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 » MOLNÁR JUDIT

„Nagyszalonta híres város, ott 
született Arany János” – 

mondogatják büszkén a hajdúváros 
szülöttei, lassan százötven éve. Meg-
unhatatlan mondóka, ugyanakkor 
megcáfolhatatlan is. Nem is jutott 
eszébe senkinek tagadni vagy felülír-
ni a kijelentés igazát, olyanok viszont 
vannak, akik bár máshol születtek, 
de szívvel-lélekkel, minden sejtjükkel 
szalontaivá váltak, és töretlenül an-
nak is vallják magukat. Például Tódor 
Albert, aki hosszú éveken át polgár-
mestere volt a városnak, és bár átadta 
a városatyai székét a következő nem-
zedék képviselőjének, behatóan fog-
lalkozik a szalontaiak gondjaival-örö-
meivel, év vége felé egy csokorba 
gyűjtve mindezt, s a hajdani kalendá-
riumok hagyományának szellemében 
gondoskodik a következő esztendő 
olvasni- és elmélkednivalóiról. Az 

idén kellemes meglepetést okozott a 
felnőttként szalontaivá „átszületett” 
Tódor Albert: Megmaradásunkért cí-
men külön kötetbe gyűjtötte az eddigi 
kalendáriumokban megjelent írásait, 
az Előszóban feltett kérdés és annak 
megválaszolása értelmében: „Hogy 
mi a nagyszalontai identitás? Minden, 
amit őseink a szülőföld szeretetének 
tulajdonítottak.” Ez olyan gondolat, 
ami semmiféle magyarázatra vagy 
értelmezésre nem szorul, aki pedig 
netalán nem érti, az feltehetőleg nem-
hogy nem szalontai, de talán még jár-
ni sem járt soha Arany János és any-
nyi más jeles ember szülőhelyén. Az 
Előszóban kissé kitágítja a fogalmat, 
árnyalja, mintegy szeretettel körbe-
simogatja, így gazdagítva a kötet cí-
mét. „Ma ebben a megnagyobbodott 
és mégis szűkké lett világban, amely 
itt körülöttünk forr, és más életformát 
keres, a megmaradásunknak kell ala-
pot építenünk, hogy nemcsak itthon, 

hanem mindenütt, ahol nagyszalon-
tai él – büszke legyen szülőhelyére” 
– írja Tódor Albert. A kötetbe gyűjtött 
írások közt vannak komolyabb, líra-
ibb hangvételűek, és vannak a vicce-
kig elmenően vidám, szellemes törté-

netek. Már az eddigi kalendáriumok 
összeállításai is arra vallottak, hogy 
a szerzőnek nemhogy nincs szándéka 
csupán ilyen vagy olyan természe-
tű emberekkel kommunikálni, épp 
ellenkezőleg: célja, hogy mindenki 
megtalálja a maga ízlésének és termé-
szetének megfelelő írást. Ezt az elvet 
követte a Nagyszalonta Kalendárium 
2021 kiadvány összeállításakor is, bár 
az eddigi kalendáriumokhoz képest 
mintha az ideiben kevesebb lenne a 
múltba révedés. Igaz, hogy ennek az 
évnek a még ki tudja meddig tartó jár-
vány okozta sajátos hangulata, illetve 
eseménytára, inkább a jelen vizsgála-
tát igényli. Sok érdekesség került be 
a kalendáriumba, olyan hely-, illetve 
kultúrtörténeti kuriózumok, mint pél-
dául a régebbi korokat is foglalkoztató 
meteorológiai szélsőségességek, vagy 
a sokszor szemérmesen elhallgatott, 
bővérű káromkodási szokásaink ere-
detének magyarázata.

