
Nemrégiben olvastam Demeter Szi-
lárd egyik ifjúsági regényét, amelyben a fő-
szereplő kamaszok életét a történet elején 
a hazai rendszerváltás forgatja fel fenekes-
től. Mivel ez a történet inkább autofikció, 
mint önéletírás, a helyszínek és a szerep-
lők nevei is valamilyen képzeletbeli vilá-
got láttatnak az olvasóval. Furcsa is volt 
a mű néhány fejezete után rájönni, hogy 
Tündérország, ahol nagy változások men-
tek végbe, tulajdonképpen nem más, mint 
Románia. 

Sajnos vannak olyan dolgok, amik még 
Tündérországban sem változnak. Mind 
közül pedig a legzavaróbbak közé tartozik 
egyesek megmásíthatatlan viszonyulása 
a saját funkciójához. Annak idején, ha 
rendőrt látott az utcán, még a becsületes 
állampolgárnak is akarva-akaratlanul 
összerándult a gyomra. Nem csodálkoz-
nék, ha sokan még ma is így éreznének 
időnként. Bennünk – és úgy tűnik, hogy 
bennük is – ott ragadt az az érzés, hogy a 
rendőr funkciójából adódóan hatalommal 
rendelkezik. Két újabb esettel kapcsolat-

ban jutott ez eszembe, egyik a kolozsvári 
rendőrök miatt, akik magyar állampolgá-
rokat tartóztattak le közerkölcs elleni vét-
ség és csendháborítás gyanújával (biztos, 
120 decibelen nyomták a manelet a város 
bejáratánál, ami behallatszott a központ-
ba) azért, mert fényképezkedtek egy Ko-
lozsvár feliratú táblával. Ja, és bemondta 
a román hírcsatorna, biztos nem véletlen, 
hogy a csendháborító erkölcstelenek au-
tójára Nagy-Magyarország matrica volt 
ragasztva. 

Tündérország másik részén, Marosvá-
sárhely mellett a koronkai rendőr úgy gon-
dolta, hogy neki szabad a más kukoricájá-
ból lopni. Talán a huszonkét évvel ezelőtti 
változások szele még nem csapta meg ezt 
az oficért. Meg is lehetett lepődve a gazda 
rendesen, amikor a négylábú vaddisznó 
helyett egy magas kétlábúval és segédjével, 
az éjjeli őrrel hozta össze a sors.

Természetesen nem minden rendőr kö-
vet el kihágásokat, de azért valljuk be, sen-
ki sem szeret velük bármilyen kapcsolatba 
is kerülni, ha nem muszáj. 
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Harry Potter lekörözte  
A Gyűrűk Urát
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Szolgálunk és félünk
villanás n Márk Boglárka

Kezdetben délnyugaton, később elsősorban keleten, 
északkeleten várható elszórtan záporeső, néhol zivatar 
is lehet. A sokfelé élénk északnyugati szél gyakran meg-
erősödik. Felfrissült a levegő, a hidegfronti hatás azon-
ban fejfájást, átmenetileg rossz közérzetet okozhat.
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Működik a mágia: a befejező Harry 
Potter-film már minden idők 3. 
legjövedelmezőbb filmje lett a 

globális jegyeladások tekintetében, meg-
előzve A gyűrűk ura – A király visszatér 
című alkotást.

A Harry Potter és a Halál ereklyéi máso-
dik része már 1,14 milliárd dolláros bevétel-
nél jár, az amerikai mozikban 343,1 milliót, 
a nemzetközi piacon 792,4 millió dollárt 
keresett – írta internetes kiadásában a The 
Hollywood Reporter című filmes szaklap. A 
film a hét végén lépett elő minden idők har-
madik legjövedelmezőbb alkotásává.

A korábbi harmadik, A gyűrűk ura – A 
király visszatér című filmet 2003-ban mu-
tatták be, a jegyeladásokból származó bevé-
tel 1,12 milliárd dollárra rúgott.

A lista élén James Cameron két munká-
ja, az Avatar, valamint a Titanic tanyázik. 
Előbbi 2,8 milliárdos bevétele messze túl-

szárnyalja a „milliárdosklub” többi tagjának 
eredményeit. A második helyen álló Titanic 
1,8 milliárd dolláros jegybevételt ért el.

Észak-Amerikában már a Harry Potter-
film az év legsikeresebb filmje, megelőzve a 
Transformers 3 – Dark of the Moon című ak-
ciót. Nemzetközi viszonylatban még meg-
előzi A Karib-tenger kalózai – Ismeretlen 
vizeken, amely 798,1 millió dolláros jegyel-
adást tudhat magáénak.
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A fotót Gyenge Áron, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.   
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A rejtvényben 
Moldova György egyik 

gondolatát idézzük: 

„Az elágazásoknál 
mindig...” 

(Folytatása a rejtvényben.)


