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Már elıre tudtam, hogy ez egy
másfajta iskola lesz, mint az AKG,
vagy mint az én elızı iskolám, a
Kincskeresı. Mindkettı alternatív,
szabadabb szellemő iskola, de
ahova mentünk, egy – számomra
teljesen idegen világú – hagyomá-
nyos általános iskola.
Mikor beléptünk az ajtón, rögtön
megcsapott egy kicsit olyan szag,
mint ami a kórházakban szokott
lenni, de lehet, hogy ezt csak oda-

képzeltem. A falak ronda halvány-
zöldek, kopottak voltak. Felmen-
tünk az elsı emeletre, ahol Patti
régi osztályának a terme volt.
Beléptünk, de elıször nem vett
észre minket senki (éppen szünet
volt), aztán „Patti!” felkiáltások,
puszi-puszi, sziahogyvagy, meg a
többi. Körülnéztem a teremben, és
persze rögtön levontam a követ-
keztetést, hogy nem tetszik a hely,
rideg és ronda. Kettes padok, hár-
mas oszlopokban, ahogy az ilyen
sulikban lenni szokott, a falon
tanulással kapcsolatos ábrák, diag-
ramok, képek, táblázatok. Aztán
bejött az egyik tanárnı, azt
hiszem, az osztályfınök, aki elég
kedves volt, és mondta, hogy a
következı óra osztályfınöki lesz,
de iskolagyőlést tartanak, ami

lehet, hogy nekünk nem lesz vala-
mi érdekes. Lementünk velük a
tornaterembe, ahol a gyerekek osz-
tály szerint sorba álltak. Úgy dön-
töttünk, inkább nem nézzük végig
az iskolagyőlést, hanem visszame-
gyünk a terembe. Leraktuk az asz-
talra a szórólapokat, amiket
magunkkal hoztunk, és kimentünk,
aztán megbeszéltük, hogy meghal-
nánk, ha ilyen suliba kéne jár-
nunk…

Rácz Júlia
fotó: www.szentlaszlo1.hu

Kicsit elszámítottuk magunkat, így
kb. háromnegyed órával hamarabb
megérkeztünk, de gondoltuk,
sebaj, majd a volt osztálytársaink-
kal jól elleszünk. Amikor találkoz-
tunk, meglepetten fogadtak min-
ket, mi is ıket, mert nagyon meg-
változtak. İk is, mi is. Igazából
nem nagyon találtuk a helyünket,
furán néztük, hogy mennyi minden
és mindenki más. Aztán becsön-
gettek (újabb csodálkozás, mert
már el is felejtettük, hogy csengı
is van a világon), és átmentünk a
hatodikosokhoz, akiket úgy-ahogy,
látásból ismertünk. Az osztályfı-
nök bemutatott minket, mi meg
elkezdtünk mesélni. Egyáltalán
nem készültünk, gondoltuk, nem
lesz nehéz – nem is volt –, ráadásul
a hatodikosokat érdekelte, és segí-
tettek nekünk. Az alap tudnivaló-
kat elmondtuk, mi is az AKG,
miben más, mint a többi suli, mik
az elınyei, hátrányai. Utána még
egy-két lényegtelen mondatot
akartunk mondani, hogy mégse

tízperces legyen ez az „elıadás”,
de ekkor több kéz is a magasba
lendült. Furcsálltuk, hogy most
nekünk jelentkeznek, amikor egy
órája még mi is úgy ültünk a pad-
ban, ahogy ık. Sok egész jó kér-
dést tettek fel, és egész hamar
megértettek mindent, amin megle-
pıdtem, mert eddig, ha találkoz-
tam egy ismerısömmel, aki nem
hallott az AKG-ról, elég hosszú
ideig tartott, amíg elmagyaráztam
mindent.
Az alapzaj egyre nagyobb volt,
ekkor rájöttem, hogy elég nehéz
egy 30 fıs osztályt lecsillapítani.
Volt egy fiú, aki nagyon menı pró-
bált lenni, ezért olyan „lényeges”
kérdéseket tett fel, mint például:
”Hány takarító van ott?”. Lassan a
negyvenöt perces osztályfınöki
óra vége felé jártunk, pedig úgy
terveztük, hogy kb. fél órát beszé-
lünk, hogy maradjon idı az osz-
tályfınöknek is. Amikor az egyik
kérdés után azt mondtuk, hogy las-
san mennünk kell, teljesen lázba

jöttek, és mindenki egyszerre kez-
dett el kiabálni, hogy még ıt hall-
gassuk meg. Ekkor belépett még
egy hatodikos, aki addig kint dol-
gozatot írt. Többen mondták neki,
hogy sajnálhatja, hogy nem volt
itt, mert most nem tudja pontosan,
mi az a csibe és kupac. Végül sike-
rült elköszönnünk tılük, és kimen-
tünk. Boldogok voltunk, hogy
egész jól sikerült.
Azóta már három hatodikossal is
találkoztam az AKG-ban, akik per-
sze lehet, hogy amúgy is már fon-
tolgatták, hogy idejönnek, mégis
jó érzés volt itt látni ıket.

Faragó Johanna

A látogatás helyszíne: a szentendrei
Templomdombi Általános Iskola

IskIskolalátogatásolalátogatás

VVissza a régi emlékissza a régi emlékekbe…ekbe…
Egyik nyitáson kaptuk a hírt, hogy aki szeretne, visszamehet a régi
iskolájába, beszámolót tartani a hatodikosoknak. Ketten, akik
ugyanabból az általánosból jöttünk, együtt vállaltuk ezt. Gondoltuk,
hogy milyen jó lehet az AKG-ról beszélni, és amúgy is, ez buli.

Egy-két hónappal ezelıtt, az egyik nyitáson kihirdették, hogy a hete-
dikesek, nyolcadikosok és kilencedikesek feladata, hogy ellátogassa-
nak korábbi iskoláikba, és a felvételi elıtt álló hatodikosoknak
beszéljenek az AKG-ról. Pattival elhatároztuk, hogy elmegyünk a
Szent László Általános Iskolába, ahol ı tanult három évig.
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Amikor kis utazás után odaér-
tünk, a nevelıotthon vezetıjé-
vel beszélgettünk. Elmesélt
néhány kissé elgondolkodtató
történetet. Én mindig azt hit-
tem, hogy akik nevelıotthon-
ban vannak, árvák, ez tulajdon-
képpen egy szebb kifejezés az
árvaházra, de kiderült, hogy
minden gyereknek élnek a szü-
lei, csak valami miatt nem tud-
ják ıket nevelni.
Két részre oszlottunk, úgy,
ahogy a nevelıotthon is két
részre van felosztva. Lent lak-
nak a kisebbek, fönt a nagyob-
bak. Én elıször a nagyokhoz
kerültem. Megnéztük a szobái-
kat, amik nagyon szépek vol-
tak. Eddig azt hittem, hogy a
nevelıotthonban lakó gyerekek
mindig borzasztó körülmények

között, szigorú nevelık között
nevelkednek. Itt mindenhol
más színő volt a fal, és a szoba
lakói választhatták a függönyö-
ket, szınyegeket. Volt, aki az
okleveleit tette ki, sokan fény-
képeket, egy kisebbfajta hifi-
tornyot is láttam, néhányan
DVD-t győjtenek. A nevelık is
kedvesek, látszott, hogy sokat
foglalkoznak a gyerekekkel. A
nagyobbaknál egy fiatal,
huszonéves lány, a kisebbeknél
valamivel idısebb a nevelı.
Vártak minket, kaptunk szend-
vicset és szörpöt. Elmeséltek
néhány történetet. Például hogy
nyáron falura utaztak, ami jó
ötletnek indult, hogy megis-
merkedjenek a falusi élettel, de
végül egész nap kapálniuk kel-
lett, így két nap után hazajöt-

tek. Utána kitaláltuk, hogy
játsszunk gyilkosost. Az egyik
lány nagyon jól tudta levezetni
a játékot. Kis idı után cserél-
tünk, így mi mentünk le és a
többiek jöttek föl.
A kisebbeknél nem alakult ki
egy jó beszélgetés, mert eléggé
meg voltak ijedve. Végül min-
denki szétszóródott, és én meg
két évfolyamtársam bementünk
az egyik lánnyal a szobájába. İ
megmutatta a képeit, meg
mesélt egy kicsit. Nagyon fur-
csa volt, hogy azt mondta,
mennyire várja már, hogy
kimehessen innen, mert utál itt
lenni. Azt mondta, azért utál itt
lenni, mert szigorúak a szabá-
lyok. (Ez igaz is, mert tizen-
négy éves korukig, ha egy
barátjuknál szeretnének aludni,
a barát szülıjének be kell jön-
nie, és aláírni egy lapot, hogy
azon a délután/estén/napon ı
vigyáz a gyerekre.) Ekkor

csöngettek. Egy tizennégy éves
fiú érkezett farmergatyában és
egy dzsekiben (december köze-
pe körül). Rögtön adtak neki
egy pulcsit, majd azt kérdezte,
hogy bemehet-e az intézetbe
karácsonyozni, mert a testvérei
itt vannak, és neki nincs hova
mennie. Késıbb megtudtuk,
hogy ı is itt lakott, de ki kellett
rúgni. Javítóintézetbe jár, de
mindig megszökik.
Ekkor kellett hazaindulnunk,
nem tudtuk folytatni a megkez-
dett beszélgetést. Amikor kijöt-
tünk, elkezdtem kérdezısköd-
ni, hogy kinek hogy tetszett,
mit gondol errıl az egészrıl.
Szinte mindenki azt mondta (és
én is így gondolom), hogy ez
olyan, mint egy nagyon jó
tábor, szuper szállással, de ha
belegondolok, hogy ık itt lak-
nak állandóan, tizennyolc
évig…

Faragó Johanna

Patrónusaink elmondták, hogy
mi lesz majd a feladatunk, de
számomra nem volt minden
világos. A jótékonyság nem
ismeretlen elıttem, hisz a szü-
leim is gyakran támogatnak
alapítványokat, és az utcazené-
szeknek is szoktunk pénzt adni,
de a kollektív jótékonykodással
csak most ismerkedtem meg.
Patrónusaink felvették a kap-
csolatot egy gyermekotthonnal,
aminek adományozni szándé-
koztunk. Találkozót szerveztek
a témahét elıtti csibére, mi
pedig késıbb meglátogattuk
ıket az otthonban. A szerdai
találkozó nagyon jó hangulat-
ban telt, különféle játékokat

játszottunk, ismerkedtünk egy-
mással. Volt olyan csibe, ahol
arról is beszéltek a gyerekek,
hogy hogyan kerültek be az ott-
honba. Este elgondolkodtam
azon, hogy milyen jó is, hogy
én családban élhetek.
Laffi hosszú e-mailt írt, amiben
a szülıket is kérte, hogy segít-
senek. Odahaza összeállítot-
tunk egy cipısdoboznyi aján-
dékot, meg ruha- és könyvado-
mányokat. Ezt a tizedikesek
vitték le egy Baranya megyei
kis faluba. Én odaadtam a leg-
kedvesebb meséskönyveimet
és ruháimat is, amiket már
kinıttem, de sokáig a kedven-
ceim voltak. Remélem, az a

kislány, aki megkapta, ugyan-
úgy fogja szeretni ezeket, mint
én.
A témahéten, szétosztva a fel-
adatokat, különféle ajándéktár-
gyakat készítettünk, amiket a
csütörtöki vásáron adtunk el, és
a befolyt összeget ajánlottuk
fel az otthonnak. Mindenki fel-
iratkozott, hogy milyen munkát
fog végezni egy napon keresz-
tül. Én a memóriakártyák
készítésére jelentkeztem. Az
volt a feladat, hogy néhány
ember lefotózta az évfolyam
összes emberét, és ezeket a
képeket kinyomtatva és
keményborítóssá téve kupa-
conként becsomagoltuk. Volt
még ezenkívül üvegfestés,
karácsonyi díszek készítése,
hőtımágnest is gyártottak. A
harmadik kupac képeslapokat

és DVD-tokokat készített. A
DVD gyártását már elızı héten
elkezdték. Belátogattak az
órákra, és felvették, ahogy mi
próbálunk figyelni és nem
törıdni azzal, hogy ık ebben
igencsak megnehezítik a dol-
gunkat.
Elérkezett a vásár napja. Izga-
tottan vártuk, hogy elkelnek-e a
portékáink. A memóriakártyá-
kat még be kellett csomagolni,
de szerencsére idejében készen
lettünk. Volt büfé is, a látoga-
tók lelkesen fogyasztottak és
vásároltak. Nagyon jó hangula-
tú témahét volt, remélem, hogy
a bevétel jó helyre került, és
sikerült a gyerekeknek örömet
szereznünk. Hisz ez volt a cél.

Almer Kitti

Látogatóban voltunkLátogatóban voltunk

8.-os karácsonyi témahét8.-os karácsonyi témahét
Újra itt van a várva várt ünnep, a karácsony. Ilyenkor van
fenyıfa, süti, kaja (jaj a kilóimnak!). A család összejön, min-
denki szeret mindenkit. Ennek jegyében telt a nyolcadik évfo-
lyam témahete is: a jótékonysággal foglalkoztunk.

A témahetünk a jótékonyságról szólt, ennek keretében patró-
nusaink felvették a kapcsolatot egy nevelıotthonnal. Elıször
az állami gondozott gyerekek jöttek hozzánk, majd fakultatív
programként mi látogathattuk meg ıket.
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Arról kérdeztem elıször a tanár
urat, hogy hogyan is történt
ténylegesen az eset. Mindenki
számára megnyugtató, hogy
nagy bizonyossággal állítható,
ebben az esetben az elkövetı
nem AKG-s személy volt. Egy
férfi azzal az ürüggyel jött be
az AKG-ba, hogy az itt mőkö-
dı autósiskoláról érdeklıdjön.
A férfi valószínőleg ezt hasz-
nálta indokként ahhoz, hogy
bejöhessen az épületbe, ráadá-
sul nagyon úgy tőnik, hogy ezt
már többször is megtette. A
portás bácsi a férfit elkísérte a
folyosó végéig, hogy megmu-
tassa, merre lehet érdeklıdni,
utána visszament. Ezután a
férfi bement a titkárságra
érdeklıdni az autósiskola iránt.
Amikor a nevét kérdezték a tit-
kárságon, csak legyintett, és azt

mondta, hogy ez nem fontos,
majd ı fog újra jelentkezni, és
távozott. Akik a lányöltözıben
tesiórára öltöztek, vagy épp
kimentek az óráról, ugyanezt a
férfit pillantották meg az öltö-
zıben, ekkor a férfi villanysze-
relésre hivatkozott.
Ugyanez már tavaly májusban
is megtörtént. Egy csütörtöki
napon testnevelésóra után min-
denki öltözni indult. Kereste a
telefonját, mp3 lejátszóját, de
nem találta. Az ellopott tárgyak
nagy része mobiltelefon volt
illetve készpénz. A rendırség
csak annyit tehetett, hogy teljes
személyleírást kértek azoktól,
akik láttak valakit, és listát az
ellopott dolgokról.
Szőcs Tamás tanár úrral beszél-
gettem arról, hogy mi lehetne a
megoldás a lopások elkerülésé-

hez. Mivel a tapasztalatok sze-
rint a problémás zóna a
tesiöltözık, ezért ott kellene
tenni valamit. Egy ajtó felsze-
relése megoldás lehet, ami egy-
irányú szabad kijárást és kul-
csos bejárást biztosítana. Ezt az
ajtót a testnevelési tanári elé
illetve a terasz ajtajával merı-
legesen lehetne elhelyezni, így
az órákra érkezık a tesitermen
keresztül mehetnének öltözni,
ha az ajtót zárva találják. Jó
ötletnek néz ki. Megoldás
lehet, hogy az értékeket bead-
juk valamelyik tanáriba vagy
behozzuk a tornaterembe.
Csakhogy az idı elırehaladtá-
val a májusi lopást is elfelejtet-
ték a diákok, ez alkalommal is
ez várható. Az kisiskolai szek-
rények zárhatóak, de a kulcsok
elvesztése miatt ezt nem min-
denki, sıt nagyon kevesen
veszik igénybe. Mert egy idı
után úgyis elhagyjuk ıket. Van-
nak iskolák, ahol reggel nyolc-

tól délután négyig zárva tart az
iskola, és akkor se ki, se be.
Nálunk az ebédszünetben
sokan kimennek a CBA-ba,
ezért ez sem jó megoldás,
egyébként meg bezárva senki
sem érezné jól magát. A portás-
fülkében lévı kamera csupán
mutatja a történéseket, de nem
rögzíti. A legjobb védekezés
talán az lenne, ha már a bejára-
ti ajtónál mindenkitıl megkér-
deznék, kicsoda, micsoda, hova
megy. Sajnos ez sem a leghaté-
konyabb módszer (és elvileg ez
így is mőködik), mivel az isko-
lába sok látogató érkezik, a
látogatás állítólagos célját
pedig a portáról nehéz ellen-
ırizni. Egyelıre nem született
megfelelı megoldás, ami min-
denkinek jó lenne. Úgyhogy
egy igazán jó módszer maradt,
mindenki próbáljon meg a saját
dolgaira vigyázni.

