
átjárja a szellem? :ts a Lélek nevú
spiritualitás anyagkezelésre alkotja az
evolúciót?

- Az idő szemlélete volt a mesterünk,
Utolértük benne 'az időnkivün istenközel
séget, de ehhez el kellett jutnunk eszmé
lésünk határáig. Am ne feledjük: mínd
ez csak gondolat. Hit. Aztán a Szeretet
majd mindent megmagyaráz.

*
Dienes Valéria író, filozófus 1879-ben

született Szekszárdon. Sokoldalú egyé
níségét legutóbb a televízió mutatta be
portrémüsorában.

A budapesti Erzsébet nőiskolában

tanítónői, a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen filozófia doktori okle
velet nyert a valóságelméletek témá
jából. Pszichológiai és filozófiai esszé
ket írt a Huszadik Század, a Nyugat,
a Gyermekvédelem és más folyóira
tokban. A Filozófiai Irók Tára számá
ra lefordította és bevezető tanulmány
nyal látta el Berkeley angol filozófus
Három párbeszéd Hylas és Philonous
között, valamint Értekezés a látásel
méletről című munkáit. Matematikai
dolgozatait a párizsi és a magyar tu
dományos akadémián nyújtotta be, s
ezeket férje, Dienes PáJI eredményeivel
összefoglalva közölte a Mathematikai
és Physikaí Lapokban (1911) és az
Annales Scientifiques de I'École Nor
male-ban. 1934-ben a magyar filozófiai
nyelv fejlesztése terén elért eredmé
nyeíért Baumgarten-díjjal jutalmazták.

DIENES VALÉRIA

Az 1920-as, 30-as években mozdulat
művészettel (orchesztika) és szemiotiká
val, különböző jelrendszereknek az em
beri mozdulatban történő kifejezésé
vel, a művészi mozgás [el-koreográfíá
jával is foglalkozik. Az orchesztika pe
dagógiai jelentősége a test helyes ki
fejlesztése, melyben egyesül a torna és
a tánc szempontja. a test erősödését

művészi eszközökkel akarja szolgálni.
Mozdulatművészeti költeményei közül a
Nyolc boldogság és az 1930-ban közel
900 szereplővel előadott Szent Imre
misztérium külföldön is osztatlan si
kert aratott.
Kiemelkedőek filozófiai értekezései és

fordításai. Neki köszönhető, hogy Berg
son legfontosabb művei (A nevetés, Idő

és szabadság, Teremtő fejlődés, Tar
tam és egyidejűség, Bevezetés a meta
fizikába, Metafizikai értekezések) ma
gyarul is hozzáférhetőek. A marxista
Sándor Pál filozófus őt tekinti Berg
son "legjobb magyar fordítójának és
interpretátorának", akinek Berqson. lélek
tana címú munkája "úgyszólván az
egyetlen Bergsonhoz méltó írás" az
egész hazai Bergson-Irodalornban, For
dított David Hume, John Locke, Des
cartes és Teilhard de Chardin művei

ből is. Fordításában látott napvilágot
magyarul először Teilhard válogatott
tanulmányainak gyűjteménye Hit az
emberben címmel a Szent István Tár
sulat kiadásában (1968).

HEGYI BÉLA

AZ EMBERTEST BESZÉDE
A tánc az embertest beszéde. Az egész testé, mert az eszméletközlés az

egész testet igénybe veszi és a tánc eszmélet közlő, Nyersanyaga a mozdulat,
melyben részt vesz az embertest minden szerve, minden porcikája.

Ez azonban nem derül ki a látómezőben. A tánc a látásnak szól és a hall
ható időtagoláshoz (zene vagy egyéb) hozzáadja a látható időtagolást, A hal
lott ritmushoz a látott ritmust. Hangszaggatáshoz formaváltozatokat.

Más. szerveknek .is vannak feldarabolhatóságaí, nemcs.aka fülnek és a
szemnek. A tapintás időtagolásai bizonyára a Iegős'bb keletűek. Lehetnek a
szaglás és ízlés benyomásainak is olyan szaggatottságaí, amelyek időtagolásokat

teremtenek és így az eszmélet időjátékaiban elemileg részt vesznek és talán
gyakran azt kormányozzák is, de ezek az eszméletcsere szempontjából azért nem
döntök, mert a közlésük korlátozott. A hőérzés a tapintással együtt hatni ké
pes, de mindezeknek összejátszása csak az embertest beszédének pillanatnyi
módosítója lehet.

