
Tizenkettedik alkalommal szervezte 
meg a Gúzsba kötve táncolni elneve-
zésű, középiskolásoknak szóló fordítói 
versenyét a Sapientia – EMTE Csíksze-
redai Karának Humántudományok Tan-
széke. A rendhagyó online vetélkedővel 
kapcsolatban dr. Lajos Katalinnal, az 
esemény főszervezőjével beszélget-
tünk. Az online tér ellenére idén is meg-
lepően élénk volt a jelentkezési kedv.

– Mit kell tudni a Gúzsba kötve tán-
colni fordítói versenyről?

– A 2020–2021-es tanévben ti-
zenkettedik alkalommal szerveztük 
meg a Gúzsba kötve táncolni fordítói 
versenyt. A vetélkedő a középis-
kolák 11–12. osztályos tanulóinak 
szól, célja, hogy az irodalom és mű-
fordítás iránt érdeklődő diákoknak 
lehetőséget biztosítson a megmé-
rettetésre, arra, hogy tehetségüket 
megmutassák. Természetesen az 
is célunk, hogy megismerkedjenek 
oktatási intézményünkkel, és akinek 
megtetszik ez az egyetemi légkör, 
az humántudományi szakjainkat 
válassza továbbtanulásának színhe-
lyéül. Ugyanakkor azt is fontosnak 
tartottuk, hogy a fordításra felkínált 
szövegek a kortárs magyar, román 
és angol irodalom alkotásai legye-
nek, lehetőleg tematikailag és han-
gulati szempontból közel álljanak 
a diákok érdeklődési köréhez, így 
kedvet kapjanak a kortárs irodalom 
olvasásához és akár fordításához.

– Beszélne a versenyt előkészítő lé-
pésekről, a szervezés folyamatáról, a 
szervező kollégákról?

– A verseny kétfordulós és négy 
kategóriában: román–magyar, ma-
gyar–román, angol–magyar és ma-
gyar–angol irányban lehet jelent-
kezni, az első fordulóban egy diák 
akár több kategóriában is beküld-
heti fordítását, amit otthon készít el; 
aki több kategóriában is továbbjut, 
annak választania kell, hogy a dön-
tőben melyik kategóriában fordít. 
A tanszék oktatóiból álló zsűri érté-
keli ezeket a fordításokat és eldönti 
a továbbjutók rangsorát. Ezt követi 
néhány héttel később a döntő, ahol 
a továbbjutott diákok mérik össze 
tehetségüket egy helyszíni fordítás 
keretében. Ebben az előkészítő és 
értékelő munkában gyakorlatilag a 
tanszék minden munkatársa részt 
vesz, és külön kiemelem tanszéki 
előadónk segítségét, aki az elővá-
logatás során, a döntő alatt és után 

a diákokkal és esetenként tanáraik-
kal tartja a kapcsolatot, rendszerezi 
a beérkező szövegeket, a verseny 
mindenféle, „szövegeken túli” as-
pektusával foglalkozik. Neveket 
nem említek, ha megnézi valaki a 
Humántudományok Tanszék mun-
katársainak névsorát az egyetem 
honlapján, akkor ez a verseny szer-
vezőinek teljes listája lesz.

– Hogyan zajlott az idei verseny?

– Az idei versenyünk lezajlott, 
az eredmények is megvannak, a dí-
jazottak már csak arra várnak, hogy 
eljuttassuk hozzájuk az ajándékokat 
és az okleveleket – az idei járványos 
esztendő azzal az újdonsággal járt 
ugyanis, hogy nemcsak az előválo-
gatás, hanem a döntő sem zajlott fi -
zikai jelenléttel. Szeretném elmon-
dani, hogy az első fordulóban részt 
vevő diákok és fordítások száma 
50 és 90 között változott az évek 
során, hogy hozzávetőleges kerek 
számokat mondjak, az idei kivételes 
esztendőben 56 tanuló 75 fordítás-
sal jelentkezett, ami rendkívül kel-
lemes meglepetés volt, hiszen nem 
számítottunk arra, hogy ebben az 
online oktatással és offl  ine bizony-
talansággal terhelt évben is ennyien 
érdeklődnek a versenyünk iránt. 
Közülük 19 tanuló jutott tovább és 
vett részt a döntőben.

