó
szavakat, hanem arról is, hogy magunk
is értjük és beleéljük magunkat. Persze vannak olyan mondatszerkezetek,
amelyeket harmadik újraolvasásra sem
tudunk megérteni, ilyenkor kicsit szidjuk a fordítót és a szerkesztőt. Egyébként nem minden könyv olvasható fel
egyformán. Sokat jelent, hogy mekkora és milyen betűkkel szedték, milyen
szóközök vannak, mennyire „levegős” a
szöveg. A mai könyvek már levegősebbek, könnyebb olvasni, mert nem téved
el a szem, de a régebbi kiadású könyveknél – nézzük csak meg – mennyi betűt,

szót, mondatot igyekeztek beleszuszakolni egy-egy oldalba. Nagyon fontos
a szöveg gördülékenysége. Amikor elkezdünk olvasni egy-egy könyvet, akkor az első pár oldal után kiderül, hogy
mennyire könnyű vagy nehéz olvasni,
milyen a mondatszerkesztése, mennyire
világos, áttekinthető, mennyire magától
értetődő.
F.: – A hallgatónak nem mindig tűnik fel, hogy valamit nem értett. Akárcsak filmnézéskor, átsiklik rajta. Az
olvasót jobban zavarja, ha nem tudja
értelmezni a mondatot, úgy gyakorlatilag lehetetlen helyesen felolvasni. Az
ismeretlen szavak esetében, ha vannak
ilyenek, olykor megállunk, és utánanézünk. Mint ahogy földrajzi helyek vagy a
könyvben szereplő valós személyek, vagy
más utalások esetén is. A kiejthetetlen
idegen nevekkel kapcsolatban (kedvenceim a francia vagy skandináv nevek)
van egy megállapodásunk: mindegy,
hogyan mondjuk ki, ha az egész könyv
folyamán azonosan tesszük.
– Mikor van időtök a közös olvasásra? Mennyi ideig lehet figyelni a felolvasásra?
K.: – Nálunk a felolvasás ugyanúgy
a napirend része, mint a munka, evés
vagy zuhanyozás. A reggeli kávézás
már felolvasással kezdődik, ilyenkor
én szoktam 30-40 percet olvasni. Feri
ilyenkor még ébredezik, hangja sem
igen van. Korán kelő vagyok és ébredés
után mindig nagyon friss, nem okoz nehézséget, hogy hét órakor már Kertész
Ákost vagy Virginia Woolfot olvassak.
A második etap este van, ekkor Feri olvas és hosszabban, attól függően men�-
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Asszonyi Krisztina és Szeberényi Ferenc Komlósi Réka és Talmácsi Alexa társaságában a karácsonyi vacsorán

nyire érdekes a könyv. Ez lehet 3-4 óra
is, ilyenkor nincs tévézés vagy társasági
élet. Én mindig csinálok közben valamit
(kötök, hímzek), ugyanis, ha nem így
lenne menthetetlenül elaludnék.
F.: – Sajnos az esti olvasás nem
szokott ilyen hosszú lenni. Hosszabb
idő szabadság alatt van, akkor néhány
megszakítással akár 6-8 óra is összejön.
Egyébként amikor Krisztina olvas, én
egyszerűen – figyelek.
– Megbeszélitek az olvasottakat?
K.: – Mindig. Nem minden könyv
lebilincselő. Most éppen egy vacak
könyvet olvasunk. Feritől kaptam karácsonyra, most éppen ő értetlenkedik,
hogy mi vitte rá, hogy megvegye. A
rossz könyv is ad rá okot, hogy beszélgessünk róla, mert az is érdekes, hogy
mi az, amit éppenséggel rossznak vagy
unalmasnak tartunk. Megállapodás

közöttünk, hogy ezeken a műveken is
átrágjuk magunkat.
F.: – Leginkább ezért jó a közös olvasás.
– Sejthető, hogy a közös hangos felolvasás valójában „minőségi időt” jelent
két ember között, vagyis erősíti a kapcsolatot.
K.: – Abszolút. Bár a minőségi idő
mindenkinek mást jelent. Számomra
azt, hogy az az idő, amit egymás társaságában töltünk, valamit közösen
csinálunk, közben egymásra figyelünk.
Ilyen az olvasás, a közös főzés, de még
az étkezések is. Dolgozni egy szobában
dolgozunk, szemben ülünk egymással,
de ezt nem tekinteném minőségi időnek, mert ilyenkor a másik mintha ott
sem lenne. Nagyon fontos, hogy az ember figyelme a másikra irányuljon (közös gyerekkel már ezt nehéz kivitelezni,
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mert ott minden figyelem a gyerek felé
fordul). Vannak persze olyan együtt töltött órák is, amelyek valami módon a
közös időtöltésről szólnak, de a figyelem
mégsem a másikra irányul, ilyen például a kertészkedés. Az ilyen együtt töltött
órák is nagyon fontosak két ember kapcsolatában, mert pont azt erősítik, hogy
képesek együtt csinálni valamit.
F.: – A reakcióinkból, véleményeinkből mindig csapódik le a másikban valami belőlünk. Mivel kettesben
a felolvasás soha nem olyan, mint egy
előadás – nem is beszélve a közös értelmezésről, a művek alapján kialakuló
gondolatmenetekről –, egyértelműen
egymás jobb megismeréséhez vezet.
– Mit ajánlanátok annak, aki nem
szeret olvasni?
K.: – Jó lenne tudni azt, hogy aki
nem szeret olvasni az miért nem szeret.
Nagyon sok a funkcionális analfabéta
közöttünk (én magam is sokkal találkoztam), és az ilyen emberek a legegyszerűbb leírt szöveget sem értik. El tudják olvasni, de nem értik meg. Az ilyen
ember addig, amíg rá nem jön, hogy meg
kell tanulnia olvasni, soha nem fog egy
könyvet sem a kezébe venni. Ezt viszont
felnőtt fejjel kevesen ismerik be. Lehet,
hogy valaki azért nem szeret olvasni,
mert gyerekkori olvasási élményei nem
voltak nagyszerűek. A kötelező olvasmányok nem teszik feltétlenül érdeklődővé
az embert, ráadásul a kötelező olvasmányok az elmúlt évtizedekben nem sokat
változtak. Pár hónappal ezelőtt olvastam
vagy inkább nyűttük együtt a szomszéd
12 éves sráccal az Egri csillagokat. Annak idején elolvastam, nem volt tőle az

