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2021-ben rendeztük meg a nulladik za-
márdi szabadegyetemet a népi irodalom 
témájában. A rendezvény díszvendége Sa-
lamon Konrád történész volt.

2022-ben következett az első: a Való-
sághajlítás, amelyre már a szervezőkön, a 
Bolyai Önképző Körön, a Magyar Nyelv és 
Kultúra Nemzetközi Társaságán kívül Za-
márdi érdeklődő lakossága is meghívást 
kapott. A szabadegyetem témája és címe: 
Valósághajlítás – magát a szót a szemközti 
Pannon Egyetem rektora, Gelencsér And-

rás használta nemrégiben, a szabadegye-
tem díszvendége, Korzenszky Richárd 
pedig ugyancsak a „túlpartról”, a tihanyi 
apátságból érkezett.

Gelencsér András nagy port felvert 
interjújában arról beszélt, hogy a Föld vé-
delme terén elkéstünk, mert ma is folya-
matos a „valósághajlítás”, azaz az alter-
natív valósággyártás, „már nem tudjuk 
visszafordítani ezeket a folyamatokat, a 
civilizációnk néhány évtizeden belül ösz-
szeomlik”.

Valósághajlítás: mívelés vagy mímelés
Zamárdi szabadegyetem és befogadó tábor  
(2022. szeptember 23–25.)

Korzenszky Richárd atya, a tihanyi apát-
ság emeritus perjele a túlpartról beszélt: Hol 
van a túlpart? Hol van a valóság? Van tőlem 
független valóság, nem tapintható dimenzió, 
amit nem hajlíthatok, mert van. Az egyetemi 
hallgatók Richárd atya előadását azért érté-
kelték, mert nem állított, hanem kérdezett, s 
rávilágított olyan dolgokra, amelyekről csak 
nagyon ritkán beszélünk.

Dr. Balázs Géza egyetemi tanár, a szabad 
egyetem ötletadója bevezető előadásában a 
tudománymívelés és tudománymímelés-
ről formáiról, erőszakos követelményeiről 
(tudománymetria) beszélt, amely nagyban 
torzítja a tudományt, s ezzel a valóságot. 
Tudományvallás, szekuláris miszticizmus 
van kialakulóban, egyes tudományokban, 
tudományos iskolákban, egyetemeken 
– időpocsékolás, köldöknézés, ködevés 
folyik. A klímakatasztrófa kifejezés és je-
lenség kapcsán ütköztette a pro és kontra 
érveket, s előadását azzal zárta, hogy van 
olyan nézet: a klímakatasztrófa elmarad.

Dr. Arató Balázs egyetemi docens 
és Jancsó András PhD-hallgató (KRE) 
Böcken förde liberális-konzervatív német 
vallásfilozófus gondolatiságát, életelvét 
mutatta be (a jellegzetes paradoxonokat), 
amelyek egészen sajátságosan az európai 
igen-nem gondolkodásban. Elmondták, 
hogy Böckenförde is egy, a Bolyaihoz ha-
sonló szabadegyetemen kapott indíttatást.

Dr. Győrffy Gábor egyetemi docens 
(BBTE) bemutatta a Föld torzított média-
térképét, eszerint egyes földrészek, orszá-
gok és persze témák nem is léteznek.

Bartal Csaba, a Múlt-Kor történelmi 
magazin főszerkesztője történelmi tévhi-
tekről beszélt: anekdotikusan a maja vi-
lágvégével kezdve és a gyilkos nyulakkal 
befejezve. (Részletek a következő magazi-
nokban.)

Gózon Ákos, az Élet és Tudomány és 
a Természet Világa főszerkesztője próbá-
ra tette a hallgatóságot: a szerkesztőségbe 
beküldött kérelmek alapján kellett eldön-
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teni, hogy a lap foglalkozni kíván-e egy 
adott témával. Kiderült, hogy az ismeret-
terjesztés nem mindig hatékony, például a 
pandémia idején a helyét átvette a polgári 
védelem.

Dr. Minya Károly (Nyíregyházi Egye-
tem) a valósághajlítás sajátos, nyelvi mód-
járól szólt: a nyelvi babonákról, amelyek 
ellen lassan csaknem száz éve küzdenek a 
nyelvészek.

Dr. Kenyeres Attila Zoltán, az EKKE 
adjunktusa konkrét példákon ismertette 
az internetes átverést. Gondoljunk erre, 
ha rejtélyes címekkel, sürgetéssel, furcsa 
e-mail-címekkel találkozunk.

Babcsány András informatikus mér-
nök (DUE) a képkitöltő programok min-
tájára készült szövegíró programot muta-
tott be – jó lesz vigyázni, mert hamarosan 
így készülnek a szövegek.

A Bolyai Önképző Műhely A hetedik! 
című tanulmánykötetének alkotói beszél-
tek a műhelybeli indíttatásról, emlékekről 
(Filep Tamás, Vikár Míra, Juhász Zol-
tán, András, Héra Bálint, Tabi Norbert, 
Rácz Márk, Paár Ádám), majd pedig az 
újonnan fölvett Bolyai-hallgatók átvehet-
ték a felvételről szóló oklevelüket.

Az idei szabadegyetemen mintegy 
negyvenen vettek részt, Nyíregyházától 
Sopronig, illetve érkeztek érdeklődők Ro-

mániából és Ausztriából is. A következő 
Zamárdi szabadegyetemet 2023 szeptem-
berében rendezzük meg. 

