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Karikó Katalin Bolyai-díjas (2021)

ha bedugnak a riboszómába, akkor 
előállítja azt a fehérjét, amire szükség 
van. Csakhogy a riboszóma kivetette 
magából az mRNS-t, beindult az im-
munreakció. De ez az mRNS nem a 
koronavírus ellen lett kifejlesztve, mert 
akkor, másfél évtizeddel ezelőtt, még 
nem is volt koronavírus, hanem az egy 
univerzális csodaszer volt. Például a rá-
kos sejteket is elpusztítja, pontosabban 
azok pusztítják el magukat. Csak éppen 
ez Katalinékon kívül senkit sem érde-
kelt. Az mRNS tehát egy platform, ami 
rendelkezésre állt, és amikor 2019 dec-
emberében felbukkant a Covid-19 vírus, 
akkor villámgyorsan bevetették. Hogy 
úgy mondjam, túlságosan gyorsan, már 
legalábbis a Nobel-díj odaítélése szem-
pontjából. Viszont ha jövőre nem kap-
ják meg, az a Nobel szégyene lesz.”

Az Index munkatársa, Ch. Gáll And-
rás (2021. december 18.) a díjátadáskor 
csak pár percig faggathatta a tudóst, aki 
megerősítette, hogy már tizenöt éve 
megvolt a technológia, csak nem volt 
betegség, amire alkalmazni lehetett. 

– Apropó, ön átesett a betegségen?
– Milyen betegségen?
– Hát a koronavíruson.
– Hogy estem volna át? Én megkap-

tam a vakcinát!
Bár a Nobel-díjat (még) nem kapta 

meg, a Bolyai-díjról így vélekedik: „a 
legrangosabb magyar tudományos díj, 
ez mindig speciális. Elsőnek a Szegedi 
Tudományegyetemen lettem díszdoktor, 
ami Magyarországon történik, amit itt-
hon kapok, az mindig a legfontosabb.

– A beszédében, amit akkor mondott, 
amikor átvette a Bolyai-díjat, dicsérte 

A Bolyai Műhely Alapítvány  
2000-ben jött létre,  
a Bolyai-díj Alapítványhoz 
kapcsolódva. Mindkettőnek alapítója 
Szabó Gábor professzor.  
A Bolyai-díj a hazai tudományos  
élet magántőkéből alapított 
legrangosabb kitüntetése. 

2021-ben Karikó Katalin, az mRNS 
technológiát kifejlesztő magyar tudós a 
100 000 euró pénzjutalommal járó Bo-
lyai-díjat, melynek felét rögtön karitatív 
célra ajánlotta fel. A díjátadáskor Szabó 
Gábor professzor személyes emlékeket 
idézett fel Karikó Katalinnal kapcsolat-
ban: „Jómagam fizikus hallgató voltam, 
nem voltam közvetlen csoporttársa Ka-
talinnak, de mivel egy kollégiumban 
laktunk, jól ismertem. Én diákbizott-
sági titkár voltam, Kati meg tag. Jó ké-

pességű hallgatóként tartottuk számon. 
Ahogy ő maga is fogalmazott a beszédé-
ben, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
a tudományok fellegvára, az álmok 
netovábbja volt, jó néhány nemzetkö-
zi kutatási programmal, ami abban az 
időben, amikor még kék útlevél volt – 
1978-at írtunk – nagy szó volt.” Majd 
így folytatta: „Katalint már akkor sem 
hordozta a tenyerén a Jóisten, hiszen 
frissen végzett biológusként a biofizikai 
kutatóintézetben szerveskémiával kel-
lett foglalkoznia, egyáltalán nem volt 
hátszele, és végül ezért is döntött úgy 
1985-ben, hogy az Egyesült Államokba 
távozik.” A felfedezést pedig így magya-
rázta: „Amit ők ketten – Katalin és Joe 
Weissman – kifejlesztettek, annak sem-
mi köze nem volt a koronavírushoz. Az 
mRNS az a különös valami – messenger 
ribonukleinsav –, ami az információt 
a sejtmagból átviszi a riboszómába. Ez 
olyan, mint egy lyukkártya, amit hogy-

Szabó Gábor professzor, a kuratórium elnöke a Bolyai-díjról

A Bolyai-díj a rendszerváltás óta a legnagyobb presztízsű, magánszemélyek által ala-
pított magyar tudományos elismerés. Az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy 
mindegyik díjazott saját területén nagykövete lett a magyar tudománynak, amelyben 
az alapítvány is mindegyikük segítségére van, hiszen azon munkálkodnak, hogy a 
médiában minél többször megszólalhassanak szakterületüket „népszerűsítve”. „A díj 
mélyen beágyazódott a tudományos közéletbe, úgy hisszük, nem csupán aspirációnk 
ez, de ténylegesen is a „magyar” Nobel-díjként tartják számon a szélesebb értelmiségi 
közvéleményben. Ennek egyik alapvető kritériuma és feltétele az volt, hogy a díjbi-
zottság valóban a tudomány általánosan elismert és elfogadott képviselőiből álljon és 
döntései egyöntetűen elfogadottá váljanak”. (Forrás: az alapítvány honlapja)

Forrás: Bolyai-díj Alapítvány (honlap)
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n Reflexió

Séta a várban, Michel 
Houllebecq: Behódolás, 
Laurent Cantet: Az osztály
(2021. november 6.)

Különböző vallások, kultúrák és érték-
rendek egymás mellett élése és egymás-
sal való konfliktusai, illetve a modern 
nyugat-európai társadalmak értékrend-
jeinek politikai jelszavakká való leegy-
szerűsödése. 

Ezek és hasonló témák merültek fel a 
legutóbbi alkalmon megvitatott könyv-
ben, Michel Houellebecq 2015-ös Behó-
dolás című regényében, ami egy talán 
nem is olyan távoli és elképzelhetetlen 
jövő képét nyújtja az iszlám európai ter-
jeszkedéséről. Utóbbi téma pedig visz-
szavisz minket kissé Magyarország tör-
ténelmébe, amelybe szintén betekintést 
nyerhettünk alkalmunk délelőtti budai 
várnéző túrája során. Sokat hallhattunk 
nem csak a Várkert Bazár és környéke 
és a budai várnegyed érdekes múltjáról, 
hanem ami számomra érdekesebb volt, 
arról is, hogy a különböző korokban ho-
gyan álltak hozzá az emberek a múlt ér-
telmezéséhez, tiszteletéhez, ami nagyban 
meghatározza közvetlen módon a restau-
rálások és emlékhelyek, szobrok, parkok, 
közösségi terek kinézetét, de ami igazán 
fontos, hogy ez hogy befolyásolja a mai 
ember gondolkozásmódját, nem csak a 
múltba, de a jövőbe való tekintését is. 

