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Az Omerta 
 

Fülszöveg: 

Tompa Andrea új regénye négy ember összefonódó és szétváló sorsát követi végig. Egy széki 

asszony, egy kolozsvári leány, valamint egy szerzetesnő és egy rózsanemesítő férfi szólal meg 

a könyvben. Miközben kénytelenek szembesülni az életüket közvetlenül befolyásoló 

történelmi korszakkal, egy szerelmi háromszögbe is belebonyolódnak. 

Az ötvenes évek Kolozsvárján a város lakói a mind fojtogatóbb diktatúra kiszámíthatatlan 

fordulatainak kiszolgáltatva élik hétköznapjaikat. Van, akit magas pozícióba juttat a párt, van, 

akit börtönbe, az átmeneti enyhülés hónapjainak pedig egy csapásra véget vet az 56-os 

magyar forradalom. 

Milyen életút választható ebben a félelemtől terhes történelmi korszakban? S mi történik a 

belső értékekkel, a vágyakkal? - Tompa Andrea monumentális regényének talált hősei akarva-

akaratlanul megütköznek ezekkel a szorongató kérdésekkel. 

A Fejtől s lábtól szerzőjének elbeszélői tehetsége új könyvében is magával ragadja az olvasót. 

"De a rózsa, hát azt hogy mondjam el ezeknek a bőrkabátosoknak? A rózsa, elvtársak, a rózsa, 

magyarázom nekik, a rózsa, az nem egy virág, mondom, mikor ott nézelődnek a kertben. 

Hogyan mondhatnám el annak, aki nem tudja, mi a rózsa? A rózsát nem lehet elmondani 

senkinek, ahogy a földet se, aki nem szereti, akit nem húz magához a föld."  

 

 

Tompa Andrea regénye a Jelenkor kiadásában jelent meg 2017-ben. Jelentős közönségsikert 

és kritikai visszhangot ért el, felkerült az Aegon-díj 2018-as shortlistjére, valamint megkapta a 

Libri irodalmi díjat. 
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Az első fejezet:  

Kali könyve 
 

1. Indulás az ismeretlenbe 

 

 

„Arra kell menni. Tudom én. Mert én azt már régtől tudom, hogy merre. Hogy én arra 

mennyit mind gondoltam! Csak sose mertem. Az ember kell biztassa magát, mert ha nem, 

vissza talál fordulni a nagy útján, mikor már épp fordulna reá. Na, akkor biztatom én 

magamat, nye, te Kali, eriggy, menj, amerre látsz. Setét van, de arra kell. Abba a nagy 

setétbe kell most bémenni, s akkor ezt itt mind, ami van, elhagyni, s készen van.” 

 

„S hogy ne legyen az ember olyan egyedül, azért kell meséljek. Mert olyan lett az életem, 

hogy nem volt, ki hallgassa. S én magamnak csináltam azt a rossz életet. Csak lehet, most 

meg tudom javítani. Csak még utolszor megpróbálom, aztán jő a kút nekem is, mint Juhos 

Sárikának.” 

 

„De most már nekem az az egész büdös falu a hátam megett van. Elhagyom. El biza, s aztán 

mindjár bétérek a hazugság sűrűlőjébe. Mert milyen az ember. Hogy mikor elkezd mesélgetni 

a maga életiről, s eltér az igazság útjáról, akkor mind jobban s jobban megyen bele a sűrű 

erdőbe a hazugságával. Csak itten erdő nálunk a Mezőségben nincs egy szikra se, hogy a 

szemnek öröme legyen. Nem is úgy értem, hogy igazi erdő fával. Mert én már új életem első 

napján megtévedek a hazugsággal. Ilyen a természetem, leánka koromtól mind hazudok. 

Azért is mondják, hogy Mesés Kali. Szabó Ződ Mesés Kali. Mert nem mondom én meg 

mindjárt, aki kérdi, miért vagyok eljőve, csak jót hazudok, s még el is hiszem.” 

 

„Megyek a cselédpiacra, biza. Jó korán reggel kiállok. Eladom magamat. Nincsen nekem 

már semmi, csak magamat adhatom el, megyek szolgálni. Hiába mondja Furu gazda, hogy ő 

a maga ura, azért csak minden ember szolgál.” 

 

 

 

⁕ Milyennek képzelitek a négy idézet alapján a beszélőt?  

Alkossátok meg kis csoportokban Kali feltételezett portréját! Vázoljátok fel élettörténetét az 

elindulása előtt és a sorsát azután, hogy kiáll a cselédpiacra! 
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2. A széki mesés asszony és a békási varázsló 

 

⁕ Olvasd el Tompa Andrea Omerta című regényének első fejezetét, a Kali könyvét! 

 

 

⁕ Írj egy olyan mesét, amelyben a főszereplő Kali történetét használja fel a saját életét 

értelmező meseként! Gondold végig, milyen helyzetben hozakodna elő az általad alkotott 

szereplő Kali meséjével! Kinek mesélné? Kali életének melyik mozzanatát választaná és 

miért? 
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3. Szakmai életrajz 

⁕ Ha Kali ma élne, az állástaláláshoz szakmai önéletrajzot (CV-t) kellene írnia. Képzeld el, 

hogy Kali a cselédpiacon egy CV-t nyújt át Vilmosnak! Milyen adatok szerepelnének benne? 

