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MENTORTANÁROK

MENTORTANÁROK

A Bolyai Önképző Műhely
mentortanárai
lomtudós. megélhetésemet tekintve afféle prekárius helyzetben lévő értelmiségiként szabadúszó szerkesztő, lektor
és fordító vagyok. Mindemellett amatőr
hosszútávfutóként, számtalan sportág
félprofi néző-rajongójaként, illetve középhaladó grand strategy gamerként
(nem a náci fajtából…) írnám le magam.
Soha el nem múló vágyam, hogy minél
több nyelven beszéljek és minél több
kultúrát ismerjek meg szerte a világon.
Világnézetemet első találkozásra legtöbben utópistaként szokták jellemezni,
de én ezt, akárhányszor alkalmam nyílik rá, mindig határozottan visszautasítom. Ha tehetném, biztosan valahová a
Közel-Keletre költöznék, mert imádom
a nyári forróságot, az ottani ételeket,
életritmust, és persze legfőképpen a
macskákat.

Nagy Dániel
Nagy Dániel vagyok, 2012 és 2015 között a Bolyai Önképző Műhely hallgatója, később a tematika zenei részének
összeállítója, az utóbbi években pedig
mentortanára. Emellett egyetemi oktató az ELTE szemiotika mesterképzésén
és újabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájában. Tudományos pályámat tekintve szemiotikus,
narratológus, zenetörténész és iroda-

Varga Krisztián
Varga Krisztián vagyok, nyelvtanár.
Gyerekkorom óta érdekelt a nyelv es
vágytam valami másra, valami „idegenre”. Az idegen nyelv formájában került az életembe, ugyanis húszas éveim
elején elindultam külföldre, kalandvágy, vagy inkább nyelvtanulás céljából
egy évre. Az egy aztán kettő, öt, majd
tizenöt év lett Angliában. Ezalatt közgazdászból tanár lettem, először angol
nyelviskolákban, majd a brightoni egye-

tem tanára lettem, ahol külföldi diákok
egyetemre való felkészítésében veszek
részt, de tavaly óta tanítok Budapesten
is, a BGE-n is, és üzleti tanítványaim is
vannak. Tavaly már bekapcsolódtam
a Bolyai életébe. Szeretem a tartalmas
beszélgetéseket és a Bolyai ezt is jelenti számomra. Élvezem ahogy egy-egy
téma mást jelent kultúrák, generációk
vagy éppen különböző egyetemek diákjai szemszögéből. Remélem hamarosan
mi (te olvasó és én) is jót beszélgetünk.

Nagy Tibor
Nagy Tibor vagyok, 5 éve BOM-os. Az
egyetem második évében jelentkeztem
az önképző műhelybe, ahova a három
év elvégzése után rendszeresen „vis�szajárok” filmklubot tartani. Ez az első
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évem, hogy a szombati foglalkozásokba
is (újra) bekapcsolódom. Az általános
iskola óta tudom, hogy filmekkel szeretnék foglalkozni. 2016-ban jelentkeztem az ELTE-re, ahol a bölcsészkaron
filmtudományt hallgattam. 2022-ben
szereztem meg mesterszakos diplomámat. A szakdolgozatomat a számomra
kedves izraeli filmről írtam. Minden
foglalkoztat, ami film. Igyekszem megtalálni az értéket a műfaji filmekben és
értelmezési keretet keresni az egészen
elrugaszkodott művészi filmekhez is.
Filmkritikáim és szakmai cikkeim több
online és offline magazinban megjelentek már. 2019-től a Filmtekercs.hu szerkesztőségének állandó tagja vagyok,
ahonnan többek között a cannes-i nemzetközi filmfesztiválra is eljutottam.
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AZ ÚJ ÉVFOLYAM

Az új évfolyam
Buzási Kamilla

Brogyányi Eszter

A nevem Buzási Kamilla, most fejeztem
be a gimnáziumot, és ezután kihagyok
egy évet, szóval jelenleg nem tanulok