Horváth Barbara

Ó, igen. Eljött a karácsonyi
bevásárlás nagy napja, aminek
talán még nagyobb feneket
kerítenek, mint magának a
karácsonynak, ha azt vesszük,
hogy vásárláskor sokkal több
embert látok, mint amikor a
karácsonyt ünnepelem kis csa-
ládi körömben. Tulajdonkép-
pen, ha a karácsony piros betős
nap a naptárban, akkor ezt a
napot még jobban ki kéne
emelni. Esetleg rikító rózsa-
színnel? Mindenesetre én kife-
jezetten okos ember létemre,
naná, hogy karácsony elıtt egy
héttel toltam oda a pofikámat a
Vörösmarty téren lévı nagy
karácsonyi vásárra. Ez egy
olyan hely, ahol bazi nagy a
tömeg, és a levegıben forralt
bor szaga érzıdik, amitıl én
személy szerint rosszul
vagyok. Olyan sok volt ott idén
is az ember, hogy a barátnımet
állandóan elvesztettem szem
elıl. A földre valami gumiszerő

buckákat helyeztek el – fogal-
mam sincs, mik voltak és miért
voltak ott. Nekem nemegyszer
támadt az a gyanúm, hogy azo-
kat valaki azért rakta oda, hogy
a sok gyanútlan ember elbotol-
jon bennük, akiket aztán jól ki
lehet röhögni. Én ezt a mutat-
ványt a kelleténél többször tel-
jesítettem. De ha már hajlandó
voltam kimenni a hóba, elmen-
ni vidékrıl Budapestre, egé-
szen a Vörösmarty térig, nem
fognak holmi orrabukások
eltántorítani a célomtól, hogy
megvegyem az ajándékokat.
Ugyebár, miután összeírtad az
emberek nevét, akiknek aján-
dékot szándékozol adni, és
kitaláltad, hogy mit adsz nekik,
akkor már csak meg kell venni
az ajándékokat. Itt tartunk tehát
most. Nekem általában már a
második pontnál problémáim
akadnak. Szeretnék olyan dol-
got venni, ami az illetı haszná-
ra is válik, és nem csak egy

eldugott helyen porosodik. Na
igen, de mi van akkor, ha
éppenséggel még a kiszemelt
ember sem tudja, hogy mire
van szüksége? Igen kellemet-
len dolog, ilyenkor vagy kény-
telen úgy dönteni, hogy veszel
valami jópofa, aranyos plüssál-
latot, esetleg egy képet kettı-
tökrıl, amit kitehet az íróasz-
talára, vagy akár egy DVD-t
vagy könyvet, ami neked tet-
szett. Ha egy olyan embernek
akarsz ajándékot adni, akit még
annyira nem ismersz, és nem
tudod, minek örülne, akkor
veszel például gyertyát vagy
olyan bögrét, amin a neve sze-
repel. Utóbbit – annak ellenére,
hogy a lehetı leginkább „névre
szóló” –, manapság elég ritkán
adnak, mivel már mindenkinek
van otthon legalább egy, szóval
elég snassz ajándéknak számít.
A lényeg, hogy az ajándék
kiválasztásán lehet egy csomót
agyalni, és én bármennyire is

igyekszem, nem tudom elkerül-
ni, hogy december 23-án ott ne
nyomorogjak valamelyik nagy
bevásárlóközpontban, ahol
együtt lehetek a hozzám hason-
ló szerencsétlen emberekkel,
akik még egy nappal karácsony
elıtt sem voltak képesek vég-
leg befejezni az ajándékvásár-
lást. Viszont ez a folytonos
nyüzsgés nagyban hozzájárul a
karácsonyi hangulathoz, akár-
csak a karácsonyi dalok, a
bejgli, a hideg és a hó. És igen,
az ajándék is hozzájárul, de
nem arról szól az egész. Csak
néha tőnik kissé úgy…

Varga Laura

Hová tûnt?Hová tûnt?
Azt hiszem, a pár héttel ezelıtti iskolai lopásról mindenki hal-
lott „valamit”. A történetnek utánajártunk, a pontos informá-
ciók összegyőjtésében Szőcs Tamás tanár úr volt segítségünk-
re.

Piros szín a naptárbanPiros szín a naptárban

Vörösmarty térVörösmarty tér
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Nagyon vártam a karácsonyt a
Konfliktuskezelés témahét után.
Túl akartam lenni ezen a „konflik-
tuskezelésen”, mert nem azt adta,
amit vártam tıle. Szétszórtnak érez-
tem, és a foglalkozás célja sem volt
világos. Azzal próbáltam vigasztal-
tam magam, hogy mindjárt itt a
karácsony… de aztán lassan meg-
szoktam a csoportot, a hét vége felé
közeledve a feladatok is egyre érde-
kesebbek lettek. Délutánonként
pedig szüntelenül a bevásárlóköz-
pontokat jártam, mivel már csak
egy hetem volt karácsonyig. Rend-
szerint már november végén neki-
állok a vásárlásnak, de idén se ked-
vem, se idım nem volt az egészre,
így utolsó hétre hagytam mindent.
Elképzelhetetlenül sok idıt töltöt-
tem az Ikeában, az Árkádban, és
persze az Aréna Plázát se hagyhat-
tam ki, tekintettel hatalmas méreté-
re. Több kilométert gyalogoltam
pár délután alatt. Persze én nem
tudok úgy vásárolni, mint más, nor-
mális ember: amíg nem járom
körbe az egész épületet, és nem
nézek meg mindent még egyszer,
meg még egyszer, addig esély sincs
arra, hogy megvegyek valamit.
Aztán a sokadik kör után ijedten
látom, hogy hány óra van, fáradtan

átnézem újra, amit vásároltam,
igyekszem elhinni, hogy a lehetı
legjobbat választottam, majd fel-
szállok egy buszra és hazamegyek.
Visszatérve a témahétre, az végül
egész jó volt. Mást vártam, nagyon
mást, de azért ez se volt rossz, sıt
voltak kifejezetten jó órák. Na meg
persze minden jó, ha a vége jó…
Másnap délután pedig következett
a várva várt évfolyamkarácsony, és
persze elıtte a told ide, told oda…
Nem volt könnyő megegyezni a
többiekkel olyan egyszerő dolgok-
ban sem, mint hogy hol álljanak
asztalok. A berendezkedés után
részemrıl véget is ért az elıkészü-
let.
A színházteremben közben elkez-
dıdött a hetedikesek elıadása.
Miközben a színdarabot néztem,
eszembe jutott a mi hetedikes elı-
adásunk. Az akkor készült dekorá-
ciót most is használták. Emlék-
szem, ahogy feltőztük a táblákra a
házakat, fákat, ablakokat, csillago-
kat. Láthatóan nagy változtatás idén
se történt.
Mindezek után kimentünk az aulá-
ba, és mindenki leült a karácsonyfa
közelébe. Ekkor kapta meg vala-
mennyi évfolyam az ajándékát, a
kisiskolában bontottuk ki a csoma-

gokat, ahol aztán megtartottuk az
évfolyamkarácsonyt is. Az ajándé-
kozásban a legizgalmasabb az,
hogy ki kit húzott. Általában fogal-
mam sincs, hogy mit vegyek
annak, akit húztam, de szerintem
sokan vannak ezzel így. Aztán las-
san rászánom magam, hogy keres-
sek neki valamit, és újból eltelik egy
délután vagy rossz esetben kettı. És
a vége persze mindig ugyanaz,
megkapja, kibontja, mosolyog,
megköszöni, nekem meg persze
fogalmam sincs, hogy örült-e neki
vagy sem. Ahelyzet persze fordítva
is igaz, ha engem húz olyasvalaki,
aki alig ismer. És akkor megkérdez
másokat, esetleg olyat, aki szintén
nem ismer. Szerintem sokra nem

lehet menni a kérdezısködéssel,
legjobb, ha kockáztatunk.
Tehát ültünk körben a kisiskolában,
és mindenki reménykedett, hogy
valaki olyan húzta, aki ismeri is ıt.
Egymást követték a nagy pillana-
tok, amikor kibontottuk sorba az
ajándékokat, végül is ennek az
egésznek a lényege az izgalom,
hogy vajon ki húzott. De lehet,
hogy ezt csak én élvezem… Igazá-
ból nem volt nagyon más ez a kará-
csony, mint a tavalyi vagy a tavaly-
elıtti, de azért ez mindig olyan ese-
mény, amit mindenki vár, már csak
azért is, mert ezzel veszi kezdetét a
téli szünet.

Zsin Ági

Vidáman baktattam be a suliba,
azzal a tudattal, hogy miután meg-
ünnepeltük a karácsonyt, vár rám
egy jó hosszú téli szünet. Beérve a
kisiskolába, találkoztam a szorgal-
mas Juli csibével, akik feladatuk-
nak megfelelıen épp nagyban
készítettek mindenféle karácsonyi
díszeket, amikkel kidekorálhattuk a
kisiskolánkat. Hamarosan az én csi-
betársaim is elıkerültek, és lelép-
deltünk az ebédlıbe, hogy elkészít-
sük a gyümölcssalátát. Így tanúja
lehettem a „Szőcs csibe beszaba-
dult a konyhába” címő mősornak.
Kifejezetten szórakoztatónak talál-
tam, hogy némelyik fiú még egy
almát sem tud rendesen felvágni, de
hangsúlyozom: azért nagyon igye-
kezett. A szomszédos ebédlıasztal-
nál a Harsi csibe készítette a szend-

vicseket, így ık állandó társasá-
gunkká váltak. Miután elkészítettük
a látványra nem túl biztató, de ízre
(remélhetıleg) annál fincsibb salá-
tát, elindultunk, fel az iskolakará-
csonyra. A program és egy kis éne-
kelgetés után felmentünk a kisisko-
lába. Volt egy kis szervezési problé-
ma, úgyhogy a kisiskolában töltött
két perc után átcaplattunk a régi
színházterembe. Csibénként a töb-
biek elé álltunk, és valamilyen kis
elıadással kívántunk kellemes
ünnepeket az évfolyamnak. Mind-
egyik csibe mással rukkolt elı: A
Juli csibe kérdéseket tett fel az évfo-
lyammal kapcsolatban, az Eszter
csibe bekapcsolt nekünk egy kis
hangulatos karácsonyi zenét, a
Gyöngyi csibe megvillantotta tehet-
ségét az árnyjátékok terén, a Harsi

csibe pedig tartott nekünk egy kis
felolvasást. Avégére mi maradtunk,
a Szőcs csibe. Azt hiszem, mi tar-
tottuk a legkomplikáltabb és
leghosszadalmasabb elıadást. Vala-
hogy így kívántunk boldog kará-
csonyt: „Boldog karácsonyt kíván a
Szőcs csibe!”. Nos igen, könnyen
lehet, hogy a „rövid, tömör és
lényegre törı” szavak jobban jelle-
meznék az attrakciónkat, de ez
most mellékes. Visszatértünk a kis-
iskolába, és mivel múlt évi „angyal-
káink” nyugdíjba vonultak, változ-
tattunk az ajándékátadás módján.
Valaki odasétált ahhoz az illetıhöz,
akit húzott, boldog karácsonyt
kívánt, átadta az ajándékot és visz-
szaült a helyére. A vége felé már
annyit módosult az ajándékozás,
hogy két puszit is adtunk az ajándék

mellé. A fiúk persze – nagyrészt –
kezet fogtak. Én ugyan véletlenül
nem boldog karácsonyt, hanem
boldog születésnapot kívántam, de
úgy vettem észre, szerencsére nem
hallotta meg senki, mivel a mondat
közepén rájöttem, hogy valami
nem stimmel. Miután mindegyik
ajándék gazdára talált, átadtuk
azoknak is az ajándékot, akiknek a
húzáson kívül is vettünk valamit.
Mindenki lelkesen bontogatta az
ajándékait, és ette a szendvicseket.
Meglepı módon a gyümölcssalá-
tánk is igen nagy népszerőségnek
örvendett. Nos, remélem, ti is
hasonlóképpen töltöttétek ezt a
napot, vagy ha nem így, hát még
jobban.

Varga Laura

KilencedikKilencedikes karácsonyes karácsony

ÉvfolyamünnepÉvfolyamünnep
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Egyszer, amikor ez elıkerült vacso-
ra közben is, a bátyám megpróbált
megvédeni engem avval, hogy
„anya, a Szubjektívbe mindenki
rossz cikket ír.” Ezek után úgy érez-
tem, változtatnom kell… Ezért ezt
neked írom, Áron!
Egy szokásos reggelem fél hétkor
kezdıdik, majd háromnegyedkor
folytatódik, mert ekkor már hajlan-
dó vagyok kimászni az ágyból.
Ilyenkor általában letapogatózom a
földszintre, ahol sokkolom magam
a villany felkapcsolásával, és ha
anya túl álmos ahhoz, hogy öt perc
után kiparancsoljon a zuhany alól,
akkor negyedóráig fürdök. Utána
felöltözöm, és elméletileg pontosan
hét órakor leülök az asztalhoz, ami
már meg van terítve (de ez nem
nekem volt köszönhetı…).
Szóval általában eszem valamit, és
közben felvetem, hogy akár vihet-
nék uzsonnát is az iskolába. De
mivel ilyenkor senki sem ugrik,
hogy megcsinálja, maradok kaja
nélkül, illetve néha bedobok a tás-
kámba egy almát, de azt bőntudat-
ból mindig a Hannának adom, mert

én viszont az ı uzsonnáját szoktam
megenni.
Negyed nyolckor kezdıdik az
aggódás, én már befejeztem az
evést, de Áron! İ még csak a har-
madik kenyérnél tart, és még leg-
alább kettıt szeretne enni, így idı-
ben elkezdem sürgetni, tekintve,
hogy együtt megyünk iskolába.
Nem is tudom, hogy miért ragasz-
kodom annyira hozzá, hogy vele
menjek. Talán még kiskoromból
maradt meg, amikor Áron minden
sítáborban halálra idegesített avval,
hogy mindig tudni akarta, hogy mit
csinálok, és kísérgetett ide-oda,
amíg nem talált egy megbízható
felnıttet, akire rásózhatott. Így
aztán most én vagyok soron, hogy
idegesítsem ıt reggelente. Ez általá-
ban úgy szokott kinézni, hogy állok
az elıszobában, kabátban, sállal a
nyakamon, és ordibálok, hogy
azonnal jöjjön. Ilyenkor még fogat
mos, aztán eszébe jut, hogy a táská-
ja még nincs bepakolva, ja, és nem
láttam a tornacipıjét? Én pedig
csak állok, és szörnyen mérges
vagyok, hogy tévedésbıl egy csigát

kaptam báty helyett. Itt a történet
szála kettéágazik, mert elıfordul,
hogy úgy döntök: nem érdekel, ott-
hagyom és kimegyek egyedül a
buszhoz. Aztán persze végigizgu-
lom az utat, hogy beér-e rendesen.
Az iskolába lépve azonban kit
látok? Áron ül és beszélget, moso-
lyog, látszólag régóta itt van.
Különbözı módszerei vannak:
vagy egy csini szıke nı felszedi a
kocsijával, mert szegényen úgy lát-
szik, hogy nagyon siet, vagy egész
egyszerően pár megállóval elıbb
gyalog eléri az eggyel korábbi
buszt, és kényelmesen beér az isko-
lába. Talán majd egyszer én is
kipróbálom, de szerintem túl koc-
kázatos részemrıl. Engem vajon
felvenne egy szıke nı? Nem
hiszem…
De visszatérve az elıszobához, a
másik eset, hogy megvárom, és fél
perccel a busz elıtt kirohanunk, azt
épp csak elérjük, vagy rosszabb
esetben sétálunk néhány megállót.
Szóval utazunk, és Afrika vízrajzá-
ról dumcsizunk vagy Szudán
ásványkincseit memorizálom.
Amikor leszállunk, egy „forgal-
mas” úton kell áthaladnunk, ahol
Áron pontosan megvárja a zöld jel-
zést, én meg ott égek mellette, és
bámulom az elıttünk lévı teljesen
üres úttestet… Aztán jön a borzal-

masan hideg és büdös aluljáró a
Flórián alatt. Komolyan, amióta az
AKG-ba járok, nem ettem lángost,
mert csak az az undorító égett olaj-
szag jut róla eszembe. Ahogy hala-
dunk át az úttest alatt, minden reg-
gel szembejön ugyanaz a srác. Még
soha nem beszéltünk vele, de sze-
rintem már ı is megismer. Aztán
jön a problémás rész, ahol minden
reggel összeveszünk. Ki az, aki azt
az egy megállót gyalog teszi meg?
A Flóriántól az iskoláig hosszú-
hosszú méterek vannak, amit leg-
jobb busszal végigszáguldani. Áron
sétálna, én maradnék, de ha nem
látok a távolban közeledı buszt,
akkor mennem kell. Még jó, hogy
mindkettınknek rossz a szeme…
Így szinte mindig látok buszt, tény-
leg! Az iskola kapujában pedig
engedelmesen tartom az ajtót, amit
Áron természetesnek vesz, és besé-
tál rajta.
Már csak fél év, és egyetemre
megy! Kétségbe vagyok esve, mi
lesz velem nélküle? Ki fog rám
vigyázni, hogy ne üssön el a nagy
semmi? Kire leszek mérges? Sajná-
lom, mert ez hozzátartozik a
napomhoz, enélkül nem kezdem
kellı energiákkal a napot. Mert
bizony ehhez energia kell!