A jövővel kapcsolatban pedig fontos 
kérdés volt számunkra, hogy a könyv 

által lefestett jövőkép mennyire realisz-
tikus vagy inkább szatirikus. A regény 
története gyors fordulatot vett akkor, 
amikor Mohammed Ben-Abbes musz-
limpárti politikus megnyerte az el-
nökválasztást Franciaországban, gyors 
változásokat hozva a francia törvények-
ben, így az ország életmódjában (a nők 
egyenjogúsága megszűnt) és oktatásá-
ban (Sorbonne-on csak muszlim vallá-
súak taníthatnak). Utóbbi nagy hatással 
volt a Sorbonne-on tanító professzor fő-
szereplőnek, akit elbocsátottak munká-
jából addig, amíg nem tér át a muszlim 
hitre, emellett régi és egyetlen benne 
érdekelt barátnője is elhagyta őt emiatt, 
aki zsidóként családjával már a válasz-
tási eredményeket megelőzően Izraelbe 
költözött az iszlám uralom elől. Ilyen 
mértékű és irányú és ennyire gyors vál-
tozások nem mehetnek végbe egy mo-
dern és fejlett európai országban, ahol 
ráadásul igen nagy múlttal rendelke-
zik a szabadság eszméje, legalábbis ezt 
gondoltam először. A beszélgetés során 
azonban emlékeznem kellett rá, hogy 
főleg Nyugat-Európában már most is 
nagy mennyiségű muszlim vallású em-
ber él, emellett azokon a területeken 
nem igazán hangsúlyos már a naciona-
lizmus, tényleg maximum politikai jel-
szavak formájában. A nyelv az, ami még 
bizonyos szinten elkülöníti a népeket, a 
kultúrák nagyban összemosódtak már 
a globalizáció alatt, ami főleg a legkü-
lönbözőbb népektől eredő mindennapi 
étkeinkben nyilvánulnak meg. Fontos 
kérdés marad azonban, hogy miért 
nem lázadnak ez ellen az emberek? Az 
elfásultságuk vajon tényleg olyan mér-

tékű, hogy elfogadják a nők egyenjo-
gúságának elvételét, a tanítás és tanu-
lás függetlenségének, szabadságának 
megszűnését és az antiszemitizmust? 
Talán igen, ha nincs mit veszteniük, sőt, 
nyernek is a jelenlegi helyzettel, mint 
ahogy főszereplőnk is, aki nem csak 
visszakapta állását, de szép feleségek is 
várnak rá. Talán igen, ha az emberek 
nem értékelik a jelenlegi állapotot, még 
nagyobb jólétre, kényelemre vágynak 
és ezért hajlandók lemondani szabadsá-
gukról. Hová tűnt a hajdani korok fo-
lyamatosan küzdő, lázadó embere, aki 
képes volt meghalni vallásáért, elveiért, 
szabadságáért, országáért? Elveszett a 
folyamatosan fogyasztó, globalizált, in-
dividualista világban, ahol az önmegva-

a férje megértését, türelmét. Ön olykor 
a tudományos munkája miatt nem tu-
dott főzni, hanem csak zacskós leves volt 
ebédre. Tényleg?

– Többször is. Németországból szok-
tam vinni nagyon finom zacskós levese-
ket, nem mondom a márkáját, mert ez 
nem a reklám helye. Vannak kedvencek 
is, az egyik a gombás, a másik a brokko-
lis. De azért szoktam főzni is.

A Bolyai-díjasok: 
2000 Freund Tamás neurobiológus, egyete-

mi tanár
2002 Roska Tamás villamosmérnök, infor-

matikus, egyetemi tanár
2004 Bor Zsolt lézerfizikus, egyetemi tanár
2007 Lovász László matematikus, egyetemi 

tanár
2009 Ritoók Zsigmond klasszika-filológus, 

egyetemi tanár
2011 Perczel András kémikus, biokémikus, 

egyetemi tanár
2013 Nusser Zoltán állatorvos, biológus, 

neurobiológus
2015 Pál Csaba biológus, az MTA Szegedi 

Biológiai Kutatóközpont tudományos 
főmunkatársa

2017 É. Kiss Katalin nyelvész, a generatív 
nyelvelméletek és a magyar nyelvé-
szet kutatója

2019 Barabási Albert László fizikus, háló-
zatkutató

2021 Karikó Katalin kutatóbiológus
A Bolyai-díjasok közül a Bolyai Műhely Ala-
pítvánnyal szoros kapcsolata volt Freund 
Tamásnak, aki éveken át meghatározó ku-
ratóriumi tag volt (jelenleg az MTA elnöke), 
valamint Roska Tamásnak, aki kuratóriumi 
elnök volt. 
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Joris-Karl Huysmans 
szerepe Michel Houellebecq 

„Behódolás” című művében
„…végig Huysmans társaságában, gyakorlati-
lag állandó jelenlétében éltem” (12. old.)

Mikor elolvastam Michel Houellebecq 
sokak által szatirikusnak tartott, Behó-
dolás című regényét, nagyon megraga-
dott, hogy milyen hangsúlyosan jelen 
van Joris-Karl Huysmans francia író a 
regényben. Ez a megfigyelésem egybe-

csengett a filozófus, Gaspard Koenig 
gondolatával, aki szerint a mű „min-
denekelőtt Joris-Karl Huysmansszal 
foglalkozik” (Quand Houellebecq 
annonçait Macron, 2017). Ez még in-
kább elgondolkodtatott, hogy mi lehet 
Huysmans szerepe a regényben?

