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környékére kalauzolja el a megszólított Másikat, a pásztázó leírás 
egy-egy részletet emel ki, melyeket néhány történettöredékkel 
kapcsol össze. Minden kép az otthontalanságról és a gondozat-
lanságról árulkodik, mutatva a beszélő végzetes magányát, me-
lyet a Másik sem tud feloldani: „legszívesebben beléd bújnék, / 
mint egy féreg a bőr alá, / beledermedve a zsír csendjébe.” (11)

Az apa alakjával több vers is számot vet (Koravén árnyék, 
Szíj), közülük is az egyik legizgalmasabb az Átrium címet vi-
seli. A szöveg az identitás problémájához is visszacsatol, arra 
figyelmeztet, hogy az identitás öröklött minták és szokások so-
kaságát tartalmazza, végképp kétségessé téve az individuum — 
mint egyén — létezését: „Mennek inni. Apa és én. Nem látja 
senki, / egyik se sejti, hogy a másik — mindenki / inni megy.” 
(43) Az ivás értelmetlen, rítusszerű ismétlődése keserűséggel 
és szótlan fájdalommal terhelt sorsokat jelenít meg, akik a vál-
tozás reménye nélkül jutnak el ugyanazokhoz a helyzetekhez, 
tettekhez. 

A költői képektől terhelt versek mellett találunk néhány egé-
szen másfajta dikciót megvalósító művet, „amelyek szigetszerűen 
állnak a ciklusokra nem tagolt kötetben”.4 A szenvtelen, szinte 
lexikonszerű leírások nem tartalmaznak fölösleges eufemizálást 
vagy esztétizálást. Ilyen A szív hamvad el, mely a krematórium 
üzemelésének pontos leírását nyújtja, a szív kitüntetettségét úgy 
őrzi meg, hogy a hagyományos jelentéseit (érzelmi központ és az 
ember metonimikus jelölője) nem törli el, de egészen máshon-
nan, az elégés, a teljes megsemmisülés felől közelíti meg: „A többi 
izom és szövet / rég elhamvadt, amikor az életünkben rengeteget 
/ dolgozó izomdarab még izzó csomóként / pislákol a kemencé-
ben.” (51) A halál vagy a test szenvedésének tárgyilagos leírása 
megszünteti az énről való beszédet, megnyugszik a közlés, mint 
ahogyan például a maják testpreparálási és plasztikai beavatkozá-
sait taglaló Nemzeti dal soraiban: „Amint a / fogacskák kinőnek, a 
papok csontfúrókkal apró lyukakat / vájnak az ínybe. Ettől fogva 
a fogak merőlegesen nőnek, / kimerednek a szájból, és amint be-
gyógyultak, a nyílásokba / színes maltert nyomnak.” (79) A maja 
király halotti maszkján tükröződő érzelmek definiálhatatlansága 
kellően eltávolítva, de ugyanúgy az identitás és a szerepváltogatás 
kérdéseit feszegeti, mint az olykor keresetlen közvetlenséget eről-
tető művek. A kötetzáró Szerelem is ebbe a verscsoportba sorol-
ható, melyben egy mélytengeri halfaj különös párzási szokásáról 
olvashatunk. A megtermékenyítés során a hím beleolvad a nős-
tény testébe, „új végtagja lett”, halál és születés oszcillációja gond 
nélkül helyezhető át az én és a Másik azonosulásának vágyába, 
melyek kudarcáról számoltak be a korábbi versek. Itt viszont már 
„állagukból feloldódnak a nyelvtani személyek” (91), folytathatat-
lanná és így fölöslegessé téve a megszólalást.

Tolvaj Zoltán első két kötetének poétikai megoldásaihoz 
képest látványos ellépést mutat a Fantomiker, a Törésteszt meg-
jelenése óta eltelt tíz év alatt rengeteg szöveg keletkezett, melyek 
összerostálása valószínűsíthetően hatalmas szerkesztői munkát is 
jelentett.5 Az igazán fontos kérdés azonban inkább az, hogy mire 
jut ez a nyelvi teremtő erő egy önmérsékletre törekvő attitűddel, 

és a lírai sűrítettséget vagy éppen a tárgyilagosságot preferáló 
szándékkal. Gyaníthatóan sokan kíváncsiak lennénk egy ilyen 
Tolvaj-kötetre.

