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Az Omerta 
 

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. 

A műben négy ember meséli el az életének egy fontos időszakát. Mindannyian az 1950-es 

évek Romániájában, Kolozsváron és környékén élnek, részben ismerik egymást, részben nem, 

sorsuk részben összekapcsolódik, részben pedig egymástól függetlenül alakul.  

A vaskos (620 oldalas) kötet négy fejezetből, azaz négy monológból áll. A mű meghatározó 

stílusjegye, hogy a monológok elbeszélőinek-szereplőinek nyelvhasználatát a szerző a 

tájnyelvi jellegzetességeket és a korabeli nyelvet, szóhasználatot imitálva teremti meg. Az 

egymást követő fejezetek főszereplői (az első fejezet kivételével) mindig az előző 

fejezet(ek)ben már megismert vagy emlegetett szereplők közül kerülnek ki. 

A fejezetek: 

Kali könyve: A harmincas évei végén járó széki asszony elhagyja bántalmazó, alkoholista 

férjét, és cselédnek (háztartási segítőnek) áll. Gyereke születik a gazdától, Décsi Vilmostól, 

aki később nem tartja őt magánál, de házat vesz neki, gondoskodik róla.  

Vilmos könyve: A középkorú rózsanemesítő kertész rendhagyó karriert fut be a 

kommunizmusban. A családalapítástól idegenkedő férfi életében szerepet játszó nők egyike a 

fiatal Annuska.  

Annuska könyve: A fiatal kolozsvári lány a kertjét, kis darab földjét művelve, piacozva tartja 

el magát és alkoholista apját. Nővére Eleonóra néven ferences rendi apáca lesz.  

Eleonóra könyve: Az apáca a rend tagjait sújtó börtönbüntetésből szabadulva hazatér 

Kolozsvárra, a húgához, aki időközben férjhez ment, gyerekeket szült. 

 

A monológok a szereplők saját beszélt nyelvváltozatát imitálják, így az elbeszélések a 

nyelviségen keresztül is finoman érzékeltetik az egymáshoz közel élő, mégis eltérő szociális, 

kulturális hátterű emberek világát. Az olvasó számára egyszerre élvezeti forrás és kihívás is 

lehet a belehelyezkedés a saját nyelvváltozatától erősen eltérő szövegvilágba, néhány, 

számára idegen szóval is meg kell ismerkednie, amelyeket a szereplők maguktól értetődően 

használnak, de ezek jelentése többnyire kikövetkeztethető a szövegkörnyezetből. 

A négy könyvből felépülő szerkezet érdekessége, hogy feltűnően nem szimmetrikus, nem 

kiegyensúlyozott, nem zárt. A megjelenített figurák kiválasztásának szándékos esetlegessége 

(miért éppen az ő történetükbe avatódunk be?), a nemük, élethelyzetük, az elbeszélt 

életszakasz kiválasztásának hasonlóképpen szándékolt esetlegessége (miért éppen ez és csak 

ez az időszak van kimetszve a teljes életútból?), az elbeszéléseik terjedelme és egymáshoz 

viszonyított arányai mind-mind a szimmetria, a lekerekítettség, a zártság ellen ható tényezők. 
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A három nő története egyformán 110-120 oldalas, míg az egyetlen férfi elbeszélése 260 oldal 

terjedelmű. A nők közül kettőnek a sorsa viszonylag szorosan kapcsolódik a férfiéhez, a 

harmadiké szinte semennyire. Kali és Annuska legrészletesebben elbeszélt életszakaszának 

határait mintha az jelölné ki, hogy mikor voltak szoros kapcsolatban Vilmossal. A természet 

alakításán dolgozó, a politikai-társadalmi színtéren is aktív szerepet vállaló, alkotó férfit 

mindkét nő monológja centrálisnak, sorsmeghatározónak és viszonyítási pontnak mutatja a 

saját élete alakulása szempontjából. Mindketten alárendelik magukat neki, sőt megoldásokat 

remélnek tőle a saját életük különböző problémáiban. Ennek a központi alaknak az alakja 

válik hirtelen teljesen mellékessé, szinte láthatatlanná az Elenonóra könyvében, amelynek 

beszélője saját vallásos hitét teszi az élete centrumává. Az utolsó fejezet ellenpont és 

rendhagyó epilógus – lekerekítés helyett új dimenziót nyit a megelőző élettörténetek után.  