Nézem a táncoló embert. Például egy Béjart-férfit. Érzem magamban, hogy
hajlandó vagyok utánozni. Indul is bennem valami visszahangzó mozgásállapot,
mely sajátosan tőle függőben tart engemet. Aztán nézem a közönséget, Arca
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és magatartása nem független a színpadon történőktől. Megesik, hogy a közön
ség magatartása többet mond, mint a színpad. Főleg a pszichológusnak vagy a
filozófusnak. Mert a visszhangból lehet sokszor jobban megérteni az eredeti
hangot, már azért is, hogy másodszor halljuk.

Van valami evolúciós érték abban a "majmolás"-szerű tünetben. A legfel
jebb négylábú kétkezűvé és kétlábúvá válik és alkalmassá az ember utánzására.
Valójában nem is utánzás, hanem majdnem előzés, mert készen van benne az
emberutánzás, mert már ráfejlődött. Mikor az elmozdulás törvénye kéttámasztékúvá
fejlődik, megszületik a munka az utánzás nyomán. A majom utánzóhajlama
az eszméletcsere mechanizmusának első nyilvánvaló megnyilatkozása. Vannak
parányi előzmények: például mókusok, nyuszík a kezükkel esznek, de össze
tenni semmit sem tudnak. Mégis nem valami szerkesz,tésféle a mogyorónak vagy
a barackmagnak pontosan a legvékonyabb felületén való felreszelése? Vajon
ösztönismeret? Vagy a faj tudása? Vagy utánzás, megísmétlés? Mindenesetre
a majomfokon az· evolúció már látható testformákból alakult cselekvésben vé
gigjátssza a megtanulandó mozdulat kivitelét a négy végtagú főemlősök kétlábú
szervezetében. Első megnyilatkozása a mozdulatmásolásnak, annak a mozdulat
nak, mely a látásmezőbe esik. Innen már csak egy evolúciós lépést kell tenni
a beszédszervek rezonanciás mechanízrnusig,

Ki kell aíakulní a szavak szimbolikájának az emberi konvenciókban; cse
"lekvés-értelmezéssel, nyelvekkel kell' szerveződnie egy beláthatatlan fejlődés

bejáratánál, melynek lépcsőfokai: beszéd, újság, rádió, televízió, és a fejlődés

mai nívóján vagyunk.
A tánc az emberi test beszéde. Tehát nem nyelve. A nyelv valami kész

(persze folyton készülő is a "beszéd" révén), és folyton meglevő valóság, még
is minden pillanatban valami szótár, valami vonatkozástár, nyelvtaniság és el
hangzás-svabálvok tára; a beszéd pedig a folvtonos alakulás művészete. Lényege
nem a szabály, hanem a pillanatba bújtatott szakadatlan növés és megújulás.
A nyelv lényege a rögzítés, a megmaradás, a kitartott forma; a beszéd lé
nyege a transzformáció, az újulás, a pillanatszülte valóság, mely el is tűnik,

míhelyt megszületett. A nyelv adott forma,' a beszéd folyó történés. A nyelv
gondolattermék, a beszéd időtermék. A nyelv van, a beszéd alakul. A nyelv
rendszertani valóság, a beszéd történhetőségi létforma. A nyelv szabályokba
foglalható, a beszéd ötlethalmaz.

Az emberi testnek tehát nincs "nyelve", de az emberi test tud beszélni,'
mert táncolni tud, és a tánc az emberi test beszéde.

Ebben az értelemben a "tánc" fogalma az ember vise1kedésformáinak mű

vészetévé tágul, a mindennapi emberélettől annak legmagasabb rendű feldol
gozásáíg,

Minden tánc nyersanyaga a mozdulat. Ezt azonban mindenestül kell érteni
Azzal az egész valóságtartománnyal együtt, amely az emberi eszmélet tevé
kenvségével velejár. A mozdulat az eszméletnek legkímerítőbb fizikai terméke.
Hordozza mindazt, ami kitermelte és mindazt, ami belőle származik, tehát
múltját és jövendójét.