Ez a verseny abban is eltért a 
megszokott forgatókönyvtől, hogy 
míg az előző tizenegy versenyt az 
őszi-téli időszakban szerveztük 
meg, és a döntőt mindig december-
ben az egyetemünk könyvtárában 
tartottuk, idén tavaszra halasz-
tottuk megszervezését, abban a re-
ményben, hogy a járványügyi hely-
zet lehetővé teszi a fi zikai jelenlétet 
mindannyiunk számára. Miután 
látni lehetett, hogy erre nem lesz 

lehetőség, úgy határoztunk, hogy a 
döntőt is online formában szervez-
zük meg.

– Milyen előnyei és hátrányai voltak 
az online döntőnek?

– A verseny első szakasza eddig 
is online zajlott, de a döntő helyszíni 
megszervezése mindig fontos volt 
számunkra. Ekképpen a diákok és 
kísérőtanáraik eljöhettek az egye-
temre, kísérőprogramokon vehettek 
részt, egymással is megismerkedhet-
tek, beleszippanthattak az egyetemi 
élet levegőjébe, és a könyvtárunkban, 
Máthé Zsolt könyvtárosunk segítsé-
ge mellett, egynyelvű, kétnyelvű, szi-
nonima- és egyéb szótárak és a többi 
diák társaságában fordíthatták le a 
rövid, szűk egyoldalas szövegeket. 
A korlátozott idő nem a műfordító 
barátja, hiszen kevés idő marad az új-
raolvasásra, javításra, fi nomításra, de 
az így létrehozott teljesítmény is le-
hetőséget ad a végleges rangsorolás-
ra, ami nélkül nem verseny a verseny.

Most a helyszíni tapasztalat el-
maradt, ez hátrány. Hátrány az is, 
hogy elmaradt az eredményhirdetés 
és díjátadás mozzanatának szinte 
fi zikailag érzékelhető izgalma, az 
online taps látványa nem pótolja a 
hangos taps érzését, illetve az aján-
dékbontogatás öröme is későbbre 
halasztódott.

Előny azonban, hogy a te-
mesvári döntősünk is részt tudott 
venni, eddigi tapasztalataink sze-
rint a nagyon távolról továbbjutó 
diákok nem mindig tudják meg-
oldani az utazást, így lemonda-
nak a részvételről.

– Milyennek értékelné az idei ver-
senyt?

– Az idei verseny online formá-
jával kapcsolatban van egy remé-
nyünk: az, hogy nem válik hagyo-
mánnyá. A hagyomány klasszikus 
értelmezése azt mondja, hogy há-
rom egymást követő generációban 
kell élnie az adott kulturális jelen-
ségnek, hogy hagyományról beszél-
hessünk. A verseny életében egy év 
egy generáció, tehát három egymást 
követő évben kellene kizárólag 
online szerveződnie, hogy hagyo-
mányról beszélhessünk. Bízunk ab-
ban, hogy nem tart ilyen sokáig ez a 
kényszerhelyzet, és visszatérhetünk 
a biztonságos személyes találkozá-
sok hagyományához.

Vlaicu Lajos

A Sapientia Podcast sorozatának 
legújabb részében Tompa Andrea 
műveiről beszélget dr. Tapodi Zsu-
zsanna-Mónika professzor és dr. 
Pieldner Judit docens. Tompa Andrea 
kolozsvári születésű írónő, jelenleg 
Budapesten él. Műveit Márai Sándor-, 
Déry Tibor-, Libri- és Artisjust-díjjal 
jutalmazták. A podcastban négy köny-
vét mutatták be. A podcast témájáról 
Tapodi Zsuzsanna-Mónika professzort 
kérdeztük.

