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Egyetem koronavírus idején…
Kedves Kollégák, kedves Hallgatók, tehát kedves Olvasóink!

A hírlevél első évfolyamát a koronavírusjárvány végül befejezetlenségre ítélte. Életkedvünk megcsappant, a munka
vontatottan ment, jóllehet folyamatosan bátorítottuk egymást. Ez a hangulat rányomta a bélyegét erre a számunkra,
annak terjedelmére.
Újragondolva a hírlevél gyakoriságát úgy döntöttünk, ezentúl évi két számmal jelentkezünk. Továbbra is várjuk a hírlevél
íróiszerkesztői csapatába az elhivatott, érdeklődő hallgatókat.
Jelen lapszámunkban köszöntjük a nyugdíjba ment, 70 éves Heltai János professzort is. Tudományos és egyetemi oktatói
pályájának méltatása után az egyetemi hallgatók rövid adomáival örvendeztetjük meg. Isten éltesse sokáig!
Tasi Réka

Heltai János 70 éves

Heltai János professzor a régi magyarországi irodalom
kutatásának nagyhatású és nemzetközileg is elismert alakja,
akit szakmai kvalitásai és kutatásainak iskolateremtő hatása
is messzemenőkig alkalmassá tesz arra, hogy jelöljük a
Kitüntető Tudományos Díjra. A Miskolci Egyetem Magyar
Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének megbecsült
egyetemi tanáraként idén ment nyugdíjba, korábban a Régi
Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetője, hosszú ideig
pedig az Országos Széchényi Könyvtár tudományos
tanácsadója volt. A Miskolci Egyetem professor emeritus

címet adományozott neki.
Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársaként 1972
óta vett részt a Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy)
című retrospektív nemzeti bibliográfia köteteinek
elkészítésében. Három RMNykötetnek volt a szerkesztője
vagy egyik szerzője. Ez a nemzetközi elismertséget kivívó
vállalkozás lehetővé tette számára, hogy a teljes
magyarországi nyomdai termelést áttekintse a kezdetektől
1800ig. Aligha van ma olyan kutató Magyarországon, aki
Heltai János professzorhoz hasonlóan a teljes
magyarországi nyomtatott anyag ismeretének birtokában
lenne, ez pedig kiváló rálátást biztosít számára a
magyarországi irodalom és szélesebb értelemben vett
művelődés kialakulásának és fejlődésének történetére.
Egyéni kutatásai főként a protestáns peregrinációra, a
korszak eszmetörténetére, a protestáns és katolikus
reformáció magyarországi jellemzőire, a hitvitákra és
perikópákra, a bibliakiadások történetére és a nyomtatott
műfajok rendszerére irányultak és irányulnak. 2001–2005
között sikeres OTKAkutatást vezetett a hitviták
magyarországi történetéről.
Kiemelkedően kiterjedt forrásismerete tette lehetővé, hogy
legutóbbi monográfiájában (Műfajok és művek a XVII. század
magyarországi könyvkiadásában [1601–1655], Bp., Országos
Széchényi Könyvtár – Universitas Kiadó, 2008.) megírja
a 17. század első felének nyomtatványtörténetét, mely
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rövid időn belül a korszak egyik alapvető kézikönyvévé
vált, és egyben az akadémiai doktori disszertációját is
képezte. A fentieken túl két önálló könyve jelent meg, és
több olyan kötetet szerkesztett, amelyekben saját
tanulmányai is szerepelnek, és amelyeknek teljes anyaga
közvetlenül kapcsolódik egyéni kutatásaihoz. Összes
publikációinak száma száz felett van, idézettségük magas.
Számos tudományos testület és bizottság tagja: 1999tól
tagja az MTA Könyvtörténeti Munkabizottságának,
2005–2011 között tagja volt az MTA Irodalomtumányi
Bizottságának, 2007–2010 között pedig az OTKA
Társadalomtudományi Kollégiumának. Jelenleg tagja
még az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos
Bizottságának és a Corvinus Alapítvány kuratóriumának.
Heltai János professzor külföldi tudományos kapcsolatai
szerteágazóak: mint az Országos Széchényi Könyvtár
munkatársa gyakran járt kutatóúton Szlovákiában,
Romániában, Jugoszláviában, Lengyelországban. Hosz
szabb ideig folytatott kutatást a kora újkori irodalom és
eszmetörténeti kutatások nemzetközi központját jelentő
wolfenbütteli Herzog August Bibliothekban, valamint a
Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként a bécsi köz
gyűjteményekben. Több, mint tíz évig magyarországi
szerkesztője volt az Annual Bibliography of the History of the
Printed Book and Libraries című nemzetközi könyvtörténeti
bibliográfiának. Számos külföldi konferencián vett részt,
több alkalommal felkérésre vagy meghívásra adott elő
ezeken a tanácskozásokon.
Heltai János professzor a tudományos utánpótlás
nevelésben is tevékenyen és eredményesen vett és vesz
részt. 1993 óta dolgozik a Miskolci Egyetemen, a magyar
szak és a Bölcsészettudományi Kar megbecsült és
népszerű oktatója. Törzstagja és témavezetője a Miskolci
Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának, tagja
továbbá az egyetemi és a tudományági doktori
bizottságnak, valamint az egyetemi és a tudományági

habilitációs bizottságnak. Egykori doktorandusz hallgatói
közül
hatan
szereztek
fokozatot.
Témavezetői
eredményességét annak is köszönheti, hogy már a
diplomás képzés keretében felkeltette hallgatóiban a
tudományos kíváncsiságot a régi magyar irodalomtörténet
problémái iránt, ahogy ezt hitvitatörténeti speciális
kollégiumainak népszerűsége is bizonyította.
Tudományos és oktatói tevékenységének sikerét mutatja a
számos ösztöndíj és kitüntető díj is, melyekben részesült,
köztük 1999 és 2003 között a Széchenyi professzori
ösztöndíj, 1995ben Keresztúrydíj, 2009ben pedig
Klaniczaydíj, mely utóbbi a régi magyar irodalom
történész szakma legnagyobb presztízsű tudományos
kitüntetése, a korszak kutatói által odaítélt fontos
elismerés. 2018ban az Országos Széchényi Könyvtár
Széchényi Ferencemlékérmét kapta meg.
A hetvenéves Heltai János professzort kollégái, egykori és
jelenlegi hallgatói köszöntik sok szeretettel születésnapja
alkalmából. Meglepetésként elkészítettük az ünnepelt
wikipediaszócikkét

.

Heltai János 70 éves
Üzenőfal
Hallgatók könnyed és kötetlen emlékidézése Prof. Dr.
Heltai Jánosról
Én azt tudnám kiemelni, hogy mindenkiben megtalálja a jót;
mindenkinek az erősségét figyelve olvassa a munkáit. És nagyon
hitelesen tudta átadni a tanagyagot, hiszen ő is azokat a régi
értékeket képviseli, amit tanított.
Az egyik leghitelesebb embernek tartom, mert nem megadott
mérce szerint osztályozott, hogy mindenkinek a tökéleteset kell
nyújtani az ötösért, hanem mindenkit a képességéhez mérten
értékelt.
***
Még akkor is megdicsért minket, ha éppen nem volt olyan jó,
amit csináltunk. Nekem is megdicsérte a dolgozatomat, pedig
szerintem borzalmas lett; és mégis. – Nagyon kedves volt és
bátorító. Ritka, ha egy tanár ennyire az egyén magához mért
teljesítményét nézi.
***
Tőle még a rosszabb jegyet is örömmel fogadtam, mert tudtam,
hogy megérdemlem, hiszen nem azt várta el, hogy túlteljesítsek,
hanem hogy magam adjam, és velem együtt dolgozott azon,
hogy megtaláljam magam a feladatokban.
***

Mikor csoportos óráink voltak, azt mondta, hogy ilyen jó
csoporttal ő régen találkozott, mindig jó kedvvel és örömmel jött
be az órára. Mindig ellátott minket tanácsokkal, megismertetett
minket élete tapasztalataival. Mindenkinek „adott” valamit, amit
magával tudott vinni és, ami örökké emlékeztetni fogja rá.
***
Tréfás volt, amikor azzal viccelődött, hogy nem kék hajjal
mentem vizsgázni, mert hogy „Nem ezt beszéltük meg!”
Megígértem, hogy legközelebb kék lesz, erre nyugdíjba ment…
***
Az is nagyon érdekes volt, amikor a zsoltárokat énekeltette órán.
***
Nekem egy nagyon kedves és személyes emlékem van vele...
Amikor elsőben elmentem hozzá vizsgázni régi magyarból és nem
nagyon ment a vizsga – nem igazán az én tantárgyam ez… –, azt
hittem, elküld egy egyessel, őt ismerve ez határozottan benne volt
a pakliban. De végül is nem így lett… Sosem felejtem a jó
indulatot a szemében. Nem is a jegy… Mert ha kettest adott
volna, én annak ugyanúgy örültem volna. Hanem az elismerés,
pláne tőle, aki egész félévben korholt minket a szemináriumon.
Nagyon jól esett! És sosem felejtem.
***
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Mindig korholt minket, hogy micsoda lusta banda vagyunk, de a
végén mégis jó jegyet adott… Volt egy gesztusa, azt se felejtem
el… Amikor feltett egy kérdést az órán, és nem tudta rá senki a
választ (ami gyakori eset volt), mindig a két kezébe tette az arcát,
mint a Rodinszobor, a gondolkodó ember, és úgy nézett ránk
szomorúan. Olyankor az volt az érzésem, hogy úgy
megölelgetném, csak hogy ne legyen szomorú. És utána jött a
kérdés: „Na most mit csináljak magukkal?”
***
Nekem mindig olyan érzésem volt, hogy nem azért korhol, mert
bántani akar, hanem mert át akar adni valami tudást, amit ő
nagyon fontosnak gondol.

Egyedüli katolikusként a csoportban engem kicsit mindig
kóstolgatott, de egyszer azt mondta nekem, hogy mindegy az,
hogy katolikus vagy református vagyok, csak mindig higgyek! És
hát igaza volt. Hit nélkül tényleg kevésnek érzem magam.
***
Szabadon választhatónk volt vele tavaly, és gyakran
beszélgettünk, és amikor karácsony előtt pár héttel talán utolsó
óránk volt, felolvasott nekünk Adyverseket. És Adynak van egy
verse, a Krisztus kereszt az erdőn. Gyönyörű egyébként,
akárhányszor elolvasom, beleborzongok. És felolvasta nekünk!
A végén pedig elsírta magát, akkor majdnem bőgtem én is!