A mesélés nem visszatekintő jellegű: mind a négy monológ a négy szereplő – az elbeszélt 

életszakasz történéseivel egyidejű – belső beszédébe, tudatába, gondolatfolyamába vezeti be 

az olvasót. Külső nézőpontú elbeszélő egyáltalán nincs, mind a négy fejezet, azaz „könyv” 

kizárólagosan érvényesíti az én-elbeszélő saját nyelvét, nézőpontját, tudását. A regény 

hatásának egyik titka talán a megszólaltatott figurák tudatába való teljes betekintés intenzív 

olvasói élménye. A szerző nem csupán nagy gonddal építi fel az elbeszélők saját nyelvét, 

hanem korlátozás nélkül engedi is őket beszélni: engedi végigjárni a gondolatok gyakran 

kacskaringós útjait, megfogalmazni az átélt élmények függvényében akár ismétlődően is 

előkerülő, őket foglalkoztató témákat. A monológok nyelvi megformálása, a beszéd ezért az 

olvasó számára a külső (és közvetlenül hozzáférhetetlen) objektív valóság melletti 

párhuzamos, belső valóságként (kívülről nézve tulajdonképpen „hallgatásként”)
1
 jelenik meg, 

amely – mivel az olvasón kívül mindenki mással megoszthatatlan – a szereplők magányának 

burka, hordozója. A monológok egymás melletti és egymástól elhatárolt, belső univerzumok 

lakóiként mutatják be az embereket, akkor is, ha a sorsuk bizonyos pontokon összeér.  

 

 

  

                                                           
1
 Az omerta szó hallgatási kötelezettséget jelöl. Maffiakörökben a lebukott, bebörtönzött tagoktól várják el a hallgatást, 

szabadon engedett politikai rabokkal pedig a bebörtönző hatalom írat alá erre vonatkozó kötelezvényt. 
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A szerzőről 

⁕ Tompa Andrea 1971-ben született Kolozsváron, és a gimnázium elvégzéséig ott élt. 

⁕ 1990-ben Magyarországra jött, az ELTE bölcsészkarának magyar–orosz szakán végezte 

egyetemi tanulmányait. Jelenleg Budapesten él. 

⁕ 2004-ben doktorált orosz irodalomból. 

⁕ A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karának docense. 

⁕ 2005 óta a Színház folyóirat szerkesztője, 2015 óta főszerkesztője. Rendszeresen közöl 

színházi kritikákat. 

 

 

Megjelent szépirodalmi művei: 

⁕ A hóhér háza. Történetek az aranykorból (2010) – A regény a főszereplője és elbeszélője 

egy fiatal lány, akinek sok személyes, a szerző önéletrajzából táplálkozó családtörténete a 

hetvenes-nyolcvanas évek Kolozsvárján játszódik. 

⁕ Fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben (2013) – Két fiatal orvostanhallgató, illetve gyakorló 

orvos váltogatott nézőponttal elbeszélt története az 1910-es és 20-as évek Erdélyében. 

⁕ Omerta. Hallgatások könyve (2017)  
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Miért tanítsuk, mit tanítsunk belőle? 

A regény érdekes, élvezetes olvasmány, de hosszú. Márpedig a közös iskolai feldolgozásra 

kiválasztott művek esetében nem elhanyagolható szempont a terjedelem, hiszen az olvasásban 

kevésbé gyakorlott diákokkal is számolni kell. Jelen tanári segédanyag e probléma kétféle – 

akár egymással kombinálható vagy külön is választható – megoldásához ad órai 

felhasználásra alkalmas feladatsort: 

1) Az első fejezet önálló feldolgozása 

Kézenfekvő tanári döntés az, hogy az órai munkához csak az Omerta első fejezetét, a Kali 

könyvét kell elolvasni mindenkinek. Az első fejezet erényeit, erős művészi hatását egyébként 

kritikák és az online olvasói fórumokon megfogalmazott olvasói vélekedések is kiemelik. 