a hűha élményem. Most meg kifejezetten avíttnak tűnt például az a rész, ahol
hosszan ecseteli az író, hogy hogyan öntötték az ágyút. Ez persze lehet izgalmas
egy mai kamasz számára, de kis barátom
egyszerűen nem értette. Próbáltam lerajzoltatni vele, elmeséltetni, tiszta kudarc
volt. Nála nem alakult ki, hogy az olvasott dolgokból képek, jelenetek legyen,
hogy el tudja képzelni azt, amit leírva lát.
Ráadásul mivel nem sokat olvas, ezért
a szókincse elég szegényes, és sokszor
azért nem érti a leírtakat, mert nem ismeri a szavakat. Ha valaki azért nem
olvas, mert nem volt soha hűha élménye,
annak azt javaslom, hogy próbálkozzon
újra. Kérjen javaslatokat és próbálja elolvasni azt a könyvet, amit valaki más
figyelemre méltónak talál. Próbálja megtalálni, hogy mi az, ami érdekli. Könyv
mindenről van, csak kutatni kell utána.
F.: – Vannak emberek, akik szeretik használni a vizuális fantáziájukat, és
szeretik a saját valóságukat kitölteni elgondolt, akár az írások alapján elképzelt
plusz valósággal. Az ilyenek szeretnek
olvasni, mert maguk építik fel elméjükben a szöveg alapján a világot. Aztán
vannak, akiknek látniuk kell a dolgokat.
Az ilyeneknek oda kell menniük, meg
kell nézniük – akárcsak a turistának.
Vagy meg kell mutatni nekik filmen, a
mások által elképzelt valóságot. Felnőtt
korban ez valószínűleg már kialakult.
Szerintem a felolvasás segíthet ezt kideríteni. Ha a hallgatás során felépül
benne a kép, akkor csak lusta olvasni,
ha nem, akkor „turista típus”.
– Az olvasást többnyire a filmnézés miatt hanyagolják el az emberek. A
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BOM-ban is a havi egy könyv elolvasása szokott gondot jelenteni, a filmnézés
nem. Mivel tudtok érvelni az olvasás
mellett?
K.: – Rengeteg érv szól az olvasás
ellen. Fárasztó, sokkal hosszadalmasabb egy könyv kiolvasása, mint egy
film megnézése. Könyvolvasás közben
az agynak dolgoznia kell, képpé kell
alakítania az olvasott szöveget, meg kell
értenie, miről szól. Nincs szájbarágás,
viszont rengeteg sok részlet van, finomság, ami miatt sokkal fárasztóbb az agynak. Viszont olvasni bárhol lehet (bár
ritkán látni, hogy az emberek ne a telefont nyomogassák, hanem egy könyvet vegyenek elő, akár a metrón, vagy a
bankban várakozás közben). Egyszerre
több könyvet is lehet olvasni és hangulattól függően lehet elővenni. Nagyobb
a válogatási lehetőség. Ha körülöttünk
nem olvas mindenki, sokkal nehezebb
megtalálni azokat, akikkel az olvasottakat meg lehet beszélni. A könyvklub
nagyon nagy találmány, sajnos kevés
működik. Nekem azért nem kérdés,
hogy inkább olvasok-e vagy filmezem,
mert az első hűha élményem pont az
volt, hogy önállóan még iskolakezdés
előtt megtanultam olvasni, és amikor
a betűkből szavak lettek és megértettem a leírtakat, akkor egy életre elköteleződtem. Olyan érzés lehetett, mint
amikor egy vak látóvá válik. Egyébként
senki nem noszogatott, hogy tanuljak.
Szüleim járatták a Ludas Matyi című
vicclapot és nagyon jókat nevettek rajta. Kíváncsi lettem. Sok rajz volt benne,
eleinte ezeket nézegettem. Aztán próbáltam érteni a rajzok alatti mondato-

kat. És kérdezgettem, ez milyen betű,
az milyen betű. Aztán elfogytak az ismeretlen betűk és előbújtak a szavak. A
kíváncsiság motivált.
F.: – Én is szeretek filmet nézni. De
az nagyon más. Ha valaki olvasás helyett néz filmet, az olyan, mintha lovaglás helyett gokartozna. A filmnek sokkal
tömörebbnek kell lennie, még a leghos�szabbaknak sincs elég ideje az élet, a
világ valódi bonyolultságával előhozakodni. Szokták mondani, hogy egy kép
többet ér ezer szónál. Csakhogy a film
„pereg”. Senki sem tudja, hogy a vázában milyen virág volt, hogy a látott, de
gondolatban fel nem dolgozott részletek
mik voltak. A film nagyon jó lehet, ha
eléggé belekapaszkodik néhány szálba.
De az emberi kapcsolatok, az érzések,
az érzelmek többnyire sokkal bonyolultabbak, ezek leginkább csak regényekbe
férnek bele, és sokszor még azokba is
alig. Lehetséges, hogy a csak a filmeket
szeretők éppen azért tartanak az irodalomtól, mert nem szeretnek belebonyolódni a részletekbe, és nem tartják sokra
az „egyrészt-másrészt” vívódásokat. Ez
persze még nem érv az olvasás mellett,
de aki megérti, hogy sokkal jobb, ha ő
fedezi fel a világot, ő vonja le a tanulságokat, mintha mások teszik ezt, az talán
meg fogja szeretni az olvasást.
– Adnátok egy olvasási listát: mi az,
amit szerintetek manapság föltétlenül
érdemes elolvasnia egy huszonévesnek?
K.: – Én az olvasást gyerekkoromban csíkos, pöttyös és delfin könyvekkel
kezdtem, nem huszonévesen. De már
fiatalkoromban elolvastam a Pillangó
című könyvet, mert nálunk otthon ez
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volt az a mű, amit szüleim eldugtak előlem, hogy ne olvassam el. Addig kerestem, míg meg nem találtam a biztonság
kedvéért újságpapírba csomagolt könyvet. Lebilincselő, két okból is. Egyrészt
az író életét dolgozza fel, ami kalandosabb, mint bármilyen kitalált történet.
Másrészt Henri Carriére nagyon jó
stílusban ír, gördülékenyen fogalmaz,
szóval nagyon olvasmányos, és gimnazistaként is le tudott kötni. De vannak a
közelmúltból is élményeim, mint például Emma Healey Elizabeth eltűnt című
regénye. Lehet, hogy kicsit részletesebb
könyvajánlókkal fel lehetne kelteni az
érdeklődést egy-egy könyv iránt. Esetleg a Facebookon, vagy a fiatalok által
olvasott fórumokon odatolni az orruk
Nagy Dániel zeneesztétikai előadása (2022. április 2.)

