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Egyáltalán nem baj, ha néha 
kivételt teszünk és nem tart-
juk be az elveinket, a merev 
elvek ugyanis életveszélyesek 
– hangzott el Mérő László 
világhírű matematikus, pszi-
chológus kolozsvári előadá-
sán a hét végén.

 » PAP MELINDA

K étszer is megtöltötte közön-
séggel a kolozsvári Plane-
tarium kávézót Mérő László 

világhírű matematikus, pszicho-
lógus előadása pénteken este, 
olyan sokan voltak kíváncsiak rá, 
hogy helyszűke miatt meg kellett 
ismételni az Érted csoport által 
szervezett előadást. Utóbbiról el-
hangzott, civil szervezetként ösz-
tönözni kívánja az értékteremtő 
folyamatokat az erdélyi magyar 
társadalomban, kulturális és tu-
dományos szempontból egya-
ránt. Mérő László tudományos 
stand-upként defi niálta előadását, 
melynek Az elvek csapodár termé-
szete címet adta. Az előadáshoz 
nem véletlenül tette oda a 18-as 
karikát, pikáns sztorikból nem volt 
hiány, a neves matematikus érde-
kes történeteken keresztül próbál-
ta bizonyítani, emberként mennyi-
re nem ragaszkodunk elveinkhez, 
és hogy ezzel nincs is baj. „Először 
azonban tanítsuk meg az elveket, 

MÉRŐ LÁSZLÓ VILÁGHÍRŰ MATEMATIKUS, PSZICHOLÓGUS TARTOTT ELŐADÁST KOLOZSVÁRON

Életveszélyesek lehetnek a túl merev elvek

Az elvek csapodár természetéről tartott  „tudományos stand-upot” Mérő László a kincses városban

Jordán Tamás színművész a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdiószínpadán lépett fel 

 » De, mint 
minden szabály 
alól, itt is voltak 
kivételek. Főleg, 
hogy a népdal 
arra való, hogy 
egy nép össze-
tartozását erősít-
se, és nem arra, 
hogy mindenki 
értse. 

ráérünk utána nem komolyan venni 
őket” – jelentette ki. Majd arra hozott 
fel példákat, mennyire nem jó az, ha 
túlzásba visszük ezeket. Egyik pél-
daként a nudizmust említette, a túl-
zott meztelenkedés ugyanis már nél-
külöz minden erotikát, de a túlzásba 
vitt túrázás, a „fajturistáskodás” is 
elveszíti varázsát, ahogy a minden-
ki által érthetőnek szánt eszperantó 
nyelv sem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, épp amiatt, mert túl sza-
bályszerű volt. Kellenek a kivételek, 
ami alól nincs kivétel, az már nem 

szabály, hanem természeti törvény, 
jelentette ki Mérő László „a kivétel 
erősíti a szabályt” mondásra utal-
va. „Ha tudjuk a kivételeket, biztos 
kézzel használhatjuk a szabályokat” 
– fogalmazott az előadó. Példaként 
Marxot és Freudot említette, akik 
mindketten kivonták magukat saját 
elméletük alól. Utóbbi az elején nem 
győzte meg, belemagyarázásnak tar-
totta elméletét, de lassan „megfer-
tőződött” – vallotta be Mérő László. 
Aki elmondása szerint kezdetben 
matematikusként azért ment pszi-

chológiát tanulni, hogy megtanuljon 
mindent „a gömbölyű számítógép-
ről”, és a mesterséges intelligenciát 
kutathassa. Ebből nem lett semmi, 
jelenleg is az ELTE Pszichológiai In-
tézetének az oktatója. A tudós Freud 
elméletére reagálva azt kezdte bizo-
nyítani, hogy valamennyi népdal 
szövege erotikus képpel kezdődik, 
és ez nemcsak a magyar népdalokra 
jellemző, hanem valamennyi népé-
re. Sőt a gyerekdalok is „tocsognak 
az erotikától”, tette hozzá. Elméletét 
egy zeneakadémián tanuló barátnő-
jével is letesztelte, míg ő a szöveg, a 
lány a dallam alapján azonosította 
be, hogy népdalról vagy műdalról 
van szó, és az ítélet az esetek 90 szá-
zalékában megegyezett. De, mint 
minden szabály alól, itt is voltak 
kivételek. Főleg, hogy a népdal arra 
való, hogy egy nép összetartozását 
erősítse, és nem arra, hogy mindenki 
értse. Csak a matematikában fontos, 
hogy egyértelműek és ellentmon-
dásmentesek legyünk, hiszen ha a 
matekban valami hibás, akkor az a 
velejéig romlott. Mi emberek szeren-
csére nem ilyenek vagyunk, téved-
hetünk, hibázhatunk. A logika akkor 
hasznos, ha az a cél, hogy mindenki 
pontosan értse a mondanivalónkat, 
zárult az előadás, túl komolyan ven-
ni elveinket sokszor életveszélyes. 
„Az elvek nem arra valók, hogy ál-
landóan betartsuk őket, hanem arra, 
hogy legyen amihez alkalmazkodni 
akkor is, ha nem tartjuk be” – vont 
következtetést Mérő László.
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 » ANTAL ERIKA

A Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem Stúdiószínházában lépett fel 

Jordán Tamás, a magyar színházi élet 
és fi lmjátszás kiemelkedő alakja, aki 
az egyetem diákjainak tartott mester-
kurzust és bemutatta a Széllel szembe 
című stand-up műsorát a hét végén. 
A budapesti Nemzeti Színház volt ve-

zérigazgatója, a szombathelyi Weöres 
Sándor Színház alapító-igazgatója 
úgy érkezett a terembe a nézőtéren 
keresztül, még az előadás előtt, hogy 
az éppen érkező, elhelyezkedő, be-
szélgető nézőknek oda-oda köszönt, 
szóba elegyedett a közönséggel, meg-
kérdezte, mit várnak a produkciótól, 
mire számítanak. Aztán, ahogy jött, 
úgy el is tűnt a nézőtérről, hogy nem-

sokára az oldalsó bejáraton megint 
feltűnjön. El is magyarázta, hogy így 
szokta, hogy a közönségnek ne ad-
jon alkalmat a tapsra, mielőtt még 
elkezdené a mondanivalóját. Jordán 
Tamás előadásában többek közt arról 
beszélt, hogy a stand-up műfaja nem 
új keletű, már korábban is létezett, 
Kellér Dezső és Hofi  Géza is stand-
upos volt, csak éppen nem tudott 
róla. Mint mondta, tulajdonképpen a 
költők is azok, hiszen a verseiket úgy 
lehet mondani, mesélni a színpadon, 
egyszemélyes műsorban, ahogy a mai 
stand-uposok mondják a története-
iket. Jordán Tamás azt is elmondta, 
hogy már több mint kétszázszor lé-
pett ezzel a műsorával közönség elé 
és eddig sikerrel. Történeteit mindig 
megtapsolták, ami számára az elis-
merést jelenti. A tapsra, az elismerés 
kifejezésére saját szabályokat is lét-
rehozott: például a kisasztalon elhe-
lyezett pohár vízből néha iszik egy-

egy kortyot, ezzel lehetőséget ad a 
közönségnek, hogy tapsoljon és ne a 
mondandóját szakítsa meg a tapssal. 
De ha a nézők közbetapsolnak, ak-
kor ő kihasználja a lehetőséget, hogy 
kortyoljon a pohárból – tette hozzá. 
A történeteibe, köztük sok színházi 
sztoriba, a beszédfolyamba sok ver-
set is beleszőtt az előadó. Az első vers 
előtt elmagyarázta, hogy a műsora 
olyan, mint a trójai faló: belerejtette a 
verseket is, és mire a néző észbe kap, 
már el is jutottak hozzá a versek. De 
ezeket nem szavalja, hanem mondja 
– hívta fel a fi gyelmet a művész, aki 
úgy mondta Karinthy, Kosztolányi, 
Radnóti, József Attila, Ady, Babits ver-
seit, mintha csak elmesélt volna egy-
egy történetet, vagy ahogy az ember a 
mindennapokban beszél, beszélget. 
A közönség pedig lélegzetvisszafojt-
va hallgatta előadását, az egyszerű 
előadói stílus, a természetes hang-
nem lenyűgözött mindenkit.

Jordán Tamás Széllel szemben című előadása színházról, versről
 » Már több 

mint kétszáz-
szor lépett ezzel 
a műsorával 
közönség elé 
és eddig siker-
rel. Történeteit 
mindig megtap-
solták.

Vastaps- és Mosoly-díjak Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata Láthatatlan 
hóhér című hétvégi előadása alkalmával átadta az idei Vastaps-, valamint 
Mosoly-díjakat. A legtöbb színpadi jelenlétért járó Vastaps-díjat Gáspárik 
Attila igazgató adta át Simon Boglárka-Katalinnak és Kádár L. Gellértnek, 
míg az önkéntesek Mosoly-díját, azaz az általuk megszavazott kedvenc 
színésznő és színész díját Simon Boglárka-Katalin és Csíki Szabolcs vehette 
át. Az önkéntesség világnapja alkalmából önkénteseinket is felsorakoztat-
tuk, és a közönség ez alkalommal őket is megünnepelte. (Kiss Judit)




