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Rend 

Reggel és este találkoztunk. 
Ügyesen szétválasztottuk 
a napközbeneket. 
A határsértéseket 
szó nélkül kerültük. 
Vigyáztunk. Nem kértünk 
és nem adtunk 
részt abból, amit úgy hívunk 
nappal (amit úgy hívunk 
élet). 
Ne folyjunk egymáséba 
id! el!tt. 
(az id! kulcsfogalom) 
Most: ugyanilyen kimondatlansággal 
szegjük rendünk szabályait. 
Id!ben. 

2012. április 

  

Az els! kert 

Nefelejcsekb!l rakod az ágyam. 
Így szeretsz. Lehajtani lágyan, 
s hajamba kócolni százszorszépeket. 
Hogy aztán rólad álmodjak, veled, 
s mikor hunyt szemmel nem fogom kezed, 
álmaim akkor is kékek legyenek.  

Mert egymagam indulok, lépek 
pitypangszín" útján az égnek. 
Zsebembe rózsát rejtesz, levendulát, 
hisz velem csak szembogarad jöhet: 
kísér, fényes feketén követ 
a kertfalon, sövényen, kapukon át  

fel a sarkcsillagig, ott a határ, 
ott ahol már forgószél a táj. 
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Én meg addig futok, míg el nem érem, 
míg el nem fogy alólam a tejút, 
míg hozzámig egy fénycsöpp se jut. 
Akkor a napgolyó is már csak egy érem, 

de én hullok fejvagyírásképpen, 
zuhanok végig "rnyi sötétkéken; 
eltévedéseim fújnak, r!t szelek, 
zsebemb!l kiperegnek a szirmok. 
Tenyeredbe mégis visszahullok. 
Nefelejcsek közt ébredek. 

2010. július 

  

Estékben-rítus 

Vannak sose múlók. 
Dolgok, amiket újra és újra rágok. 
A gittegylet minden tagja én vagyok. 
Egyre íztelenedsz a fogak alatt, 
és néha már magam 
mögé köplek az utcán. 
De te évek múltán is maradsz, 
közhely leszel, és estékben-rítus, 
mert így szokás, hogy magam 
mellé rakjalak az ágyon. 
Észre sem veszem, 
az üveg szélén a gittet kapargatom, 
véresek a körmeim, amikor lefekszem, 
pedig már régen jól vagyok. 
Kilátástalan a túl sokat tapogatott ablak. 
Vannak sose múlók.  

2011. november 
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Boros György fotója 

 

 

 

 

 

 

A szerz!r!l 

$Markó Anita: (1989) Pusztavámon és Budapesten él. Az ELTE magyar és 
kommunikáció szakos hallgatója, az Eötvös Collegium tagja. Az ECLoga folyóirat 
f!szerkeszt!je.$
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Egy ideje már figyeltem azt a n!t. Volt benne valami szánalmas, valami 
enyhén groteszk. A testéhez képest valószer"tlenül kis feje volt, amihez 
aránytalanul nagy, csodálkozó szemek tartoztak, s ett!l még inkább torzult a 
kép. Húsz-huszonöt perce lehettünk már a sportpályán. Én, a kisfej" n! és 
még néhány ember. Szorgosan róttam a köröket, egyiket a másik után, er!s 
közepes tempóban. A kisfej" n! nem futott, csak intenzíven gyalogolt. 
Csíp!je jellegzetes mozgásából arra következtettem, hogy valaha komolyan 
"zhette ezt a sportot, vagy talán még most is "zi. Sovány, inas testének 
látványa is er!sítette bennem a gyanút. Menetiránnyal szemben gyalogolt, 
így minden kör két pontján találkoztunk. # el!zékenyen kikerült, ám 
valahányszor sor került a rövid találkozásokra, mindig motyogott valamit. 
El!ször nem hallottam tisztán, mit mond, ám, mivel felettébb érdekelt, mit 
szeretne közölni velem, igyekeztem még jobban koncentrálni. Két körrel és 
négy találkozási ponttal kés!bb megszületett bennem a felismerés. A szó, 
amely minden alkalommal elhagyta a száját, valahányszor csak elhaladtunk 
egymás mellett, így hangzott: seggfej. Nem igazán értettem, miért engem 
tüntet ki a figyelmével, ám hamarosan észrevettem, hogy nem én vagyok az 
egyetlen, akit megörvendeztet. A közvetlenül mögöttem kocogónak is el!adta 
ugyanezt. Kezdett zavarni a n!, de nem akartam elvonni a figyelmemet a 
futásról, amit!l azt reméltem, rendet vág a fejemben. A n!, az inas, kisfej" 
n! azonban csak nem hagyta abba. Talán így próbál kapcsolatot teremteni, 
gondoltam. Talán annyira magányos, hogy provokálja az embereket, azért, 
hogy legalább ilyen áron figyeljenek rá. Bármennyire is próbáltam azonban 
megmagyarázni magamnak ezt az értelmetlen viselkedést, a n! egyre jobban 
idegesített. Valószer"tlenül kicsi fejével, agresszív közeledésével belerágta 
magát a gondolataimba, kizökkentve abból a viszonylagos és amúgy is 
rendkívül törékeny nyugalomból, amelybe rövid id!re kerültem. Nem tudtam, 
mások hogy reagáltak a seggfejezésre, én azonban egy ponton úgy éreztem, 
most már eleget hallottam. A következ! körnél nem vártam meg, hogy 
megszólaljon, elébe mentem, elálltam az útját, s most én mondtam neki: 
seggfej. A n! valószer"tlenül kis feje e pillanatban annyira elvörösödött, hogy 
komolyan megijedtem, mi van, ha agyvérzést kap itt nekem. Ám, miután 
láttam, hogy ez azért szerencsére nem fog bekövetkezni, még egyszer, még 
mindig az útját állva kimondtam a b"vös szót: seggfej. A n! kicsi fején ül! 
hatalmas szemek értetlenül meredtek rám, mintha nem értenék, mit akarok 
t!lük, miért kémlelem !ket mohó kíváncsisággal. De én akkor már úgy 
gondoltam, nem hagyom annyiban a dolgot, és intenzív seggfejezésbe 
kezdtem. A kisfej" n! vékony nyakán, mint vastag, kék szalagok, dülledtek 
ki az erek, ahogy, mintegy kontrázva, engem is túlharsogva seggfejezett. A 
társalgás választékosságára tekintettel, pillanatok alatt körénk gy"lt az 
összes futó, remélve, hogy itt valamiféle akció lesz. S akkor, ott, a hobbifutók 
által alkotott emberbarikád szorításában, a kisfej" n!, akinek az arca egy 
ideje már a szederszín különféle árnyalataiban játszott, egyik pillanatról a 
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másikra elt"nt, mintha csak a föld nyelte volna el. Az el!bb még ott állt 
velem szemben, vérben úszó szemekkel, sisteregve, most pedig nincs sehol. 
Sem én, sem a többi futó nem értettük a dolgot, jobbra-balra forogtunk, 
keresve a n!t, vajon hova t"nhetett néhány másodperc alatt. Megfordult a 
fejemben, hogy mi van, ha ez egy b"vészmutatvány, vagy valami ostoba 
kandi kamerás m"sor, én meg jól leégetem itt magam, ám lenézve a földre, a 
vörös salakban megláttam valamit. Egy apró, barna gyík volt, s ahogy 
lehajoltam, hogy közelebbr!l szemügyre vegyem, meghallottam az elmúlt 
majd egy órában oly ismer!ssé vált szót. Ám ezúttal így hangzott: 
sssssszeggfej. A tény, hogy a szó a gyík száját hagyta el, ráadásul sziszegett, 
mintha kígyó lett volna, holott gyík volt, nem csak számomra t"nt 
felfoghatatlannak, a többiek is hitetlenkedve csóválták a fejüket. Sehogy sem 
akartuk megérteni ezt a groteszk átalakulást. A gyík azonban, mintha olajat 
akarna önteni a t"zre, egyre csak ismételgette: szeggfej, szeggfej, 
ssssszeggfej, majd a következ! pillanatban a gyíkoktól megszokott 
villámtempóban elindult, le a salakról, a zöld felé.  

Több se kellett nekem, rögvest átváltoztam én is, és gyíkságom teljes 
tudatában utánaeredtem, tisztázni a félreértést. 

 
Ferenczy Zsolt: Lost 

A szerz!r!l 

 Zoltay Lívia: (1974, Budapest) Két éve kezdett rövidprózákat 
publikálni irodalmi folyóiratokban, antológiákban. 
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Bármire bárki 

Ma lesz a harmadik napja, hogy nem alszom. 
Mint talpon b!rkeményedés, megfeszül az arcom. 
Számban nehezen meghatározható, er!s íz. 
Könny helyett lecsorog rajtam az es!víz.  

Hazaindulok, mint akinek dolga van. 
Ezzel foglalkozom, hogy ne legyek dologtalan. 
Fogyasztom az id!t, várom, hogy vehesse hasznom 
bármire bárki. Még kivárok, nem alszom. 