Vivant professores!
„Szeretem az
állandóságot…”
Beszélgetés Prof.
Dr. Kemény
Gáborral
Babos
Orsolya
Profeszszor Úr rengeteg
szakmai fórumon jelen
van, rendszeresen hívják
különböző helyszínekre
előadásokat tartani, tagja
az
MTA
Nyelv
tudományi Bizottságának, a Magyar Irodalomtörténeti
Társaságnak,
a
Nemzetközi
Magyar
Filológiai
Társaságnak, valamint az Anyanyelvápolók Szövet
ségének, illetve régóta részt vesz a Magyar Nyelvőr és az
Édes Anyanyelvünk c. folyóiratok szerkesztésében is.
1994től 2018ig tanított a Miskolci Egyetemen, 2018tól
pedig intézményünk professor emeritusa. Hallgatóink
számtalan tudományos és ismeretterjesztő munkáját
olvashatják, olvashatták tanulmányaik során. Honnan
származik az elhivatottsága, rendíthetetlen munkakedve,
amely lehetővé teszi egy ilyen sikeres, gyümölcsöző életút
bejárását?
Kemény Gábor Hadd kezdjem azzal, és ezt ne tekintse
puszta udvariaskodásnak, nagyon örülök, hogy a Miskolci
Egyetemen még nem felejtettek el, és a fiatal hallgatókat is
érdekli életutam és munkásságom. Egyben azonban
jeleznem kell, hogy a bevezetőben olvasható, nyilván
lexikonokból származó adatok egy része pontosításra
szorul. Az említett bizottságoknak már nem vagyok tagja,
és a felsorolt szakmai szövetségekben sem végzek aktív
tevékenységet. Az egyetlen kivétel az Anyanyelvápolók
Szövetsége, amelynek folyóiratát, az Édes Anyanyelvünket
1992 óta szerkesztem Grétsy László tanár úr vezetésével,
és ez a munka jelenleg is sok feladatot és örömet jelent
számomra.
B. O. Édesapja Kemény G. Gábor történész, iro
dalomtörténész, bibliográfus volt. A családi légkör
mennyire volt meghatározó az Ön életében a későbbiekre
nézve, mennyire irányította figyelmét a tudományos
munka, a kutatói pálya felé?
K. G. Erre a kérdésére válaszolva voltaképpen a bevezető
kérdés érdemi részére is felelhetek. A tudományos munka

iránti elhivatottságot, a kutatás, publikálás szenvedélyét
valóban apámtól „örökölhettem”. Abban az egyszobás
lakásban, amelyben 18 éves koromig laktam szüleimmel,
közelről megfigyelhettem, milyen odaadással végzi
kutatómunkáját édesapám, mégpedig nem „főállásban”,
hanem napi nyolcórás könyvtárosi szolgálata mellett,
pontosabban azután, este, éjszaka, hétvégeken,
mondhatni mindenkor, amikor csak erre időt tudott
szakítani. Ebben a tekintetben én sokkal szerencsésebbnek
mondhatom
magamat,
mert
egész
pályámat
kutatóintézetben tölthettem, ahol csupán az volt a
dolgom, hogy azt csináljam kötetlen munkaidőben,
amihez egyébként is kedvem volt. De apámon kívül nagy
szerepe volt pályaválasztásomban édesanyámnak is, aki
nagy általános műveltséggel rendelkezett, és már
kisgyermekkoromtól
ráirányította
figyelmemet
a
tudomány és a művészetek érdekességére és szépségére.
Lényegében tőle tanultam anyanyelvemet, későbbi
hivatásom fő tárgyát, annak minden árnyalatával együtt.
B. O. Azt olvastam, hogy az ELTEn a magyar nyelv és
irodalom mellé kötelezően választandó második szakként
az oroszt vette fel, de ezt később leadta. Nem voltak ennek
az akkori szocialista rendszerben negatív szakmai
következményei?
K. G. Igen, akkoriban kétszakos rendszer volt, és én
második szakként az oroszt választottam, mert ebben
éreztem magamat a legerősebbnek a középiskolában
tanult idegen nyelvek közül. De hamar rá kellett jönnöm,
hogy az orosz szak megfelelő színvonalú elvégzése túl sok
időt venne el a magyar nyelv és irodalom tanulásától,
amellyel elsősorban foglalkozni akartam. Ezért alig három
hét után leadtam az oroszt, és helyére a történelmet
vettem fel. Ebből a döntésemből sem akkor, sem később
semmiféle hátrányom nem származott. Azon kívül,
persze, hogy nem tanultam meg rendesen oroszul.
B. O. Az MTA Nyelvtudományi Intézetébe tudományos
ösztöndíjas gyakornokként került be, és itt dolgozott 1971
től egészen 2010ig, a nyugdíjazásáig, különböző
beosztásokban. Milyen fő projektekben vett részt, hogyan
emlékszik vissza az ottani éveire?
K. G. Azzal kezdeném, hogy az Intézetben nemcsak
2010ig, nyugdíjazásomig dolgoztam, hanem most is
kapcsolatban
vagyok
vele,
mert
szerződéses
munkatársként egyike vagyok A magyar nyelv
nagyszótára általános lektorainak (ez filológiai és stiláris
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ellenőrzést jelent, beleértve a sajtóhibák javítását is, ami
régi szövegek esetében nem kevés figyelmet kíván). Tehát
48 éve vagyok alkalmazásban ugyanazon a helyen, és
remélem, hogy betölthetem ott az 50. évemet is. Ottani
tevékenységem három szakaszra osztható: kétéves
gyakornokságom leteltével a Grétsy László vezette Mai
magyar nyelvi osztályra kerültem, 1988tól hat éven
keresztül én vezettem az osztályt, 2001től a Szótári
Osztályon, A magyar nyelv nagyszótárának általános
lektoraként dolgozom. Mindhárom időszak rengeteg
szakmai és emberi nyereséggel járt (a középső szakasz
harcokkal és veszteségekkel is). A fő „projekt”, amelyben
részt vettem, három nyelvhelyességi lexikon írása és
szerkesztése volt: Nyelvművelő kézikönyv, Hivatalos
nyelvünk kézikönyve, Nyelvművelő kéziszótár (az utóbbiak
több kiadásban is). Némi malíciával megjegyzem, hogy a
projekt szót egyikük sem ajánlja…
B. O. Noha nyelvészeti munkásságának nagy részében
stilisztikai kérdésekkel és nyelvműveléssel foglalkozik, már
egyetemi szakdolgozatát is Krúdy Gyula szimbolikus
alakmásairól írta, és Krúdy iránti érdeklődése egész
szakmai életútját végigkíséri. Mi az, ami ennyire
megragadta Önt Szindbád alakjának megteremtőjében,
ami arra készteti, hogy újra és újra másmás aspektusokból
foglalkozzék (szöveg)világával?
K. G. Először is: a noha kötőszó használatát nem tartom
indokoltnak, mert Krúdynak különösen a stílusával
foglalkoztam, ami elsősorban nyelvészeti feladat,
pontosabban a nyelv és az irodalomtudomány
határsávjában végzett tevékenység. Tehát nyelvész voltom
és a Krúdykutatás között nincs semmi ellentmondás. Ami
most már Krúdyt illeti, nehezen tudnám megindokolni, mi
ragadott meg benne tizenéves koromban, amikor első
írásait olvastam, és miért maradt meg ez az érdeklődés
mind a mai napig. Címszavakban fogalmazva: nyelvének
gazdagsága, emberi tartása, életszeretete, munkabírása, a
jó ételekitalok és a szerelem örömei iránti kiapadhatatlan
szomjúsága. Mi tagadás, nem vetette meg a
szerencsejátékokat (kártya, lóverseny) sem. Mindez korán
kikezdte egészségét (bár fizikuma is kivételes volt, mint
írják). Még nem volt 55 éves sem, amikor – kb. száz
kötetnyi remekmívű magyar próza megalkotása után –
szegényen és magára hagyatva meghalt.
B. O. Majdnem két és fél évtizeden keresztül tanított
egyetemünkön. Miért éppen Miskolcot választotta?
Milyen tapasztalatai, élményei voltak az akkori diákokkal,
kollégákkal kapcsolatban?
K. G. Nem én választottam Miskolcot, hanem Miskolc
választott engem: 45 éves voltam, soha addig nem
tanítottam sehol, amikor Kabdebó Lóránt professzor úr, a
miskolci bölcsészkar megalapítója felkért arra, hogy
vállaljam el félállásban a stilisztika oktatását a magyar
nyelvészeti tanszéken. Akkor azt hittem, hogy ez az
elfoglaltság csak néhány félévre szól. De majdnem 25 év
lett belőle. És 2018ban is csak azért váltam meg az
egyetemtől, mert a szabályok szerint hetvenéves korában a
professzornak is vissza kell vonulnia. A professor emeritusi
cím nagyon megtisztelő, de inkább csak formaság, mert a
földrajzi távolság és egészségi (pontosabban szólva:
betegségi) állapotom nem teszi lehetővé, hogy jelenleg is
részt vehessek az egyetem életében.