Természetesen érdemes a diákokat továbbolvasásra buzdítani –, a további fejezetek iránti 

érdeklődést a folytatásra vonatkozó sejtések megfogalmazásával, összegyűjtésével lehet 

megtámogatni. A segédlet 7. oldalától ehhez a feldolgozási módszerhez adunk ötleteket. 

2) Részletek közös olvasása, feldolgozása  

Pedagógiai szempontból annak is van értelme, ha a diákok rövid, az órán elolvasható 

részletek segítségével ismerkednek meg a művel. A mű nyelvének megtapasztalása, egyes 

kérdésfelvetéseinek megfogalmazása, néhány motívum ismétlődő felbukkanásának 

megfigyelése részletek segítségével is megoldható –, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy a 

hatásukra minél többen kedvet kapnak az egész mű elolvasásához is. A segédlet 10. oldalától 

ehhez a feldolgozási módszerhez adunk ötleteket.  

Hányadik évfolyamon? 

A kérdés megválaszolásában a fenti döntés meghozatala és a mű tanításához kiválasztott 

kontextus (ld. következő oldal) segít. A segédletben ajánlott részletekkel folyó szövegértési-

szövegfeldolgozási munka bármelyik középiskolai évfolyamon bevethető, bár ha a kötet teljes 

elolvasására szeretnénk buzdítani a diákokat, akkor 10. osztálynál nem ajánlatos lejjebb 

menni. Az első fejezet (Kali könyve) szintén legkorábban 10.-től lehet közös olvasmány. Az 

ajánlott kontextusok elsősorban 11-12. évfolyamos témák közül kerültek ki.  
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Kontextusok 
 

A különböző, valamilyen tematikus, stiláris vagy egyéb kapcsolatba hozható művek egymás 

melletti olvasása többlettanulságokkal szolgálhat, és elősegíti az értelmezői munkát. Tompa 

Andrea regényéhez legalább három kontextus kínálkozik: 

1) Női én-elbeszélő, nyelvi imitáció 

Az Omerta (különösen az első fejezet, Kali könyve) mellé olvasható művek:  

Weöres Sándor: Psyché  

Esterházy Péter: Tizenhét hattyúk  

E művek női elbeszélőire egyaránt jellemző, hogy a mai standard köznyelvtől erősen eltérő 

nyelvet használnak (és ez a nyelv folyamatosan figyelmezteti az olvasót az elbeszélők 

világának másságára, térbeli és/vagy időbeli távolságára), életük egyik meghatározó 

sajátossága, hogy átlépik a nekik adatott konvencionális szerepek közösségileg elfogadott 

határait, valamint sorsuk elbeszélésében nagy szerepet kap a férfiakhoz és a szexualitásukhoz 

való viszonyuk. 

2) Történetek a 20. századi Erdélyből 

Az Omerta mellé olvasható művek: 

Dragomán György: A fehér király 

Bodor Ádám: Sinistra körzet 

A művekben olvasható történetek hátterében egyaránt a romániai kommunista diktatúra és 

annak a közösségi és az egyéni életre gyakorolt hatása áll. 

3) Vidékről városba a modernizáció küszöbén – szociográfiai-társadalomtörténeti 

kontextus 

Az Omerta (különösen az első fejezet, a Kali könyve mellé) olvasható művek: 

Kosztolányi Dezső: Édes Anna (mint vidékről városi vagy városiasodó környezetbe 

érkező nő, cseléd-történet) 

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai (mint szociográfiai értékkel is bíró, 

társadalomábrázolásként is érdekes én-elbeszélés) 

Illyés Gyula: Puszták népe 

Az ’önéletrajz és szociográfia’ téma feldolgozásához jó kiindulópont a Kucserka Zsófia és 

Mozer Tamás által írt Modern és késő modern magyar regények című tanári és tanulói füzet 

Márai–Illyés fejezete. Mindkettő letölthető innen: https://magyartanarok.wordpress.com/12-

osztaly/ 

  

https://magyartanarok.wordpress.com/12-osztaly/
https://magyartanarok.wordpress.com/12-osztaly/
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Az első fejezet:  

Kali könyve 

1. Indulás az ismeretlenbe 

A fejezet tervezett feldolgozása előtt két-három héttel, az olvasást megelőzően végezhető 

feladat. 