Kali milyen képességeire büszke, és ezek közül melyek jönnek jól, ha cselédként akar 

elhelyezkedni? Milyen körülményekről szeretné inkább elterelni a figyelmet? 

 

 
 

 

 

⁕ Értékeld Kali CV-jét Vilmos szemszögéből! Pipáld ki azokat a pontokat, amelyeket Vilmos 

meggyőzőnek tarthat, és tegyél X jelet oda, ahol szerinted elbizonytalanodik! 
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4. Életgörbe 

 

⁕ Ábrázoljátok diagramon Kali életútját! Az x tengely az időt mutatja, az y tengely pedig azt, 

mennyire optimálisak a külső körülmények. A diagramon két vonal szerepeljen: az első azt 

mutatja, hogy Kali milyennek érzékeli a környezetét, a második pedig azt, hogy szerinted 

mennyire optimálisak a körülmények. Az idő-tengelyen tüntesd fel Kali életének főbb 

eseményeit (szökés, gyerek születése, stb). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

x 
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Ismerkedés a regénnyel részletek alapján 
 

 

Kali és Eleonóra útja 
 

 

Tompa Andrea négy könyvből álló regényének első és utolsó könyve két nehéz sorsú (és talán 

hasonló korú) nő, Kali és Eleonóra történetét meséli el. Mindketten egy vándorlás során 

mutatkoznak be az olvasónak, de útrakelésük oka, az út során szerzett tapasztalataik, 

környezetük érzékelése és a világban való jelenlétük módja is eltérő. A két részlet lehetőséget 

ad arra, hogy megismerjétek és összehasonlítsátok kettejük nézőpontját, helyzetét, képet 

kapjatok történelmi, politikai környezetükről. 
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Kali könyve (részlet) 
 

Iszok egy jó nagy csupor vizet, mielőtt felkerekedek, ki tudja, mikor kapok megint. Még 

nincs négy óra, mikor indulok. Az állatok még csendbe vannak, alszik a község. Úgy megyek ki 

hátra, a kurta utcán, aztán a cigány házak felé, meg ne kapjanak, kérdezzenek. Arrafelé nem 

tartják a kutyát láncon, azok csak odajőnek, szagolnak. Viszek magammal kenyeret, dobom oda, 

ne ugassanak. Na, akkor még jobban jőnek. Már egész hadsereg jő utánam. Követnek, mint 

Krisztus urunkat a tanítványok. Elkísérnek az utolsó putriig.  

Akkor visszakerekedek, s megyek el a Palló mellett. Lehet, kéne menjek a Pallón, jól belé a 

tóba, mint a szegény Juhos leánka, mikor a bánatja lett. Be szép mese, hát milyen rég tudtam 

valakinek mondani a Juhos Sárit. Mert annak volt egy igaz szerelme, s nem engedték hozzá. Egy 

román fiú, de igen rendes. Mert itten van nekünk öt román család a faluba, rendesek, tisztelik 

mind a magyarokat. Úgy dolgoznak, igen rendesen itten ezek a Bucsáék. De nem adták. Azok 

meg csak mind titokba csinálták. Hát aztán bésétált Sárika a Palló mellett. Vett egy nagy szoknyát 

magára, s mind megrakta kővel. S aztán a legény kiment a bánattól a faluból, másikba kőtözött, 

tiszta románba. Szép, igaz mese.  

Nem arra kell menjek én, a Palló fele, hanem kell menjek az úton, biza, ha élve akarok 

maradni.  

Megyek inkább kifelé a Hintás Pali dűlője fele, aztán kijjebb még van egy esztina, azt 

elkerülöm, s megyek a bokrosok mellett. A határban nem látszik még semmi, megyek az orrom 

után, setét van, de tudom én az utat Bonchida felé, csak nem megyek az úton, hanem megyek a 

mezőn át. Míg ki nem érek a határból, le se ülök. Elhagyom Bodon kútját, már nem azért mondják 

úgy, mert mostan nincs kút, régen volt. A Csukás-tóból messziről erősen brekegnek a békák, azok 

nem alusznak, vigyáznak egymásra. Nem látszódik semmi, csak a jó szikes föld ropog alattam. 

Milyen széles a határ, mintha város volna. Csak a föld olyan rossz, hiába nagy, ha rossz.  
Mire kimegyek a Demeter Andris bá dombja alá, már kezd virradni. Odább Nucuj kútja. Úgy 

mondják. Kút nincs ott se, csak úgy mondják. A domb másik oldalából már látszódik a bonchidai 

templom. Na, ahogy felérek a dombra, egy jó suvadás van, lépek egyet, s bucskázok alá, lemegy a 

lábam alatt a főd. Csúszok lefelé a faramon. Szerencsére megfog egy bokor, hogy ne az aljáig 

guruljak. Akkor abba kapaszkodok. Ha legurulok, széjjelhasad mind a ruhám a bokorba, hogy az 

Isten verje meg. Nézem, nem esett baja a szoknyának, el nem hasadt, csak kicsikét kiment a ránca, 

ahogy ráültem a seggemre. Akkor állok fel, de úgy kezd remegni a lábom. Az ördög tudja, mitől. 

