
Az ember, ha nem is midennap, ám idő-
közönként és nem feltétlenül év végén – teste 
és lelke jó gazdájaként – egyfajta számadást 
kell végezzen életéről, szembe kell néznie ön-
magával, és férfiasan meg kell állapítania, be 
kell mérnie, hol tart, ki ő, még ha közhelyesen 
is hangzik, de be kell lőnie, hogy mi célból szü-
letett e világra, milyen szerep is jutott neki ezen 
a golyóbison. Ez lehet egyfajta, A gyertyák cson-
kig égnek-típusú beszélgetés önmagunkkal: hol 
mit rontottunk el, mit csinálnánk másképpen, 
avagy egy egyszerű kisbolti leltár. Egyik bará-
tom mindezt egy roppant mód leminimalizált 
kétoldalú könyveléssel oldja meg, ahol család, 
karrier, szexualitás, anyagiak és hasonló főté-
telek szerepelnek. Pozitívumokat és negatívu-
mokat listáz, majd értékel: ha előbbiekből van 
több, akkor vélhetően jó úton halad. Évekkel 
ezelőtt megpróbáltam én is az általa beváltnak 
minősített módszert, ám hatalmas csapdába 
estem, Churchillt parafrazálva: csak abban a 

statisztikában hittem, amit magam hamisítot-
tam meg. Leltározhattam, nem volt az őszin-
te, hajlamos voltam kiszínezni, megszépíteni, 
kimagyarázni még saját magam történeteit is 
– ezt lélekbúvárok jobban tudják, szinte nor-
mális védekező mechanizmusról van szó: óv-
juk magunkat vélt vagy valós kudarcainktól, 
sikertelenségeinktől, csődjeinktől, és olyan sze-
repekbe helyezzük bele magunkat, melyek él-
hetőbbé teszik e világot, magyarán hazudunk, 
átverjük önmagunkat is. Lemondtam hát a 
számadásról, odázom míg lehet. Különben is, 
lassan a nyár közepén járunk, nem is alkalmas 
a pillanat, legfeljebb a tengerbe, ha alámerü-
lök, más mélységekre, bugyrokra nem vágyok. 
Kivárom, míg feltalálják az élet GPS-ét, mely 
gondolkozás nélkül végigvezet a legjobb úton, 
s mely a végső elszámolásnál is könnyíti hely-
zetem: nincs magyarázkodás, nincs felelősség, 
csak kinyomtatva benyújtom a program által 
rögzítetteket. 
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Rekordhoz közelít  
a Midnight in Paris
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Ma a térség nagy részén még sok lesz a napsütés, 
tholnap azonban a hosszabb-rövidebb napos időszakok 
mellett gyakran lesz erősen felhős az ég. Több helyen 
várható eső, zápor.
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Jó úton halad a Midnight in Paris ahhoz, hogy 
az utóbbi 25 év legnagyobb bevételű Woody 
Allen-fimje legyen Észak-Amerikában. 
Woody Allen „európai turnéjának” 30 mil-

lió dollárba került francia állomása, a cannes-i 
filmfesztiválon májusban debütált Midnight 
in Paris máris figyelemre méltó eredményeket 
ért el az észak-amerikai jegypénztáraknál. A 
bemutatása óta eltelt egy hónapban csaknem 
23 millió dollárért váltottak rá jegyet, és a The 
Hollywood Reporter online jelentése szerint 
már a napokban túlszárnyalja a Vicky Cristina 
Barcelona és a Match Point egyaránt 23,2 mil-
lió dollárnál zárult mozis bevételeit.

A filmes szaklap azzal magyarázza a sikert, 
hogy az Owen Wilson, Rachel McAdams, Ma-
rion Cotillard és Kathy Bates főszereplésével 
készült film Allen azon ritka alkotásai közé tar-
tozik, amelyek nemcsak a művészmozik közön-
ségét vonzzák, hanem a szélesebb nézőtábort is. 

Anyagilag mindeddig a 25 évvel ezelőtt bemu-
tatott Hanna és nővérei volt Allen legsikeresebb 
filmje Észak-Amerikában: összesen 40,1 millió 
dolláros jegyeladást ért el. A THR.com szerint 
könnyen meglehet, hogy a Midnight in Paris 
izgalmas helyszíne – ahová szinte mindenki el 
akar jutni –, hétköznapi hőse – akivel könnyen 
azonosul a néző –, valamint a kedvező kritikai 
fogadtatás miatt a film bevételi rekordot dönt 
majd a rendező produkcióinak sorában.

A fotót Mărtinaş Cristian, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.

Sorsoltunk!

A június 6–10. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a székelykeresztúri Pitó Mar-
gitnak kedvezett a szeren cse, akit nyeremény-
könyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Máté Péter – Emlékezz 
rám; Henryk Sienkiewicz – Quo vadis; Andrea 
Bocelli – Amore – Carmen; Marc Chagall – 
Kivonulás; Thomas Mann – A kiválasztott. 
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Feleség: 
– Te Béla, miért jársz annyit 

kocsmába?
Férj:

– Mert szeretem a muzsikát!
Feleség: 

– Akkor miért nem jársz kon-
certekre?
Férj:

– ... (poén a rejtvényben)! 