Terék Anna harmadik verseskötete a szenvedés hangjait szó-
laltatja meg, nők beszélik el a veszteségekkel átitatott életüket, 
ám a cím sugallata szerint csak a halál után kapnak szót, mint-
ha addig némaságra lettek volna ítélve. A női lét és a némaság, 
valamint a passzivitás és a kiszolgáltatottság sztereotipikusan 
összejátszhatók, s nem véletlen, hogy az eddigi kritikákban is 
hangsúlyt kapott annak kiemelése, hogy ezek a hangok vala-
miképpen sajátos nézőpontból és kiszolgáltatott helyzetükből 
tudnak a szenvedésről beszélni. A Halott nők azonban mégsem 
tipikusan női történeteket tár elénk, úgy gondolom, hogy a 
szerző ennél többre vállalkozott. Még akkor is, ha előkerül a 
hagyományos néma, szinte kiszolgáltatott menyasszony-sze-
rep, vagy az a párkapcsolati dinamika, ahol az asszonynak ke-
vesebb szó jut. (Jelena) A női hangok megszólaltatásával ugyan 
bizonyos kereteket szab a szerző, ám a szenvedés és a kiszolgál-
tatottság itt nem a női attribútum sajátja, éppoly kiszolgálta-
tottnak tűnnek fel a gyerekek, férjek, szeretők, idősek és fiata-
lok — a szenvedés hangjai mögül pedig a kötet meghatározó 
részében a háború zaja morajlik fel.

Öt történet szerepel a könyvben, amelyek nem csak egymás 
mellett, hanem egymásra íródva, párbeszédet képezve jelenítenek 
meg mozaikszerűen, kissé elsatírozott határvonalakkal, de még-
is konkrétan főként kelet-európai, volt jugoszláviai területeket 
és a ’90-es évek délszláv háborúinak eseményeit. A történeteket 
sokszor a halott nő utólagos elbeszélése adja, akad olyan szöveg, 
amely egészen konkrétan az öngyilkosságra való visszaemléke-
zéssel indít. (Jelena) Noha más versegyüttesek esetében mintha 

a lírai én még életében is megszólalna (Maja, Judit), miközben 
ezek az életterek mindig zártnak, korlátozottaknak tűnnek, vagy 
a háborús körülmények vagy magánéleti nehézségek miatt. Az 
egyes összefoglaló címek alatt — amelyek általában női nevek — 
rövidebb verstöredékek vagy alcímekkel jelölt versek találhatók, 
amelyek ugyanakkor szoros egységet képeznek, és így alkotnak 
nagyobb versegységeket.

A kötet összetartottságát jól mutatja, hogy nevek, személyek 
ismétlődnek az egyes szöveg-együttesekben. Ez az ismétlés legha-
tározottabban az első, Jelena és a harmadik, Maja című versekben 
fedezhető fel, amikor ugyanaz a férfi az első szövegben leginkább 
édesapaként és áldozatként, a másikban viszont erőszak elköve-
tőjeként jelenik meg. Az egy személyben megjelenített áldozat és 
elkövető ellentmondásos létmódja azzal együtt is élesen érzékel-
hető, hogy Jelena is tisztában van apja tettével, s tulajdonképpen 
nem is próbálja felmenteni: „Csak úgy főbe lőtték, térdre állítva, 
/ mert / az én apukám / puskatussal / kiverte egy bosnyák kis-
lány / huszonnyolc fogát.” Az idézetből az is látható, hogy Terék 
szövegei rendkívül rapszodikusan tagoltak, a sortörések azonban 
komolyan átgondoltak, és többek közt ennek következtében a 
szövegek rendkívül drámai felépítéssel bírnak. Megrázó hatású, 
hogy egyetlen rövid mondatban a puszta áldozati szerepben lévő 
karakter a legsötétebb kegyetlen elkövetővé válik, például az apa, 
„aki fel tudott emelni minden / nehéz bőröndöt, / aki fel tudott 
emelni engem / a feje fölé és úgy forgatott”— ezt az ellentétet a 
mondat felépítése és a sorok tagolása pedig még inkább kiemeli. 
A „mert” egyetlen sorban állva közvetlen a „csak úgy” alatt rög-
tön érvényteleníti a mondat felütését, hiszen nem ok nélküli a 
kivégzés, majd a mondat második fele még további négy sorban 
a halogatás retorikáját valósítja meg, a tényleges cselekedet az 
utolsó két sorban fogalmazódik meg. Az áldozat és az erőszakte-
vő ellentmondása, illetve annak az abszurditása, hogy egy arccal 
rendelkező, szeretett személy tehet ilyet, szintén élesebben lát-
szik, ha Maja oldaláról is olvassuk a történetet, ahol az elkövetők 
arctalansága mintha valami könnyebbséget jelenthetne: „Jobb 
lenne majd hátulról, / hogy közben ne kelljen / néznem őket, 
szép sorban, mindet egymás után.”

