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Bon-BOM 2022
 § Január: Bolyai-díjat kapott Karikó Ka-
talin – Houllebecq: Behódolás – Lau-
rent Cantet: Az osztály – Internet az in-
ternetben. Sörös Csabát kérdezzük – A 
mitikus bába és az ő széke

Szakújságíró tanfolyam (2021. decem-
ber–2022. március)

 § Február: IV. alumnus hétvége – Gal-
góczi Erzsébet: Vidravas – Miért nem 
megyek sítáborba? – Téli álmot alud-
tunk egykor? – Dede Éva és Kövér 
Gábor: Szálak – A művészet és a nyelv 
születése

 § Március: Szocializáció és szociá-
lis szorongás a Covid-19 árnyékában 
– Rocco és fivérei – A Rozsdatemető 
színpadi adaptációja – Cezanne-tól 
Malevicsig – Egy magyar pszichológus 
hallgató a Limerick Egyetemen – Meg-
halt Alexander Brody

Tudományos újságírás hétvége egye-
temistáknak, Berettyóújfalu, 2022. már-
cius 25–27.

 § Április: Icsa Vivien Belső zajok című 
kiállítása – Nemzeti Színház: Agón – 
Dürrenmatt-vázlatok

Színház az egész világ és… Magyar 
nyelv heti megnyitó a Nemzeti Szín-
házban, 2022. április 14.

 § Május: „Énidő”: napindítás könyvek-
kel – A közös olvasásról, a lusta és a 
turista olvasóról Asszonyi Krisztina 
és Szeberényi Ferenc – 15 legfontosabb 
könyvem a lakatlan szigetre – A Kiván-
dorlók című filmről – Ötven kultúra, 
ötven regény

A hetedik! Online-tanulmányok hall-
gatói konferencia, 2022. május 27. 

 § Június: A Bosch-kiállításon jártunk – 
MIR, a béke nevében: Kunt Anna kiál-
lítása

Tanévzáró a Római-parton 2022. jú-
nius 18. 

 § Szeptember: Új mentortanárok, új év-
folyam – Valósághajlítás: „Az egyetemi 
campusok sötétsége” – Salamon Kon-
rád, az első zamárdi szabadegyetem 
(2021) vendége – Mesék dalokról (Héra 
Bálint sorozata) – Tóth Rita emlékére – 
Szezon végi hálaadás Zamárdiban

Valósághajlítás, összeesküvés-teó-
riák, (ön)becsapás – Zamárdi szabad-
egyetem és befogadó tábor, 2022. szep-
tember 23–25.

A hetedik! A BOM 16. Esszencia-kö-
tete

 § November: Valósághajlítás vagy mí-
melés? – Októberi tanulmányi nap – 
A világ elmúlt egy (?) éve képekben: 
Bolyaisok a World Press fotókiállíáson

Évzáró házibuli a BOM-ban, 2022. 
december 9. 

2023
 § Havonta tanulmányi nap és Bon-BOM
 § V. alumnus-hétvége
 § Valósághajlítás – gyalogos konferencia 
 § Bábel: Zamárdi szabadegyetem és befo-
gadó tábor

A címlapon Kunt Anna Christmas2022 című 
karácsonyi üdvözlőlapja. Kunt Anna, a BOM 
korábbi hallgatója minden évben elkészíti kará-
csonyi képeslapját. A Bon-BOM 2013. karácso-
nyi számának címlapján szerepelt először képe, 
majd a 2021. decemberi számban a vele készült 
interjú mellett közöltük az összes karácsonyi 
képeslapját. 

Távol maradni a nőktől  
és magasra jutni – egy jelenet 
Kazantzakisz életfelfogásából

„A test megkönnyebbült,  
elégedett volt, mint az állat, amely 
elment vadászni...”

Amennyire szimpatikus Kakojannisz 
Zorba the greek című filmjében Zorbász 
karakterének vidámsága, lendületessége, 
őszintesége, annyira zavarónak érezhetjük 
a fiatal „angol” bányatulajdonos határo-
zatlanságát, visszafogottságát, esetenkén-
ti erőtlenségét. Mégis érdekes és fontos 
beszélgetés bontakozott ki a film után 
arról, miért viselkedhetett így. Többeket 
szinte már bosszantott a falu vonzó és fi-
atal özvegyével szembeni félénksége, de a 
kettejük „egymásra találását” bemutató 
jelenetet mégis úgy értelmezték, ahogy 
(valószínűleg) a film is sugallja: szexuális 
betljesülésként. Nekem viszont, a szemé-
lyiségfejlődések irányából nézve, hiányzik 
a filmből az explicit ábrázolás.

Máshogy gondoltak a vásznon megjele-
nő szexualitásra a hatvanas évek rendezői, 
persze, mint a maiak. Ezen felül pedig, a 
film így próbál hű maradni, a film alapjául 
szolgáló regényhez. Nikosz Kazantzakisz 
Zorbász a görög című könyvében ugyan-
is épp ott ér véget szöveg, mint a jelenet a 
filmben, és az író a teljes műben tartózko-
dik a szexuális aktus akár testi, akár érzel-
mi részletezésétől.