4.
B. O. Van olyan kiemelkedő emléke, amely Miskolchoz
kötődik, és amelyet most megosztana olvasóinkkal?
K. G. Nem egyes nagy élmények voltak, hanem az egész
volt nagy élmény. Úgy telt el csaknem 25 év, hogy mind
tanártársaimmal, mind tanítványaimmal mindvégig
felhőtlen volt a kapcsolatom. Kollégáim közül hadd
emeljem ki Kovács Mária dékán asszonyt és Kecskeméti
Gábor intézetvezető professzort, akik nemcsak
munkatársaim, hanem tapintatos és jó szándékú vezetőim
is voltak. De nem hagyhatom szó nélkül tanszéki
titkárnőnk, Kovácsné Szabó Zsuzsanna személyét sem,
akihez minden ügyesbajos gondommal bízvást
fordulhattam tanácsért, segítségért. (Ma már ő is
nyugdíjban van.) Az évek során több mint ezer
tanítványom volt, szakdolgozóm csak kb. 15 (szerettem
volna többet is, de csak ennyien jelentkeztek), doktori
iskolai hallgatóim közül pedig egy olyan volt, aki
vezetésemmel megszerezte a PhD fokozatot: Kökényesi
Nikoletta, jelenleg az egri egyetem sárospataki részlegének
tanára. Fárasztó csak a sok korai kelés és vonatozás volt,
de hát nem várhatjuk el a Miskolci Egyetemtől, hogy az
én kedvemért Budapesten legyen…
B. O. Még középiskolásként Ön is írt OKTVdolgozatot,
és annak kiemelkedő helyezése gyakorlatilag belépőt
jelentett az egyetem berkeibe. Mit javasolna útravalóul
azoknak a hallgatóinknak, akik maguk is szeretnének
TDKzni, illetve később esetleg kutatói pályára lépni?
K. G. A „kiemelkedő” helyezés csupán a 10. hely volt, de
ez is elég volt ahhoz, hogy felvételi vizsga nélkül
felvegyenek az ELTEre (a 11. helyezés már nem ért
semmit, ebben is szerencsém volt). A mai bölcsészeknek
csak azt tanácsolhatom, különösen azoknak, akik
tudományos terveket is dédelgetnek, hogy ne csak az
interneten kutassanak, hanem könyvtárban is. Nem
csupán nosztalgiából mondom ezt, hanem azért is, mert a
világhálón csak azt találja meg a kutató, amit keres, a
könyvek lapozgatása közben azonban azt is, amit nem
keresett, de talán fontosabbá válik számára, mint amire
eredetileg kíváncsi volt.
B. O. Rengeteg tudományos publikációja mellett szív
ügye a tudományos ismeretterjesztés is, amely kifejezetten
laikusok számára is kapukat nyithat a nyelvtudomány
világára, bevezetheti őket izgalmas nyelvi problémákba,
nyelvi kérdések tárgyalásába.
Mindezek fényében mely műveit tartja a legfontosabbnak,
legnagyobb hatásúnak, akár a szakmai hatástörténetüket
tekintve, akár az ismeretterjesztés frontján való
működésüket?
K. G. Ha jól számolom, több mint 800 ismeretterjesztő
cikket publikáltam, elsősorban nyelvhelyességi témákról.
Ezeknek egy részét kötetben is kiadtam: a Nyelvi mozaik
2007ben, a Tanuljunk magyarul is! a közelmúltban jelent
meg. De ennél sokkal fontosabb, hogy az interneten ott
van az Édes Anyanyelvünk minden évfolyama 1979től
mostanáig, benne az én cikkeim is. Talán így könnyebben
eljuthatnak a „címzettekhez”: minden magyar emberhez,
aki helyesebben, választékosabban, szebben kívánja
használni anyanyelvét. Előadásokat már sokkal ritkábban
tartok, mint régebben, de ha olyan felkérést kapok,
amelynek nem lehet (és nem is szabad) ellenállni, akkor
elmegyek, mint két éve Adára és tavaly ősszel Szabadkára.
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Ez is jelzi talán, hogy különösen fontosnak tartom a
szomszédos
országokbeli
magyarság
anyanyelvi
műveltségének erősítését.
B. O. Végzettségét tekintve az Ön felesége is magyar
szakos tanár, ez bizonyára nem véletlen. Be tudta építeni
az Ön munkáit a tanítási gyakorlatába, az iskolai
mindennapjaiba? Ilyen fokú munkaterheléssel és
tudományos termékenységgel hogyan egyeztethető össze a
családi és a magánélet?
K. G. Feleségem ugyanabban az iskolában tanít magyar
nyelvet és irodalmat, amelybe mind a ketten jártunk: a
Budai Ciszterci Szent Imre (akkori nevén: József Attila)
Gimnáziumban. Már ő is nyugdíjas, de kisebb
óraszámban továbbra is tanít. Ottani munkáját azzal
tudom segíteni, hogy néha tartok valamelyik osztályában
egy „rendhagyó magyarórát”, természetesen Krúdy
Gyuláról. Ő pedig azzal segít nekem, hogy átnézi
kézirataimat, és mindig talál bennük javítanivalót (ahogy
egy lelkiismeretes tanárhoz illik is). Két gyermekünk,
sajnos, nem lett bölcsész, de jó egyetemet végeztek, és
szakmájukban alapos képzettségre tettek szert. Példás
családi életet élnek: Anna lányom már három
fiúgyermeket szült, de Gábor fiaméktól is várom az
„utánpótlást”. Talán az unokák közt lesz olyan, aki
folytatja a mi mesterségünket.
B. O. Úgy tudom, Professzor úr rajong a sportokért.
Űzött esetleg valamilyen sportot verseny vagy
hobbiszinten?
K. G. Csalódást kell okoznom, mert soha semmiféle
sportot nem űztem, még amatőrként sem. De nézőként
sok nagy sporteseményen vehettem részt. Első ilyen
élményem a budapesti atlétikai Európabajnokság volt
1966ban. Később egy amerikai magyar barátom
jóvoltából a helyszínen nézhettem meg két olimpiát (1984,

1996) és egy labdarúgóvilágbajnokságot (1994).
Régebben jártam magyar futballmeccsekre is, de már
nem teszem (és ennek nem csupán az öregség és a lustaság
az oka).
B. O. Van még olyan egyéb hobbija, ami távol áll a
kutatási területétől?
K. G. Két hobbim van. Az egyik a gombfocizás (egy kicsit
azért ez is sport, ugye?). 1963 óta ugyanazokkal a
barátaimmal játszom (ebben is szeretem az állandóságot).
A másik a zenehallgatás, elsősorban a komolyzene
hallgatása. Nagy bakelitlemez és magnókazetta
gyűjteményem van, mindennap hallgatok zenét legalább
egy órácskáig.
B. O. Beszélgetésünk végére érve maradt még egy fontos
kérdésem: min dolgozik most, és mik a jövőbeli tervei a
kutatásait, illetve az elkövetkező éveket illetően?
K. G. Erre a fentiekben lényegében megadtam a választ:
Édes Anyanyelvünk, Nagyszótár, Krúdy Gyula. Ha
egészségem engedi, ezekkel a témákkal szeretnék
foglalkozni a jövőben is.

Alma Mater floreat
„Engem ez elvarázsolt”
Interjú Prof. Dr. Darab Ágnes egyetemi
tanárral, intézetünk igazgatójával
Oláh
Alexandra
Jelen interjú Darab
Ágnes tanárnővel, a
Magyar Nyelv és
Irodalomtudományi
Intézet egyetemi taná
rával készül, akivel
már a legelső magyar
szakos egyetemi fél
évünkben
megis
merkedünk, a Világ
irodalom I. előadás
kapcsán. Mindenekelőtt mégis arra kérem, mutatkozzon
be olvasóinknak néhány mondatban.
Darab Ágnes Hivatalos nevemen Dr. Gesztelyiné Dr.
Darab Ágnes, klasszikafilológus vagyok. Miskolcon
születtem és nőttem fel, tehát a városhoz eleve is kötődöm.

Az egyetemhez csak 1992től, amikor a bölcsészképzés itt
elindult. A BTKnak azóta vagyok folyamatosan az
oktatója, 2018 szeptemberétől egyetemi tanárként. Az
intézet valamennyi képzésében oktatok, elsősorban az
antikvitás irodalmát és kultúráját, továbbá az irodalom és
a társművészetek medialitását, verbális és vizuális
kapcsolatát.
O. A. Hogyan töltötte miskolci diákéveit?
D. Á. A miskolci diákéveim fragmentáltan teltek. Az
életem első 10 évét töretlenül Miskolcon éltem, tehát az
általános iskola alsó tagozatával bezárólag itt jártam
iskolába. Eközben tanulója voltam az Egressy Béni
Zeneiskolának
szolfézszongora
szakon,
valamint
szertornáztam, illetve balettiskolába jártam. Ez utóbbi
olyan sikeresnek bizonyult, hogy az általános iskola felső
tagozatát Budapesten, az Állami Balettintézet iskolájában
végeztem. Sok mindent megfontolva ezt abbahagytam, így
kerültem vissza Miskolcra, ahol is tanulmányaimat a
Zrínyi Ilona Gimnázium angol tagozatán folytattam,
majd az egyetemet Debrecenben végeztem el, ahonnan
már csak egy évre tértem vissza szülővárosomba, egykori
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Alma Materem tanáraként. Mindennek ellenére, szívem
csücske ez a város, úgy, ahogy van. Nem utolsósorban
pedig hálás is vagyok neki, mert a szakmai–tudományos
pályámat a Miskolci Egyetemen teljesíthettem ki.
O. A. Miképp választotta mégis a latint az egyetemen, ha
angol tagozatos volt?
D. Á. A gimnáziumban hamar világossá vált, hogy
bölcsészként fogok továbbtanulni, és az irodalom az,
amellyel „nem középiskolás fokon” is foglalkozni
szeretnék.
Akkoriban
azonban
csak
kétszakos
bölcsészképzés létezett, és az irodalom szak mellé sokáig
nem tudtam mit választani. Gondoltam az orvosi pályára
is, és ezért – orvos édesapám ösztönzésére – kezdtem el
magánúton latinul tanulni. Az élmény olyan reveláció
volt, hogy hamarosan eldőlt: magyarlatin szakra fogok
jelentkezni.
O. A. A latin kapcsán fordult az érdeklődése az antik
irodalom felé?
D. Á. Az antik irodalommal mélyebben az egyetemen
ismerkedtem meg, hiszen a gimnáziumi tananyagnak
akkoriban sem a legmarkánsabb részét tette ki.
Kezdetben, még a gimnáziumi években maga a latin
nyelv és a latin nyelv tanulásával együtt megismerhető és
elsajátítható kultúra volt az, amely magával ragadott. A
latintanulás során olyan szövegeket olvastam és
fordítottam, amelyeknek a nyelvezetében rend és
világosság van, szépek, okosak és mértékadóak. Egy
letisztult világ tűnt föl előttem, amelyet nyilvánvalóan a
tananyag tett mármár ideálissá. Az antik kultúra
sokszínűsége, a mélysége és a letisztultsága, a klasszikus
volta — ez az, ami akkor engem teljesen elvarázsolt.
Mindez persze akkor így nem fogalmazódott meg
bennem, csak a hatás és az érzés volt megragadható.
O. A. Ebből eredeztethető a képzőművészet iránti
érdeklődése is?
D. Á. A képzőművészet mindig is érdekelt, de a
szisztematikus tanulása kifejezetten az egyetemista
éveimből
eredeztethető.
A
görög
és
római
művészettörténet kötelező része a latin szakos
tananyagnak, de én a kötelezőn túl minden félévben
felvettem valamelyik korszakát, és le is vizsgáztam belőle.
Az egyik egyetemi doktori szigorlati tárgyam is az antik
művészettörténet volt.
O. A. Tudományos pályájának egyik legmeghatározóbb
munkája idősebb Plinius Naturalis Historiájának fordítása és
értelmezése, amellyel néhány kurzusunkon találkozunk.
Hogyan kezdett el ezzel foglalkozni?
D. Á. A kezdetet a fordítás jelentette. Egy 37 könyvből
álló enciklopédiáról beszélünk, az ókorból fennmaradt
leghosszabb összefüggő szövegről, amely a görög–római
tudományosság teljességét összegezi, és amely Európa
tudományos gondolkodását és ismereteit a 18. századig
alapjaiban határozta meg. Ebből a szövegből egészen
2001ig egyetlen könyv sem volt olvasható magyar
nyelven, csak rövid szemelvények. 2001ben az
Enciklopédia Kiadó jelentette meg ennek az európai
kultúrában oly jelentős műnek az utolsó öt, úgynevezett
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művészettörténeti könyveit kétnyelvű, kommentáros és
tudományos utószóval ellátott kiadásban. Ebben a
munkában a bronzszobrászatot tárgyaló 34. és a
márványszobrászatot, valamint az építészetet ismertető
36. könyv fordítása és kommentálása az én munkám.
Mivel szaktudományos prózáról beszélünk, amelyet az
irodalomtörténet tartalmilag és nyelvileg egyaránt az
ókorból fennmaradt legnehezebb szövegként tart számon,
a fordítása nem lehetséges a legteljesebb értelmezése
nélkül. Ez pedig óriási háttérmunkát igényel, amelynek
során egyszersmind megmutatkozik magának a szövegnek
számos sajátossága és kontextusa. Az én érdeklődésem
idővel magára a szövegre, annak az irodalmiságára és az
irodalmi olvashatóságára irányult. Ennek a komplex –
tudománytörténeti, narratológiai és komparatív –
vizsgálata lett az elmúlt mintegy húsz évem fő kutatási
iránya, amelynek eredménye számos magyar és idegen
nyelvű tanulmány, egy magyar és egy angol nyelvű
monográfia, valamint a 7. és a 8. könyvek fordítása,
kommentálása önálló kötetben. Ugyancsak ennek a
munkafolyamatnak az eredménye, pontosabban az
eredmények összegzése a nagydoktori disszertációm,
amellyel 2020ban elnyertem az MTA doktora
tudományos fokozatot.
O. A. Magyartanárként érdekelne az, hogy mit gondol az
ókori irodalom 21. századi megítéléséről és az ókori
irodalom közoktatásban elfoglalt helyzetéről.
D. Á. A kérdést nem függetleníteném általában a
humaniórák gyengülő pozíciójától a hazai oktatásban. Bár
ez nemcsak magyar jelenség, de az arányokban az egyes
országok között nagy különbségek vannak. Az antik
irodalom pozíciója ráadásul halmozottan hátrányos, mert
a befogadását sokszorosan megnehezíti, hogy a miénktől
több mindenben eltérő, 22500 éves kultúra lenyomata,
amelynek bizonyos fokú ismerete nélkül ezek a szövegek
nem érthetők semmilyen nyelven. A helyzetet tovább
bonyolítja, hogy ugyanakkor a klasszikus antikvitás az
európai kultúrát mind a mai napig oly mértékben
határozza meg, hogy az elsajátítása – amely csak a maga
nyelvén tud megtörténni – mégis megkerülhetetlen. Nem
véletlen, hogy amikor azt a kérdést tették fel Szilágyi János
Györgynek, az egyetemes ókortudomány kiemelkedő
tudósának, hogy érdemese még ma ókortudománnyal
foglalkozni, azt válaszolta: „Csak azzal érdemes.” Én
osztom a véleményét, és minden lehetséges alkalommal
szemérmetlenül nyomom be az antik kultúrát a
képzésükbe, mert szentül hiszem, hogy ebből profitálni
fognak. Visszatérve a kérdésére, optimizmusra nem látok
okot. És mégis. Ritoók Zsigmond 2019ben megjelent
könyvét (Homérosz Magyarországon), amely a fő témával
együtt teljes áttekintést ad a hazai ógörög és latin nyelv és
irodalomtanítás történetéről is, azzal a bíztató
tapasztalattal teheti le az olvasó, hogy az antikvitás
valamennyi hazai oktatási szisztémát túlélte. Bízzunk
benne, hogy ez továbbra is így lesz.
O. A. Végezetül térjünk vissza az egyetemre! Ezzel
kapcsolatban melyik a legkedvesebb élménye?
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D. Á. Talán az, amikor 2002ben a BTK hallgatói nekem
ítélték a Kiváló oktató címet. A hallgatók kérésére
kezdtem tanítani – kezdetben csak szabadon választható
tárgyként – antik művészettörténetet, amely hamarosan
olyan népszerűvé vált, hogy nagy létszámú évfolyamoknak
tartottam előadást, még nem bölcsészhallgatók is voltak
közöttük. Ekkor ért ez az elismerés, amely azért kedves
számomra, mert érdektől mentes, őszinte volt, és amelyet
a munkám értékeléseként és elismeréseként éltem meg.
O. A. Az intézeti hírlevél célja, hogy közelebb hozzuk az
oktatót a hallgatókhoz, ezért szeretném, ha valamilyen
személyes jótanáccsal látná el az intézetben tanuló
hallgatókat.
D. Á. Mindentől függetlenül két szót mondok: munka és
teljesítmény. Kicsit bővebben. A körülményeink és a
lehetőségeink többnyire nem ideálisak. Olyat azonban
nem tapasztaltam, hogy ne lenne semmilyen
mozgásterünk. Ha az ember igazán akar valamit, akkor
elkezd dolgozni, és halad előre lépésről lépésre. Ebből lesz
valamilyen teljesítmény, amely nemcsak a továbblépést
alapozza meg, hanem tágítja annak a lehetséges irányait
is. Ha valamit jól megcsináltam, és leteszem az asztalra, az
előbb vagy utóbb, így vagy úgy, de a javamra válik. És ha
jól teljesítek, és közelebb jutok a célomhoz, akkor az öröm.