A mű egy felütéssel, Huysmans Úton 
című művéből vett idézettel indul. Egy 
megtört, életunt hangot hallhatunk ki 
a mondatokból, melyekben Huysmans 
többek között azt mondja: „életemet 
megutáltam alaposan, nyűg vagyok ma-
gamon”. Más életmódhoz viszont nem 
érez magában indíttatást. A regény fő-
szereplője Fraçois, a Sorbonne III. egye-
tem oktatója, irodalomtörténész, és fő 
témája Huysmans, akivel egész életében 
foglalkozott. Fraçois a regény kezdetén 
épp doktoravatásán vesz részt, amivel, 
azt érzi, élete legnagyobb kihívását telje-
sítette, és nem tudja, mit várhat még az 
élettől. Mai pszichológiai megközelítés-
ben azt mondhatjuk, hogy „életközepi 
krízist” él meg. Ehhez az érzéshez az 
is hozzájárul, hogy kevés emberi kap-
csolattal rendelkezik. Vannak ugyan 
időről-időre nők az életében, azonban 
egyikükkel sem képes tartós kapcsolatot 
kialakítani. Szüleivel nem kifejezetten 
tartja a kapcsolatot, más rokonáról pe-
dig nem szerzünk tudomást a regényből. 
Barátai sincsenek igazán, csak pár kol-
légával beszélget olykor-olykor az egye-
temen. Látszólag az egyetlen személy az 
életében maga Huysmans, akit jobban 
ismer, „mint amennyire ő valaha is ér-
tette önmagát” - mondja a regény végén 
a főszereplő. Amellett, hogy François 
szakterülete Huysmans, annak életút-

jával párhuzamba állítható a saját élete. 
Így például kiderül, hogy egyiküknek 
sem sikerült igazán kielégítő párkapcso-
latra lelniük. Fontos témaként jelenik 
meg az emancipáció és a „klasszikus 
asszony” képének szembeállítása, vá-
gyódás az egyszerű törődés, az otthon 
melegsége után. Másik fontos kérdés a 
vallásosság, a hit, és ezzel szemben az 
ateizmus kérdése: „van-e valódi ateis-
ta?” Huysmansról tudható, hiszen a mű 
mottójából is kiderül, hogy megtért, és 
egyházi pályára lépett, amit azonban 
nem tudott magáénak érezni. Egy pon-
ton François is tesz egy kísérletet, hogy 
Huysmans útját kövesse, mikor elmegy 
a Ligugé apátságba, ahol Huysmans éle-
te végét töltötte, azonban hamar belátja: 
ahogy Huysmanst nem tette boldoggá 
ez az élet, őt magát sem tenné azzá. A 
regénynek ezen a pontján François élete 
elakad. Mikor a Muzulmán Testvériség 
párt hatalomra kerül, François vissza-
utasítja, hogy az egyetemen tanítson, 
mert annak feltétele lenne az iszlám hit 
fölvétele. Ekkor ismét Huysmans, pon-
tosabban egy vele kapcsolatos feladat 
jön segítségére. Felkérik, hogy ő írja meg 
a Huysmans monográfiát. Ezt örömmel 
elvállalja és lelkesen dolgozni kezd rajta. 
Végül azonban Redigernek, az egyetem 
vezetőjének sikerül behálóznia a fő-
szereplőt, aki úgy dönt, visszamegy az 
egyetemre. Így tehát mégis vállalja, hogy 
elkötelezi magát az iszlám vallás mellett. 
Ezzel ugyan más, de mégis hasonló élet-
utat választ, mint Huysmans. Megtér, 
és egy olyan vallás szabályai szerint él, 
amivel önmaga nem azonosul (legalább-
is lelkileg és gondolatilag). Úgy tűnhet, 

lósítás és anyagi biztonság a jelszavak? 
Ezekre a kérdésekre nekünk, európai 
embereknek kell választ adnunk, hiszen 
rajtunk múlik az, hogy a jövőben mi fog 
bekövetkezni.

A multikulturalizmus és sokszínűség 
fogalmát teljesen más irányból közelí-
tette meg a Laurent Cantet által rende-
zett 2008-as Az osztály című film (Entre 
les murs, francia filmdráma, 2008). A 
történet egy teljesen átlagos párizsi is-
kolában zajlik, ahol egy osztály min-
dennapjait követhetjük franciatanáruk 
nézőpontjából. A gyerekek a legkülön-
bözőbb földrajzi változatokat, népeket, 
kultúrákat képviselik, azonban teljesen 
jól kijönnek egymással, a problémák 
nem is igazán egymás kiközösítésé-
ből, gúnyolásából fakadnak, hanem az 
egyes gyerekek egyéni problémáikból 
és felnövésükből fakadó természetes 
viselkedési változásaikból, lázadásaik-
ból. A fő konfliktusa a történetnek az 
egyik diák, Souleymane – nehézségei 
miatt – írástól való viszolygásából, így 
feladatainak teljesítetlenségéből és néha 
meggondolatlan megszólalásaiból és 
gyors haragvásából fakadnak. Emel-
lett általánosak a viták a diákok között, 
akár afrikai országok futballcsapatairól, 
akár a rendőrszakma lényegéről esik 
szó. A tanár ebben a környezetben kivá-
ló indulatcsillapító és különböző embe-
reket, véleményeket elfogadó közegként 
van jelen, ami segíti az osztály egységé-
nek megmaradását. Szerintem ennek a 
filmnek legfőbb üzenete, hogy igazából 
mindannyian emberek vagyunk, nem 
vagyunk annyira különbözőek, mint az 
annyira első ránézésre tűnik, reményt 

nyújtva így ezzel arra, hogy békésen 
együtt élhessünk saját kultúránk és vé-
leményünk elnyomása nélkül egy sok-
színű és szabad világban.

A várnézésünkben, a nézett filmünk-
ben és az olvasott könyvünkben egyesül 
Európa múltja, jelene és jövője, ezek ál-
tal nem csak magunkba nézhetünk, de 
kulturális és közösségi környezetünkbe 
is betekintést nyerhetünk. Az ember 
mindig is szociális fajként létezett, a 
teljesítmények zömét, amiket elértünk 
a tudományokban, művészetekben, épí-
tészetben, törvényhozásunkban, békés 
társadalmak létrehozásában nem egye-
dül és egymástól elkülönítve, hanem 
egyetértésben értük el.