Mégis elgondolkodtató, hogy az angolt 
játszó Alan Bates és az özvegyet alakító 
Irene Papas ugyanazokat a ruhadarabokat 
viseli a reggeli ébredéskor az ágyban, mint 
amiket a megelőző jelenet végén. Mintha 
belealudtak volna elnyúló első ölelésükbe. 
De a beszélgetéskor valaki arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a kamera közelről mutatta, 
amint Bates nő hátát simogatni kezdő ujjai 
hirtelen, szorongón ökölbe záródnak. Lát-
tunk-e előzőleg szenvedélyes jeleneteket 
Bates és Papas között? Szerintem nem, és 
mivel nőkhöz való viszonyáról alig derül 
ki valami (kivéve, hogy egyedülállónak 
vallja magát), felmerül, hogy egyáltalán 
vonzódott-e hozzájuk.

Kazantzakisz azonban választ ad erre a 
felvetésre, amikor regényében elénk tárja 
a történetet elbeszélő angol férfi gondo-
latait: „A test megkönnyebbült, elégedett 
volt, mint az állat, amely elment vadász-
ni, zsákmányt szerzett, evett (...).” Kiderül 
a regényből az is, hogy azért láttuk visz-
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szahúzódónak a filmbeli karaktert, mert 
Buddha tanítását követve igyekszik kéz-
ben tartani, visszaszorítani vágyait.

Úgy, hogy ismerem a regényt is, szerin-
tem a film művészien adja vissza annak 
hangulatát, van azonban egy szembetű-
nő eltérés: a krétai kocsmai jelenetben 
Kakojannisz megpróbálja valódi ember-
ként ábrázolni a fiatal özvegyet. Láthatjuk 
eltökéltségét, miközben belép a kicsiny 
kocsmát kitöltő férfitömegbe, és bátor-
ságát meg erejét, mikor szembenéz ve-
lük. Romantikába hajlik, amikor Bates és 
Papas tekintete itt először, és egy pillanat-
ra elveszik egymásban. A rendező szinte 
már-már dacol Kazantzakisszal, aki a nő 
érzéseiről és jelleméről jóformán semmit 
sem ír. Történetében csak a kocsma abla-
kán át nézik hőseink és a többi férfi, ahogy 

elhalad az épület előtt. Zorbász és az angol 
csupán ezen élmények hatására, kizárólag 
megjelenése alapján ítélik meg és hamaro-
san meghódításáról kezdenek értekezni.

Az angol úr is, Zorbász is maga Ka-
zantzakisz. Néhány tekintetben talán ki-
figu rázza ezeket az önmagához képest 
szélsőségesen megrajzolt személyiségeket, 
abban viszont sajnos nem, hogy mind-
ketten lealacsonyítón viszonyulnak a női 
nemhez. Zorbász hagyományosan és ki-
mondva, az angol spirituálisan és csak 
gondolataiban ugyan, de aszketikus tö-
rekvései nem magyarázzák a női értékek 
figyelmen kívül hagyását.

Kazantzakisz önéletrajzát olvasva 
pedig csak megerősödtem ezen vélemé-
nyemben. Édesanyjáról mély lelki részle-
tességgel és rokonszenvvel beszél, ugyanez 

viszont hiányzik szerelmeinek bemuta-
tásából. „Azt hiszem ez volt négy athéni 
diákévem legnagyobb öröme. Női lehelet 
nem homályosította el a levegőt, amelyet 
beszívtam” írja. Ennek ellenére a Jelentés 
Grecónak őszinte és érdekfeszítő vallomá-
sok gyűjteménye egy kalandokban bővel-
kedő életről.

Felhasznált irodalom:
Nikosz Kazantszakisz: Zorbász a gö-

rög. Európa. Budapest, 1998; Nikosz 
Kazantszakisz: Jelentés Grecónak. Gon-
dolat. Budapest, 1970.

Héra Bálint

Karácsonyi  
eklektika

Egy jó film ismérve, hogy jó beszélgetése-
ket generál. Egy nagyszerűé az, hogy ezt 
teszi akár 60 év távlatából is, hogy tud 
aktuális lenni, hogy gondolatébresztő, 
hogy provokál. A Zorba ilyen film, amit 
legutóbb a bolyaisokkal néztünk és 
vitattunk meg. A beszélgetések során újra 
és újra kiderül, hogy ugyanazt mennyire 
másképp látjuk attól függően, hogy kik 
vagyunk, mit hordozunk magunkban, mit 
viszünk a foglalkozásra, milyen hátteret, 
tapasztalatot, szakértelmet, beállítottsá-
got, nézőpontot vagy éppen csak kedvet. 
Ezek a szűrők pedig annyira egyediek, 
mindannyian annyira egyediek vagyunk, 
hogy szükségszerűen mást jelent ugyanaz 
a jelenet, ugyanaz a mondat vagy szó.