A mozdulat az eszmélet viselkedésformáinak legteljesebb időszintézise. Ez
azt jelenti, hogy a tánc, a mozdulatok művészetének teljessé vált úgynevezett
"modern" értelmében a legteljesebb és a legkonkrétabb művészet, arra termett,
hogy maga köré gyűjtsön kiegészítőül minden részleíművészetet, és telftettségre
van hivatva.

A mozdulatok művészete a maga mély embersége köré idézi művészettársait,

hogy így szükségszerűen megteremtse azt a szintetikus művészetet, amelynek
társaságából bármelyik egyedül maradó sóhajt a többi után, hacsak valami
avatott művészi ötlet nem döbbenti meg a közönséget éppen a hiányból eredó
művészí fogással (szótlan látvány, vagy láthatatlan hang, vagy mind a kettő).

Hogyan alakul át a majmok mozdulatutánzása, ami készen van bennük, be
szédrezonanciává?

Ez a beszéd kialakulásának történetéhez tartozik. A nyelvalakulás magát a
mozdulatelemet viszi át. Aszókiejtés mozdulatelemeit. Ha a gesztus áttevődött,

míért ne tevődne át a beszéd-mozdulat? A hallószerven átvett fonetikai mozdu
lat nem különböztk a látószerven átvett mozdulattól. Ugyanaz a rezonanciatör
vény viszi át a hallott beszédet, mínt a látott mozdulatot. Minden eszméletcse
rének áttevő tengelyéri megismétlődik a szerveken átvett mozdulat, akár be-
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széd, akár valami érzelmi .állapot. Ez az élő szervezet szimpátiájaa másik élő

szarvezet iránt. Bs hasonlót akar elkövetni az abban meglátott változáshoz. Ez
a mozdulatrezonancía, és ez mínden eszméleti közlekedés alapja, mert van az
élőlények között valami állandó közeltelepátia, mely közös erőtérben tartja őket.

Erre a szükségszerűségre fel kell fedeznünk az Idő saját tevékenységét,
Meg kell alkotni azt az alapfogalmat, mely a táncszerűséget maradék nél

kül jellemzi. Fel kell tenni a kérdést: a három tényezójű fizikai mozdulat mely
viszonyláta teszi "tánccá" az eszméletcserét?

A tér-idő-erő-viszony mely találkozásai okozzák azt, hogy az embertest moz
dulátai ennek az eszméletcserének a szolgálatába állnak? Mivel válik az em
bertest eszméletről eszméletre lépő közlekedéseszközzé?

El kell választanunk a puszta ídőtagolást annak súlypontjától (erő) a kö
vetkezőképpen: 1. Ritmus = időtagolás (ídömíntázás a származtató töltés nél
kül), 2. Hangsúly = az az erőforrás, "töltés", amelyből a tagolás él, 3. Térvál
tozás, melyet a töltés kimerülése okoz.

A termelt mozdulat táncszerűsége vagy társastánc (szórakozás), vagy mű

vészí tánc (alkotás).
A társastáncot az időláb ismétlődése jellemzi. Ennek nincs más közléssze

repe, mínt a társaságbeli együttélés szórakoztató lefolyása, keret az érintkezés
síkján, lényegében idomult ritmusközlés,az illető táncforma ismétlődő ritmu
sában. Állandóan megismétlődő rítmusba öltözött és folytonosan újra megje
lenő időlábakat használó sajátos lépésformákból áll, mozdulatformák elég unal
mas ismétlődése, melyben a mozdulatközösség csak ürügy a testek érintkezésében.

A művészi tánc egész más jellegű. Annak mondanivalója van: közlés. Va
laki megalkotta, hogy mozdulataiban eszméletcserét valósítson meg. A müvészí
tánc mozdulatokba öntött kommunikáció. Színpad kell neki és közönség, ITÚnt
a zeneműnek hangversenyterem vagy templomkórus. Annak ritmusa nem idő

lábismétlés (legfeljebb mérete lehet), hanem időszerkesztmény. Annak mozdu
lat diktálta dinamikája van. Két irányban virágzik ki benne a csupasz ídőta

golás: az erő és a tér felé. Belső összetartozásban. Ez az összefüggés az idő

tagolásból mondatokat és nagyobb időformákat alakít, melyeknek az erő és a tér a
tettesei. Az időformák a töltésekből adagoltan a tervezett térszándékokból me
rítenek, és ez a hármas együttes ídőtagolás, erő és tér beáll a mondanivaló szol
gálatába, Azért a művészí tánc rnindíg közlés, eszméletcsere még akkor is, ha
nem jelent semmi pszíchológíaít, akkor iSI, ha puszta térjáték, mert akkor az
a jelentése, hogy nem "jelent" mást, ITÚnt térjátékot.