Reflexiók
Korzenszky Richárd gondolatai, és erre 
érkezett reflexiók a közösségi médiában 
és a BOM-ban

Még délelőtt felteszek az internetre négy 
fényképet: kettő Zamárdiból mutatja Ti-
hanyt, kettő Tihanyból a zamárdi templo-
mot. Kérdésem: melyik a túlsó part? 

„Az innensővel szembeni” (Czuczor 
Sándor)

„Igazad van, egyetértek. Ha merek itt 
lenni – az innensőn –, akkor lesz számomra 
valóság a túlsó part. Ahová mindannyiunk 
nak majd át kell mennünk.” (KR)

Szabó Lőrinc: A túlsó part

S ez lett fontos az Istenek előtt.
Áldottak voltak a titkos erők,
melyek a túlsó partra vittek át,
ahol a lélek elejti magát,
ahol gyógyul a fájó akarat,
ahol bilincsét oldja a tudat,
ahol levedli magányát az Egy,
ahol a Sokba az ember hazamegy,
ahol félelem és vágy megszünik,
ahol az ész nem érzi szárnyait,
ahol a cél leteszi fegyverét,
ahol tárgytalan merengés a lét,
ahol úgy ringunk, mint tücsökzenén,
ahol már puszta közeg az egyén,
ahol én jártam: minden pillanat,
ami csak rávesz, hogy felejtsd magad:
ami, álmodva, a vég gyönyöre,
s ha ébredsz, a költészet kezdete. 

(Kovács Krisztina bejegyzése)

Korzenszky Richárd atya

A túlpart csak vizeken túli bánat, / 
mely zátonyra vitorlát ösztökél. (Halmai 
Tamás verse)

A túlsó part lehet konkrét: ahová azért 
kell eljutni, mert földi célunk van: megél-
hetés, menekülés, boldogság. A túlsó part 
lehet elvont: ami kiszámíthatatlan, amit 
tudatunk föl nem érhet, s amelyet embe-
ri fantáziánk formáz meg. És az ember 
csodája, titka, hogy a konkrétba belelátja 
az elvontat. Hogy gondolatait átviheti. Ez 
a nyelvnek és a művészeteknek az alapja, 
ettől vagyunk emberek. Zamárdiból Ti-
hanyba, Tihanyból Zamárdiba. A jelenből 
a jelenbe, de egyúttal a múltba és a jövő-
be, és viszont. Elérhető és el nem érhető 
kapcsolatokba, összefüggésekbe. Létünk 
titka: a túlsó part. (Balázs Géza)

Hogy mi a valóság?  Előfordul, hogy va-
laki szentül meg van győződve valamiről, 
amit ő maga igaznak gondol, a valósághoz 
még sincs sok köze. Ennek ellenére képes 
állításpontjára rábeszélni más embereket, 
az érintettek pedig elkezdik valóságként 
értelmezni a valótlant. Aki viszont tény-
leg tudományos érvekkel, kutatásokkal be 
tudja bizonyítani igazát, azt megbélyegzik 
anélkül, hogy utána járnának annak, amit 
vall, miközben lehet, hogy ők is megta-
pasztalnák az illető élményeit, s rájönné-
nek arra, hogy amit felfedezett, az valóban 
úgy van. Emiatt személy szerint azt gon-
dolom, hogy a valóság reális megítéléséhez 
egyrészről szükség van tapasztalatok szer-
zésére, másrészről fontos a világ dolgainak 
lehető legtöbb perspektívából való megis-
merése, s azon dolgok kiemelése, melyek 
nagy valószínűséggel a leghitelesebbek. 
Ugyanakkor ott van a nézőpont kérdése, 
melyre Korzenszky Richárd atya – a ti-
hanyi apátság emeritus perjele – hívta fel 
a figyelmem. Előadásában többek között 

rávilágított arra, hogy míg a Balaton déli 
részén fekvő Zamárdihoz képest Tihany 
jelenti a túlpartot, addig a tihanyiak Za-
márdira tekintenek túlsó oldalként. S 
mégis mindkét település lakóinak igaza 
van.

Mi tehát a valóság? Amit a múltban 
valaki valóként élt meg, arra mi is tekint-
hetünk akként? Mi a helyzet akkor, ha 
igazából meg sem történt? Tételezzük fel, 
hiszünk a forrásanyagnak, ami rendelke-
zésünkre áll, ekkor azonban jön az újabb 
kérdés: honnan tudjuk, hogy az hiteles? 
Úgy gondolom, az ezt megelőző mondat-
ban már benne volt a kulcs szó: hiszünk. 
Sajátos következtetésként: amit elhiszünk, 
az jelenti számunkra a valóságot. (Horhi 
Márta Dóra)

Tihanyból Zamárdi

Zamádiból Tihany
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Exupéry sámánisztikus túlvi-
lágképzete

Szorongó érzés-emlék volt bennem A kis 
hercegről, amikor a mostani foglalkozás-
hoz elővettem. Megpróbáltam kitalálni, 
mitől lehet ez, és arra jutottam, hogy a 
befejezése frusztrál. A kis herceg halála, 
amely számomra nem volt elég indokolt.