A Zorba kapcsán így kerültek elő jel-
zők mint a szexista, optimista, sokkoló, 
undorító, zseniális, pesszimista, abuzív, 
frusztráló vagy éppen az aktuális. Mert 
vannak örökérvényű dolgok, az élet nagy 
kérdései: menni vagy maradni, cselekedni 

vagy tétlennek maradni, kimondani vagy 
magunkban tartani, de ott a hiúság, az 
öregedés, az elmúlás kegyetlen valósága, 
meg az hogy valaki át tud-e lépni a saját 
árnyékán, tud-e fejlődni. A Zorba mindezt 
érinti és még többet, és ha válaszokat nem 
is ad, elgondolkodtat és nagyszerű alkal-
mat teremt az értelmezések megosztására, 
ütköztetésére. Legalább három órán ke-
resztül próbáltunk értelmezni egyes jele-
neteket, mondatokat, a film által felkínált 
helyzeteket. Az eszmecserébe aztán szinte 
észrevétlenül belekeveredett az olvasmány 
(Andreï Makine: A francia hagyaték), és 
oda-vissza repkedtek a gondolatok, vo-
nódtak a párhuzamok a kettő között. 
Aztán néhány percre karácsonyi eklekti-
kát csempészett a szobába a zene, a vers 
alapján pedig az emberi sorsokról, illetve 
a létezésről beszélgettünk. Nekem itt vált 
világossá, hogy bár ma sem járunk majd 
a dolgok végére, nem tudjuk meg miért 
vagyunk itt (vagy hogy honnan jöttünk), 
azért olyan jó, hogy vagyunk. Jó hogy má-
sok vagyunk, hogy együtt vagyunk és le-
gyünk legközelebb is.

Varga Krisztián

Identitásunk alakulása  
egy külföldi tapasztalat  
tükrében

„Míg itthon főként zöldfűszereket 
használok, kint a mindennapjaim 
részévé vált a pirospaprika…”

Az előző BOM-alkalmon a „kettős-iden-
titás” volt a középpontban. A beszélge-
téseink közepette szóba került, hogy az 
identitás kettőssége, vagy akár csak az, 
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A Nemzeti Színház játszik 
klasszikus nagyszínházi darabokat, 
kamaradarabokat, tart kísérleti, 
összművészeti előadásokat, s 
rendszeresen kivonul – iskolákba viszi 
a klasszikus művek egyórás iskolai 
változatát, valamint nagyszabású, 
karneválszerű előadásokat szervez 
szabad téren, nagy csarnokokban. 

Mint most, 2022. október 20-án az eddigi 
legnagyobb, közel hatezer nézőnek szóló 
Egri csillagok bemutatót az MVM Dome-
ban.  A Nemzeti egyes előadásai előtt „rá-
hangoló” beszélgetéseken vehetnek részt 
az érdeklődők, mint most is, köztük szá-
mos bolyaissal. A monstre Egri csillagok 
azonban ennél többet is érdemelt, ezért Az 
élő Gárdonyi címmel „ráhangoló” konfe-
renciát szervezett a színház a Petőfi Kul-
turális Ügynökség Kazinczy Műhelyével, 
a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel 
és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társaságával karöltve. 

Ahogy a címből is kitetszik, a konfe-
rencia célja Gárdonyi Géza alakjának és 
művészetének élményszerű megközelítése 
volt. Dr. Pálfi József református lelkipász-
tor, a nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem rektora személyes hangú esszé-
ben idézte fel máig ható kisgyermekkori 
találkozását az Egri csillagokkal:

Tudom, hogy az Egri csillagok nélkül 
ma nem az a zarándokúton levő ember 
lennék, aki vagyok. Alapeszméi ma is 

meghatároznak, belém épültek. Egészsé-
ges és egyáltalán nem dogmatikus „népi-
keresztyénsége”, majdhogynem misztikus 
hite (emlékezzünk a cigányasszony Do-
bónak mondott madaras-angyalos javas-
latára) és a magyar néplelket jólismerő, 
legnagyobb magyar filozófusi (bölcs-eszű) 
gondolkodása, bennem ma is megállnak. 
Ma is művel és őrizni tanít értéket, mérté-
ket. Azok a „csillagok”, az egy, örök, igaz 
és egyetemes Isten közelébe és közvetlensé-
gébe hozva tanítanak az élet és az ember 
méltóságának tiszteletére, a morális érték-
rend megőrző tiszteletére és megbecsülésé-
re, a becsületes kiállásra és kitartásra, a 
jóban hitt küzdelem győzelmére. És mert 
az „egri csillagok” nem korszakos hulló-
csillag-sztárok, ezért ma is fénylenek és 
örök-értékrendszerinti példát mutatnak 
és adnak.

