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Sorsoltunk!

Az október 17–21. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai György 
Ilonának kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: ... semmi, csak egy bo
gár ment a szemembe; ... háromig, de van 
úgy, hogy fél négyig is; Jason Momoa – Lisa 
Bonet; ... ha valami ízlik, biztosan ártalmas; 
Lugosi Béla – Blaskó – Dracula.
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Elsőregényes szerző kapta  
a Goncourt-díjat

Alexis Jenni első regénye, a  L’art français 
de la guerre (A háború francia mű-
vészete) című műve kapta meg szer

dán a legrangosabb francia irodalmi díjat, a 
Goncourtt.

A 48 éves lyoni gimnáziumi biológiata
nár első kötetét már az első körben – 5:3as 
szavazati arányban – kiválasztotta a zsűri – je
lentette be Didier Decoin zsűrielnök a párizsi 
Drouant étterem lépcsőjén. Az eddig 56 ezer 
példányban elkelt klasszikus stílusú epikus mű 
Franciaország 1940 utáni véres történelmét 
dolgozza fel a francia közéletet jelenleg is fog
lalkoztató nemzeti identitás és a gyarmatosító 
háborúk problémáján keresztül. A kritikusok 
szerint „nagyon szerény ember” benyomását 
keltő Jenni elismerte, hogy a Goncourtdíj 
olyan szimbolikus erőt jelent, amelytől felte
hetően mostantól minden szempontból meg
változik az élete. Arra a kérdésre, hogy szerinte 
minek köszönhető a hatalmas elismerés, az író 
azt válaszolta: „A művem nagyon romantikus, 

de közben van benne valami a ma szellemiségé
ből. Talán elmondhatjuk, hogy ritka az olyan 
nagyszabású romantikus regény, amely való
jában a kortárs gondolkodásról szól” – hang
súlyozta a díjazott. Véleménye szerint műve 
nem tézisregény, hanem arra világít rá: hogyan 
beszélnek egymás között az emberek hazájuk 
történelméről, mit adnak át abból egymásnak 
a generációk.  

Alexis Jenni egyébként eddig „vasárnapi 
szerzőnek” tartotta magát: 700 oldalas első 
regényét ugyanis öt éven át a tanítási órák 
közötti szünetekben, illetve hétvégén írta. A 
Goncourtdíj ugyan jelképes pénzjutalom
mal – csupán 10 euróval – jár, ám hatása je
lentős: a díjazott könyvet ugyanis a francia ol
vasók legalább 400 ezer példányban szokták 
megvásárolni, de volt olyan alkotás is, amely 
egymillió példányos kiadást ért meg. Az így 
támadt hírnév, publicitás pedig mindig meg
hozza az anyagi hasznot is a szerző és a kiadó 
számára.  
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skandi pályázati szelvény 2011. november 4.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2011. november 16-ig kell beküldeni.
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A fotót André Krisztina, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.

skandi  készÍtette: benedek enikő

Időnként szenzációs ajánlatokkal szok-
tak megkeresni ismerős és kevésbé ismerős 
személyek. Rendszerint arról próbálnak 
meggyőzni, hogy valamilyen általuk for-
galmazott termékre feltétlenül szükségem 
van. A legtöbb esetben az is kiderül, hogy 
az egész egy szenzációs üzleti lehetőség 
számomra, s milyen sokat tudnék keresni 
vele, mert nekem mennyi ismerősöm van. 
Na, ez az a pont, ahol automatikusan 
bekapcsol a védekező mechanizmusom és 
elmagyarázom: „Ó, ezt már próbáltam, 
és bebizonyosodott, teljesen antitalentum 
vagyok az ilyen ügyekben.” Jó érzésű isme-
rősök ilyenkor leállnak, de van, aki nem. 
Utóbb valaki arról győzködött, föltétlenül 
meg kell vásárolnom tőle a drága vitamint, 

mert higgyem el, a mostani zöldségek már 
nem tartalmazzák azt a vitaminmennyisé-
get, amire a szervezetnek szüksége van, ezt 
pedig csakis az ő kapszuláiból lehet pótolni. 
Hiába kardoskodtam, a saját kertemben 
termesztett sárgarépában megvan az a 
vitaminmennyiség, ami nekem az élethez 
kell, ő váltig állította, nincs meg, mert 
higgyem el, a termőföldek az egész világon 
fertőzöttek, még az én kertem is. Az ő kap-
szulái viszont csak természetes anyagokat 
tartalmaznak, amiket olyan növényekből 
vontak ki, amikben még van vitamin. No, 
ezzel már meg is győzött volna, egyetlen 
kérdésem maradt csupán: „S a csodavita-
minhoz a természetes alapanyagot hol ter-
mesztik? Tán egy másik bolygón?”
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Két szöszi beszélget:
– Te, én nem értem, hogy 

amikor vihar van, akkor miért 
látjuk előbb a fényt és után 
halljuk csak a dörrenést?

– Ó, de buta vagy! Hát 
mert... (poén a rejtvényben)!