 

„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! 

 

 

A megbeszélések után minden csoport egy-egy tagja mutassa be az általuk elképzelt Kalit a 

többieknek! 
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2. A széki mesés asszony és a békási varázsló 

 

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

 

 

A Kali könyve egy mesélő kedvű asszony fejébe, gondolatfolyamába avatja be az olvasót. A 

mesék teljes hosszában átszövik a történetet, segítségükkel Kali értelmezi, magyarázza a 

valóságot, tanulságuk hatással van a főhős döntéseire. A mesék rögzített szabályrendszere 

meghatározza Kali világképét: segítségükkel mondja el, hogyan kellene a dolgoknak 

történniük, illetve milyen lehetőségek közül választhat az ember. Vajon Kali a szökésével 

újraírja-e a mesékből tanult szabályokat? 

 

⁕ 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? 

 

 

3. Szakmai életrajz 

 

⁕ Ha Kali ma élne, álláskereséskor 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? 

 

 

Pl.: Mivel cselédnek általában fiatal lányok állnak, Kali viszont öregnek tartja magát, nem 

biztos, hogy az első sorban fogja említeni a születési dátumát. Ugyanakkor büszke a 

tapasztalataira, a házvezetési és piaci értékesítési képességeire. 

 

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

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

 

 

Ha az osztályból van, aki már olvasta Vilmos könyvét, ezen a ponton érdekes kiegészítésekkel 

szolgálhat (és adott esetben kedvet csinálhat a többieknek is a regény folytatására). Vilmos 

szemében például előny, hogy Kali már nem fiatal, mert az anyja óva intette attól, hogy fiatal 

nőt vegyen a házhoz. 
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4. Életgörbe 

 

⁕ Ábrázold 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). 

 

 

A feladat tanulsága, hogy nem kell mindig egyetérteni a beszélővel! Kali gyakran értelmezi a 

saját helyzetét, de egyáltalán nem biztos, hogy mindig igaza van: például csapásként éli meg, 

hogy Vilmos kertjéből ki kell költöznie egy falusi házba, miközben ugyanez a gesztus Vilmos 

szempontjából (de talán még kívülről nézve is) a gondoskodás jele (ha már nem veszi 

feleségül őt). 

 

Lehetséges megoldás: 

 

 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

férjével él szökés Vilmoshoz kerül falura költözik 

Életgörbe 

Kali szerint Szerintem 
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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 

párhuzamos vizsgálata lehetőséget ad arra, hogy a diákok megismerjék és összehasonlítsák 

kettejük nézőpontját, helyzetét, és valamelyest képet kapjanak történelmi, politikai 

környezetükről. 

  

Az osztály 3-4 fős csoportokat alakít. Minden csoport egy részlet (Kali vagy Eleonóra 

szövege) alapján végzi el ugyanazokat a feladatokat. 
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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)! (a csoportmunka előtti egyéni 

feladat) 

 

 

 

⁕ 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!) 

 

 

A felvázolt útvonal ad keretet a szöveg további értelmezéséhez, ezért fontos, hogy minden 

csoport a saját gondolkodásmódjához illeszkedő térképet rajzoljon. A diákok kreativitásától, 

rajzkészségétől függően a térkép lehet egy sematikus ábra, de akár egy részletekben gazdag 

rajz is: a lényeg, hogy segítségével a szöveg minél több eleme vizuális ábrázolást kapjon. 

A megszületett munkákat a csoportok mutassák meg egymásnak. 

 

 

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! 