Ebben sosem csalódtam, ezt az utat jó szívvel tudom
ajánlani.
Az interjú elkészültekor még nem tudtuk, hogy Darab
Ágnes tanárnő október 1től intézetünk vezetője lesz.
Megbízásához gratulálunk, sok erőt és kitartást kívánunk!

Oktatóink külföldön
Magyarul Amerikában:
Interjú Prof. Dr. Kappanyos Andrással
Schäffer Anett Három évvel ezelőtt egy tanéven
keresztül tanított az Egyesült Államokban. Hogy jött a
lehetőség?
Kappanyos András Ez a Ránki Chair nevű vendég
professzori hely, amely az 1988ban elhunyt kiváló
társadalomtörténész, Ránki György nevét viseli, és
amelyet az Indiana University és a Magyar Tudományos
Akadémia közösen finanszíroz. Nyilvános pályázatra
jelentkeztem, ezt Budapesten és Bloomingtonban külön
bizottság értékelte, és engem hoztak ki győztesnek.
S. A. Melyik egyetemen és milyen szakos hallgatókat
oktatott? Milyen tárgyakat tanított?
K. A. Az Indiana University központi kampuszán
dolgoztam, Bloomingtonban. Nem úgy kell ezt elképzelni,
mintha teljes magyartanszék működne: a magyar program
mindössze két állandó és egy vendégoktatóból áll a
Central Eurasian Studies (KözépEurázsiai Tanulmányok)
tanszéken belül, a
tanszék pedig a School
of
Global
and
International Studies
(Globális és Nemzet
közi
Tanulmányok)
nevű – szervezetileg
nagyjából egy egye
temi karnak megfelelő
– intézménybe tago
zódik. A tanszék a ma
gyar, a finn és az észt
mellett
az
altáji

nyelvcsaládokhoz tartozó középázsiai kultúrákat fogja
egybe, tehát formálisan és szervezetileg a török, mongol
és kirgiz kollégákkal dolgoztunk együtt, de gyakorlatban
szorosabbnak tűnt az együttműködés a szomszéd
tanszékkel, amely a szláv nyelvek kultúráját ölelte fel,
nyilvánvaló orosz dominanciával. A közös keleteurópai
politikaikulturális háttér, amely ezekhez a nemzetekhez
köt minket, valószínűleg a legtöbb diákot is jobban
érdekli, mint a nyelvtörténeti háttér. Ezért az én óráim is
inkább a közös keleteurópai horizont felé fordultak. Ami
a hallgatókat illeti, igazi magyarszakosok valójában
nincsenek, hanem a más főszakon tanuló diákok számára
biztosít az egyetem – éppen az egyetemesség jegyében –
ilyen kurzusokat, illetve kötelezően választható nyelvi
orientációkat. Így hozzám is jellemzően olyan
antropológus, politológus, történész, jogász hallgatók
kerültek, akik érdeklődtek KeletEurópa történelme és
kultúrája iránt. A kurzusaim alapvetően doktori óraként
voltak meghirdetve, de a rendszer lehetővé tette, hogy
mesterszakos hallgatók is felvegyék, amennyiben
számukra külön, könnyített teljesítési lehetőséget
biztosítok. Tehát a legtöbb hallgatóm számára az órám
olyasmit jelentett, amit Magyarországon „speciális
kollégiumnak” neveznénk, bár volt közöttük, aki éppen
„Hungarian
studies”ra
(Magyar
tanulmányok)
specializálódott – számára nyilván a kötelező sávba
tartozott. Az első félévben keleteurópai avantgárd
kultúrát, a másodikban a modern európai diktatúrák
kultúráját tanítottam.
S. A. Nehéz elképzelni, hogy egyegy amerikai hallgató
épp a magyar kultúra iránt kezd érdeklődni. Mit
tapasztalt, miképp találkoznak a fiatalok a magyar
irodalommal és kultúrával? Mi fogja meg benne őket?
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K. A. Ezzel kapcsolatban nekem is túlzott illúzióim voltak.
A magyar irodalom nem fog meg egy amerikai fiatalt,
hacsak nincs valamilyen előzetes affinitása a magyar
kultúra iránt. A magyar kultúra nagyon kevéssé építette ki
azt a felületet, amellyel a világirodalomhoz kap
csolódhatna,
amelynek
révén
mások
számára
világirodalomként nyilvánulhatna meg. A meglévő sikeres
próbálkozásokra leginkább az a jellemző, hogy valamely
általánosabb emberi viszonyrendszert mutatnak be
speciálisan magyar percepción keresztül. Hogy két,
egymástól távoli példát mondjak, a Sorstalanság és A fehér
király nemzetközi sikere ennek köszönhető. A magyar líra
magyarul olvasva messzemenően világirodalmi rangú, de
angol fordításban összehasonlítva a franciával, a némettel
vagy az orosszal (amelyeken ráadásul rendszerint jobb
fordítók is dolgoznak) elveszti a vonzerejét. Ugyanakkor az
egyik antropológus hallgatómat, aki a nemzeti identitások
szerkezetével foglalkozik, nagyon megragadta, hogy a