alá. Mert, aki nem olvas, az bizony nem
megy be egy könyvesboltba, és nem
kezd el nézelődni és fülszövegeket olvasni. Nekem valójában az az érzésem,
hogy a fülszövegek, a cselekményismertetések többnyire olyanok számára
íródnak, akik szeretnek olvasni. Sok
múlik a figyelemfelkeltésen is, ha már
az elszánás megvan.
F.: – Lesz erre egy különszám? Túl
sok mindent érdemes elolvasni. Rám
tizenévesen A versenyló halála is volt
olyan hatással, mint ma egy Atwoodkönyv. Nehéz mellényúlni, szinte minden könyv ad valamit, és minél többet
olvasok, annál többet.
– Köszönöm a beszélgetést! Lesz folytatás! Lesz különszám!
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15 legfontosabb könyvem
a lakatlan szigetre
Gyakran fölteszik nekünk a kérdést:
mi az a néhány könyv, amit magaddal
vinnél a lakatlan szigetre. Szinte
lehetetlen rá a válasz, mert biztosan
kimarad valami fontos, és később
kicserélnéd az egyiket egy másikra.
De azért jelenthet valamit, ha elsőre,
kapásból leírod 15 könyv címét.
Könyvet írtunk, ami azt jelenti, hogy
hazai vagy külföldi, próza vagy vers,
tudományos vagy szakácskönyv. Azt
a 15 könyvet, könyvcímet írd le, ami
elsőre eszedbe jut.

Varga Viktor

(BOM, 2014—2017, középiskolai
tanár, Sopron, a BOM mentortanára)
Tolsztoj: Háború és béke
Hamvas Béla: Scientia sacra
§§ Ferenc pápa: Nyitott ész, hívő
szív
§§ József Attila összes versei
§§ Arany János balladái
§§ Hrabal: Szigorúan ellenőrzött
vonatok
§§ Proust: Az eltűnt idő nyomában
§§ Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
§§ Puskin: Anyegin
§§ Thomas Mann: A varázshegy
§§
§§

Mészöly Miklós: Az atléta halála
Egy kitöltetlen német tankönyv
§§ Závada Péter: Ahol megszakad
§§ Bősze Balázs: Naplórészletek,
Megcsalt örökkévalóság
§§ Vasadi Péter válogatott versei
§§
§§

Kopa Marcell

(BOM 2014–2017)
Biblia
Francia Idegenlégió túlélő kézikönyve,
§§ Két évi vakáció
§§ Szakácskönyv
§§ Radnóti Miklós összes verse
§§ Háború és béke
§§ Babits összes verse
§§ Shakespeare összes műve
§§ Földrajzi atlasz
§§ Barkács kézikönyv
§§ Svejk, a derék katona
§§ Házi barkácskönyv
§§ A régió fő beszélt nyelvének tankönyve
§§ Weöres Sándor összes verse
§§ Csillagászati könyv
§§
§§

Azért esett a választásom ezen könyvekre, mert feltételezem, hogy a szigetre
úgy kerülök, hogy hajótörés által, a célom pedig, hogy visszatérjek a civilizációba. A könyveimet három csoportba
sorolhatnám.
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I. csoportba tartozik a Biblia és az
összes verses és szépirodalmi kötet,
melyek a lelkiállapotom megerősítését
célozzák. II. csoportba tartoznak azon
tudományos művek, és a légiósok kézikönyve, melyek a túlélésemet segíthetik, illetőleg a tájékozódásomat, és a
menekülésemre való felkészülést. III.
csoportba meg azon művek tartoznak,
melyek szórakoztatóak, és többször elolvashatók. Illetőleg a Háború és béke
kiválóan alkalmas ártó szándékú élőlények humanitárius elpusztítására is.

Nagy Dániel

(2012-2015, a BOM mentortanára)
10 szépirodalmi és 5 filozófiai művet
választottam. Mivel szó szerint vettem
a feladat lakatlan szigetes részét is, előbbieknél szempont volt a terjedelem is,
elvégre ki akarna egy lakatlan szigeten
hosszasan unatkozni, akkor már jobb,
ha sok hosszú könyvem (is) van. Utóbbiaknál pedig főként az, hogy minek
lehet relevanciája, ha egyedül vagyok
egy lakatlan szigeten – így maradhatott
ki számos alapvetően fontos, de erősen
társadalmi kérdésekre fókuszáló mű,
például Marx, Lukács, vagy éppen Foucault teljes életműve...
Szépirodalom:
Roberto Bolaño: Vad nyomozók
§§ Umberto Eco: A Foucault inga
§§ Esterházy Péter: Harmonia
Caelestis
§§ James Joyce: Ulysses
§§ Doris Lessing: A fű dalol
§§ Thomas Mann: József és testvérei
§§

Ottlik Géza: Iskola a határon
Viktor Pelevin: T
§§ Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában
§§ Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei
Filozófia:
§§ Martin Hägglund: This life
– Secular Faith and Spiritual
Freedom
§§ Georg Friedrich Wilhelm Hegel:
Előadások a világtörténelem
filozófiájáról (ez csalás, mert
természetesen sosem olvastam
végig, de egy lakatlan szigeten
végre lenne időm megérteni, mit
akarhatott)
§§ Friedrich Nietzsche: Ímigyen
szóla Zarathustra
§§ Charles Sanders Peirce: Collected
papers
§§ Jean Paul Sartre: A lét és a semmi
§§
§§

Héra Bálint

(BOM 2016—2019)
Feldmár András: Szégyen és szeretet
§§ Müller Péter: Szeretetkönyv
§§ Márai Sándor: Füves könyv
§§ Julio Cortázar: Összefüggő parkok (novellák)
§§ Truman Capote: Az éjszaka fája
(novellák)
§§ Kätlin Kaldmaa: Brevárium (novellák)
§§ Andruus Kivirähk: Ördöngös
idők (regény)
§§ Szerb Antal: Utas és holdvilág
§§ Salinger: Zabhegyező
§§
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Marija Gimbutas: Godesses and
Gods of Old Europe
§§ Mircea Eliade: Misztikus születések
§§ Hoppál-Jankovics-NagySzemadám: Jelképtár
§§ Berhidai-Fényi-Kiss: Máktündérek, csutkanépek (Móra)
§§ Brian Bagnall: Rajzolás és festés
nagy kézikönyve (Ciceró kiadó)
§§ Bill Watterson: Kázmér és Huba
(bármelyik)
§§