Mi is ez a "játék"?
Meg kell keresnünk ennek a három fizikai mozgástényezőnek, a mozdulat

jelentéssé válásának törvényeit.
A mozdulat a tér nyelvén mondia el a magáét, az erő termelte időtagolás

segítségével. Ehhez időformákat teremt magának, melyeket a zenével társulva
a zenétől is kölcsönvesz, de saját mozdulatfunkciójából is képes a töltésszerűen

mozdulatba öntött erőforrások segítségével formaképzésekre, a "látott ritmus" se
gítségével. Igy válik a mozdulat táncalkotóvá. időformák kiképzőjévé akkor is,
ha a zene vagy más hangzó forrás híján magára marad. Ezzel vonzza maga kö
ré a többi művészeteket is: díszletben. öltözetben, beszédben, énekben, zenélés
ben, és válik művészet-színtézissé éppen azzal a képességével. hogy egyedül ís
tud maradni. A "tánccá" krístályosodott mozdulatművészet mínden művészet

nyelvén beszél, hiszen talán mínden művészetnek őse.

A táncnak ez a szintetikus vonzóereje egyszersmind függetlensége is. Mert
minden kifejezőeszközt birtokol, ha az emberhez szervesen tartozó "emberhan
got" is hozzáadjukkiegészítésül. Úgy gondoljuk, hogy a legkorábbi művészi

eszméletcserének ősei dalos mozdulatok lehettek, az ősember barlangrajzainak
díszletei között a pengetett és fuvolázott időtagolások társaságában.

Úgy tűnik nekem, hogy a társastánc és a művészí tánc szorosan vett moz
dulatszempontból alig különbözík. A társastánc. bármilyen zenéje legyen is, foly
ton csak időlábakat ismétel. Időformája nem alkotás, csak ismétlődés. Ezt az
ütemszerű egyformaságot a testtartások elég változatos vonalképe és a táncolők

tánckisérő mimikája kísérheti.· De mindez improvizált, pillanatnyi, az időbeli

ütemmakacsság felékesítésére és variálására. A társastánc voltaképpen az időláb

ismétlődésének improvizált plasztíko-mírnikaí felékesítése, rögtönzött mozdulatok-
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kal. A táncospár elfogad egy időlábat (ütemet, ha az időláb ütemelőzővel kez
dődik) és abba beletornássza pillanatnyi ötleteí szerint valamelyiknek - rendesen
a férjelemnek - vezetésével a maga választotta kommunikációs elemeket, me
lyek rendesen a választott formákkal beszélnek és oda-vissza közléseket Iétesí
tenek. Ezek' rendesen szexustémák, de jöhetnek más jelentésbirodalmakból is.
Például gyermektáncok játékötletekból, jóformán meg sem komponáltak (ahol 
már lehetséges valami átmenet kicsit a komponált táncra is, például a játék
táncok). Példákat vehetünk a grínzíngí gyermekcsoportból. Mindenesetre a sze
xus és a játék az a két terület, ahol átmenet a társastánc a komponáltba. Még
van egy lehetőség, ahol a primitív mozdulatismétlődés időlábakban komponá
lássá válhat, mint a mohamedán hódolattáncok Allah előtt, és ez feltalálható
az egyéniségüket szóról szóra folyton megismétlő ősi prioritás táncokban. me
lyek aztán komponáltakká fejlődnek, mint a mozdulatok, a templom színterére
vivő és Eukarisztia-táncokká nemesedő vallás-táncokban. A vallások megtisztel
hetik a rnozdulatot azzal, hogy ímádsággá emelik azokból az elemekből, ame..
lyek megvannak már a templomban (meghajolások, letérdelések, leborulások,
egészen az arcra borulásíg és a karok kitárásáig) ; a szentrnísének mozdulataí
ból, melyek a békemozdulattól az Úrfelmutatásig érvényesek. Ezeknek a rnoz
dulatoknak mély eszméleti átélése sokat segítene az emberiség eszméleti meg
valósításaiban. Három teremtő valóság van itt: 1. a szexus emberteremtő szerit
sége, 2. a játék gyermekfejlesztő szentsége, 3. az ember eszméleti szentsége.