Brogyányi Eszter vagyok, jelenleg az
ELTE Bölcsészettudományi Karán vagyok harmadéves magyar BA és film
minoros hallgató. Elég átlagos hobbijaim vannak, mint a zenehallgatás, olvasás és a filmnézés, továbbá nagyon
szeretek forgatásokon statisztálni. Kifejezetten kikapcsol, ha a városban vagy a
természetben sétálhatok. Visszahúzódó
ember vagyok, mégis szeretek emberek

semmit. Leginkább a színház és a filmek érdekelnek, a jövőben színházi
rendezéssel szeretnék foglalkozni, ezzel
a múltban tapasztalatokat is szereztem
már, remélem hamarosan megint lesz
majd rá lehetőségem. Alapvetően egy
nyitott, kíváncsi és társas ember vagyok, szeretem megosztani a gondolataim és befogadni másokét, bár a nagyobb
tömegtől zavarba jövök. Várom, hogy
találkozzak a többi „juniorral”, de a bemutatkozó táborba sajnos nem tudok
elmenni.

közt lenni és emberekkel foglalkozni,
ezen kívül fontosnak tartom meglátni
az egyes dolgokban és emberekben a jót
és a pozitívat.

AZ ÚJ ÉVFOLYAM
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Kálazi Laura

Horhi Márta Dóra

Kálazi Laura vagyok az ELTE másodéves pszichológia szakos hallgatója.
Mindig is érdekelt az irodalom és a
különböző művészeti ágak, szeretek
színházba, kiállításokra járni, szeretem a zenét, magam is tanultam furulyázni, fuvolázni. Kreatív embernek
tartom magam, szabadidőmben gyakran horgolok vagy hímzek, szeretek
kézműveskedni. A jövőben gyerekpszichológiával szeretnék majd foglalkozni,
emellett érdekel a művészetterápia és a
drámapedagógia is.

Horhi Márta Dórának hívnak, 19 éves
múltam tavaly decemberben. Rádon
lakom egy kertes, családi házban szüleimmel és Pamacs nevű kiskutyámmal.

Tanulmányaimat idén szeptembertől
kezdem meg az ELTE magyar szakán,
amit már nagy izgalommal várok.
Szabadidőmben szeretek olvasni, elsősorban az ifjúságnak szánt kortárs
irodalmat preferálom. Másik kedvelt,
kikapcsolódást nyújtó hobbim a zenehallgatás, mely minden esetben segít
rendezni a gondolataimat, valamint
energiát ad számomra. Olyan embernek
tartom magam, aki szeret megismerni
másokat és szívesen vesz részt bármilyen kihívásban.

6

AZ ÚJ ÉVFOLYAM

Fekete Nóra
(Helló!) A nevem Fekete Nóra. Portugált és oroszt tanultam az ELTE-n, és, ha
Isten is úgy akarja, rövidesen letészem
azt a bizonyos lantot, legalábbis ezeket

a nyelveket illetőleg. Az érdeklődésem
szinte mindenre (is) kiterjed, de, hogy
konkrétumokkal/példákkal éljek: szeretek forgatásokra, moziba járni, kirándulni, énekelni, rímet faragni, zabot hegyezni. – Ez utóbbi persze vicc! – És, ha már
itt tartunk, a legfőbb tulajdonságom,
hogy humor nélkül talán egy napot sem
bírnék ki, úgyhogy, ha választani kéne,
valószínűleg azt vinném magammal első
körben egy lakatlan szigetre.

Jászfalvi Eszti
Színészkedéssel, illetve kreatív írással
szeretnék foglalkozni. Imádok táncolni,

írni, új filmeket felfedezni (otthon és a
mozikban egyaránt), új embereket és
helyeket megismerni, falom a könyveket, valamint rajzolni is szeretek. Folyamatos kutatónak és keresőnek tartom
magam – a minket körülölelő világra
és saját magamra egyaránt vonatkozólag. Ambivertált vagyok, büszke gyík,
és egyszerre érzem magam ősöreg as�szonynak és egy apró gyereknek. Érdekelnek a különböző művészeti ágak,
a társadalomtudományok, és minden
olyan tevékenység – legyen az akadé