magyarok számára milyen sokat jelent a nemzeti költészet,
hogy sok magyar ember éppen ezt tekinti a magyarsága
sarkkövének. Kifejezetten magyar témájú órákat
jellemzően inkább meghívásra tartottam: az állandó
magyar nyelvtanár óráján például fordítások bevonásával
Arany Jánost elemeztünk, de ez mégis inkább nyelvóra
volt, mint irodalmi elemzés. Egyszer az észt lektor is
felkért egy „gyorstalpaló” órára a magyar iro
dalomtörténetről – szerencsére az egyetem csodás
könyvtárában megvolt az ehhez igen alkalmas könyvem, A
magyar irodalom képes atlasza. De azért a magyar kultúra –
különösen a második félévben – erős hangsúlyt kapott,
például a tavaszi szünet alatt a hallgatóknak Szabó István
Mephisto című filmjéről kellett elemzést írniuk, amely a
művész és hatalom viszonyának világszinten is az egyik
legpompásabb feldolgozása.
S. A. Mennyiben más az amerikai oktatás szemlélete,
módszertana?
K. A. Az oktatási rendszerről nehéz röviden beszélni, nem
is tudok róla eleget, inkább a saját benyomásaimra
szorítkozom. Tanári szemmel nézve lenyűgöző volt a
hallgatók motiváltsága: soha nem hiányoztak, mindig
mindent elolvastak, megnéztek, megírtak, amit kértem.
Mindig kérdésekkel jöttek az órákra, mert belőlem is ki
akartak facsarni minden olyan tudást, ami hasznos lehet a
számukra. Mindig válaszoltak a kérdéseimre, mert
próbára akarták tenni a saját tudásukat, versenyben álltak
a többiekkel, nem akarták pazarolni a saját (szó szerint is)
drága idejüket. Egyetlen egyszer sem érzékeltem, hogy
valaki mással foglalkozott vagy elkalandozott volna az
órák alatt. Igaz, túlnyomó részt doktori hallgatókat
tanítottam, tehát érett, felnőtt embereket. Ez tőlem is teljes
odaadást követelt, én sem fecseghettem, nem beszélhettem
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félre (igaz, angolul ez nem is olyan könnyű). Minden órát
pontosan megterveztem, amihez nagy segítséget jelentett
a valóban csodálatos könyvtár. Hétmillió tételes a
katalógus, és ennek túlnyomó része kölcsönözhető,
szabadpolcosan bejárható állomány. Hogy egy példát
mondjak, a megérkezésemkor tőlem is négy tétel szerepelt
benne. De van saját Gutenbergbibliájuk és First Folio
példányuk is. Ne feledjük, egy kisvárosi, egyetemi
könyvtárról beszélünk. De ebben a gazdagságban
(amelynek az alapvető forrása a befizetett tandíj) szinte
semmi hivalkodás nincs: minden „luxus” a diákok és a
tanárok egészségét, egyensúlyát, eredményességét
támogatja. Uszodák, stadionok, konditermek, operaház,
múzeum, koncertterem, mozi: mindez párhuzamosan
szolgálja az adott terület oktatóinak és hallgatóinak
munkáját és a többiek rekreációját. A sportban vagy
művészetben elért teljesítmények azután éppúgy az
egyetem hírnevét öregbítik, mint a tudományos
eredmények. A bloomingtoni Jacobs School of Music
például (a New Yorki Julliarddal szoros versenyben)
Amerika legjobbja, vagy említhetem Mark Spitzet, akit –
saját bevallása szerint – indianai csapatedzője tett a világ
legeredményesebb úszójává. Madártávlatból egy már
már utópisztikus város, amely szimbiózisban él az igazi
várossal, Bloomingtonnal, amelynek nagyjából a negyedét
foglalja el. A város jelentős részben az egyetem
kiszolgálásából, szállásadásból, a diákok és tanárok
etetéséből, itatásából, szórakoztatásából él, az egyetem
pedig jelentőséget, kulturális vonzerőt ad a városnak.
Közelebbről nézve persze olyasmiket látunk, hogy a BAs
hallgatók pizsamanadrágban, gumipapucsban slattyognak
át az első órájukra.
S. A. Mi volt a legnagyobb tanulsága az Egyesült
Államokban töltött időnek az Ön számára?
K. A. Egyetlen megvilágosodást nagyon nehéz volna
kiemelni. Nagyon sok mindent megértettem Amerikáról:
másképp olvasom a híreket, más szemmel nézem a
hollywoodi filmeket, sokkal pontosabban érzékelem
azokat a pontokat, ahol az amerikai szemléletből eredő
döntések, értékválasztások ütköznek az én keleteurópai
és magyar szocializációmmal. Tanultam egy mondást:
„Európában száz mérföld nagy távolság, Amerikában
száz év nagy idő.” A tér és időtávlatokhoz fűződő eltérő
viszony nagyon sok mindent meghatároz: Amerikában
tényleg el lehet tűnni a vadonban, és a vadon a kert
végénél kezdődik, ahol már nem nyírjuk a füvet.
Európában nagyon kevés olyan hely maradt, ahonnan ne
lehetne gyalog elérni a legközelebbi települést. Amerika
idejéből ugyanakkor lényegében hiányzik a premodern
múlt, valódi történelme a 18. században kezdődik, a
felvilágosodást voltaképpen készen kapta, vitte magával.
Ezt nem tudom röviden kifejteni, talán majd megírom, ha
jobban leülepszik. Ennek a másik oldala, hogy az ember
ebből a globális távlatból tekint vissza a saját kultúrájára,
és rádöbben a kicsinységére, sérülékenységére és
pótolhatatlanságára. Ez némileg pátoszosan hangzik,
miközben nagyon is gyakorlati dologról van szó. A
magyarul kezdő szinten tanuló amerikai diákok őszintén
rácsodálkoztak a magyar nyelv hajlékonyságára,
hatékonyságára: ahogyan például a szórend révén
változtatni tudja a fókuszt, vagy ahogyan a beszélő ki
tudja fejezni a tárgyra vonatkozó attitűdjét. Az, hogy
éppen magyarul konceptualizáljuk a világ jelenségeit,
felfedi a valóság olyan összefüggéseit és aspektusait,
amelyeket más nyelvek elfednek, ugyanakkor elfed
olyasmit, amit amazok megmutatnak. Ebből a belátásból
számomra az következett, hogy a kulturális
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fordítástudománynak, amellyel már jó ideje foglalkozom,
szükséges volna kiépíteni a specifikus „kisnyelvi”
aspektusát, a műfordítás, különösen a versfordítás normáit
pedig egyfajta „reprofesszionalizáció” irányába kellene
mozdítani. Erre teszek kísérletet készülő könyvemben,

amelynek Túl a sövényen lesz a címe, és amelynek néhány
fejezetét még Amerikában kezdtem írni.
Schäffer Anett

Dagerrotípia
Állandó rovatunkban
Kecskés Judit tanárnő,
dékánhelyettes asszony
osztja meg velünk
emlékeit az általa
választott kép alapján
Ez a fotó nagyon sok emléket
felidézett bennem. 2002ben
készült, Munkács várában,
amikor egy csoport magyar
szakos
társaságában
elutaztunk
nyelvjárásgyűj
tésre. A gyűjtés vezetője B.
Gergely Piroska professzor
asszony volt, a kép bal
oldalán látható szemüveges
hölgy. (Rajtam is változott néhány dolog
az évek során, de azok, akik felfedeznek a
képen, azoknak már nyert ügyük van. )
Látható a képen, hogy 3 fiú volt csupán a
csapatban, két Krisztián és egy Péter.
Mivel ez egy tanulmányút volt, közölték
velünk, ahány fő megy be az országba,
annyinak is kell visszajönnie, a csavar a
történetben csak annyi volt, hogy az
egyik lány kárpátaljai volt és így nem jött
velünk vissza. Ezt elfelejtettük jelenteni,
ekkor jött az ötlet, hogy a hosszú hajú
Krisztiánunk játssza el, hogy ő az a lány,
így megvolt a létszám is. A határhoz már
késő este érkeztünk, a határőr csak a
busz elejéig jött fel, s onnan szólított
mindenkit név szerint. Ekkor Krisztián
jelentkezett a saját nevében – majd
átülve a mellette lévő ülésre, kilógatva a
hosszú haját – a lány nevében is.
Mindannyian nagyon izgultunk, de nem
buktunk le.
Viszont ebben a kalandos történetben ez
még csak az egyik csavar volt.
A várhoz is kapcsolódott egy érdekesség,
ugyanis ebben az időben traktorista
szakiskola volt a funkciója, amit azok,
akik valamelyest is tanultak történelmet
vagy földrajzot, tudhatják, hogy nem
lehetett egyszerű megoldani, hiszen
Munkács vára egy hatalmas domb

oldalon állt. Vicces lehetett oda felvinni,
majd onnan lehozni a traktorokat…
Az intézet a tanulmányi kirándulásokat
harmadik
misszióként
is
kezelte.
Gyűjtöttünk magyar nyelvű könyveket,
verses köteteket és mesekönyveket is, és
szerettük volna eljuttatni egy kistelepülés
magyar nyelvű iskolájába. De a várnál
megállította a buszt egy őr, hogy
sárgaság ütötte fel a fejét a környező
településeken, így, ha bemegyünk a
faluba,
mindenkinek
két
hétig
karanténba kell vonulnia. Piroska
néninek a „szent ügy” miatt semmi sem
számított volna, s mindenki próbálta
meggyőzni arról, hogy ez nem egészen jó
ötlet, nem volt szándékunkban két hétig
élvezni az ukrán vendégszeretetet.
Végül arra jutottunk, hogy a busz
megállóban várakozunk egy buszra, ami
abba a faluba megy, és megkérjük a
buszsofőrt, hogy segítsen nekünk. Egy kis
forintért cserébe a sofőr elvitte a
könyvekkel teli banános ládákat az
iskolához, később egy nagyon szép
köszönőlevéllel az iskola meghálálta az
adományunkat.
A legszebb emlékem erről az útról
mégsem ez, hanem valaki más
élettörténete. Egy ilyen nyelvjárásgyűjtés
úgy zajlott lényegében, hogy ötöt diák

elment egy házhoz, és
ott idősebb nénikkel,
bácsikkal beszélgettünk
a kenyérsütéstől kezdve
mesterségekről
és
mindenfélékről. Mi a
lányokkal öten egy
nagyon
idős
nénit
látogattunk meg, aki
finom kelt kaláccsal
fogadott bennünket. A
mai napig előttem van
az arca, a kendőjével, a
kis kockás papucsával.
A beszélgetésünk alatt
egyik mondata beleégett
az emlékezetembe:
„Jaj, kedveském, én olyan öreg vagyok,
hogy még ki nem tettem a papucsomat
ebből a faluból, de már 3 országban
laktam.”
Ezek a Munkács közeli települések
Trianon előtt Magyarországhoz tartoz
tak, utána kerültek át Csehszlovákiához,
majd a Szovjetunióhoz, 2002ben pedig
már Ukrajna részei voltak. Megrázó volt
azzal szembesülni, hogy a történelem
hogyan szakít el embereket egy
nyelvközösségtől. A nyelvjárásgyűjtéshez
ezek a történetek, ezzel a mondattal
megkoronázva, csak még több értéket,
élményt
és
emléket
adtak
a
résztvevőknek.
Már nem mindenkinek emlékszem a
nevére, de azt tudom, hogy soksok
különleges tehetség alkotta ezt a
csoportot, közülük az egyik hölgy később
a gyermekem magyartanára lett itt
Miskolcon. Korábban tanítottam neki
nyelvtant, és jó volt látni azokat a
mondatokat, amiket még anno én
tanítottam, és ezzel együtt azt is, hogy
sikerült átadni a nyelvtan, a nyelvészet
szeretetét és fontosságát.
Lejegyezte: Kardos Alexandra
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Miért éppen Miskolc?
Körkérdések a 2020. tavaszán végzett
hallgatóinkhoz
Miért választotta/választottad a Miskolci Egyetemet?
MigalyaNémeth Nikolett: 2014ben kezdtem a Miskolci
Egyetemet. A felvételi idején két egyetem közt vacilláltam, az
ME és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között. Több dolog
miatt döntöttem az ME mellett. Nyilván nem elhanyagolható a
közelsége, hiszen én is BAZ megyében élek. Emellett elnyerte
tetszésemet a nyílt napon a campus, illetve az egyetem
hagyományai. Továbbá nagyon kevés olyan magyar egyetem
volt – ha jól emlékszem 3 – ahol földrajzmagyar szakot tudtam
választani. Végül pedig akkor 2013ban egy országos felmérés
szerint az ME BTK az oktatói kiválóság alapján a hazai
egyetemek élmezőnyébe tartozott.
Hadházi Renáta: Én Polgáron lakom, és olyan intézményt
kerestem, amely közel van a lakóhelyemhez, hogy könnyebben
be tudjak járni, legyen mindig buszjáratom hazafelé is. Miskolc
ezért tökéletes választás volt három évvel ezelőtt. A választás
előtt nagyon sokat olvastam az egyetemről, sok emberrel
beszéltem, akik ott tanulnak, vagy már végeztek. Mindenki csak
megerősítette bennem, hogy jó döntést fogok hozni, ha az első
helyre a Miskolci Egyetemet írom be. Egy nagyon jó ismerősöm
a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot is ajánlotta,
ahová szintén jelentkeztem. Így az utazás teljesen megoldódott,
hiszen kollégista is lettem. Nem voltak elvárásaim, elsősorban
csak be szerettem volna kerülni. Amit ezután kaptam az
egyetemtől és az oktatóktól, teljesen megváltoztatta az életem.
Kőrösi Ferenc: Nos, három alternatíva volt előttem: Szeged, a
híre miatt: (József Attila, Radnóti etc.), az ELTE, a nívója miatt
és Miskolc. Végül is azért választottam az itteni
Bölcsészettudományi Kart, mert egyrészt ez van a legközelebb, a
legideálisabb tehát lakás és megközelítés szempontjából; a
fontosabb érv azonban, ami már a kezdetektől fogva
megfogalmazódott bennem, például az ELTEvel szemben:
hogy ez az egyetem és főleg a bölcsészkara viszonylag kicsi, és
úgy gondoltam, itt sokkal valódibb közösség van, mind tanár
diák, mind diákdiák esetén; és mindkét szempontból igazam
lett.
Kerekes Endre: Hogy miért választottam a Miskolci
Egyetemet?
Alapvető
fontosságú
volt
számomra
a
továbbtanulásnál, hogy olyan intézményt válasszak, ahol alapos
és versenyképes tudást szerezhetek. Nem volt kérdés, hogy
megjelölöm a Miskolci Egyetemet is, hiszen egyfelől 5
buszmegállónyira lakom innen, azonban ennél is fontosabb volt
az Universitas jó híre, amit korábbiakban hallottam a remek
oktatókról és szakmai lehetőségekről. Ily módon, amikor
megkaptam a felvételi határozatot, nagyon vártam, hogy
megkezdhessem tanulmányaim magyartörténelem tanárszakos
képzésen. Ezt a várakozást még jobban segítette néhány bölcsész
és nem bölcsész ismerősöm beszámolója is, akik meséltek a
közösségi életről, így a selmeci diákhagyományokról is, illetve
többek között a Magyar Nyelv és Irodalomtudományi
Intézetben működő szakmai életről.
Mennyire váltotta be az egyetem a hozzá fűzött
reményeket?
MigalyaNémeth Nikolett: Ha őszinte akarok lenni, ez egy
nehéz kérdés. Végtére is a képzésben meghatározott időn belül
sikerült diplomát szereznem, így úgy vélem, panaszra nincs
okom. Talán a kérdést annyival tudnám pontosítani, hogy nem