  

Akár csak kölcsönbe 

Mikor kellett volna, nem jött senki. 
Csak máskor mondták, hogy öntsem ki 
a lelkem, 
de nem akadt, kit jó szívvel belekevertem 
volna az életembe. 
Akiket mégis lehetett volna, hazamentek, 
nem mutatták, s így nem szerettek, 
emiatt én sem !ket. 
Így én maradtam hát gondoskodni 
arról, akinek éppen kellhettem, 
így tudtam belekóstolni, 
mihez volt velem szemben 
mindenki más kelletlen. 
És mindig találtam is magamra elég szükséget, 
míg nálam jobb szeret!k nem értek rá, 
ezért lettem pár órákért cserébe 
éveken keresztül magányos és 
engesztelhetetlenül sértett. 
Idegen szerelmeimmel játszottam 
a leend!nél jobbnak igyekv! férjet, 
s megb"nh!dtem, amiért mindig oda 
vágytam, ahová más már nem férhet. 
Most téged is elkísérlek valameddig, 
megértem, hazáig nem lehet, 
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úgy ölellek, mintha így is szabad volna, 
mert míg enyém vagy, akár csak kölcsönbe, 
én így tartom az illemet. 
Majd elengedlek, hazamész, s én is, mint te, 
mint akit várnak, 
aztán ülök csendben, széttárt kézzel, 
te meg máséba bújva nem érzed, ahogy valahol 
most ezekhez egészen hasonló kezeket kitárnak. 

  

Kincskeres!  

Tartóztasd magad, 
kényszer" másokhoz kéredzked!, 
reszket! bújás. 
Megrészegült, mániás kincskeres!, 
ki már parcelláján túl ás. 
Légy érzéketlen, mint az átfagyott, 
elüszkösült végtagok, 
ahogy én sem szédülök meg, ha elképzelem, 
hogy vért adok 
Azért csak nézel!dj, álmodozz kedvedre, 
fojtó fegyelmed levetve, 
és a magadénak inkább azt nevezd, 
ami csak lehetne. 
Ne méricskélj, kibillent patikamérleg, 
hol voltál te a hibás, 
nem baj, ha mint elhasznált b!r, lefoszlik 
rólad a realitás. 
Dülleszd ki rosszul leplezett magányod, 
mint akin zabálástól százkilós has dagad, 
emlékeztet!ül, miért is tartóztasd magad. 

 

 

 

A szerz!r!l 

 Nyerges Gábor Ádám: (1989, Budapest) Költ!, az Apokrif alapító 
f!szerkeszt!je. Kritikát, verset, szépprózát egyaránt publikál. Jelenleg egy kisregénye vár 
megjelenésre. Legutóbbi kötete: Számvetésforgó (2012 - Parnasszus Könyvek) 
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Ferenczy Zsolt /Oázis homokozó 

 



!"#$%&'("()$*$+(,-$
,./0.1$

2.00.$

$

!"#$%&!

'

"#$%#&!'#%%#!!

!"#!$%&'()*+,%!!$%

Utánad 

Elillant a bánat, végre élek újra, 
szabad vagyok, senkinek se birtoka. 
Kidobtam életünk ostoba kacatjait, 
kitakarítottam a lelkem utánad, tiszta megint. 
Könny! vagyok, mint szélben a madárpehely, 
tortán a hab, gyermeket ha apja emel. 
Most mindent lehet, nincsenek zárt törvényeink. 
Nem vagyok jelen, leng", szelíd hópihe 
hullok csöndesen, nem tör meg semmi se. 
El"ttem út, fehér k"szegély, aszfaltozott 
hátán lovasszekér, mi idehozott. 
Ébren vagyok minden álló pillanatban, 
viszem magammal, amit t"led kaptam. 

  

Táncok 

Futni, rohanni a kies térben kergén és vadul. Elesni, hogy felemeljenek, 
sírni, hogy megvigasztaljanak, elrejt"zni, hogy megtaláljanak. 
A létezés játékba hív, incselkedik, zokog és nevet: kézenfogva táncolja át 
veled keservesen der!s gyermekéleted.  

Parttalan szerelmeid elvesztették már izgató bájukat, nem kínálnak lágy 
nyugalmat a selymes b"rbe bújtatott vállak. A z!rzavar örvénye elért, hiába 
kapaszkodsz, a biztos pontok elolvadtak a négyzethálón, önmagába görbül" 
spirál lett az egyenes vonal. A szakadások nyomán nyíló állkapcson át a 
zajos semmibe zuhansz, s kapkodva próbálod összekötni újra fonalát annak, 
ami el"tte volt. Vigyorgó démonaid tüzes táncukat járják, tekinteted a távol 
szögére akasztod, vársz valamit. 

Meghallottam a csöndet. Ott, a szül"szoba vakító fehérjében, az 
izzadságszagú, vérszagú 
vajúdó n"k magányos alakjainak lenyomatát visel" ágy mellett, amikor 
fogtam a kezed. 
Még nem tudtam, hogy megszületni kemény munka, nem csak elszenvedése 
egy hihetetlenül er"s izomm!ködésnek, ami ha akarjuk, ha nem, kitaszít a 
világra. A gyermek körbefordult, mint egy lassított felvételen.Táncával térbe 
véste az id"t. Történt valami végleges abban a csöndben. Aztán a világból 
tapasztalt els" érzés, a fájdalom hatására felsírt. Szeméb"l halott nagyapám 
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tekintett vissza rám azzal a kemény nézéssel, amivel az " táncába 
készül"dött. Gyakran üldögélt a m!hely karosszékében pokrócba csavart 
lábakkal, meleg sapkával a fején, és én szerettem meghúzódni a nagy 
szabóasztal melletti zugban, ahol halkan dudorászott slágerek és egy 
öregember csöndes der!je ölelt körül. 

 

 

 

Ferenczy Zsolt: A vidámság parkjai 11 

 

 

 

 

A szerz!r!l 

 Radnai Panna: (1980, Sárbogárd) Pécsett végezte zenei tanulmányait, majd 
az ELTE-n szerzett magyar és esztétika szakos diplomát. Az utóbbi években textológiai 
problémák foglalkoztatják, sajtó alá rendezi a $
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Soha nem volt képes megszokni ezeknek a pilótáknak a stílusát. Az Aeroflot 

TU-134-es gépe, mint mindig, most is meredek szögben emelte orrát az 

égnek. A vastag ablaküvegen keresztül nézve az Ob pillanatok alatt 

pántlikává karcsúsodott, a nehéz acéltest mormogó dübörgése pedig alig 

észlelhet! süvöltéssé vált. Az utastérben mindenki összeszorított fogakkal és 

remeg! gyomorral várta: mikor érik már el a tizenegyezer métert, mikor 

sz"nik meg a testet az ülésbe szorító vaskéz ereje. Szurgut, a Szibériai-alföld 

egyik utolsó nagyvárosa lassan elt"nt a mindent elmosó párásságban és a 

nyugodt tempóra váltó repül! alatt csak a hatalmas folyó szürkés szalagja 

vált el a végtelen tajga ijeszt! egyhangúságától. Az emberek megélénkültek, 

beszédük foszlányai mondattöredékenként jutottak el ide, a bejárat melletti 

három üléshez. Itt t"ntek fel el!ször a csinos stewardessek is. 

– Juzsánka? – kérdezett vissza a szíves kínálásra. – Te vagy egy szép 

Juzsánka, – nevetett a szép utaskísér!re. Ásványvizet kínálgatott a magas, 

lensz!ke hajú, búzavirágkék szem" lány. Tekintetük találkozott. A n! 

megismételte oroszul szavait, ezúttal a megkínált is erre a nyelvre váltott a 

magyarról. Tökéletesen beszélte az ország nyelvét. Elmagyarázta a mosolygós 

sz!keségnek: nem a Dél-Urálban töltött ásványvizet kellene Juzsánkának 

nevezni, vagyis Dél Leányának, hanem !t magát a húsz évével, a pezsg! 

életkedvével. 

– A Dél-Urál sokkal szebb, mint az Ob-alföld – nézett ki egy pillanatra 

az ablakon –, amikor én húszéves voltam, nagyon szerettem ott… Tudja, 

kedvesem, Szverdlovszkban jártam egyetemre. Van annak már több mint 

harminc éve. Mondja, mikor érjük el Szverdlovszkot? 

– Még másfél óra – fordult vissza a stewardess a következ! sorból 

ugyanazzal a mosollyal, és tovább osztogatta, ajánlgatta a Juzsánkát. 

– Milyen szép oroszsággal beszélt ez a lány – fordult hozzám. – A gép 

szinte állt a leveg!ben. A fekete égbolt mögül, valahonnan magasról t"zött be 
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a nap. Nehezen változtatott helyzetet a kérdéshez, hiszen korpulens termete 

igen sz"ken volt az ülésben. 

– Tudod, az igazán szép oroszt itt beszélik Szibériában, éppúgy, mint 

nálunk a magyart Szatmárban, Beregben. Majd figyeld meg a moszkvait… 

Milyen henye. Milyen gyomos. Nem azt mondják: zdrasztvujtye, hanem 

zdrasztvuj’che, szagyi’che. 

Figyelte, ahogy a nyelvem hegyével próbáltam mondani a két változatot. Nem 

nagy sikerrel. Aztán hallgattunk egy kicsit. Milyen nehezen telik az id!, 

gondoltam. Otthon más. Az ember felül a Hajdú expresszre, zörög, zakatol, 

kanyarodik. Nézi az elsuhanó állomásokat… Elröppen a három óra. A 

repül!n csak ül az ember. Nem mozdul semmi. Az emberek idegenek. Az 

útitárs félájult az átrepült id!zónától. 

– Mesélj Szverdlovszkról – mondtam, megéreztem a másikból 

kívánkozó szavakat. 