Fogom meg, nézem, mi az istennyilát remeg a lábom, hogy nem tudok lépni. Kell üljek le. 

Csuklik össze, mint a tótorgona. Ülök, már majdnem a domb aljába vagyok. Hát nem tudok én 

felállni, mert nem tartsa a lábam a testemet. Kezd virradni, kezd látszódni a bonchidai templom. 

Mondom magamnak, Szabó Ződ Kali, vagy eriggy vissza még most, a határból, mert virradatra 

otthon leszel, vagy eriggy, merre szemed lát, mert akkor soha vissza nem térhetsz. Apád meglő, az 

a gonosz urad meg agyonvág. Futhatok a nővéremhez, s drága Mihály öcsémhez, aki ádventista 

lett, olyan jó ember volna egyébként, de pokaita lett. Megkapnak, hogy szöktem, végem van. De 

csak itt ülök a domb közepin, nem visz a lábom, hiába parancsolok én neki. Már mennyit ülök 

még itt, gondolom. Na, Kali, itt lesz neked véged. Se el nem mentél, se ott nem maradtál. Mint a 

mesében a buta lány, mikor a csúf királyfi kéri. A kincse kell, de a pofája nem. Na, éppen így 

vagyok én is.  
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Eleonóra könyve (részlet) 
 

Nem tudom, hová megyek. Lehet, apám egyedül lakik már a házba. Gondolom, Annus 

elköltözött, férjhez ment, mert már gyermeke is van. Csak kétszer írt titokba nekem, hogy van 

gyermeke s férje, de hol lakik, nem írta. Nem is tudtam felelni az üzenetére. Lehet, elfelejtette a 

címet megírni. Vagy félt. Hát akkor fel kell menjek apámhoz a Borháncs utcába.  

A Köves pad végében szállok le, gondolom, megyek a Pata utcán. Megyek gyalog onnét, 

kicsit megszokjam, hogy jövök vissza. Nem hiszem, hogy valaki rám ismer.  

Kell találjak valami helyet, hogy tudjak jelentkezni a milícián. Mert negyvennyolc órás 

papírom van. Addig kell találjak, s mondjam, hogy hol lakok. Ha nem jelentkezek, megmondták, 

mehetek vissza. Megmondták, mi bűnözők maradunk, csak elengedték a büntetést. Számon 

fognak tartani, azért kell jelentkezzünk. Különösen azok, akik csoportosan szervezkedtek, mint 

mi. Ha nem jelentkezünk, megtalálnak s megbüntetnek, lehet, még vissza is visznek.  

/.../  

S melyik a mi földünk? Mert én a mezőt már egyáltalán nem tudom, hogy melyik. Nem 

jártam ott, mióta, legalább tíz éve. Tizenöt is meglehet. Nem azért, nem fogok én már a földdel 

dolgozni, de szegény testvérem, neki csak az van. Ő úgy szereti, igazi hóstáti lány, még büszke is 

rá. Pedig most olyan szép a föld a számomra. Még sose volt ilyen szép. Ahogy itt megyek, a Pata 

utcába is be-betekingetek, hogy lássak egy kertet. Mert a kertek szépen megvannak, nem lehet azt 

bekollektivizálni, az utcát s a házat.  

Csak kapjak ott valakit. Otthon. Hogy befogadjanak, s tudjon nekem is lenni lakáscímem. 

Mert mi csak magánházba lakhatunk már. Rendház nincs, s ha megkapnak, hogy megint együtt 

vagyunk a szerzetestestvérekkel, visznek vissza. Gyülekezésnek számít. S minekünk már sose lesz 

tiszta a múltunk. Meg is lett mondva: ránk vigyázni fognak, tudni fognak mindent, amit csinálunk.  

Kiérek a Pata utca végébe. Uram teremtőm! Micsoda nagy tömblakások arra, ott a Tóközén 

innen, nem is tudom, hogy hívják azt a részt. Épp, mint amiket mutattak a televízióban. Járnak 

mind a nagy gépek, dolgoznak, akkora emeletes tömblakást húznak, amilyet még sose láttam. 

Hány emelet, hadd nézem. Tizenegy! Csak nem magasabb a főtéri templomnál, Szent Mihályról 

elnevezve? Az szemtelenség, ha annál magasabb. Ki van csempével rakva színesen. Ott régen 

mind mező volt, nekünk is, már hogy édesanyának volt ott egy kis darabkája. Hogy is? Az út 

pedig mind keresztekkel kirakva, kétoldalt, mintha halottak volnának temetve, valami háborúból, 

névtelen. Mi lehet az a sok kereszt?  

A Borháncs utca sarkán, ahol összeér a Pata utca vége s Borháncs utca, van egy kő, lapos a 

teteje. Régen megvolt már az a kő. Oda leülök, mert el vagyok fáradva. Kereszt is volt itt 

valamikor, a sarkon, ahogy fordul be az út a mezőbe, szép világoskék fedél Krisztus urunk feje 

felett, szépen kifestve a korpusz. A talpa sincs meg a keresztnek, csak a kő van.  

Erős a nap, fogja, szorítja magához, úgy kell neki az arcom, mert mióta nem ültem én így. 