AZ ÚJ ÉVFOLYAM

Mozsár Máté
Halihó! Máté vagyok, volt Szent Istvános, jelenleg a BME villanykarának
IMSc-s hallgatója, ex-robotika válogatott
versenyző, hobby drón pilóta és cloud
fejlesztő, 8 éve diákszínjátszó társulati
tag, nyaranként táboroztató. De remé-

lem, hogy még sok minden mássá is fogok válni az évek alatt! Izgatottan várom
az első találkozást és azt, hogy megtapasztaljam, milyen is a Bolyais élet!
miai keretek között vagy sem –, amelyek által jobban megismerhetem az
emberek mivoltját és létezésünk belsőbb rétegeit. Jelenleg a Belvárosi Tanoda hallgatója vagyok.

Nagy Nikolett Franciska
Nagy Nikolett Franciska vagyok, magyar-ügyvitel szakos. Ezt mindig hozzáteszem, hogy ne nézzenek ennyire lesajnálón. Elvégre a „csak magyar szak”
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semmire nem jó. De a következő kérdés
így is elkerülhetetlen: „És ezzel mit tudsz
csinálni?” Nem tudom. Még én sem tudom, hogy mi lesz, amikor – esetleg –
eljutok a diplomáig. Lehet, hogy nagy
művész leszek, kutató, kulturális rendezvényeket szervezek és minden percemet
az irodalomnak szánom. De az is lehet,
hogy egy multicég fogja bekebelezni a
lelkem, és feleslegesen tanultam meg az
ókortól a modernig mindent, miközben
a Holt költők társasága érzés elmaradt.
Szóval, nem tudom. De azt tudom, hogy
most még élvezem Orwellt, Kafkát és
ponyvaregényeket; ha unatkozom, gyakrabban forgatom a telefonom, mint a Jókai-összest; a Marvel néha előbbre való,
mint egy művészfilm, és van, hogy nem
akarok semmit, aztán minden érdekelne. Azért, hogy legyen valami kézzelfogható is: oroszlán a horoszkópom (nem
mintha ez számítana, bár tényleg makacs vagyok), utálom a gombát, van egy
macskám, és bár szeretnék, nem járok
eleget színházba.
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Tóth Rita Emese emlékére
2007 szeptemberében a csillagok
szerencsésen ragyogtak egymásra,
mert egy fantasztikus csoport alakult
meg a Bolyai Önképző Műhelyben,
melynek mindig mosolygós
angyala voltál.
Értékítélet nélkül hallgattál meg mindenkit, mindig segítő kezet nyújtottál

annak, akinek szüksége volt rá és úgy
hoztál változást a BOM életében, hogy
azt a többiek szinte észre sem vették.
Szelíd szavakkal biztattad a nálad gyengébbeket, de harcias határozottsággal
szólaltál fel, ha valaki bántotta vagy
cserbenhagyta a másikat, esetleg önmagát.
Veled együtt reformáltuk meg a Bolyai Önképző Műhely befogadó táborát,

mely 2008-tól kezdve játékos keretek
között fogadta az újabb és újabb diákokat. Nevedhez fűződik a “küldik” nevű
játék, melynek során apró ajándékokat
adtunk az újonnan érkezőknek. Sosem
tudhatták, honnan bukkant fel “egy
lesből támadó kerek csokoládé”. Számtalan közös program szervezésében vettél részt, legyen szó kórusról, előadások
megtartásáról, kenuzásról, sportnapról,
teaházról, kirándulásról vagy éppen a
felejthetetlen Bugaci túráról. A legjobb
szándékok című esszencia kötetnek
nem csak szerzője voltál, folyamatosan
bábáskodtál a születésénél is. A végzés
után is a BOM nagy családjában maradtál. Nem csak őrizted a közös értékeinket, együtt teremtetted velünk azokat.
Emléked mindörökké őrizzük és
gondolataid iránytűként szolgálnak életünk során.
Ribáry Manuéla
Balázs Géza
Kövesdy Zsuzsanna

A csoport az Örkény Színházban Tóth Rita Emese emlékére egy széket nevezett el, amelyen kis tábla
emlékeztet kedves barátunkra. A szék felavatásán Jankó Zsuzsanna, Kotek Balázs és Balázs Géza
vett részt.