Pölcz Ádám

(BOM 2012–2015, adjunktus, ELTE,
programigazgató, PKÜ Kazinczy
Műhely; a Bolyai Műhely Alapítvány
kuratóriumának tagja)
Jules Verne: Kétévi vakáció
Tolsztoj: Anna Karenina
§§ Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
§§ Grecsó Krisztián: Tánciskola
§§ Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
§§ Hamvas Béla: A babérligetkönyv
§§ Milan Kundera: Tréfa
§§ Milan Kundera: Őfelsége pincére
voltam
§§ Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!
§§ Harper Lee: Menj, állíts őrt!
§§ Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony
§§ Jókai Mór: Az arany ember
§§ Ken Follett: Évszázad-trilógia
§§ Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére
§§ Dragomán György: Máglya
§§
§§

Varga Krisztián

(angoltanár, Anglia)
Szerb Antal: Utas és holdvilág
Paulo Coelho: Az alkimista
§§ Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
§§ Karinthy Frigyes: Utazás a Koponyám Körül
§§ Antoine de Saint-Exupéry: A kis
herceg
§§ Alain De Botton: The Course of
Love
§§ Douglas Adams: The
Hitchhikers’ Guide to the
Galaxy
§§ Graham Norton: The Keeper
§§ Pierre La Mure: Moulin Rouge
§§ George Orwell: 1984
§§ Moldova György: Ésszel fél az
ember
§§ Déry Tibor: Képzelt riport
§§ Sütő András: Anyám konnyu
álmot ígér
§§ Passuth László: Esőisten siratja
Mexikót
§§ Mihail Solohov: Emberi sors
§§
§§

Balázs Géza

(BOM 2002-, az ELTE, az SZFE
és a PKE professzora, a BOM
ügyvezetője)
Csak azt írom le, ami elsőre eszembe
jut:
§§
§§

Ady-összes
Fekete István bármelyik állatregénye vagy a Tüskevár
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Gárdonyi Géza bármelyik regénye, de talán Az öreg tekintetes
§§ Gelléri Andor Endre-elbeszélések
§§ Hamvas Béla-esszék
§§ Jókai Mór bármelyik (összes)
regénye
§§ József Attila-összes
§§ Karácsony Benő: A megnyugvás
ösvényein
§§ Mikszáth Kálmán: A fekete város
§§ Móricz Zsigmond bármelyik
(összes) regénye, de talán: Rokonok
§§ Nádas Péter: Emlékiratok könyve
§§ Ottlik Géza: Iskola a határon
§§ Sánta Ferenc bármelyik novellája
§§ Temesi Ferenc: Por (1-2.)
§§ Madách Imre: Az ember tragédiája
§§

Ekkor rájöttem, hogy elsőre csak a magyar irodalom ugrott be, ezért ezeket
hozzátenném:
Thomas Mann-elbeszélések, de
talán a Mario és a varázsló
§§ Gabriel García Marquez: Száz év
magány
§§ George Orwell: Burmai napló
(meg a többi)
§§ Friedrich Dürrenmatt: Az öreg
hölgy látogatása
§§ Gustave Flaubert: Két barát. (Az
első érzelmek iskolája, 1845)
§§ Franz Kafka regények, elbeszélések
§§ James Baldwin: Another Country
(németül: Eine andere Welt, magyarul: Ha a néger utca beszélni
tudna)
Stb.
§§

Láncreakció
Csernus Mihály  Tiborcz Dániel  Egri
Dó (Bon-BOM 2022. február) 
Horváth Eve  Nagy Tibor  Juhász
Zoltán András (Bon-BOM 2022. március)
 Büki Dániel  Pató Zsuzsi  Czenthe
Anna (Bon-BOM 2022. április)

Cserei Zoltán:

Szükség van olyan formabontó
kezdeményezésekre, mint a BOM
– Cserei Zoltán vagyok, 30 éves.
Tanultam villamosmérnök, mérnök informatikus és menedzsment szakokon
is, bár végül nem szereztem diplomát.
Az elmúlt években több vállalkozást is
indítottam, melyek közül egy stabilan
működik, szoftverfejlesztéssel és ehhez
kapcsolódó tanácsadással foglalkozunk. Ez mellett két zsenge vállalkozás
útját egyengetem, az egyik keretében a
munkaerő-piaci kommunikációs krízis
problémáit igyekszünk feloldani digitális eszközök segítségével, míg a másik a
sajtó- és irodalomkiadás finanszírozási
modelljeit hivatott felülvizsgálni. Még
határozottan az út elején járunk. Szabadidőmben igyekszem minél többet
kerékpározni és a fület csak mérsékelten
sértő hangokat kipréselni a gitáromból.
– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a BOM-mal?
– Bár végül gyakorlatilag semmilyen formális oktatási programot nem
fejeztem be, úgy alakult, hogy 2011
őszén egyszerre lettem a BOM és a BME

15

gólyája. A műszaki munkára pedig már
akkor is úgy tekintettem, hogy csak
akkor lehet elég jó, ha az indíttatása
emberi és tudatos, ez pedig irodalom,
színház, művészetek nélkül lehetetlen.
A BOM tanulmányi rendjét tanulmányozva egyértelmű volt, hogy itt pontosan azokra a diszciplínák közötti kapcsolatokra kerülhet a hangsúly, amik
mindig is leginkább lázba hoztak. A
BOM úgy vált életem meghatározó jelenségévé, hogy a teljes programból végül csak két évet fejeztem be.
– Mi volt a legemlékezetesebb számodra a BOM-ban?
– Mondhatni élő emlék a műhely,
hiszen bár viszonylag sok év eltelt, mégis a mai napig rendszeres, szoros kapcsolat van néhányunk között az évfolyamunkból. A legkedvesebb emlékként
tehát pont az marad meg, amit az aktív
évek során is a legértékesebbnek tartottam: a változatos hátterű, kíváncsi emberek közti mély beszélgetések.
– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb eseményének, sikerének?
– Egyértelműen azt, amikor felálltam az iskolapadból. Egy ergonómia