Csikós Panka

Legutóbbi témahetünk témája:
konfliktuskezelés. Ejha, na de
mégis, hogy kéne elképzelnünk a
dolgot? Nos, személy szerint
nekem nem sok elképzelésem volt
ezzel kapcsolatban. Illetve elképze-
lésem az volt, de értelmes már nem
nagyon. De sebaj, annál nagyobb a
meglepetés. Elıször is beosztottak
minket csoportokba. A szokásos
siránkozás után bementünk a cso-
portnak kijelölt terembe. Körberak-
tuk a székeket, és miközben türel-
mesen vártuk a „konfliktuskezelés-
tanárunkat”, beszélgettünk a mel-
lettünk ülıvel. Hamarosan meg is

érkezett a tanárnı. Sokkal kedve-
sebb és nyitottabb volt, mint ami-
lyennek elsı pillantásra látszott. Az
egész program alapvetıen a játékra
épült. Az elsı nap igen furcsának
bizonyult, nem értettem, hogy mit
miért csinálunk, mire jó ez vagy az,
hogy bizonyos játékok miben segí-
tenek a konfliktus kezelésében. A
tanár, azaz Ági, mindig érthetıen és
készségesen elmagyarázott min-
dent. Na persze, az együttmőködés
volt az egyik alapja az egésznek. Ha
együttmőködünk és megpróbálunk
kompromisszumot kötni a másik-
kal, akkor nincsen veszekedés.

Logikus, nemde? A témahét alatt
nem csak a konfliktuskezelés került
elıtérbe, mivel a feladatok vagy
játékok alatt alkalmunk volt kicsit
jobban megismerni olyan embere-
ket is, akikkel nem vagyunk együtt
egy órán sem, vagy csak egyszerő-
en még nem volt alkalmunk beszél-
getni. Ezért volt jó, hogy mindent
közösen vagy kisebb csoportokban
kellett elvégeznünk. Az elsı nap
ugyan még elég idegennek tőnt az
egész, de a végére már sokkal
simábban ment minden. Ági
nagyon szimpatikus volt, könnyen
megtalálta velünk a közös hangot.

A téli szünet elıtti utolsó napon
egész napos csibét tartottunk. Meg-
beszéltük, hogy mit tapasztaltunk a
témahéttel kapcsolatban, hogy ki
mit gondol errıl az egy hétrıl. Bár
arra a kérdésre, hogy „Megtudtál
valamit magaddal kapcsolatban?”
mindenki egyöntetően nemmel
válaszolt, azért ez a témahét is biz-
tos jó volt valamire. Talán ezután
már mindenki valamivel tudatosab-
ban fogja kezelni a konfliktuso-
kat… Ki tudja?

Varga Laura

A kA konfliktus konfliktus kezeléseezelése

Áron, csak gyere már!Áron, csak gyere már!
Anyukám mindig azt mondja, hogy a Szubjektív cikkeimet úgy írom
meg, mintha valamirıl tudósítanék. Szárazan és unalmasan, nem a
lényeget, nem a jellemzı dolgokat emelem ki, hanem mindenrıl tény-
szerően írok. Szerinte ez rossz és senkit nem érdekel… Azért remé-
lem, ez nincs így!
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Mint minden évben, most is a
jelenlegi 11. évfolyam feladata
volt a bál megszervezése. Renge-
teg munkát fektettek bele, és ez
meg is látszott a végeredményen.
De kezdjük a legelején. Én nem-
csak hogy láthattam, de vala-
mennyire része is voltam ennek
az eseménynek, ugyanis felkér-
tek, hogy táncoljak. Szeptember
közepén kezdıdtek a próbák.
Minden szerdán négy órától egy
teljes órán keresztül próbáltuk a
koreográfiát, ami nem mindig
volt könnyő, de két tanárunk
mindenben segítségünkre volt.
Nem mindig volt egyszerő a
körülbelül 80 embert együtt,
egyszerre és megfelelıen moz-
gatni. Akiknek volt affinitása a
salsához, az ott maradt, és
Schmidt Ildi megtanított minket
táncolni. Egy fantasztikus kore-
ográfiát tanított be nekünk.
Salsából hetente kétszer volt pró-
bánk, de szerintem teljesen meg-
érte a befektetett energia. Min-
den egyes próbán, legyen szó
keringırıl vagy salsáról, szerin-
tem mindenki elıtt ott lebegett a
dátum, ami vészesen közeledett.
A vége felé a próbák egyre job-
ban mentek. Elérkezett a fıpróba
ideje a helyszínen, a T-Com
székházának aulájában. Már
mindenki jól tudta a táncot, de a

végsı simításokra mégis itt
került sor.
Aztán eljött a nagy nap, amit
mindenki várt, legyen szó nézı-
rıl vagy résztvevırıl. İszintén
szólva, én nagyon izgultam. Fél
négyre mentünk a helyszínre
rengeteg cuccal, kiegészítıvel.
Mire kész lettünk, szinte öt óra
volt, már megérkezett mindenki,
szülık, rokonok, tanárok, isme-
rısök. A mősor a tőzéssel kezdı-
dött. Káprázatos látványt nyúj-
tottak a gyönyörő ruhák. Ezután
a végzısök énekeltek a tanárok-
nak, majd az éneket váltották fel
a zenekarok. Sajnos én errıl egy
picit lemaradtam, ugyanis készü-
lıdni mentem a salsára. A táncot
szerintem mindenki élvezte, a
közönség is, és mi is a színpa-
don. Nagyon nagy tapsot kap-
tunk, még talán a vártnál is
nagyobbat. Jó volt érezni, hogy
két és fél hónap munkája ilyen
jól sikerült. A salsás lányok gyor-
san átöltöztek, ugyanis követke-
zett a lánytánc. Azon felül, hogy
az évfolyam lányai egy csajos,
vagány táncot raktak össze, a
zene is nagyon jó volt. A fiúk
csak ámultak-bámultak a látvá-
nyon. De ezután a fiúknak kellett
„teljesíteni”, ugyanis a fiútánc
volt a következı program. Nagy
csend lett, és egyszercsak meg-
szólalt a zene, ami szerintem
mindannyiunk arcára mosolyt
csalt. De ha mégsem, akkor ott
volt a komoly koreográfia.
Nagyon nagyot alakítottak, a
lányok teljesen odáig voltak.
Nem csodálom, hiszen ritkán lát-
hatták évfolyamtársaikat így tán-
colni. Az ingtépéstıl a mellkason
lévı szívecskén át volt itt min-
den. A fiúk után egy egyszemé-
lyes elıadás következett, Gondár
Csicsi hastánca ejtette ámulatba
a közönséget. A ruhája és az elı-
adása eszméletlen volt. Végül, de

nem utolsósorban következett a
keringı. A fiúknak a készülıdés
talán nem okozott annyira nagy
gondot, hiszen nekik „csak” egy
szmokingot kellett felvenniük.
Viszont hogy a lányoknak hátul
jól áll-e a hajuk, hogy a smink
még a végére is tökéletes legyen,
az nem volt mindegy. Nem
semmi kavarodás volt a lányöltö-
zıben. De a végére mindenki
káprázatosan nézett ki. Mindenki
megtalálta a párját, és mindeköz-
ben söpörte be a bókokat, hogy
milyen szép a ruhája, milyen csi-
nos, vagy hogy milyen jól néz ki.
Beálltunk a négy sorba, ahogy
tanultuk, és felcsendült az a zene,
amit mi már nagyon sokszor hal-
lottunk. A tánc nagyon jól ment,
úgy, ahogy elterveztük. Kijöttek
a lépések, nem siettük el, nem
estünk ki a ritmusból. Eltáncol-
tuk elıször, és a második alka-
lom már gyerekjáték volt. Mint-
ha mindig is ezt a táncot táncol-
tuk volna. A siker itt se maradt el.
Mindenki érezte, hogy ez nagyon
jól sikerült. A bálozás csak
ezután kezdıdött. Nekem eszmé-
letlen élmény volt, mivel nekem
ez volt az elsı szalagavatóm.
Hívtak táncolni, hogy táncoljak
velük, néha már muszáj volt leül-
nöm, akkor is jöttek, hogy
milyen jó volt, és hogy gratulál-
janak. Már fájt a lábam a végére,
de az élmény minden fájdalmat
csillapított. Nagy nehezen rávet-
tem magam, hogy levegyem a

ruhát, a szüleim is már ott topor-
zékoltak, hogy menni kellene.
De egy olyan ruhát nem lehetett
csak úgy levenni. Több okból is.
Egyrészt gyönyörő volt, és meg-
érdemelte, hogy minél többet
lehessen benne az ember, más-
részt ha leveszem a ruhát, nekem
már nem volt fogadás, after
party, és ha leveszem, akkor
megszakad valami. Valami, ami
elkezdıdött szeptemberben, és
idáig tartott. Ami minden szer-
dán és minden nap a fejemben
volt. Bár abban nem kételked-
tem, hogy valaha is elfelejtem
ezt az estét, ami számomra cso-
dálatos volt. Az, hogy az elsı
szalagavatóm minden szempont-
ból ilyen jól sikerült, örökre egy
élmény marad. Sokszor gondo-
lok arra, hogy szerda van, és az
elsı, ami beugrik, a szalagavató,
a próbák, a jó hangulat. Utána
leesik, hogy ez már nincs. Majd
négy év múlva. Csak azt kívá-
nom mindenkinek, aki elıtt van
még szalagavató az életében,
legyen szó a sajátjáról, vagy
arról, hogy felkérik táncolni,
sikerüljön neki is úgy, mint ez a
szalagavató. Mivel nekem nem
ez az utolsó ilyen élményem,
bízom abban, hogy az utolsó is
ugyanolyan tökéletes lesz, mint a
mostani volt.

Horváth Dóra
képek: Fotó alkotókör, Révi Dániel

SzalagavatóSzalagavató
2007. november 24-e fontos szerepet kapott az idei tanévben,
ugyanis ezen a napon rendezték a végzısök szalagavatóját.
Remélem, azokat, akik nem lehettek ott, most ez a cikk egy
picit kárpótolja, bár abban biztos vagyok, hogy teljes egészé-
ben nem tudja pótolni a hangulatot és a látványt. Akik pedig
ott tudtak lenni, most felidézhetik, hogy mennyire csodálato-
san sikerült a három hónappal ezelıtti szalagavató.
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Az énekkar története 1996-ban
kezdıdött, mikor Bencze Enikı
megérkezett az AKG-ba. Azóta
sok minden változott, az iskola
négybıl hatosztályos lett, majd
hét, de az énekkar máig is
mőködik. És hogy miért is
indult el? A tanárnı mindig is
szeretett volna egy énekkart az
iskolának, mert szerinte az a jó,
ha nemcsak hallasz vagy olva-
sol valamirıl, hanem részt is
veszel benne. Emellett a gyere-
keknek sokat számít a zene.
Enikınek vannak is tervei az
énekkarral, de sajnos ehhez
nem elég nagy a létszám. Pedig
akkor sokkal több helyen sze-
repelhetnének, többfélét adhat-
nának elı. Én részemrıl úgy
gondolom, hogy ha sokkal töb-
ben lennénk, elveszne a bensı-
ségesség, de a tanárnı szerint
egy nagy csapat is lehet bensı-

séges.
Az énekkar már sokszor fellé-
pett az iskolában az elmúlt
években, eddig is adtak elı
különleges dolgokat, de az
énekkar eddigi legsikeresebb
szereplése sokak szerint az idei
İszi Fesztiválon elıadott Her-
kules volt. Errıl elég sok visz-
szajelzés érkezett, és egy ideig
beszéltek róla az iskolában is.
Mint tagnak, nekem is feleme-
lı érzés volt ezt elıadni, és sze-
rintem így voltak ezzel a többi-
ek is, akik egy évig készültek
erre a fellépésre – bár a nevük-
ben nem beszélhetek. Egy fel-
lépés bizony kitartást és odafi-
gyelést igényel, ami azért elvá-
rás, ha az ember netán énekka-
ros szeretne lenni. A dalokat
egytıl-egyig tudni kell, és
órára járni is ajánlatos. A tanár-
nı fıleg a 8-9-10.-eseknek

ajánlja, akiknek még van ideje
bejárni.
De hogy milyen is egy óra?
Elıször is, az énekkar minden
kedden fél négytıl körülbelül
ötig tart – bár az, hogy mikor
végzünk, általában változó. Ha
valamiben nagyon benne
vagyunk, akkor akár hatig is
eltarthat, ha meg inkább csak
ötleteket győjtünk, akkor elıbb
vége. Néha elıfordul az is,
hogy sokat beszélgetünk, neve-
tünk, sıt, a tavalyi tanév vége
felé egyszer kiruccantunk a
Margitszigetre is! Az ilyen lazí-
tásoktól függetlenül Enikı sze-

rint az énekkar komoly dolog.
De persze a legfontosabb a jó
társaság, és hogy szeretjük csi-
nálni. Én élveztem az elmúlt
másfél évet mint énekkaros, és
remélem, hogy ezzel a cikkel
sikerült kedvet csinálnom
néhány embernek.

Kunsági Évi
kép: Fotó alkotókör –

Herkules elıadás
Énekkar alkotókör

keddenként 15:30-tól,
Zeneterem

Sajnos nem tudtam elmenni
egy fotós foglalkozásra sem, de
azért összegyőjtöttem néhány
dolgot errıl az óráról. Néhány
fotós lányt megkértem, hogy
mondjanak néhány szót az
alkotóról. Teljesen pozitív volt
mindenkinek a véleménye,
nagyon szeretnek fotóra járni,
azt mondták, hogy jó a hangu-
lat. Gyulai Bence tartja, és azt
mondják, hogy türelmes, nem
lesz ideges, ha valamit elfelej-
tenek, és jól magyaráz, szóval
bírják. Egy óra általában abból
áll, hogy az elején a Bence
elmagyarázza a gép részeit és
használatát (fénybeállítások…
stb.), aztán fotózgatnak, azt,

amit akarnak. Általában egy-
mást. Ilyenkor hoznak be min-
denféle ruhákat, beállítgatják
egymást és gyakorolják a fény-
hatásokat. Ha nem magukat,
akkor mászkálnak az iskolá-
ban, és bármit, vagy egymást…
Aztán az óra vége felé letöltik a
képeket egy gépre, megnézik
ıket, a Bence pedig mond róla
pár szót (miért jó, miért nem,
életlen… stb.). De olyan is van,
amikor a laborban a fényekkel
játszva készítenek képeket,
vagy a Bence régi technikákat
mutat meg, és azzal foglalkoz-
nak.
Az AKG-s rendezvényeken ık
szoktak fotózni. Erre a Bence

szokta kijelölni az embereket,
az ı képeiket láthatjuk a honla-
pon.

Poór Patrícia

Fotó alkotókör
Hétfın, kedden és csütörtökön,

kéthetente, 15 órától
www.akg.hu/fotoalkoto

FFotó alkotó alkotóotó

Margitsziget és HerkulesMargitsziget és Herkules
AKG-s alkotómûhelyek

sorozat

Mikor úgy döntöttem, hogy írok az énekkarról, úgy gondol-
tam, hogy könnyő lesz, mert ismerem, tagja vagyok a csapat-
nak. Aztán rájöttem, hogy ez mégsem egyszerő. Hiszen elég
nehéz elfogulatlanul megírnom ezt a cikket, ha én is ahhoz a
társasághoz tartozom. De azért megpróbáltam összeszedni a
gondolataimat. Ez jött ki belıle.
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Már az elsı témahetünkön bemutat-
koztak, és szimpatikusak is volt az
elıadók, de még mindig nem tudtak
meggyızni engem, hogy érdemes
csillagászatra fordítanom amúgy is
kevés idımet. És végül elérkezett az
a helyzet, hogy nekem kell róla cik-
ket írnom, ami nem könnyő úgy, ha
az ember nem is jár az alkotóra.
Elkezdtem tehát kérdezgetni
supernovás évfolyamtársamat.
Elmesélte nekem, hogy ık nem
csupán csillagokat vizsgálnak meg
fényéveket számolnak, mint aho-
gyan azt elıször gondoltam, hanem
expedíciókat is terveznek a közeljö-
vıre. Az órák – elmondása szerint –
általában elıadással telnek, és köz-
ben átbeszélik, hogy a hallgatók mit
gondolnak a témáról, de riportala-
nyom mindig hozzátette, hogy ezt
mind viccesen. Végül, ha már min-
dig hozzátette, hogy viccesek az
elıadások, kíváncsi lettem, ezért
belátogattam az egyik órára. Kisebb
késéssel, de megérkeztem. Nem kis
meglepetésemre röhögésre értem
oda. Bent a teremben egybıl érez-
tem, hogy én nagyon félreismerhet-
tem a csillagászatot, nagyon jó han-
gulat volt. Éppen egy olyan elı-
adásra értem be, ahol az Európa
expedíció elıkészületeit beszélték
meg. Az expedíció abból áll, hogy
egy szondát, amit ık építenek meg

két csapatban (mindkét csapat egyet
csinál, már csak a versenyszellem
miatt is, és hogy ne dolgozzanak
rajta nagy létszámban) lesüllyeszte-
nek a Balaton aljára, ezzel model-
lezve, hogy milyen lehet a Jupiter
holdjának, az Európának a belseje.
Az elıadáson a szonda felépítésérıl
volt szó. Nem sokat értettem belıle,
hogy hogyan fog kinézni, de azt
észrevettem, hogy nagyon sokszor
hangzott el az USB szó, valószínő-
leg a laptopok használata miatt.
Valóban nevettetı volt az óra, most
már értem, hogy mirıl is beszélt
riportalanyom. Az óra végén a hall-
gatóság két részre osztódott, csapa-
tokba rendezıdtek. Az egyik csa-
patnál fültanúja lehettem a technikai
megbeszéléseknek, de tudatlansá-
gom miatt itt se sokat értettem.
Összefoglalva, a történtek után ma
már tudom, hogy nagyot kellett csa-
lódnom a csillagászatban, de kelle-
mesen. Az elıadás színvonala és a
jó hangulat már bizonyítja nekem,
hogy érdemes erre a foglalkozásra
idıt fordítani.