Kultúrtörténeti kuriózumok Nagyszalonta kalendáriumában

 » Az eddigi 
kalendáriumok-
hoz képest mint-
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Ördög-Gyárfás Lajosé
a Magyar Nyelvőr Díj

Ebben az évben a virtuális tér-
ben adták át a Magyar Nyelvőr 

Díjakat: az elismerését Grétsy 
László professzor; Heltainé Nagy 
Erzsébet, a Nyelvtudományi Intézet 
tudományos főmunkatársa, a Károli 
Gáspár Református Egyetem docen-
se; valamint a sepsiszentgyörgyi 
Ördög-Gyárfás Lajos, az Anyanyelvá-
polók Erdélyi Szövetségének alapító 
tagja vehette át – tájékoztatta a 
miniszterelnöki kabinetiroda az 
MTI-t. A Magyar Nyelvőr Alapítvány 
minden évben karácsony előtt adja 
át a rangos elismerést az Ország-
házban olyan hazai és határon túli 
pedagógusoknak, nyelvészeknek, 
akik sokat tettek a magyar nyelv 
ápolásáért és megőrzésért. A pan-
démia miatt idén virtuális térben 
zajlott ünnepségen Keszi István, a 
Magyar Nyelvőr Alapítvány alapítói 
képviselője azt hangsúlyozta, hogy 
a pandémia sok mindent elvett, de 
közben adott is. Példaként említette 
a virtuális retorikai versenyt, amely 
a járvány miatt nehéz helyzetbe ke-
rült külhoni és anyaországi magya-
rokat tízmillió forintnyi adománnyal 
segítette. Tuzson Bence, a minisz-
terelnöki kabinetiroda kormányzati 
államtitkára hangsúlyozta: a magyar 
nyelv az, ami minket összeköt és 
magyar emberré tesz. A magyarság 
egésze közös örökségként viszi 
magával a magyar nyelvet, és ezért 
a szép magyar nyelv az, amelyben a 
jövő Magyarországa rejtőzik – emel-
te ki az államtitkár. Ördög-Gyárfás 
Lajos az Anyanyelvápolók Erdélyi 
Szövetségének alapító tagja pedig 
azt mondta, hogy a nyelvet, mint 
a kulturális népi hagyományaink 
egyikét mutatják be a szövetség 
tízezreket is megmozgató rendez-
vényein. Heltainé Nagy Erzsébet a 
díj átvételekor tanári fordulatokkal, 
íróktól, költőktől idézve beszélt a 
magyar nyelvről, majd emlékeztetett 
arra, hogy volt, amikor a nemzeti 
függetlenségünk egyetlen fellegvá-
ra maradt a magyar nyelv. Grétsy 
László azt emelte ki, hogy a Magyar 
Nyelvőr Díj nagyban hozzájárul a 
magyar nyelvműveléssel kapcso-
latos erőfeszítések elismeréséhez. 
(Krónika)

Néznénk valami igazán jó 
fi lmet az év utolsó napjain, de 
elegünk van a hosszú rek-
lámblokkokkal teletűzdelt, 
már ezerszer látott fi lmekből a 
tévécsatornák ünnepi kínála-
tában? Rövid fi lmajánlónkkal 
ebben próbálunk segíteni.

 » TAMÁS ATTILA

I dén a járványhelyzet miatt az 
egyébként is népszerű házimo-
zizás teret hódított. Mozik híján 