zárthelyi előtt pár perccel kristályosult,
hogy azok a dolgok, amikkel a jövőben
foglalkozni szeretnék teljesen párhuzamosak az egyetem nyújtotta keretekkel.
Ez egy nehezített, kockázatosabb pálya:
nincsenek mentőhálóként funkcionáló papírok. Ugyanakkor ösztökél arra,
hogy folyamatosan tanuljak és amen�nyire lehetséges, igyekezzek felkészült
maradni. Azt gondolom, hogy a hagyományos felsőoktatás egy nagyon mély
krízis elején van és a jövőben az eddiginél is nagyobb szükség lesz az olyan
formabontó kezdeményezésekre, mint
a BOM.
– Legkedvesebb könyved, filmed, zeneszámod, amelyet a BOM-osoknak szívesen ajánlanál.
– A láncban előttem szóló Annához csatlakoznék és szintén a BOM
tematikában is szereplő Mester és
Margaritát emelném ki. Két okból kifolyólag is. Egyrészt azért, mert aktualitása van: nagyon fontosnak tartom,
hogy miközben elítéljük Oroszország
fegyveres agresszióját ne essünk abba a
hibába, hogy a szőnyeg alá söpörjük az
orosz kultúra nagyjait, legyen szó Bulgakovról, Gogolról vagy akár a kortárs
Pelevinről. Másrészt pedig azért, mert
kiváló példája annak, hogy milyen
diszciplínák közti kapcsolatok felfedezésére hangol rá a BOM-tevékenység:
mindenkinek ajánlom, hogy miután
letette a könyvet hallgassa meg a Rolling Stones Sympathy for the Devil c.
számát.
– Kinek tennéd föl a BOM-ban
ugyanezeket a kérdéseket?
– Fábián Kristófnak.
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Fábián Kristóf:
„Itt! Mindenki!”

– Fábián Kristóf (33) vagyok. Azt
gondolom az életet kétféleképpen lehet
feldolgozni. A tudomány oldaláról, ami
apró léptű, egzakt, óvatos és a feltörő, zsigeri, megfoghatatlan művészeten keresztül. Kiskorom óta a nagy kép élménye
vonzott, az értelem keresés utóbbi, eszmei formája. Tanulmányaimat a média
és mozgókép művészet területén végeztem – filmes pályára készülve. Jelenleg
a családi vállalkozásunkban dolgozom:
élelmiszeripar, kiskereskedelem. Korábban része voltam egy egészségügyi start
up-nak. Folyamatos fejlesztési vágy éget.
Szabadidőmben olvasok, kosárlabdázom
és gasztronómiai élményeket gyűjtök.
– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a BOM-mal?
– 2010-ben az alapszak vége felé
hívta fel a figyelmem rá egy kedves ismerősöm, akivel együtt érettségiztem
Kecskeméten. Édesanyja egyik tanítványa jelentkezett, gondolták engem is érdekelhet. A tanítvány végül nem felvételizett, én sok élménnyel gyarapodtam.
– Mi volt a legemlékezetesebb számodra a BOM-ban?
– Van egy klasszikussá vált jelenet
az Üvegtigrisben. „– Itt mindenki hülye?
– Itt? Mindenki!” Az első alapélményem
ennek a fordítottja volt – felüdülés, ám
néha szorongtam is emiatt. Itt nem lehet mellébeszélni. A vitakultúrám szerény volt, azóta sem az én műfajom,
de a sokszínű, érdekes társaság hamar
feloldott. Sokszor hozzá sem szóltam az
adott témához, de jó volt hallgatni az

épületes diskurzusokat. Azóta is tartó
barátságok is szövődtek itt. Egy szóval a
BOM-csomag emlékezetes, életre szóló,
ahogy van.
– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb eseményének, sikerének?
– Felgyógyultam egy komoly betegségből, ami jelentős szemléletformáló hatással volt rám. Bár az eredeti
terveimtől eltérített, sikernek fogom
fel. Olyan önismereti térugrást hozott,
mint a pandémia a digitalizációban.
– Legkedvesebb könyved, filmed, zeneszámod, amelyet a BOM-osoknak szívesen ajánlanál.
– Mostanában Harari Sapiense volt
nagy élmény. Átívelően pedig a Háború
és béke – amit a BOM révén ismertem
meg –, illetve a Diadalív árnyékában.
Mindháromnak van távlata és jelene. A
Sapienst az emberi faj és története kendőzetlen analízise, a Háború és békét az
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emberi viselkedés lélektana, a Diadalív
árnyékában-t pedig a migrációs helyzet
romantikus boncolgatása miatt ajánlom. Más műfajokban az A hely című
műsort nagyon kedvelem és ajánlom
a Kossuth Rádión, illetve Friderikusz
podcastjét Spotifyon, vagy Youtubeon.
– Kinek tennéd fel a BOM-ban
ugyanezeket a kérdéseket?
– Ribáry Manuélának.

Ribáry Manuéla:
„Mindegyik gyerek egy alomból
való?”
– Ribáry Manuéla (38) a nevem. Bár
egy átlagos európai ember ma egyetlen
nap alatt annyi kommunikációs üzenettel találkozik, mint egy 16. századi
ember egész életében, érdemes velem
tartani. Voltam joghallgató, hét évig
aerobik szakedző, két zenekar menedzsere, végül a Metropolitan Egyetem
kommunikáció és médiatudomány szakán tanultam kiváló újságíróktól, riporterektől. A rádiózás iránti rajongásom
nagyon régre visszavezethető – már
kisgyerekként is hangosan és lelkesen
tudósítottam a képzelt közönségnek.
Civil, Kossuth, Jazzy és Klasszik Rádió,
Borászportál, Vinoport Ridikül magazin, csak néhány hely a sok közül, ahol
munkálkodtam. Jelenleg egy multinacionális cégnél dolgozom és nap, mint
nap azért teszek, hogy minél gördülékenyebben menjen az egymás közötti
kommunikáció. A zene, a tánc és az
irodalom mindig is fontos részei voltak
az életemnek. 10 év zongoratanulás, 12