Felvetettem ezt a szombati beszélgeté-
sen, és kiderült, hogy van, aki szerint nem 
egyértelmű, mi történik. Az író valóban 
bizonytalanságban tart minket. Biológiai 
tényszerűséggel beszél a kígyóméreg rö-
vid hatóidejéről, de közben azt mondatja 
a kis herceggel, „úgy fog kinézni, mintha 
fájna… egy kicsit úgy tűnik majd, mintha 
meghalnék.” Én azt hiszem, tényleg meg-
hal. Ám biztos vagyok benne, hogy csak a 
teste. Hisz nem lehet másképp, mint hogy 
visszakerül a bolygójára, amiről annyit 
hallottunk már, és ahová ő maga is vissza-
vágyott. De miért kevert Exupery tragikus 
összetevőt egy elutazás és visszatérés által 
keretezett könnyed elbeszélésbe?

A történetet talán az író személyes 
halálélményei is alakították. Édesapja 
négyéves korában sztrókot kapott, szőke 
kisöccse, legközelebbi bizalmasa tizen-
öt volt, amikor reumás lázban hunyt el. 
Egész életében erősen foglalkoztathatták 
a túlvilágképzetek. Meglátásom szerint a 
túlvilági lét a regényben a kisbolygókon 
töltött idő a túlvilági létet szimbolizál-
ja, míg az általunk ismert életet a Földön 
töltött egy év. Ekkor viszont az az érdekes 
helyzet áll fennt, hogy a kis herceg Földre 
érkezése előtti események a megszületés 
előtti lét idősíkjába esnek. A még meg nem 
születettek lelkeit a manysik kacsa formá-
jában képzelik el, és világok között utazó 

sámánjuknak is kacsa a madara. A hantik 
a Tejutat, amelyen való haladás a lélekván-
dorlást is jelképezheti, kacsaútnak neve-
zik. Hasonló szerepe van a lúdnak, haty-
tyúnak (magyaroknál a gyermeket hozó 
gólyának) a hiedelmekben. Vajon tudott 
erről Exupéry, amikor A kis herceghez a 
csillagok közt vándormadarakkal utazó 
gyermeket rajzolt?

Rituális szülővé-válás  
a Koljában

Mintha belül megmaradt volna bohém 
kamasznak a Kolja idősödő főszereplője, 
miközben nőket hódít, és anyagi nehézsé-
gei ellenére művészetéből próbál megélni. 
Távol áll mindez egy biztonságot nyújtó, 

Ezért imitált neki egy születést, hogy meg-
tapasztalja, milyen érzés lehet, amikor egy 
férfi gyermekét először kézbe veve elindul 
az apává válás felé. Louka a kukucskálón 
keresztül szembesül sorsával, kinyitja ele-
fántcsont-tornya ajtaját, és azon keresztül 
saját életébe is beengedi a kisfiút.

A születés megtapasztalása tehát segíti 
főhősünk lelki ráhangolódását a gyermek-
re hangolódásban. Ám véleményem szerint 
Svěrák a szülővé válás rituáléjához további 
eseményeket sorol. Ilyen a nagy hírrel való 
szembesülés: a születést ábrázoló jelenet 
előtt közvetlenül, a rendkívül tájékozott 
hírhozó, Broz közli a leendő apával, hogy 
bár az érdekfeleség disszidált, a gyermek itt 
van. Louka fejében pedig bizonyára elkezd 
motoszkálni ez a dolog – mint akivel part-
nere tudatta várandósságát. (Mindeközben 
a két férfi, mintegy áldomás, vagy tejfa-
kasztó gyanánt, hatalmas korsó sört gurít 
le másodpercek alatt.) A nagy hír közlése 
előtti jelenetben pedig, a rítussorozat kezdő 
mozzanataként, megjelenik a szexualitás a 
csellózni tanuló lánnyal. Az aktus befeje-
zetlen, a finom erotika mégis megidézi szá-
momra a fogantatást. 

Mindez arra utalhat, hogy Svěrák tisz-
tában van a szülővé válás kezdetén bejárt 
lélektani út fontosságával, amelyre misz-
tikus módon akkor is ráléphet valaki, ha 
az elvárt párkapcsolati és érzelmi feltéte-
lek hiányoznak. Ennek hatását, és nem a 
puszta szerencsét látja a férfi és a fiú sike-
res kapcsolódásában.

Visszhang

Októberi tanulmányi nap
(2022. október 8.): Kolja – A kis herceg

ráadásul egyedülálló szülő képétől. A sze-
repet az a Zdeněk Svěrák játssza, aki a film 
forgatókönyvét is írta, és a rendező apja. 
Svěrák szinte misztikusan tekint szülő és 
születés viszonyára. A gyermek ugyanis 
feltűnő szimbólumok kíséretében érkezik 
meg a főhőshöz, Loukához: két orvos hoz-
za, és először csak egy kis lyukon keresztül 
láthatja. Ezek egy szülés „díszletei”. 

Louka oly messze volt a gyermekneve-
léstől, hogy a nézővel együtt talán maga 
Svěrák is attól félt, ellöki magától Kolját, 
ha túl profán lesz a vele való találkozása. 