Aczél Ákos
Balázsfalvi Balázs
Deák Zsuzsa Villő
Görög Márton
Jankó Zsuzsanna
Kercsmarics Eszter
Kotek Balázs
Köllöd Borka
Köllöd Márton
Lammel Ágnes
Mészáros Katalin
Ribáry Manuéla
Tóth Enikő
Vass Dávid

VITA

„Az egyetemi
campusok
sötétsége”
Gad Saad az evolúcióbiológiára és
a mémelméletre alapozva mutatja be,
hogy a téves gondolati sémák, hitek,
attitűdök, nézetek mennyire képesek
eltorzítani (hajlítani, másítani)
a valóságot, és parazitaként rossz
irányba terelni a gondolkodást.
Ezek fő műhelyei a nyugati
egyetemek.
A parazita elme olyan, mint a kergemarhakór, mely átprogramozza az állat viselkedését, és ebbe belepusztul.
Mik ezek a parazita eszmék: posztmodernizmus, radikális feminizmus, társadalmi konstruktivizmus, kulturális
és morális relativizmus, sértődöttség,
áldozatiság kultúrája, mikroagresszió,
trigger warning (tartalmi figyelmeztetések), identitáspolitika, biztonságos
terek (safe space), előírt beszédkód,
genderideológia, transzszélsőségesség,
iszlamofóbia…
§§

Az egyetemek azzal a céllal jöttek létre, hogy új ismereteket hozzanak és
terjesszenek el. Ez azonban már nem
igaz. Ma bizonyos csoportok sértett
érzéseinek minimalizálása fontosabb az igazság keresésénél (137)
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Az egyetemi prioritási sorrend megfordult: a társadalmi egyenlőség áll
az élen, a tudományok pedig lejjebb
szorultak (138)
§§ Az egyetemek egyszerre lehetnek
tudományos igazságok forrásai és
bődületes hazugságok terjesztői (32)
§§ Az egyetemeken kitenyésztett, majd
elszabadult kórokozó eszmék a társadalom minden rétegét megfertőzik, ha nem vigyázunk (35)
§§ Az egyetemi hallgatók kérik, hogy
védjék meg őket minden olyan eszmétől, gondolattól, ami szemben áll
saját meggyőződésükkel, általában
senki nem meri elmondani a véleményét, mert fél, hogy a PC alapján
kiközösítik (40)
§§ Az ideológiai sztálinizmus az északamerikai egyetemi campusok mindennapi valósága (70)
§§ Derrida, Lacan, Foucault sikert értek
el sarlatánságukkal, mert rájöttek,
ha valamit nehéz megérteni, akkor
azt tudománynak fogják tartani
(többek között Alan Sokal leplezte le
őket) (107)
§§ A humán professzorok szabadon terjeszthetik a tudománytalan, logikátlan kórokozó eszméiket (236)
§§ Az egyetemek a politikai korrektség
gondolatrendőrsége és a társadalmiigazság-harcosok kiképzőterepeként
szolgálnak (127)
§§ Rengeteg diplomás fiatal képtelen a
vitatkozásra, mivel soha nem találkozott ellenvéleménnyel (133), nemzedéknyi fiatal kerül ki az iskolapadból, hogy nem tudja a helyén kezelni
az ellenvéleményeket, nem ismeri az
§§
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emberi interakciók teljes spektrumát… (133)
§§ Az egészséges ember nem lehet en�nyire törékeny érzelmileg. Szükségünk van rá, hogy ki legyünk téve
a szociális interakciók csúnya oldalának is. Nem óvhatunk mindenkit egy steril buborékba zárva, ahol
minden beszélgetés udvarias és felemelő élmény (133)
§§ Annak, aki mindenben a kulturális
kisajátítást látja, sokkal nehezebb
megtapasztalnia azokat a lehetőségeket, amelyeket egy multikulturális
és plurális társadalom kínál (149)
§§ „A szakmában dolgozókat csak az
érdekli, hogy a tudományos munkám alkalmazható és releváns-e,
míg az egyetemi oktatók az alapján
ítélik meg a munkámat, hogy beilleszthető-e az ő paradigmáikba.”
(189)
§§ A tudományos haladás hiánya sohasem a tényszerű információ hiányából fakad, hanem a tudósok rögzült
gondolkodásmódjából (189). Max
Planck: Egy új tudományos felfedezés nem azáltal győzedelmeskedik,
hogy maga mellé állítja az ellenzőit…, hanem azzal, hogy ezek az ellenzők idővel kihalnak, az új nemzedék pedig már az új ismeretekkel nő
fel (189)
§§ Az egyetemi campusok sötétsége…
(220)
(Olvasmány: Glad Saad: A parazita elme. Hogyan pusztítják a fertőző
eszmék a józan észt? MCC Press Kft.,
2022.)