az egyetemmel szemben voltak elvárásaim vagy elképzeléseim,
hanem a választott szakokkal kapcsolatban. Néha irreálisan nagy
szakirodalmat kellett volna feldolgoznunk mondjuk egy félév
során – de hát túléltük, tehát mégis reális volt. Amit
negatívumként éltem meg, hogy a földrajz képzést a MFK karon
végeztem, és sok esetben éreztem azt hallgatóként, hogy a két
kar együttműködése nehézkes, és több esetben „engedett” az
MFK. Ez megmutatkozott abban is, hogy szerintem
rekordmagas volt az egyetemi éveim alatt az óraütközéseim
száma (és nem a saját hibámból, tehát nem csúszások miatt).
Hadházi Renáta: Mint említettem, nem voltak elvárásaim,
csak tanulni szerettem volna, és megvalósítani az álmaimat. Az
álmaimhoz vezető úton nagyon sokat köszönhetek az
oktatóimnak, akiktől nagyon sokat tanultam, és mindig
megkaptam a megfelelő oktatást, támogatást. Bár az irodalom
miatt jelentkeztem magyar szakra, mégis a nyelvészet lett az,
amiben otthon érzem magam, ami érdekel és amit szívesen
kutatok. Így az egyetem teljes mértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a kitűzött céljaimat el tudjam érni.
Kőrösi Ferenc: Abszolút az elképzeléseim szerint ment ez a
három év, sőt, ha őszinte akarok lenni, sokkalta jobban telt el,
mint ahogy elképzeltem: olyannyira, hogy a jelentkezések
leadása előtt erősen bizonytalan voltam, nem tudtam, hogy
alkalmas vagyoke az egyetemre, nem tudtam elképzelni, hogy
merre és mi legyen.
Kerekes Endre: Amint a korábbiakban is említettem, volt egy
előzetes várakozásom az egyetemmel kapcsolatban, amely
többszörösen is bevált, sőt. Úgy vélem, életem legszebb hat
esztendejét tudhatom a hátam mögött. Amikor az egyetemre
érkeztem, tudtam, milyen elvárásaim vannak magammal
szemben. Voltak persze pillanatok, amikor korholtam magam,
hiszen, ahogy a mondás tartja „olykor a jó Homérosz is
szundikál”, azonban mindig igyekeztem a magam és oktatóim
elvárásainak megfelelően teljesíteni. Az ehhez szükséges elméleti
alapokat megkaptam, úgy vélem. Igaz, a sors úgy hozta, hogy
inkább a történelem felé orientálódtam, azonban irodalmár és
nyelvész oktatóimnak is kimondhatatlanul hálás vagyok, hogy
elláttak tanácsaikkal és a szükséges ismerettel, emellett
folyamatosan motiváltak arra, hogy alaposabb és igényesebb
legyek magammal és kutatásaimmal szemben. Amellett, hogy
igyekeztem bővíteni történeti kutatásaim (TDK és OTDK
konferenciák, kutatóutak), igyekeztem folyamatosan tanulni az
órákra, aktívan részt vettem a diákéletben is, a több, mint 250
éves selmeci diákhagyományok őrzésében és továbbadásában.
Boldog vagyok, hogy mind a történész, mind a magyar szakos
szakestélyek feje lehettem több alkalommal, ami nem kis dolog
egy hallgató életében.
Mik a terveid a továbbiakban?
MigalyaNémeth Nikolett: Mivel pedagógus diplomát
szerzek, a tanári pályán szeretnék elhelyezkedni. Jelenlegi
álláspont szerint általános iskolában fogok tanítani.
Hadházi Renáta: Felvételiztem mesterképzésre, ahol folytatni
szeretném a kétnyelvűséggel kapcsolatos kutatásaimat, továbbá
el szeretném végezni a pedagógia modult, hogy tanári
végzettséget is szerezzek. Szeretnék kutatni, tanítani, nevelni. Így
lenne teljes az életem.
Kőrösi Ferenc: Ez első három év eltelte után már egyértelmű
terveim vannak, és azt hiszem, mondhatom magamról, hogy
abszolút ide való vagyok, és megállom a helyem: ennek
megfelelően a tervem az, hogy folytatom a tanulmányaimat,
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először mesterszakon, a régi magyar irodalomra specializálódva
(pont ma nyomtattam ki a legújabb nyomtatványt – persze
Heltai Gáspár –, amit vizsgálni fogok az elkövetkező
időszakban); aztán, ha minden jól megy, ugyancsak itt,
Miskolcon, folytatnám a doktori iskolában.
Kerekes Endre: Nos, nem vagyok jövőbe látó, azonban annyi
bizonyos, hogy szeretnék tanítani, hiszen az egyik legnehezebb,
de legszebb, ámbár manapság kevésbé megbecsült hivatás, a
pedagógus pálya képviselője lettem. Tanítási gyakorlatom alatt,
amit hajdani alma materemben, a Földes Ferenc
Gimnáziumban töltöttem, megtanultam, hogyan érdemes a
gyerekeknek
megtanítani
a
magyar
nyelv
sokszor
kibogozhatatlan részeit, ugyanakkor hogyan lehet őket olvasásra
sarkallni ebben a rohanó világban. Emellett még egy fontos
dolog van, történész konzulensem, dr. TózsaRigó Attila
ösztönzésére szeretném tovább folytatni tanulmányaimat
történész doktori iskolában. Témám, attól függetlenül, hogy
történeti, egészen interdiszciplináris, ugyanakkor rendkívül
aktuális, hiszen járványtörténettel, pestisjárványok történetével
foglalkozom. Szeretem, annak ellenére, hogy nem egy
„életigenlő” témáról van szó, ettől függetlenül hallatlan érdekes
dolgokba botlik az ember egyegy megsárgult vagy megfüstölt
lapon.
Kérlek, sorolj fel pár meghatározó emléket, élményt,
amely a magyar szakhoz kötődik!
MigalyaNémeth Nikolett: Talán azt ki tudnám emelni,
hogy igazán felemelő érzés volt a régi és klasszikus irodalmi
vizsgákon túl lenni. Úgy érzem, a magyaros tanulmányaimat
inkább csak túléltem, mintsem megéltem. Talán az is lehet az
oka, hogy a képzés során nagy hangsúlyt kapnak olyan területek,
amelyek nem illeszkednek igazán az érdeklődési körömbe.
Azonban szeretném kiemelni, hogy volt néhány oktató, akik
óráját mindig szívesen látogattam (már ha tudtam az óraütközés
miatt), és az évek során kiváló pedagógusokként ismertem meg
őket: GrécziZsoldos Enikő, Kovács Mária, Tasi Réka, Kőrizs
Imre és Mózesné Kabán Annamária. Ezen oktatók esetében az
általuk tanított tananyag hol illeszkedett az érdeklődési körömbe,
hol kevésbé, de személyükkel és oktatási módjukkal ellensúlyozni
tudták az utóbbit is. Kőrizs tanár úr, illetve egy másik földrajzos
tanárom esetében az volt a tapasztalatom, hogy mindketten
széles érdeklődési körrel és látókörrel rendelkeznek, és mindezt
beviszik az oktatásba is, ami így sokkal érdekesebbé és
izgalmasabbá válik. Ugyan nemcsak a magyar szakhoz köthető,
de számomra ez a szemlélet meghatározó és követendő példa is
egyben.
Hadházi Renáta: Első helyezést értem el a TDK
dolgozatommal, melyet a cigánymagyar kétnyelvűségről és a
hátrányos nyelvi helyzetről készítettem. Ezáltal az egyetem