A konferenciára eljött Keller Péter, 
Gárdonyi dédunokája, aki gépészmérnök 
létére rendkívüli odaadással és érzékeny-
séggel ápolja Gárdonyi Géza emlékét. 
Gárdonyi fia, Gárdonyi József Az élő Gár-
donyi címmel írt könyvet, a dédunoka Az 
élő Gárdonyi-arc című munkájában cá-
folni kívánja a Gárdonyival kapcsolatos 
előítéleteket, mármint, hogy szégyellte 
volna a Göre Gábor-történeteket, vagy 
egri „remete” lett volna. Kiemelte ma-
gyarságát, vallásosságát, melynek egyik 
bizonyítéka történelmi trilógiája: A lát-
hatatlan ember, Az isten rabjai és az Egri 
csillagok. A kereszténység tanítását egy 
páratlanul tömör lánckövetkeztetésben 
ragadta meg:

ha az ember több időt tölt el külföldön, 
vajon erősíti vagy éppen, hogy gyengí-
ti az identitásunkat? Ahhoz, hogy erről 
gondolkodhassunk, fontosnak tartom 
definiálni az identitás fogalmát. Pszicho-
lógiai szempontból az identitás kialakulá-
sa (Atkinson és Hilgard megfogalmazása 
szerint) önmagunk meghatározásának 
aktív folyamatát jelenti, mely az egészsé-
ges pszichoszociális fejlődés szerves része. 
Ez alapján azonban az identitás fogalma 
sokrétű, hiszen beszélhetünk többek kö-
zött énidentitásról, személyes identitásról, 
nemzeti identitásról, szociális identitásról, 
szexuális identitásról. Ezért roppant nehéz 
a kérdésre, hogy egy adott helyzet, tapasz-
talat gyengíti vagy erősíti az identitásun-
kat, általános érvényű választ adni. Ez 
ugyanis rögtön újabb kérdést vet fel: Me-
lyik identitásunkat? Egy külföldi tartóz-
kodás például gyengítheti a nemzeti iden-
titásunkat abban az esetben, ha külföldön 
olyan oldalunkat ismerjük meg, mellyel 
eddig még nem találkoztunk. Ugyanak-
kor ez az élmény énidentitásunkat gazda-
gíthatja azáltal, hogy úgy érezzük sokkal 
inkább önazonosak lehettünk a külföldön 
tapasztalt viselkedésünk során, mint a 
megszokott környezetünkben. Ezért egyik 
válasz sem hamis a kérdésre. Sőt, önma-
gunk megtapasztalása egy új helyzetben, 
például egy idegen országban, ahol idegen 
nyelvet kell használnunk, akár teljesen 
egyéni lehet. Míg az egyik embernek gaz-
dagíthatja, erősítheti addig kialakult iden-
titását, a másiknak gyengítheti azt.

Végül röviden egy személyes példát sze-
retnék leírni az identitás megtapasztalásá-
ra. Az előző félévet Írországban töltöttem 
Erasmus ösztöndíj keretében, így volt le-
hetőségem rá, hogy egy idegen országban 
tapasztaljam meg önmagamat. Nagyon 

érdekesnek találtam azt, ahogy nemzeti 
identitásom esetenként megmutatkozott. 
Ilyen volt, hogy főzési szokásaim megvál-
toztak itthoni étrendemhez képest. Míg 
itthon főként zöldfűszereket használok, 
kint a mindennapjaim részévé vált a pi-
rospaprika, és egyébiránt is jellemzően 
magyaros ételeket készítettem. Nagyon 
érdekes volt számomra, hogy úgy tűnik a 
külföldi légkör felerősítette az itthoni ízek 
iránti vágyamat, ami talán a „honvágy” 
kifejeződése is lehetett.

Összességében tehát az identitás egy 
olyan komplex fogalom, melynek egyes 
részei különbözőképpen alakulhatnak az 
új tapasztalatokon keresztül. Az pedig, 
hogy egy adott helyzet hogyan hat az em-
berek identitására, egyénenként és élet-
helyzettől függően is eltérést mutathat.

Vikár Míra

Az élő Gárdonyi – az Egri csillagokra 
hangoló élménykonferencia 



9

Az emberiség története öt mondatban:
A világosság szülte az életet.
Az élet szülte az akaratot.
Az akarat szülte a bűnt.
A bűn szülte a szenvedést.
A szenvedés szülte a szeretetet.
Bár csak alig több mint egy évig ta-

nítóskodott Gárdonyi Devecserben, a 
devecseriek büszkén őrzik emlékét: ne-
vét viseli egykori iskolája, előtte szobra 
áll, Gárdonyi irodalmi társaság alakult, 
hálózattá szerveződnek a Gárdonyi-tele-
pülések. Erről számolt be fényképes elő-
adásában M. Mester Katalin tanító, hely-
történész, aki kinyomozta és rekonstruálta 
a Gárdonyi Géza Devecserben született 
Fel, nagy örömre című katolikus kará-
csonyi népénekének szövegváltozatait. A 
Magyar Nyelvőr őszi számában jelent meg 
erről tanulmánya. 