Almer Kitti
Supernova 

természettudományos fakultáció
Csütörtökönként 15 és 16:30

között, 201-es terem

E hónapban az alkotókról kellett
írnunk, ezért hétfın különleges
„szabadságot” kaptam, hogy beül-
jek megnézni – és véleményezni –
a labort, amit Nádori tanár úr min-
den hétfın fél négytıl ötig tart.
Örültem ennek, mert év elején fel
akartam venni ezt a tárgyat, de óra-
rendem nem engedte. Így hát meg-
ragadtam az alkalmat, és tíz perccel
a kezdés elıtt megjelentem a
termtudon. Szerencsére voltak ott
ismerıseim, barátaim, úgyhogy
nem voltam elveszve.
Aztán – egy kis késéssel – meg-
kezdıdött az óra. Mindenki leült,

és a tanár úr bejelentette, hogy tit-
rálni fogunk. Egy kis számolgatás
következett, melynek következté-
ben a táblán megjelent néhány
titkozatos kémiai képlet, majd
belevágtunk a kísérletbe. Elıhoz-
tuk a raktárból a mindenféle – szá-
momra többnyire ismeretlen – üve-
geket és mőszereket, na meg per-
sze kimértük a mennyiségeket az
alig-alig funkcionáló mérlegen. De
ezután már tényleg nekiláttunk. A
csapvíz és az ásványvíz klórtartal-
mát vizsgáltuk. A munka is jó han-
gulatban zajlott, nem volt feszült
csend, lehetett felszabadultan

beszélgetni. Kísérletezés közben
nekem is volt alkalmam kipróbálni
a titrálást – több-kevesebb sikerrel.
Az óra végén levontuk a következ-
tetéseket, elmosogattuk az edénye-
ket, aztán mindenki hazament.
A tantárgyat Nádori tanár úr volt
évfolyama találta ki körülbelül hat
éve, mert úgy gondolták, hogy
kéne egy külön óra a kísérletezésre
is. A társaság vegyes, nincs „elfiú-
sodva” a labor, mindkét nembıl
egyenlıen vannak. Sajnos csak
három évig lehet járni, de azért
addig is beleszámít a termtud jegy-
be. Az osztályzás a tanár úr saját
bevallása szerint nem szigorú, bár
volt már arra példa, hogy valaki
nem lett ötös. A tananyag változa-

tos, és a kísérletek is érdekesek,
megcáfolnak vagy bebizonyítanak
egy-egy „legendát”, megmutatják
a termékek igazi valóját (pl.:
ásványvíz).
Van, aki komoly okokból jár, van,
aki csak szórakozásból, de az a
lényeg, hogy mindenki szerint jó
hangulatúak az órák, sok a nevetés.
Sajnálom, hogy én nem járhatok,
de akinek belefér az idejébe – és
ilyen érdeklıdéső –, annak csak
ajánlani tudom.

Kunsági Évi
Labor

természettudományos fakultáció
Hétfınként 15:30-tól

AKG-s alkotómûhelyek
sorozat

Labor - szubjektívenLabor - szubjektíven

A SupernovaA Supernova
Mikor tavaly meghallottam, hogy a suliban lehet jelentkezni
Supernova alkotóra, az elsı gondolatom az volt, hogy ha valami csil-
lagászat, akkor az csak unalmas lehet. De miután jobban utánajár-
tam, kellemesen kellett csalódnom.

A Supernova szakkör eddigi sikerei
1999 óta minden országos csillagászati és/vagy őrkutatási vetélkedın a
Supernova szerezte meg az elsı helyezést.
2000. október: Bodó Zsófia a Planetary Society és a NASA pályázatán
nyert, Magyarországot képviselve ı dolgozhatott együtt a NASA kuta-
tóival az aktuális Mars programban, San Diegóban.
2001. november: A Supernova szakkör csapata nyerte meg az európai
Life in the Universe Asztrobiológiai vetélkedıt.
2002. július: Bodó Zsófia a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT)
„Magyarország és az őrkutatás” pályázatát nyerte el, nemzetközi őrtá-
bor résztevıje lehetett Huntsville-ben.
2003. október: A Red Rover Goes To Mars diákpályázat nyertese,
Turczi Dávid egy hetet tölthetett a Pasadénai Őrközpontban.
2004. február: A szakkör jelenlegi és korábbi vezetıi, Sík András és
Simon Tamás Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet kapott.
2004. június: A MANT pályázatán nyertes Fórika Elıd utazhatott
Huntsville-be, a nemzetközi őrtáborba.
2007. október: A Supernova 12.-es csapata nyerte a MANT „minden
idık legnagyobb magyar őrkutatási vetélkedıjét”.
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Az elsısegélyt addig kell inten-
zíven gyakorolni, amíg az ember
el nem jut arra a szintre, hogy
egy megjátszott szituációban
nem azzal kezd el foglalkozni,
hová bújhatna inkább, vagy hogy
milyen okkal rohanhatna ki a
terembıl. Ha például Józsika
megérkezik a „helyszínre”, ahol
a vérzı, torkaszakadtából üvöltı
évfolyamtársát találja, egyszerre
több dolog is lejátszódhat az
egyébként kiváló középiskolás
elméjében. Az elsı lehet a „hol a
stop gomb?” érzés, mikor embe-
rünk azt kívánja, bárcsak leállít-
hatná az eseményeket. Végül is
ez nem komoly, és ı még nincs
teljesen felkészülve, gondolja.
Még nem olvasta át a maradék
oldalakat a füzetben. Egyébként
is, mi van, ha ennek a „sérült-
nek” itt valami allergiája van,
vagy pánikbeteg, vagy többszö-
rösen összetett bordatörése van?
Erre végképp nincs felkészülve.
Aha. Na, így nem lehet csinálni.
A második nagy hiba, ha lelkes
elsısegélynyújtónk a „nem ját-
szó elemekkel” kezd foglalkoz-
ni. Vagyis, mikor inkább ellátná
az amúgy kiváló egészségnek
örvendı versenybírót. „Minden-
kit, csak ıt ne.” Nem játszó
elemhez tartozik a talán legna-
gyobb stresszforrás: maga Marsi
tanár úr. Egyébként sem szeret az
ember ordenáré hibákat elkövet-
ni, pláne nem, mikor egy profi
figyeli minden apró mozdulatát.
Ilyenkor a kezdı bepánikol és
képtelen eldönteni: a fejsérült
lábát emelje-e fel vagy inkább a
fejét. Hogy Nógrádi tanár urat
idézzem: „triviális lenne” az a
fejmegemelés, de már teljesen
elbizonytalanodott lelkes elsıse-
gélynyújtónk, és csak azért is a
lábhoz nyúl. Akkor pedig valami
„uh” jön a sarokból, és a világ

elsötétül. „Most már mindegy.”
Gondolja szegényke.
Gyakran elıfordul, hogy apró
jelek nem tőnnek fel, vagy egy-
értelmő dolgokra feledkezünk rá.
Kellemetlenül hat, ha nem vesz-
szük észre, hogy már fél órája
belénk kapaszkodik egy részeg
(akinek egyébként semmi baja),
és mi emiatt súlyosan hátrányos
helyzetbe kerülünk az ellátás
terén. Ilyen kellemetlen dolog-
nak számít még, ha egy kést tartó
potenciális elmebeteg fél órás
könyörgés után sem hajlandó
odaadni fegyverét. Érthetı, hogy
jó érzéssel húzzuk ki belıle,
miután ı magába szúrta. Eldob-
juk jó messzire, nehogy további
bajt okozzon. De abban a pilla-
natban jövünk rá, hogy nagyon
súlyos hibát követtünk el. ELTÁ-
VOLÍTANI EGY IDEGEN
TÁRGYAT A SEBBİL? Ez
olyan szintő hiba, hogy kár
tovább magyarázni.
Egyszóval, meg kell szokni bizo-
nyos dolgokat. Tulajdonképpen
ez az egyik ok, amiért én sze-
mély szerint egy nagy kalap
trottyantásnak tartom a jogosít-
ványhoz tartozó kötelezı elsıse-
gélyvizsgát. Legyen mindenki
ıszinte önmagához. A kérdés:
mit tenne, ha mondjuk egy elját-
szott szituációt kéne megoldania
(élıvel inkább ne is próbálkoz-
zunk)? „Hozzá sem érnék xy-
hoz, az fix. Persze, hogy pont én
öljem meg. Kihívnám a mentı-
ket. Izé… 104, ugye?” Aztán
ennyi. Nézzük, mit tesz a
„profi”, ha egy üvöltı évfolyam-
társával találja magát szemben.
Elıször is, figyelmen kívül
hagyja az üvöltést. Fájdalmat
csillapítani úgysem tud anélkül,
hogy ismerné a fájdalom erede-
tét. Körbenéz, hogy érheti-e baj
ıt magát (áramütés veszélye,

robbanásveszély, stb.). Ha bizto-
san nincs ilyen kockázati ténye-
zı, elkezdi félrerakni az esetleg
zavaró tárgyakat (jobb helyeken
ezt helyszínbiztosításnak neve-
zik). Amíg a mőveletet végzi,
már ösztönbıl feltesz legalább
10 kérdést az imitátornak (mi
történt? hogyan történt? van-e
még valaki? stb.). Minden máso-
dik kérdés közben utasítást intéz
a sérülthöz, stílusát tekintve hatá-
rozottan, de nem bunkón (üljön
le, nyugodjon meg… stb.). Har-
madik öntudatával mindeközben
felkészül az esethez tartozó bár-
milyen hirtelen változásra, amire
egybıl reagálni kell. Gondolok
itt mindenféle eredető váratlan
eseményre, tőz, ájulás, még öt
sérült, akármi. Eddig 30 másod-
perc telt el. Ha jó az illetı, az
imitátor hirtelen nem is tud vála-
szolni az „1-10-es skálán meny-
nyire fáj” kérdésre, mert elfelej-
tette a bővös számot a nagy roha-
násban. Persze elıfordulhat,
hogy semmi életveszély nincs,
de mindig a legrosszabbra kell
felkészülni. Ezek után póló fel,
cipı le (zoknival együtt), mert ha
ne adj isten olyan a sérülés, amit
a legnagyobb fájdalom elnyom,
azt csak szemrevétellel lehet
megtalálni (rejtett sérülések
keresése). Barátunk negyedik
tudata mindeközben eldönti,
kell-e mentıt hívni. Az 50.
másodpercben már végzett a

további sérülésre utaló nyomok
keresésével. Egyetlen sérült,
senki más. Miután feltette neki
20. kérdését is, már úgy érzi,
tudja mi, merre és meddig. A
mentıhívás közben le is bonyo-
líthatja a sebellátást és (a lehetı-
ségekhez mérten) a fájdalomcsil-
lapítást is. A mentık érkezéséig
pedig a sérült mellett marad,
tovább kérdezgeti, és figyeli az
állapotát.
Ez volt a legegyszerőbb eset. Ezt
hívják elsısegélynyújtásnak.
Senki ne mondja nekem, hogy
egy jogosítványhoz járó elsıse-
gélyvizsgát birtokló bárki képes
lenne mindezt végrehajtani anél-
kül, hogy bármikor addigi életé-
ben tanulta volna (rendszeres-
séggel) az elsısegélyt. Vajon
jogos ezt a fajta vizsgát
„elsısegélyvizsgának” nevezni,
miközben ezt a sok esetben hibás
könyvet bemagoló, teljesen ama-
tır (gyakran érdektelen) akárki-
csoda is leteheti? Azokat imá-
dom a legjobban, akik még
nevetnek is ezen. „A vizsgáztató
1 perc után inkább elengedte egy
igennel, mert látta, hogy milyen
béna. Milyen jó fej a vizsgáztató.
Hahaha.” Hát mondhatom, tény-
leg nagyon vicces.
Miért is veszélyes, ha látunk egy
embert a földön fekve, és gyor-
san mentıt hívunk? Mert tudjuk
egyáltalán, mi a baja? A diszpé-
cser kénytelen a legmagasabb

Hosszú és mélyreható elmélkHosszú és mélyreható elmélkedésedés
az elsõsegélyrõlaz elsõsegélyrõl

Csak nektek írtam eme cikket, amely lehet, hogy elsı látásra
émelyítıen hosszú, de feltárja minden emberke számára a misz-
tikus Elsısegély szakkör finomságait, „pár” gondolattal megfő-
szerezve. Olvassátok lelkesen s bizalommal!

AKG-s alkotómûhelyek
sorozat
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felszereltséggel rendelkezı autót
riasztani, mert nem játszhat
mások életével. De mi van, ha a
fekvı ember csak részeg? Akkor
az bizony egy jól elpazarolt
rohamkocsi. Közben meg két
utcával az eset mellett valaki
azért vérzik el, mert „nincs elég
mentıautó”. Fáj a lábunk két
hete? Hívjunk mentıt! Aha, és
miért nem voltunk képesek egy
hete elmenni orvoshoz? 300
forint nem a világ, a vonulás
viszont jóval többe kerül,
nekünk is, a mentısöknek is.
Mind anyagilag, mind idegileg.
A mai napig a száz évvel ezelıt-
ti, bonyolult stabil oldalfektetés
lépéseit próbálja bememorizálni
mindenki, miközben a 10
másodpercbe kerülı, végtelenül
egyszerő változat már egy éve
ismert. Nevetséges.
Tavalyelıtt láttam az egyik évfo-
lyamtársamat vizsgázni. Körül-
belül 60 másodperc alatt tudta le
a teljes betegvizsgálatot és a
(régi) stabilt 3 eszméletlenen
úgy, hogy közben a negyedikhez
folyamatosan beszélt. Olyat is
láttam, aki egyedül látott el egy
artériás vérzıt, amikor ahhoz
elvileg két, de inkább három
ember szükséges. Még számta-
lan ilyen példa van, és ebbıl lát-
szik, hogy megtanulható, begya-
korolható a dolog.
Én második éve járok elsıse-
gélyre, voltam az OEV-en
(Országos Elsısegély-ismereti
Verseny), tanulmányilag mond-
hatni a végét járom. De még így
is rengeteg dolog van, amit gya-

korolnom és a részletekig menı-
en tudnom kell. Tekintve, hogy a
protokoll itt-ott félévente válto-
zik, nem árt, ha az ember odafi-
gyel. Erre való az AKG-s elsıse-
gély 2., és fıleg 3. éve.
Ha már itt tartunk, úgy gondo-
lom, hogy az iskolai elsısegély-
oktatás elég komoly szinten
mőködik (bizonyítják ezt többek
között az eddigi összes OEV-en
elért eredmények). Ezért is cso-
dálkozom, hogy a mostani kez-
dık milyen kevesen (kb. 15-en)
vannak. Az „elsı generáció” és
mi is kétszer ennyien voltunk.
Igen, havi egyszer bent kell ülni
nyolcig az iskolában, majd
különbözı reggelek különbözı
idıpontjaiban kell beszámolni az
elméletbıl, és túl kell élni az elsı
szituációs nap által okozott trau-
mát. De nagyon megéri, és több-
szörösen. Higgye el mindenki,
hogy nem elég elolvasni egy
könyvet. Azt sem mondom,
hogy elég a szituációs nap, mert
nyilván élıben ér csak valamit a
dolog. De bizonyos folyamato-
kat elısegít, beindít. Meg
vagyok gyızıdve arról, hogy
kevesebb mint két év alatt el
lehet jutni egy olyan szintre,
hogy úgy érzi az ember, hogy
már nem félne odamenni. Nem
félne kérdezni, cselekedni. És ha
erre nem képes mondjuk egy
sofır… akkor valahol hazugság
az egész. Mert van, ahol a mentı
sem segíthet. Ha valakinek meg-
áll a szíve, hiába hívjuk a 104-et.
Ha két percen belül nem kezdjük
meg az újraélesztést, lehetett az