Esélyért Díjban részesített. Az egyetem „Esélyért” Díjjal ismeri el
azon hallgatót és témavezetőjét, aki az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat
készítője az esélyegyenlőségi politika értelmében a két nagy
szegmens valamelyikéhez, a fogyatékkal élőkhöz vagy az etnikai
alapon diszkrimináltakhoz tartozik.
Kőrösi Ferenc: Sok meghatározó emlékem, vagy inkább úgy
mondanám, hogy találkozásom volt e három év alatt: az
eddigiekre visszautalva például Heltai János tanár úrral, aki
vezetget engem a régi magyar irodalom rejtelemeiben – de
ugyanígy felsorolhatnám a tanszék szinte minden tanárát, aki
meghatározó „pont” a tanulmányaimban, és akár még
„magánéletemben”, vagyis személyiségem alakulásában is. De
ugyanilyen, a diploma polcára rakható és képzeletben rakott is
az a sok ismerős, barát, akivel megismerkedhettem – nagyon jó
választás volt a Miskolci Egyetem. De hogy konkrét
meghatározó emléket mondjak? Hm, nehéz konkrétumot találni,
az űrben sem egy csillag szép, hanem az összes együtt: szóval
minden pillanata meghatározó volt, az órák előtti és utáni
beszélgetések, a Pro Scientia gyűlések (különösen nyáron a
negyven fokban), az Unis találkozók, a közösen ellógott órák, és
a „nincs jobb dolgom, beülök más órájára” pillanatok, amikor
egyegy órán a laptop és projektor eljátszotta a Pál utcai fiúkat és
az Ágnes asszonyt: a prüszkölő Nemecsek szerepében a projektor,
a megőrülő Ágnes szerepében meg a laptop, és hát Kőrizs Imre
tanár úr Hawaii ingjei, azt, ha van még ilyen „önök kérték”, azt
még kérnék.
Kerekes Endre: A magyar szakhoz is rengeteg emlék fűz,
amik persze nem merülnek ki abban, hogy sokszor éjszakákba
nyúlóan ültem többek között Keszler Borbála vagy Sőtér István
sokak által ismert könyvei felett. Szinte minden oktatóhoz
tudnék egyegy maradandó emléket kötni, számtalan „aha
élményem” volt, sok nehéz vagy könnyebb előadáson,
szemináriumon vettem részt, de sosem sajnáltam a bele fektetett
energiát. Bármennyire is nehéz volt akár egy leíró nyelvészeti
zárthelyi vagy megbirkózni a klasszikus magyar irodalom
kollokviumok memoriterjeivel, tanárként nagy hasznát érzem
annak, hogy átlátom a nyelvészet ágasbogas útjait vagy mai
napig fejből tudom idézni Vörösmarty Az emberek c. versének
egyébként aktuális, de megrendítő sorait. És még nem esett szó
arról, hogy egyegy szakos órán szerettem meg Adam
Mickiewicz Pan Tadeuszát, Bohumil Hrabal kiváló írásait vagy
Nagy László költészetét. Bárhogyan is maradok meg oktatóim
emlékeiben, én mindenképpen örömmel gondolok majd rájuk
vissza. Úgy vélem, nem is lehetne gondolataimnak méltóbb
befejezése, mint a szakestélyek egyik lezáró mondata: "Vivat,
crescat et floreat Academia! Vivat Professores!"

Aktualitások
„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell…”
2020. december 11én az őszi félév utolsó tanítási napján a Pro
Scientia Hallgatói Öntevékeny Kör megtartotta ezévi esedékes
konferenciáját. Az aktuális helyzetre való tekintettel a szakmai
beszélgetéssel egybekötött ülést online keretek között rendezték
meg, ami így lehetővé tette, hogy ne csak a dolgozatok témáját
tekintve legyen széleskörű, több tudományíterületet is átölelő a
program, de geográfiaiailag is: Az előadók témái többek közt
érintették a régi magyar irodalom aktuális kérdéseit, de a
posztmodern és újrealista irodalomelméletet és gyakorlatot is;
emellett szociolingvisztikai témájú előadást is hallhattak a

résztvevők; s különlegességként még DélAmerikából, Chiléből is
„érkezett” előadó – volt miskolcis hallgató, a Pro Scientia Kör
egyik régi motorosa, aki a múzeumok, műkiállítások
szociomateriális
módszertanáról,
vagyis
a
kiállítások,
kiállítótermek beosztásának elméleti módszereiről és az e téren
tapasztalt gyakorlati megfigyelésekről beszélt.
Minden előadónak köszönjük a színvonalas előadását, továbbá
az ezeket meghallgató tanárok tanácsait, referátumait; az
izgalmas beszélgetést.
Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy örömmel tájékoztassunk
mindenkit: megjelent a tavalyi konferencia előadásainak
nyomtatott, kötetbe rendezett formája, a Pro Scientia Füzetek
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VI. sorozatában, Testek és szövegtestek címen.
S ezúton hívunk sok szeretettel mindenkit, egyrészt a Pro
Scientia Kör minden hónapban megrendezett kisgyűléseire,
másrészt következő, mostanihoz hasonló konferenciánkra – akár

mint hallgatók, akár mint előadók –, melyet előreláthatólag jövő
év őszén fogunk megtartani.
Feliz navidad!
Kőrösi Ferenc

Krúdy fröccs
Színház koronavírus idején
A színházak és színészek mindennapjait
derékba törte a hirtelen jött tavaszi
kényszerű
leállás.
Az
újranyitás
örömmámorából pedig felocsúdni is alig
volt idejük, hiszen máris jött az újabb
hidegzuhany: ismét be kell zárniuk.
Tudom milyen érzés készülni egy
előadásra, tanulni a szöveget, hetekig,
hónapokig
próbálni.
Küzdeni
a
darabbal, önmagunkkal és néha a
többiekkel is. Mint egy futóverseny,
hosszú hónapjaid mennek rá a
felkészülésre, majd elmész a versenyre és
mikor ráfordulsz a célegyenesre egy falat
húznak eléd, hogy bocsi nem mehetsz
tovább. Senkinek sem kívánom azt az
érzést,
amit
most
átélnek
a
szórakoztatóiparban
dolgozók.
A
megszokott életritmusukat fel kell adják,
munkájuk és ezáltal megélhetésük is
ingoványos talajon mozog. Azonban
leleményes nép a magyar. A színházak és
a színészek nem akarják elengedni a
közönség kezét. Október 14én útnak
indult a SzínházTV oldala a közösségi
médián, ahol a vírushelyzeti előírásokat
betartva
közvetítenek
bizonyos
előadásokat. Az előadásokra online lehet
jegyet vásárolni, ezzel is támogatva a
színházak további működését. A Miskolci
Nemzeti Színház a már megváltott
jegyek ellenében egy évig felhasználható
kupont biztosít a nézői számára. Ha
szeretné bárki támogatni a színházat,
természetesen megteheti oly módon,
hogy nem igényli ezt a kupont. A tavaszi
helyzethez
hasonlóan
valószínűnek
tartom, hogy a mostani korlátozások
idején is elérhetővé válnak ismét
archívumok, megtekinthetőek lesznek
régebbi előadások.
Volt lehetőségem megtapasztalni a
maszkkal telt nézőtér fogalmát. Október
elején láttam itthon a Hegedűs a
háztetőn című remekművet. Csak
szuperlatívuszokban tudok beszélni az
előadásról. A forgó díszlet tökéletes teret
biztosított a színészek kitűnő játékához.
A szereposztás pazar, meglepően jó
alakításokat láthatunk. A csodálatos zene
magával ragadja az embert, az ismerős
dallamok
és
szövegek
hullámain

ringatózik a néző az egész előadás alatt.
Nem maradhat említés nélkül a Budapest
Klezmer Band közreműködése sem, a
jelenlétük külön emeli az előadás fényét.
Mikor én láttam a darabot Czakó
Julianna, Horváth Alexandra és Rózsa
Krisztián is beugróként szerepelt a
darabban, amelynek hajszálnyi nyomát
sem lehetett felfedezni. Ezúton is
szeretnék minden szereplőnek, a
zenészeknek, a táncosoknak és a
rendezőnek gratulálni, maradandót
alkottak. Hetekig dúdoltam a musical
dalait az előadás után, és most is
boldogsággal tölt el visszagondolni a
darabra. Mosolyra húzódik a szám,
miközben
emlékeim
fonalát
felgombolyítom.
Kívánok mindannyiunknak kitartást
ehhez a nehéz időszakhoz, erőt és
legfőképpen egészséget! Találjuk meg a
szépet, a motiválót életünk ezen
szakaszában is. A színház nagy segítség
lehet a szép megtalálásához, használják,
használjátok ki a lehetőségeket és ha
tehetitek, támogassátok a színházakat
azzal, hogy jegyet vesztek valamely
online előadásukra.
Elek Zsófia

Szabadság és mulandóság
További vetületek – Kőrizs Imre és
a hőpapír
(Előadja: K. K. K.)
Kopf.
– Vigyázz!
– Támad!
– Feléd megy.
– Ugorj félre.
– Nem sokon múlt…
– De hiszen ez!
– Nem mondod?!
I.
A falba vésve, apró szúrásokkal, mintegy
tetoválva, remekbe készült színes portréja
egy bölénynek: a mozaikszerűen
összerakott színfoltok vörös, kék és sárga
homokból, pompás „valeur” összhangját
adják…
Első K – Karinthy Frigyes

II.
Vajon melyik volt az első mű, amellyel
az alkotó nem használni – például a
vadászatokat megelőző rituálékban –,
hanem gyönyörködtetni akart? Mikor
vált el a szónok igazságát csak
megtámogató
szerepétől
a
gyönyörködtetés? S vajon miben
gyönyörködünk: abban, hogy mi
csináltuk, abban, hogy mit, vagy esetleg
abban, hogy hol és hogyan?
Nézzünk csak körül, az interneten
képrőlképre
láthatunk
különleges
műalkotásokat; az ember bármiből képes
teremteni. Videókban láthatjuk, ahogy
egy festő pár perc alatt megpendíti a
papír némaságát, és szinte hallani az
alkonyi fényben tovasuhanó madarak
csivitelését. Faragnak szobrot; sárból
tálat
csinálnak;
a
hangszálak
megremegnek a dörgedelmes, durva
szótól – Jöjj barátom, jöjj és nézz szét. E
világban dolgozol.
A kommunikációnak éppúgy része
minden művészeti ág, akár a beszéd. A
teremtés e létjogosultságát a repülés
boldogsága adja: az, hogy befogadói
kreativitásunkra van bízva, hogy a
természet hangyafuttában porba rajzolt
ábráiban
mit
látunk
meg:
krikszkrakszokat, amiket érzéketlenül
rájuk tapodva széttiprunk, vagy megállva
fölöttük nézvén nézünk, s látván látunk?
Van azonban a művészetnek, és most
különösen
a
képzőművészetről
beszélünk, egy igen speciális iránya:
múló tárgyakat használnak fel a közlés
céljaira. Például a banán héját szurkálják
össze fogpiszkálóval, aminek hatására
egy idő után a sérült részeken bebarnul a
héj, és idővel kirajzolódik az ábra.
Mindenfélével kísérleteznek, akár a
tudósok, és éppúgy fedeznek fel egyegy
újabb
lehetőséget,
egyegy
új
kifejezőeszközt.
Mire való azonban ez a múlandó
művészet, amit csak az alkotó közeli
környezete és persze – a fényképezőgép
feltalálása óta – akár a világ is láthat,
mégsem megfogható: tárgyitapasztalati
emléke véget ér, ha beszélhetünk
egyáltalán kezdetéről?
Egy ilyen speciális, múló művészettel
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ismerkedhetünk meg most: Kőrizs Imre
hőpapírra készít rajzolatokat – hővel,
vízzel, savval. Hőpapírra: arra, amit a
boltban kapunk a pénztárnál, és amit a
legtöbben kidobnak – bár én, mivel lusta
vagyok, felhalmozom kabátzsebben
táskában. A dolog lényege, hogy erre a
papírra nem tintával nyomtatják az
információkat, hanem egy speciális
bevonatfürdőnek köszönhetően rá tudják
égetni a számokat, betűket – vagy ha úgy
adódik, a rajzolatokat. Ám tudni kell
még valamit: egy idő után ezek a minták
elkezdenek kifakulni a fény hatására, míg
egyszer csak teljesen eltűnnek.
második K – Kőrösi Ferenc
III.
E hőpapírképekből tavaly decemberben
kiállítást is rendeztek Budapesten,
cikkünknek ez az esemény az apropója.
Úgy gondoltuk, a legjobb, ha magát az
alkotót
szólaltatjuk
meg,
a
következőkben az ő válasza olvasható, az
én tolmácsolásomban:
„Prágában jutott eszembe a dolog, 2017
őszén a Visegrádi Irodalmi Rezidens
Program ösztöndíjasaként, de ott
nehézkes lett volna ilyen papírt
beszerezni. Úgyhogy itthon kezdtem
kísérletezni,
először
A4es,
majd
nagyobb, pontosabban csak hosszabb
méretekben, mert szélesebb formátumot
nem találtam. A képek elkészítése igazán
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nem bonyolult. [Miközben tanár úr
beszél, a gyakorlatban is bemutatja egy
ilyen műalkotás elkészítését; igazán nem
tart tovább, mint ennek a bekezdésnek
az elolvasása. – K. F.] Például először
összegyűrőm a papírt, majd nagyjából
kisimítom, ezután pedig, akár egy
öngyújtóval, elkezdem felmelegíteni.
Attól függően, hogy hol, mennyi hőt kap:
halványabb és sötétebb foltok alakulnak
ki. Akár át is égethetem, meg is
sebezhetem. És nemcsak a hő színezi
sötétre: a savak, a citromsav, az almasav,
vagy az alkohol ugyanilyen elváltozási
folyamatokat indítanak el. Lehet forró
vagy hideg vizet rácsepegtetni: másmás
eredménnyel jár. A hideg vízcseppek
helyén nem feketedik el a papír, ha pedig
végigcsorgatjuk rajta, hosszú, szeszélyes
sávok maradnak fehéren.
Nekem az egész attól érdekes, hogy nem
tudom irányítani a folyamatot. Persze
van, aki konkrétan rajzol a hőpapírra,
mondjuk egy forró tűvel vagy
forrasztópákával, de ez engem nem
foglalkoztat. Az egész kicsit az
akvarellhez hasonlít: az sem javítható,
vagy csak nagyon nehezen. Minden
művészi alkotás, az alkotó és az
interpretáló művészetekben is, döntések
sorozatából
születik.
Hőpapírral
dolgozva viszont szinte csak kétszer
kerülök döntéshelyzetbe: először a
technika megválasztásával, másodszor