Bartal Csaba történész, a Múlt-kor 
című folyóirat főszerkesztője az 1969-ben 

született legendás Egri csillagok című film 
kulisszatitkait elevenítette fel korabeli film-
részletek és szereplők emlékezésével. A 
hosszabb filmből 16 perces részletet láthat-
tak a konferencia résztvevői. Kedves részlet, 
ahogy a két kisgyereket, Gergőt és Vicuskát 
alakító szereplő negyven évvel később visz-
szaemlékezik a kalandos forgatásra; illetve 
izgalmas filmtörténeti adalék és kordoku-
mentum, ahogy a színészek mesélnek a for-
gatásról, a néphadsereg közreműködéséről, 
Várkonyi Zoltán rendezőről.

Balázs Géza egyetemi tanár, a kon-
ferencia ötletadója Gárdonyi nyelvmű-
vészetéről beszélt. Gárdonyi rendkívül 
tudatos író: hat nyelven beszélt, számos 
tájszólást ismert, titkosnyelvet szerkesz-
tett, nyelvesztétikai nézeteit többek között 
a Titkosnaplóban is kifejtette. Emellett 
gyakorlati nyelvművelő tevékenységet 
is végzett – erről tanúskodik Magyarul 
így! című munkája. Tevékenysége meg-

alapozta Kosztolányi Dezső nyelvművelő 
mozgalmát. Csak az Egri csillagokat négy-
szer pontosította, dolgozta át. Rendkívüli 
nyelvi igényessége, színessége, gazdagsága 
megérdemelné, hogy készüljön egy Gár-
donyi írói lexikon. 

A PKÜ Kazinczy Műhely Élő magyar 
óra című, online műsorsorozata tanárok 
és diákok számára kívánja színesíteni a 
tananyagot. Erre az alkalomra a szerkesz-
tő Terdikné dr. Takács Szilvia és dr. Pölcz 
Ádám Gárdonyi polihisztorságát mutatta 
be játékos formában. Gárdonyi mint taní-
tó, költő, zenész, lapszerkesztő, drámaíró, 
sakkbajnok, párbajhős, régész, természet-
tudós… S hogy nyelvzseni és remekíró, az 
már a korábbi előadásokból is kiderült. 

Befejezésül dr. Lőrincz György, az Egri 
Borút Egyesület elnöke bemutatta a Gár-

Hallgatók és tanárok beszélgetnek Zamárdiban, a szabadegyetemen (2022. szep tember 23–25.)

donyi 100 emlékbort, amelynek eladásá-
ból az egri Gárdonyi-emlékház méltó fel-
újítását szándékoznak támogatni.

Az előadásokhoz, kisfilmekhez, vetí-
tésekhez, borbemutatóhoz zene is járult.  
Fellépett a Strófa trió, tagjai bemutatták az 
Álom és a Fejét a szék karjára hajtva című 
megzenésített, meghatóan szép Gárdonyi 
verset. 

Az „összművészeti” konferenciát köve-
tően az MVM Dome-ban hatezren láthat-
ták a Nemzeti Színház és Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes ugyancsak „összművészeti”, 
több száz főre, szövegre, zenére, táncra 
– egyetlen estére – komponált, tehát pá-
ratlan Egri csillagok című produkcióját 
(dramaturg: Zalán Tibor, társrendező: 
Zsuráfszky Zoltán, rendező: Vidnyánszky 
Attila).A konferencia és az Egri csillagok produkció helyszíne, az MVM Dome
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Várhelyi Csilla
– Várhelyi Csilla vagyok, 1986-ban szü-
lettem Debrecenben. 2010-ben végeztem 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem fes-
tőművész, művészeti rajz–művészettörté-

net tanár szakán. A művészet nagyon kis 
koromtól jelen van az életemben, eleinte 
golyóstollal töltöttem meg végeláthatat-
lan papírtengert. Elsősorban az ember és 
főleg annak mozgása érdekelt, de a lovak 
rajzolása is ehhez a korszakhoz köthető. 
Később, 14 éves korom körül kezdtem a 
festészettel ismerkedni, művészeti sza-
badiskolákban, nyári művésztelepeken 
szereztem életre szóló élményeket. Kiváló 
tanárok, Lajta Gábor, Sinkó István, Gaál 
József alapozták meg itt képzőművészeti 
világlátásomat. Érdeklődésem azonban 
szerteágazó volt, így angol két tannyelvű 
tagozatra mentem a szolnoki Varga Ka-
talin Gimnáziumba. Az idegen nyelvek 
szeretete azóta is fennmaradt, angolra 
továbbra is fordítok képzőművészeti szö-
vegeket, valamint tanítottam is művé-
szettörténetet angol nyelven. Szabadúszó 
festőművészként rendszeresen szerepelek 
kiállításokon, tagja vagyok a MAOE-nak 
és a budafoki ARTÉR Művészeti Egyesü-
letnek. Érdeklődésem fókuszában tovább-
ra is az ember áll, kortárs életképeket, sű-
rített jeleneteket festek jelképes tartalmú 
élethelyzetekből. A digitalizálódott világ 
hatásait vizsgálom a legfiatalabb nemze-
dékre, akik már első vizuális élményeiket 
is gyakran feldolgozva szerzik. Másik fon-
tos témám a táj és az ember viszonya, az 

ember beavatkozásának lírai, ugyanakkor 
intő jelként világító lenyomatai.

– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba 
a BOM-mal? 

– A Bolyai Műhelybe az érettségi évé-
ben, 2004-ben ajánlott néhai osztályfőnö-
köm, Juhászné dr. Szlovák Mariann. Nagy 
várakozással jelentkeztem az Önképző 
Műhelybe, ahol Balázs Géza és Dede Éva 
csoportjába nyertem felvételt. 

– Mi volt a legemlékezetesebb számod-
ra a BOM-ban? 

– Mindenki említi a jó társaságot, és 
ezzel maximálisan egyetértek én is. Va-
lóban adott nekem is sok felejthetetlen 
élményt, kirándulást, melyek közül én a 
pannonhalmi látogatást emelném ki. Hu-
mán területről érkezve számomra érdekes 
volt a találkozás a reál beállítottságú cso-
porttársakkal, a velük való beszélgetések 
által betekintést nyerhettem egy másik 
világba, és talán általam ők is egy más 
megközelítéssel találkoztak. Ugyanakkor 
számomra a legfontosabb hatást maguk 
az olvasmányok, filmek jelentették. Sokat 
adott nekem Ottlik Géza Iskola a határon 
című regénye, az abban megjelenő em-
beri tartás. Szerettem a Száz év magányt, 
filmek közül a Hamu és gyémánt vizuális 
világa maradt meg legjobban. Mindezek a 
művészi alkotások a részemmé váltak, sze-
mélyiségemet a fiatal felnőttkor fogékony 
időszakában alakították. 

– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb 
eseményének, sikerének?

– A családomat tartom a legnagyobb 
eredménynek és ajándéknak. Két kisfiam 
van, 5 és 2,5 évesek. Férjemmel, bár na-
gyon különbözőek vagyunk, szeretetben 
és egyetértésben neveljük őket. Hálás va-
gyok neki a töretlen támogatásáért, ketten 
együtt visszük előre életünk hajóját. Emel-

lett büszke vagyok arra, hogy jó pár ember 
méltónak találta munkámat arra, hogy 
együtt éljen vele.

– Legkedvesebb könyved, filmed, zene-
számod, amelyet a BOM-osoknak szívesen 
ajánlanál.

– Film: Richard Shenkman: Az őslakó 
című 2007-es sci-fije mélyen elgondolkod-
tató, nagyívű történelmi gondolatkísérlet, 
kliséktől mentes és még humora is van.  
Gilles Bourdos: Renoir című, 2012-es 
filmje festményszerűen fényképezett, pa-
zar alkotás a híres művész utolsó éveiben 
is virágzó művészetéről. Tage Danielsson 
1978-as Picasso kalandjai sem maradhat 
ki a sorból, bár csak az abszurd humor 
kedvelőinek ajánlom. Fergeteges belső 
poénokkal, ugyanakkor közérthetően 
bontja le a zseniális művész mítoszát, 
hogy felállítsa a tehetség × a sors keze = 
világhírnév egyenletét. Könyv: A jelen-
legi feszült világtörténelmi helyzetben 
tanulságos olvasmány lehet Robert Merle 
Malevil című regénye, mely az emberi 
jellem korszakoktól független elemzését 
is nyújtja. Bár már szinte elcsépeltnek 
hangzik a neve, a magyar olvasók számá-
ra mégis inkább csak hol jobb, hol kevésbé 
sikerült filmadaptációkból ismerős Jane 
Austen világa. Nos, a felkapottság ezúttal 
nem von le semmit a művészi értékből, 
elvégre Shakespeare-t sem véletlenül sze-
retik annyira még ma is… Úgy gondolom, 
az emberi gyarlóság végtelenül finom hu-
morú, tűpontos ábrázolása, ráadásul egy 
18–19. századi női író meglepően modern 
nézőpontjából, méltóvá teszi Jane Aus-
tent arra, hogy ne csak nézzük, hanem 
inkább olvassuk történeteit. Kezdésnek a 
Büszkeség és balítélet című regényét aján-
lom. Zenében legközelebb a dzsessz áll 
hozzám, így szeretnék ebből a műfajból 

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 � Fábián Kristóf � 
Ribáry Manuéla (Bon-BOM 2022. május) � Görög Márton � Horváth Domonkos � 
Márialigeti Sára (Bon-BOM 2022. június) Gyöngyössy Balázs �Regős Ági � Bisztray Márta 
(2022. november)
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– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb 
eseményének, sikerének?