az ünnepek alatt egyébként sem 
az jut eszünkbe, hogy jó lenne 
megnézni nagy vásznon valame-
lyik aktuális közönségfi lmet – eb-
ben a kategóriában nincs épp túl 
nagy választék. A járványhelyzet 
többek között azt is eredményez-
te, hogy több, el nem halasztott 
bemutatójú, elsősorban nagy vá-
szonra szánt alkotás a különböző 
online felületeken is elérhetővé 
vált. Nem kell hónapokat várni, 
hogy egyik-másik mozifi lm jó mi-
nőségben elérhető legyen, hanem 
otthonuk kényelméből megnéz-
hetjük a Warner vagy a Disney 
legújabb mozifi lmjeit. Az új fi lmek 
közt van az Another Round (Druk) 
című dán fi lm, Mads Mikkelsen 
és Thomas Vinterberg alkotása. 
Négy középiskolai tanár úgy dönt, 
hogy teszteli egy norvég fi lozófus 
elméletét, miszerint az ember 0,05 
ezrelékes véralkoholszinttel ke-
vesebbel születik a kelleténél, és 
azért, hogy ezt a hiányosságot pó-
tolja, innia kell, hogy kiküszöböl-
je a hiányosságot, ami jobb közér-
zetet és teljesítményt eredményez. 
A dániai középiskola megbecsült, 
felső középosztálybeli pedagógu-
sai tehát inni kezdenek, ami érde-
kes tapasztalatokat eredményez, 
közben pedig az életük is más 
irányt vesz. Thomas Vinterberg 
legújabb, az online térben is zajló 

MOZIK HIÁNYÁBAN SZÁMOS NAGY VÁSZONRA SZÁNT ÚJ ALKOTÁS ÉRHETŐ EL ONLINE FELÜLETEKEN

Jó fi lmek az év utolsó napjaira

A fém hangja (Sound of Metal) című fi lm egy hallását elvesztő dobos kálváriájáról szól 

 » A járvány-
helyzet többek 
között azt is 
eredményezte, 
hogy több, el 
nem halasztott 
bemutatójú, 
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Torontói Nemzetközi Filmfesztivál 
kínálatába beválogatott fi lmje en-
nek a minden szempontból rend-
hagyó évnek az egyik legkiemelke-
dőbb alkotása, amit majd ha lesz 
rá alkalom, mindenképp érdemes 
lesz moziban is megnézni. A szin-
tén rendhagyónak ígérkező Os-
car-szezonban még biztos fogunk 
róla hallani, akár még a legjobb 
idegen nyelvű fi lmnek járó díjat is 
elcsípheti. A Sound of Metal című 
fi lm sztorija egy hallását elvesztő 
dobos kálváriája, a független stú-
diós koprodukcióban készült alko-
tás forgalmazási jogait az Amazon 
Studios vásárolta meg, hogy aztán 
a limitált moziforgalmazás mellett 
a Prime felületén tegye elérhetővé 
előfi zetői számára. Ez az alkotás is 
az év legjobbjai között van, és nem 
véletlenül: a The Night Of miniso-
rozatban 2017-ben feltűnt, rendkí-
vül tehetséges Riz Ahmed eddigi 
élete legjobb alakítását nyújtja az 
alternatív rétegzenében utazó do-
bos szerepében, aki egyik napról a 

másikra teljesen elveszíti a hallá-
sát, az élete pedig darabokra hullik 
ennek következtében. A kétórás, 
lassú tempójú fi lm igazi gyöngy-
szem, ha valami különlegesre vá-
gyunk a lazább ünnepnapok alatt, 
akkor mindenképp érdemes esélyt 
adni neki. A Pixar legújabb, Soul 
című animációs fi lmjét a halasztás 
helyett a Disney+ streamingfelület-
re „száműzték”, ami nem is olyan 
nagy baj, hiszen tudjuk, hogy a Pi-
xar alkotásai mély mondanivalóval 
bírnak. A Soul – ahogy azt a címe is 
mutatja – a lélek bugyraiba enged 
betekintést, és az Agymanók által 
kitaposott úton elindulva, új mély-
ségekbe merül az emberi létezés 
legfontosabb kérdéseit illetően. A 
jazz-zenész és a testetlen lélek ka-
landja minden, csak nem hétköz-
napi, megnézése után pedig szem 
nem marad szárazon. Ez is inkább 
olyan alkotás, ami inkább szól a 
felnőtteknek, de azért családi fi lm-
ként is jól működik egy lesötétített 
szobában, például a falra vetítve.
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