Hogyan működik az öngyógyítás? Kis 
hősünk meghal. Utána viszont tovább él 
egy bolygón. Amit ráadásul ismert, hiszen 
onnan jött, az az igazi otthona. Nincs ok 
önmarcangoló gyászra az „elköltözés” 
miatt. De még ennél is megnyugatóbb 
Exupéry képzelt valósága, amelyben a 
szenvedésteli meghalás is a kis herceg 
maga választja, hogy visszakapja a szü-
letése óta vágyott szeretetteli együttlétet 
egy túlvilági lénnyel. (Más kérdés, hogy a 
„szeretetteli együttlét” megfogalmazását 
hogyan befolyásolták az író olykor há-
nyattatott sorsú párkapcsolatai.)

Héra Bálint



8 9

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

– Gimnáziumban a történelemta-
nárunk ajánlotta Mika Waltari finn író 
Szinuhe című regényét. Bár nem boldog 
történet, nagyon olvasmányosan mutatott 
meg sokat az emberi sorsok és a társadal-
mak mozgatórugói közül. A HOME című 
film már 13 évvel ezelőtt az ember termé-
szethez való viszonyára hívta fel a figyel-
met, amikor a környezetvédelem és a klí-
maváltozás még nem tart(hat)ott számot 
ekkora érdeklődésre. A lenyűgöző felvéte-
lekkel illusztrált megállapításait sajnos az 
idő azóta egyre igazolja. Szerintem min-
den földlakónak érdemes megnéznie, mert 
nincs más választásunk, mint összefogni 
a közös jövőnkért: https://www.youtube.
com/watch?v=jqxENMKaeCU. John Len-
non Imagine című dalát nagyon szeretem.

– Kinek tennéd föl ugyanezeket a kér-
déseket?

– Regős Áginak. 

Regős Ági
– 1982. december 6-án születtem. Ezért, 
vagy sem, de a hó és a hideg szeretete rá-
nyomta a bélyegét az életutamra. Gimná-
zium alatt az állatok és az irodalom között 
kellett döntenem és a mérleg nyelve az álla-
tok irányába lendült, lévén írni „bárki” tud, 
akinek ideje van. Az ELTE-n ökológusként 
végeztem, majd klasszikus és molekuláris 
genetikusként PhD-ztam. A PhD-m so-
rán C. elegans fonálférgekkel modellez-
tem különféle humán betegségeket, me-
lyek kialakulásáért felelős gének szigorúan 
konzerváltak az ember és a férgek között. 
Posztdoktor képzésre Svédországban kap-
tam lehetőséget, az első gyerkőcünk itt is 

született. Utána másfél évig újra Magyar-
országon kutattam, de a hívott a vadon és 
2018 óta újra Svédországban élünk immár 
két lányunkkal, két kutyánkkal és két ci-
cánkkal. A fonálférgektől malária kuta-
tásán keresztül jelenleg kórházi genetikai 
tanácsadó pozícióig kanyargott az út, ben-
ne sok útvesztővel. Ezen útvesztőket és az 
élet tengerén való hánykolódást kizárólag a 
férjem, a gyerekeink és a mini állatkertünk 
támogatásával tudtam legyőzni.

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 
– 1983-ban születtem. A Semmelweis 
Egyetemen általános orvosként végeztem 
2008-ban. Már a gimnáziumi éveim alatt 
nagyon érdekeltek az idegen nyelvek, így 
sokáig nehezen tudtam eldönteni, hogy a 
nyelvek vagy az orvoslás mellett döntsek, 
végül egyikről sem kellett lemondanom: 
az egyetemi éveim alatt az ELTE-n né-
met szakfordítói képesítést szereztem, és 
rengeteget fordítottam. Az ERASMUS-
program segítségével az ötödévet az 
erlangeni egyetemen végeztem. Orvosként 
a szemész szakorvosképzés akkoriban 
nagyon korlátozott magyarországi férő-
helyei miatt először önkéntes segítőként, 
azután gyakornokként a MÁV-kórházban 
dolgoztam, majd a szakorvosképzést a Sa-
ar-vidéken és Linzben végeztem. Jelenleg 
is Linzben élünk feleségemmel és három 
kisfiunkkal.

– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba 
a BOM-mal?

– A BOM-ba elsőéves egyetemista-
ként, egy német OKTV-helyezésem miatt 

kaptam meghívást, és Márialigeti Sárihoz 
hasonlóan csak másodszorra nyertem fel-
vételt. Ezt viszont egy cseppet sem bán-
tam, egyrészt mert a kevés szabadidőmet 
a cserkészet már addig is kitöltötte, más-
részt így végül a remek bolyais csoportunk 
tagja lehettem.

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

A Műhelyben a tanítók és a csoport-
tagok és sokrétű ismeretei mellett a vita-
kultúra nyűgözött le. A foglalkozásokon 
kívüli alkalmak voltak a legkedvesebb él-
ményeim: a karácsonyi vacsorák, a Nem-
zeti Galériában tett látogatásunk, illetve 
a fekete-hegyi téli túránk, amelyek igazi 
csoportélményt is nyújtottak.

– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb 
eseményének, sikerének?

– A legnagyobb hatású esemény az 
életemben az, hogy feleségemmel, Vicával 
egymást választottuk útitársul. Szakmai 
sikernek talán a Párizsban tett európai 
szemész szakorvosi vizsgát (EBOD) te-
kintem, illetve, hogy a munkám örömmel 
tölt el, és közben segíthetek másoknak a 
látásuk megőrzésében, illetve visszanye-
résében.  