– Ki tudja, milyen most, 1984-ben – válaszolt ábrándosan. – Nagyon 

régen nem láttam. Igaz, itt nem kell csodálkozni rajta, ha ennyi id! alatt alig 

változik valami. Öt évet töltöttem ott, életem legszebb öt évét, öt borzongató 

esztend!t. – Lassan lendült bele, aztán elragadta az elbeszélés sodrása. – 

Otthon kiválasztottak, legyek azok között, akik szovjet ösztöndíjasként innen 

hoznak diplomát. Mindig erd!mérnök szerettem volna lenni, szédült voltam a 

boldogságtól, hogy ott tanulhatok, ahol kontinensnyi erd! van. Nézz le… El 

nem fogy alólunk. 

– Ne viccelj, hiszen te gépész vagy, gépgyári igazgató otthon. 

– Ehh, még csak nem is gépész, kohász, – legyintett lemondóan. – 

Moszkvában csoportokra osztottak bennünket, amikor kijöttünk. Az én 

ukázom Szverdlovszkba szólt, a metallurgiára. Vita nem volt. Mikor egy év 

múlva hazamentem, kissé elcsodálkoztak a pestiek, de azt mondták: nem 

baj, s!t! Most kellenek nekünk igazán a kohómérnökök. 

– Mégsem lettél az. 

– Na hallod… Hát van a Nyírségben kohó? 

Nevettek… 

A kéksapkás lányok ismét felt"ntek. Mosolyuk változatlan üdeséggel 

vidította fel a fáradt arcokat. Egy pár hideg csirkecomb volt a menü a tálcán, 
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fóliába burkolva. Mellette egy kanál borsó. Az utasok egy része a szatyrából 

már elköltötte reggelijét, de kivétel nélkül mindenki eltüntette az újabb 

adagot. Mennyi ember, és annyiféle, álmélkodtam. Mongolred!s szemek, 

kikönyökl! járomcsontok, vörösszepl!s, tejb!r" északiak. És még ki tudja, 

mennyi náció. 

Az olajfúrók homokszigetén is ezen csodálkoztam leginkább: a 

háromtucatnyi ember legalább egy tucat nemzetiség" volt. A sof!r például – 

legnagyobb elképedésemre – moldáviai román. Ez hogy kerül ide… 

Az igazgatónak jól estek az ottani beszélgetések. Az olajmunkások 

elégedettek voltak az üzeme termékeivel, a Tajga névre hallgató 

lakókocsikkal. Mintha hájjal kenegették volna. Örült, hogy a nem gyárbéli 

idegen is hallván hallja: messze földön megbecsülik kezük munkáját. 

Megtapogatta a szíve környékét, egy kis szorítást érzett. Nem szeretett 

repülni, messze földeket látni annál inkább. 

Nehézkesen, oldalvást pillantott, útitársának is messze jártak gondolatai, 

– Ja, igen… Nem fejeztem be Szverdlovszkot. – riasztott fel. – kemény 

id!k voltak, nagyon kemények. Nem is tudom, honnan termett bennünk 

annyi energia. Alig néhány hónap múlva már oroszul vizsgáztunk. Eszel!sen 

hajtott mindegyikünk. Mekkora szégyen lett volna, ha hazaküldik 

valamelyikünket. Pedig sokat fáztunk és éheztünk, ugyanúgy, mint az 

uráliak, maguk. Azt a mai ember nem bírja ésszel felfogni, hogy a lelkesedés 

mit hoz ki azokból, akiket hajt. Nekem tanárom volt az, aki a T-34-es egybe 

öntött lövegtornyát tervezte. Nemcsak a Tigriseket múlta felül, de messze 

maga mögött hagyta a világszínvonalat is. Hajtás, lelkesedés, fegyelem… 

Izzott a szeme és gyöngyözött a homloka a visszaemlékezést!l. Az átmagolt 

éjszakáktól, a feszült vizsgadrukk felidézését!l. Aztán ismét a szívét 

tapogatta. 

– Ez a fegyelem meglehet!sen idegen nekem – válaszoltam a hirtelen 

támadt csendben. – Mindenütt a dokument, a dokument. A hivatalokban 

egyenruhás !r. A Kremlben egyszer leléptem a járdáról, mert az óriás harang 

nem fért bele a fényképez!gép lencséjébe. Három fel!l fütyült rám a rend!r. 

Nehéz lehet állandó tiltások között élni. 

– A rend, az rend… Náluk ez ilyen. Meg is szokták, hidd el. 
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– Engem ez amolyan túlbiztosításra emlékeztet. Otthon van egy vadász 

ismer!söm, egyszer kezembe vette a puskáját, és viccesen ráfogtam. Nagyon 

dühös lett, pedig a szemem láttára és éppen akkor ürítette ki a fegyvert. 

Indulatosan elkapta t!lem, és kioktatott: az egyes számú vadászszabály az, 

hogy töltetlen puska nincsen. Akkor se, ha te magad vetted ki bel!le a 

l!szert. 

– És nincs igaza? – kapaszkodott bele a volt szverdlovszki diák. 

– Nagyon is igaza van. Puskára igen. Talán… – válaszoltam 

bizonytalanul. 

– Nem fiam. A rend az rend! 

Egy kis id!re abbahagytuk a diskurzust. Éreztem, kár lenne a végs!kig 

élezni. Más korból valók, más világ nevelte !ket emberré. Ezt csak az érti, 

akinek a lelkét megérinti a hely szelleme. Az Urálé, amelynek hegyláncai 

éppen most t"ntek fel. Nincs már messze Szverdlovszk. 

Ó, ezek a hegyek… Hó borította a meredek falú bérceket, és csak a csúcsok 

mutatták meg nyúlszürke oldalukat. A gép enyhe fordulóban még inkább 

közelebb suhant föléjük, de így is apró rögöknek t"ntek a tíz kilométeres 

magasságból. Aztán hirtelen fehér sivatagban t"nt el az egész, fodros 

felh!paplan fölé értek. Egy-két csúcs döfte csak át a fehérséget. Megböktem 

a vállát, ! is lenézett. 

– Mint otthon, amikor a szántást befújja a hó, és csak a barázda teteje 

látszik ki itt-ott. 

– Szépen beszélsz, öcsém – váltott békülékeny hangra –, az is tetszett, 

amit a gázfáklyákról mondtál. Olyat még én se láttam. 

Éjszaka érkeztünk az olajvárosba néhány napja és a koromsötétben szálló 

gépb!l nem a tornyok tetején lobogó lángot láttuk meg el!ször, hanem a gép 

és a föld között lebeg! vékony felh!paplanra alulról vet!d!, imbolygó 

világosságot. Akkor mondtam: mintha katedrálüveg alatt gyertyák égnének. 

Hét lángot láttunk, Szibéria hét dzsinnjét. 

Az ajtó fölött meggyulladt a piros lámpa, egy n!i hang közölte: leszálláshoz 

készül a TU-154-es. Mégis csak hamar elszaladt az id!, gondolta elégedetten. 

A pilóta a szokott sportos mozdulataival vitte lefelé a gépet és már igen 

hamar ötezer méter körülire süllyedtünk. Ekkor a n!i hang folytatta: 
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Tyumenyben szállunk le, mert Szverdlovszk nem fogad. Hallottam a fogait 

csikorogni. Elállt a lélegzete: mi az, hogy nem fogad? T!lem hiába várt volna 

választ, stewardessek nem mutatkoztak, a helybéliek pedig nem 

idegeskedtek. 

– Mi az, hogy nem fogad? – ismételte meg most már rekedtes hangon. 

Szíve rendetlenül vert. – Nem fogad, hallod? Nem fogad… 

– Pech. Biztosan köd van. Nyugodj meg. Szibériában vagyunk, és 

november van. 

A gép ismét emelkedni kezdett. Mindenki értetlenül pillantott fel. A már 

megszokott n!i hang kisvártatva közölte, hogy mégsem Tyumenyben 

landolunk, mert váratlanul lejjebb süllyedt a felh!alap. Irány mégiscsak 

Szverdlovszk. 

– Jó hozzám a sors – szállta meg végtelen nyugalom. – Ennek így 

kellett lenni, – hallottam az eltökélt szavakat. Fél óra és ott leszünk. Ki tudja, 

jöv!k-e még az életben erre? Látom-e még Szverdlovszkot? 

Ragyogó napsütésben csillogott a gép szárnya, amikor a kerekek surrogva 

betont fogtak a szverdlovszki repül!téren. Csodálkozott is, vajon miért 

akarták Tyumenbe küldeni !ket. Igaz, hogy ez a járat tulajdonképpen 

Moszkvába repül és itt csak egy fél napot áll, de az ittenieknek nem mindegy. 

Neki pedig különösen nem. Amikor a rektorral a telefonban egyeztette az 

id!pontot, azt mondta: kevés az a fél nap, de arra elég, hogy még egy 

pillantást vessen a neki oly szép emlék" helyekre. Az egyetem vezet!je 

!szinte, meleg szavakkal hívta. Kocsit ígért a reptér elé, és azt, hogy minden 

másodpercet kihasználnak majd az indulásig. A régi tanára nagyon 

meghatódott az egykori diák ábrándos ragaszkodásától. 

Az utasok a tranzitvárót teljesen megtöltötték. A két magyart az 

Inturiszt reprezentatív különtermébe kísérte az egyik „Juzsánka”. # azonnal 

a kijárathoz indult, én egy lépésnyire követtem. Az ajtó azonban zárva volt. A 

terem szintén egyenruhás háziasszonya udvarias mosollyal közölte, nem 

lehet kimenni. 

– Elvtársn!, engem az egyetem rektora vár, azonnal vár – mondta kissé 

emelt hangon, de nagyon tisztelettudóan. – Kocsit küldtek értem, visszajövök 

az indulásra. 
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– Sajnálom, kérem, nem nyithatom ki az ajtót. Szigorú utasításom van 

rá. Senkinek sem nyithatom ki. 