Hat éve. Éppen most lesz hat éve. Be van téve az ingembe az olvasóm, mert azt elhoztam. Én 

csináltam, de nem szabad kívül hordani. Meglátják, visznek be. Belül kell hordani, az ing alatt, ne 

lássa senki. Nem is veszem elé. Csak mondok egy olvasót a körmeimen  
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1. Belső GPS 

 

⁕ Olvasd el a történetet, majd húzd alá a szövegben a tájékozódási pontul szolgáló 

tereptárgyakat (házak, utcák, földrajzi jellegzetességek)! 

 

 

 

 

⁕ Csoportmunkában rajzoljátok le egy nagy csomagolópapírra a főhős útvonalát! 

Helyezzetek el a rajzon minél több részletet a szöveg alapján! Honnan hová tart a főhős, 

milyen tereptárgyakkal találkozik útközben? 

(Fontos: a rajz legyen szellős, hogy további információk is elférjenek rajta!) 

 

 

 

 

2. Öt érzékszerv 

 

 

⁕ Az út során milyen érzékszervi ingerekkel találkozik a főhős? Mit lát, hall, szagol, tapint, 

érez? Milyen hőérzetek jelennek meg a szövegben? Írjátok be a térkép megfelelő helyeire az 

összegyűjtött érzeteket! Eltérő színnel jelöljétek azokat, amelyekről említést tesz a szöveg, és 

amelyeket a környezeti információk alapján lehet kikövetkeztetni! 
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3. Meserekonstrukció 

 

⁕ Mi történt a főhőssel? Miért kel útra, hová tart, milyen célja van a vándorlással? Az 

általatok olvasott részletből kikövetkeztethető információk segítségével töltsétek ki a táblázat 

megfelelő oszlopát! 

 

 

 
Kali története Eleonóra története 

Honnan indul? 
  

Hová tart? 
  

Környezet 
  

A beszélő társadalmi helyzete 
  

Miért kelt útra? 
  

Milyen a beszélő 

nyelvhasználata? Mennyiben 

jellemzi a lelki állapotát?   
  

Testi érzetek 
  

Miért áll meg, hol tart pihenőt?  
  

Milyen lelki támasza van? 
 

 

Milyen jövőképe van? 
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4. Hangulattérkép 

 

⁕ A közös beszélgetés alapján egészítsétek ki a korábban felrajzolt térképet és a táblázatot a 

többi csoporttól hallott információkkal! 

 

 

 

⁕ Készítsetek hangulatjelzéseket a hős útvonala mellé! Hogyan változik a lelkiállapota a 

vándorlás során? Mikor tűnik feszültnek, eltökéltnek, mikor tompának és erőtlennek? Ezek 

alapján milyen jövőt jósoltok neki? Vajon meg fogja tudni oldani a rá váró kihívásokat? 

 

  

 

 

 

 

Vilmos és Annuska világa 

 

 

A kötet két középső könyvéből vett részletekben két nem mindennapi karakter szólal meg. 

Mindkét részletben épp piacra készülnek a szereplők, hogy eladják terményeiket. Az áru, a 

szereplők világlátása és helyzete azonban merőben különbözik. A feladatok segítenek 

végiggondolni a szereplők helyzetét, viszonyukat a környezetükben élőkkel, és rávilágítanak 

sajátos kapcsolatukra a növény- és állatvilággal.  
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Vilmos könyve (részlet) 
 

Késő este levágjuk a rózsát, megmutatom, hogyan levelezze, tüskézze, adom neki a 

tüskélőkést, ügyesen csinálja, gyorsan, nem fél a tüskétől, mert a nők szoktak finnyáskodni. A 

rózsa tetszik a hölgyeknek, a tüske meg nem tetszik.  

Aztán megmondom az árat. Egy lej alatt semmit nem adhat. Egy lej, mint a macska a 

sintértelepen, kacag. Mert annyit ad a sintér a macskáért, ki volt írva a Hóhérok hídjánál, látta, 

mikor jött be a városba. Mit csinálnak ott egy egylejes macskával? Leszámoljuk a virágot, 

harmincasával van kötözve, felírjuk egy papirosra. Reggel felrakja a kisszekérre. Na, istensegíts, 

mondja, mikor indul. Adok neki pénzt, hogy váltsa meg a jegyet a piacra, s vegyen magának enni, 

mert ott meleg étel is van, ha kell, káposztát meg tud olcsón. Kéri, adjak neki három almát abból, 

ami bent van az asztalon. Mondom, abból nem lehet, mert az kísérletes, de vegyen a fáról, ami 

tetszik. Fáról nem szokás, feleli, csak a hullottját. Kardvirágot is adok, a vörösből, azt inkább 

reggel vágom, és mondom, semmivel se kevesebb, mint a rózsa. Adom a lilát, a rózsaszínt, adom 

a narancsot, a lágyfehéret. Teszi fel ügyesen a szekérre, csavarja be vizes ruhába, s úgy nézi, mint 

a szerelmes asszony a vőlegényét az oltár előtt. Látom már, érti a virágot. Nem úgy, hogy a 

tudományt, mert abból kukkot se, hanem a szerelmet. Azt nem lehet tanítani. Az született dolog, 

ahogy ma a tudomány mondja: a mendeli genetika. Bár még nincs bizonyítva, hogy mi az 

erősebb, az öröklés vagy a felvett tulajdonság. Mendel vagy Micsurin. Ez a két nagy dolog van 

most versenyben a tudományokban. Viszont rögtön meglátszik az emberen, mint a szeme színe, 

hogy van benne érzés a virággal vagy nincs.  