Gyöngyössy Balázs

– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba 
a BOM-mal?

– A BOM-ba Rauscher Anna barátom 
javaslatára jelentkezem, talán harmadéves 
egyetemistaként. Nagyon szerencsésnek 
mondhatom magam, mert igaz barátság 
szövődött a csoporton belül Bisztray Már-
tival és Márialigeti Sárival is. Ezen túl is 
elég speciális a csoportunk, a többség ter-
mészettudományi érdeklődéssel bírt és 
nagyon gyorsan megvolt az összhang.

Regős Ági
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EU-s nemzetközi Horizon projekt helyi 
szakmai koordinátoraként a kutatásra kon-
centrálok. 

– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba 
a BOM-mal?

– Még a Budapesti Fazekas Mihály 
Gimnáziumba jártam, amikor az osztáy fő 
nö köm, Turcsányi Márta ajánlására lettem 
tagja a Bolyai Műhelynek. Már akkor na-
gyon lelkes voltam, remek beszélgetéseket 
folytattunk az intraneten, de az igazi él-
mény az volt, amikor 2004-ben az önképző 
műhelybe kerülve megkezdődtek a rend-
szeres találkozók a csoportunkkal.

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

– Nagyon szerettem annak a csoport-
nak a tagja lenni, ahol igazi bizalmi, baráti 
légkör alakult ki a kezdetektől, ahol azóta 
is tartó barátságok születtek, és ahol kü-
lönféle háttérrel és látásmóddal tudtunk 
beszélgetni az élet fontos kérdéseiről, egy-
mást mindig meghallgatva. A Műhelyben 
szerettem meg a művészfilmeket. Kőhalmi 
Ferenc feledhetetlen beszédei, magyaráza-
tai magasabb régiókba emelték az élményt, 
távlatot adtak a látottaknak. A beszélgetés az 

Odüsszeiáról Balázs Géza vezetésével a sze-
mesi mólón vagy a havas túra a fekete-hegyi 
kulcsosházhoz szintén maradandó emlékek. 
Összességében élmény volt egy olyan közös-
ség tagja lenni, ahol természetes volt nagyo-
kat álmodni, jó volt együtt lelkesedni, érté-
keket felfedezni a világban és egymásban.

– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb 
eseményének, sikerének?

– Nem tudok ilyet kiemelni. Sokkal 
inkább egy folyamatnak érzem az életem, 
amiben a fontos rácsodálkozások, megta-
pasztalások adják a belső érés, növekedés 
érzését, örömét. Ezekre és a másokkal meg-
osztott élményekre jobb érzés visszaemlé-
kezni, mint bármilyen szakmai sikerre.

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

– Nehéz egyet – de még csak néhányat 
is – választani, ezért többet is írok, amit 
szívesen ajánlanék. 

Könyvek: Alessandro Baricco: Tenger-
óceán, Fredrik Backman: Az ember, akit 
Ovénak hívnak, Antoine de Saint-Exu-
péry: Citadella, Lázár Ervin: Csillagmajor, 
Schäffer Erzsébet: Toronyiránt – Utak és 
emberek. Filmek: Életrevalók, Nevem Sam, 
Egyszer, Akik maradtak, Ismeretlen föld, 
Walter Mitty titkos élete. Zene: Maroon 5: 
Memories – One Voice Children’s Choir 
előadásában, Yanni: Truth of touch, And-
rea Bocelli, Laura Pausini: Dare To Live, 
Henry Butler: Dr. Diddley, Passenger: All 
the little lights, Edward Elgar: Lux Aeterna 
– Voces 8 előadásában, Schubert: f-moll 
fantázia, Bartók: Concerto (és itt hagyom 
abba, mert ez a lista különösen nagyon 
hosszúra nyúlna).

– Kinek tennéd föl ugyanezeket a kér-
déseket?

– Várhelyi Csillának.

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

– Az olykor beszűkülő és beszürkülő 
egyetemi éveket nagyon jól kiegészítették/
kiszínezték a Bolyai Műhelyben kapott új 
szemléletek, ismeretek. Az életre szóló ba-
rátságokon túl, mint Gyöngyössy Balázs 
barátomnak, nekem is a foglalkozásokon 
kívüli alkalmak a legkedvesebb élménye-
im. Többek között az emlékezetes kará-
csonyi vacsorák a borkósolókkal, illetve a 
fekete-hegyi téli túránk, ahol a szállás felé 
hóban botorkálás során szerintem mind-
annyian fellélegeztünk, mikor felbukkant 
a kunyhó körvonala...

– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb 
eseményének, sikerének?

– A legfontosabb sikeremnek a családo-
mat tartom. Emellett nyilván fontos, hogy 
közel 40 évesen elsajátítottam egy új nyelvet 
és ennek segítségével közvetlenül segítek 
embereken, a modellrendszereket átugorva.