– Telefonálhatok? – mutatott rá az asztalon hever! készülékre. Az 

asszony meglep!dött a kérésen, de nem ellenkezett. A kis noteszb!l 

el!kereste a számot, és tárcsázott. Sikerült, a rektor volt a vonalban. 

– Igen, itt vagyok… hogyne, a repül!téren… – izgatottan nézett az 

órájára, és hosszan hallgatta a rektort. –Semmiképpen? Valóban? – szólt 

ismét. – De mi magyarok vagyunk, rektor elvtárs. Nekünk se? Értem… 

Megsemmisülten tette le a telefont. Az orosz n! zavartan kerülte tekintetét, 

én is inkább az ablak felé fordultam. Szeme a messze várost kutatta, aztán 

megszólalt. 

– Szverdlovszk nem fogad. Ezért nem fogad. Mert ma érkezik 

Moszkvából, és amíg # itt van, külföldi nem teheti be a lábát. Senki. 

Semmiképpen. 

Lassan sétált le és fel az ablak el!tt és a szíve táját dörzsölgette. 

– Hiába beszélt a rektor a biztonsági tiszttel. Nem engedheti. A fejével 

játszik. 

Mélyet sóhajtott és megadóan leült mellém. 

– Tulajdonképpen igaza van, nem? Hogy is mondta a barátod: töltetlen 

puska pedig nincs. 
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Nem lehet mondani, hogy nem vagyunk ellátva rémtörténetekkel. A 
könyvesboltok polcait szinte elárasztják a különféle vámpíros, boszorkányos, 
áltörténelmi és álközépkori mesék, s ebben a b!ségben üdít! kivételt jelent a 
General Press kiadványa, hiszen el!ször olvashatjuk magyarul – ráadásul 
kit"n! fordításban – Matthew Gregory Lewis angol író 1796-ban megjelent 
gótikus regényét, A szerzetest. S!t: tavaly Dominik Moll rendez! 
nagyszabású vállalkozásba fogott, és megfilmesítette Ambrosio atya 
szenvedélyeinek és szenvedéseinek történetét. Míg a regény – helyenkénti 
dagályossága, kitekert történetvezetése és b!beszéd"sége ellenére is – 
felejthetetlen, stílusosan: csábító olvasmány, addig a francia nyelv" 
filmváltozat minden, csak nem izgalmas. Halvány és egyhangú, mint a 
kolostor ablakait megvilágító telihold. 
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Lewis regénye méltán emelkedik a tizennyolcadik század utolsó harmadának 
közkedvelt gótikus mesterm"vei, Az otrantói kastély (Horace Walpole), Az 
öreg angol báró (Clara Reeve) és a Udolpho rejtelmei (Ann Radcliffe) közé. 
Kétségkívül felvonultatja mindazokat a kellékeket, amelyek egy tisztességes 
rémtörténett!l elvárhatók; van benne csábító démon, kísért! szellem, vérz! 
apáca, élve eltemetés, er!szak, lepaktálás a Sátánnal, vérfert!zés, 
bebörtönzés, izgalmas üldözés a kolostor pincerendszerében, és így tovább. 
De mindenekel!tt azért kerülhet A szerzetes a legnagyobb és legérettebb 
gótikus történetek mellé, mert nagyon érzékenyen, szinte vegytani 
pontossággal méri ki azokat a lépéseket, amelyek az erényes Ambrosio atya 
lelki és erkölcsi összeomlásához vezetnek.  

A cselekmény két, egymáshoz kapcsolódó szálon fut, számos kitér!vel és 
betéttörténettel. El!ször Ambrosióval ismerkedünk meg: az újszülöttként a 
madridi kolostor kapuja elé tett gyermek mára a kapucinus szerzetesrend 
megbecsült, s!t, ünnepelt tagja. Miséire a legtávolabbi vidékekb!l tömegek 
érkeznek, csodálva ékesszólását, a vagyonosabb madridi családok mind 
hozzá járnak gyónni. A harmincéves szerzetes feddhetetlen, szigorú barát 
hírében áll, aki semmilyen csábításnak nem enged, és semmilyen b"nt nem 
t"r meg a kolostorban és az apácazárdában. Azonban meg kell tanulnia, 
amint az a regényben is elhangzik, hogy „a b"n mindig akkor a 
legveszélyesebb, amikor az erény maszkja mögül leselkedik” (82). 
Ambrosiónak ugyanis van egy hibája: határtalanul hiú, s hiúságának els! 
szenved! alanya Agnes n!vér lesz, a fiatal apáca, akit egy családi babona 
miatt rákényszerítettek ugyan a fátyol fölvételére, de a lány soha nem tudta 
elfogadni a döntést. Menekülni szeretne a zárda reménytelen sivárságából, 
amiben szerelme, Don Raymond segít neki. Mi több, szenvedélyeit nem 
tudván kordában tartani, Agnes id! el!tt elveszti ártatlanságát, s már a 
zárdában Raymond gyermekét hordja a szíve alatt. Mikor ez kiderül, Agnes 
szörny" sorsa beteljesedni látszik, s élve eltemetik a zárda pincéjébe. A 
történet második szálát Lorenzo, Agnes bátyja képviseli, aki Ambrosio 
miséjén ismerkedik meg a tizenöt éves, bájos Antoniával. Itt kapcsolódunk 
vissza a szerzetes történetéhez, aki gyengéd érzelmekkel és atyai barátsággal 
viseltetik egy fiatal szerzetestársa, Rosario iránt. A szenzációs történetekt!l 
nem szokatlan módon kiderül, hogy Rosario valójában n!, igazi neve Matilda, 
s állítása szerint Ambrosio iránti rajongása miatt kérte felvételét a 
szerzetesrendbe. Ambrosio atya második végzetes hibája, hogy nem tiltja ki a 
magát férfinak kiadó n!t a kolostorból, s!t. Matilda – mint kés!bb kiderül, a 
Sátán követe – annak rendje és módja szerint elcsábítja az addig n!t nem 
ismer! Ambrosiót. Ett!l kezdve a szerzetes élete folyamatos hanyatlás. A 
b"n, mint a méreg, szétárad benne, s már nem elégszik meg Matilda buja 
érzékiségével: neki a bájos Antonia kell. A varázserej" Matilda 
közbenjárásával csaknem megbecsteleníti az ártatlan leányzót, azonban az 
ördögi együttlétet Antonia anyja zavarja meg, akit a szerzetes kénytelen 
elnémítani, a leányt pedig a kolostor temet!ként szolgáló pincerendszerébe 
hurcolja, ahol magáévá teszi. Id!közben kiderülnek a rendf!nök apáca 
babonás és kegyetlen üzelmei is, és a feldühödött tömeg, köztük Lorenzóval 
és Raymonddal megrohamozza a rendházat. Agnest sikerül megmenteni, 
azonban a leleplezés veszélyét!l tartva Ambrosio halálba küldi Antoniát. A 
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regény Raymond és Agnes, valamint a kedvese elvesztése miatt bánkódó 
Lorenzo és az !t vigasztaló bájos Virginia egybekelnek, Ambrosiónak pedig az 
inkvizíció elé kell állnia. Rettegvén a máglyahaláltól, az egykor erényes atya 
szerz!dést köt az ördöggel, aki örök életet ígér neki a Paradicsomban – 
cserébe a lelkéért. Azonban Ambrosio pokoli sorsát nem kerülheti el: egy 
szakadék mélyén varjak falatoznak eleven testéb!l és hat napi szenvedés 
után kileheli a lelkét.  