Salamon Konrád, az első zamárdi
szabadegyetem (2021) vendége

Az első – vagy nulladik – zamárdi szabadegyetem kiemelt vendége volt Salamon Konrád történészprofesszor. A
tanár úr Facebook-oldalán rendszeresen elmondja megfontolt történészi véleményét a közélet dolgairól. Ezek közül
válogattunk.

*
Paraszt. Sajnos nem minden nemzeti sajátosságunkra lehetünk büszkék. Ilyen
a földműveléssel foglalkozókat jelentő
főnév, a paraszt jelentésmódosulása,
aminek következtében ez a szó az egyik
legsértőbb és legmegalázóbb jelzővé
vált. Magyar nyelvterületen a paraszt a
buta, faragatlan, durva embereket jelenti, akik a közfelfogás szerint a társada-

lom legalján élnek, mert oda valók. Más
nyelvekben viszont olyan foglalkozást
jelentő szó, mint pl. a szabó vagy a molnár. S e szavak családnevekké is váltak:
Schneider, Müller sőt Bauer (paraszt).
Nálunk is vannak Szabó, illetve Molnár
nevű családok, de hogy valakit pl. Paraszt Jánosnak hívjanak, az elképzelhetetlen. Hogyan jöhetett ez létre? Talán
az 1514-es parasztfelkelés megtorlása
után. Elképzelhető. Gondoljunk csak a
nagyon régóta meglévő „pórul jár” kifejezésünkre, ami azt mutatja, hogy a pórok eleve csak rosszul járhattak. S nem
valósította meg a parasztság egyenjogú
és egyenrangúságát az 1848-ban elhatározott jobbágyfelszabadítás felemás
megvalósítása és az 1920-as évek elején elsikkasztott földreform sem. Nem
is szólva a kommunisták parasztságot
pusztító kísérleteiről. Hazánk Európa
egyik legjobb mezőgazdasági adottságokkal rendelkező országa, de paraszt
senki sem akar lenni. Miért is akarna?

Hozzászólások
Kongrád köszönet ezért az összefoglalásért. Falun laktunk parasztok között,
mai napig is felháborít mikor pejoratív
formában használják ezt a szót. Nagyapám nagybérlő volt és Édesanyám
mindig szeretettel és nagy tisztelettel
emlegette a parasztokat, akik nekik dolgoztak. (Nagy Katalin)
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Végre valaki megírta! Bennem is érlelődött régóta egy ilyen bejegyzés. Engem
is mindig bosszantott ez a jelenség, ös�szevetve valóban, idegen példákkal (pl.
Bauer Németországban). (P. Ádám)
Talán, mert az az ember, aki lovon
jár, a régiek szerint. A sakkban is a gyalog = paraszt. Régebbről jöhet ez a minősítés, azt gondolom. (M. Andrea)