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

– A legkedvesebb könyvem hosszú 
ideje a Virágot Algernonnak, egy keser-
édes történet jópár rafinált fordulattal. 
Filmnek a Felhőatlasz című filmet és a 
Bolygónk a Föld sorozatot ajánlanám, 
mert fontos észrevenni, hogy minden 
mindennel összefügg és egy parányi kis 
lépés milyen láncot tud elindítani a saját, 
a leszármazottaink és a környezetünk 
életében. David Attenborough sorozatát 
pedig azért, hogy tudjuk, mit ad nekünk a 
Föld, mit kell(ene) minden erőnkkel meg-
védeni. Zenének Yiruma zongorajátékát 
ajánlom meleg szívvel és a Strongert Kelly 
Clarksontól, mert Yiruma zenéje mindig 
meg tudott nyugtatni és mert nem sza-
bad elfelejteni, hogy minden nehézség és 

kudarc csak erősebbé tesz, ha megrázzuk 
magunkat és felállunk belőle.

– Kinek tennéd föl ugyanezeket a kér-
déseket?

– Bisztray Mártinak. 

Bisztray Márta
– 1984-ben születtem. Mindig vonzott a 
körülöttem lévő világ felfedezése, sok do-
log érdekelt az irodalomtól és a művésze-
tektől kezdve a történelmen, biológián át a 
matematikáig, idegen nyelvekig. Így nehéz 
volt választanom a továbbtanuláskor. Vé-
gül a közgazdaságtan mellett döntöttem, 
mondván, ezen belül még annyi irány-
ba indulhatok majd. Azóta is jó vissza-
gondolni a Budapesti Corvinus Egyetem 
pszichológiai, szociológiai, civilizációtör-
téneti kurzusaira. Egyetem mellett ösztön-
díjasként kezdtem el dolgozni a Regionális 
Energiagazdasági Kutatóközpontban, ahol 
főleg vízközművekkel, vízgazdálkodás-
sal kapcsolatos témákkal foglalkoztam. 
A Corvinus után a Közép-európai Egye-
temen (CEU) tanultam tovább, ahol egy 
szakmailag és emberileg egyaránt inspiráló 
világba kerültem, ami nem is eresztett el 
egykönnyen, a mesterképzés után a PhD-t 
is elvégeztem. Jelenleg a Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpont 
Közgazdaságtudományi Intézetének kuta-
tó munkatársa vagyok. Részletes vállalati 
adatbázisokon végzett empirikus kutatá-
sokkal foglalkozom, többek között külföldi 
beruházások, nemzetközi beszállítói háló-
zatok hatását, a vállalatok közti tudásáram-
lás mechanizmusát, a vállalati teljesítmény 
és a munkavállalók egészségi állapota közti 
összefüggéseket vizsgálva. Néhány évig 
tanítottam az ELTEcon-on és a Budapes-
ti Corvinus Egyetemen is, de jelenleg egy 

Bisztray Márta
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detét sem a világ keletkezését megéneklő 
részben. Talán ezt a teremtő Nagy Anyát, 
és szerepét a későbbiekben betöltő leány-
gyermekeit ábrázolták őseink az „életfá-
nak” nevezett virágmotívumon: hiszen az 
virágokat hajtó életfa általában egy edény-
ből (vagy virágból) nő ki, ahol az edény a 
teremtő anyaistennő jelképe.

Konfliktus

Az idézett népdal az ősi szimbólumokat 
talán egy konkrét párkapcsolati trauma 
körülírásához használja. A lány, aki nö-
vekvő bimbóból virággá nyílt, azaz „fel-
nőtté” vált, és hivatalosan is lehetőséget 
kapott szerelmi kapcsolat kialakítására, 
csalódott a fiúban. Azt kívánja, bár elke-
rülte volna ez a természetes folyamat, és 
maradt volna bimbó, azaz „tudatlan” lány, 
gyermek. Ismert, hogy a férjhez költöző 
lányt helyenként elsiratta édesanyja. Az 
elválás miatti lelki trauma egyik össze-
tevője talán „szakrális seb”, erre utal egy 
másik népdalszövegünk: „Csipkefa bim-
bója / kihajlott az útra, / Rida rida bom 
bom bom, / kihajlott az útra. Arra ment 
Jánoska / szakajt egyet róla (...)”. A férfiak 
a leányt elveszik, a nőalapú és nőágú életfa 
hajtását leszakítják.

Gondolatébresztő

Elképzelhető, hogy egykor a természettel 
nagyon szoros kapcsolatban lévő ember 
világképét és társadalmi létét természeti 
élmények alakították: például a kihajtás, 
a virágzás, a gyümölcsözés, és a ciklikus-
ság a növényvilágban. Az emberek mellett 
számtalan élőlényt tápláló, újra és újra 
magokat hozó fa szent növénnyé vált, és 
vallásos matafora-kapcsolatba került az 

anyaszereppel a szülés, a szoptatás, a (gyü-
mölcs) gyűjtögetés általi táplálás miatt. Ez 
szakrális szerep is volt. Varázsszövegek, a 
szűkebb közösséget szolgáló rituálék, és a 
természet nagyfokú ismerete anyáról lá-
nyára öröklődött. De a Nagy Anya hagyo-
mányaként, aki ennek a tudásnak forrása 
és megújítója volt, s a halál által elhervasz-
tott virágok helyett mindig újabbakat hajt-
va megújította az életfát, az emberi közös-
séget, de a természetet és a világot is.

Héra Bálint

Felhasznált források: 

Hangfelvétel: Sebestyén Márta: Édesanyám Rózsafája, 
https://www.youtube.com/watch?v=t_MgvvMokIk
Album: Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta – 
Hazafelé (Hungaroton, 1996.)
Johann Jakob Bachofen: Anyajog. In: A mítosz és az 
ősi társadalom, Gondolat, 1978.
Kalevala (Nagy Kálmán fordítása). Európa, 1975.