A regényben nem nehéz felismerni a középkori eredet" moralitásjátékok 
alapképletét, a Jó és a Rossz, a B"n és az Erény allegorikus küzdelmét (a 
bibliai eredetre utal például Ambrosio kertje valamint az !t megmaró kígyó). 
Azonban míg a moralitásokban a két ellentétes oldal egyenl! félként vesz 
részt a küzdelemben, Lewis regényében (és általában a gótikus m"vekben) a 
b"né a dönt! el!ny. Már a modernitás szellemét tükrözi a Faust-legenda, a 
tudásért az ördögnek a lelkét eladó tudós képe, ugyanakkor ez a réteg is 
módosul: Ambrosio már mindent tud, ami ésszel felfogható és megtanulható, 
! nem a tudásért bocsátja áruba lelkét, hanem a szenvedélyek korlátlan 
kielégítésének lehet!sége csábítja. Itt érkezünk el gótikus regény 
születésének és a szentimentalizmusnak, illetve a preromantikának a 
kapcsolatáig. Az ész merev és rideg uralmába belefásult írók a tizennyolcadik 
század második felében elkezdtek izgalmasabb, a racionalitással meg nem 
magyarázható, rejtélyes és természetfölötti történeteket írni, s ehhez a 
keretet az ész uralma, a modernitás el!tti kor, a középkor adta. A korai 
gótikus írók természetesen a saját szájuk íze szerint értelmezték ezt a 
középkort, és kísértetjárta kastélyokkal, szellemekkel, baljós árnyakkal, 
titkos folyosókkal és változatos perverziókkal népesítették be. Az izgalom, 
általában a ráció ellen ható elemek rehabilitálásában legalább ilyen fontos 
szerepet játszott (legalábbis angol nyelvterületen) a meghaladottnak, 
babonásnak, s!t üldözend!nek gondolt katolicizmus is – erre utalnak a 
gótikus regények kedvelt helyszínei, az olasz és spanyol kastélyok, 
kolostorok. Érdekes módon a gótikus szövegek olyan módon emelik vissza az 
érzelmes, rejtélyes és megmagyarázhatatlan elemeket, hogy végig tudatában 
vannak a misztika idegenszer"ségének. Ezért találunk ezekben m"vekben 
oly sok eltávolító gesztust (például, hogy a cselekmény ideje és helye 
egyaránt távoli) és általában innen ered a gótikus regény önreflexivitása. Ez 
az „elidegenít! effektus” Lewis m"vében még hangsúlyosabb, ugyanis 
miközben mintha a romantika felé mutató szenvedélykultuszt propagálna, a 
lezajlott eseményeket jó tizennyolcadik századi felvilágosulthoz ill!en a 
babonaság körébe utalja. Rousseau szentimentalizmusának hatása például 
félreérthetetlen Ambrosio neveltetésének leírásában: „természetes 
szellemének megtörése érdekében a szerzetesek azzal félemlítették meg ifjú 
lelkét, hogy minden borzalmat elé tártak, amit csak a babonaság kif!zhet, a 
legsötétebb, legfélelmetesebb és legfantasztikusabb színekkel festették elé az 
elátkozottak kínjait, és a legcsekélyebb hiba miatt is végtelen kárhozattal 
fenyegették” (221). Csoda-e ezek után, hogy Ambrosióban szenvedély ébred 
Matilda iránt? Elvira szállásadón!jét így mutatja be a narrátor: „Dame 
Jacintha egyszer", derék asszony volt, jószív", nagylelk" és istenfél!, de 
szellemi képességei gyengék, s a félelem és a babona nyomorult 
rabszolgájaként élt” (287). Azonban meglep! módon magának a 
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vallásosságnak a jelentése is módosul, és az ésszer"ség szempontjából 
babonás praktikák és szövegek érzéki tartalommal telít!dnek. A maga 
korában igen népszer" regény legtöbb vitát kiváltó passzusa azonban az volt, 
amelyben Antonia anyja lebeszéli a lányt a Biblia olvasásáról: „meg volt róla 
gy!z!dve, hogy egy ilyen, mindennél ízléstelenebb olvasmányt nem szabadna 
korlátozás nélkül engedélyezni fiatal n!knek. […] egy bordélyház krónikája 
aligha szolgálhatna szemérmetlen kifejezések nagyobb választékával. [Ezek 
az oldalak] gyakran beléjük oltják a b"n els! csíráit, el!ször ébresztve fel 
még szunnyadó vágyaikat” (242). A vallásosság és az erotika kapcsolata 
természetesen nem új (gondoljunk a barokk korban Bernini Szent Teréz-
szobrára vagy John Donne vallásos költészetére, az „égi és földi szerelem” 
harmóniájára), itt azonban a vallás, vagy annak eltorzított változata, a 
babonaság a korszellem elnyomó gépezeteként m"ködik, s a legtöbb szerepl! 
szinte mindenb!l csábítást vél kiolvasni. Ironikus például a tömeg rajongása 
a „sztárprédikátorért”, Ambrosióért, de ebben a tekintetben az ötvöz!désre a 
legnyilvánvalóbb példa a szerzetes Madonna-imádata, ugyanis az ördögi 
rafinéria folytán a cellájában kifüggesztett kép valójában Matilda, a csábító 
képmása (nem véletlen az els! szótag egyezése a nevekben).  

A regény preromantikus vonásait er!síti a szerepl!k – úgymond – 
kórtörténete. Nemcsak Ambrosio, hanem szinte senki nem tud ellenállni 
bizonyos csábításoknak. Mikor Don Raymond elmeséli kalandját Lorenzónak 
ennek húgával, s hogy hogyan ejtette teherbe még a házasság el!tt, Lorenzo 
el!ször természetesen bosszúra gondol, majd szokatlanul megért!nek 
bizonyul: „Túl nagy volt a kísértés ahhoz, hogy ellenállhass” (181). Azonban 
Ambrosio az, akinél a szenvedélyek kiélése els!rend" fontosságú. A 
következ! leírásban nehéz eldönteni, hogy a narrátor kárhoztatja-e a 
szerzetes természetét vagy sajnálatot érez iránta, hogy korlátok közt 
kénytelen élni: „Egy id!re a kímél! étrend, a s"r" odafigyelés, a szigorú 
töredelem leh"tötték és elfojtották szervezete természetes forróságát, de 
amint lehet!ség adódott, amint belekóstolhatott a számára addig ismeretlen 
örömbe, a vallási korlátok túl gyengének mutatkoztak gátat vetni túláradó 
vágyainak. Minden akadály leomlott forró, vérmes és mértéktelenül kéjsóvár 
természete el!tt. Többi vágya még szunnyadt; ám csak ébredésükre vártak, 
hogy annál nagyobb és ellenállhatatlanabb hevességgel mutatkozzanak meg” 
(223).  

Izgalmak, csábítások, érzéki benyomások, kalandok mindenütt, ahová csak 
pillantunk. A regény újabb rétegét vizsgálva két f! motívumra akadunk, 
amely át- meg átszövi a cselekményt: ez az izgalom, izgatottság, valamint 
ennek hiánya, a melankólia. Az izgalom, ingerlés, szenzáció diskurzusa 
tipikusan tizennyolcadik századi találmány, és egyrészt a szület! új, 
érzelmes, szentimentális irodalommal (s!t: pornográf irodalommal, lásd Sade 
márki és John Cleland m"vei), másrészt a fizikai behatásokon, s 
végeredményben a newtoni fizikán alapuló orvostudománnyal és 
pszichológiával áll kapcsolatban. Ekkor fedezik fel az ingerületek jelent!ségét 
és alkotják meg az empirikus, benyomásokon, hatásokon, „szenzációkon” 
alapuló új emberképet, és ebb!l alakul ki a ma „szenzációnak” nevezett 
fogalom, tehát az a jelenség, amely „ingerli”, nyugalmi állapotából kimozdítja 



!"#!$%&"'()*"+"$,&-."
/01234"

/2564"

"

"

"

az elmét. Tipikus mondatok a regényb!l: „Szíved gyengéd és fogékony, máris 
er!s hatás érte” (194); „egyetlen esélye a nyugalom, ha senkit nem engednek 
a közelébe, akinek jelenléte felizgathatná” (206); [az orvos] közölte, lázam 
sokat emelkedett, és ha továbbra is ilyen izgatott maradok, nem biztos, hogy 
meg tudja menteni az életem. […] „elmém izgatottsága gátolta törött 
csontjaim gyógyulását” (154); „A látomás túl er!s hatással volt elméjére, 
hogysem aludhasson” (281). Ennek az esend! embert mindenhonnan 
bombázó érzéki benyomásoknak – látszólag – ellentéte a melankólia. Ez egy 
korábbi, a barokk korból eredeztethet! beszédmód, amely szinte elárasztja 
Lewis regényét. Az eredeti szövegben nem kevesebb, mint ötvennégy 
alkalommal találkozhatunk a „melankólia” vagy „melankolikus” szavakkal. 
Kis túlzással a szerepl!k kétféle állapotban létezhetnek: vagy izgatottak, vagy 
melankóliába süppednek. Már nem is érzésr!l vagy lelkiállapotról, hanem 
létmódról, vagy (Heidegger kifejezésével élve) „világra hangoltságról” 
beszélhetünk. Különösen érdekes a párhuzam például a kolostor 
patkányoktól, b"zl! holttestekt!l, férgekt!l hemzseg! pincéjében elénk táruló 
kép és egyes reneszánsz és barokk melankólia-ábrázolások között: minden 
elenyészik, mindent beborít a világfájdalom. Azonban a melankólia mintha 
már egyfajta fokozó jelz!vé, és nem az izgalom hiányának leírására szolgáló 
fogalommá válna ebben a gótikus m"ben. Kifejezhet egyszer"en 
szomorúságot, lelkiismeret-furdalást („B"nbánóan kerülte társa tekintetét; 
melankolikus csend állt be” [209]), megnyugvást („A nyugalommal teljes óra 
és a helyszínb!l áradó magány hatására Lorenzo kedélye melankóliába 
hajlott” [28]), de az izgatott szenvedélyek leírására is alkalmas: „Az id! csak 
növelte szenvedélyem erejét, melankolikussá és keser"vé váltam” (61), s!t, az 
anyja halála után az ablakban álló elszáradt virág „melankolikus félelmet” 
gerjeszt Antoniában (291), még a szerelem leírására is alkalmas az 
„elb"völ!en kéjes melankólia”, ami olykor megjelenik Antonia vonásain (243).  

