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T. Szűcs JÓZSEF

Seszínű
O lvaso m  a jó két évtizeddel ezelőtt 
napvilágot látott könyvet, s bár annak ide
jén sem vezethette a sikerlistát, nekem 
meglehetősen tetszik. Szinte hajszálpon
tosan, 98 százaléknyira. Az egyébként ked
vemre való könyvben ugyanis minden fe
jezet végén körülbelül két százalékot tett ki 
azon sorok száma, amelyeknek semmi 
közük sem volt a mű eredeti témájához. így 
hát bízvást utalhattam őket a nem tetszik 
oldalra. Történetesen, s korántsem vélet
lenül a végződések marxista klassziku
soktól vett idézeteket tartalmaztak.

A felnőtt olvasó alighanem azonnal felis
meri a megoldásban a régebben oly di
vatos .vörös farok” intézményét. Egykor 
széles körű gyakorlatként élt ez a kissé 
frivol elnevezésű sajtóműfaj, amely többféle 
célt szolgálhatott. Sokszor alapjában véve 
becsületes, s általában kritikus szellemű 
mondandót kellett egyértelmű politikai (ter
mészetesen vöröses színezetű) állásfog
lalásba .csomagolni”, hogy egyáltalán meg
jelenhessen. Másszor amolyan politikai 
talpnyalás céljából születtek a rendszer
párti (rásműtöredékek. A gyakorlat sze
rencsére a múlté.

A rró l viszont már nem lehetünk meggyő
ződve, hogy soha nem fog életre kelni az 
a gyakorlat, amikor valaki .másodszán- 
dékkal” fog tollat, mikrofont, kamerát a 
kezébe. Amikor politikai meggyőződését, 
pártállását — ami egyébként magánügy 
lenne — próbálja az objektivitás rangjára 
emelni, s közlésre érdemesnek feltüntetni. 
Sőt, ha nagyon szigorúan vesszük a mai ál
lapotot, ez a korszak már el is érkezett.

Látszólag messze jutottunk a vörös farok
tól —  talán egészen a képletes fejig, ahol 
valami egyezséget kellene létrehozni, 
megteremteni az írástudók ilyen irányú 
felelősségét, hogy amikor az objektivitás 
igényével lépünk fel, felejtsük el a képzelet
beli vagy valóságos tagkönyvünk színét, s 
amikor pártpropagandára biztat a lelkiis
meretünk, azokhoz a fórumokhoz for
duljunk, amelyek ezt a célt szolgálják. A 
majdani nemzedékekhez szóló, most 
születő tudományos munkákba pedig 
végképp ne engedjük beszűrődni az ak- 
tuálpolitikai utalásokat. Legyen ezekben a 
művekben minden végződés semleges — 
ha úgy tetszik, seszínű.

MINDENFELE

•  ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI 
VERSENYEK. A debreceni Landler Jenő 
Szakközépiskolában a Munkaügyi Minisz
térium és a Nemzeti Szakképzési Intézet 
rendezésében á p r ilis  17-en, szerdán 
kezdődik a közlekedési és hírközlési orszá
gos szakmai tanulmányi verseny három
napos döntője. A megnyitó ünnepséget 
szerdán 10.45 órától tartják Debrecen, a 
M ÁV Járműjavító művelődési otthonában. 
Ugyanitt lesz 19-én 11 órától az eredmény- 
hirdetéssel egybekötött záróünnepség. 
Szerdán, 17-én kezdődik Debrecenben a 
kereskedelmi és vendéglátó-ipari szak- 
középiskolák kétnapos országos szakmai 
tanu lm ányi versenyének döntője is a 
Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szak- 
középiskolában. Ennek megnyitóját szer
dán 1 1  órától, eredményhirdetését csü
törtökön 18.30 órától rendezik az Arany
bika Szálló Bartók Termében.

•  KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÓVODA. A deb
receni Lehel Utcai Óvodában a beíratással 
egy időben április 17-én és 18-án 8-11 óráig 
a szülők nyílt óvodai napokon ismerked
hetnek a képességfejlesztő óvoda prog
ram jával. Szeptembertől az óvodában 
német nyelvű és zeneóvodai csoportot in
dítanak.

•  NÉPI MESTERTSÉGEK MŰVÉSZETE. 
Ezzel a címmel országos pályázatot hirdet 
a Népi Iparművészeti Tanács, a siófoki, a 
Somogy megyei önkormányzat és a Dél
balatoni Kulturális Központ. A pályamű- 
veket postán május 1 2 -ig lehet elküldeni a 
Dél-balatoni Kulturális Központ címére 
(8600 Siófok, Fő tér 2.). Részletes felvilá
gosítást a Népi Iparművészeti Tanácsnál 
(Budapest I., Szilágy D. tér 6 . — Postacím: 
1354 Budapest, Pf. 24.— telefon. 201-7482, 
Major Tímea) kaphatnak az érdeklődők.