Édesanyám rózsafája
Engem nyílott utoljára
Bár sohase nyílott volna nyílott volna
Maradtam volna bimbóba hateha.

A leszármazás jelentősége

Elterjedt metaforával családfának nevezzük 
az egymást követő generációk viszonyát. A 
családalapító őst jelképezi a fatörzset, elága-
zásai az első leszármazottakat, a fentebb ki-
növő ágak a további gyermekeket. A szétváló 
törzzsel jól ábrázolható, hogyan öröklődött 
férfiágon a nemesi cím. Ugyanígy vezették le 
a törzsi hovatartozást, amely a nemesi rang-
gal szemben már a közösség minden tagjára 
nézve alapvető fontosságú volt, és mindig 
az apa személyéből adódott.  Ezekben az 
esetekben a fát csak férfi leszármazottak al-
kották. Nők ugyanis másik család tagjaival 
léptek házasságra, ahol ugyancsak a férfiági 
öröklés dívott, ezért születendő fiúgyerme-
kük az apa családfájában „hajtott ki”. Azon-
ban ma is léteznek olyan kultúrák, amelyek 
másfajta öröklési rendszert használnak, és 
a családfa-képnek a nő (is) az alkotóeleme. 
Például az indonéziai minangkabau népnél 
a vagyon és a vezetéknév az anyáról a legidő-
sebb lányára száll. Antropológus kifejezéssel 
matrilineáris az öröklés.

Virágot hozó fa

A nőági leszármazásnál is különösebb do-
log sejlik fel azonban Bachofen tanulmá-

nyában: a közösség minden tagja közvet-
lenül ugyanattól az ősanyától származik, 
akit a fa törzse és ágai szimbolizálnak, a 
levelek pedig az utódait. Tehát a klán min-
den tagját a mítikus Nagy Anya szülte. 
Népdalainkban, ahol az anyát pl. rózsa-
fának vagy csipkefának nevezik, a leányt 
pedig virágnak vagy bimbónak, ehhez 
hasonló képzet jelenik meg. Feltételezem, 
hogy nem a leány vér szerinti anyjáról szól 
az ének, hanem a Nagy Anyáról, aki egy-
úttal Teremtő is.  

Míg a zsidó-keresztény hit szerint az 
első embereket egy férfiként ábrázolt, és 
Atyának nevezett Isten egyedül alkotta, 
addig a matrilineáris kultúrában valószí-
nűleg olyan hiedelmek működtek, ame-
lyek szerint a genezisben egy női erő is 
részt vett. Sőt, a finnek teremtésmítoszá-
ban merészebb verzióval találkozunk. A 
Kalevala elején az olvasható, hogy Ilmatar, 
az égi szűz, férfi közreműködése nélkül , 
szülés útján hozta létre az első embert. 
Megfoganásban csupán a szél és a tenger 
játszott szerepet, amelyek – ha minden-
képpen emberi lényeget szeretnék látni 
bennük – éppenséggel mindkét nemet 
szimbolizálhatják. Ezután pedig, kezével 
létrehozta a természetet (mármint azt a 
részét, ami korábban még nem jött létre 
a búvárkacsa meghasadó tojásából). Se-
hol egy alkotó férfi. Bár elhangzik, hogy 
Ilmatar Ukkónak, az Ég Urának leánya, 
Ukkó lényegében nem lép színre, a Kale-
vala nem említi egyetlen konkrét cseleke-

Átfogó világkép, amely az anyára épült
Az Édesanyám rózsafája című, Kalotaszegen gyűjtött népdal 
szimbólumairól

Elhunyt társunk, Tóth Rita Emese széke az Örkény 
Színházban (A 2007–2010-es BOM-csoport)
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Már a kiállítótérbe lépéskor sokként ért 
minket az első képsorozat. Afrikai lá-
nyokat rabolnak el rendszerszintűen is-
kolapadjaikból. Síró hozzátartozók, üres 
iskolapadok. A hiány a legszomorúbb és 
leginkább kétségbeejtő a képeken: akiket 
elrabolnak, nem lehet lefotózni.

Mert amit lefotózunk, vagy amit képen 
látunk, az a miénk, velünk van, jelen való. 
A World Press fotókiállítás ezt adja minden 
látogatónak. Olyan témákat hoz karnyúj-
tásnyira, amik a magyar lapok hasábjain 
nem, vagy csak pár szóban jelennek meg. 
Nem fontos és igazából nem is érdekel min-
ket. A számos tehetséges fotós beváloga-
tott pályamunkái arra kérnek bennünket, 
hogy tegyük félre földrajzi pozíciónkat. Itt 
egymás mellé kerül Thaiföld és Kanada, 
Argentína és Ausztrália. Ennek oka talán, 
hogy idén először regionális előzsűrik vá-
logatták a képeket. Külön-külön értékelik 
az afrikai, az ázsiai, az európai, az észak- és 
közép-amerikai, a dél-amerikai, a délke-
let-ázsiai és az óceániai régióból küldött 
pályaműveket. A skatulyákat így is lehet-
ne tovább szűkíteni, de e törekvés bevált: 
a mindent elnyomó európai vízfejnek itt 
nyoma sincs. Olyan helyzetből nézhetjük 
a természeti katasztrófákat és emberijogi 
borzadalmakat, ami nem megszokott, 
nem meghatározott, bizonyos értelemben 
utopisztikus. Egy szörnyű utópia.