év kórusban éneklés pedig mind a mai
napig meghatározza a zenéhez való viszonyomat. A munkámban a kíváncsiságom vezérel: nem félek a zárt ajtók
mögé is benézni, ha valami érdekel.
Szeretem minden ízében megtapasztalni a kultúrát: a hobbim a borok és a borászat kutatása. Azt hiszem, a kultúra is
olyan, mint a bor, Hamvas Béla szavai
val: „társas, és igazi lényét akkor tárja
fel, ha közösségben isszák.”
– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a BOM-mal?
– 2007-ben kaptam egy hírlevelet,
abban olvastam a Bolyairól. Rögtön jelentkeztem, mivel megszólítva éreztem
magamat és az évfolyamtársaim mellett
más közösségi életre is vágytam.
– Mi volt a legemlékezetesebb számodra a BOM-ban?
– Találkozás Alexander Brody-val,
Gyarmati Dezsővel. A BOM azonban,
nem csupán egy emlék számomra, mivel a befogadó tábortól kezdve az életem
részévé vált. Bátran ki merem jelenteni,
hogy a mi csoportunk (Dr. Balázs Géza,
Kövesdy Zsuzsa) az egyik legkülönlegesebb csapat volt az egész eddigi BOM
történetében. Egy vidéki fesztivál során
találkoztunk egy kalapkészítő úrral, aki
megkérdezte Kövesdy Zsuzsától, hogy
mindegyik „gyerek” egy alomból való?
Igen – hangzott el a válasz. Onnantól
egy „család” lettünk, ezért a Bolyais barátaimat akár hajnali egykor is fel merem hívni. Emellett olyan beszélgetéseken vehettem részt, ahol egy asztalnál
ült egy matematikus, csillagász, fizikus,
bölcsész és közgazdász hallgató. Rendkívül érdekes volt számomra, hogy
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ugyanarról a filmről, könyvről, mennyi
különféle gondolat fogalmazódott meg.
– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb eseményének, sikerének?
– Egyrészt azt, hogy a szakdolgozatom kapcsán kb. 30 órányi interjút
készítettem dr. Kemény Dénessel (háromszoros olimpiai bajnok vízilabdaválogatott szövetségi kapitány, állatorvos, válogatott vízilabdázó), másrészt
azt, hogy mind a mai napig annyira
nyitott, érdeklődő és kíváncsi vagyok,
hogy ugyanazzal az érdeklődéssel tudok figyelni egy interjú alanyomra vagy
egy előadásra, mint 22 éves koromban.
– Legkedvesebb könyved, filmed, zeneszámod, amelyet a BOM-osoknak szívesen ajánlanál.
– Kezdjük zenével! Az amerikai
Berklee Zeneművészeti Főiskolán csendült fel az A Csitári hegyek alatt + Másfél hete, Iván Szandra és Hien fantasztikus előadásban, aztán az ózdi srácok
Várkonyi Csibészek nevű zenekarától A
Bajdázó Lekapcsolom a villanyt a fejemben című remekművét mindenkinek
ismernie kell. Végezetül pedig abban a
zajban, ami körülvesz minket érdemes
John Cage 4’33 csendjét végighallgatni.
Sokan fricskának, performansznak tartották, szerintem halljátok meg benne a
saját hangotokat! Film tekintetében a
BOM tematikájában is szereplő Kolját
bármikor érdemes újra nézni. Jöjjön
egy ízig-vérig európai film, az Amélie
csodálatos élete. Varázslat, mese, szürrealizmus, játék, romantika, vígjáték,
káosz és csoda. Jean-Pierre Jeunet megálmodott egy szürreális, meseszerű világot mindazoknak a felnőtteknek, akik

a mindennapi rutin mellett elfeledkeztek az élet apró, de annál fontosabb örömeiről. Érdemes utána nézni, hogy melyik francia filmrendező volt az Jeunet
előtt, aki először használta azt a filmes
fordulatot, amikor a színész a nézőhöz
beszél.
Az olvasásban az a szép, hogy a belső
szabadság sokkal erősebb, mint bármi
más. Irvin D. Yalom, amerikai pszichiáter, akkor írja meg a leginkább életről
szóló könyvét, miután megtudja, hogy
gyógyíthatatlan beteg. A halál az élet
része, mégis félelmetes vele szembenézni, azonban ebben a könyvben nem a
félelemről van szó, hanem az életről, a
derűről, az optimizmusról és megtanulhatjuk, hogy hogyan kell(ene) élnünk.
– Kinek tennéd föl a BOM-ban
ugyanezeket a kérdéseket?
– Görög Mártonnak.
(Júniusban vele folytatjuk.)

19

Egy bátor anya
sorsa
A Kivándorlók című film
Jóléti állam, IKEA, a stockholmi skanzen, Ingmar Bergman, Selma Lagerlöf,
erdők – általában ezek jutnak az átlagos
magyar (ha van ilyen egyáltalán) eszébe Svédországról. A manapság a magasan fejlett jóléti államként hivatkozott
Svédország egészen másként festett 170,
vagy akár 120 évvel korábban. Ma Svédország célország a bevándorlók számára. 170 évvel ezelőtt azonban – s utána
is még hosszú ideig, a 20. század elejéig
– népesség-kibocsátó ország volt.
A másik gyakori közhely Svédországgal kapcsolatban, hogy a közéletben olyan béke honolt, ami páratlannak
számított Európában. 1848-49-ben Európa északi szegélye érintetlen maradt
– Dánia kivételével – a forradalmaktól. De éppen 1849-ben veszi kezdetét
egy másfajta, csendesebb ellenállás: a
kivándorlás megkezdődik az Egyesült
Államok irányába. A kivándorlók eleinte kicsiny patakja hatalmas folyammá
duzzadt a század végére. A svéd történetírás nemzeti veszteségként tekint a
félmillió svéd parasztra, akik beilleszkedtek az amerikai társadalomba.
Vilhelm Moberg svéd író (18981973) négykötetes regényciklusában a
Nilsson család történetén keresztül mutatja be a nagy svéd tragédiát, a kivándorlást, és egyúttal a beilleszkedést az
új haza viszonyai közé. 1849-ben Karl-