„Ha a sokféleség közös alapot és célt 
talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki 
megőrzi másságát – de egyirányba húz. 
Ez a fejlődés útja az élet minden színte-
rén.” (Müller Péter: Jóskönyv – Ji King 
mindennapi használatra)

Érfalvy Dávid
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BOMovie Extra 3. évad: Filmmítoszok/mítoszfilmek
(a foglalkozások előtti pénteken este)

Houellebecq: Behódolás
A Behódolás fikciós regény a jövő (2022) 
évről. Ami felé szaladunk, s nem biz-
tos, hogy jövőre és úgy fog történni, de 
hogy valami történni fog, az biztos. Pol-
gárháborúra gondolnánk, de dehogy… 
Kiábrándulás, dekadencia, doktori után 
egyhangú, élvezetet nem jelentő, de 
megélhetést biztosító egyetemi oktatás, 
unalmas karrier, kollégák, egyedüllét és 
alkalmi, öncélú szex – ilyen a főszereplő 
élete (a bölcsészeti tanulmányoknak kö-
rülbelül semmi értelmük…, 15; nyolckor 
egy majdnem üres terem előtt beszél-
tem…, 25, kinevezések és karriermoz-
gások…, 27). A franciaországi válasz-
tásokon – a baloldal-jobboldal politikai 
játszóterét meghaladva – győz a Muzul-
mán Testvériség és elindul egy rendszer-
változás, melyben a mérsékelt muszlim 
vallásé lesz a főszerep, és nem tűzzel-vas-
sal, hanem belenyugvással, behódolással 
fokozatosan feláll egy egészen új, nem a 
gazdaságra és a GDP-re, nem a szociális 

ellátórendszerekre alapozott, hanem a 
hagyományokra, vallásra, családra, el-
rendezett házasságra, privát szektorra, 
szakmákra alapozott „formális demok-
rácia”. Az európai elvallástalanodás után 
új vallás jelenik meg, mely ugyanarra 
alapoz, amelyre minden vallás, csakhogy 
valamiért vonzóbb: „a világegyetem ma-
gán viseli az intelligens szándék jegyeit” 
(162), az „iszlám szerint… Isten műve tö-
kéletes, abszolút mestermű” (269). A ka-
rizmatikus muszlim vezető (Ben Abbes) 
egy új Római Birodalmat álmodik meg, 
Európa súlypontját letolja dél felé… A 
behódolás önkéntes: „az emberi boldog-
ság csúcsa a teljes behódolás” (269).  És 
kezdődik egy második, új élet… (Michel 
Houellebebecq: Behódolás. Magvető, 
Budapest, 2020. 311 old.)

Gondolatok a műből: 
– Egy átlagos nyugati ember élete: 

Az emberiség nem érdekelt, sőt undorí-
tott, egyáltalán nem tekintettem testvé-
reimnek az emberi lényeket… (213)

– Irodalmunk: a szemünk láttára 
pusztuló Nyugat egyik legfőbb művé-
szete (11)

– Toynbee elmélete: a civilizációkat 
nem mások pusztítják el: öngyilkosok 
lesznek (263)

– Európa már véget vetett a saját éle-
tének (264)

– A rómaiak biztosan azt hitték ma-
gukról, közvetlenül a pusztulásuk előtt, 
hogy örök életűek… (266)

– A liberális individualizmus… szét-
bomlasztotta az olyan átmeneti struk-
túrákat, mint a haza, a céhek a kasz-
tok, oly mértékben készítette elő saját 
bukását, amikor nekirontott a legvég-

ső struktúrának: a családnak, vagyis a 
népszaporulatnak, ami után értelem-
szerűen eljött az iszlám ideje… (280)

– Nézzünk szembe az igazsággal: 
Nyugat-Európa a szétesés, elrothadás 
olyan szintjére jutott, ahol már nem ké-
pes megmenteni önmagát – ennyiben 
az időszámításunk szerinti V. századi, 
ókori Rómára hasonlít (285)

1. Mi a mítosz? – Federico Fellini: Satyricon 
(1969) // Reisenüchler Sándor: A Nap és a 
Hold elrablása (1968)
§§ élő és/vagy mitikus
§§ nyelv és mítosz
§§ a mítosz viszonya a tudatalattihoz
§§ a mítosz funkciói

2. A filmmítosz – Delmer Daves: Törött nyíl 
(1950)
§§ a mítoszteremtő médium
§§ Amerika nemlétező történelme, a 

western
§§ a mítosz alakulása

3. A mitikus kommersz, a kiárusított mítosz 
– Ron Clements, John Musker: Herkules 
(1997) // Macskássy Gyula, Várnai György: 
Párbaj (1960)
§§ a populáris kultúra viszonya a mítosz-

hoz
§§ nem használt mítosz: mese

4. Magyar ugar, magyar mítosz – Szomjas 
György: Talpuk alatt fütyül a szél (1976) // 
Iványi Marcell: Szél (1996) – 2022. január 
7. péntek 
§§ a filmmítosz Kelet-Európában
§§ mitikus személy-e a betyár?
§§ valódi vagy felülről erőltetett

5. Szemléletváltás – Garth Davis: Mária 
Magdolna (2018) // Ferdinand Zecca: Jézus 
Krisztus élete és szenvedése (részlet, 1907)
§§ a mítosz alakulása 2

§§ a mítosz újramondása a marginális 
karakter felől

§§ múltban játszódik, mának üzen
§§ intellektuális, vagy tudatalatti létező 

(előbbi nem mítosz)
6. De/remitizál – Robert Altman: Buffalo Bill 

és az indiánok (1976) // Homolya Gábor: 
Western (1989)
§§ a mítosz lebontása, a mitikus alak 

földbe döngölése
§§ leépítés után felépítés: a valódi míto-

szunk
§§ színház az egész mítosz? mit kezdjünk 

a mítosz narratív kereteivel?
7. A szuperhősmítosz – M. Night Shyamalan: 

A sebezhetetlen (2000)
§§ miért nézünk szuperhősfilmeket?
§§ honnan ered a szuperhős karaktere?
§§ a ma mítoszában szerepelnie kell a 

szuperembernek?
8. A család válsága – Todd Field: Apró titkok 

(2006) // Norman McLaren: Szomszédok 
(1953)
§§ az amerikai mítosz alapja meginog
§§ mi lép a helyébe, ha eltűnik a legki-

sebb társadalmi sejt?
9. Meséből mítosz – David Lowery: Green 

Knight (2021)
§§ mítoszból mese, meséből fantasy, 

fantasyból mítosz
§§ „zöld”

mintha csak annak előnyei miatt válasz-
totta volna, hogy tudniillik így több fele-
sége is lehet, méghozzá olyan alárendelt 
szerepben, ami inkább a korábbi feleség 
ideálhoz hasonlít, mintsem a tanulni és 
dolgozni vágyó nőhöz. Azt, hogy ezzel 
valódi boldogságra, kiteljesedésre lelt-e 
François, nem tudjuk. Azonban a teljes 
elmagányosodástól talán megmentette.