A fenti szövegrészletek nem csak azt mutatják meg, hogyan 
találhatunk rá ugyanazon történetekre az egyes szövegekben, 
hanem Terék Anna nagyon konkrét és letisztult nyelvhasznála-
tát is jól példázzák. Versei szikárak, a történetek elbeszéléséből 
fakadóan sokszor a próza felé mozdulnak, amelyet azonban jól 
ellensúlyoz a sűrítettség és a töredezettség, ami a zaklatott be-
szédmód megidézése mellett a szövegek lírai oldalát domborít-
ja ki. A kötetben a halál nem metaforákba öltözve jelentkezik, 
hanem nyersen és konkrétan: a gázsütőben, a szexuális erő-
szakban, a lőtt sebben, az akasztásban, a tengerbe fúlásban. A 
halál kendőzetlenül ábrázolt változatainál azonban csak az élet 
szenvedései tűnnek elviselhetetlenebbnek, ám a lírai beszédhely-
zet ebből a szempontból csapdát teremt, hiszen hiába tűnik a 
halál a megkönnyebbülés lehetőségének, ha a megszólaló han-
gok olyan nőké, akik halottként is életükről beszélnek. Ennek 

a beszédhelyzetnek, a lecsupaszított nyelvhasználatnak és a lírai 
fragmentáltságnak összhatásaként sötét és reménytelen atmo-
szféra áll elő, ahol a karakterek kitörési lehetőségek és megoldá-
sok nélkül maradnak.

A töredezettséget mint lírai eszközt és mint a beszédhelyze-
tek drámai fokozását elősegítő technikát érdemes hangsúlyozni 
Terék kötete kapcsán. Egyrészről kihagyásokkal és az időrend 
megbontásával él, másfelől pedig az egyes mondatok sűrített-
ségével és fragmentációjával éri el a néhol rezignált, máshol 
zaklatott, vagy éppen a tompa megszólalásmódokat. Ekképpen 
minden megszólaló saját hangon beszél, ami talán a legélesebben 
a Maja című szövegnél érhető tetten, mivel ez a versegyüttes egy 
kislány beszédmódját imitálja. A gyermeki látásmód következté-
ben a tragédiák és a háborús környezet ellenére mintha megma-
radhatna a játék, a képzelet és még az engedetlenség lehetősége 
is: a törött üveg a gyöngyökkel azonosul, a taposóaknára lépő 
testvér halála bűvész trükk, és pofont kap, aki a hegy felé, és ezál-
tal a lövések felé néző szobába bemerészkedik. Talán éppen azért 
tűnik az egyik legmegrázóbb darabnak, mert a gyermek szem-
szöge minden lehetőséget megragad, hogy a háborút kimozdítsa 

4 Vigh Levente, Formavesztés, ösztönkárosulás, Szépirodalmi Figyelő, 2017/4, 107.
5 „Az első kötetterv kb. 330 oldalnyi volt. Azt farigcsáltuk le a JAK-füzeteket 
évek óta szerkesztő Balajthy Ágnessel és Borsik Miklóssal.” Tolvaj Zoltán: Ka-
méleoni tükrözés és random memóriaolvasás, Litera.hu, 2017. 06. 27., elérhető: 
http://www.litera.hu/hirek/tolvaj-zoltan-interju.
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a felnőtt értelmezési keretekből, amihez az is hozzájárul, hogy a 
felnőttek is igyekeznek a gyerek felé nyugalmat sugározni. Így 
születik meg az egyik legellentmondásosabb hasonlata is a kötet-
nek, az állandó bombázás — a dörgés — az anyaméhben foly-
tonosan hallható és a magzatnak biztonságot nyújtó szívveréssel 
kerül párhuzamba. (Maja, Szarajevó) Terék Anna ezzel a hason-
lattal nem csak az élet kezdetét és végét kötötte egybe, hanem 
az anyát és a háborút is egymás mellé helyezte. Ez önmagában 
is szokatlan párhuzam, de a női hangoknak és a kötet címének 
a fényében még inkább felhívja magára a figyelmet, noha ez a 
gondolat nem igazán tér vissza a további szövegekben.

