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„They say that the way to a man’s heart is through his stomach,
which just goes to show they’re as confused about anatomy

as they gen’rally are about everything else,
unless they’re talking about instructions on how to stab him,

in which case a better way is up and under the ribcage.”1

Mit tehet egy könyvkiadó a tönk szélén?
a) Tönkre megy.
(Amit, ugye, lehetne elegánsan is, de a szóban forgó kiadónak

sajna egészen mások a kilátásai, ha a Chrysoprase úrnak dolgozó
trollok egyáltalán meghagyják a látószervüket, nem pedig saját láb-
ujjukkal tolják ki azokat.)

b) Kiadja egy boszorkány kéziratát.
(Annak ellenére, hogy a szóban forgó kiadónak – finoman fogal-

mazva – nincsenek jó tapasztalatai az öreglányokkal, illetve a nõírókkal
úgy általában. Hadd említsünk néhány példát: Miss Amelia Cram
Nooks and Corners of Ankh-Morpork [Ankh-Morpork Zeg-zugai] címû
turisztikai kalandregényét az élénk fantáziával megrajzolt útvonalakat
követõ, s ezért sanyarú sorsra jutó kalandorok felbõszült rokonai miatt
kellett bevonni az utolsó példányig, a The Temple Frescoes of Old
N’Couf [Az Õsi N’Couf Templomfreskói]-t pedig az Õrség emberei ko-
bozták el mind egy szálig a Patrícius utasítására, mivel a freskókról ké-
szült rajzok a szexualitás egy szabadosabb válfaját tárták a nagyközön-
ség elé, amelyre a „Varrónõk” Céhének senior tagjai is megorrontottak
kissé, mondván, a kiadvány õsi mesterségük területének áthágása…)

J H C Goatberger, a kiadó, tehát jó érzékkel (és engedve a kétség-
beejtõ helyzetnek és csakis annak) az utóbbi megoldás mellett dön-
tött. Így láthatott napvilágot Ogg Ángyi újabb remekmûve2, az im-
pozáns kivitelû Nanny Ogg’s Cookbook (Ogg Ángyi Szakácskönyve).
Az alcímben foglaltak szerint e könyv – az „ínycsiklandó” (?) recep-
tek és egyéb õsi (kipróbált és jól bevált!) népi bölcsességek közvetí-
tésén túl – a házasságnak nevezett kaland küszöbén álló fiataloknak
szánt élettapasztalatok és jó tanácsok, valamint az etikett és más
hasznos megfigyelések tárházaként határozza meg önmagát, mind-
ezt úgy, hogy a világért se sértse a legérzékenyebb szenzibilitásokat
sem. Legalábbis ne nagyon.

HEGEDÛS ORSOLYA

Kaja a Korongvilágon
Ogg Ángyi szakácskönyve

1 „Azt mondják,
egy férfi szívéhez
a gyomrán keresztül
vezet az út, ami
csakis azt mutatja,
hogy, mint minden
egyébbel, az anató-
miával kapcsolatban
is mekkora zûrzavar
van a fejekben, fel-
téve ha nem arra
irányul az instrukció,
hogyan döfjük le az
emberünket, mely
esetben legjobb, ha
a bordák alatt felfelé
haladunk.” Terry
Pratchett, Stephen
Briggs, Tina Hannan,
Paul Kidby: Nanny
Ogg’s Cookbook,
Doubleday, London,
1999, 21. old.
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A kiadvány struktúráját tulajdonképpen a szerzõi elõ- illetve zár-
szó közé illesztett szerkesztõi megjegyzések, Ogg Ángyi szakácsmû-
vészeti filozófiájának összefoglalója, a törpék fõzõtudományának leg-
javát is felvonultató receptek és az etikettrõl tett (keresetlen) meg-
jegyzések laza egymásutánja adja, melyek tetszés szerinti sorrend-
ben olvashatók, illetve el is hagyhatók.