Vasmunkások, fakitermelők alkonya
Egy debreceni magyar nyelvkönyv s „nyelvfilm" születéséről
BalAzs Melinda

Debrecen (HBN) — Hlavacska 
Edit, Hoffmann István, Laczkó 
Tibor, Maticsák Sándor, a KLTE 
oktatói új magyar nyelvkönyvet 
írtak a nyári egyetem hallgatói
nak. A Debrecenben játszódó 
történetet helyi grafikusok i l 
lusztrálták, a belőle forgatott 
videofilmen, amelyet Pinczés 
István rendez, a Csokonai Szín
ház művészei játszanak.

•  — Ti vagytok a bolgár vas
munkások?
□  — Nem, m i a lengyel szén
bányászok vagyunk.
•  — Tényleg? És hol vannak a 
román olajbányászok? — cseveg
nek tovább a kanadai fak ite r
melők.
Az életszagú dialógust Hoffmann 
István emlékezetből idézi a ma
g ya r n y e lv k ö n y v írá s  e g y ik  
gyöngyszem ébő l, a m e lyb ő l 
világszerte tanítanak. A külhon
ban vásárolt tankönyv negyedik 
leckéjéből való a párbeszéd, a- 
mely túl azon, hogy szakmai non
szensz, szellemiségét illetően is 
múzeumba való. Szerencsére Deb
recenben nem uralkodtak hason
ló tragikomikus állapotok, de a 
nyári egyetemnek jót tett a tava
ly i megújulás.
Gellén Ferenc, a nyári egyetem 
ügyvezető igazgatója:
□  — A nyári egyetem szervezését 
1989 végén visszavette a KLTE a 
TIT-től. Szakított a korábbi gaz
daságpolitikával, amely az árakat 
rögzítette és a programokat szegé- 
nyítette. A hallgatók szívesen 
fizetnek többet az igényesebb 
szervezésért, a tavalyi nyári egye
temnek kedvező visszhangja volt. 
Idén ezeket a tendenciákat akar
juk erősíteni. Hatezer példány
ban kü ld tük szét a rendezvény 
prospektusát a világban, ilyen 
nyom tatványunk tava ly még 
nem volt. A kollégiumi körülmé
nyeken nem tudunk változtatni, 
de a szállásukra is igényes hall-

Í;atókat ki fogjuk közvetíteni szál- 
odába.

A nyári egyetem vonzerejét első
sorban a színvonalas tananyag, 
és a fe lkészü lt színes tanáre
gyéniségek jelentik. Az előbbi ed
dig hiányzott a magyar nyelvet 
oktatók kezéből.
□  — A m i tankönyvünk politika- 
és ideológiamentes —  mondja 
Hoffmann István, akit a forgatás

KÖNYVJELZŐ

ldeológla-ós politikamentes nyelvkönyvet írtak

mellől invitá ltunk beszélgetésre 
—> s elkerüli a pántlikás-nemzeti 
szalagos stílus eluralkodását is. 
A vállalkozásunk új tananyag
sorozat része, amelynek első, 
kezdőknek szóló csomagja nyárig 
remélhetőleg elkészül. Október 
1 0 -én láttunk munkához, részben 
a nyári egyetem tavaly i pénz- 
maradványából táplálkozva, rész
ben szponzorokra támaszkodva. 
A 200 oldalas könyv, m int szelle
mi termék, készen van, a mate
riális megjelenítéséről még gon
doskodni kell — ami ugyancsak 
pénz- és időigényes művelet. A 
DOTE oktatástechnikai szakem
berei mellé megnyertünk három 
debreceni grafikust, Csátth A t
tilát, Rácz Imrét és Varga Józsefet. 
Ilyen grafikával, fotóval ellátott 
színes nyelvkönyv még nem ké
szült Magyarországon. Az, hogy 
néhány hónap után itt tartunk, 
technikai csúcsteljesítménynek 
számít. Az Inform Stúdió Kft. vál
lalkozott a kivitelezés egy részé
nek elvégzésére, illetve megszer
vezésére. Reméljük, megfelelnek 
a kihívásnak, és nyomdai szem
pontból is olyan produktum szü
letik, amely megállja a helyét a 
nemzetközi piacon, hiszen ma
gyar nyelvkönyvet elsősorban 
külföldön vásárolnak. Hátra van 
még a v id e o f i lm  vágása, a 
kazettaanyag elkészítése is. Ez 
roppant költséges. Számítottunk 
arra, hogy az érintett debreceni 
cégek felismerik a könyvben rejlő 
reklám- és bur-koltabb piacszerző 
lehetőségeket, komolyabb támo
gatást adnak. A nyári egyetem

nek vegyes vállalatok ügyve
zető igazgató i, d ip lom aták, 
külföldi reklám- és gazdasági sza
kemberek is hallgatói.
— Ez a réteg számában még nem 
jelentős, de dinamikusan növek
szik -  fűzi hozzá Gellén József.

