
Elgondolkodhatunk azon, hogy az inter-
netezés mennyire megváltoztatta filmnézési 
szokásainkat. Elég csak belegondolni, hogy a 
nagyszüleink, szüleink korában még kurió-
zumnak számító mozizást, ha nem is teljes 
egészében felváltotta, de egy bizonyos szinten 
megreformálta előbb a tévé, azután pedig a 
világháló. A tévé volt az, ami elhozta a mo-
zikból már kivénhedt alkotásokat pár évvel 
korábbról, és új műfajt alkotott, méghozzá 
a folytatásos filmek műfaját, amit szintén 
előszeretettel fogyasztunk. Az internet pedig 
az emberi kapcsolatok átértelmezése mellett 
a kényelmet is elhozta, ugyanis már lassan 
a távirányító gombjait sem kell nyomogat-
nunk, hogy olyan műsort keressünk, ami 
kedvünkre van, elég, ha bekapcsoljuk az ott-
honi számítógépet, és a filmek, sorozatok vég-
telennek tűnő tárháza nyílik meg előttünk 

néhány kattintás után. Egyszóval akármi-
kor megnézhetjük például Tarantino Pony-
varegényét, vagy éppen a Dr. House széria 
legújabb szezonjának szinkronizált részei 
válnak elérhetővé a megfelelő linkek beütése 
után. A nézés is könnyebb, ugyanis a képer-
nyőnkön reklámblokkok nélkül követhetjük 
kedvenc karaktereink történetét, akkor szü-
neteltetve a részt, amikor csak akarjuk. Egy 
kicsit igénytelenebbül, egy kicsit másképp, 
de így ugyanazt fogyasztjuk, mint a kicsit 
nyugatabbra élő honfitársaink, akik adott 
esetben ugyanígy jutnak hozzá ezekhez az 
alkotásokhoz. Mi nem csak nézzük a filmet, 
megszerezzük azt.

Előbb-utóbb pedig igazzá válhat az 
a világhálón terjedő poén is, miszerint az 
internetről hamarosan sört is lehet letölte-
ni, csak a megfelelő eszköz kell hozzá.
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Kétnyelvű papagáj:  
urdu mellett angolul is tanul
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villanás n Tamás Attila

Ma a napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, 
amelyekből több helyen zivatar is kialakulhat. Hi-
degfronti hatás várható. Fejfájás, rossz közérzet, ide-
gesség jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás.
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Hét nyelven ugyan még nem beszél, de 
kettőn egyre több szót tud egy brit 
papagáj: az urdu mellett angolul ta-

nul, ráadásul tud valamennyire „kutyául” meg 
„hűtőszekrényül”.

Bár az angol elterjedtebb, mint az urdu, 
jelen esetben azonban a Mittu nevű afri-
kai szürke papagájnak – a papagáj mellett 
– urdu az „anyanyelve”, mivel egy urduul 
beszélő muzulmán családnál nevelkedett. 
Idővel elkerült egy másik muzulmán család-
hoz, amelynek feje azonban fontosnak tart-
ja, hogy a papagáj jól beszélje a helyi nyelvet 
is – az angliai Stourbridge-ben laknak –, 
ezért angolra okítja. Így aztán Mittu éppoly 
szépen köszön „szalem alejkummal”, mint 
ahogy azt kérdi: „Who is a pretty boy?” (Ki 
a remek gyerek?)

A papagáj szédületes nyelvi jövő elé tekint, 
mivel még csak kétéves. Urduul egyebek közt 
tudja mondani, hogy „viszontlátásra,”, „Allah 

nevében”, „remek munka”. A madár mindemel-
lett tud valamelyest „kutyául” (ügyesen ugat, 
bár akcentussal), továbbá „hűtőszekrényül”: 
remekül mímeli a vészjelző hangját, amely az 
ajtó nyitva felejtésére figyelmeztet.
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A fotót Mihály Ibolya, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.   
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