*
Szabályszegők. Sajnos rendszeressé vált,
hogy a vasúti átjárók tilos jelzéseit figyelmen kívül hagyják, s ez a szabályokat
semmibe vevő magatartás az elkövetők
és a velük utazók halálával végződik.
Miért ez a felelőtlen magatartás? A vasúti
átjárók előtt ott van a piros lámpa, illetve
a stoptábla, ami azt jelenti, hogy ott meg
kell állni, s ezt minden jármű vezetőnek
tudnia is kell. Ennek ellenére megállás
nélkül a sínekre hajtanak. A tiltásra adott
helyes válasz, a megállás ugyanis sokakban nem vált ösztönössé. Mert ennek
már gyermekként rögzülni kellett volna a tudatban, amit a család és az iskola
alapozhatott volna meg. Az utóbbinak
viszont a liberálisnak mondott elméletek
alapján megtiltották, hogy a szabályokat semmibe vevő diákokat büntetéssel
fegyelmezzék. A pedagógusok tehát fegyelmező módszerek nélkül (s ez nem
verést jelent) a szabályszegőket nem tudták azok betartására kényszeríteni. Így
tömegével váltak felnőtté olyanok, akik
figyelmen kívül hagyható akadékoskodásnak tekintenek mindenféle tiltást. A
halálra gázoló vonat azonban bizonyítja,
van, ami előtt meg kell állni, van amit
nem szabad.

*
Kedves Barátaim, Ismerőseim! Nagyon
szépen köszönöm jókívánságaitokat,
amiket a Tokaji írótábor elnöksége által adományozott, Hordó-díjjal való
kitüntetésem alkalmával kaptam tőletek. Az esemény számomra azért különleges, mert eddig, 81 éves koromig
semmiféle díjat, kitüntetést nem kaptam. Ez egyébként természetes, mert
én mindig, tudatosan olyan témákat
választottam, amelyekről az akkori
hatalomnak igaztalanul elítélő, hamis
véleménye volt. Az 1970-es évek elejétől, harminc éven át a hatalom által
rágalmazott népi-falukutató mozgalom történetét kutattam, s írtam róla
három, tényfeltáró monográfiát. Az
elsőre megkaptam a tudományok kandidátusa fokozatot, a harmadikra pedig
a tudományok doktora fokozatot. A tudomány világa tehát értékelte a munkámat, s ez volt a fontos. A kommunisták
bukása után azt kellett tapasztalnom,
hogy a nemzeti oldal az őszirózsás forradalom és az első köztársaság kapcsán
átveszi az 1920-as években megfogalmazott, rágalmazó véleményeket, tehát
erről a témáról is írtam két, tényfeltáró
könyvet. Természetesen nem várhattam és nem is vártam ettől az oldaltól
sem, hogy díjazza a munkámat. Ugyanakkor nagy öröm volt számomra, hogy
az élő magyar irodalom jeles képviselői
több alkalommal is meghívtak előadásokat tartani a Tokaji írótáborba, s ezek
alapján úgy gondolták: érdemes vagyok
az egyik Hordó-díjra. Köszönöm ezt a
jókedvű kitüntetést.

Mesék dalokról (1.) Héra Bálint sorozata

Legfontosabb sorsfordulatok egy régi
világban
A Három piros kendőt veszek című,
belső-mezőségen gyűjtött népdal
szövegéről
Három piros kendőt veszek, / ha felveszem, piros leszek. / Piros leszek, mint a
rózsa, / rám illik a babám csókja.
Három fehér kendőt veszek, / ha felveszem, fehér leszek. / Fehér leszek, mint
a hattyú, / nem ölel meg minden fattyú.
Három sárga kendőt veszek, / ha felveszem, sárga leszek. / Sárga leszek, mint a
halál, / elrepülök, mint a madár.
(A népdal a Fonó zenekar mezőségi
összeállításának kezdő dalaként meghallgatható a youtube-on. A felvételen
hallható énekhez képest a versszakok
sorrendjét az általam vélt logikai sorrendnek megfelelően módosítottam.)
„Gyakran állítják: a modern világ egyik
jellegzetessége, hogy a beavatásnak
nyoma veszett. Míg a hagyományos
társadalmakban elsőrendű fontosságú, napjaink nyugati társadalmaiban
gyakorlatilag megszűnt létezni.” – kezdi Mircea Eliade beavatásokról szóló
könyvének bevezetőjét. A Három piros
kendőt veszek kezdetű népdalban három különböző élethelyzetről, és ezek
beavatási rítusairól lehet szó.