Az Elõszó az a szövegtér, amelyben a szerzõk igyekeznek az ol-
vasók számára hihetõen és elfogadhatóan megválaszolni a „Miért is
írtam meg ezt a könyvet?” jellegû kérdéseket. Ogg Ángyi bevallása
szerint a változó idõk okozta zûrzavart neki, Ogg Ángyinak, a lancre-
i grande dame-nak, a tradíció kútfõjének a tiszte eloszlatni, mivel a
mai fruskák szemmel láthatóan nem fogékonyak az ilyen dolgokra,
túlságosan lefoglalja õket az illatos gyertyák megfelelõ elrendezése
és a szerencsét hozó kristályok kiválasztása.

A szerkesztõk – nem vonva kétségbe egy olyan személy írásának
megalapozottságát, aki a gyakorlati pszichológia, a józanész és a bo-
szorkányság néven ismert okkult praktikák hírneves kivitelezõje egy
személyben – a kézirat specifikusságából adódó nyelvi, értelmezés-
és helyesírásbeli nehézségek leküzdésének történetét tárják az olva-
sók elé. Egy boszorkány írta szakácskönyv ugyanis próbára teheti a
legfifikásabb szerkesztõt is, akinek a jövendõbeli olvasót szem elõtt
tartva kutya kötelessége lerántani a leplet az olyan nehezen érthetõ
instrukciókról, mint a (receptekrõl lévén szó) „végy egy kis lisztet és
egy kevés cukrot”, amellyel az ember még csak megbirkózik, de ki
mondja meg, mennyi lehet a „hangyányi”? Ogg Ángyi az idõvel is
szabadon bánik, leggyakrabban a „kis ideig”-et variálva, amely sajnos
szintén többértelmûnek bizonyul (a 35 perctõl a néhány évtizedig). A
legpontosabb idõmeghatározásnak a „míg elénekeljük a Hová tûnt a
sok puding?-ot” tarthatnánk, ha a szerkesztõknek sikerült volna elõ-
keríteniük az ominózus dalocska szövegét, ám ennek hiányában a
sokkal unalmasabb percekhez kellett fordulniuk. Nem utolsósorban a
Korongvilágon oly elterjedt, mifelénk azonban nehezebben besze-
rezhetõ hozzávalók szelektálása volt a feladat, annak érdekében,
hogy az olvasók száma a könyv végére ne zuhanjon drasztikusan.
Végtére is a világ hozzánk közelebbi végein kevésbé gyakori az éte-
lek offenzív célokra történõ elkészítése.

Minden bizonnyal hiányérzetünk támadna, ha nem szerepelne a
könyvben Ogg Ángyi filozófiai eszmefuttatása a fõzésrõl úgy általá-
ban. Vagyis inkább talán úgy áll a helyzet, hogy ha nem került volna
bele, nem is tudnánk, mirõl maradunk le, de így, már olvasva Ángyi
ars poeticáját a fõzésrõl, azt érezzük, ennek bizony itt a helye. Mert
Gytha Ogg elérkezettnek látta az idõt arra, hogy megcáfolja: a régi jó
háziasszonykodás kihalt, mert az emberek manapság csak az élveze-
tekkel – színházzal, olvasással, labdajátékokkal stb. – törõdnek; hogy
rámutasson: a férfiak „csak” konyhamûvészkedni, nem fõzni tudnak,
mert naponta megtömni egy rakás éhes kölyök hasát a szûkös kis
családi büdzsébõl bizony komoly fejfájást okozna nekik; hogy bebizo-
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2 Az újabb remek-
mû kifejezés talán
magyarázatra szorul.
Kiadónk nem alapta-
lanul berzenkedett
attól, hogy egyálta-
lán megfontolás tár-
gyává tegye Ogg
Ángyi kéziratának
kiadását. A lancre-i
boszorkány ugyanis
nem egykötetes
szerzõ, a The Joye of
Snacks – A falatkák
élvezete (betiltva) és
a Mother Ogg’s
Tales for Tiny Folk –
Ogg mama meséi
az aprónépnek (for-
galomból kivonva)
címû könyveit is e
kiadó jegyzi (sajná-
lattal).

3 „Bizony mondom,
fele annyira sem
szakácskönyvekre
van itt szükség,
mintsem olyan sza-
kácsokra, akik értik a
dolgukat, és képe-
sek bármibõl ételt
varázsolni az asztal-
ra.” (Terry Pratchett
et al.: Nanny Ogg’s
Cookbook, 22. old.)