Biró Vivien

Mint ismeretes, az iroda-
lomnak mindig van egy 
nagyon fontos, a valóság 

megismerését segítő szerepe a 
szórakoztatáson és a gyönyörköd-
tetésen túl.

– Ami számomra és nemze-
déktársaim számára megélt ta-
pasztalat volt, az a mai fi ataloknak 
már történelem. Olyasmi azon-
ban, amiben a jelenünk gyöke-
rezik, ezért nagyon fontos, hogy 
ismerjék. Talán a szüleik reakci-
óit is jobban megértik, ha tudják, 
hogy min mehetett keresztül egy 
olyan elődjük, aki a múlt század 
elején vagy az 1950–1970 közötti 
időszakban született – világított 
rá a tanárnő.

Mint mondta, a Haza című, 
2020-ban kiadott regény cselek-
ménye a jelenben játszódik ugyan, 
de visszapillantásokkal az elmúlt 
30-40 évre. Az író első regé-
nye A hóhér háza. Történetek az 
aranykorból a Ceaușescu-diktatúra 
utolsó évtizedét és bukásának 
euforikus tapasztalatát mutatja 
be, mindkettőben erősek az ön-
életrajzi vonások. A másik kettő 
viszont, a Fejtől s lábtól. Kettő orvos 
Erdélyben és az Omerta. Hallgatások 
könyve a saját nagyszülei, illetve 
a szülei fi atalkorát idézi, a XX. 
század első kolozsvári évtizedeit, 
valamint az 50-es éveket.

Az anonimitás szerepéről

Aki magáról, saját tapasztalatairól 
mesél, az nem nevezi meg magát. 
Ez gyakran zavaró is, mert a Fejtől s 

lábtól című regényben nagyon egy-
formán beszél a férfi  és női fősze-
replő, a két kolozsvári orvostan-
hallgató, következtetni kell arra, 
hogy férfi arcot vagy nőit képzel-
jünk-e el. Érdekes a perspektíva 
változása is: az Omertában ugyan-
azokat az eseményeket látjuk 
más-más nézőpontból, az igazság 
mozaikként rakódik ki előttünk. 
Dr. Pieldner Judit fogalmazta 
meg, hogy egyszerre személyesek 
és interszubjektívek ezek a szö-
vegek – hangsúlyozta a professzor 
asszony.

Tompa Andrea 
és a nemzeti identitás

Mindegyik regényben valami-
lyen fontos, az erdélyi magyar-
ságot érintő trauma áll a hát-
térben: az elsőben sötét van, 
hideg, áru- és a szabadsághiány, 
kényszermunkával építik a fővá-
rosban „a nép házát”. A Fejtől s 
lábtól történelmi háttere az első 
világháború és a trianoni béke-
diktátum nyomán a haza elvesz-
tésének traumája. Az Omerta
Kolozsvár magyar földészeinek, 
a hóstátiaknak a tragédiáját mu-
tatja be közelről: ki kell költöz-
niük a házukból, a nagy szakér-
telemmel megművelt földjeikre 
lakónegyedeket építenek, a szer-
zetesrendeket erőszakkal fel-
számolják, a sérelmekről pedig 
hallgatni kell. A Haza egy olyan 
tragédiát állít a középpontba, 
amiben osztozik a magyarság és 
a románság Kelet-Európa más 
népeivel: a tömeges elvándorlás 
megtizedeli a közösségeket. A 
befejezések mégsem letagló-
zók: az első mű végén kitör a 
forradalom, a második a narrá-
torok egymásra találásával vég-
ződik, az utolsó regényben az 
országot váltó, de anyanyelvét 
megőrző hősnőt hazavárja a fia 
és az áttelepített édesanyja, úgy 
tűnik, ő megtalálta helyét a vi-
lágban – zárta mondandóját dr. 
Tapodi Zsuzsanna-Mónika pro-
fesszor. 
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