Sárga kendő
A harmadik versszakban leírt eseményt
konkrétan megnevezi a dal szövege: halál. Itt a beavatás a halálra való felkészítés, talán az „utolsó kenet felvételéhez”
hasonló rítus. A második sor szól a beavatás eredményéről: „elröpülök, mint a
madár”. Hasonló lehet ez az egyiptomi
halotti rítushoz, ahol a banak nevezett,
emberfejű madárként elképzelt lelket az
elhunyt szájának rituális felnyitásával
engedték másvilági útjára.
Ugyanakkor lehet ez egy sajátos túlvilág-hitbe való beavatás is még az egyén
élete során, amely a halál utáni boldogulást hivatott előidézni. Mediterrán sírokban olyan ógörög nyelvű aranylemezeket találtak, amelyeket a temetéskor
azért helyezhettek a halott mellé, hogy
lelkének túlvilágra jutását segítsék.
Egy-egy ilyen feliratáról írja Egyed Attila klasszika filológus, vallástörténész,
hogy „az alvilágba érkezés pillanatát ragadja meg, mivel Persephoné és az alvilági istenek a megszólítottak. A lemezek
tulajdonosai alvilágba lépésükkor az
istenekkel való közeli kapcsolatukat és
rituálisan megfelelő állapotukat hangsúlyozzák. Azonban a formulák mögé
nézve kimutathatjuk, hogy ez az állapot
a múltban egy bizonyos ponton kezdődött el (…)” Fontos beavatás ez: egyfajta
rituális újjászületés, megtisztulás, ami-
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nek következtében halála után az egyén
(madár alakban elképzelt) lelke a boldog
túlvilágra szállhat. Hasonlítható ehhez
a kereszténység néhány rítusa, mint a
keresztség, a bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége, hiszen ezek is a mennyországba kerülést teszik lehetővé.
Bár az első típusú rítusra nem az
egyén életében kerül sor, valószínűleg
az ő felelőssége is előre megszervezni
azt: megfogadni a megfelelő szakrális
személyeket a rítus levezetésére, egyeztetni velük esetleges egyéni igényeit,
legalább is biztosítani a ceremónia költségeit. Ez esetben, mintegy emlékeztető funkcióként kerülhetett be a népdal
szövegébe.

Fehér kendő
A második versszakban leírt élethelyzet
meghatározásánál segít a fehér szín és a
monogám párkapcsolatban élő hattyú
szimbolikája: esküvőről van szó. Keresztény szakrális jelentése jól ismert kultúránkban, erről nem írok bővebben.

Piros kendő
Eliade a „primitív” vallású népek esetében azt találta, hogy igen nagy hangsúly
van a serdülőkori rítusokon, amelyek
során a korábban gyerekként kezelt
személy a törzs teljesjogú tagjává válik. Lányoknál mindez az első menstruációval kezdődik, és a termékenység
megünneplése mellett célja a „női szakralitás” avatandó számára történő feltárása. Felkészítik „arra, hogy teremtővé
váljék, egyszersmind pedig kioktatják a
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társadalom és a Világmindenség iránti
felelősségre, ami a primitíveknél mindig vallási természetű.” A lányok beavatása nagyon szoros kapcsolatban áll
a vérrel. Misztériumuk egyik központi
eleme, amely misztériumot a férfiak a
körülmetéléssel és más műtéti beavatkozások által igyekeznek rekonstruálni
saját beavatásaikon. A piros szín tehát
a vér szimbóluma. Az élethelyzet pedig
– annak minden szakrális jelentőségét
egyetlen szóba tömörítve –, a termékennyé válás, azaz a serdülőkorba lépés
lehetett. „Rám illik a babám csókja” arra
utal, hogy az egyén alkalmassá válik a
párválasztásra és az utódnemzésre. Mivel a primitív vallásokban ez is, mint
minden, a vallási keretek között értelmezhető, ezért a közösség tagjának átlényegülését rituális beavatás kell, hogy
segítse.
A népdal rámutat arra, hogy az archaikus társadalmakban is fontos volt
az egyéni megélés. Nagy hangsúlyt fektettek a megfelelő személyes lelki állapot
kialakítására a jelentős és nehéz, sőt akár
válságos élethelyzet-változásokban.