A regény további rétegeiben kutakodva még számos izgalmas epizódot, 
motívumot és utalást figyelhetünk meg. Különösen er!sen van jelen a 
színház metaforája. Ez alkalmas egyrészt a vallásos tömeg viselkedésének 
kárhoztatására: Ambrosio prédikációja a regény kezdetén színházi 
produkcióvá silányul („oly nehéz helyet szerezni a templomban, mint egy új 
komédia els! el!adására” [19]), mi több, a regény végén lezajló körmenet is 
kétségkívül színházra hasonlít, amelyben a beöltözött apácák különféle 
szenteket személyesítenek meg, a közönség pedig jól szórakozik (322). A 
színház-metafora azonban mélyebb gyökerekhez nyúlik vissza, és itt a 
„Theatrum Mundi” barokk koncepcióját kell kiemelni, amely lényegében a 
shakespeare-i „színház az egész világ” gondolatának radikalizálódása. Agnes 
megmenekülése után így ecseteli szenvedéseit: „A lelki gyötrelmek és a 
szörny" díszletek, melyeknek színészn!je voltam, siettették vajúdásomat” 
(380), Ambrosio pedig a végs! kétségbeesésében így kiált az ördöghöz: „Hová 
hoztál? […] Miért tettél e melankolikus színpadra?” (405). A szöveg további 
részeiben – az angol vérmérsékletnek megfelel!en – humor enyhíti a 
borzalmakat. Antonia közli anyjával, hogy Ambrosio állítólag a Menny 
ajándéka volt, és egyenesen az égb!l hullott alá, mire Elvira megjegyzi: 
„Szörny" zuhanása lehetett” (234). (Jobban belegondolva és a regény 
befejezésének fényében ez nem is olyan ártatlan megjegyzés.) Egy kés!bbi 
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epizódban Theodore, Don Raymond szolgája elhiteti a babonás apácákkal, 
hogy „Terra Incognitában” született, a Hottentotta Egyetemen tanult és két 
évet élt a sziléziai amerikaiak közt, valamint hogy Dániában az emberek 
„finom borsózöldek, lángszín" hajjal és pofaszakállal” (267-8). A regény nem 
mentes a kortárs utalásoktól sem. Abban a jelenetben, amikor a cs!cselékké 
aljasult tömeg megrohamozza a zárdát, nagy valószín"séggel a francia 
forradalom hírhedt jeleneteire ismerhetünk, amiben természetesen a 
mindenféle forradalommal szembeni angol viszolygás mutatkozik meg.  

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen összetett regény minden rétegét, s!t minden 
cselekményszálát képtelenség filmre átültetni, f!leg, ha valaki azzal 
próbálkozik, mint Dominik Moll, hogy egy mintegy 400 oldalas regényt 
másfél órába s"rítsen össze (bár a klasszikus angol regények BBC-
adaptációinál ez általában sikerül). Christopher Tookey, a Daily Mail 
kritikusa írta idén májusban, hogy Moll filmje „még egy szent türelmét is 
próbára tenné” és hogy a film „halálosan lassú”. Tim Robey, a The Telegraph 
kritikusa sem volt jó véleménnyel a filmr!l, rámutatva, hogy az inkább egy, a 
regényhez készített el!zeteshez, mint filmhez hasonlít. Egyet kell értenünk. 

 

A filmes változatból a feleslegesnek ítélhet! részeket, mint például Don 
Raymond bandita-kalandját, Marguerite és Theodore történetét, 
megismerkedését Antoniával, a Lindenberg-kastélyt kísért! Vérz! Apáca 
történetét valamint a Bolygó Hollandi meséjét ki kellett hagyni, de a 



!"#!$%&"'()*"+"$,&-."
/01234"

/2564"

"

"

"

megmaradt körülbelül hatvan százaléknyi anyagot jobban fel lehetett volna 
dolgozni, hogy – gótikus hasonlattal – hús is maradjon rajta, ne csak a 
csontváz. Amit kapunk, az a legjobb esetben is vérszegény. Kétségtelen, hogy 
a film él néhány innovatív megoldással: az androgün maszk mögé rejt!z! 
Matilda valóban kísérteties, a kolostor elé kitett csecsem!re és a m" végén 
Ambrosióra szálló varjak keretbe foglalják a történetet. Amúgy pedig: 
gyönyör" animációs képek a kolostorról tintakék és szürke fellegekkel, 
homályos kolostori folyosók siet! szerzetesekkel, éjszakai temet!, mély 
hallgatások, hosszú szünetek. S mintha tényleg színházban lennénk, csak 
éppen bábszínházban. Érzelmeket – talán az Ambrosiót alakító Vincent 
Casselen kívül – senkin nem lehet igazán felfedezni (például amikor Agnes 
levelét és terhességét felfedezik, az apáca arcán még egy könnycsepp sem 
jelenik meg). Pontatlanságok és öncélú kitér!k is nehezítik a befogadást. 
Agnes a film szerint Don Christovaltól, Lorenzo barátjától kap levelet, ami 
felettébb logikátlan. A regényben nagy hangsúllyal esik latba, hogy Ambrosio 
esküt tett, soha nem hagyja el a kolostor területét, el!ször akkor kerül erre 
sor, amikor Antonia anyját megy meglátogatni. Ez a határsértés kisebb 
botrány, a filmben szó sincs err!l. A regényben a szerzetes Elvirát, Antonia 
anyját párnával fojtja meg, itt ollóval szúrja le; az el!bbi megoldás azért 
fontos, mert abban az esetben senki nem gyanakszik gyilkosságra, mindenki 
úgy véli, Elvirával betegsége végzett. A filmben Antonia menekül meg, Agnes 
elpusztul a pincében, a regényben pont fordítva – a csere érthetetlen. 
Ráadásul Lewis szövegének egyik legmegrázóbb része az az epizód, amikor a 
fékevesztett szerzetes a pincébe hurcolja Antoniát és rothadó hullák között 
becsteleníti meg – a filmben ez is elvész. Ugyanakkor fölösleges epizódok 
tarkítják a filmes változatot, például az Ambrosio titkára rájöv! barát fejére 
zuhan egy vízköp!, s a barát meghal. A jelenet nyilván a közelg! tragikus 
eseményeket van hivatva jelezni, s Ambrosio zuhanását el!legezi, de a film 
meglenne e nélkül is. A szerzetes és Rosario (a filmben Valerio, kés!bb 
Matilda, az ördög ügynöke) között kezdetben kibontakozó meghitt 
barátságnak majd szenvedélyes szerelem nagyon halovány, s érthetetlen az 
is, hogy Ambrosio miért kezd érdekl!dni Antonia iránt, ha nem tudjuk, hogy 
a buja Matildából már elege van. A zárda megrohamozása és a zárdaf!nökn! 
letartóztatása szintén kimaradt. Rettegés, horror nyomokban sem lelhet! fel 
Moll alkotásában.  

Természetesen nem mindig azt kell méricskélni, hogy mi van benne a 
filmben a regényhez képest és mit kényszerült a rendez! kivágni, de ebben a 
végleges formában A szerzetes mint film egyszerre hiteltelen, élettelen, 
érthetetlen, vagy, hogy úgy mondjuk, melankolikusan üres. 

A szerz!r!l 

" Tukacs Tamás: 1979-ben született Nyíregyházán. Irodalomtörténész, az 
1930-as évek angol irodalmát kutatja. 
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A sötét a gyermeki tudat számára eredend!en negatív, s ennek 
újraélése és leküzdése végett számtalan mese vagy mesei történet épít 
arra a közhelyre, hogy az ágy alatt, a sötétben vagy a sötét szekrényben 
szörnyek laknak. A két ellentétes pólus azonban nem semlegesíti 
egymást Bagossy László könyvében, hanem er!s pozitív kisugárzással 
egyesíti a tündérleányban ezeket a tulajdonságokat. 

Óvodás korunkban mesék ezreit hallgattuk végig s valóságnak hittük 
minden szavukat, s az is, hogy az óvónéni ezerféle hangon tudta 
megszólaltatni a szerepl!ket. Egy-egy mesét többször is meghallgattunk, a 
lelkesedés a mi részünkr!l, az el!adás sokszín"sége pedig a mesél! részér!l 
sohasem tette unalmassá. Iskolában aztán a mesei élmény azzal folytatódott, 
hogy megtanultuk kategorizálni a szövegeket, megkülönböztetni a 
népmeséket a m"mesékt!l, illetve ezeken belül is újabb kategóriákat 
felállítani: állatmese, varázsmese, tündérmese stb. 

Bagossy László A sötétben látó tündér – mesebeszéd cím" könyve azonban a 
megszokott normáktól eltér!en épül fel. A szerz! alkotásáért „Az év 
gyermekkönyve 2009” díjat vehette át. Már maga a cím is a jól 
szerkesztettségét és összetettségét mutatja. Tökéletesen ötvözi a gyerekekre 
vonatkozó jellemz!ket, ugyanakkor eligazítást is ad a mesél! számára. A 
címben két ellentétesnek t"n! fogalom rejt!zködik, melyek csökkentik 
egymás erejét, ám mégis kiegészítik egymást: a sötét és a tündér. A mesék 
többségében a tündér mindig valami jónak, igazságosnak, szépnek a 
megtestesít!je. A tündér mindig káprázatosan gyönyör", aranyszín" haja 
szinte vakítóan csillogóvá varázsolja. El!fordulnak gonosz és sötét tündérek 
is, de inkább az el!bbiekben leírtak váltak a tündérség f! jegyeivé. A sötét a 
gyermeki tudat számára eredend!en negatív, s ennek újraélése és leküzdése 
végett számtalan mese vagy mesei történet épít arra a közhelyre, hogy az ágy 
alatt, a sötétben vagy a sötét szekrényben szörnyek laknak. A két ellentétes 
pólus azonban nem semlegesíti egymást Bagossy László könyvében, hanem 
er!s pozitív kisugárzással egyesíti a tündérleányban ezeket a 
tulajdonságokat. 

A mesebeszéd jelleg hangsúlyozását azért tartom fontosnak, mert rendkívül 
szövevényes szerkesztés" a m". Nem csupán Pirinyó Minyó és 
tündéranyukája beszélgetését követheti a könyv olvasója, hanem a 
beszélgetésükb!l kibontakozó újabb történetet. Ahhoz, hogy tökéletes 
el!adásra tegyünk szert, szükséges egyrészt a rákészültség, másrészt az is, 
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hogy a felbukkanó szerepl!k megszólalásai is elkülönüljenek egymástól. A 
könyv egyetlen mesének tekinthet!, de több történetb!l épül fel. A 
befogadást kiválóan segítik a történetet kísér! illusztrációk, amelyek Takács 
Mari munkái. 