illetı 34 éves, kiváló egészséggel
bíró fiatalember. Rajta már nem
tud segíteni az akár csak 5 perc
múlva odaérı rohamkocsi. Ami-
kor két mentıs motorral ment ki
egy leállt szívő gyerekhez…
mindenki hallotta gondolom a
történetet. Nos, tulajdonképpen
nem a mentısök mentették meg
az életét, hanem az anya, akirıl
utólag kiderült, hogy tudott újra-
éleszteni. De azért a híradóba
bekerült a lényeg…
Nyilván globálisan nem lehet
kötelezni az embereket arra,
hogy 2 éven keresztül tanuljanak
ilyen komolyan és behatóan
elsısegélyt. De hogy normális
oktatás mellett megtanulják az
alapokat, mondjuk két hét
alatt… ez szerintem elvárható,
vagyis inkább szükséges. És nem
csak azoknak, akik vezetni tanul-
nak. Mindenkinek. De ez persze
megint olyan dolog, ami a
„kevés haszon rövid távon, emi-
att inkább csak nyőg” kategóriá-
ba tartozik, ilyenkor pedig az
emberek hajlamosak a problémát
csak a sarokba dobni, vagy minél
agresszívebben kimagyarázni.
Lehet, hogy demagógia felsorol-
ni az elsısegélynyújtás történeté-
ben felhozható legelvetemültebb
eseteket, de akkor elmondom azt
is, hogy nekem megtanították,
mit kell tennem, ha vérzik az
egyik családtagom orra (boroga-
tás? Haha…), és mennyi idı után
számít bajnak, hogy vérzik. Azt
is megtanították, mit csináljak,
ha leönti magát forró vízzel, ha
megcsúszik a lépcsı tetején, és le
már a bordáját törve érkezik,
vagy ha elesik és eltöri a csípı-
csontját. Mindegyik eset megtör-
tént már, csak az elsı háromnál
még nem tanultam elsısegélyt, a

negyedik pedig éjjel történt, és a
pánikoló szüleim megfeledkez-
tek a tényrıl, hogy én is létezem.
Nem baj, a mentık kijöttek, de
azért hiba volt elıtte mozgatni a
nagyit. Nem hibáztatom ıket,
csak akkor, amikor hiába dugdo-
som az orruk alá a leszőkített
gyorstalpalót, még azt sem képe-
sek elolvasni.
Mindezek után én valahol már
nyugodt vagyok, hogy ennyi
mindent megtanítottak nekem
kiváló emberek (legalább 3-4
meghívott elıadó MZ-n kívül).
Nem mondom, hogy rengeteg a
lehetıség arra, hogy normálisan
elsısegélyt tanuljunk, de ha
akarjuk, meg lehet találni. Fıleg
itt, az AKG-ban. Ne legyen már
ilyen elkeserítıen rossz az arány
a tanultak és a „tanultak”/nem
tanultak között. Legyetek/legye-
nek szívesek ti is/önök is nem
„tanulni”, hanem tisztessége-
sen és behatóan (hatásszünet)
tanulni!

puskasflora
A képek a január 11-i

szituációs napon készültek.

Szituációs napok
Élethően imitált sérülések, kiváló színészi játékkal rendelkezı szi-
mulátorok, nehéz szituációk. Az AKG-ban szoktuk megtartani,
néha bentalvással (pizza, DVD-k) egybekötve. Mind haladók, mind
kezdık részt vesznek rajta. Tulajdonképpen egy stresszes, fárasztó
edzésként felfogható program. Haladóknál újraélesztés, 8-9 sérültes
tömegbaleset, és minden egyéb elıfordul. Háromfıs csapatokban
versenyezünk egymással. Az elsık kézfogást és/vagy vállon vere-
getést kapnak a mestertıl.

AKG-s alkotómûhelyek
sorozat
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Szerintem a film eleje egy kicsit
vontatottan indul. Adott két testvér,
akik anyagi gondokkal küszköd-
nek. Terry (Colin Farrell) autószere-
lı, aki elkártyázta a pénzét, Ian
(Ewan McGregor) pedig befektetı,
aki egyre jobban eladósodik, mert
megismert egy színésznıt, akinek
mindent meg akar adni. És még az
is közrejátszik, hogy megvették a
gyerekkoruk óta ismert hajót, mely-
re régóta vágytak. Mindketten a
dúsgazdag, klinikatulajdonos nagy-
bácsiban bíznak, ám amikor anyjuk
testvére megjelenik, és a két testvér
elmondja kérését, a nagybácsi szin-
tén szívességet kér tılük – termé-
szetesen a pénzért cserébe.
Elmondja, hogy gondja támadt, és a
fiúknak meg kéne ölniük azt az

embert, aki elárulná a rendırségnek
ezt a problémát (amirıl egyébként
nem derült ki, hogy micsoda). Elı-
ször nemet mondanak, mert még a
gondolattól is irtóznak, de mivel
Iannek nagyon kell a pénz, ráveszi
testvérét, hogy mégis végezzék el a
piszkos munkát. Az elsı kísérlet
balul sül el, a második azonban pre-
cíz, sikeres, és még szemtanú sincs.
Ezek után a fiúk megkapják a
pénzt, Ian szállodákba fektet be
Kaliforniában, Terryt azonban
egyre csak gyötri a lelkiismeret (és
elég borzalmas lelkiismereti jelene-
teket produkál…), végül úgy dönt,
mindent bevall a rendırségnek. Ez
persze azzal járna, hogy a testvérét
és anyjuk testvérét is magával rán-
taná a börtönbe, úgyhogy a nagybá-

csi és Ian kitalálják, hogy Terryt is
meg kell ölniük. Tudni kell hozzá,
hogy a két testvér között erıs a
kötıdés, szóval Iannek nem akaró-
dzik megölni Terryt, de tudja, hogy
muszáj, ha nem akar bajba kerülni.
Javasolja, hogy ık ketten, Terryvel
menjenek el vitorlázni a régi hajó-
val, Kasszandra álmával. Ian félre-
vonul, hogy gyógyszerrel töltse tele
Terry sörét, ám képtelen megtenni,
és…
De inkább nem lövöm le a csatta-

nót. Szerintem érdemes megnézni,
már ha valaki nem Colin Farrell
miatt megy el a filmre.

Rácz Juli
Kasszandra álma

(Cassandra's Dream, 108 perc,
2007)

Rendezte: Woody Allen
Szereplık: Ewan McGregor,

Colin Farrell, Tom Wilkinson

Egyik péntek délután elhatároztam,
hogy utánajárok a régóta hirdetett
3D-s mozinak, az IMAX-nak. A
hetedikes felvételi napján már dél-
ben elmehettünk az iskolából, a
korai idıpont miatt nem számítot-
tam tömegre. Útnak is indultunk
hárman az Aréna Plázába, hogy
megnézzük a 40 perces cápás fil-
met. Persze én még az aznapi
epochazáró hatása alatt voltam,
ezért eleinte hiányzott a lelkesedés.
De mire odaértünk, már én is kíván-
csivá váltam. Az épületben, a mozi-
hoz vezetı mozgólépcsın utazva
végignéztem a plakátokat, és elége-
detten állapítottam meg, hogy itt
kivételesen sok filmet vetítenek. Az
egyik falat hatalmas Charlie angya-
lai, Indiana Jones és Micsoda nı
képek díszítették, ez utóbbin
Richard Gere alig volt felismerhetı,
annyira fiatal volt még. A6-7 darab
pénztár elıtt alig volt valaki, de a
sok sorterelı kordon arra figyel-
meztetett, hogy ne aggódjunk,
szoktak sokkal többen is lenni.

Beálltunk az egyik pénztárhoz,
hogy megvegyük a jegyeket, de itt
nem jártunk sikerrel, a pénztáros
közölte, ha diákjegyet akarunk
venni, át kell mennünk egy másik
ablakhoz. Nem értettem, miért, de
azért tettem egy lépést a másik
kasszához, és itt is elmondtam, mit
is szeretnénk. A pénztáros erre
elkérte a diákigazolványunkat, és
egy kódleolvasóval mindegyiket
ellenırizte. Értetlenül néztem a
szemben ülı férfira: lehet, hogy
nem diáknak nézünk ki? Neki
azonban a szeme se rebbent, átadta
a jegyeket, és mosolyogva várta a
következı vásárlót. Miután kide-
rült, hogy nem vagyunk diákigazol-
vány-hamisítók, már minden simán
ment, elmentük a moziteremhez, és
megkaptuk a 3D hatáshoz szüksé-
ges szemüvegeket. Bementünk és
kíváncsian vártuk a „nagy mélység
titkait”. Hamarosan el is kezdıdött
a vetítés, és a narrátor elkezdett
beszélni. Az, hogy a szélén ültünk,
kicsit megnehezítette, hogy komo-

lyan „belekerülhessünk a vízbe”, de
azért én keményen koncentráltam,
hogy ne zavarjanak be az elıttem
ülık se. Elúszott a közelemben a
rengeteg hal, miközben néha bele-
csapódott a képbe egy-egy vízinö-
vény, a narrátor pedig eközben néha
túl nyugodt és suttogó hangon
kommentálta az eseményeket. Már
eltelt 30 lelkes perc, végig érdek-
lıdve követtem a halakat és élvez-
tem a testközeli élményt, de lassan
elkezdett bennem motoszkálni a
kérdés, hogy hol a fenében vannak
a plakáton ígért cápák. Csak vár-
tam, vártam, mikor a türelmem
utolsó perceiben végre felbukkant
egy cápa, ami alig volt nagyobb egy
szokványos halnál. Izgatottan vár-
tam a folytatást, miközben az újsá-
gokban látható reklámokra gondol-
tam, ahol egy hatalmas cápa töri át
a képernyıt. Ekkora hatásra persze
nem számítottam, de azért vártam a
cápákat. Lelkesedésem még akkor
se hagyott alább, amikor a narrátor
elmondta a végszót, és hirtelen elsö-

tétült a képernyı. Még mindig azt
reméltem, hogy ez még nem a
vége, bármi, csak nem a vége. De a
stáblista felbukkanása meggyızött,
hogy itt már nem lesz több cápa.
Csalódott voltam. Közben a vetítı-
vászon mellett megjelent egy nı,
reflektorfényben állva elmondta,
hogy a kijáratnál adjuk át a kollé-
gáknak a szemüvegeket, és hogy
reméli, tetszett a film, jöjjünk más-
kor is. Majd ha áttöri a képernyıt a
cápa, jövök.

Zsin Ágnes

Kasszandra álmaKasszandra álma

A nagy mélység titkai…A nagy mélység titkai…

Na jó, menjünk el moziba. Mit nézzünk meg? Kasszandra
álma? Na és mi ez? Hát, valami krimi…
Valahogy így zajlott a beszélgetés köztem és Patti között,
majd megbeszéltük, hogy X órakor találkozunk a Kossuth
mozinál. Én személy szerint éreztem egy kis kételyt, hogy ezt
kéne-e megnéznünk, de végül is beültünk. Nem bántuk meg.
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Teljesen véletlenül láttam ezt a
filmet. Még 7.-es lehettem, ami-
kor egyik osztálytársam behozta,
hogy elüssünk egy lyukasórát.
Berakta, és az amúgy állandóan
dumáló, nagyhangú osztálytársa-
im többsége elhallgatott. Ha vala-
ki, akit nem érdekelt a film (olyan
nemigen volt) megpróbált a
csöndben kicsomagolni egy cso-
kit, zörgés nélkül, a társaság egy
emberként lepisszegte. A film
után az emberek nagy többsége
nem rohant ki az udvarra, nem
ment le a büfébe melegszendvi-
csért. Ott maradtak a helyükön és
bámultak maguk elé. Örültem,
hogy elıször nem moziban lát-
tam a nyomasztó képsorokat,
hogy néha kizökkenthetett a tör-
ténetbıl a csengı megszólalása.
Úgy érzem, nem bántam meg,
mert ez az egyik legtanulságo-
sabb film volt, amit eddig láttam.
Szerintem erre a filmre vala-
mennyire fel kell készülni, hogy
ne csak a képsorok brutalitása
maradjon meg, hanem be tudjuk
fogadni a történet igazságait. Az
is eredményes lehet, hogy akár
többször is megnézzük a filmet.
Így el tudunk vonatkoztatni a
rendezı tudatos nézıi sokkolásá-
tól.
Afilm négy ember kezdetben fel-
hıtlen életét mutatja be, ahogy
csúsznak lefele a lejtın. Az író
nemcsak a „szokásos” drogokat,
hanem például a televíziót vagy a
fogyasztótablettákat és az étel-
függıséget is ugyanannyira
súlyos dolognak tartja, mint a
kemény, illegális drogokat.

Sara Goldfarb a történetben egy
idıs hölgy, aki szeret a barátnıi-
vel elidızni, pletykálkodni. A
film elején még egy jókedvő,
magányos hölgy. Látszólag elfo-
gadja fia önálló életét, pedig ı
már rég özvegy. Sarának nem-
csak a napozás, hanem egy rend-
szeres esti tévémősor is a szenve-
délye. Esténként percre pontosan
helyet foglal kedvenc foteljában
egy kis édességgel. Ebben még
nem lenne semmi különös, ámde
egy nap csörög a telefon, és meg-
hívják a kedvenc tévémősorába
szerepelni. Sara magánkívül van
az örömtıl, és egyetlen életcél
lebeg elıtte, hogy beleférjen a
híres piros ruhájába, amit a fia
érettségijén viselt, és amiben a
rég elhunyt férje a legszebbnek
látta.
Közben fia, Harry életét is felfor-
gatja valami. Újra meg újra elad-
ja anyja szeretett tévéjét, hogy
pénzt szerezzen. Sara minden
egyes alkalommal visszavásárol-
ja, így Harry elég pénzhez tud
jutni mindennapi betevı drogjai-
hoz, amit csinos barátnıjével,
Marionnal oszt meg. Kapcsola-
tuk a film elején boldog és
kiegyensúlyozott, és a nézı azt is
gondolhatja, ezt a harmóniát nem
rombolhatja le egy kis idınként
elfogyasztott heroin. Épp ezért
minden egyes kis lépés, amellyel
a pár mélyebbre és mélyebbre
süllyed, éles kontrasztként jele-
nik meg. Harry a drogból, amit
folyamatosan vásárol és aztán
drágábban ad tovább, butikot
akar nyitni Marionnak. Ám hiba

csúszik a számításaikba. Ebben a
vállalkozásban nemcsak Marion
vesz részt, hanem Harry szintén
drogfüggı barátja, Tyrone is. İk
hárman lassan, de biztosan drog-
függık lesznek, és ahogy fogy a
pénz, a saját eladandó árujukat
kezdik fölélni.
A filmben a drogfogyasztást
mindvégig egyformán gyors rit-
mussal szemlélteti a rendezı, épp
ezért a nézınek már teljesen
közönyös lesz az a pár másodper-
ces, unalomig ismételt néhány
képkocka, hiszen már annyit
látta, hogy észre sem veszi, hogy
a szereplık függık lesznek.
Harryt nyomasztja a bőntudat,
amiért a heroin és a folytonos
manipulációi miatt elhanyagolja
anyját, és egyik nap meglátogat-
ja.
A fiú rögtön észreveszi, hogy
anyja nem önmaga. Sara arcán
kényszeredett mosoly ül, és nem
bír nyugton maradni. Négyszer
elmosogat, kétszer beágyaz, és
közben érthetetlen gyorsasággal
beszél. Amikor Harry leülteti,
hogy közelebbrıl is megnézhesse
a régen lassú és kiegyensúlyozott
anyukáját, furcsa hang üti meg a
fülét. Sara csikorgatja a fogait, és
így Harry rögtön észreveszi rajta
az elvonási tüneteket. Kiszedi az
asszonyból, hogy amiért bele
akart fogyni a legendás piros
ruhájába, elment egy „orvoshoz”.
Az a gyors és radikális eredmény
eléréséért tablettákat adott neki,
és ezek a felelısek az egyre
súlyosabb tünetekért. Az asz-

szonnyal együtt Harry is rettene-
tesen érzi magát, hiszen tapaszta-
latból tudja, hogy mit okoz a
heroin az anyjánál.
Sara rémképeket lát ételek for-
májában, és a kicsit gömbölyded
anyuka csontsovánnyá és parano-
iássá válik. Eközben Harry és
„kollégái” kezdik megtapasztalni
a drogkereskedés árnyoldalait. A
beszállítók módszeresen emelik
az árakat, miközben Harryék már
függık, és a készleteik valamint a
nehezen megkeresett pénzmeny-
nyiség apadni kezd. Ekkor kez-
dik egymást hibáztatni a droghi-
ány miatt. Harry annyira szerel-
mes, hogy még a saját életét is
kockára teszi a drogok hiánya
miatt ırjöngı barátnıjéért. A pró-
bálkozást sikertelenség zárja, a
pár teljesen tehetetlen, nem segít
semmi, kapcsolatuk nem bírja ki
a súlyos függıség terhét. Marion
nemcsak a saját túléléséért,
hanem egy kis heroinért is akár-
mire hajlandó. Átlépi saját hatá-
rait, szexuális téren is.
Lehet, hogy túl fiatalon láttam ezt
a filmet, de igazán pont ezért
tudott hatni rám.