azzal,
hogy
megtartome
a
végeredményt.
Minden
anyagnak
megvannak a maga korlátai, a
költészetben a szavak jelentése ilyen.
Nagyon izgalmas, hogy ezekbe az
ábrákba nem kell belevinnem jelentést,
mert az mintegy magától, a befogadóban
születik meg.
A művészet az idők során megszabadult
egy csomó funkciójától: egy ideje nem
várjuk el, hogy tanítson, díszítsen vagy az
emlékezetet őrizze (az ilyesmire vannak
praktikusabb megoldások): egyszerűen
csak lenni akar, saját maga lenni egy
korban, »melynek mérlege hamis«. Ezért
sokszor egyszeri, megismételhetetlen és
hamisíthatatlan akar lenni – az ilyesmit
viszont nehéz hazavinni. Nem is csoda,
ha a kortárs képzőművészet elsősorban
nem a magánlakások falain vagy polcain
keresi a megújulás lehetőségeit. Az én
szememben éppen ezért az is érdekes,
hogy ezekkel a hőpapírmunkákkal
másolatok helyett eredeti alkotások
kerülhetnek a barátaim falaira.
Ahogy az egyikük mondta, technikailag
szabad, sorsukat nézve mulandó
alkotások ezek: a szabadság és a
mulandóság pedig nagyon szorosan
összefügg emberi mivoltunk lényegével.”
harmadik K – Kőrizs Imre

Diploma után
„Ma sem döntenék másképp”
A „Diploma után” című
rovatunkban tanszékünk volt
növendékével, CsákNémeth
Anitával, az ózdi József Attila
Gimnázium tanárával
beszélgettünk a pedagógusi
pálya szépségeiről,
nehézségeiről.

Szolnoki Zsolt: Miért döntött úgy, hogy felsőfokú
tanulmányait a Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv és
Irodalomtudományi Intézetében folytatja?
CsákNémeth Anita: Már általános iskolás koromban
tudtam, hogy tanár szeretnék lenni. Az olvasás, az irodalom
szeretetét Édesanyámnak köszönhetem. Majd szép lassan,
tanulmányaim során egyértelművé vált, hogy a magyar szakot
fogom választani. Abban is biztos voltam, hogy nem szeretnék a
családomtól távol kerülni. Ózdon élek, így a Miskolci Egyetem
volt az első a listámon. A nyílt nap után pedig egyértelművé
vált: ott akarok tanulni. Ma sem döntenék másképp.

Ajánlott Irodalom
2020–2021 . ősz–tél
Sz. Zs.: Milyen tapasztalatai voltak az oktatás színvonalával
kapcsolatban?
Cs.N. A.: Nagy szeretettel gondolok vissza az alma materen
eltöltött évekre. Már az első évben lenyűgözött a hatalmas
előadó, a sok hasonló érdeklődésű diák és természetesen a nagy
tudással rendelkező oktatók. Sok olyan előadás volt, ami annyira
lekötött, hogy észre sem vettem az idő múlását, persze volt olyan
is, amikor ólomlábon járt az idő. De ez inkább az
érdeklődésemnek tudható be.
Sz. Zs.: Melyik volt a kedvenc tantárgya és ki volt a kedvenc
oktatója?
Cs.N. A.: Nem tudok kedvencet választani. Szinte minden
évben volt olyan előadás, ami jobban érdekelt a többinél.
Nagyon szerettem az ókor irodalmáról szóló előadásokat, a
nyelvemlékek vizsgálata is izgalmas volt, de a finn nyelv is közel
került a szívemhez.
Sz. Zs.: Végzettségével hol sikerült munkát vállalnia?
Cs.N. A.: 2009ben végeztem. Sajnos akkor nem volt
meghirdetett tanári állás a közelben. Így ősszel egy helyi
általános iskolában kezdtem el dolgozni pedagógiai
asszisztensként. A szerencsés véletlennek köszönhetően
megtudtam, hogy decembertől megüresedik egy magyar szakos
pozíció a volt gimnáziumomban, így megpályáztam. Azóta itt,
az ózdi József Attila Gimnáziumban tanítok.
Sz. Zs.: Mondana pár szót a közoktatásban eddig eltöltött
éveiről?
Cs.N. A.: Az elmúlt tíz évben ért pozitív és negatív hatás
egyaránt. Hatalmas lendülettel kezdtem tanítani, hiszen azt
csinálhattam, amit tanultam. De azért nehézségekkel is meg
kell(ett) küzdeni. Viszont nem bántam meg, hogy tanár lettem,
és jelenleg nem is tudom magamat más munkakörben
elképzelni. Az előző hat évben osztályfőnök voltam, ami
meghatározó része az életemnek. Szerencsésnek mondhatom
magamat, mert nagyon fantasztikus kis csapat volt, vegyes
tanulmányi eredménnyel, de átlagon felüli összetartással.
Kolléganőmmel boldogságórákat is tartottunk, ami nagyszerű
kezdeményezés. Nem is gondolnánk, hogy a diákoknak mekkora
szüksége van ilyen foglalkozásokra. (Persze, mi is nagyon
élveztük.)
Sz. Zs.: Miért szereti a tanári munkát?
Cs.N. A.: Jelenleg itthon vagyok négy hónapja született
kisfiammal, szeptember óta nem tanítok. Épp tegnap kaptam
egy üzenetet volt tanítványomtól. Megköszönte, hogy
megszerettettem vele az irodalmat és az olvasást. Ennél jobb
visszacsatolás nem is kell. Hatalmas büszkeséggel tölt el az is,
amikor színvonalas feleleteket hallhatok, dolgozatokat
olvashatok.
Nagyon kreatív hivatásnak tartom, hiszen folyamatosan meg kell
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újulni. Keresni kell az utat a diákokhoz, és bár sokszor ez nagyon
fárasztó, de úgy gondolom, csak így érdemes. A tanítás mellett
rengeteg más feladata is van egy tanárnak: van, hogy anyaként
kell megvigasztalni valakit, vagy épp barátként meghallgatni.
Sz. Zs.: Milyen Ózdon tanítani?
Cs.N. A.: Amikor jelentkeztem a gimnáziumba, egy kicsit
tartottam attól, hogy volt tanáraim lesznek a kollégáim. De
szerencsére rengeteg támogatást kaptam tőlük, fantasztikus
mentorom lett, aki mindenben támogat és segíti az utamat.
Nincs viszonyítási alapom, nem tanítottam még máshol. Ózdon
is vannak nagyon tehetséges diákok, akikkel élmény versenyre
készülni, akik szorgalmasan dolgoznak, mert szeretnének
továbbtanulni. Viszont vannak hátrányos helyzetű tanulóink is,
akik például az iskolának köszönhetően juthattak el először
színházba vagy múzeumba.
Sz. Zs.: Milyen a diákokkal való kapcsolata, menyire nehéz
vagy könnyű megtalálni a diákokkal a közös hangot?
Általánosságban mik Ön szerint a tanári pálya nehézségei?
Cs.N. A.: Úgy érzem, hogy eddig egyáltalán nem okozott
gondot megtalálni a közös hangot. A legtöbb diákommal sikerült
jó viszonyt kialakítani, sikeres munkát tudtunk együtt végezni.
Igyekszem partnerként kezelni a diákokat, ösztönzöm őket a
véleménynyilvánításra, az önálló gondolkodásra.
Mik a nehézségek? A mai rohanó világban, egyre nehezebb
lekötni, megragadni a diákok figyelmét. Ahhoz, hogy érdekes
órát tudjak tartani, sok kutatás, plusz munka szükséges. Mégis
számomra talán a dolgozatok javítása az, ami a legfárasztóbb.
Sz. Zs.: Végül: ebben a koronavírusos időszakban milyen,
mennyire lehet nehéz megfelelő színvonalú onlinetanórákat
tartani?
Cs.N. A.: Mint említettem, jelenleg nem tanítok, így csak
elképzelésem lehet arról, hogy milyen lehet így órát tartani.
Nagyon sok olyan online platform van, amit a tanárok most
ismertek csak meg, így rengeteg energia lehetett ezek
tanulmányozása. De pozitív hozadéka, hogy ezt majd be
tudjuk/tudják építeni a normál oktatási rendbe is.
Egy lelkiismeretes tanár biztos vagyok benne, hogy online is
színvonalas órát tart. Viszont nehézséget jelenthet a
visszacsatolása hiánya. Problémát okozhat, ha egy diák nem
jelentkezik be, mert mondjuk nincs kedve, vagy mert a
testvérének van szüksége a laptopra, esetleg nincs is internet.
Sz. Zs.: Kedves CsákNémeth Anita! Köszönöm szépen az
interjút.
Szolnoki Zsolt
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