4 Ponce da Quirm,
a híres utazó és a fi-
atalság kútjának –
valamint egyéb att-
rakcióknak – fárad-
hatatlan kutatója,
hátrahagyott írásai-
ból. Ezt a receptet is
akkor kísérletezte ki,
amikor épp hajótö-
rött volt egy szige-
ten, amelyet nagy-
darab, repülni kép-
telen, csirkeszerû
madarak népesítet-
tek be.

5 A különleges
kulináriai élvezete-
ket sejtetõ idegen
hangzást legegysze-
rûbben a „sáros fér-
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fibakancs”-csal tud-
nánk visszaadni.
Történt ugyanis egy
este, hogy Ankh-
Morpork egyik ele-
gáns éttermének
idejekorán kiürült az
éléskamrája; csak
egy pár sáros csiz-
maszár maradt mu-
tatóban, amelybõl
azonban az élelmes
szakácsok olyan va-
csorát rittyentettek,
hogy a legválogató-
sabbak is megnyal-
hatták utána mind
a tíz ujjukat.

6 A recept a Látha-
tatlan Egyetem rek-
torának, Munstrum
Ridcully-nak atyai
ágon öröklõdõ csa-
ládi tulajdona, mely-
nek elkészítése, tá-
rolása és fogyasztá-
sa is rendkívüli ve-
szélyeket rejt. Ami-
kor egy ötéves
wow-wow szószos

nyítsa: a lancre-i konyha legalább olyan jó étkeket képes felmutatni,
mint bármelyik másik a világon (bármelyik másik világ legyen is az).
A lényeg mégis valahogy az ételek elkészítõire esett, hiszen: „Mind
you, it isn’t cookery books that are needed half so much as cooks
who know what they are doing and can make a meal out of any-
thing.”3

Ezzel a sarkalatos megjegyzéssel bocsátja útjára Ogg Ángyi az ol-
vasót egy olyan vállalkozás megtapasztalására, amely a maga nemé-
ben egyedi a Korongvilágon. Ezen a ponton érünk el ugyanis a könyv
(egyik) lényegi részéhez, magukhoz a receptekhez, amelyek a lan-
cre-i boszorkány gondos, ugyanakkor egy csipetnyi bájjal meg zsaro-
lással fûszerezett gyûjtõmunkáját dicsérik.

A receptek elsõ nagy csoportját azon ételek alkotják, amelyek ba-
ráti hozzájárulással a Korongvilág különbözõ sarkaiból származnak,
bemutatásuk sorrendje pedig többé-kevésbé az étlapok mintáját kö-
veti. (Azzal a különbséggel, hogy itt az elsõ fogás tragikus gyorsaság-
gal válhat az utolsóvá, ha nincs a megfelelõ módon elkészítve, pél-
dául a gömbhal mint elõétel esetében. A gömbhal köztudottan egy
rendkívül mérgezõ halfajta, ebbõl a megfontolásból a recept szerint
az elsõ lépésben magától a gömbhaltól kell sürgõsen megválnunk.)
Úgy is fogalmazhatnánk: van itt minden, mi szem-szájnak ingere. A
teljesség igénye nélkül szemezgessünk; lássunk például néhányat az
egyszerûen elkészíthetõ és könnyen emészthetõ kategóriából. A Ko-
rongvilág egyik legismertebb metropoliszában (Ankh-Morpork) mû-
ködõ Láthatatlan Egyetem különbözõ dimenziókba terjedõ könyvtá-

Kapszulák I, 2003, köztéri nyilvános automata, 320 x 480 x 240 cm, Valencia      
Fotó: Ravasz Marián 
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rának orángután könyvtárosa személyes gyûjteményében történt
hosszas válogatás után egyik kedvencét osztotta meg velünk, amely
a következõképpen hangzik: „Ook.” (A nem-majomszabású olvasók
kedvéért: Végy egy banánt!).