Ez a három teremtő valóság az újnak megjelenése, a múltnak megmaradása
és a jövőnek eljövetele az evőlogikát megtestesítő időszintézisben.

Mínden emberi közlés mozdulatátvítel. Az A-eszmélet csak úgy tudja át
tenni pszichológiai tartaimát a B-eszméletbe (az Adó-eszmélet aBefogadóba),
ha idegjátékának mozdulatelemeit B-eszmélet magáévá teszi, azaz "megismét
li". Persze világos, hogy ennek az ismétlésbeli hűségnek sok híja van. Mind
az A-, mind a B-eszmélet saját külön múlt jának szüntelenül jövő megmaradá
sát hordozza, az ebből teremtődő jövendővárás lehetőségeível együtt, de ez a
háttér és ez az előtér nem akadályozza a mozdulatrezonancia fő ütemeit a meg
valósulásban. Az A-táncos eszmélete mozdulatkincset továbbít B-eszméletnek,
mely centrálisan (sokszor részben periferikusan is) a saját eszméleti szövetén
(múlt és, jövő sűrítésén) belül válaszol és a visszhang természetével felel mínt
"közönség" táncosa. mozdulatanyagára,

Az érzékszervek elfogadó mechanlzmusa ebben a válaszban rejtőzik. A moz
dulat-válasz feltétele az eszmélet-válasznak, mely már nem fiziológiai, hanem
szellemi jelenség, tudatélmény. A mozdulatrezonancía a tudat jelenséggel egyesül
és mint egységes élmény lépi át az eszmélet küszöbét, Ezzel B-eszmélet meg
érti A-eszméle!t: közlését. Ez a tánc szemíózísának lefolyása a mozdulat szemíó
zísán át.

Világos, hogy a mozdulatrezonancia a jelenségnek pusztán fiziológiai törté
netét mondja el, de nem értelmezi annak eszméleti tartalmát. Az eszméleti
jelenség értelmezéséhez nélkülözhetetlen feltételeznünk egy időközeget (nevezhet
jük közeltelepátiának), melynek elgondolása nélkül nem értjük a jelenségnek
valóban átélt lélektani tartalmát. A gondolat-tér az időben éppolyan valóság az
eszmélet számára, mint a mozdulat-tér a fiziológiai jelenségnek. De a gondolat
tér tisztán időbeliség, mely múltjának és jövőjének szintézlsével a Jelennel ép
pen úgy tartalmazza eszméléseinket, mint a tér anyag-darabjainkab, Ebben az
Időtérben vagy Téridőben eszméletünk ugyanoly szabadon mozog, mint az anya
gos térben a tárgyak és-- a dolgok. Ez az a szellemi valóság, amelyre Bergson
egyik előadásári azt felelte, hogy ott vannak a megmaradó emlékek, mikor nem
"emlékezünk" - a "szellemben". A szellem ugyanolyan tartó, mínt az anyag;
az Idő ugyanolyan rangú valóság, mint a Tér. Gondolkodásunk számára egy
formán tartalmazónak gondolhatók, csak egymással ellenkező természetűnek. Az
a különbség, hogya tér tárgyakat, az idő pedig' funkciókat, folyamatokat tar
talmaz. A dolgok és folyamatok hasonló kezeléséf emberi elménk ismeretel
méletei kívánják.

Ismeretelméletével minden filozófia leleplezi önmagát.

A közönség saját múltjába és saját jövőjébe foglalja rezonanciáját és ezzel
megújítja éSI újrateremti az üzenetet. Ez a visszhang alkotó ereje: a rezonancia
a közönség alkotóképessége. Azért van megértő és nem értő közőriség. Azért
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van a színpadon "siker" és "bukás". Az a közönség, mely a művet nem terem
ti újra, megbuktatja.