A tudományt minden szamár meg tudja tanulni egyetemen is, mert most minden analfabéta 

be van iratkozva, a nép összes fia. Jó is az, nem azért mondom, mert nekünk még nem lehetett, de 

azért ha én volnék ott a tanár, elébb jól levizsgáztatnám a jelentkezőt érzésből. Akiben van érzés, 

az majd tudja a tudományt. Hogy lehetne abból vizsgázni, hogy megvan-e az emberben a virág 

érzése, vagy nincsen, nem tudom. Mert a föld érzése is kell legyen benne. S erre azt mondják az 

okosok, hogy akkor minden földtúró a legjobb kertész lesz. Fittyfenét! Meg kell nézni: van két 

paraszt, mindkettőnek ugyanott van föld. Egyiknek ilyen a termés, a másiknak olyan. Van, melyik 

kimegy falura, író például, Károly bácsi, híres író, ott van Sztánában. Nem volt annak soha földje, 

még az elődjének se, mert olyan művészféle emberek, polgári elemek. Én legalábbis úgy tudom. 

Kós Károly, híres építész és irodalmár, Lali barátommal jól ismerik egymást, Jordáky Lajossal. 

De abban az emberben, akármilyen nagy művész, megvan a föld érzése. Úgy csinálta az a földet, 

mert ő törte fel, senki azelőtt abba nem vetett semmit. Szekérrel hordta el a követ, mikor törte, 

mert annyi volt. Aztán szépen megcsinálta. Meg is írta. Írt a földről, a lóról, mindenről, amit 

megtanult magától. A másikban meg, pedig vérbeli paraszt s minden őse a földet nyúzta, nincs 

meg az érzés. Szóval lehet, mégse genetika olyan értelemben, hogy öröklődjön. Nem tudom én az 

embert, pedig kaptam egy cikket Mendelről meg a genetikájáról. De én nem foglalkozok 

embernemesítéssel, azt ugyanis csak a német fasiszták csinálták, hogy a legjobb embereket 

szaporítják. Egy kivételt tudok, ahol az ilyesmi földtudomány örökletes: a hóstáti. A hóstátiaknál 

genetika, náluk ténylegesen apától s anyától fiúra meg leánykára száll. De a hóstáti olyan, mint a 

mesében a ló, melyiknek szárnya volt, és sose botlott meg, így mesélte nekem a széki néni. Az 

nem számít, mert az hóstáti. Ugyanis rossz hóstáti gazdát vagy gazdaasszonyt én még életembe 

nem láttam. Szóval így kéne levizsgáztatni az egyetemen is a tanoncokat. De most olyan 

rohanásban van minden, a feje tetejére állt a világ. Mindent újjá kell építeni, az egész világot 

alapjaiból. Nincs ilyesmire idő az egyetemen.  

Viszont érzés nélkül a tudomány lófing. Már én így gondolkozok. 
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1. Világháló (1) 

 

 

⁕ Olvassátok el a rózsanemesítő Vilmos gazdáról szóló részletet, melyben épp piacra indítja 

új szolgálóját, majd oldjátok meg a feladatokat! 
 

 

 

 

⁕ Térképezzétek fel a szöveg alapján Vilmos világát! Mekkora rálátása van az őt körülvevő 

tudományos életre és politikai helyzetre? Milyen emberekkel, növényekkel, intézményekkel 

van kapcsolatban? Rajzoljatok pókhálóábrát, amely fontosság szerint súlyozva mutatja be 

Vilmos világának elemeit: a fontosabbak Vilmoshoz közel, a kevésbé fontosabbak távolabb 

helyezkednek el! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
VILMOS 
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2. A ’virág érzése’ 

 

 

⁕ Vilmost foglalkoztatja a rózsanemesítés tudományos nézőpontja és a “virág érzése” közötti 

különbség.  

Válassz két nézőpontot az alábbiak közül, és Vilmos gondolatait felhasználva írj két rövid, 

de élesen eltérő leírást egy szál rózsáról! 

 

a. egy szerelmes szemszögéből 

b. egy rózsanemesítő szemszögéből 

c. egy méh szemszögéből 

d. a Szörnyeteg szemszögéből A Szépség és a Szörnyeteg című meséből 

e. egy parfümkészítő szemszögéből 

f. egy elméleti fizikus szemszögéből 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Ingoványos genetika 

 

⁕ Vilmos említi a német fasisztákat, akik a genetika felfedezéseit használva 

embernemesítésbe kezdtek. A rózsa esetében a nemesítés célja a szebb, erősebb, ellenállóbb, 

egészségesebb fajták keresése és szaporítása. Az emberre mint biológiai lényre is átvihető, 

alkalmazható felvetés súlyos etikai kérdésekhez vezet.  

Irodalmi vagy filmes élményeitekre (pl. X-Men, A szolgálólány meséje, Voldemort eszméi a 

Harry Potter-sorozatban) támaszkodva gyűjtsétek össze, milyen következményei lehetnek 

egy ilyen kísérletnek!  