Gergely Sára
Rekviem egy álomért

(Requiem for a Dream,
100 perc, 2000)

Rendezte: Darren Aronofsky
Szereplık: Ellen Burstyn,

Jared Leto, Jennifer Connelly,
Marlon Wayans

RRekviem egy álomértekviem egy álomért
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Elég nagy gáz van az amerikai
filmek és tévés mősorok körül,
legalábbis ezt mondják. Az ame-
rikai forgatókönyvírók sztrájkol-
nak, pontosabban a 12 ezer tagú
Amerikai Forgatókönyvírók
Céhe, a WGA, plusz melléjük
álltak színészek, meg néhány
ember a Broadwayrıl, aminek
következtében nem játsszák az
Operaház Fantomját, a Mamma
Mia címő musicalt, Az oroszlán-
királyt, meg ezen kívül 24 dara-
bot a híres színháznegyedben.
Ez az egész tavaly november 5-
én kezdıdöt, azért, mert több
fizetést akarnak. Az az általános
nézet, hogy az amerikai filme-
seknek (vagy a médiával kapcso-
latos embereknek) van elég
pénze. És most ehhez képest még
többet akarnak? Biztos, hogy
nem ok nélkül tiltakoznak, hiszen
ennek elég radikális módjait
választották:
1. Leállt az aktuális sorozatok és
filmek forgatása,

így az amerikaiak egy darabig
lemondhatnak a talkshow-ik és
szappanoperáik bámulásáról, de
mi is szívunk egy kicsit. Leállt a
Született feleségek és a 24 óra
forgatása egyaránt, ráadásul az új
mozifilmek premierje is csúszik.
Például Dan Brown egyik regé-
nyébıl, az Angyalok és démo-
nokból készül most egy film,
amelynek bemutatója késik fél
évet, így csak 2009 májusában
nézhetik meg az amerikaiak (és
akkor mi?). A filmkiadók azért
reménykednek, hogy a 2008-ra
beütemezett bemutatók nem kés-
nek ennyit.
2. Elmaradt a Golden Globe gálá-
ja,
mert a színészek is támogatják a
sztrájkolókat. Tárgyalások voltak
a színészekkel arról, hogy elmen-
nek-e, de a válasz egyértelmően
„nem” volt, így csak egy sajtótá-
jékoztatót tartottak, ahol felolvas-
ták a nyertesek nevét a sajtó
embereinek. Itt kicsit ki is térek a

Golden Globe-ra. Egyátalán nem
tartozok azok közé, akik mindig
minden filmrıl mindent tudnak,
de azért az még nekem is feltőnt,
hogy a jelöltek közül nagyon
kevés filmet mutattak be
Magyarországon. A legjobb fil-
mért járó díjat a Vágy és vezeklés
címő film nyerte el (fsz.: Keira
Knightley, James McAvoy),
melyet a magyarországi mozik
január 24-én mutattak be. A leg-
jobb musical/vígjáték kategóriá-
ban pedig a Sweeney Todd – A
Fleet Street démoni borbélya
címő film nyert (fsz.: Johnny
Depp, Helena Bonham Carter,
Alan Rickman). Ezt nemrég
kezdték el nálunk is vetíteni. És
sokak nagy örömére Johnny
Depp is nyert egy szobrocskát
(amit valószínőleg postán kap
meg, vagy nem tudom) ebben a
filmben nyújtott alakításáért.
3. Az Oscar-díj gálája is veszély-
ben van.
Senki sem tudja, hogy meddig

tart még ez a kis hadakozás (sıt,
lehet, hogy mire az újság megje-
lenik, addigra már nem is lesz),
hogy mikor tudnak megállapodni
a forgatókönyvírók és a produce-
rek.

Poór Patrícia
Lapzártakor érkezett: február
második felében véget ért a holly-
woodi forgatókönyvírók sztrájkja..

Nyilván sokatok hallotta már,
hogy meghalt Heath Ledger. Szá-
momra még elég friss a hír, ma
tudtam meg, alig egy nappal a
tragédia után. Felfelé ívelı karri-
erje még a csúcs elıtt véget ért, s
bár mostanra már valószínőleg
kiderült, mi okozta a halálát: a
kimerültség, az altatók, esetleg
egy állítólagos tüdıgyulladás, én
még mindig nem bírom felfogni,
hogy megtörténhetett ez a tragé-
dia.
Törióra közepén történt, hogy
egyik barátnım SMS-t kapott a
nıvérétıl. (Az ı levelezéseikrıl
jó tudni, hogy nem kell mindig
komolyan venni a benne írotta-
kat. A „Meghalsz!” és hasonlóan
kedves üzenetek ugyanis elég
gyakoriak a kapcsolatukban.) Ez
az SMS – bár halálesetrıl szá-
molt be – nem a barátnımet
fenyegette. Meghalt Heath
Ledger! – így szólt az üzenet.
Mikor felénk fordult és közölte a
hírt, úgy gondoltuk, a nıvére biz-
tos szívatja, és csak vicc az egész.

Mégis teljesen bepánikoltunk. A
terem hátsó sora – persze csak
azok, akik tudták, ki az illetı – az
információt próbálta megerısít-
tetni, vagy ha jobban belegondo-
lok, inkább cáfoltatni. A telefon-
társaságok fantasztikus lehetısé-
geit használva próbáltunk infor-
mációhoz jutni. A törióra meg-
szőnt létezni számomra, az utolsó
tizenöt perc teljesen kiesett.
Mivel sem cáfolni, sem alátá-
masztani nem tudtuk a hírt, az óra
végén magamat meghazudtoló
gyorsasággal mentem a tanáriba,
ahol miután sikerült az interneten
rákeresni a színész nevére, rögtön
információkhoz jutottam. Kide-
rült, hogy tényleg meghalt, s bár
a cikket nem volt idım elolvasni,
elég volt ez az „apró” kis részlet
is. Szinte minden órán ezen
merengtem, az együttéléstan és a
matek egyszerően elrepült felet-
tem. Megoldatlan egyenletek
hevertek elıttem, de én csak
Ledger fejét láttam, ahogy ott
lebegett és egyre távolodott… Na

jó, ennyire azért nem vagyok
fanatikus, sem ırült, de mégis
sokat gondolkoztam a dolgon.
Fantasztikus színésznek tartom
ıt, és még a gondolata sem
merült fel, hogy bármikor is
meghalhat, vagy hogy ilyen
váratlanul és korán. Olyan szí-
nész volt, aki elıtt még annyi sze-
rep állt, aki fiatal és mégis jó.
Nem egy Lindsay Lohan volt
vagy egy Ashley Olsen. Persze
sokaknak a kisasszonyok halála
rémesebb hír lett volna, de én
nem tartozom ezen sokak közé.
Ugyanis Ledgert sokkal jobb szí-
nésznek tartom, és szívesen lát-
tam volna még számtalan film-
ben. Egy igazi színész, aki min-
den karakterben bizonyított.
Csak hogy megemlítsünk néhá-
nyat: bemutatkozott egy
tinifilmben, Tíz dolog, amit utá-
lok benned; megnevettetett a
Lovagregényben, felfigyeltek rá
a Szörnyek keringıje miatt, és
Oscarra jelölték a Túl a
barátságonért. Még hátravan két

film, amikben a hírek szerint fan-
tasztikus alakítást nyújt: a Bob
Dylan körül forgó I’m Not
There-ben és Chris Nolan új
Batmanjében Joker szerepében.
Majd meglátjuk július 18-án,
hogy jobb-e, mint a szerep-elıd
Jack Nicholson. Mindenesetre
bízom benne, hiszen neki már
csak ez a két film jutott, hogy
még erısebben bizonyíthassa:
maradandót alkotott!

Sztripszky Hanna
A legfrissebb vizsgálatok alapján
azt valószínősítik, hogy a színész
szándékolatlan gyógyszer-túl-
adagolás áldozata lett.

Sztrájk a filmvilágbanSztrájk a filmvilágban

A színész halálaA színész halála
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Sztorink fıszereplıje a mese-
szép, végtelenül optimista és
naiv hercegnı, Giselle, akit
elvarázsol a gonosz királyné,
Narissa (Susan Sarandon),
hogy mostohafia ne vehesse el
tıle a trónt. Merthogy ennek a
dalos kedvő és hibátlan külsejő
(valamint csöppet nyálas)
Edward hercegnek (James
Marsden) feltett szándéka
elvenni Giselle-t, akinek pedig
feltett szándéka hozzámenni, s
ez a mostohamami uralkodásá-
nak végét jelentené. De mint a
mostohák ilyenkor, ezt a mi
gonosz királynénk sem hagyja,
hanem tırbe csalva elvarázsol-
ja Giselle-t, egy kemény és
rideg világba, Manhattan majd-
nem szó szerint kellıs közepé-

re. Hercegnınk egyik kétség-
bıl a másikba esve keresi a
visszautat a mesebirodalomba,
ahol szerelmese várja, de ez
sajnos nem sikerül neki. Így
találkozik a válóperes ügyvéd-
del (Patrick Dempsey), aki
sehogy sem tudja hazaküldeni.
Az elején még furcsállva nézi,
ahogy Giselle elıszeretettel
készít ruhát magának a függö-
nyeibıl, és Manhattan állatai-
val rakat rendet a lakásán,
aztán megkedveli a bőbájos
lányt, átsegíti a „nehéz kezde-
ten”, és megpróbálja megis-
mertetni a való élettel, ahol
semmi sem olyan, mint a mesé-
ben. A történet akkor kezd
bonyolódni, amikor a daliás
herceg, a gonosz királyné

segédje, egy hiperaktív mókus
és késıbb maga Narissa is
Manhattanba érkezik…
Véleményem szerint középjó a
film, amit egyszer meg lehet
nézni, bár a film énekes részei-
hez néha erıs idegekre van
szükség. Mindent összevetve
ajánlom, mert agyeldobásnak

tökéletes.
Molnár Nina

Bőbáj (Enchanted,
108 perc, 2007)

Rendezte: Kevin Lima
Szereplık: Amy Adams,

Patrick Dempsey,
James Marsden

Magyarország történelme. Ha
egy darabot, bármit látok errıl
a témáról – fıleg ha az 1900-as
évekrıl van szó –, és magyar
készítette a mővet, már boríté-
kolom a depressziós, önsirató,
másfél óráig tartó unalmat.
A darabra egy korábbi meg-
egyezés miatt mentem el, kicsit
félve. Egy hővös szerdai estén
odamentünk, beültünk a darab-
ra, majd egy kis furcsaság tör-
tént: két idıs asszonynak a mi
helyeinkre szóltak a jegyei.
Kiderült, a mi jegyeink csütör-
tökre szóltak, de a jegyszedık
ezt nem vették észre. Másnap
visszamentünk, akkor már
végre a mi mősorunkat adták.
A darab egy nagy rózsadombi
villa lakóinak életét göngyölíti
fel: egy arisztokrata családét,
egy újgazdag házaspárét, a ház-
mesterét, az inasét és a szoba-
lányét, és késıbb leszármazot-
taik is bekerülnek a képbe.
Öt idısíkban zajlik a cselek-

mény: 1939, 1945, 1952, 1956,
1990 az 5 mini-felvonás témá-
ja. Vicces volt látni, ahogy a
harminckilencben gazdag
arisztokrata család döglött
lovakért fut a városba, hogy
legyen mit enni, hogy 52-ben
ık lesznek a házmesterek, az
inasból már proletárt csináltak,
és a házmesteréké lett a villa.
Persze ez nem marad így örök-
ké.
1990-re már megjelennek a
fiúk, lányok, unokák, úgyhogy
a szereplıgárda teljesen meg-
bolondul, és kapkodni kell egy
kicsit a fejünket: „Ez most ki,
és hogy kerül ide? Mit csinál?
És miért az játssza, aki koráb-
ban X-et?”
Nagyon érdekes húzás volt
beépíteni a darabba egy rende-
zıt mint szereplıt. Ugyanis
néha be-bejön, változtat a törté-
neten, megkeveri a dolgokat.
Poénokat nem szeretnék lelıni
ugyan, de mondjuk azt megem-

líteném, amikor 1952 végén
bejön a rendezı, és közli az
akkor igen magasra emelkedett
házmesterrel, hogy 56 van, és
kitört a forradalom – egyszerő-
en zseniálisan van megkoreog-
rafálva, ahogy a házmester
összekapja minden cókmókját,
majd emigrál. Vagy amikor a
90-ben megjelenı gazdag ame-
rikai tıkés mindig „hazát”
mond „házat” helyett, érdekes
szövegkörnyezetben, az se
rossz!
Összességében egy szerintem
egészen jó, de sok kiemelkedı
résszel nem rendelkezı, meg-

nézni érdemes darabot írtam le
fentebb, és bár nem vonul való-
színőleg be a nagy klassziku-
sok sorába, mégis annak, aki
megnézte, kellemes perceket
nyújthat a késıbbi nosztalgiá-
zás.

Kelemen Csaba Herkules
Huzatos ház

(Budaörsi Játékszín)
Író, rendezı: Görgey Gábor

Szereplık: Trokán Péter,
Bánfalvy Ági, Farkas Zoltán,
Koncz Gábor, Nyertes Zsuzsa

BûbájBûbáj

Sej-haj, huzatos a ház!Sej-haj, huzatos a ház!

Ebben a tinglitangli filmben a klasszikus rajzfilm keveredik a
modern élet kıkemény valóságával.

Egy sok szempontból egyedi darab leírására kerítek most
sort. Nekem tetszett – ezzel elárultam konklúziómat, de nem
baj -, talán nem is vagyok egyedül ezzel, talán késıbb még
többen leszünk így.
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Az elmúlt hetekben rendszere-
sen nézegettem a portálok top-
listáját, illetve megfigyeltem a
legújabb trendeket. Most
viszont inkább csak a szemé-
lyes oldalakról írok, mivel elég
hosszú lenne az összes kategó-
riát kivesézni.
Talán érdemes lenne a fejléccel
kezdeni, mivel abból egyértel-
mően el lehet különíteni négy
fı kategóriát: a csajszis, az
állatos, a depressziós és a gyü-
mölcsös-cukros. Az elsın álta-
lában egy lány áll a középpont-
ban (saucy-emo vagy más
érdekes külsıvel rendelkezı),
ehhez pedig ízléstelen kiegé-
szítık tartoznak. Az állatoson
bármi lehet, de általában egy
kicsi és cuki plüss köré építik
fel az egészet. Általában ı az
oldal kabalája is, hiszen olyan
kis édes és természetesen min-
denki imádja. Rosszabb eset-
ben külön menüpontja is van. A
depresszióson szintén egy lány
van a fókuszban, de ı már

nagyon dárkos. Általában feke-
te-fehér, és egy giccses hold,
rózsa vagy egy állóóra a tökéle-
tes kiegészítı hozzá. Az utolsó
pedig szerintem a legszánalma-
sabb kategória. Még annyi fan-
tázia se kell hozzá, mint a töb-
bihez. A szerkesztı csak kivá-
laszt egy gyümölcsöt (vagy
bármi ehetıt), aminek nagyon
menı angolul a neve. Ebbıl is
persze megvannak a sablonok,
mint például a donut, a lollipop
vagy a watermelon. Lehet,
hogy van még kategória, de
nekem ebbıl ennyi is bıven
elég volt.
Most pedig következzen az
oldalsáv, amibe elég érdekes
dolgoknak kell belekerülnie, ha
követni akarjuk a divatot. A
legtetején persze a navigation
foglal helyet, amit még véletle-
nül sem szabad menünek írni.
Most a fejlécen elhelyezett
(vagy amellé felcsúsztatott)
egysávos, függıleges menü a
trendi. A vicces az benne, hogy
a nyelvek teljesen összekeve-
rednek a modulneveknél. Pél-
dául teljesen természetes, hogy
az about me mellett ott virít,
hogy design verseny.
Utána következik a kedven-
cem, az elite affiliates vagy
csak simán affis. Ide rakja ki a
szerkesztı a kedvenc oldalait
(vagy inkább azokat az oldala-
kat, amikrıl úgy gondolta, elég
látogatottak ahhoz, hogy érde-
mes legyen ott reklámozni
magát), de csak akkor, ha a
másik szerkesztı is berakja az

ı linkjét. Alapjában véve sze-
rintem jó ötlet, hogy valaki
kitalálta, hogy a sok idegesítı
és ízléstelen kis gomb helyett
egységesítse az egészet, de
most már, hogy mindenki ezt
használja, elég bosszantóak a
mindenhol megjelenı „benne
vagy egy affi cserében?” fel-
iratok.
A legtöbb oldalra idézet meg
quick links is kerül. Az elıbbi-
re az undor fenntartása érdeké-
ben, az utóbbira pedig a nehe-
zen elérhetı, mindenhova szét-
dobált modulok miatt van
szükség. Amikor pedig már azt
hittem, nem lehet rosszabb,
egyre több helyen megláttam
az állatka modult. Ennél bosz-
szantóbb dolgot nehezen lehet
találni. Egy kicsi, cuki, ugráló
pixel-kutyus vagy cicus, alatta
pedig kiírva a kedvenc étele,
itala, idıtöltése… stb.
A legfontosabbról nem beszél-
tem még, ez pedig a modulok
tartalma. Talán célszerő a leg-
apróbb dologgal, a szóhaszná-
lattal kezdeni. A teljesen érthe-
tetlen szavak már szerencsére
kimentek a divatból, de a chók,
puszcsa és a xercsi még mindig
beletartozik egy általános por-
tál nyelvezetébe. Emellett még
megjelent a nevekben elterjedt