Egy uralkodónak, legyen bármilyen hatékony, mindig akadnak jó-
akarói, akik szívesen vennék, ha az uralkodó étrendje kiegészülne,
mondjuk, egy csipetnyi arzénnal. Lord Vetinari, Ankh-Morpork Patrí-
ciusa bocsátotta rendelkezésünkre nagylelkûen a következõ fogást,
amely az említett államférfiak táplálkozásának szerves (ha nem kizá-
rólagos) részét képezi. Hozzávalók: három vekni kenyér és egy kan-
csó frissen húzott kútvíz. Ajánlott fogyasztás: Miután a palota sze-
mélyzete bõséges elõkóstolót kapott a kenyérbõl és a vízbõl, s a
megfelelõ idõ elteltével egyikük sem mutat mérgezésre utaló jeleket,
fogyasszuk jó étvággyal.

A receptek java része azonban ezeknél jóval összetettebb és kifi-
nomultabb, amelyekkel nem sülnénk fel a legválogatottabb társaság-
ban sem. A fõételek közül ilyen például az Eredeti Howondalandi
Curry4, a Brodequin Rôti Façon Ombres5 vagy a Wow-Wow Szósz6. A
különbözõ tészta- és pitefélékbõl is figyelemreméltó a kínálat. Mrs
Whitlow7 Érfalmerevítõ Karácsonyi Pitéje kiadós egytálétel, míg
Bloody Stupid Johnson8 Önálló Gyümölcspitéjét9 Ankh-Morpork tör-
ténetének legnagyobb kulináris tragédiájaként tartják számon. Nem
is maradt belõle más, mint egy korabeli rézkarc, az eredeti recept he-
venyészett másolata és néhány tészta ütötte nyom a házfalakon, a
robbanás helyszínétõl meglehetõs távolságban. A desszertek kategó-
riában Lancre Királyának, II. Verencnek legkevésbé kedvelt desszert-
je (egrespuding) ugyanúgy megtalálható, mint Lord Downey Mento-
los Humbukkjai10, amiért élnek-halnak az emberek (talán inkább hal-
nak) vagy Nobby11 mamájának Lehangoló Pudingja.

A receptes rész zárásaként következik az elõszóban beígért, a tör-
pék fõzõtudományának legjavát felvonultató passzus, melynek felve-
zetésében Ogg Ángyi világosan kifejti véleményét arra nézvést, hogy
miért a hiány szülte a szakácsmûvészet nagy tradícióit: „Any idiot can
make a meal out of prime steak, but when your raw material is cow
hooves and sheep lips, well, that’s when you really learn cookery.”12

A kenyér talán minden kultúrában fontos szerepet játszik. Nincs
ez másként a törpéknél sem, sõt, hétköznapi fogyasztása vagy rituá-
lék tartozékaként történõ felhasználása a törpéknél kiegészül egy tra-
dicionális és talán a leglényegesebb szereppel: a törpekenyér kitûnõ
fegyver. A lapos, kör alakú kenyér frizbiként eldobva könnyedén le-
fejezi az ellenséget, míg a testközeli összecsapásra a nagyobb, hosz-
szúkás formájú veknik alkalmasak. Hasonló célokat szolgál a törpék
Pottyantós Pogácsája, amely elég súlyos ahhoz, hogy magas épüle-
tekrõl (pl. várfalakról) lehajítva maradandó sérüléseket okozzon, illet-
ve elég aerodinamikus ahhoz, hogy egy parittyából kilõve sebezze
halálra távolabb álldigáló támadóinkat is. A hagyományos Lancre-i
Mentolos Süti a hegyi utazók alapfelszerelésének elengedhetetlen
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üvegre bukkantak a
Láthatatlan Egyetem
kamrájában, az
egész szárnyat eva-
kuálták mindaddig,
amíg egy szigorúan
ellenõrzött vacsorán
meg nem szabadul-
tak tõle.

7 Mrs Whitlow
a Láthatatlan Egye-
tem házvezetõnõje,
egyben az örökké
éhes varázslók ét-
keztetéséért is fele-
lõs személy, ami
nem csekély feladat
egy olyan intéz-
ményben, ahol két
evés között ritkán
telik el két óra.

8 Bergholt Stuttley
Johnson, ismertebb
nevén Bloody Stu-
pid Johnson
(Hótthülye Johnson),
az építész és tájker-
tész a méretek kér-
désére teljesen vak
volt, illetve bármi-
lyen alapelv megér-
tésének teljes hiá-
nya jellemezte, ettõl
eltekintve, és a ma-
ga rendkívül sajátsá-
gos módján, egy
zseni volt. 