Összességében számomra érdekes 
és elgondolkodtató volt a mű elolvasása, 
és a szatirikus hangvétel mögött fontos 
kérdéseket véltem felfedezni.

Vikár Míra

Egy másik mű (Obertone: Gerilla) 
hasonló fikció Franciaország végnap-
jairól – ő polgárháborút vizionál. Pol-
gárháború vagy behódolás? Az egyik 
szinte biztos (http://www.balazsgeza.
hu/?p=10199).

Valahol mi is (te is én is, benne va-
gyunk és leszünk). 

Balázs Géza 
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2018–2020 között voltam a Bolyai Ön-
képző Műhely tagja. Tanulmányaimat az 
ELTE Informatikai Karán folytatom, köz-
ben egy szoftverfejlesztő cégénél vagyok 
Sofware Engineer, azon belül webfejlesztő. 
Szabadidőmben is sokat foglalkozom az 
IT-biztonsággal, mobiltechnológiákkal és 
az azokban rejlő potenciállal.

– Méhány éve a BOM egyik diákkon-
ferenciáján A Facebook tudja, mit tettél 
tavaly nyáron címmel tartottál előadást. 
Tényleg tudja? Hiszen például törölhet-
jük is a profilunkat...

Törölhetjük a profilunkat, de attól 
még a Facebook, de más egyéb közös-
ségi médiaplatform is tudja, hogy mit 
teszünk, szeretünk, csak mondjuk nem 
a nevünkkel, hanem egy árnyékprofil 
és annak ID-ja alapján azonosít. Erre 
példa, ha X feltölt egy fotót magáról egy 
rockkoncerten, amin mi is ott vagyunk, 
aztán X meg lesz jelölve egy másik 
rockkoncerten is, így a mi árnyékprofi-
lunk is hozzá lesz kötve ehhez a másik 
együtteshez. Egyszerűsítve így működik.

– A profil törlése – úgy tudom – elég 
macerás. Te tudod, hogyan kell? 

Beállítások és adatvédelem menü-
pont –> A Facebook-adataid –> Felfüg-
gesztés és törlés és a varázsló még csak 
ezután kezd végigvezetni a lépéseken, 
természetesen folyamatosan győzköd-
ve, hogy ne töröljük a profilunkat. Hát 

tényleg nem a leggyorsabb menüpont 
megtalálása, és ha jól tudom, még van 
egy kéthetes idő, amíg ha bármilyen 
apróságot csinálunk a fiókkal (véletle-
nül like-gomb megnyomása), a törlési 
folyamat megszakad.

– A Facebook le tud minket hallgatni?
Előadásomban azt mondtam, hogy 

felesleges neki lehallgatnia, mivel min-
den adatot megadunk magunkról, amit 
a hangból meg tudna szerezni. GPS.
koordináták, kedvenc együttes, bol-
tok, ahol járunk. Ezeket a telefonunk-
ban lévő GPS-ből és a like-olásainkból 
mind tudja. Ezért teljesen fölösleges 
bennünket lehallgatni. 

– Előadásod óta eltelt két év: azóta 
milyen újabb Facebook-jelenségekkel ta-
lálkoztál? 

Facebook azóta egyre több mindent 
megtesz ahhoz, hogy a Ready Player 
One-szerű OASIS-hoz hasonlítson. 
Majdnem minden rivális céget felvá-
sárolt virtuális valóság témában, vagy 
ha azt nem tudta, teljesen lemásolta a 
funkcióit, mint például a Snapchat eltű-
nő képeit és üzeneteit.

– Mit tehetünk, ha rólunk, csalá-
dunkról, iskolánkról, vállalkozásunk-
ról téves vagy egyenesen rosszindulatú 
információkat ad valaki közre? Tudom, 
hogy van a tiltás, de egyszer kipróbáltam, 
nem történik semmi... 

A tiltás alapvetően arra jó, hogy mi 
ne lássuk. A jelentés-gomb hasznos ak-
kor, ha adatokkal visszaélnek vagy árta-
nak. Sajnos a hatalmas mennyiségű tar-
talom, hatalmas mennyiségű munkát is 
generál a Facebook adminjai közt. Ha 
azt vesszük észre, hogy például hamis 
profil él vissza a nevünkkel, a leghasz-
nosabb, ha elküldjük, megosztjuk a pro-
filt ismerőseinkkel, hogy ők is jelentsék 
a profilt. Ez leggyakrabban bejön, any-
nyira, hogy már visszaélés is történt ez-
zel a megoldással, nem is egyszer.

– Ki áll ma nyerésre az információ-
szabadság és a személyes adatok védel-
me küzdelemben? 

Azt mondanám, hogy teljesen fifty-
fifty az állás, mert rengeteg módszer 
van az adataink törlésére, eltüntetésére 
(*https://net-jog.hu/2021/02/11/allami-
adattorlo-szoftver-jon/). Nemrég még 

állami honlap is készült ebből a célból, 
vagy a pár éve elhíresült GDPR is ezt 
szorgalmazza.

– Te is hallottál róla bizonyára, a 
Facebook nagy változások előtt áll, már 
az új nevét is bedobták (metaverzum). 
Mire számíthatunk? 

Szerintem, ahogy egyre jobban nö-
vekszik, egy internet lesz az internetben, 
és ha ez a „metaverzum” nevű fejlesztés 
célba ér, tényleg ott leszünk a sci-fi regé-
nyekből ismert virtuális valóságban.

– Folyamatosan arról győzködjük 
egymást, hogy tudatosan kell használni 
a közösségi médiát. Neked van-e ezzel 
kapcsolatban tanácsod? 