Mert a képek témája szinte egytől egyig 
riasztó. „Nyomasztó volt” hangzik el az 
első gondolat az utolsó teremből kilép-
ve. Sajtófotók lévén itt nem (elsősorban) 
művészfotográfusok depressziójáról, saját 

élményeiről, hanem valahol világunkról 
van szó. Ez érdekel bennünket, az ilyen 
címlapképekért vesszük meg a lapot, erre 
kattintunk. A képeknek bizony az is funk-
ciója volt, hogy „kiszolgálják” az olvasót. 
Elborzadunk, ha látjuk őket, elborzadunk 
elsőre és elborzadunk még egyszer, hiszen 
tudtuk, mi vár ránk, ezért jöttünk a kiál-
lításra is. Mindegyik fotó tükör, amiben 
meglátjuk magunkat, a szenzációra éhes 
látogatót, de az embert is, aki megmentő, 
de párszor maga az ördög.

Talán az egyetlen pozitív végkicsengé-
sű fotósorozat egy 12 éves argentínai lány-
ról szól. Antonella 2020-ban a pandémia 
kitörésekor és iskolájának bezárásakor 
megfogadta, a távoktatás végéig nem vá-
gatja le a haját. Már a térdéig ér, édesanyja 
és testvére szárítják, miközben a lány Zoo-
mon az óráján vesz részt. Az utolsó képen 
haja már csak vállig ér, 2021 szeptemberé-
ben visszatérhetett az iskolába. Különös 
élmény képként látni, a múlt egy szegle-
teként tekinteni a koronavírusjárványra, 
holott páran még mindig viselnek száj-
maszkot a kiállítótérben. Remélhetőleg 
más, ma soha véget nem érőnek ható törté-
nések is egy jövőbeli kiállításon hasonlóan 
pozitív lezárást kapnak.

Például az orosz-ukrán háború. A 
konfliktusról szóló fotósorozat egészen a 
2014-es eseményektől követi a kelet-uk-
rajnai régiók életét feldolgozva a háború 
hétköznapokra gyakorolt hatását is. A kép, 
ahol ukrán nők varrnak álcaruhát mester-
lövészek számára az egyik legjobban sike-
rült mind közül. Nem az ukrajnai háború 

A világ elmúlt egy (?) éve képekben
Bolyaisok a World Press fotókiállításon

az egyetlen fegyveres konfliktus, amire a 
fotókiállítás rávilágít. Teljesen más jellegű 
a fekete-fehérben fotózott zebu-háború. 
Madagaszkár elzárt régióiban az ott élők 
ezt a szarvasmarhát tenyésztik, tolvajban-
dák pedig az életükre törnek. A tolvajok 
falvakat irtanak ki teljesen, az ellenük 
harcolók pedig gépfegyverrel a kezükben 
járják a vidéket. Harc a nemes jámbor ál-
latért, harc a megélhetésért, de valójában 
harc egymással a javakért.

Az idei World Press fotókiállítás köz-
ponti témája talán az emberi-társadalmi 
küzdelem és a természet összekapcsoló-
dásában keresendő. A számos szociológiai 
és emberjogi téma mellett nagyarányban 
megtalálhatók az ökológiai problémák is. 
A bengáli tigrisek életterének visszaszorí-
tása Indiában, a Délkelet-ázsiai erdőtüzek, 
vagy a bódító hatásáért termesztett mák 
Mexikóban. A megnövekedett népesség 
miatt a tigrisek egyre többször támad-
ják meg a haszonállatokat, de az embert 
is. Az őslakosok szándékosan okoznak 
talajmenti tüzeket, hogy a sokkal nagyobb 
pusztítással járó óriástüzeket megakadá-

lyozzák. A mákból kinyert anyag a sze-
gény Mexikóból a gazdag Egyesül Álla-
mokba jut heroin formájában. Együttélés, 
kölcsönhatás, kihasználás. Az ember azt a 
terhet vette a vállára, hogy felhasználja és 
kordában tartja a természetet, ami viszont 
nem kért belőle. Tigriskaromként csap 
vissza az indiai vadon a túlnépesedésre 
adott válaszul. Elfogynak az erdők, hogy 
teret kapjon a pálmaolaj-föld, de életmó-
dunk árát már a világ egyes régiói elkezd-
ték megfizetni.

A World Press kiállításban idén sem 
csalódtunk. Fajsúlyos témák a világ leg-
jobb fotósainak objektívjén keresztül. Az 
idei tárlat talán kevéssé illeszthető bele 
egy nagy narratívába, nehéz lenne egy 
szót találni, ami jellemez minden munkát. 
Ugyanakkor vannak dominánsabb témák. 
Idén is számos kép van, amire tudom, 
hogy évekkel később is visszagondolunk 
majd, és tudni fogjuk, ez volt 2021. Afga-
nisztán „elvesztése”, a Covid lecsengése, a 
kollaboránsnak tartott beduinok. Ilyen a 
világunk, ilyenek vagyunk mi.

Nagy Tibor 



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
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