Szezon végi hálaadás Zamárdiban
Zamárdiban van egy egyszerű, szép ünnep. Ezt szezon végi hálaadásnak hívják,
mindig szeptember elején van. A lényege annyi, hogy az állandó és időszakos
lakosok közösen egy helyben, helyi terményekből készült terménykoszorút
helyeznek el a Balatonban. A hálaadást
sok évvel ezelőtt Gál Péter helyi önkormányzati képviselő élesztette újjá. Külön

öröm, hogy ennek központi elemei a tradicionális balatoni hajók, a jollék is. Így
közösen mindenki köszönetét fejezte ki
a tónak mindazért a sok jóért, örömért,
amit tőle kapott. Szép emlék, öröm a családoknak, barátoknak, egyúttal munkalehetőség az állandó lakosoknak.
Videó róla itt: https://bit.ly/3Qhkphg
(Zamárdiak Facebook-csoport)

Hangfelvétel: Fonó Zenekar: Mezőségi.
youtube.com/watch?v=V6lFxNlSn_o
Album: Fonó Zenekar: Hateha! – táncházi slágerek (2009, Fonó kiadó)
Felhasznált irodalom
Egyed Attila: Rituális tapasztalat az
Orphikus aranylemezeken. Dimenziók
és folyamatok, Ókor, 2018/2., 27-41.
Mircea Eliade: Misztikus születések.
Tanulmány néhány bevatástípusról,
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999.
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Valósághajlítás, összeesküvés-teóriák,
(ön)becsapás
(nyilvános rendezvény)
Zamárdi szabadegyetem és befogadó tábor, 2022. szeptember 23–25.
A Bolyai Műhely Alapítvány, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága szabadegyeteme
Helyszín: Hethland hotel konferenciaterem, 8621 Zamárdi, Kiss Ernő utca 3.

2022. szeptember 23. péntek
16.00 Prof. Dr. Balázs Géza, az ELTE, SZFE és PKE tanára: Tudományvallás, szekuláris miszticizmus – intellektuális imposztorok
Akadémiai kultuszok, időpocsékolás a bölcsészettudománytudományokban, a maradiságnak kedvező kulturális zavar.
17.00 Dr. Arató Balázs a KRE egyetemi docense – Jancsó András PhD-hallgató: A Böckenfördeparadoxon
17.30 Dr. Győrffy Gábor, a kolozsvári BBTE docense: Hogyan építjük fel a valóságot az újmédia hatására?

2022. szeptember 24. szombat
9.00 Bartal Csaba, a MúltKor főszerkesztője: Történelmi tévhitek
10.00 Gózon Ákos, az Élet és Tudomány és a Természet Világa főszerkesztője: Kard ki kard vagy inkább térjünk ki?
Ismeretterjesztő dilemmák az áltudománnyal kapcsolatban (egyben emlékezés két
nagy tudománynépszerűsítő egyéniségre: James Randyre és Herczeg JánWosra)
15.00 Dr. Kenyeres Attila Zoltán médiakutató, EKKE Pedagógiai Kar adjunktusa: Ami túl
szép ahhoz, hogy igaz legyen – avagy az érzelmi manipuláció szerepe az álhírek terjesztésében
Az álhírek és a különféle városi legendák terjedését két fontos tényező segíti. Az első
technikai jellegű: az internet és a közösségi média hatékony platformot kínál ezek
gyors és nagy mennyiségben történő továbbítására. A másik ilyen tényező az érzelemkeltés: ahhoz, hogy az álhíreket és a városi legendákat az emberek elhiggyék, „ki kell
kapcsolni” a kritikai érzéküket. Ezt pedig érzelmek bevonásával érik el.
16.00 Dr. Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetemen tanára: Nyelvi babonák
17.30 Babcsány András, szoftverfejlesztő mérnök (Óbudai Egyetem): Hírek (M)A.I. szemmel.
A mesterséges intelligencia írói szerepben
17.00 Korzenszky Richárd, a tihanyi apátság emeritus perjele: Valósághajlítás
Az előadások ingyenesek, és szabadon látogathatók.
További információk: iroda@e-nyelv.hu, telefon: +36-30-318-9666