 

 

A szöveghez csatlakozó képek egy-egy lényeges nagyítanak fel, ezzel is 
szemléltetve azt, hogy a tündérlányka milyen kicsi is valójában. A 
varázslatos mesei és a valódi világ elemei keverednek az ábrázolásban, ami 
hihet!vé teszi a gyerekek számára, hogy a mesében zajló események valóban 
megtörténhetnek,amit az ábrázolt világ kellemes hangulatát a színek is 
fokozzák. A mese szerepl!i között kevésbé kedvelt szerepl!k is vannak: a 
sokszor elvert törpe, vagy éppen a tizenegy fej" sárkány, ám hiába keressük, 
az ! megjelenítésük nem, vagy csak részlegesen kap helyet a képi 
ábrázolásban, amivel az illusztrátor a félelmet kelt! figurák hatását kisebbíti. 

A könyv a kissé önbizalomhiánnyal küszköd! tündérlány történetét mutatja 
be. Az édesanyjával való beszélgetés alkalmával olyan mese szövésébe 
kezdenek, melyben szintén hasonló problémával küzd Tökmag királyfi. 
Ahogyan a mesebeli mese története halad el!re, úgy csökken Pirinyó Minyó 
félelme is. Hozzájárul ehhez az is, hogy bár az édesanyja alakítja a történetet, 
abba Pirinyó Minyó is beleszól. A lány életjavaslatait a vele történt 
eseményekb!l meríti, így több ponton összeér sorsa a királyfi sorsával, a 
mesét pedig maga Pirinyó Minyó fejezi be. Kölcsönös igazolást nyerhetnek 
egymástól: a mese mesebeli kiegészítése valósul meg. A könyv így 
természetesen tanítói célzatú is: Pirinyó Minyó által példát mutat arra, hogy 
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minden ember tehetséges valamiben, de néha küls! beavatkozás szükséges 
ahhoz, hogy ennek tudatába kerüljön. Tökmag királyfi pedig azt a fajta képet 
állítja fel, hogy a kit"zött célok megvalósíthatók, lehet, hogy nem a 
legegyszer"bb módon, de kell! kitartással sikerülhet. 

A mese pretextusaként Benedek Elek Világszép Nádszál Kisasszony cím" 
meséjét említhetjük. A legkisebb királyfi szintén a legszebb feleséget keresi, 
és hasonló utat tesz meg a boldogságának elérése érdekében. Az 
akadályokkal, fordulatokkal teli utazás végül olyan szerelemmel zárul mint 
Tökmag királyfié. A klasszikus népmesei kezdet, a meseküszöb (hol volt, hol 
nem volt…), a népmesei számok, a tündérek, a sötét erd!, a szerencsét 
próbáló és szerelmet keres! királyfi felbukkanása is efféle ismer!s panelek, 
tipikus épít!köveknek min!sülnek a mesékben. Bagossy a b!séges 
merítéssel a tündérmesék újabb változatát állítja el!, mert jól ismert 
figurákat, elemeket használ fel a történet írásához. 

Bagossy mesealkotásának egyedisége, hogy a mese eredetileg színpadra 
íródott, a darabot az Örkény Színház mutatta be 2005-ben Pogány Judit 
el!adásában. A színpadon a mesei motívumok, az él!beszéd hatása és a 
mozgás ereje még er!sebb hatást gyakorolnak a gyerekekre. Az el!adás 
színesebbé teszi a mesét, ez által pedig a gyerekek képzeletének további 
tarkításához járul hozzá. A színházi el!adás különlegesebb abból a 
szempontból, hogy a mesél! által elmondottak életre kelnek s betöltik a 
színházi teret, a testi jelenlétük igazolást adnak létezésüknek és történetük 
hitelességének. Az olvasással a tér lesz"kül, viszont így bens!ségesebb 
viszony alakul ki a mesél! és a gyermek között, az egyéni befogadóképesség 
még hangsúlyosabbá válik. A nehezen értelmezhet! részek magyarázata is 
megvalósulhat. Nehezen vitatható, hogy hátrányt szenved-e el a könyv az 
el!adás él!szer"ségével szemben. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az 
el!adás lényegesen kevesebb néz!számmal bír, hiszen az el!adás csak a 
színházra korlátozódik, míg könyv tárgyként is sajáttá válhat. A vizuális 
megjelenítés, az elképzelhet!ség nélkülözhetetlen a gyerekek szocializációs 
folyamatában, éppen ezért mindkét interpretáció célja és célközönsége a 
gyerekek érzelemvilágának és tudatának gazdagítása. Bármelyik formát is 
választjuk, tanító szándékát nem vitathatjuk, az pedig, hogy rendkívül 
gazdag a népmesei elemekben, még vonzóbbá varázsolhatja a gyerekek 
körében. 

 

 

A szerz!r!l 

 Nagy Máté: 1988-ban született Sátoraljaújhelyben. A Debreceni Egyetem 
magyar szakos MA-hallgatója. Els! kritikája a magyarjatekszin.hu-n olvasható. 
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Egy számomra új betegséggel ismerkedtem meg a minap, aminek a neve: 
kényszeres gy!jtögetés. Aki ebben szenved képtelen megszabadulni a 
házában felhalmozott kacatoktól. Mintha egy testrészét amputálnák, amikor 
segít" kezek rendbe szeretnének tenni az életét és a szemétbe dobnák az 
értékét vesztett, használhatatlan holmikat. Tárgyak, amelyek megfojtják 
tulajdonosukat, nem hagynak teret az életre. Márai kellékeknek nevezi 
azokat a lakásában megfeneklett eszközöket, amelyeket már nem állít 
hadrendbe gazdájuk. Belga vadászfegyver, spanyolszótár, frakk, földgömb, 
ón kalamáris, tajtékpipa, dohányszita nála mind a kiselejtezend"k listájára 
kerültek. „Valahányszor e kellélek a kezem ügyébe akadnak, szórakozottan 
észlelem, hogy tökéletesen felkészültem egy életre, melyet nincs kedvem élni.” 
-jegyzi meg A négy évszak cím! m!vében. 

Ha vannak olyan ruháid, amelyekre egy év alatt sem találsz alkalmat, hogy 
felvedd, akkor ajándékozd el – tartja a mondás. Mi megtettük. Öt teli zsák 
lett, s ez csak az életünk egy kicsi szeglete. De valahol el kell kezdeni 
meglazítani a birtoklás bilincseit. A következ" lépés az lehet, hogy már akkor 
gondolkozom, miel"tt elindulok az üzletbe. Fogyasztási szokásaim, 
életvitelem vajon mennyi felesleges kacat,- nevezzük nevén – szemét újbóli 
el"állítását támogatja? Mik a valódi szükségleteim? Talán itt az ideje 
egyszer!síteni. A tömérdek tucatárut lecserélni néhány igazán fontos 
dologra. 

Az egyszer!ség élteti a Himalája fennsíkján elhelyezked" Sher falucska 
lakóit. Az öntözést évi 0.06 mm csapadékból oldják meg. A hideg ellen a 
juhok gyapját használják. Az öntöz"csatorna mellé ültetett f!zfák ágaival 
javítgatják házaik tetejét. A hulladékot pedig kertjeik trágyázásával tüntetik 
el. Sher 300 f"s népessége közel 1000 éve állandó. Nem tettek mást csak a 
természettel kerültek a lehet" legszorosabb kapcsolatba. 

Hátborzongató lehet magunkat gyapjú ködmönbe bugyolálva, pásztorbottal a 
kézben a Himalája egy meredek hegyoldalára képzelni. A megszokott 
komfortfokozat nélkül az élet elviselhetetlen teherként nehezedne ránk. 
Elveszítenénk méltóságunkat, amit a magunkra aggatott, körénk bástyázott, 
szimbolikus jelentéssel felruházott tárgyak sugallnak. 

Henry David Thoreau lehántotta magáról azokat a mesterséges rétegeket, 
amelyek a származásából és neveltetéséb"l adódtak. Kiment a Walden-tó 
partjára, hogy ott szembenézzen az élet leplezetlen valóságával. Mindent a 
saját kezével teremtett el", kunyhót épített és földet m!velt. Minimálisra 
szorította szükségleteit, amit négy szóban összegzett: táplálék, menedék, 
ruházat és tüzel". „Az élet legtöbb fény!zése és számos úgynevezett 
kényelem nemcsak, hogy nem nélkülözhetetlen, hanem egyenesen kerékköt"je 
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az emberiség felemelkedésének. Az igazi nagy bölcsek mindenkor a 
legszegényebbnél is szegényebb, egyszer!bb életet éltek.” –mondja Thoreau. 

Hamvas Béla szentendrei lakjára Pirk Jánosné így emlékezik: „A keleti 
bölcseletekben tett utazásai és saját puritanizmusa ötvözeteként olyan 
fekhelyet készített magának, mint az indián remeték: illatos falevelekb"l. Egy 
asztalon és egy polcon kívül nem is volt más a szobában. Minden mást pótolt 
a környezet.” 

Albert Schweitzer kényelmét az afrikai "serd"ben gyalult deszkafalak és 
polcok, egyszer! asztal, zsámoly és mosdótál szolgálták. Az ágy fölött 
moszkitóháló, az ágy végén jegyzetpapír és ceruza. Csodák csodája e három 
férfiú által ment el"bbre a világ, anélkül hogy a kellékekre komolyabb 
figyelmet fordítottak volna. 