 

 

A regény mind a négy elbeszélője sajátosan önmagába zárt hangon szólal meg. Az olvasó 

csak azt érzékeli a körülöttük lévő világból, amit a beszélők megosztanak vele. A feladat segít 

megfigyelni, hogyan szelektál az elbeszélő figyelme, mit tart fontosnak megemlíteni, és mit 

nem. Fontos, hogy a diákok minél több érzékszervhez gyűjtsenek érzeteket. Milyen szaga lehet 

a Csukás-tónak? Milyen hangja az építkezésnek?, Stb… 

 

Kali számos érzetről említést tesz (például lábremegés, az állatok csendje, a hajnali sötét), de 

még több van, amire csak következtetni lehet (például ahogy felkel a nap, egyre több lesz a 

fény és a meleg). Eleonóra történetében az érzékek tompasága, a börtön sivár világa után a 

fények, az illatok szokatlanságára és zavaró bőségére lehet következtetni. Különösen szép 

jelenet, ahogyan Eleonóra a kőre leülve a nap melege felé fordítja az arcát.  
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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! 

 

 

Lehetséges megoldás: 

 Kali története Eleonóra története 

Honnan indul? hazulról szökik börtönből 

Hová tart? maga sem tudja biztosan, csak el 

otthonról 

haza, az apja házába 

Környezet falusi környezet, természeti táj egyre városiasodó közeg (toronyházak, 

építkezések a valaha volt mezők helyén) 

A beszélő társadalmi 

helyzete 

A szökés miatt arra számít, hogy a 

közösség kiveti magából. 

Közösségét (a szerzetesrendet) betiltotta a 

politikai hatalom. A társadalom nem 

fogadhatja be. 

Miért kelt útra? apa és férj elől menekül börtönből szabadul 

Milyen a beszélő 

nyelvhasználata? 

Mennyiben jellemzi a 

lelki állapotát?   

Mesékben értelmezi a helyzetét, 

hosszú hasonlatok, bonyolult 

gondolatmenetek jellemzik beszédét.  

Energikus, bár zaklatott. Humoros. 

Fáradt, rövid mondatok, kimerült, 

kiszáradt észlelés jellemzi a stílusát. 

Testi érzetek fáradtság, lábremegés kimerültség, testi esetlenség 

Miért áll meg, hol tart 

pihenőt?  

Lebucskázik egy dombon, a 

bokorban fennakad, nem viszi a 

lába. 

Elbódítja a nap melege, leül a sima kőre, 

ami valamikor egy kereszt talpa volt. 

Milyen lelki támasza 

van? 

mesék rózsafüzér  

mindkét szereplő a kész nyelvi formák ismétléséből, újramondásából tud erőt 

meríteni!  

Milyen jövőképe van? Bizonytalan, de előre tekintő, 

megoldást kereső. Jobb jövőben 

reménykedik (hiszen ezért szökik). A 

szökéssel egyúttal pontot tesz a 

házassága végére. 

Belenyugvó, sodródó, üres. A múlt nincs 

lezárva, a hatalom továbbra is politikai 

bűnösként tekint az apácára, a szerzetesi 

kötelékek nincsenek felbontva. Eleonóra 

nem tud se továbblépni, se vissza. 

  

A táblázat kitöltése után az osztály közösen megbeszéli a feladat megoldását. A Kali- és az 

Eleonóra-részletet feldolgozó csoportok ismertetik egymással az eredményeiket, és kiegészítik 

saját táblázatukat a másik szövegről szóló állításokkal. 
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További kérdés- és témajavaslatok a közös beszélgetéshez: 

 

1. Milyen a két hősnő viszonya a földhöz? Mindketten földművelő családból 

származnak, vagyonuk elsősorban a termőföld. Vajon miért nem említi Kali a saját 

földjét, amikor elmenekül otthonról? Hogyan éli meg Eleonóra, hogy a családi 

földeket államosították, és toronyházakat építenek a helyére? 

Feltűnő, hogy Kali minden természeti tereptárgyat egy ismerős birtokaként 

nevez meg (pl. nem „domb”, hanem „Demeter Andris bá dombja”). Minden 

valakié, mindennek gazdája van. Az határozza meg a falubeliek identitását, 

hogy birtokuk van – mi lesz velük föld nélkül? Érdemes összevetni Kali 

világlátását az Eleonóra szövegéből megsejthető kommunista valósággal, a 

földek államosításával. 