Mindenkinek azt ajánlom, hogy a 
Beállítások és Adatvédelem menüben 
mindenki igényelje egyszer meg, hogy 
mit tud róla a Facebook, egy egész kis 
pofás HTML-formátumban küldik ki 
emailben, amin lehet nézelődni mint 
egy honlapon. Meglepő, hogy az em-
ber egész élete ráfér néhány gigabájtra, 
pedig még a telefonhívásaink időbé-
lyegzése is benne van. Ezen felül hason-
ló helyen, ugyan ott be lehet állítani a 
különböző adatvédelmi beállításokat, 
szerintem érdemes úgy beállítani, hogy 
ne érhesse el mindenki minden posz-
tunkat, képünket. És ezt a kört én a 
Google-fiókban is ajánlom (ott is pár 
giga vagyunk).

Bon-BOM 2022. január, 11. évfolyam 4. 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.

Internet az internetben – pár giga  
az egész életünk
Sörös Csabát kérdezzük
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Ismert és izgalmas decemberi népszo-
kás a Luca-szék-készítés. De hogy ké-
szül? Fontos, hogy ne csak nekiálljunk, 
hanem tervezzük is a munkát. Kilenc 
különböző fafaj felhasználásával, vas 
rögzítőelemek nélkül, több egymás utá-
ni napon kell dolgoznunk rajta, egészen 
karácsony előestéjéig. Mindez csupán a 
kisebbik része a szokásnak. Ennél izgal-
masabb, és egyben kockázatosabb, ha a 
széket használni is szeretnénk. Varázs-
tárgy ugyanis, és ha szenteste az éjféli 
misén felállunk rá a templomban, meg-
láthatjuk, kik a boszorkányok. Azután 
viszont késlekedés nélkül a hónunk alá 
kell csapnunk és rohan-
nunk vele hazáig, kü-
lönben a leleplezéstől 
feldühödött boszorká-
nyok tűzbe vetnek vagy 
széttépnek. Pánikba 
esni azonban nem kell. 
Bizonyos trükköket al-
kalmazva nagyobb az 
esélyünk a túlélésre. Ha 
zsebünkbe előre mákot készítettünk be, 
és azt a menekülés közben elszórjuk, a 
boszorkányok fel kell, hogy szedjék. Az 
utolsó szemig, persze. Hazaérve azért 
a kályhába vetjük a sokat látott széket, 
nehogy ránk találjanak a szarvakat vi-
selő, velejéig gonosz nőszemélyek.

Kié lehetett a szokás?

Mircea Eliade vallástörténész ausztrál 
törzseknél azt tapasztalta, hogy „egyes 

mítoszok szerint a jelenleg a férfiak ha-
táskörébe tartozó beavatási szertartások 
eredetileg a nőkébe tartoztak”. A nemek 
közti hatalmi helyzet átfordulásával a 
férfiak vallási területén is dominánssá 
válhattak, sőt ellentétbe kerülhettek a 
nőkkel, s talán saját hiányzó rítusaik 
pótlására kisajátítottak néhányat a má-
sik nem szertartásai közül. 

Alkalmazható-e itt Eliade ausztrál 
tapasztalaton alapuló tétele? A hie-
delemmondákból tudjuk, hogy Luca 
nőnemű, Dömötör Tekla Artemiszhez 
és Demeterhez hasonlítva istennőnek 
nevezi. Téli napfordulós ünnepét szüle-

tésről, ezáltal a szülésről szól. A népszo-
kások nagy része erősen kötődik a női 
lét lényegéhez: egyes női munkák tiltása 
(varrás, mosás) és másokra való bizta-
tás (fejtés), szerelemjóslás, termésjóslás. 
Mindezek ismeretében kakukktojásnak 
tűnik a legények boszorkánylátása. 

Milyen szakrális jelentése lehetett 
Luca székének? Frankovics György nép-
rajzkutató a ma ismert szokásról azt írja, 
hogy férfiak beavatási szertartásának 
maradéka. Mivel legények álltak fel a 

A mitikus bába és az ő széke

Ábra: Ókori példa szülőszék alkalmazására. (Mutemwia egyiptomi királyné életed ad 
III. Amenhotep fáraónak. Részlet a luxori születés templom relief sorozatából. Forrás: 
Lepsius-Projekt. Közkincs a szerzői jogi védelmi idő lejárta miatt.)

Közszolgálati kulturális-nyelvi értékek és tartalmak 
Szakújságíró-tanfolyam, workshop, képzés
A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda szakújságíró-tanfolyamot, workshopot, képzést 
hirdet meg. A program célja: A közszolgálatiság meghatározása, a közszolgálati (mi-
nőségi) kulturális és nyelvi tartalmak meghatározása. A közszolgálati nyelvi etalon 
(elvárás) kérdése. Az ezzel kapcsolatos többféle megközelítés: kulturális (irodalmi, mű-
vészeti) és nyelvi példákkal. 
A tanfolyam két kategóriában, online valósul meg.
A tanfolyamok tematikája, az előadók és az előadások időpontjai:

Bon-BOM (elsősorban kezdőknek, középiskolásoknak, egyetemistáknak)

Az előadó neve Az előadás címe Az előadás időpontja

Minya Károly A jó stílus 2021. december 2. (csütörtök) 18.00–18.30

Zala Orsolya Az újságkészítés műhelytitkai 2021. december 9. (csütörtök) 18.00–18.30

Balázs Géza Műfajelmélet 2021. december 16. (csütörtök) 18.00–18.30

Balázs Géza Egy jó cikk alapvető ismérvei 2021. december 29. (szerda) 18.00–18.30

Minya Károly Tipikus nyelvi hibák 2022. január 6. (csütörtök) 18.00–18.30

Minya Károly Tipikus helyesírási hibák 2022. január 13. (csütörtök) 18.00–18.30

Minya Károly A bulvárstílus jellemzői 2022. január 20. (csütörtök) 18.00–18.30

Minya Károly A címadás 2022. január 27. (csütörtök) 18.00–18.30

E-nyelv Magazin (egyetemistáknak, szakújságíróknak)

Az előadó neve Az előadás címe Az előadás időpontja

Minya Károly Ki beszél helyesen? Internetes 
támogatás a nyelvhasználatban 2022. február 3. (csütörtök) 18.00–18.30