9 Beidézve Startup
Nodder: Bergholt
Stuttley Johnson
Ehetõ Architektúrái
címû munkájából. A
Pite 13600 kg sima-
liszt, 13600 teáska-
nálnyi só, 6800 kg
vaj/margarin, 453
kg mazsola, 4535
kg cukor, 30 tonna
csutkázott, hámo-
zott, szeletelt, sütni
való alma, 1 db
szegfûszeg és némi
hideg víz felhaszná-
lásával készült volna
el, ha a sütési pro-
cedúra második
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péntekén fel nem
robban, tûzforró
tészta-, alma- és
mazsoladarabokat
záporoztatva a szé-
lesebb környékre. 

10 A szerkesztõk
felhívják szíves fi-
gyelmünket arra,
hogy tekintve Lord
Downey foglalkozá-
sát – az orgyilkosok
céhének elnöke –,
semmi szín alatt ne
alkalmazzunk arzént
az édesség elkészí-
téséhez, még a kel-
lemes zöldes árnya-
lat elérése érdeké-
ben sem. Az arzén-
nal dúsított ételek
komoly egészség-
ügyi problémákat
(pl. halált) okozhat-
nak.

11 Mrs Maisie
Nobbs a híres-neves
Nobby Nobbsnak,
az ankh-morporki
Õrség hírhedt káp-
lánjának az édesany-
ja, aki birtokában
van mindazon éte-
lek elkészítési mód-
jának, amelyeknek
az íze ugyan legin-
kább az õszi ködök-
re és a szénfüstre
emlékeztetik az em-
bert, de legalább el-
telítenek. Nagy flanc
manapság az egész-
séges táplálkozáson
aggódni.

12 „Bármelyik idióta
képes elsõosztályú
steakbõl fõzni, de
amikor az általad
beszerezhetõ nyers-
anyagok nagyobb
része marhapata és
bárányzsír, na akkor
tanulod meg, mi az
igazi szakácstu-
domány.”  (Terry
Pratchett et al.:

tartozéka arra az esetre, ha egy-két trollt kellene agyonverniük. Egy
lánc végén pörgetve sajátos hangot ad ki, amely riasztja a hegyi
mentõket, vagy még több trollt.

A törpék táplálkozásának másik alapeleme a patkány. Ennek meg-
felelõen a legtöbb törpecsalád féltékenyen õrzi a mártások, öntetek,
savanyúságok és ételízesítõk receptjét (mert a törpék sem olyan os-
tobák, hogy a patkányt anélkül fogyasztanák, hogy valami elvegye az
ízét).

Ankh-Morporkban – a rendkívül sokszínû populációjú metropoli-
szok mintájára – mára már több törpe él, mint a Kostetõ mélyén a tör-
pevárosokban összesen, ugyanakkor minden ínyenc tudja, hogy pont
az ilyen kultúraközi receptcserékbõl kerül ki a legfinomabb étkek egy
jelentõs százaléka. (Hogyan is tudnánk feledni a curry-s chipset vagy
a hurkás rétest?) A törpekonyha esetében ez a szerencsés fúzió saj-
nos nem következett be, ételei pedig változatlanul és rendkívül kel-
lemetlenek emberi fogyasztásra. Ezzel magyarázható, hogy az Ogg
Ángyi szakácskönyvében található receptek tökéletesen hozzák az
eredeti formáját, de nem az ízét.13