A korábban a mondatszerkesztés kapcsán említett törede-
zettség, illetve a törés és a szilánkok azonban motivikus szinten is 
megjelennek a Halott nők történeteiben: „Egészen apró / részek-
re szakadtam / belülről. Mint a szilánkok, / szúrják a keringés-
ben / a szívem, ha az oldalamon / fekszek.” (Szibéria) „Egészen 
apróra tud törni az ablaküveg […] tele lenne a járda / szétgurult 
üveggyöngyökkel […] ripityára / törnek a csuklóim […] kiver-
hetik a fogaimat. / Amilyen sorrendben kinőttek. / Gyöngysor.” 
(Maja) „Apám álmai úgy törtek össze / mint mikor / a vékony 
falú poharat / a konyhakőre ejti az ember. […] És én fekszem 
ezeken a szilánkokon.” (Szilánkok, Judit) „Ülünk a szélben. Szi-
lánkokra töri a víz a napot.” (Sziget) A törés és a szilánkok leg-
többször a halál közvetlen közelében megjelenő motívumok, de 
akadnak olyan szövegek is, amelyekben az identitás töréseit vagy 
sérelmeket jeleznek a szilánkok. Nem meglepő, hogy a törede-
zettséget motivikusan és mondatszerkesztésében is megjelenítő 
kötetet Antal László absztrakt és montázstechnikájú illusztrációi 
egészítik ki, amelyek közül főként azok működnek jól, amelyek 
valóban utalásszerűen mutatnak vissza egy-egy szövegrészlet-
re. Az illusztrációk, akárcsak a szövegek, bizonyos részleteket 
kiemelnek, másokat csak épphogy, odavetetten ábrázolnak: a 
nagymama kezében a kés azért olyan fenyegető, mert eltúlzott 
méretű a kakas megjelenítéséhez képest, az akasztott testek ese-
tében a kitört nyakak pedig ábrázolás hiányában is láthatók.

Fontos kiemelni, hogy Terék Anna nem csak nőket szólaltat 
meg a kötetben. A Halott nőkben végig jelentős szerepet kapnak 
a férfiak, tragikus sorsaik éppúgy láthatóvá válnak, mint a női 
hangoké, sőt igen összekötötten működnek ezek a tragédiák. 
Az apák összetört álmai ágyaznak meg lányaik szerencsétlensé-
geinek (Judit), vagy alkoholistává, erőszak elkövetővé, áldozattá 
váló apákkal találkozunk (Szibéria, Jelena), kisfiúkkal, akiket a 
háború előtt részeges apjuk kínoz, majd lőtt sebük okozza halá-
lukat, vagy taposóaknára lépnek, esetleg félárvák lesznek (Jelena, 
Maja, Sziget), szeretők, akik rettegnek, férjek, akiket megcsal-
nak. (Szibéria, Sziget)

Az utolsó, Sziget című szöveg második részében — Gašpar 
— azonban nem csak a női perspektíván keresztül láthatjuk a 
férfiakat. A megcsalt és megözvegyült férj kap hangot, így az 
ő szemszögével is kiegészül az előzőleg már női hang szűrőjén 
keresztül elénk tárt történet, illetve a nő halála utáni állapo-
tot rendhagyó módon itt az élve maradt férj közvetíti. Gašpar 