A tánc szemiózis, Ez a legteljesebb szemiózís, mert az egész emberi való
ságot felhasználja. Az egész ember táncol. Minden más művészet csak egy em
berrészletet állít munkába, a tánc a teljes embert miridenestűl dolgoz tatja. Akár
kartán c, akár lábtánc, akár hastánc, vagy akár spicetánc legyen is, míndíg
dolgozik benne a maradék nélkül való, kihagyás nélkül tevékeny totális lény.
Az nem tánc, amiben nem az egész ember táncol. Minden táncban az egyéni
eszmélet táncol, akármilyen szándéka is, van vele. Minden táncban ember szól
az emberhez, eszmélet az eszmélethez. Mindenképpen eszméletcserélés van itt,
még akkor is, ha nem ugyanazt az anyagót adja át, amit átvesz. Az eszmélet
csere lényegében azt jelenti, hogy' egyeszméletátvétel van, behatolás a másikba.
A közlés maga nem a tartalom kicserélődése, hanem átvétel, összekapcsolódás,
közlekedés, Nem lehet másképp érteni ezt a közlekedést, mint úgy, hogy olyan
átlépés, mely a két eszméletet lehetőleg azonos tartalmúvá teszi. De ennek az
azonosságnak sok híja van. Ez nem leképezés, mint volna valami másolat, ez
él. közeltelepátián át való közlekedés. A közönség eszméléte a táncos eszméle
tének nem másolatát, hanem hatását adja. Ennek a hatásnak íntenciója az, hogy
befogadjon másolás nélkül. A közönség újrateremti a mozdulatrnűvet.

Belevegyiti a saját eszméletének teremtő erejét, Lényegében beleépíti saját
időszintézisét. Ez a két ídöszíntézts, az alkotóé és abefogadóé egyesülten adja
a tánc művészí hatását. A közeltelepátia funkcionáló ereje a nézőtér erőterébe

merült eszméletek közös játéka. Gondolatvonalak futnak át a téren, időbeli ta
lálkozások az eszméletek átéléseiben. Ezeket nem meríti ki a mozdulatrezonancia
képessége. Ez annak az eszméletközösségnek a feltétele, mely a nézőtéren meg
valósul a tánc időtartamában. Addig tart, míg a tánc le nem jár. Ez a tánc
közeltelepátiájának Időtere vagy Térideje.

A közeltelepátia természetesen nem materialista, hanem tisztán eszméletnyelven
beszélő gondolat. Úgy várja a gondolatot, mint Bergson filozófiájában a múlt
megmaradása várja a következő emlékezetfunkelót. Hatásra készen, szellemi lét
Iehetőségben. Mióta csak filozófia van, azóta míndíg él a szellemi lét valósága.
Lehet gondolatformáknak nevezni a teozófusokkal, lehet ideáknak hívni Plátó
val, vagy közeltelepátiának a mí gondolatunkkal. amely nélkül a mozdulatrezo
nancia sem teljes, hanem csak a valóság fele. Legfeljebb fél arca. Arra a va
lóságra gondolok, amellyel - láttuk - Bergson válaszol a múlt megmaradásá
nak hol-kérdésére. - Hol marad meg? - ,,3 szellemben", Ez annyit jelent,
hogy a te egyéni szellemi valóságodban. Vagy: A Szellemi Valóságban. Vagy
abban a Hyperfízíkában, amelyrő} Teilhard beszél, vagy abban az infraspiritua
lizrnusban. Akár matéria nyúl a szellem felé, akár szellem az anyag felé a ket
tősben egyformán a Szellem az úr, az irányító, teremtő valóság, - és talán
nincsenek is ketten.

PAPI SORS '77
Írta SÍKT GÉZA

A kerengőről épp az udvarra látni. Kicsit lejtős. Ha valamelyik ministráns
nagyot talál rúgni, a labda lassan tovább gurul a virágok közé. A harsogó csa
pat ilyenkor riadtan elhallgat egy pillanatra.. A sekrestvés kinéz a félig föld
alá süllyesztett helyiségből. rájuk mordul, majd szellőzteti, hajtogatja tovább
a miseruhákat. Az egyik gyerek megunja végül a mozdulatlanságot, és óvatosan
bemászik az ágyások közé. Nemsokára ismét magasra csap a hangulat, zen
genek a diadalittas, kiáltások, és a jövő Albertjei tovább rúgják góljaíkat; pusz
títják a rózsákat.

- Öket nézem legszívesebben - mondja L. atya, aki elém jött a lépcső
feljáróig -. Az utcára nem megyek ki. Félek a tömegtől. Idehúzok egy széket
és nézem a gyerekeket. Közben beszívom a napi levegőadagomat;

L. atyát gyerekkorom óta ismerem. Én is minístráltam neki, évekig; Ak
koriban úgy tanultunk ministrální, hogy előbb bevágtuk a latin szöveget, és
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