Nézzetek utána, milyen ehhez hasonló kísérletekre került sor a történelem során! 

 

 

 

kérdés válasz példa 

Ki dönt arról, mik az ember 

“nemes” tulajdonságai, amelyek 

szaporításra méltók? 
  

Mi lesz azokkal, akiket a 

döntéshozók nem tartanak 

szaporításra méltónak? 
  

Hogyan éli meg a rendszer 

működését az, akit “szaporításra 

alkalmasnak” találnak? 
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Annuska könyve (részlet) 

 
Mikor kint állok a piacon, árulok, mind eszembe jut nekem az édesapám. Mit csináljak, úgy 

sajnálom, úgy, hogy szakad meg a szívem. Megyek hajnalba a tejbegyűjtőbe, hozzák a tejet, én 

fokolom, mérem, elég zsíros-e, mert van, aki rakja bele a vizet, hogy hígítsa. Úgy nem veszem át. 

Apuka helyett csinálom ezt is. Jár érte fizetés, négyszáz lej egy hóban. Nem sok biza.  

Mikor ki van józanodva, haragszok. Mikor úgy van, akkor is haragszok, de még jobban 

sajnálom. Nincs kivel egy szót beszéljen. Már mindenki úgy van vele, hogy inkább elkerüli. Mint 

a szegény Romitán bácsit is. S mégis az ilyenek sem tartanak össze. Az ilyen részegesfélék. Mind 

inkább egyedül csinálják, bánatukban. Én legalább beszélek igen sokat magamba is, meg Pujunak 

is, mert az legalább szépen meghallgassa az embert, csak Pujunak beszélek, mert ő a legokosabb 

állat. Piroshoz is beszélek, mikor fejem. Csipeszhez nem beszélek, csak ha kezd vadulni s ugatni, 

pedig állat az, szereti, ha beszélnek hozzá, úgy hallgassa, mintha értené. Foltikához pedig csak 

akkor beszélek, ha már hasas, akkor szidom meg, mert mind szül szegény, állat az, nem tud másat. 

Meg a piacon is mindenkihez beszélek, meg nénémékhez megyek, én egész nap mindig 

beszélnék. Még a muroknak is mondom, mikor húzom kifele, hogy:  

– Ej, be szép vagy, mintha meg volnál rajzolva! Jól összekötlek titeket mostan itt, ötöt, öt 

testvér vagytok, mindenik más, de szépek vagytok mind az ötön, s kérek értetek négy lejt. Az 

Aprozárba adják kettőért, de olyan csúf, szürke, vánnyadt. Ez a murok, fiam, ezt nézd meg – 

mutatom Pujunak. Vagy húzok ki egy rosszabbat, melyiknek két feje van. – Hát nem tudtál te egy 

fejjel nőni? Hát nem tudod, hogy nem szeretik az asszonyok a piacon a kétfejű murkot, mert 

nehéz pucolni? Mit szomorítasz te engemet, hogy ennyi fejed van, s ne tudjalak eladni? Nesze, 

Puju fiam, jól viselted magad, kapol egy murkot. – Vagy melyik meg van hasadva, jól leszidom. 

Mondom a petrezselyemnek: – Te, há’ így tanítottalak, hogy nőjjél, félfarcsakul? Há’ nem tudsz 

szépen egyenesen megnőni? Há’ mit nem adtam én neked, hogy nem tudsz? Hordtam a trágyát, 

hordtam a vizet egész nyáron, annyit mind öntöztelek, szakadt le a karam. Te meg így nősz 

nekem. – A másiknak meg, amelyik olyan cingár, mondom: – Te, hát téged ki vesz meg, mi? Mint 

a piszkafaleány, olyan vagy. Nem kell az senkinek. Hiába fiatal, ha egyszer olyan piszkafa. 

Ekkora nagy ződet növesztettél, ’sze alul semmi? Hát amelyik lánynak annyi haja van, mint a ló 

sörénye, épp egy kicsi hús nincs rajta, a fenekin, hanem ki kell párnázza, s vegyen fel vagy három 

szoknyát, mikor megy a csőszbálba. Hát kinek kellesz, te világ csúfsága? Hóstáti petrezselyem 

vagy te, azt hiszed? Menjél az Aprozárba a szövetkezetibe, mert oda való vagy! Na, vigyázzál, 

mert még egyszer megkaplak, nem viszlek a piacra, hogy lesüljön a képemről a bőr temiattad. 

Maradsz itthon, adlak a tyúkoknak. Na nesze, te drága, adom neked. – S viszem Pujunak. De ő 

nem szereti a petrezselymet, csak a jó murkot. A csámpásat adom neki. Nem sajnálom. Én 

vetettem, én kapáltam, én derekam szakadt meg érte, az anyád istennyilát, annak adom, aki 

megérdemli, igaz, fiam? Nesze.  

Így beszélek én minden állat s élőlénnyel, amikkel dógozok.  
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4. Világháló (2) 

 

 

⁕ Olvassátok el Annuska monológjának részletét! Figyeljétek meg, hogy viszonyul a fiatal 

hóstáti lány az emberekhez, állatokhoz, a természethez! Rajzoljatok pókhálóábrát, amely 

fontosság szerint súlyozva mutatja be Annuska világának elemeit: a fontosabbak a nevéhez 

közel, a kevésbé fontosak távolabb helyezkedjenek el az ábrán!  