amellett, hogy felesége hiányáról és félárva kisfiuk szenvedése-
iről számol be, arról a keserű féltékenységről is tudósít — leg-
inkább a feleségét megszólítva —, amelyet a halott asszony és a 
név és arc nélküli szerető kelt fel benne. Egyedüllétében pedig 
egyetlen részeg, piaci halász tekintete ad neki megnyugvást: „Ez 
a szakállas halász lesz / az első új lépés: / ezentúl minden nap / 
biccentek majd neki, / a szemébe nézek, / belé kapaszkodok, 
/ hogy ő tartson meg / ebben az özvegy /életben.” A két férfi 
közti szolidaritást és a halász megnyugtatónak ható — de talán 
éppen a nyugtalanság és a bűntudat kettősével felruházott — 
tekintetének értelmezését az olvasó számára meghatározza az a 
Gašpar számára nem hozzáférhető tudás, hogy éppen e halász 
volt a feleség szeretője, így a féltékenység és a túlélés is ugyan-
ahhoz a személyhez köthető. A szövetség és a szembenállás a két 
férfi kapcsolatában már-már túlzásnak is tűnhet, mintha ezzel a 
szöveg valamelyest klisés megoldáshoz nyúlna. Ám nagyon lé-
nyegesnek tűnik, hogy a kötet egy férfi megszólalóval zárul, aki 
felesége hiányát képtelen feldolgozni, így a halott nő nem csak 
a síron túli megszólalásában, de mások által, a hiányérzetben is 
jelen van.

Terék Anna kötetében megrázó történetek követik egymást, 
mindig új hangokat és aspektusokat hordozva, ugyanakkor 
egyszerre nagyon egyenletes kivitelezéssel. A letisztult nyelvezet 
eredménye, hogy az olvasóban először mélyebb benyomást tesz-
nek az elbeszélt történetek, és csak az újraolvasások folyamán tá-
rulnak fel olyan poétikai, mondatszerkesztési megoldások, ame-
lyek révén a versek témáikon túl is dramatizáltakká válnak. Nem 
könnyű olvasmány a Halott nők, s azt sem lényegtelen megem-
líteni, hogy az olvasás során a megrázó történetekkel hamar te-
lítődhet az ember, így egy-egy ponton felébred az a gyanú, hogy 
talán túlságosan sűrű lett a kötet. Ugyanakkor nem feledhető, 
hogy ezt nem túlzásokkal éri el a szerző, nem önjáró kegyetlen-
ségek tűnnek fel az egyes versekben, hanem a tragikus sorsok 
egymás mellé rendezése válik az olvasás során megterhelővé. A 
Halott nők erős kötet, amely nem csak a befogadó számára nyújt 
kihívásokat, de a szerző elé is komoly feladatot állít a folytatás 
tekintetében.

Fehér Renátónak a szintúgy a Magvető által gondozott első 
könyve, a Garázsmenet (2014) eléggé jól szólt, több mint ígéretes 
kötetdebütálás volt, s hogy a kedvező fogadtatás alapvetően nem 
hozza a legkönnyebb helyzetbe a folytatást, arról maga a szerző 
szól egy vele készített interjúban: „Innentől tehát a redundancia 
is fenyeget: nem lesz, nem lehet Garázsmenet 2. Ugyanakkor az 
itt megteremtett költői világ és figura billog is, ennek tudatában 
kell továbbindulnom, ez megkövetel tőlem némi következetes-
séget — de ez jótékony feszültség.”1

Az interjúrészlet megelőlegezi tehát a folytonosság és válto-
zás jegyében foganó újabb munkát, ám kérdés lehet, hogy miben 
áll a megőrző, s miben az újító szándék. A Garázsmenet (mind a 
recepcióban, mind tulajdonképpen a promócióban) kétféle cím-
kével lett márkázva, az egyik a közéleti (a.k.a. közérzületi) jelleg, a 
másik a nemzedékiség. E két szempont messzemenőkig meghatá-
rozta a könyvről készült írásokat, s nem gondolom terméketlen-
nek az arról szóló diskurzust, hogy közéleti-e vagy sem, illetőleg 
generációs-e vagy sem — megerősítő választ ad erre a kérdésre 
például Mohácsi Balázs a Jelenkorban és Pethő Anita a Bárkában 
megjelent recenziójában, míg e megközelítések hatékonyságát 
illetően kételyét fejezi ki Pál Sándor Attila az Irodalmi Jelenen.2 
Tary Orsolya Hitelben olvasható írásában az erőteljesebben po-
litikainak érezhető szövegek aktualizáló, poentírozott s efemer 
jellegére mutat rá, míg Stermeczky Zsolt Gábor (Félonline) szinte 
„slágerként” olvassa az ide kapcsolható verseket (Random-ország, 
Láthatatlanok stb.).3 (Utóbbi két értelmezésmód egyébiránt nem 
is zárja ki egymást.) Az önazonossági (avagy önelkülönbözési) 
mintákat az akár szűkebb (mint a családi), akár tágabb (mint a 
nemzeti) közösségiség alakzatai alapján szervező költészettől való 
határozottabb ellépés már csak azért sem tűnhet járható útnak, 
mert Fehér Renátónál egészen egyértelműen nem kitalált prog-
ramról (pláne nem divathullámról) van szó, hanem alkati elköte-
leződésről és érdekeltségről. Emiatt ez a távlat szükségképpen át 
is öröklődik az új kötetbe, míg a valóban pontszerűbb és illéko-
nyabb, kétséges hatékonyságú, a nemzedékiséget megalapozni hi-
vatott referenciák (ott: Kacsamesék, Egerszegi Krisztina stb.) szép 
lassan kikoptak a szerző lírájából. Nem tűntek el azonban, sőt, a 
Holtidényben megnőtt a száma azoknak az esettanulmány-jelle-
gű szövegeknek, amelyek valamely személy, műalkotás, történeti 
hely/esemény apropóján hivatottak szólni valamely általánosabb 