Jézus, amikor a tanítványait kiküldi, nem engedi, hogy nagy apparátussal 
induljanak el: „semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se 
kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben.” Az " felszerelésük lelki 
kincsekb"l állt. Márai szavaival élve: „Lehúzni a gy!r!t, az órát, mellékes 
mozdulattal, szórakozottan eldobni mindent, amit az életben gy!jtöttünk, 
"riztünk és cipeltünk…” csak azért, hogy megtaláljuk az egy szükséges dolgot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerz!r!l 

 Szalay László Pál: 1976-ban született Fehérgyarmaton. Jelenleg 
Telkibányán él, teológus-lelkipásztor, újságíró. Írásai többek között a Polisz, a Tekintet, a 
Zempléni Múzsa, a Confessió és a Sárospataki Református Lapokban jelentek meg. 
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Olyan üres estére hirtelen minden, ahogy a péntek besötétedik, s 
végigbogarászom a levelezésemet, végigfutottam a hetet, évkezd! 
szül!értekezletekkel, értelmetlen kérdéseket megvitató szül!kkel, mindent 
pótolni akaró bevásárlásokkal papírboltok ismeretlen zugaiban, sok 
utazással. Kinevetem magam, ahogyan szinte eufóriában élem meg a délel!tti 
konferenciát, a rám irányuló figyelmet, mert aztán a magassarkú cip!met 
lerúgva vezetek haza, ruhámat összegy"rve, az el!z! órák irracionálisan 
gyors eltávolodásával, hogy még elérjem a napközi végét. Oidipusz, a dagadt 
lábú. A sövény tüskéi a derekamba szúrnak, amikor kiszállok, éppen, hogy le 
tudok parkolni a parkolóbérletben kiszabott zóna legszélén. Id!nként még 
mindig bizonytalanul bolyongok a városban, mert sokszor nem tudom 
megnevezni a helyet, ahová igyekszem vagy éppen az utcanév alapján a 
helyet megtalálni.  

Alig elviselhet! az !szi forróság, a belváros poros kövein bolyongok a 
gyerekeimmel, rácsodálkozunk a nem m"köd! új szök!kútra, hosszú hetek 
óta nem jártunk erre, közben a táskámba gyömöszölöm a ragacsos 
nyalókamaradékokat, a következ! édességrohamban jól fog még jönni. A 
galambok alig vánszorognak a t"z! napon, így könyörgésemre elmarad a 
kergetés, átkocogunk a hivatalból nem m"köd! régi villamoskocsihoz, ahol 
egy kisfiú már b!szen m"ködteti a szerelvényt. Az utastér le van zárva, de a 
kocsi két végén található irányítóposztokat bátran nyúzhatják a hozzáért! 
kiskorúak, így hamar kazánná, vészfékké, cseng!vé alakul a sz"k bels! tér. 
Két teljes órát állok a villamos mellett, néha a padon ülve, utast, szerel!t, 
szenesembert alakítva szükség szerint, id!nként azért vágyat érzek 
elbóbiskolni. A maszatos kép" kisfiúnak elmagyarázom, hogyan m"ködik a 
villamos, mintha értenék hozzá, kerek szemekkel figyel, majd megkérdezi, 
hogy mikor jövünk legközelebb, mert az ! testvére még csak egyéves, 
ráadásul kislány. Mesélek neki a régi debreceni villamosokról, amelyek 
vezet!fülkéje még ma is éppen így néz ki, ha néha még útnak indítják !ket, s 
a kart el!re tolva gyorsítják a kocsit, közben marékszámra adogatom a 
szomszédos ágyásból a mulcsot, az most a szén. Kicsit gyanakodva nézeget, 
majd replikáz, hogy ! karácsonyra majd igazi, áramszed!s villamost kap. 
Megnyugtatom, hamar eljön az is, már csak alig három hónap az egész. Á, 
bazi sok nap van még addig, válaszolja. 

Este aztán elrágcsálom a nyalókamaradékokat. 
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Marcel Duchamp: Roue de bicyclette, 1913/1964, a kép forrása: centrepompidou.fr 

A szerz!r!l 

 Bódi Katalin: 1976-ban született Salgótarjánban. Irodalomtörténész, 
kritikus, a Debreceni Egyetem oktatója, A Vörös Postakocsi kritika rovatának szerkeszt!je. 
Kötete: Könny és tinta (Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010) 
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Szögezzük le máris az elején: Fekete Pákó nem a szellemtörténet óriása, 
hanem az a fajta celeb, aki miatt e szónak kialakult a pejoratív hangulata, 
konnotációja. Viszont az is igaz, hogy minden rosszban van valami jó. Jelen 
esetben az, hogy a magyar szakos hallgatóknak fonetikaszemináriumon 
könnyebb elmagyarázni az artikulációs bázis fogalmát. Ha ezt Pákó 
meghallaná, valószín!leg ekképp reagálna: „Hogy mim van nekem, 
barátocskám? Artikalácsos vagy artikulacsos bázisom? Hát ártottam én 
neked? Te kocsog.” No, és e szónál álljunk meg, mert ebben rejlik a probléma 
alfája és omegája.  

Nézzük el"ször az artikulációs bázis pontos meghatározását, illetve 
kialakulását: „Az artikulációs bázis a legáltalánosabb és legelterjedtebb 
meghatározás szerint a hangképz" szervek jellemz" mozgásainak, 
helyzeteinek az összessége, amelyekkel a nyelvi rendszer elemeit a beszédben 
megvalósítjuk. A nyelvileg determinált artikulációs bázis a normatív 
anyanyelvi kiejtés feltétele. Kialakulásának kezdete az els" életév második 
felére tehet". A folyamat lezárulása a pubertáskor végére történik meg. Ett"l 
kezdve spontán tanulás útján már nemigen vagyunk képesek valamely 
idegen nyelv kiejtését akcentus nélkül elsajátítani.”  

Pákónak olyan az ö vagy az ü hang mint a magyaroknak az angol tiécs (th) 
ejtése ( a pöszék könnyebb helyzetben vannak), vagy a francia raccsoló 
(uvuláris) r, vagy az orosz jeri (hátul képzett, azaz mély i) hang. Nehéz 
megtanulnunk, mert nem szerepel az artikulációs bázisunkban. Egyébként 
az ö hang a magyar nyelv önálló életében alakult ki az ü hang nyíltabbá 
válásával. 

Ha már a hangoknál, illetve a bet!knél járunk, érdekességként elmondható, 
hogy a világon körülbelül létez" 5000 nyelvb"l 225 rendelkezik írással. A 
nyelvek között nagy különbség van a tekintetben, hogy hány beszédhangból 
építkeznek. Tehát a bet!k, illetve a hangok száma nyelvenként igen változó. 
Mint közismert, a magyar nyelvben 39 hang és negyven bet! van. (A 
különbség az „ly” miatt van, azt ugyanúgy ejtjük, mint a „j”-t.) A legkisebb 
hangkészlete a rotokasz és a mura nyelveknek van, mindössze 11 
beszédhang. A legtöbb beszédhanggal, összesen 141-gyel a !xu nyelv 
rendelkezik.  

Jól emlékszem arra a történetre, amit a nyíregyházi Finn–Magyar Baráti 
Egyesület elnök asszonya mesélt el egy alkalommal. Kajaani város 
vezet"sége, amikor testvérvárost választott, érdekes kérdés el"tt állt. Tata 
vagy Nyíregyháza legyen a testvérváros? Tatát nagyon könny! kiejteni finnül: 
Tátá, nem úgy Nyíregyházát, ami ekképpen hangzik: Nüregüháza. Ugyanis 
egyrészt a finn nyelvben nincs „ny” és „gy” hang, másrészt az ipszilon az „ü” 
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hangnak felel meg. (Így a finn válogatott labdarúgó, Väyrynen neve is a 
kiejtésben nem Vejrinen, hanem Veürünen. A Forma 1-es Mika Häkinen 
(ejtve hekinen) pedig azon vette észre magát, hogy id"nként már " is 
hakinent mond.) Azonban Kajaaniban úgy döntöttek, nehéz ejtés ide vagy 
oda, "k az északkelet-magyarországi város mellett teszik le a voksukat. Jó 
huszonöt éve ennek már.  

'

Ferenczy Zsolt: A vidámság parkjai 07 

A dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság közvetítésekor a televízió 
sportkommentátorainak egyike hangtannal kapcsolatos ismeretir"l adott 
tanúbizonyságot, ugyanis az egyik dél-afrikai játékos nevében úgynevezett 
csettint" hang volt. Ez a magyar nyelvben nem létezik. Azt jelenti, hogy a 
hang képzésekor a leveg" nem áramlik se ki, se be. Az istenek a fejükre estek 
cím! filmben hallható egyébként, s néha, nem szavak alkotására, mi is 
szoktuk alkalmazni. Például sopánkodáskor egy „c” hanghoz hasonló hangot 
hallatunk, vagy a csókcuppantás is ilyennek tekinthet". Egyébként minden 
hangunkat a kilégzés során képezzünk, belégzéssel csak akkor szisszenünk 
fel, ha megégetjük az ujjunkat. Más a helyzet a Fülöp-szigetekhez tartozó 
Mindoro-szigeten. A kedvesükkel annak háza körül beszélget" fiatalemberek 
belégzés közben beszélnek azért, hogy a lány szülei ne ismerjék fel a 
hangjukat. 

 A szerz!r!l Minya Károly: 1963-ban született Kisvárdán, a Nyíregyházi 
F!iskola oktatója. 