– Életem eddigi legfontosabb esemé-
nyének a fiunk megszületését és a családdá 
válásunkat tartom, mert ezt semmi más-
hoz sem lehet hasonlítani. Mivel szerin-
tem mindenki egy saját személyiséggel 
születik, amit ugyan formálni lehet, de 
megváltoztatni nem, ezért nem az én vagy 
a férjem, hanem a kisfiam saját sikerének 
tartom azt a bámulatos fejlődést, amit ed-
dig közel két év alatt elért. Így sikerként a 
külföldi munkával eltöltött négy évemet 
emelném ki, mivel a nulláról kellett a tel-
jes gazdasági, jogszabályi és kulturális 
környezetet feltérképezni az intézet elin-
dításához, amely a végeredmény alapján 
sikerült is.

– Legkedvesebb könyved, filmed, zene-
számod, amelyet a BOM-osoknak szívesen 
ajánlanál.

ajánlani hallgatnivalót. A magyar zenei 
életben egyedi hangzást képvisel Binder 
Károly triója, népzenei inspirációkra épí-
tett, sodró dallamvilág jellemzi műveiket. 
Valamint jó szívvel ajánlom Sárik Péter 
zongoraművész Klasszikusok x Jazz című 
sorozatát, aki híres zeneszerzők műveit 
öltözteti dzsesszköntösbe páratlan fantá-
ziával. 

– Kinek tennéd föl ugyanezeket a kér-
déseket?

– Sós Juditnak. 

Sós Judit
– 1985-ben születtem Egerben. Egyetemi 
tanulmányaimat az ELTE-TÁTK-on nem-
zetközi tanulmányok szakon végeztem, 
majd ezt munka mellett a BGF-en közgaz-
dász mester diplomával egészítettem ki, 
mivel gazdasági területen helyezkedtem 
el. 2014-ben elnyertem egy pozíciót az 
akkor nyíló Isztambuli Magyar Intézet-
ben gazdálkodási referensként. Az életem 
meghatározó szakasza a 2014--2018 kö-
zötti időszak, mivel egy idegen országban 
kezdetben helyi nyelvismeret nélkül kel-
lett felépítenünk a kollégáimmal egy új in-
tézményt, ami nem kis kihívást jelentett, 
de annál nagyobb sikert eredményezett. 
Hamar rájöttem, hogy az angol, a német 
és az orosz nyelvvel nem boldogulok Tö-
rökországban, ezért megtanultam a török 
nyelvet, ami a munkavégzésemet nagyban 
segítette. Ott ismertem meg a férjemet is, 
akivel 2018-ban Magyarországra költöz-
tünk. Van egy 2 éves fiunk, és szeptember-
re várjuk a második gyermekünket, ezért 
jelenleg az anyai teendők töltik ki elsődle-
gesen az életem.

– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba 
a BOM-mal?

– A gimnáziumi osztályfőnököm, 
Barczai Tünde ajánlására kerültem be a 
BOM-ba. Kedves emlék a mai napig a fel-
vételi elbeszélgetés, ahol megismerkedhet-
tem Alexander Brodyval, akivel többször 
is érdekes beszélgetéseket folytattunk.

– Mi volt a legemlékezetesebb számod-
ra a BOM-ban?

Az a szellemi érték, amelyet a havi 
beszélgetésekkor kaptunk. Friss egyete-
mistaként jelentős személetformáló té-
nyezőként hatottak az életemre nem csak 
a filmek és a könyvek, hanem az azt kö-
vető eszmecserék is. Konkrét eseményként 
pedig az erdélyi és a felvidéki kirándulá-
sunkra gondolok vissza legszívesebben, 
ahol 10 napig éjjel-nappal együtt a cso-
porttársakkal felfedeztük az adott vidék 
kulturális és természeti kincseit. Ezek iga-
zi közösségépítő utazások voltak.

– A legkedvesebb könyvem Gárdonyi 
Gézától az Egri csillagok, de Gárdonyi 
bármelyik művét szívesen ajánlom, pl. az 
Isten rabjait vagy A láthatatlan embert is. 
Henryk Sienkiewicz: Quo vadis? című re-
génye is a kedvencem. Filmek közül Kim 
Ki-duk koreai filmrendező Bin-jip – Lopa-
kodó lelkek című alkotását ajánlanám kü-
lönleges hangulata miatt. Zenében nagyon 
szeretem Ennio Morriconét, Yirumát, il-
letve Can Atillát.

– Kinek tennéd föl ugyanezeket a kér-
déseket?

– Karaba Tündének.

Karaba Tünde nem válaszolt megke-
resésünkre, ezért a januárban indított 
lánc itt megszakad, 2023-ban új, más 
sorozattal jelentkezünk.

Zamárdi szabadegyetem és befogadó tábor, 2022. szep tember 23–25.
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Cinege, cinege, aranyos pintyőke, 
Estébe hajnalba, szépen szól a hangja.
Borom a pincébe, magam a szőlőbe, 
Pohár a kezembe, hadd igyak belőle.
Szeretnék szántani, hat ökröt hajtani, 
Ha a rózsám jönne az ekét tartani. 
Az ekét tartani, magát mutogatni. 
Két piros orcáját vélem csókoltatni.