Hasonlítsátok össze az ábrát Vilmoséval! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNUSKA 
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5. A ’föld érzése’ 

 

⁕ Vilmos szerint a hóstáti gazdák és gazdasszonyok értik legjobban a földet, náluk nő a 

legszebb termés. Annuska, a hóstáti lány szövegrészlete alapján gyűjtsd össze, mit jelent a 

föld az embernek, és mit az ember a földnek! Hogyan ápolja Annuska a kertjét, és mit vár 

cserébe a gondoskodásért?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Piaci vevők 

 

⁕ Vilmos szolgálója és Annus is piacra indul. Egyikük vágott virágot, nemesített rózsát, a 

másikuk pedig zöldségféléket árul. Képzeljetek el mindkettejük számára egy-egy vevőt! Kik 

vásárolnak tőlük a piacon? 

 

 

 rózsát vásárol Vilmos kertjéből zöldséget vásárol Annuskától 

neme   

életkora   

anyagi helyzete   

mire kell neki az áru?   

mennyit fizet érte?   

hogyan beszél az árussal?   

ANNUSKA TERMŐFÖLD 
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⁕ Válasszátok ki az egyik vevőt, és írjátok meg képzeletbeli párbeszédét az árussal! Mit 

kérdez, mire kíváncsi? Mit közöl önmagáról? 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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+1 Ismerd meg önmagad! – Eleonóra a tükör előtt 
 
 

Az Omerta mind a négy könyvében fontos szerepet játszanak a testek és a velük kapcsolatos érzetek. 

Kali például rendszeresen öregnek és esetlennek érzékeli önmagát, holott a környezetében élő férfiak 

visszajelzései szerint fiatalos és kívánatos. A mű egyik megrendítően őszinte önvizsgálata, amikor 

Eleonóra a húga otthonában talált tükörbe néz. Apácaként ő inkább tartozik az éghez, mint a földhöz, 

testi jelenlétét esetlennek, gyakran szinte útban levőnek érzi. Életének megpróbáltatásai erős nyomot 

hagytak fizikai valóján.  

 

 

 

 

 

  

 

⁕ Olvassátok el, mit mond Eleonóra a saját testéről! A ferences apáca nemrég tért vissza a 

börtönből, amely testében és lelkében is megviselte. Figyeljétek meg, hogyan érzi magát 

Eleonóra a tükör előtt, majd töltsétek ki a feladatlapot! 
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Eleonóra könyve (részlet) 
 

 
Nem tudom, hová megyek. Lehet, apám egyedül lakik már a házba. Gondolom, Annus 

elköltözött, férjhez ment, mert már gyermeke is van. Csak kétszer írt titokba nekem, hogy van 

gyermeke s férje, de hol lakik, nem írta. Nem is tudtam felelni az üzenetére. Lehet, elfelejtette a 

címet megírni. Vagy félt. Hát akkor fel kell menjek apámhoz a Borháncs utcába.  

A Köves pad végében szállok le, gondolom, megyek a Pata utcán. Megyek gyalog onnét, 

kicsit megszokjam, hogy jövök vissza. Nem hiszem, hogy valaki rám ismer.  

Kell találjak valami helyet, hogy tudjak jelentkezni a milícián. Mert negyvennyolc órás 

papírom van. Addig kell találjak, s mondjam, hogy hol lakok. Ha nem jelentkezek, megmondták, 

mehetek vissza. Megmondták, mi bűnözők maradunk, csak elengedték a büntetést. Számon 

fognak tartani, azért kell jelentkezzünk. Különösen azok, akik csoportosan szervezkedtek, mint 

mi. Ha nem jelentkezünk, megtalálnak s megbüntetnek, lehet, még vissza is visznek.  

/.../  

S melyik a mi földünk? Mert én a mezőt már egyáltalán nem tudom, hogy melyik. Nem 

jártam ott, mióta, legalább tíz éve. Tizenöt is meglehet. Nem azért, nem fogok én már a földdel 

dolgozni, de szegény testvérem, neki csak az van. Ő úgy szereti, igazi hóstáti lány, még büszke is 

rá. Pedig most olyan szép a föld a számomra. Még sose volt ilyen szép. Ahogy itt megyek, a Pata 

utcába is be-betekingetek, hogy lássak egy kertet. Mert a kertek szépen megvannak, nem lehet azt 

bekollektivizálni, az utcát s a házat.  

Csak kapjak ott valakit. Otthon. Hogy befogadjanak, s tudjon nekem is lenni lakáscímem. 

Mert mi csak magánházba lakhatunk már. Rendház nincs, s ha megkapnak, hogy megint együtt 

vagyunk a szerzetestestvérekkel, visznek vissza. Gyülekezésnek számít. S minekünk már sose lesz 

tiszta a múltunk. Meg is lett mondva: ránk vigyázni fognak, tudni fognak mindent, amit csinálunk.  

Kiérek a Pata utca végébe. Uram teremtőm! Micsoda nagy tömblakások arra, ott a Tóközén 

innen, nem is tudom, hogy hívják azt a részt. Épp, mint amiket mutattak a televízióban. Járnak 

mind a nagy gépek, dolgoznak, akkora emeletes tömblakást húznak, amilyet még sose láttam. 