Oscar Nilsson családjával elindul DélSvédországból, a köves talajú Småland
tartományból. Ő az első a falujában,
aki föllázad a kő és a kőszívű hatóságok
kettős uralma ellen, és kis batyujával
szekérre ülteti feleségét meg gyermekeit. Terméketlen föld, türelmetlen evangélikus államegyház és ínség mögöttük,
a tengerentúlról hívogató jó termőföld,
vallásszabadság és jólét előttük.
Moberg regényciklusából 1971-ben
és 1972-ben Jan Troell svéd rendező
forgatott filmet Kivándorlók, illetve az
Új haza címmel, Max von Sydow és Liv
Ulmann főszereplésével. 2021-ben Erik
Poppe norvég rendező vitte filmre a
történetet svéd-új-zélandi-dán-norvég
koprodukció keretében. A tetralógia
egészét persze nem lehetett belezsúfolni egyetlen filmbe, ezért Poppe a regény szereplői közül a feleség, Kristina
alakjára fókuszált, az ő személyisége és
sorsa áll a középpontban. A határtalanul bizakodó Karl-Oscarral ellentétben Kristina nem szívesen hagyja el a
hazai tájat. Anyja hűtlenséggel vádolja
és megtagadja lányát, amiért az nem
tartja vissza férjét az amerikai utazástól, és engedelmeskedik Kar-Oscarnak.
Kristina visszaemlékezéseiből, álmaiból
ismerjük meg a család tragédiáját: egyik
kislányuk titokban megette a kását, és
belehalt a gyomorrontásba. Kristinának
így nemcsak szüleitől, házától, hanem
kislánya sírjától is örökre búcsút kell
vennie.
Egy zsúfolt hajón teszik meg az utat
Amerikába, majd vasúton utaznak
Minnesotába. Kristina első idegenkedés után barátságot köt falubelijével, a
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mindenhonnan kitaszított, laza erkölcsű Ulrikával, aki szintén Amerikában
keresi az új élet lehetőségét. Minnesotában újabb nehézségek várnak rájuk.
Indiánok kóborolnak a területen, és
az eleinte befogadó svéd közösség egyre türelmetlenebb a Nilsson családdal
szemben. Míg Petrus, az evangélikus
lelkipásztor, az egyházközség feje azt
akarja, hogy a svédek különüljenek el a
többi amerikaitól, Kar-Oscar szeretne
amerikai állampolgárt nevelni a gyermekeiből. Hiszen, mint mondja, „nem
azért jöttünk ide, hogy svédek maradjunk”. Petrus megtiltaná a gyerekeknek,
hogy tanuljanak az amerikai népiskolában, mert ott amerikait faragnak belőlük. Karl-Oscar viszont ragaszkodik
ahhoz, hogy gyermekei tanulják meg az
angol nyelvet.
Petrus és Karl-Oscar a bevándorlók
két eltérő szemléletmódját képviselik:
míg az első meg akarja őrizni a hazai
szokásokat, elkülönülve a fogadó ország társadalmától, addig az utóbbi
szemlélete azon alapul, hogy be kell illeszkedni a fogadó társadalomba, minél
előbb levetve a kirívó szokásokat. Kis
Svédország legyünk, vagy a társadalom teljes jogú tagjai, zárkózzunk be
a saját hagyományba, vagy oldódjunk
föl az újvilágban, ez a dilemma. Ezek
ma is nehéz döntések a bevándorlók
számára, jöjjenek bár a Közel-Keletről vagy Afrikából. Ráadásul Petrus
és társai elutasítják mindazokat, akik
megbontják a vallási egységet. Nem ismeretlen jelenség, hogy egy bevándorolt közösség az ismeretlenben a vallás
alapján határolja el magát az ellensé-

gesnek érzett (és ellenségként kezelt)
külvilágtól. Megtiltják Nilssonéknak,
hogy kapcsolatot tartsanak Ulrikával,
aki egy baptista lelkipásztor felesége
lett, vagyis elszakadt a svéd államegyháztól. Végül a konfliktus óhatatlanul
kiéleződik, és a Nilsson család föllázad
a rájuk kényszerített dogmák ellen. Innentől kezdve mindkét fél járja tovább a
maga útját. Közben meg kell küzdeniük
a fogadó társadalom előítéleteivel is („a
bevándorlók úgy szaporodnak, mint a
nyulak”, mondja az amerikai orvos, aki
eltiltja Kar-Oscart és feleségét a szeretkezéstől, mert az asszony nem bírná ki
az újabb terhességet).
Kristina kibékül Ulrikával, ám honvágy gyötri. Úgy érzi, hogy Svédországban, az ismerős faluban volt legalább
valaki. Mégis, bizonyos szempontból ő
bátrabb, mint Karl-Oscar: Kristina úgy
hagyta el hazáját, szüleit, régi otthonát,
vállalva a nélkülözést a vadonban, hogy
nem hitt igazán a sikerben. Mindemellett, bizonytalankodása ellenére, nem
inog meg, hű társa férjének, és igyekszik egyben tartani népes családját.
Ő lesz az első a Nilsson családból, aki
amerikai földben nyugszik, az almafa
árnyékában, amelynek gallyát Svédországból hozta. Kristina a haza, az anyaföld megtestesítője, amely erős gyökereivel kapcsolja Kar-Oscart az óhazához.
Halálával megszakad az utolsó idegszál
is, ami még Kar-Oscart odaköti Svédországhoz.
A történet Kristina halálával ér véget,
és nem ábrázolja a teljes akkulturációt,
amely a regényben bekövetkezik. A
család lassan elveszíti nyelvét. A Svéd-
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országba, távoli rokonokhoz küldött
levelek egyre rosszabb svéd nyelven
íródnak, majd az első generáció kihalásával megszakadnak. A nyelvváltás
után következik a névváltás: Karl-Oscar Nilssonból Charles O. Nelson lesz.
Amerikában fölnevelt és ott született

gyermekei számára pedig az óhaza
már nem jelent többet, mint az almafa
Kristina sírja mellett. A Nilsson család
sorsa jelképezi azt a félmillió svédet,
akik lassan amerikaivá váltak, és elnyelte őket az amerikai társadalom.
Paár Ádám

A történelemben mozgó kisember
A Rozsdatemető című regény színpadi adaptációja
A Katona József Színházban láttuk
(2022. február 24-én) a Fejes Endre
(1923–2014) Rozsdatemető című regényéből készült színdarabot. A darab
végigköveti a magyar történelmet, továbbgondolva a regényt, a rendszerváltásig.
A Hábetler család története ismerős
lehet sok magyar család, sőt sok középés kelet-európai család számára. Hiszen
az általuk megélt történelem eseményei
– a két világháború, a holokauszt, forradalmak és ellenforradalmak, többszörös rendszerváltások és rendszervis�szaváltások – hozzátartoznak nemcsak
a magyar, hanem a régió történetéhez.
Hábetlerék kisemberekként azonban
megpróbálnak kívül maradni a történelmen: nem akarnak foglalkozni a
politikával, a társadalmi változásokkal.
Úgy viszonyulnak a politikai és társadalmi folyamatokhoz, hogy mindez a
fejük fölött zajlik. Csak élik az életüket.
Pontosabban akarják élni az életet. De a
történelem több alkalommal közbeszól:
a nácik megölik Auschwitzban Reich
Katót, Hábetler János zsidó szerelmét,

maga Hábetler szovjet hadifogságba
esik, és évek múlva térhet haza.
Hábetler János kivételével a család
tagjainak a gondolata a mindennapos rutinok és az ételek – a szerelem,
az evés, a túrós csusza és a rántott hal
– körül forog. Jelképes, hogy a színpadon egy díszletelem változatlan: a
családi asztal. A történelem elsöpörhet mindent, a családfő munkahelyei
változhatnak, új lakók költözhetnek a
megürült szomszédos lakásba (ezek a
szomszédváltozások is hozzátartoznak
a régió történetéhez), ismerősök, barátok eltűnhetnek, de egy dolog stabil, a
szó fizikai és mentális értelmében: az
asztal, amely körül a Hábetler család
tagjai ülnek. Az asztal szimbolizálja a
vegetatív életformát, amelyet a családfő
és felesége követ, és ebből a lányaik sem
tudnak kilépni. Csak a fiatal Hábetler
János próbál meg kitörni a szűk, vakondszerű életformából, de ez a kísérlet
tragédiához vezet.
A színdarab remek szereposztásával
jól érzékeltette a Hábetler család sorsát.
Paár Ádám