Vajon férfi vagy nő énekli ezt a dalt? A szte-
reotípiákból táplálkozó válaszokra hozható 
ellenpélda (pl. borospincében titokban mu-
latozó szépasszonyok, vagy ez egri Szép-
asszonyvölgy). Továbbá mindkét szereplő 
egyaránt bevonódik a fizikai munkába és 
az erotikus cselekménybe. Ha nő az énekes, 
akkor szántani szeretne meg ökröt hajtani, 
de az ekét már a párja tartaná, akit megcsó-
kol, de némi magamutogatást kér tőle. Ez 
utóbbi segíthet eldönteni a kérdést.

Úgy gondolom, hogy itt elsősorban a 
női test megmutatásáról, és egyfajta ter-
mékenység-varázslásról van szó. A föld-
művelő társadalmakban általában a nő 
szimbolizálja a földet, ami befogadja, új 

életre szüli a magot, táplálja és megnö-
veszti a növényt. A földanya ilyen képzete 
igen elterjedt volt. A férfi a szántó embert 
jelképezi, felhasítja a földet, hogy belévesse 
magját, továbbá az eget is, ami megöntözi. 

Régészeti leletek alapján azt lehet fel-
tételezni, hogy egykor Európa területén 
a vallásos tevékenységekben, így a ter-
mékenység előidézésében is a nők kap-
tak nagyobb szerepet. Ezt állítja Marija 
Gimbutas, aki Olaszországtól Moldová-
ig kutatta a hat-nyolcezer évvel ezelőtti 
újkőkori kultúrát. Számos olyan nőszob-
rocskáról ír, amelyeken együtt jelenik meg 
és összekapcsolódnak a meztelenség és a 
termékenység szimbólumai. A szobrokat 
készítő emberek képzetei tovább éltek, és 
olyan kifinomult, művészi alkotásokban 
fedezhetők fel, mint a majd kétezer éves, 
ephezoszi sokmellű Diána szobor.

Két szempontot érdemes még vizsgálni. 
Az egyik, hogy miért terjedt ki a vallás a 
földművelésre. Az ősember akkor integrál-
hatta világképébe a növények háziasítását, 
amikor még az élet minden pillanata szak-
rális jelentőséggel bírt. Már készek voltak 

Mesék dalokról (3.) Héra Bálint sorozata

Kenyér, bor és varázslás
A Cinege-cinege, aranyos pintyőke kezdetű 
somogyi népdal szövegéről

a praktikák a kiszámíthatatlan természet 
befolyásolására – imádkozhattak az erdő 
bogyó- és gombaterméséért, a jó halász-
zsákmányért és a vadászszerencséért, s ké-
sőbb a magok szárba szökkenéséért és a bő-
séges gabonatermésért. A másik, hogy mi 
lehetett a földművelés jelentősége, és hogy 
van-e ennek köze a dalszöveg fennmara-
dásához. Véleményem szerint a növény-
termesztés magas szintre fejlesztése egyike 
a legnagyobb kulturális vívmányoknak, és 
manapság is agrártevékenységen alapul az 
élelmezésünk. A népesség újkőkorszakban 
elkezdődött növekedése és a civilizációs 
fejlődés egyik motorja az – előző techni-
kákhoz képest – bőséges és kiszámítható 
élelmiszer-termelés lehetett. Bár nomád 
állattenyésztő törzsek újra és újra meghódí-
tották a régiót, a leigázott népek életmódja 
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mégis megmaradt, majd a földművelés leg-
alább is egyenrangúvá vált. A növényter-
mesztés szakrális vonatkozásai ezért máig 
felfedezhetők a keresztény áldozatbemuta-
tásban, amikor a pap felmutatja a kenyeret 
és a bort. S épp e kettőre összpontosít a Ci-
nege cinege kezdetű népdal is.

A dalszöveget és a hozzá tartozó ugrós 
típusú táncmuzsikát, a Kallós Alapít-
vány növendékei előadásában, meghall-
gathatod itt: https://www.youtube.com/
watch?v=QcIl6s1SRB8

A Mesék dalokról-sorozat korábbi részei:
 § Legfontosabb sorsfordulatok egy régi 
világban. Bon-BOM 2022. szeptember

 § Átfogó világkép, amely az anyára épült. 
Bon-BOM 2022. november

Korzenszky Richárd atya Csicsely Tamással beszélget a zamárdi szabadegyetemen (2022. szep tember 23–25.)



Évzáró házibuli  
a Bolyai Önképző Műhelyben
2022. december 9-én pénteken 17.00 órától

A program:
17.00 Eger halhatatlan csillagai.  

 Dokumentumfilm az Egri csillagok című filmről. 

  Vendég: a film készítője, Bartal Csaba, a Múlt-kor  

 főszerkesztője

18.00 A Bolyai-év (összeállítás)

18.15 Köszöntő (Gózon Ákos, a BMA elnöke)

Fogadás, kötetlen beszélgetés

A programon csak 2022. december 4-éig való 

előzetes regisztrációval lehet részt venni 

mostani és korábbi BOM-hallgatóknak.

Regisztráció: asszonyi.krisztina@bom.hu