 

2. Milyen a férfiak és a nők társadalmi helyzete? 

Mindkét főhős konfliktusos kapcsolatban van a családja férfi tagjaival, akik 

láthatóan hatalmi helyzetben vannak a nőkkel szemben. Kali házassága előtt az 

apjának, házasság után pedig férjének van kiszolgáltatva. Az apácának álló 

Eleonóra átmenetileg kikerül ebből a fajta függőségből, de az apácarend 

feloszlatásával az apjához kell visszatérnie (akiről nem tudja, hogy már 

meghalt). Mit kockáztat egyikük és másikuk? Milyen társadalmi megítélésre 

számíthatnak, miután elérik úticéljukat? 

 

3. Mesék és imák – eszközök a valóság értelmezésére, menekülőút és lelki támasz. 

Kali mesék segítségével értelmezi saját helyzetét, Eleonóra pedig repetitív 

imákkal próbálja túlvészelni az otthontalanság bizonytalan, átmeneti időszakát. 

Milyen mesék kerülnek elő Kali beszámolójában, és hogyan segítenek ezek 

megérteni az asszony tragédiáját? Eleonóra szerzetesrendje a rózsafüzért a 

betiltás előtt „koszorúban”, körben ülve imádkozta, vagyis a csendes ima a 

közösség hiányát, Eleonóra nagy magányát is hangsúlyozza. 

 

4. Mi derül ki a politikai-társadalmi háttérről a két részlet alapján?   

Kalinál Juhos Sári történetében felsejlik a nemzetiségek (románok és 

magyarok) együttélése körüli konfliktus. Eleonóra helyzetét teljesen áthatja az 

elbeszéléséből kirajzolódó diktatúra. 
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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? 

 

 

Az ismételt visszatérés a térképhez lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy a többiek 

tapasztalatait is összegezve újra rátekintsenek Kali és Eleonóra helyzetére, és a 

hangulatjelzések segítségével saját értelmezésük és ízlésük szerint véglegesíthetik az 

útvonalról készült ábrát. 

Hangulatjelzésnek lehet használni különféle emotikonokat (szmájlikat), vagy akár a színkör 

hidegebb és melegebb színeit is. 
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Vilmos és Annuska világa 
 

 

A kötet két középső könyvéből vett részletekben két nem mindennapi karakter belső 

monológja ad lehetőséget a diákoknak az önálló szövegelemzésre. 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.  

 

Az ábrák ismét csoportmunkában készülnek, de ezúttal minden csoport mindkét 

szövegrészletet olvassa. 

 

A feladatok első csoportja Vilmos szövegére, a második csoportja Annuska szövegére 

vonatkozik.  
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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! 

 

 

 

Az ábra csoportonként eltérő lehet, de mindenképp megjelennek rajta a rózsatermesztés 

különböző aspektusai – a “virág érzése”, illetve a nemesítés tudománya, a tudomány 

szereplői, intézményei. Érdemes megbeszélni a diákokkal, hogy a részlet alapján nem lehet 

következtetni a magánélet szereplőire, családra, párkapcsolatra. A névvel említett férfiak a 

kulturális (és talán a tudományos) élet jelentős személyiségeinek tűnnek. Ők a cseléddel 

(Kaliva, a „széki nénivel”) összefüggésben jutnak Vilmos eszébe. Kali Vilmos szerint olyasmit 

tud, amit nem lehet megtanítani az egyetemen, másfelől viszont sejtelme sincs az ott tanulható 

tudományról. A részlet alapján Vilmos egy tág világlátású, ugyanakkor szociális értelemben 

zárkózott embernek tűnik. 
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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 

 

 

A kreatív írásgyakorlat segít megfigyelni a virág észlelésének különböző módjait. A rózsa a 

művészettörténet és az irodalom egyik leginkább jelentéssel telített motívuma. Szimbolikus 

jelentősége mellett praktikus kertészeti szempontok, a növény felépítését, tüskéinek és 

szirmainak számát firtató vizsgálódások,  tudományos (biológiai) kérdések vagy akár az 

illóolajok előállításához nélkülözhetetlen kémiai tulajdonságok is megfogalmazhatóak. 
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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! 