jelenségről, s amely tanulmányok sikerültségét nagy mértékben 
épp az határozza meg, hogy ténylegesen képes-e az adott szöveg 
a belehelyezkedés, rácsatlakozás, nézőpontfelvétel segítségével 
túllépni a lírai dokumentáció, az egyszerű reflexió szintjén. (De 
erről részletesebben később.)

A két kötet viszonyát a tematikusságon túl a versnyelv fe-
lől is érdemes vizsgálni. A Garázsmenet esetében a hozzáférhető 
kritikusi, olvasói reakciók egyértelműen kiérleltségről, letisztult-
ságról, pontosságról tudósítanak, s nyilvánvaló az összefüggés a 
nyelvhasználat magabiztossága, érettsége, valamint a megszólaló 
figurához társított megegyező tulajdonságok között. (Bölcs az, 
aki bölcs módra szól, mondhatnánk.) Egy komoly mesterség-
beli tudást tükröző, mondatközpontú poétikáról beszélhetünk, 
amely nem volt mentes a pátosztól, nem félt a hangzósságalapú 
trópusok használatától, kifejezett vonzalmat mutatott a hasonla-
tok iránt, s előszeretettel lépett (jelölt és jelöletlen) párbeszédbe 
más szövegekkel. Mohácsi Balázs „a kortárs poétikák metszeté-
ben” helyezi el ezt a lírát (az ún. „újkomolyság” vonulatával, va-
lamint a zeneiséggel és formaközpontúsággal számot vető hagyo-
mánnyal egyaránt kapcsolatba hozva), Pál Sándor Attila pedig 
egyenesen „újromantikus hang”-ról beszél. A hatás- (és egyben 
vita)központok között leggyakrabban Petri György, Kemény 
István, Szálinger Balázs neve hangzik el, s a formaérzékenység 
szempontjából Tóth Krisztina nevét is fontos megemlíteni.

Nomármost, a Garázsmenet esetében olyan egyedi modali-
tásról beszélhettünk, amely akként tette fölismerhetővé a hangot, 
hogy nem igyekezett elleplezni a nagykabátokat, amelyekből a 
szerző kibújt, hiszen ez a hagyományválasztás (amely tudjuk, so-
sem igazán választás kérdése) kortársi különutasságát is meg tudta 
jeleníteni. (Amennyiben nem elsősorban a Szijj Ferenc-, Gál Fe-
renc-, Borbély Szilárd-vonalon haladt, s Keménytől sem a máshol 
jobban ismert magánmitologikusságot leste el.) Ezzel szemben az 
új kötet, érzésem szerint, nem lépett igazán nagyot az önálló és 
sajátszerű megszólalásmód kidolgozásának útján, vagy amennyi-
ben igen, úgy az a „saját” valahonnan már némiképp ismerősnek 
tetszik. Félreértés ne essék, a minőség nem csökkent, és az alap-
színvonal is magas, Fehér Renátó tágan értett korosztályának ta-
lán legkiválóbb stilisztája és tudásarchiválója, ám egy olyan (nem 
negatívként észlelt) tendenciát érzek fölerősödni, amelyet már a 
Garázsmenetben is észleltem, de ezúttal mintha még markánsab-
ban megmutatkozna. De mielőtt erre rátérnék, kis ideig hadd búj-
jon ki belőlem is egy szemfüles Mohácsi Balázs, ugyanis némely 
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