írásmód: minden szó után pon-
tot teszünk és mindent kisbető-
vel írunk.
Ezek után érdemes lenne meg-
említeni néhány fıbb modult.
Én a legborzasztóbbnak a
barátaim (láw, <3) menüpontot
találtam. Úgy tőnik, egyszer
minden portáltulajdonos életé-
ben eljön a pillanat, amikor
eszébe jut, hogy emlékeztetnie
kell hőséges látogatóit arra,
hogy ı nem lúzer (ha még nem
lenne teljesen egyértelmő a
nagymenı dumái után). Ilyen-
kor elkészíti barátainak a listá-
ját, a címben megfelelı meny-
nyiségő szívecskével. Ennek
tartalmaznia kell a barátok
nevét (rosszabb esetben valami
olyan becenevet, amit még az
illetı sem ismer, viszont az ere-
deti neve nem volt elég menı),
mellette pedig egy olyan szö-
veget, hogy mennyire szeretik
egymást, zárásnak pedig körül-
belül egy ilyen kérdést kell írni:
Ugye [az illetı neve]? Persze
senki nem értheti, hogy ez mire
vonatkozik, hiszen ez az ı tit-
kuk.
Fontos még megemlíteni a
kütyüim modult, hiszen ez
majdnem minden oldalon elı-
fordul, de még nem tudtam
kideríteni, hogy mi célt szolgál,

Miért utálom a G-portált?Miért utálom a G-portált?
Vannak, akik azt mondják, hogy a grafikus webszerkesztı
programok jelentik az igényes oldalak (vagy akár az egész
internet) halálát. Mivel én is azt használok, szeretném bebizo-
nyítani, hogy van rosszabb, illetve olyan, amibıl egyszerően
lehetetlen jót kihozni. Ha mégis sikerülne, akkor pár nap alatt
lemásolják, és hamarosan divat lesz belıle, így pedig már
lehetetlen kitalálni, hogy kié volt az ötlet. Az igénytelen embe-
rek meg persze tömegesen regisztrálnak, mivel a kezelıfelület
nagyon egyszerő. Ennél több pozitívumot nem tudok róla
mondani. Természetesen a G-portálról van szó.
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A (többek közt) Presser Gábor
által rendezett musicalhez sok
emlékem kapcsolódott… Az
iskolával ugyanis elıadtunk
belıle néhány zenés részt,
kicsit más felfogásban, hogy
utána elmenjünk és megnézzük
a darabot, mit is csináltunk
másképp. Én élveztem már
akkor is, így a közös progra-
mok hiányában nemrég újra
„ráfanyalodtam”.
A történet dióhéjban: Van négy
kísértı szellem, akik mesehı-
sök voltak annak idején, de már
elfelejtettük ıket: Lámpás, a
nyolcadik törpe; Csipkerózsika
másik hercege, aki belehalt a
fogadásba: kinek sikerül a
lányt felébreszteni; a Kölyök,

akit le akartak fejeztetni, mert
kinyilvánította, hogy a király
ruházata cseppecskét hiányos;
valamint a beszédképtelen,
hebegı-habogó hóhér, aki
megpróbálta a Kölyköt meg-
menteni, de nem sikerült neki.
Szerepel még a feltaláló Rádi-
ós; szomszédja, Süni; a robot,
na meg persze a többiek. Nem
írom le az összes szereplıt,
igyekszem finoman felfelé tor-
názni érdeklıdéseteket…
Újra beülni a Vígszínházba, de
most elıre, nem osztálytárs,
hanem szülı mellé… Normális
helyett „magas-ember-aki-mel-
lett-hajolgatni-kell-hogy-lásd-
a-színpadot” ember mögött
ülni… Teljesen más élmény,
fıleg, hogy eltelt azóta sok-sok
év.
Elöljáróban is említhetném,
hogy tılem ne várjanak az
olvasók szereposztást, meg
ilyesféle mondatokat:
„Macsakovszky Klárika, aki
Pruntella Kutykutykuty szere-
pét igen hitelesen alakította…”,
én a szereplıket sosem figye-

lem meg, ha akarnám is, kelle-
ne egy látcsı vagy egy szem-
üveg hozzá.
Az emlékeim alapján, amik az
elsı mősornézésrıl megmarad-
tak… Cseppet megváltozott!
Ami nekem annak idején hatal-
mas, színes, a nézıteret
bepásztázó reflektorfény volt,
azok most random módon
„lövöldözött”, vékony, gyors
„lézerszálak”. És bár büszke
voltam mindig is a memóriám-
ra, rengeteg minden volt nekem
más. Például Lámpás, az elve-
szett nyolcadik törpe beszólá-
sai, valamint, hogy a házmes-
tert a dalolása után nem dobják
le a lépcsıházba, az érzékszer-
vi próba, Rádiós éneke és még
sok minden más.
Sajnos a közönségben volt egy
tapsbrigád, akik minden egyes
zenei betét után tapsolni kezd-
tek. Furcsa volt látni, ahogy ez
láncreakciót indít be, és a teljes
közönség tapsolni kezd. Itt
szúrnám be a szomorú hírt,
hogy 38 évesen autóbalesetben
elhunyt Selmeczi Roland, aki
többek közt ebben a darabban
is játszott – itt a házmester sze-
repét, ıt nem volt szerencsém
látni játszani. A musical végén
a szereplıgárda természetesen
megemlékezett elhunyt társuk-
ról, és ezzel zárták a darabot.

Ekkor már szerencsére a taps-
brigád kitapsolhatta magát a
darab után, így ık is csenddel
tisztelték meg a szomorú beje-
lentést.
Ennek ellenére ez egy nagyon
jó darab, aki nem tudta négy
éve megnézni, pótolja be most,
mert megnézése egy nagyon
értékes emlék lesz!

Kelemen Csaba Herkules
fotó: vigszinhaz.hu, mek.hu

Presser Gábor –
Sztevanovity Dusán: A Padlás

(Musical, Vígszínház)
Rendezı: Marton László

Szereplık: Szıcs Artur,
Kéri Kitty, Kálid Artúr,

Szinetár Dóra, Csıre Gábor

azon kívül, hogy megláthatjuk
a szerkesztı telefonját, fényké-
pezıgépét, iPodját stb.
Sok szerkesztı még dizájn ren-
deléssel is érdekesebbé teszi az
oldalát (vagy csak egyszerően
túl sok a szabadideje), és aztán
nem mulasztja el kitenni kész
munkáinak listáját sem. Sajnos
a pixeleket tartalmazó modul
céljára sem jöttem rá, de ennél
azért tippelni tudok. Talán az a
lényege, hogy ki tud a sok
másolt dolog után hosszabb
kopirájtot írni. Néhány teszt is
felkerülhet az oldalra, amire
humorosabbnál humorosabb
válaszokat írnak a szerkesztık
(vagy legalábbis megpróbál-

nak), van, akinek sikerül, van,
akinek nem.
Persze még rengeteg egyedi és
különleges dologgal is fel
szokták dobni az oldalakat, de
azt hiszem, ennyi volt, amit
érdemes megemlíteni. Az oldal
teljes arculatában sajnos nin-
csenek kategóriák, egyféle van,
és mindenkinek olyan van. Az
egész oldal oldalra igazítva,
magas, keskeny fejléc és átme-
netes vagy csíkos háttér.
Szóval a fenti okok miatt utá-
lom a G-portált, és emellett
szerintem a grafikus szerkesz-
tıprogramok még egészen jó
kategóriába tartoznak. Persze
nem mondom, hogy olyanból

nem lehet borzasztó csúnyát
csinálni, és G-portálból is lát-
tam már tartalmasat (csak
egyedit nem), viszont általá-
nosságban a nem szövegszer-

kesztıbe írt oldalak messze a
portálok fölött járnak.

Pálinkás Anna

A padlás – akkA padlás – akkor és most – számomraor és most – számomra
Figyelmeztetés! Ez a cikk az én szememen keresztül mutatja
be a musicalt, és ha esetleg a cikk átcsapna filozofálásba, eset-
leg nosztalgiázásba, azért elıre is elnézést.
Ha jól emlékszem, negyedikesként az iskolámmal megnéztem
„A padlás” címő musicalt. Nemrég újra megnéztem a dara-
bot, és igen érdekes élmény volt újra látni egy szeretett musi-
calt, más szereposztással, kicsit más kivitelezéssel.

1993-ban1993-ban
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Miután beköltöztünk, körülbelül
egy hónapig minden simán ment,
berendezkedtünk, és elkezdtük
beélni a lakást. Aztán egyik nap,
suli után, csengettek. Nem tudtam,
ki lehet az, mivel senkit sem vár-
tunk. Ajtót nyitottam, és ott állt a
nı, a banya, a hárpia. Persze akkor
még nem tudtam, hogy ı lesz az,
aki megkeseríti életemet, és rette-
gésben tart. Tudatta velem, hogy
olyan hangosak vagyunk, hogy
képtelenség tılünk elaludni.
Mikor már egy ideje ecsetelte a
zajok káros következményeit,
kíváncsi kutyám kidugta orrát a
bejárati ajtón. Megsimogattatta
magát a hidrogénszıke, tüsi hajú,
hatvan év körüli nıvel. A nı most
a kutyámmal kezdett társalogni.
Szépségét, okosságát dicsérte, s
ezek után azt tanácsolta nekem,
hogy mindig hagyjak égve a
kutyának egy lámpát, mikor elme-
gyek otthonról. Merthogy amikor
megy a boltba, mindig látja, hogy
sötét van nálunk, és szegény
kutyának ez nem jó, megvakulhat.
Megnyugtattam, hogy mindig
égve hagyunk neki lámpát, nem
fog megvakulni. Biztosítottam,
hogy csendesebbek leszünk, bár
nem éreztem úgy, hogy bármikor
is hangoskodtunk volna. Aztán
visszatértem a szobámba, s közben
azon morfondíroztam, megvakul-
hat-e attól egy kutya, ha csak nap-
fény világítja be a szobát, ahol
van? Felidéztem a nı szavait, és
akkor valami nagyon furcsa
dologra lettem figyelmes: mi a
harmadik emeleten lakunk, ık a
másodikon. Amikor a nı elmegy a
boltba, vajon miért jön fel a har-
madikra, mielıtt kimenne a ház-
ból? Ez volt az elsı jele annak,
hogy a nı nem komplett igazán.
Aztán eltelt egy-két nap. Egyik
este, éppen lefekvéshez készülıd-
tem, amikor valaki kopogott, csen-
getett és végül már verte is az ajtót.
Ahárpia volt az, teli torokból üvöl-
tötte, hogy hajnali egykor tessék
már lefeküdni, meg hogy ık sze-
retnének aludni, és nem tudnak a

zajongásunktól. Nem nyitottunk
ajtót, és a nı csak üvöltött. Aztán
anya odaszólt neki, hogy inkább
menjen vissza aludni, és ne üvöl-
tözzön, mert felkelti a többi lakót.
Egy idı után, mikor már eléggé
fájhatott a torka, visszament lefe-
küdni. Nem értettük az egészet,
mivel semmi zajt nem csaptunk.
Másnap este teljesen egyedül vol-
tam otthon, lábujjhegyen sétáltam
a lakásban, nehogy a banya feljöj-
jön és leüvöltse a fejemet. Eltelt
pár hét. Fél tizenegy volt, este.
Mint a múltkor, most sem csap-
tunk semmi zajt, de nagy megdöb-
benésünkre csöngettek, s az ajtó-
nyitást meg sem várva egy férfi
lépett be, a férj. Normális, emberi
hangon közölte, hogy hangosko-
dunk, és már késı van, ık aludni
szeretnének. Aztán a folyosón lévı
nı, a hárpia rázendített. Hisztéri-
kusan üvölteni kezdett, nem lehe-
tett leállítani. Közölte, hogy kihív-
ja a rendırséget, és azonnal fejez-
zük be a hangoskodást. Ajánlottuk,
hogy ne tegyék, és hogy hagyják el
az otthonunkat, mivel az engedé-
lyünk nélkül jöttek be. A házaspár
hazament birtokába, és hagyta a
miénket. Mi pedig nagy családi
tanácsot tartottunk, és átbeszéltük
a dolgot. Nagydarab, izmos bará-
tok és rendır ismerısök jöttek
szóba, esetleg, hogy valaki majd
meztelenül nyit ajtót, és akkor
többé nem lesz merszük benyitni.
Kis idı elteltével kutyasétáltatás
során a banya találkozott a
bátyámmal. Üvöltözve közölte
vele, hogy lefotózta, hogy a kutya
a lábtörlıjére hányt, és erre három
szemtanúja is van… A kutya, aki-
rıl beszélt, a kérdéses napon nem
tartózkodott a házban, lifttel utazik
ı is, tehát egyébként sem kerülhe-
tett oda, és persze a három szemta-
nú – a banya, a banya kutyája és a
férje – biztos látták, amit láttak, de
lehet, hogy ez esetben tévednek.
Az üvöltözı nıt faképnél hagyó
bátyám beszélgetésbe elegyedett
egy öreg hölggyel, akitıl érdeklı-
dött a házaspárról. Tıle megtudta,

hogy mindenki messzirıl elkerüli
ıket, a nı nem normális. Mivel
már mind a ketten nyugdíjasok,
össze vannak zárva egy lakásba.
Tíz éve válnak, és még a gyereke-
ik is győlölik ıket.
Néhány nappal a házaspár látoga-
tása után anyukám elutazott, így
felnıtt nélkül maradtunk a lakás-
ban. Egy héttel az elutazás után,
péntek este fél tizenkettı körül
ültünk vacsorához. Körülbelül
nyolcan ültünk az asztalnál. A
vacsora végét megtoldottuk egy
kis játékkal, ami azzal járt, hogy a
poharunkat az asztalhoz kellett
érintenünk, és néha felálltunk és
leültünk. Épp véget ért a játék,
amikor két vadállat, a nı és a férfi
ajtónk elıtt termett. Aférfi csönge-
tett, és szokásához híven, azonnal
nyitotta is az ajtót, ami sajna zárva
volt. Mind a ketten teli torokból
üvöltöttek és verték az ajtót, ami
vészesen remegett, és úgy látszott,
ha így folytatják, beszakad. Aztán
kinyitottuk a kisablakot az ajtón –
amit a férfi az öklével vert –, és
közöltük velük, hogy menjenek el.
A férfi ökle most már az ablaknyi-
tót célozta meg, és próbált ellenáll-
ni az ablak visszacsukásának.
Üvöltötték, hogy kihívják a rend-
ırséget, aztán elmentek aludni,
ami remélem sikerült nekik.
Egyik este valaki csöngetett
nálunk, elıször ablakot, majd ajtót
nyitottunk. Két rendır volt az.
Elmondták, hogy az alsó lakó
hívta ki ıket, mivel elméletileg
hangosak vagyunk. Mi elmeséltük
nekik a fentieket. Erre ık ajánlot-
ták, hogy vegyünk szınyeget, per-
sze, hogyha akarunk, mert ha nem,
akkor ık nem kényszeríthetnek rá.
Elmondták, hogy rengeteg ilyen
riasztásuk van, és sajnos a rendır-
ség hatáskörébe tartozik, hogy az
ilyen esetekben tegyenek valamit.
Persze nem lehet tenni semmit,
mivel mindenki mást mond, és a
dolog nem bizonyítható. Aztán
elmentek, a tudattal, hogy még
valószínőleg találkozunk. Finom
vacsorát ígértünk nekik, aztán
útjukra engedtük szegény párákat.
Meghallottuk, hogy a nıvel
beszélnek lent, és persze kihallgat-
tuk a beszélgetést. A nı közölte,

hogy mi szándékosan labdázunk
éjjel a kutyánkkal, hogy amikor
felébred, ver a szíve és ı „nem
akar ezek miatt a kis taknyosok
miatt meghalni!” Merthogy ık
háromszor szépen szóltak nekünk
– ahamm… –, és negyedszerre
még szép, hogy üvöltött, nem
tagadja. Bezzeg mi mindent leta-
gadunk. Saját bevallása szerint
világéletében olyan nı volt, aki
mindig bíróságra járt. És attól még,
hogy mi tizenhatok vagyunk, ı
meg hatvan, ı is ember! Alig akar-
ta elengedni a rendıröket, akik a
végén már csak nevetni tudtak
rajta. Aztán egy másik este újra
rendırök érkeztek kicsiny ottho-
nunkba. Ez már kevésbé volt jó
hangulatú látogatás, mint a múlt-
kori. A rendırök elég agresszívan
utasították a bátyámat, hogy nyis-
son ajtót. Azt gondolhatták, az alsó
szomszédaink okkal hívták ki
ıket, de amikor bátyám mesélt az
elızı rendıri látogatásról és az
éjszakai „támadásokról”, már
valószínőleg nekünk hittek, mivel
az ajtóverést ecsetelı résznél,
mikor a hárpia kidugta a fejét az
ajtó mögül, csak a rendırök tudták
visszafogni. Elsı mogorva mon-
datukból („Azonnal nyissák ki az
ajtót”) egy sokkal barátságosabb
utolsó („Majd mi elintézzük”) lett.
Hát igen, elmondhatom, mi is hall-
juk a felsı szomszédainkat. És
azzal, hogy társasházban élünk,
figyelembe kell vennünk a többi
lakót is. Nemcsak halkan kell
élnünk, hanem az embertársaink-
kal járó hangokat is el kell fogad-
nunk. Így van ez az élet minden
terén. És egyetértünk az alattunk
lakó – kevésbé diplomatikus –
hölggyel abban, hogy ı is ember.
Bár néha sajnos úgy érzem –
mikor a lakás felé a lépcsıházban
attól rettegek, hogy szembejön –,
valahogy mégis más, mint te vagy
én. A dolognak egy pozitívuma
van: valószínőleg tíz év után végre
van valami, amiben egyetértenek a
férjével. Mellesleg a lakásuk
eladó. Két és fél szoba-hallos. Ha
bárkit érdekel, keressen meg. Aki
megveszi, hálám örökké üldözni
fogja.