 

 

 

Lehetséges megoldások: 

kérdés válasz példa 

Ki dönt arról, mik az 

ember “nemes” 

tulajdonságai, amelyek 

szaporításra méltók? 

Ilyen döntés meghozásához hatalomra 

van szükség. Az egyes példák különböznek 

abban, hogy a hatalom honnan származik, 

de mindig erős ideológiai támogatottság 

áll mögötte. 

Magneto (X-Man), aki holokauszt-

túlélőből lett világuralomra törő 

főgonosz, hirdetve a mutánsok 

felsőbbrendűségét 

Mi lesz azokkal, akiket a 

döntéshozók nem 

tartanak szaporításra 

méltónak? 

Kegyetlen sors, többnyire halál vár rájuk. Voldemort elmélete az 

“aranyvérű” varázslókról és a 

muglikról 

Hogyan éli meg a 

rendszer működését az, 

akit “szaporításra 

alkalmasnak” találnak? 

Sorsuk adott esetben hasonlóan kegyetlen. Fredé története A szolgálólány 

meséjében 

 

 

A beszélő által mellékesen érintett probléma elvezet a szöveg szoros vizsgálatától, felvetése 

mégis hasznos lehet. Figyelemreméltó, hogy a genetikai növénynemesítéssel foglalkozó 

Vilmos maga hozza szóba a kérdést. Az órán a történelmi ismeretek (Mengele működése a 

náci koncentrációs táborokban, illetve a Lebensborn program) említése mellett a diákok 

saját, akár a populáris kultúra területéről származó tapasztalatai kerülhetnek így elő (pl. A 

szolgálólány meséje, a Fekete tükör, az evolúció következő fázisaként megalkotott 

szuperhősök vagy a Harry Potter könyvsorozat náci elvekkel rokonítható eszméket valló 

főgonosza). A huszadik századi történelmi traumák okán a téma gyakori elem a filmekben és 

sorozatokban, és a példák minden esetben az ideológiai rendszer túlhatalmát mutatják be az 

egyén felett.  Ennek megállapítása pedig visszavezet a regényhez, hiszen az ötvenes évek 

kommunista diktatúrája és totalitárius társadalmi rendszere nem független attól, ahogy a 

huszadik században megváltozik a világban az ember természethez fűződő viszonya.  
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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 „világhálója” szűkebb a társadalmi, politikai ismeretek tekintetében, mint Vilmosé, 

viszont gazdagabb a személyes érzelmi feltöltöttsége. Megjelenik rajta az 

alkoholproblémákkal küzdő apa ambivalens alakja és a lány háziállataihoz, kerti 

veteményeihez fűződő – szinte emberi kapcsolatokat helyettesítő – viszonya. Annuska 

magányossága mögött felsejlik az anya hiánya. A felnőtt apa tehetetlensége, alkalmatlansága 

éles kontrasztban áll a gyereklány önállóságával, a ház körüli élőlényekről gondoskodó, 

szeretetteljes kapcsolatával. 
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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?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hóstáti földművesek a gondos öntözéssel, trágyázással, aprólékos munkával képesek kis 

alapterületű földeken is nagy terméshozamot elérni. A hóstáti életforma alapját a földdel való 

szoros együttműködés, kölcsönös egymásrautaltság adja. Ha a szöveg feldolgozása előtt az 

osztály már foglalkozott Eleonóra történetével, itt ismét előkerülhet a földek államosításának 

kérdése, hiszen föld nélkül a hóstáti Annuska az identitásának alappillérét veszíti el. 

 

  

ANNUSKA TERMŐFÖLD 
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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?   

 

 

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

kérdez, mire kíváncsi? Mit közöl önmagáról? 

 

 

A kreatív írásfeladat a két szereplő világának, társadalmi helyzetének különbözőségét segít 

feltérképezni, miközben a szemfüles diákok a hóstáti öntudat jeleit is becsempészhetik a 

párbeszédbe – hiszen Annuska büszke rá, hogy az ő zöldsége kiváló minőségű, válogatott áru, 

ellentétben a szövetkezeti áruház satnya felhozatalával. Meg is kéri az árukat (4 lej egy 

csokor), amíg Vilmos szerényen csupán 1 lejért kínálná a különleges, nemesített rózsát. 
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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. Mivel az idézet egy idős (legalábbis a tizenévesek szemében) és elgyötört női 

test leírását tartalmazza, feldolgozása érett, nyitott szemléletű csoportokban javasolt. 