— A nyelvkönyv történései Deb
recenben játszódnak—mondja 
Hoffman István—, az ideérkező 
olasz, török, amerikai stb. diákok 
a város utcáin, helyszínein mo
zognak; az illusztrációk, a fotók 
debreceni városrészleteket ábrá
zolnak. És itt forgatják a filmet is. 
Tőlünk nyugatabbra a kutya sem 
tudja, hogy létezik egy Debrecen 
nevű, 2 0 0  ezres kelet-európai 
k isvá ros . Ha a n ye lv le c k é k  
szétröpítik a hírét a világban, már 
ez nagy dolog. Az Expo Lingva 
kiállítást 1990-ben Budapesten 
rendezték. Huszonegy ország 270 
kiállítója közül kettővolt magyar. 
Az egyik stand könyvesbolti for
galomba nem kerülő könyveket 
„k íná lt", s a másik kiadványai 
sem voltak tú l megnyerőek. Ha 
e lk é s z ü l a d e b re ce n i n y á r i 
egyetem új nyelvkönyve, elvisz- 
szük a nemzetközi kiállításokra. 
•  — A könyv alapján forgatott video
film megrendezésére Pinczés Istvánt 
kérték meg. A Csokonai Színház 
főrendezőié magyar-angol szakos 
tanár is, tudja, mennyire érvényesül
het egy oktatófilmben a játékfilm jel
leg és a didaktikai funkció. Mégis, 
egy nyelvkönyv megfilmesítése új
fajta erőpróbát jelent. Milyen várat
lan művészi feladatokkal találta szem
ben magát a forgatás során ?

Fotó: Nagy Gábor

□  — Lényeges különbség nincs a 
kétféle munka között. Most is je 
lenetenként vesszük föl a filmet, 
kidolgozzuk a helyzeteket, karak
tereket, színészi szándékokat, 
érzelmi állapotokat, indulatokat, 
m int egy játékfilmben.
Van persze egy-két apróság, ami 
gúzsba köt bennünket. Az egyik 
technikai: a vágóképek alatt nem 
szabad szöveget hagyni, majd
nem m indig  az éppen beszélő 
színészt kell mutatni, hiszen ezt a 
v ideofilm ét oktatáshoz fogják 
használni, az elhangzó szöveg és 
a szájmozgás együtt kell, hogy 
hasson. Szokatlan a szűkös szó
kincs, s főleg az első leckéknél, a 
magyar nyelv ritmusánál lassabb 
tempót ke lle tt fö lvenn i, hogy 
kezdők is értsék a szöveget. A 
színészek élvezik a forgatást, mint 
olyan lehetőséget, amely színesíti 
munkájukat.
A botanikus kertben napozó lá
nyok jelenetének felvétele közben 
H orányi Lászlónak vo lt ideje, 
hogy a benyomásairól szóljon, s 
e lm ondja, m it je lent számára 
nyelvkönyvet játszani.
□  — A filmes világ nagyon közel 
áll hozzám, sajnos Debrecenben 
kevés lehetőség van a kósto l
gatására. Igaz, most videofilmét 
csinálunk, de a színészi munkát 
ugyanúgy végzem, mintha játék
filmben alakítanék.
Hogy ez nyelvkönyv? Kicsit ar- 
tikuláltabban kell ejteni a mon
datokat, s az életszerűséget néha 
háttérbe szorítják a nye lvtan i 
tudnivalók, de ez egyáltalán nem 
baj.

Régi-új töredékek örökzöld titkokról
É les  C saba

Egy hozzávetőleges statisztika 
szerint kis hazánkban mintegy 
négyszáz könyvkiadó működik, 
ám ebből csupán hat fo rd ít f i 
gyelmet a társadalomtudomá
nyokra. Ezek leg ifjabb ika  az 
elmúlt évben porondra lépő A t
lantisz, amely a Medvetánc szer
kesztőségéből kinőve, öt sorozat
ba is belefogott. A Világváros 
keretében megjelent Velence, 
Firenze, Róma című gyűjteményre 
a közeljövőben —  önálló c ikk 
témájaként — még visszatérek. 
Szeszélyes áprilisi tavaszt élünk 
(természetesen nem a be lpo li
tikára gondolok), jobban illik  tehát 
hozzánk a Veszedelmes viszo
nyok sorozat kötete: A kacérság 
lélektana című válogatás. (Miként 
a fordítás, ez is Berényi Gábor 
munkája.)
Georg Simmel (1858-1918) a 
századelőn a progresszív magyar 
szellemi élet közeli ismerősének 
számított. Balázs Béla és Lukács 
György résztvevői voltak a berli
ni professzor lakásán megtartott 
magánszemináriumának; Mann
heim Károly, Fogarasi Béla és ter