Sztripszky Hanna

Túl szép, hogy igaz legyenTúl szép, hogy igaz legyen
Hát igen, már megint elköltöztünk. Amióta élek, ez a hetedik.
A lakás fantasztikus, nagyon jó elosztású, és minden itt van a
közelében. De sajnos, mint minden, ez is túl szép, hogy igaz
legyen.
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Atörténet Maja kiskorával kezdıdik.
Korán megérezte a gyerekszínház-
ban, hogy mennyire érdekes érzés,
mikor belebújhat valakinek a bırébe
egy szerep által. Az a kislány, aki még
az emeletes házukban alapított szín-
ház csillagává nıtte ki magát, 25 éve-
sen már egy ország színésznıje volt.
Rengeteg fellépése volt, egyik elıke-
lı helyrıl ment a másikra. Megvolt
mindene, amire egy fiatal nı vágyhat.
Sikeres volt, rajongtak érte a férfiak,
mindenki az ı kegyeit kereste. Egyik
délután éppen egy darab próbájára
sietett. A városban hatalmas vihar
volt, fújt a szél, az esı csak úgy
ömlött. A buszmegállóban várva
nagyon fázott a hölgy, de egyszercsak
megállt elıtte egy autó. Aférfi lehúz-
ta az ablakot, és felajánlotta, hogy
elviszi. A nı beült, és egy kellemes

társalgás kezdıdött köztük. Avégén a
férfi megkérdezte a hölgy nevét, de ı
nem válaszolt. Asorsra bízta a folyta-
tást, ha találkoznak még egyszer,
akkor megismerik egymást. A férfi,
Varga Ádám, megtudta, hogy hol fog
játszani a színésznı. Nem habozott,
vett egy jegyet az elıadásra. Az elı-
adást megelızı napokban úgy érezte
magát, mintha fiatalkorában ment
volna el egy találkozóra egy olyan
lánnyal, akit meg akart hódítani.
Elkezdıdött az elıadás. Ádám nem
tudta beérni azzal, amit ott látott és
hallott. A nı teljesen megbabonázta
kecses mozgásával, lágy hangjával.
Miután már megtudta a színésznı
nevét, írt neki egy levelet. Napokig
várta a választ. Nem telt el sok idı, és
eljött egy tökéletes alkalom, hogy a
közelébe kerülhessen. A színészvilág

egy nagy alakja hunyt el, és a teme-
tésre minden nagy színésznı és szí-
nész elment. Ádámnak végre sikerült
egy találkozót kérnie a temetés után.
De hogy ezután hogy is alakul a kap-
csolatuk… Együtt lesznek vagy sem?
Hogy tudja egy sikeres politikus a
pályafutása mellett a családjával és a
szeretıjével fenntartani a kapcsola-
tot? Egy politikusról nem derülhet ki,
hogy szeretıje van, mert az mégis-
csak rossz hatással van a támogatóira.
De Mariannra is igaz mindaz, ami
Ádámra. Egy befutott színésznı egy
politikus szeretıje? Ez nem tünteti fel
épp a legjobb színben. Sikerül-e titok-
ban tartani a viszonyukat? Mennyire
nehezíti az a kapcsolatukat, hogy
nem vállalhatják egymást az emberek
elıtt? Nekem azért is tetszett ez a
könyv, mert ezekre a kérdésekre
mind választ kaptam szép sorjában.
Nehezemre esett bármikor is letenni,
az események ugyanis mindig pörög-
tek, és érzelmek, érzések is bıven
vannak benne. A könyvet inkább

lányoknak ajánlom, de ez egyetlen
fiút se akadályozzon meg abban,
hogy elolvassa ezt a remek regényt.

Horváth Dóra
Lévai Katalin: Vörös szınyeg

(Alexandra kiadó, 304 oldal, 2007)

Fontos a bevezetés, különben tanács-
talanul olvasnák sokan ezt a cikket. A
könyv rávilágít arra, hogyan éljünk
tudatosan, hogyan alakítsuk életünket
kedvünk szerint. Az alapgondolat
lényege a hit, de ami még ennél is
fontosabb, hogy az emberek többsé-
ge arra gondol, amit nem szeretne. És
igazából ez a kiindulópont, amin vál-
toztatunk kell (már aki akar). Kicsit
szakszerőbben kifejezve, a Titok az
univerzum mágikus erejével mőkö-
dik. Ha valami jóra gondolsz, pozitív

frekvencián „rezegsz”, és ezt az uni-
verzum azonnal érzékeli. A rossz
gondolatokkal csak még több rosszat
vonzol magadhoz. Tehát a nemmel
kezdıdı mondatok csakis negatív
hatással fognak bírni, például: ,,Csak
le ne késsem a buszt”. Az univerzum
ezt a gondolatodat érzékeli, ezért
,,hivatása szerint” teljesíteni is fogja,
hogy lekésd a buszodat, hiszen ez egy
negatív gondolat, amire negatív
választ kapsz. Ha valamit nagyon
szeretnél, csak hinned kell benne, és

úgy kell élned, mintha már a tiéd
lenne. Ha nem teljesül azonnal a
kívánságod, annak csakis az az oka,
hogy nem hiszel eléggé abban, hogy
az univerzum igenis teljesíteni fogja a
kérésed. A késleltetés csupán ebbıl
származik. A könyv arról is ír, hogy
ismert személyek (Galilei, Shakes-
peare) is hittek a Titokban. ,,És ha te
is hiszel benne, rájössz, mekkora
hatalom van a kezedben” – mondja a
könyv. A Titok felemlít számos pél-
dát, például egy férfit, akinek a gon-
dolatai csak a pénz körül forogtak, és
ezt hamarosan meg is kapta. ,,Agon-
dolataid dolgokká válnak”. Ha épp a
Titok erején gondolkodsz, és ha érde-
kel, talán hamarosan az íróasztalodon
találod…

Horváth Barbara

Rhonda Byrne: A Titok
Édesvíz kiadó, 2007.

Vörös szõnyegVörös szõnyeg

A TA Titokitok
A könyv címe szerintem nem egészen adja vissza a könyv tartalmát. Egy
titok, amire márévezredekkel ezelıtt számos feltaláló, író, zenész, matema-
tikus rájött. Egy olyan életszemlélet, amely megváltoztathatja életünket.
Ehhez pár dolog elengedhetetlen, például a hit. Talán az a legfontosabb…

Karácsony estéjén kaptam kezembe ezt a könyvet, aminek már a borító-
ja is megfogott. A könyv egy különös történetet mesél el egy befutott szí-
nésznırıl és egy sikeres politikusról. Atörténet tele van kérdésekkel, ezek-
re a könyv végén választ is kapunk. De mindeközben a történetnek több
olyan szála is van, ami még izgalmasabbá teszi.

Nincs Titok
„Gail Saltz New York-i pszichiáter szerint a mágikus megoldások azért foglalkoztatják az embereket, mert ezzel meg lehet spórolni a küzdelmet, az erıfeszíté-
seket. Sokan egyetértenek vele abban, hogy mindez maszlag, ami kifejezetten félrevezetı – például amikor krónikus állapotba jutott betegek pusztán a pozitív
gondolkodással, hivatásos segítségnyújtás nélkül igyekeznek meggyógyulni. Saltz Jay Leno Today Show-jában kérdıjelezte meg, érvényes-e a Titok valójában.
A pszichiáter nyilván azokkal a (DVD változatban látható – a szerk.) jelenetekkel nem ért egyet, amikor egy statiszta a kirakatban nézegeti a briliánsnyakéket,
a következıben pedig már abban díszeleg. Oprah Winfrey mősorában pedig a tanítók arról gyızködtek valakit, hogy a Titok segítségével kikászálódik majd
tetemes adósságából…
Elmarasztalják azért is, mert manipulatív és félrevezetı módon él (vissza) az emberi civilizáció nagy neveivel. Amikor Beethovenre, Newtonra, Einsteinre, Mar-
tin Luther Kingre hivatkozik, elég sajátságosan ragadja meg a valóságot: a hatalmas német zeneszerzı a valóságban hírhedten emberkerülı volt, az angol fizi-
kust megszállottan foglalkoztatta a személyes megváltás kérdése, a relativitáselmélet megalkotója pedig egyenesen kigúnyolta a kvantumösszekeveredés gon-
dolatát. Ami Martin Luther Kinget illeti, aligha kétséges, hogy megteremtette a szebb jövı vízióját – ám semmi sem állna távolabb az igazságtól, mint azt mon-
dani, hogy leült a nappaliba, és várta álmai beteljesülését.”

(Elle magazin, 2007. október)
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Én nem pötyögtem. A történet ott
kezdıdik, hogy sétálgatok a Sziget
valahanyadik napján, valahol. Mai
program, Nagyszínpad, 20 óra,
The Killers (USA). Hmm. Elmém-
ben feldereng egy kép, ahogyan ott
állok a legelvetemültebb rajongók
között, akik kívülrıl fújnak min-
den számot. Vagy esetleg sok-sok
pogó-király táraságában – az sem
jobb. Na nem baj, azért hallgas-
sunk bele, úgy épphogy csak a szé-
lérıl, a giroszos elıtt ülve, hogy
biztosan ne legyen rossz.
Láss csodát, nem az történt, ami
történni szokott. Kivételesen nem
lett igazam. Legalább háromszor
másztam vissza a tömegbe, és han-
gosan káromkodtam, ha mégis ki
kellett jönnöm, mert „az izé keresi
az izét, aki tudja, hogy hol van az
izé”. A koncert kifejezetten tet-
szett.
Aztán teltek-múltak a hetek, s egy
szép napon, a nagy semmittevés
közepette eszembe jutott egy pilla-
nat. Az egyik számba úgy kezdtek
bele a „gyilkolók”, hogy az énekes
elénekelte a dallamot, majd a
közönségnek vezényelt. Mivel
aránylag egyszerő volt, senkinek
sem esett nehezére utánozni. Hát
ez jutott nekem akkor s úgy az
eszembe. Elhatároztam, hogy utá-

najárok a számnak. Kis keresgélés
után kiderült, hogy az a bizonyos
szám a „Read My Mind” volt.
Ezzel kezdıdött meg a The
Killers-szel való kapcsolatom. Jött
a „Somebody Told Me” (amit szin-
tén a Szigeten hallottam), aztán a
„Jenny Was A Friend Of Mine”,
majd egy kedves osztálytársam
ajánlására a „Mr. Brightside”. Ha
valaki jót akar magának, akkor
ezeket ne hagyja ki. Még több utá-
najárással derítettem ki, hogy a
Sam’s Town nevő, 2004-ben
kiadott, továbbá a Hot Fuss nevő,
2006-ban kiadott albumokról van
szó. Belelkesedtem, és nekiálltam
bıvíteni az ekkor még igen szők
ismereteimet. Könyörtelenül fal-
tam fel a két CD-nyi anyagot, s
mikor már majdnem beteltem
velük, megjelent a Sawdust
(2007), melyet a mai napig tapasz-
talok.
Mivel mindig is utáltam a zenei
kategóriákat (talán mert nem
nagyon értem a rendszerezés bizo-
nyos részeit), ezért senki ne is
várja, hogy még egyszer említés
teszek bizonyos „brit-popról”. Van
benne mindenféle elem, vannak
zajos és elmélázós számok, de ami
a leginkább elmondható a négyes-
rıl, hogy egyfajta kettıs életet

élnek. Nem törekednek sehogyan
sem felülmúlni saját képességei-
ket, ugyanakkor folyamatosan
haladnak elıre. Azt adják, amit
tudnak, így van egy megbízható
minıség, ami minden számot
betölt, ugyanakkor az albumok tar-
talmán meglátszik egy bizonyos
fejlıdés is, amit idıvel bárki felfe-
dezhet. A legjobban azt szeretem,
hogy még nem csalódtam. Még
nem volt olyan, hogy „jó, ezt sür-
gısen kapcsoljuk ki, ez hallgatha-
tatlan”. Már jártam így pár nagy
szerelmemmel (például drága
Robbie Williams-szel), de a Killers
még nem hagyott el.
Tehát, füleket kinyitni, a The
Killers-t berakni, és tapasztaljon
mindenki!

puskasflora
Ami fokozottan ajánlott:

Hot Fuss (2004):
Mr Brightside; Andy, Your A Star;

Jenny Was A Friend Of Mine;
Somebody Told Me; All These

Things That I’ve Done
Sam’s Town (2006):

Read My Mind; For Reasons
Unknown; Sam’s Town

Sawdust (2007):
Tranquilize; Sweet Talk; Show

You How; Daddy’s Eyes
A többit rátok bízom.

Essetek neki!

Kb. 5 órára értem oda a PeCsához,
ahol már összegyőlt egy kisebb
tömeg, de még így is jókor jöttem,
ugyanis 15 percen belül hatalmas
sor kacskaringózott mögöttem. A 6
órás kapunyitás átcsúszott 18:30-
ra, így hát majdnem megfagytunk.
Hál’ istennek volt olyan szeren-
csém, hogy be tudtam fúrni
magam az elsı sorba. Az
elızenekar a Gyöngyvér volt, aki-
ket még ezelıtt sosem láttam élı-
ben, de nekem nem igazán jött be a
zenéjük. Utánuk gyorsan átszerel-
ték a színpadot, majd egy nagy

fehér leplet húztak fel a színpad
elé. Minket, rajongókat pedig majd
szétvetett az izgalom. Egyszer
csak Tarja és bandája a húrok közé
csapott. A Boy and the Ghost volt a
nyitódal, aminek a közepe táján
lehullt a lepel, erre mindenki
elkezdett ırjöngeni, Tarja pedig
mosolyogva énekelt. A szám végén
beszélt hozzánk, és bemutatta az
együttes tagjait. Dobosként Mike
Terrana ugrott be, a csellista pedig
az ex-Apocaliptica tag, Max Lilja
volt. Az énekesnı elmondta, hogy
ezen az estén fogunk hallani roc-

kot, egy kicsi popot és sok operát.
A koncert kb. másfél óra volt,
minek során hallhattunk régi
Nightwish dalokat (Passion & The
Opera, Walking in the Air, Nemo)
és egy Alice Cooper feldolgozást
is, a Poisont, ami szerintem szen-
zációsra sikeredett. Tarja nagyon
gyakran váltotta a ruháit, beszélt
hozzánk, mosolygott, integetett,
zongorázott, sıt még a testvérével,
Timo Turunennel is énekelt. A
ráadás elıtt vastapsot kaptak, majd
búcsúszámként elénekelte az I
Walk Alone-t. Ahhoz képest, hogy
nem voltunk túl sokan, nagyon
nagy tapsban volt része Tarjának.
Sajnos a koncert végén nem osztott
autogramot, így hát anélkül kellett

távoznom, de azóta is minden ked-
den erre gondolok.

Laczi Zsófi

SzopránénekSzopránénekesnõ Magyarországonesnõ Magyarországon

The KillersThe Killers
mert már muszáj beszélnem róluk

Las Vegasból, brit-pop. Két gitáros, egy dobos, egy billentyős. Éne-
kes/frontember: Brandon Flowers. Szép hang, dallamos, ritmusos
zenével. Élvezhetı.
Ha valaki bepötyögi egy számára szimpatikus keresıprogramba,
hogy „the killers”, majd lenyomja az entert, akkor körülbelül ennyi
információt fog kapni errıl a kedves együttesrıl.

Tarja Turunen a My Winter Storm címő új albuma bemutató turné-
ján hazánkba is ellátogatott. A koncert helyszíne a PeCsa volt, ahol
csak az igazi Tarja Turunen rajongók győltek össze (köztük jóma-
gam is).