 

Kamaszként a test átalakulásával, az önmegismeréssel és az önelfogadással kapcsolatos kérdések 

halmozottan aktuálisak, és bátorság kell ahhoz, hogy valaki filterek, retus, photoshop nélkül is szembe 

merjen nézni a saját képmásával – különösen a közösségi képmegosztó alkalmazások korában, amikor 

olyan kézenfekvő és egyszerű egy önarcképet a regnáló szépségideálhoz igazítani. Felismerni 

Eleonóra bátorságát – és ugyanakkor érett szemmel tekinteni a test öregedésének, betegségeinek 

jeleire – diákpróbáló feladat. A szövegrészlet közelebb segít nem csak az apáca helyzetének 

megértéséhez, de a tükörbe nézéssel kapcsolatos kulturális jelenségek tágabb értelmezéséhez is. 

 

 

 

 

  

 

⁕ 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!  

 

 

 

Lehetséges megoldás: 

 Apácazárda Börtön Annuska háza 

Helyiségek közösségi helyiségek, imaterem, 

templom, ebédlő, hálóterem 

cellák, 

udvar 

magánszobák, konyha, 

családi ház 

Bútorok szegényes, funkcionális, 

szakrális 

alig takaros, tükrös szekrény 

(!) 

Emberi 

környezet 

szigorú hierarchia, közösségi lét szigorú 

felügyelet 

család, magánélet, 

egyedüllét lehetősége 

 

Mivel a szöveg több szempontból is nehéz kérdéseket feszeget (Eleonóra dilemmái a testtel és 

a meztelenséggel kapcsolatos vallási és kulturális hagyományokat, tabukat érint), érdemes a 

szöveg vizsgálata felé egy semlegesebb kérdés felől közelíteni. A beszélő környezetének 

vizsgálata még nem veszi igénybe túlságosan a diákokat, nem visz közel magához a testhez, de 

Eleonóra múltjának és jelenének felmérése mozgósítja a kreativitásukat és empátiájukat.  

 

 

Kérdések a közös megbeszéléshez: 

1) Lehetett-e Eleonórának korábban lehetősége rá, hogy egyedül szemlélje magát a tükör 

előtt? 

2) Milyen tényezők akadályozták meg eddig? Most mi ad rá lehetőséget? 
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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! 

 

 

Lehetséges megoldás: 

Eleonóra helyesnek tartja nézni magát a tükörben, 

mert... 

Eleonóra nem tartja ezt 

helyesnek, mert... 

Eleonóra római katolikus apáca, hite szerint Isten 

minden embert a saját képmására teremtett. 

Következésképpen önmagában, a saját elgyötört 

testének tükörképében is Isten jelenik meg. 

 

Az embernek nem feladata, hogy a 

teste látványával foglalkozzon, 

„nem test szerint kell élni”.  

Isten gyönyörködjön a testben, ne 

az ember. 

 

 

 

⁕ 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... 

.  

 

Szókratész felhívja a figyelmet az önmegismerés fontosságára, és arra az összefüggésre, 

amely az ember fizikai kinézete és lelki állapota között lehet. A diákok várhatóan vitatni 

fogják, hogy a tanítványok feladata lenne törekedni a szépségideálnak történő megfelelésre. 
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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? 

  

 

A szövegek összehasonlítása révén a diákok a tükörbe pillantás különböző okairól, az 

önmagunk látásával és láttatásával és megismerésével kapcsolatos vágyakról, kihívásokról 

gondolkodnak. A varázstükrökről szóló történetek természetesen elsősorban a tükörbe pillantó 

szemhez vezetnek el. A diákok megfogalmazhatják a tükörbe nézés kiszolgáltatottságának és a 

látás manipulálhatóságának élményét. 