mészetesen a már említett, s a 
nevezetes Vasárnapi Kör vezér- 
egyéniségének számító Lukács 
fontos cikkekkel, recenziókkal 
járultak hozzá Simmel honi nép
szerűsítéséhez és értelmezéséhez. 
Simmel sokirányú érdeklődésű 
szociológus, filozófus és esztétikai

?gondolkodó volt. A „pénzt filozó- 
iája" éppúgy érdekelte, m int a 

d iva t; a társada lm i h ierachia 
kérdése csakúgy, m int a vallás 
vagy a nagyvárosi szellemi élet 
problémája. És akkor még tuda
tosan nem említem most művé
sze tfilozó fia i érdeklődésének 
nagy egyéniségeit és híressé tett 
témáit! Maradjunk csak a kacér
ság lélektana gazdag és érdekes 
témakörénél: szerelemfilozófia, 
kacérság, női kultúra, a nemek 
problémája.
A férfi sorsa a nő — ez egy kora
beli darab, a Királyidillek (Bródy 
Sándor) summázata is. De milyen 
is ez a sorssá vált nő, s miben 
különbözik a férfitól? Simmel sze
rin t ő a Lét — míg a férfi a Cse
lekvés szinonimája. A nő a tulaj
donképpeni ember, míg a férfi a 
félig állat (ördög?), félig angyal 
(szent?). A nő az, aki a maga ter

mészetes útján halad — szemben 
a férfival, aki meg minden lehe
tőséget becserkész. (Talán ezért 
is h a lh a ta tla n  az O düssze- 
usz-Penelopé páros.) Ám vigyá
zat: könnyebb ugyan megha
tározni a Nőt, m int a Férfit — de 
sokkal nehezebb az egyes nőt, 
mint az egyes férfit. (Mellesleg ez 
igen logikus, hiszen a nőnek ön
magában kell megvalósítani a kis 
szentet és a kis ördögöt; míg a fér
fiak egész nemük választékával, 
külön-külön kínálják a nagy szen
teket és nagy ördögöket.)
Simmel kettős jellemzésének pél
datára az egész, szélesen értel
mezett v ilág történe lem . Az a 
história, amely a patriarchátus 
győzelme óta döntően férfiku l
túraként jellemezhető. Simmel 
kritizálja a feminista mozgalmakat 
is, mert az egyes nők jogaiért, s 
nem a nő| nem kultúrájáért küz
denek. A nőknek szerinte olyas
mit kell nyújtaniuk, amire a férfi
ak nem képesek, bár ez az önál
lósulás a férfiak kultúráján ke
resztül vezet. (Ennek a folyamat
nak érdekes példája a nők és a 
képzőművészet viszonya.) A fér
fi nem ura lkodó  pozíciójából

következett, hogy a nőktől egy
szerre várják el a sajátságos nőies
séget és a férfi mércéknek való 
megfelelést. Ezt — miként a nagy 
műalkotások — csak a zseniális 
nők teljesíthetik. A többieknek 
egyfelől marad a háztartás és 
gyermeknevelés — másfelől a sze
relem, az erotika és a kacérság: a 
hízelgés, a megvetés és a kihívás 
formájában. (Am ikor Balázs Béla 
naplójában visszaidézi Simmel- 
nek a női kultúrával kapcsolatos 
szemináriumi koncepcióját, akkor 
az jut eszébe, hogy a női kultúra 
akkor lesz teljes — olvasatom sze
rin t akkor válik civilizációvá! —, 
ha az orfeumban a nők lesznek a 
nézők, s a férfiak a megmustrál
tak...)
Simmel könyvecskéje esszéket, 
kisebb írásokat és töredékeket tar
talmaz. Régiek ezek, 1902 és 1907 
között íródtak; s egyszersmind 
újak is, hiszen most kerültek egy
begyű jtve  a m agyar o lvasók 
kezébe. S bizonyára nem érzi, 
vagy elfelejtette már a szeszélyes 
tavaszt az, aki nem tudja-sejti, 
hogy m it jelent könyvajánlásom 
rímében az „örökzöld titkok" kife
jezés... (Atlantisz)