Szayly József A közszolgálatiság kérdései 2022. február 10. (csütörtök) 18.00–18.30

Arató Balázs A közszolgálatiság jogi ismérvei 2022. február 17. (csütörtök) 18.00–18.30

Arató Balázs A sajtó jogi szabályozása 2022. február 24. (csütörtök) 18.00–18.30

Balázs Géza Az érdekesség esztétikája 
(publicisztikai stílus) 2022. március 3. (csütörtök) 18.00–18.30

Balázs Géza Szakújságírás 2022. március 10. (csütörtök) 18.00–18.30

Minya Károly–Barta Éva Korrektúra hagyományosan és 
digitálisan 2022. március 17. (csütörtök) 18.00–18.30

Minya Károly Nyelvművelő babonák 2022. március 24. (csütörtök) 18.00–18.30

A programhoz kapcsolódik a 2022 márciusában, várhatóan Berettyóújfaluban rende-
zendő szakmai hétvége. 
Mindkét tanfolyam előadásaihoz egy rövid vázlat készül, amelyet a résztvevők minden 
előadás után megkapnak.
Mindkét tanfolyam Microsoft Teams alkalmazással zajlik le, ennek a belépési linkjét 
minden jelentkezőnek elküldjük.
A program végén az eredményes résztvevők igazolást kapnak. 
Regisztrálni a www. bolyamuhely.hu és az e-nyelv.hu honlapokon lehet! 
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2022. január 8. – A magyar vidék. Olvas-
mány: Galgóczi Erzsébet: Vidravas, Film: 
Talpalatnyi föld (Bán Frigyes), Zene: Ko-
dály Zoltán: Székelyfonó (részlet), Vers: 
Áfra János: falu mélyén

Talpalatnyi föld 

A Talpalatnyi föld 1948-ban bemutatott 
magyar filmdráma Bán Frigyes rendezésé-
ben, Mészáros Ági, Szirtes Ádám és Mol-
nár Tibor főszereplésével. Forgatókönyv-
író: Szabó Pál, Dallos Sándor. Esküvő 
van a faluban, a vőlegény a gazdag Zsíros 
Tóth Ferke, a menyasszony a szemrevaló, 
de szegényparaszti családból származó 
Juhos Marika, aki csak azért vállalja a 
házasságot, hogy eladósodott szüleit meg-
mentse a földönfutóvá válástól. Amikor 
szerelme, Góz Jóska megjelenik a lakoda-
lomban, mégis megszökik vele. A fiatalok 
éjjel-nappal dolgoznak, hogy a válás költ-
ségét előteremtsék. Jóska háromszor pró-
bálkozik (kubikosság, zöldségtermesztés, 
kútépítés) mindhiába. A Talpalatnyi föld 
még 1930-ban játszódik, a gazdag parasz-
tok (kulákok) és a kizsákmányolt zsellérek 

szembenállását ebbe a periódusba vetíti 
vissza a történet, de már a kisembert nyo-
morgató bank motívuma is megjelenik, a 
fináléban pedig Góz Jóska és sorstársai 
szó szerint fellázadnak az erőforrásokat 
kisajátító uraságok ellen. A cselekmény 
sematikus vonásai és a kötelező „vörös 
farok” (szabadul: 1945 március) ellenére 
a film képes azonosulásra méltó főszerep-
lőket és átélhető, emberi konfliktusokat 
teremteni. Programfilmnek szánták a Tal-
palatnyi földet, de már kötődik az olasz 
neorealizmus humanista szellemiségéhez 
is, nem kis részben az expresszív beállítá-
sokkal és nagyközelikkel dolgozó Makay 
Árpád operatőrnek, illetve az itt debütáló 
Szirtes Ádám elemi erejű, ösztönös ala-
kításának köszönhetően. A Talpalatnyi 
földet tartották az első szocialista filmnek, 
igyekeztek az ország minden szegletében 
levetíteni. De joggal lehet a fordulat előtti 
nagy humanista klasszikusok, az Embe-
rek a havason, az Ének a búzamezőkről és 
a Valahol Európában rokondarabjának is 
tekinteni. Az „Élni kell!” a film talán leg-
erősebben visszhangzó kijelentése.

A BOM januári tanulmányi napjának programja

székre éjfélkor, feltehetőleg olyan próba 
volt, amelyet a felnőtté avatáshoz, vagy 
a titkos férfitársaságba való felvételhez 
kellett teljesíteni. Fogadjuk el ezt, majd 
tegyük fel, hogy a szokás beavatásjellege 
a nőknél is megvolt még.

Mire való ez a szék?

Először vizsgáljuk meg a szék a szim-
bolikáját. Marija Gimbutas könyvében 
számos (pl. a Vincsa kultúrából fenn-
maradt), széken ülő nő agyag mását 
mutatja be úgy, mint trónoló isten-
nőt, és akinek legfontosabb szerepe 
és megnyilvánulása az anyai lét. Ő a 
Nagy Anya, mivel nem csak a közös-
séget alkotó egyének generációit, de a 
természetet, a világegyetemet is újra és 
újra megszüli, létrehozza, megújítja. Ha 
Gimbutas elméletét kritikusan kezeljük 
is, az ábrázolt személyeknek különleges 
társadalmi szerepe biztosnak tűnik, és 
azt látjuk, hogy a szobrászok ezt leg-
hangsúlyosabban a székkel fejezték ki. 

Státusszimbólum volt tehát, hatalmi 
jelkép, amely önmagában képes Nagy 
Anyaként meghatározni valakit. Ezzel 
magyarázható, hogy a férfiak éppen ezt 
a rítust és tárgyat vették el, miközben 
például a szerelemjóslást és az időjós-
lást továbbra is „megengedték” a nők-
nek Luca napkor. Milyen szék lehet az, 
amelyen a „mindent szülő” mitológia 
nőalak ül? Véleményem szerint szülő-
szék, amely a szülések elengedhetetlen 
kelléke volt. Guggolva vagy ülve kitolni 
az újszülöttet ugyanis előnyösebb, mint 
fekve, egyrészt a női anatómia, másrészt 
a gravitáció segítő hatása miatt.

Kiről szól a történet?