22

Hírek a Műhely életéből
Ötven kultúra – ötven
regény (2017–2021)
A 2017-ben indult sorozatunk – NKA
támogatással – célja az volt, hogy a világ 200 kultúrájának, nyelvi világának
legalább a negyedét, 50-et élményszerűen megismerjenek egy-egy, az adott
kultúrára jellemző mű elolvasásával,
megbeszélésével, az ahhoz kapcsolódó
film, zenemű, képzőművészeti alkotás
stb. bemutatásával, s mindezek alkotó
feldolgozásával. A téma fölvetője egy
Bíró Ákos előadása Csernobilról (2022. április 2.)

szombathelyi egyetemi hallgató, aki azt
tapasztalta, hogy az általa olvasott művek közül környezete szinte egyiket sem
ismeri. Még a kiemelkedő, akár Nobeldíjas alkotásokat sem, s különösen a nagyon friss, mai regényeket – amelyeknek egyébként van magyar fordításuk
is. Megdöbbentő az a fölfedezés, hogy
mennyire keveset tudunk a szomszédos
népek, de akár a már nagyobb kultúrák
irodalmáról és nyelvéről. A 2017-ben
indult program első és második évben
10-10 kultúrát és nyelvet ölelt fel. Ezek a
következők voltak:
2017. Csehország, Dél-Afrikai Köztársaság, Észtország, Görögország, India, Kazahsztán, Kína, Kolumbia, Lengyelország, Oroszország
2018. Olaszország, Mianmar (Burma), Örményország, Románia, Norvégia, Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet
(Oroszország), Svédország, Spanyolország, Finnország, Galego (Spanyolország)
2019. Örményország, Csehország,
Spanyolország, Kuba, Dánia, Szlovénia,
Litvánia, Olaszország, Oroszország,
Korea
2020. USA, USA (Óceánia: Honolulu), Franciaország, Szlovákia,
Hollandia, Írország, Észak-Írország,
Spanyolország (Katalónia), Románia,
Jugoszlávia (Bosznia)
2021. Ausztrália, Izland, Svájc, Norvégia, Baszkföld (Spanyolország), Bulgária, Törökország, Azerbajdzsán, Örményország, Kína…
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Meghívó Kunt Anna (BOM 2011–2014) kiállítására
Horváth Eve (BOM 2017–2020) új verses könyve: Privát idegenvezetés

A hetedik! Online-tanulmányok – hallgatói konferencia
A Bolyai Önképző Műhely 7. hallgatói konferenciájának témája az online-kommunikáció
(technológia, kultúra, viselkedés, művészet, szemiotika). Jelentkezhetnek rövid előadással,
kutatási beszámolóval, hozzászólással egyetemi hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók.

A konferencia időpontja: 2022. május 27. péntek 14.00 óra
Helyszín: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. I. emelet 2. (14-es kapucsengő)
Az előadásokat kötetlen eszmecsere, megbeszélés, majd pedig fogadás követi.
A legjobb előadásokat a Bolyai Önképző Műhely megjelenteti.

A BOM Gyalogút-konferenciák története
A Bolyai Műhely Alapítvány interdiszciplináris, egyetemközi Bolyai Önképző Műhelye több
egyetem hallgatóit fogja össze az önképzés szándékával. Elsősorban műalkotásokon keresztül
ismerkednek meg társadalmi problémákkal, de évente-kétévente saját, ugyancsak interdiszciplináris tudományos diákköri konferenciát is tartanak. Ennek az a sajátossága, és abban tér
el a hagyományos egyetemi OTDK-któl, hogy nem egy témában, szekcióban, hanem a hallgatók által képviselt valamennyi területről befogadnak előadásokat. Előírás, hogy a hallgatók
ne „belső”, szakmai kommunikációval, stílussal, hanem – egy szegedi professzor hasonlatával
– az utcán járó „gyalogosok” nyelvén mondják el előadásukat, mutassák be kutatásaikat. A
konferenciaelőadásokat a jelenlévők értékelik, és kötetben is megjelentetik.
Az első konferencia felhívásából: „Gyalogút” konferencia – avagy „barangolások a tudomány (macska)köves útjain”. 2013. december 13-án az ELTE BTK területén rendeztük meg
a Bolyai Önképző Műhely első hallgatói konferenciáját, az ún. „gyalogos szemináriumot.”
Ennek célja az volt, hogy jobban megismerkedjünk egymás szakmai területével, kutatási témájával, érdekes előadásokat hallgassunk, illetve előadóként azt gyakoroljuk, hogyan lehet elmagyarázni a saját szakmánk problémáit egy intelligens, de nem szakmabeli közönségnek. A
rendezvénynek hagyományteremtő célja is van, ezért a Bolyai Önképző Műhely tagjai számára
jövőre második alkalommal rendezzük meg ezúttal a „Gyalogút” elnevezésű konferenciát.

Az eddigi konferenciák megjelent anyagai:
Komlósi Réka–Rácz Márk szerk.: Gyalogút. Budapest, 2015.
Komlósi Réka szerk.: Határ-kövek. Budapest, 2016.
Herbst Rebeka szerk.: Tudás-háló. Budapest, 2018.

Bon-BOM 2022. május, 11. évfolyam 8. szám | A Bolyai Műhely Alapítvány Bolyai Önképző Műhelyének

művelődési-művészeti lapja | Szerkeszti: Balázs Géza | Arculat: Szeberényi Ferenc | Szerkesztőség: 1148 Budapest,
Örs vezér tér 11. fszt. 1. E-mail: bom@e-nyelv.hu | A lap elektronikus változata (a korábbi számokkal együtt) elérhető
itt: www.bolyaimuhely.hu | Megjelenik a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával. | Programtámogató: Nemzeti
Kulturális Alap | Alapítva: 2011-ben. | A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által bejegyzett (internetes) folyóirat.