Hány emelet, hadd nézem. Tizenegy! Csak nem magasabb a főtéri templomnál, Szent Mihályról 

elnevezve? Az szemtelenség, ha annál magasabb. Ki van csempével rakva színesen. Ott régen 

mind mező volt, nekünk is, már hogy édesanyának volt ott egy kis darabkája. Hogy is? Az út 

pedig mind keresztekkel kirakva, kétoldalt, mintha halottak volnának temetve, valami háborúból, 

névtelen. Mi lehet az a sok kereszt?  

A Borháncs utca sarkán, ahol összeér a Pata utca vége s Borháncs utca, van egy kő, lapos a 

teteje. Régen megvolt már az a kő. Oda leülök, mert el vagyok fáradva. Kereszt is volt itt 

valamikor, a sarkon, ahogy fordul be az út a mezőbe, szép világoskék fedél Krisztus urunk feje 

felett, szépen kifestve a korpusz. A talpa sincs meg a keresztnek, csak a kő van.  

Erős a nap, fogja, szorítja magához, úgy kell neki az arcom, mert mióta nem ültem én így. 

Hat éve. Éppen most lesz hat éve. Be van téve az ingembe az olvasóm, mert azt elhoztam. Én 

csináltam, de nem szabad kívül hordani. Meglátják, visznek be. Belül kell hordani, az ing alatt, ne 

lássa senki. Nem is veszem elé. Csak mondok egy olvasót a körmeimen. 
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1. Helyrajz 

 

 

⁕ Eleonóra hosszú idő óta ekkor látja magát először meztelenül. Miért éppen most kerülhetett 

erre sor? Először is mérjétek fel a környezeti lehetőségeket! Következtetés alapján 

hasonlítsátok össze jelenlegi helyzetét a korábbi életkörülményeivel!  

 

 

 

 Apácazárda Börtön Annuska háza 

Helyiségek 
   

Bútorok 
   

Emberi környezet 
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2. Lélekrajz 

 

 

⁕ Eleonóra számára nem magától értetődő a teste szemlélése, és meg is fogalmazza az ezzel 

kapcsolatos ellentmondásos érzéseit. A részlet alapján egészítsétek ki a két állítást! 

 

 

Eleonóra helyesnek tartja nézni magát a tükörben, 

mert... 

Eleonóra nem tartja ezt 

helyesnek, mert... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁕ Olvassátok el az alábbi idézetet, amely a görög filozófus, Szókratész nézeteit foglalja össze 

a tükör kapcsán: 

 

“A tükör, ha jól használjuk, morális meditációk eszköze lehet az ember és önmaga között. 

Diogenész beszámolója szerint Szókratész arra bátorította fiatal tanítványait, hogy nézzék 

magukat a tükörben: ha szépek voltak, méltók lettek saját szépségükre, ha pedig csúnyák 

voltak, tanulással megtudhatták, hogyan rejtsék el hiányosságaikat. A tükör az önismeret 

eszköze, amely arra is szolgál, hogy az ember ne téveszthesse össze magát az istenekkel, 

megmutassa az embernek saját korlátait, és így megóvjon a büszkeségtől, fejlődésre 

ösztönözzön. [...] 

Diogenész hozzáteszi, hogy Szókratész tükröt adott a részegek kezébe, akik így meglátták 

bortól eltorzult arcukat. A tükör tehát nem csak a külső, fizikai jegyeket mutatja meg, hanem 

a lélek belső állapotát is.” 

(Sabine Melchior-Bonnet: The Mirror: A History. Psychology Press, 2002. p. 105-107.) 

 

⁕ Vitassátok meg Szókratész állításait! Gyűjtsetek érveket mellettük és ellenük is! 

 

Szókratésznak igaza van, mert... Szókratész téved, mert... 

. 
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3. „Tükröm, tükröm…” 

 

⁕ A tükör vagy a tükörbe pillantó tekintet teszi-e a különbséget?  

Válassz egyet az alábbi tükrök közül, majd Eleonórára és a kiválasztott tükörre vonatkozóan 

válaszold meg a kérdéseket! (egyéni feladat) 

 

1) A gonosz mostoha tükre a Hófehérke és a hét törpe című meséből 

A gonosz mostoha tükre képes megmondani a beletekintőnek, hogy épp ki a 

legszebb a világon. 

2) Nárcisszusz tükre (görög mítosz) 

Nárcisszusz a víztükörben megpillantja magát, és beleszeret saját – tökéletesnek 

látott – tükörképébe. Az elérhetetlenre vágyakozva elsorvad. 

3) Edevis tükre a Harry Potter és a bölcsek köve című regényből 

Edevis tükre a szív legmélyebb kívánságát mutatja meg az előtte állónak. 

 

 

 

Eleonóra tükre 

 -- a választott tükör --- 

 

 ……………………………. 

Hozzásegíti-e a főhőst a 

tükör önmaga 

megismeréséhez? 

  

Mekkora bátorságra van 

szükség a tükörbe nézéshez? 

  

Szerinted megosztaná-e a 

tükörbe pillantás élményét 

valakivel? Kivel? Miért? 

  

 

 