Eliade beavatási elmélete szerint a rí-
tusok lényege, hogy újrajátsszák a ősök 
cselekedeteit. A rítusnak tehát egy vagy 
több történet, mítosz az alapja. A Nagy 
Anya talán varázserejű szülőszéket ka-
pott valakitől, vagy készített magának, 
szülése így sikeres volt. Ezért ezt rituáli-
san meg kell ismételni minden olyan nő 
esetében, aki első gyermekét várja. Így 
nyerhet beavatást a terhesség, a szülés és 
a születés misztériumaiba. 

Fennmaradt-e ilyen történet? Dö-
mötör Tekla tanulmánya adhat választ 
erre. Szerinte a Kárpát-medencei népek 
Luca-hiedelmei az antik Lucina alak-
jához is kapcsolódnak. Lucina Juno is-
tennő egyik alakváltozata, a születésnél 
segédkező „szent bába”, akit a szülő nők 
segítségül hívtak. Nem csak az emberek, 
hanem az isten Aion születésénél is se-
gédkezett, a mítosz szerint. Aion alakja 
a ciklikusan értelmezett időhöz kapcso-
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Héra Bálint: „Szombathelyen születtem 
és nőttem fel. Római kori Ízisz-templo-
ma révén a város – szinte észrevétlenül 
– megtanított rá, hogy az isten nem csak 
férfi, de nő is lehet. Az épület alatt talált 
csontok arról árulkodnak, hogy a medve 
az Ízisz-kultusz része lehetett. Ez fontos 
kapcsolódási pont a magyar hitvilághoz, 
s egyre közelebb kerül hozzám is valami, 
amit az istennő szellemiségének nevez-
hetnék. A Bolyai Műhely azáltal határozza 
meg személyiségemet, hogy itt – ma már 
alumnusként – tanulhatom, gyakorolha-
tom és megfigyelhetem az önkifejezés 
formáit.

lódik, az állandóságot, a határtalansá-
got, a rituális visszatérést képviseli. Így 
Lucina naptári ünnepe az évkezdésre, 
tehát a téli napforduló körüli időre es-
hetett. A rítus forgatókönyve egyszerre 
szól az istennő múltbeli tettéről és az azt 
ugyanúgy megismétlő bábáról. Lennie 
kellett tehát egy vagy több olyan nőnek 
a közösségben, akik avatottként a kel-
lő varázserővel és a szükséges tudással  
rendelkeztek a beavatás megvalósítá-
sához. Alakjukat, sőt nevüket, mint 
például a gyimesi Babba Mária, a mi 

vasorrú bábánk, vagy a szláv Baba Yaga, 
megőrizték a hiedelmek és népmesék.



KORTÁRS 
HANGON ’22
NEMZETKÖZI  IRODALMI  PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Nemzetközi irodalmi pályázatunk vers és kispróza műfajban 
kínál lehetőséget tehetséges hallgatóknak.

Célkitűzésünk, hogy a Kárpát-medencében magyar nyelven tanuló egye-
temi hallgatóknak anyanyelvápoló tehetséggondozó fórumot biztosítsunk.

ZSŰRI értékelés, alapján megjelenés a pályázat 
költészetnapi válogatott kötetében.

LAPDÍJ Megjelenés rangos irodalmi lapokban: Pozsony: Irodalmi Szemle, 
Opus SZMIT irodalmi folyóirat, Előretolt Helyőrség irodalmi folyóirat Felvidéki 
melléklete, Újvárad irodalmi művészeti folyóirat Nagyvárad, Helikon irodalmi 
folyóirat Kolozsvár, Előretolt Helyőrség irodalmi folyóirat Erdélyi melléklete, 
A Vörös postakocsi irodalmi művészeti, kritikai folyóirat Nyíregyháza, Agria 
Irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat, Eger, Előretolt Helyőrség irodalmi 
folyóirat Magyarországi melléklete, Spanyolnátha Művészeti folyóirat Miskolc. 

KORTÁRS HANGON Kreatív Írásművészeti Műhely
Fiatal költők, lapszerkesztők segítségével gyakorlati munkára épülő 
tematikával egyénre szabott írói költői feladatokkal írástechnikai 
szakmai ismeretek elmélyítése, ismerkedés a megjelenés feltételeivel.

MEGJELENÉS

A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE:
2022.FEBRUÁR 6. ÉJFÉLIG!

HATÁRIDŐ

Érvényes hallgatói jogviszony

Pályázni kizárólag első közlésre szánt írással lehet!

A pályázó hozzájárul, hogy beválogatása esetén műve(i) térítésmentesen 
megjelenhessenek a Kortárs Hangon ’22 válogatott költészetnapi kötet 
nyomdai kiadásában, illetve szabad hozzáféréssel feltöltésre kerüljenek az 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem repozitóriumába. A nyomtatott kötetet 
minden pályázó és egyeteme térítésmentesen megkapja.

Pályázni maximum két alkotással, művenként két 
oldal terjedelemben (arial betűtipus 12 méret)lehet.
CÍM: kortarshangon@uni-eszterhazy.hu; 

PÁLYÁZATI  FELTÉTELEK

Magyar Írószövetség  
Részvételi lehetőség 2 fő részére térítésmentesen a Tokaji Írótáborban.

Erdélyi Magyar Írók Ligája
Részvételi lehetőség 2 fő részére térítésmentesen Erdélyben  az EMIL 
Írótáborában.

Szlovákiai Magyar Írók Társasága
Részvételi lehetőség 2 fő részére térítésmentesen a
SZMÍT Írótáborában.

A régió 10 rangos irodalmi lapja 
Lapdíjat ad az általa választott pályázónak: megjelenteti a díjazott írását!

DÍJAK

PÁLYÁZATUNK MEGHÍVÁSOS: Eger, Miskolc Nyíregyháza és Felvidék, Kárpátalja, Erdély magyar egyetemein 
tanuló magyar hallgatók részére szól. 

Gála: 2022. április 11. hétfő
Eredményhirdető Gála, élő, egyenes Tv közvetítéssel Egerből, a Líceumból, 
Kreatív Írásművészeti Műhely személyes részvétellel Tiszabábolnán.

Kreatív Írásművészeti Műhely 
2022. 04. 11-14. - 2022. augusztus 22-28.

GÁLA ÉS KREATÍV MŰHELY