Ángyi sikerkönyvének másik alappillére az etikettrõl tett (kereset-
len) megjegyzése. Szerzõnk szerint ugyanis az etikettet akkor találták
fel, amikor mindenki jóllakott (tehát a mindennapok már nem a pusz-
ta életben maradásról szóltak), használni pedig akkor kell, ha hiány-
zik a jó modor. A társasági élet szabályainak összegyûjtését és köz-
zétételét pedig azért tartja fontosnak, hogy végre valahára egy he-
lyen legyenek, és bármikor bárki fellapozhassa õket, ha ilyen tekintet-
ben segítségre szorulna. Érdekes, hogy szerinte nem is az elõkelõ kö-
rökben láthatjuk ezek hasznát. (Mert, mondjuk, mi lehet a legrosz-
szabb, ami velünk történhet, ha véletlenül rossz székbe ülünk, vagy
nem a megfelelõ villát ragadjuk meg az adott pillanatban egy flancos
estélyen? Legfeljebb a következõ meghívás elmarad.) Ezzel szemben
a Korongvilág elvadultabb tájain a helyiekbõl heves reakciókat vált-
hat ki, ha a kandalló rossz sarkába köpünk, vagy nem a megfelelõ
ingujjal töröljük meg a szánkat. Ezek pedig azok a fajták, akik beve-
rik a szádat, és még a hátsódat sem kímélik, míg a fogaidat próbálod
egyenként összeszedni. Tehát azért tanácsos ismerni az íratlan szabá-
lyokat ezeken a fertályokon, mert a tudatlanság büntetése nem egy
halálos sértõdés, hanem egy halálos sérülés.

Az etikettsorozat a boszorkányokkal kezdõdik14 – külön fejezettel
arról, hogyan viselkedjünk Mállottvix Néne társaságában15, amely so-
kat elárul jelentõségérõl és a boszorkányok társadalmában betöltött
szerepérõl –, majd néhány jó tanáccsal folytatódik arra az esetre, ha
varázslókkal akadna dolgunk. A Korongvilág más fajairól16 szóló
passzus hasznos olvasnivaló lehet mindazoknak, akik a békés egymás
mellett élés elkötelezettjei. Ezt követik azok a fejezetek, melyek a
mindennapi élet etikettjébe engednek bepillantást: egy átlagos parti
vendégeinek fontossági sorrendje; a megszólítás problémája; etikett
az asztalnál; néhány megjegyzés a kertészkedésrõl; születés és név-
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Nanny Ogg’s Cook-
book, 93. old.)

13 Ilyen például
a Ragacsos Kara-
mellpatkány Nyár-
son (marcipánt ja-
vallva az eredeti
alapanyag helyett),
vagy a Quattro
Rodenti (Quattro
Rágcsáló – egy kü-
lönleges, marhahú-
sos pizzafajta).

14 Melynek alapve-
tése: a nyugodt és
okkultmentes élet
garanciája a helyi
boszorkány, aki
szolgálataiért sem-
mit sem vár cseré-
be, azonban van
annyira jó modorú,
hogy az apró figyel-
mességeket ne uta-
sítsa vissza, pl. kará-
csonyi kalács, frissen
fejt tehéntej, alig
hordott ruhanemû,
stb. 

15 Elsõsorban hall-
gassunk. Mállottvix
Néne szerint min-
denki, aki legalább
fél órán át tud moz-
dulatlanul ülni és
hallgatni, jó beszél-
getõpartner. Ha
mégis párbeszédre
kerülne sor, a legal-
kalmasabb témák-
nak a távoli, idegen
országokban történt
természeti és társa-
dalmi katasztrófák
bizonyultak. Fõztjét
pedig lehetõleg ke-
rüljük. Sütijei kivált
sziklakertépítéshez
lennének alkalma-
sak.

16 Törpék, trollok,
pixek.

17 Sõt olyan törté-
netek is közszájon
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Kapszulák II, 2003, köztéri nyilvános automata, 320 x 120 x 240, Budapest
Fotó: Ravasz Marián

adás (és más hasonló ügyek); az udvarlás; szerelmes levelek; bálok;
a virágok nyelve; a házasság és a felhajtás, ami körülötte van; s Ogg
Ángyinak elhihetjük, mindezek elõsegíthetik az egyszerû halandó si-
keresebb botorkálását az élet sûrûjében.

A halál pedig az élet része. Ez a paradoxon a Korongvilágon több-
szörösen is igazolható. Boszorkányként vagy varázslóként az ember
még azt is tudja, az örökre eltávozás idõpontja mikorra várható. Ezt
a többség igen hasznos dolognak tartja: felesleges belekezdeni egy

opus-3.qxd  2.12.2009  9:50  Page 72



3   OPUS –– 73 –– HÖLGYVÁLASZ

forogtak, melyek
szerint egyes va-
rázslók épp a halott-
búcsúztató bulijukon
ették vagy itták ha-
lálra magukat; ez
pedig felvet néhány
aggasztó kérdést a
Sorssal, illetve a
Végzettel kapcsolat-
ban.

18 „Ne feledd, õk is
csak emberek,
mindnyájan járnak
vécére. Természete-
sen nem akkor, ami-
kor te is ott vagy.”
(Terry Pratchett et
al.: Nanny Ogg’s
Cookbook, 168.
old.)

19 „Úgy gondolom,
ha mindenki követ-
né ezeket az egy-
szerû szabályokat,
sokkal több szeretet
lenne a világban.”
(Terry Pratchett et
al.: Nanny Ogg’s
Cookbook, 173.
old.)

hosszabb regény olvasásába. A varázslók búcsúbulikat szoktak szer-
vezni, melyek több szempontból hasonlítanak a virrasztáshoz, azzal a
nem elhanyagolható különbséggel, hogy a legfontosabb résztvevõ
még mindig aktívan kiveszi a részét az egész mókából.17 A boszorká-
nyok számára ez a tudás azt teszi lehetõvé, hogy kitakarítsák a kuny-
hójukat, és leltárt készítsenek a következõ lakó számára. Legtöbbször
sírjukat is saját kezûleg ássák meg, amibe aztán a vég közeledtével
belefekszenek. Elhantolásuk azonban a következõ boszorkányra ma-
rad.

A Korongvilágon azt sem árt tudni, hogyan viselkedjünk azokkal,
akiknek meg kellett volna halniuk, de ezt valamilyen okból mégsem
tették meg. Õk az élõhalottak: a vámpírok, a farkasemberek, illetve a
zombik. Amennyiben nincs tapasztalatunk velük, Ángyi könyve köte-
lezõ olvasmány a túléléshez.

Gytha Ogg arról sem feledkezett meg, hogy lancre-i boszorkány-
ként õ a Lancre-i Királyság hûséges alattvalója. Könyvének néhány
utolsó fejezetét tehát a királyi események etikettjének szentelte, per-
sze a maga keresetlen stílusában, rámutatva elsõsorban arra, hogy a
királyok és királynék alapvetõen nem sokban különböznek tõlünk:
„Just remember they’re only human; they all go to the toilet. Not
when you go, of course.”18

A legutolsó bejegyzés a hálószobai etikettrõl szól, de a nyájas olva-
só sosem fogja megtudni, mit is ajánl Ogg Ángyi a kipróbált és jól be-
vált élettapasztalataiból, mert a szigorú és meglehetõsen prûd szer-
kesztõk kicenzúrázták majdnem a teljes szöveget. Csak ennyi maradt
meg belõle az utókornak: „I think that if everyone was to follow these
very simple rules, there would be more love in the world.”19

A Zárszó a vég pozíciójából talán már nem is a szöveg szerves
tartozéka. Következtetéseket von le, lezár, búcsút int. Boszorkányunk
is ezt teszi, remélve, hogy hasznos volt a vezetés, az olvasmány,
hogy használhatók lesznek majd a vázlatok és tapasztalatok, mert
élesben azért minden egy kicsit másképpen van, de ha mégis bajba
kerülnénk, ne felejtsünk el mosolyogni, az tízbõl kilencszer még Án-
gyin is segített, s amennyiben a mosoly is bajba sodorta, az csak va-
lami különleges kalamajka lehetett, amire késõbb jólesõ melegséggel
gondolhatott vissza.

Mi pedig õszinte fõhajtással tisztelgünk Ogg Ángyi elõtt, és meg-
becsüléssel tekintünk arra a hihetetlen munkára, ami e rendkívül
hasznos és módfelett szórakoztató könyv megírása mögött húzódik.
A kiadónak pedig ezúton szeretnénk gratulálni ahhoz, hogy legyûrve
minden ellenérzését és rossz szájízét, önmaga felett is gyõzelmet
aratva kiadta e kéziratot. Reméljük, hogy a könyv eladásából befolyt
összegbõl bõségesen ki tudják elégíteni Chrysoprase úr trolljainak
minden, az elmaradt bérleti díjakra vonatkozó, óhaját. Hogy miért
vagyok én ebben majdnem biztos? Szerintem a világ falja az ilyen ki-
adványokat. És a siker borítékolható.
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