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Egyszer régen, nagyon régen, zúgó
erdõ közepében három nyulak
összeültek, selyemfûre települtek,

ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél órá-
ig, amikor felkerekedtek, hogy már végre
hazamennek, egy szarka felettük szállott, s
így kiáltott: – Mit csináltok? Mit csináltok,
három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak.

– Úgy, úgy, bizony, mint az urak – fe-
leltek a három nyulak. – Ezután már urak
leszünk, ebédre rókahúst eszünk.

Csacsi szarka nem elhitte?! Repült is
már, a hírt vitte, s buta róka is elhitte. De
hát hogyne hitte volna, akármilyen ravasz
róka, mert a szarka így kiáltott:

– Egy jegenye fölött szállok, mikor le-
nézek a földre, három nyulak ülnek körben.
Összebújva tanácskoznak… Jaj, mekkora
nyulak voltak! Jaj, mekkora fejük, szájuk, a
medve egér hozzájuk. Hát még mirõl be-
szélgetnek? Hogy eztán csak rókát esznek!

Ennek a fele se móka! Szedte is lábát a
róka. Futott ki az erdõszélre, csak mielõbb
odaérne. Hát amint ott futott, szaladt, szem-
ben vele farkas szaladt:

– Szaladj te is, komám, farkas, jaj, mit
láttam, ide hallgass! Az erdõ közepén jár-
tam, most is borsódzik a hátam, sosem lát-
tam ilyen szörnyet, ottan ültek három ször-
nyek! Három nyúl volt és akkora, fél mé-
ter is volt egy foga. Hát még mirõl beszél-
gettek? Hogy eztán csak farkast esznek!

No hiszen, egyéb se kellett, a farkas is
futni kezdett. Addig futott, amíg szembe
nem jött vele egy nagy medve, a medve
így szólongatta:

A három nyúl
ZELK ZOLTÁN

– Hova szaladsz, farkas koma?
– Medve komám, ne is kérdjed, szaladj,

ha kedves az élted! Erdõ közepén jártam,
jaj, mit láttam, jaj, mit láttam! Három nyu-
lak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Hát
még mirõl beszélgettek? Hogy eztán csak
medvét esznek!

Egyébre se volt már kedve, szaladni
kezdett a medve. Elöl róka, hátul medve,
közbül a farkas lihegve. Így szaladtak er-
dõszélre, szomszéd erdõ közepébe.

(...) Ezalatt a nyusziházban, fûszálakból
vetett ágyban három nyuszi aludt szépen,
összebújva, békességben…

HAUI JÓZSEF RAJZA
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Kása Levente nyolcéves volt, amikor leült a számítógép elé és különbözõ történe-
teket, meséket írt – ezekbõl közlünk alább néhányat. A komputer kezelését senki
nem mutatta meg neki, önmagától jött rá a mûszaki titkokra. Különös érdeklõ-
dést mutat a gombák iránt: az összes fajta jellemzõit álmából riasztva is tudja. A
tizenöt esztendõs fiú Kecskeméten, a Daróczi-közi autista csoportban tanul.

ELVÁGTA AZ UJJÁT, kell egy sebtapasz. Hol a sebtapasz? A gyógyszeres szekrényben!
Miért kell sebtapasz? Azért, mert elvágta az ujját!
Folyik a vér. Ráragasztjuk egy sebtapaszt.
A kés az vág, éles. A kés éles, a villa szúrós és a kanál pedig merõs. Megkenés közbe
vágta el az ujját, vagy kenyér elvágás közbe. Kenyér elvágás közbe!

Még puha a vér, úgy hogy még várni kell.
A késsel nagyon vigyázni kell. Most nem vigyázta a késsel, mert elvágta az ujját.
Most már kemény a vér, úgy hogy most már le lehet venni róla a sebtapaszt.

Mesél az autista fiú

NYOLC ÓRÁRA odaérünk a lakodalomba, és
kezdõdik a lakodalom. Van egy meny-
asszony. Éjszaka kezdõdik a lakodalom.
Nagyon hangos a zene. Táncol a meny-
asszonnyal. Milyen ennivaló lesz a lako-
dalomba? Elõször leves lesz, utána pör-
költ hús lesz, utána sült hús lesz, és utána
a torta. Pörkölt hús elõtt zenélnek, utána
sült hús elõtt, utána torta elõtt zenélnek,
utána pedig torta után zenélnek. Nagyon
hosszú lakodalom lesz. Táncolunk,
eszünk-iszunk, megint táncolunk. A lako-
dalomba sokszor vagyunk, mert 8 órára
érkeztünk. Vége a lakodalomnak, nagyon
hosszú volt. Megettük a tortát sült hús
után, vissza megyünk a lakodalomból.
Miért van vége a lakodalomnak? Azért
mert nagyon hosszú volt! Most már mi
házunkba élünk. Éjszaka van. Jó éjszakát!
Szép álmokat!

KÉSÕ DÉLUTÁN VAN, lemegy a nap. A tarka
rét máris lesz. Kint a világosban nap lesz
és kint a sötétben pedig hold lesz. Barna
hegy áll itt. Biztos nõ a hegy? Este nem
kézimunkázunk festéssel bent a házban.
Karcolni se, festékkel nyomdázni se, szí-
vószállal festéket fújni se meg kézzel fes-
téket nyomdázni se. Elment a barna hegy,
és ismét itt ál a tarka rét. Valóban barna
hegy volt? Ma már nem lesz tarka rét.

Tavaszon és nyáron késõn sötétedik.
Õszön és télen nagyon korán sötétedik.
Holnap lemegy a hold, és fölmegy a nap.
Nem lehet kézimunkázunk sötétbe kint.

A nap most már lement és este van. Mivel
az emberek nem látták barna hegyet, oda
nem néztek. Emberek milyenre esznek
este? Vacsorára. Vacsora után nem esznek
többször este az emberek.

Vacsora evés után semmi evés lesz.
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Évkönyvünk tavalyi évfolyamá-
ban rajzpályázatot hirdettünk
az általános iskolások részére.
Sok szép alkotás érkezett, me-
lyek közül szakértõ zsûri válasz-
totta ki a nyerteseket.

Ez alkalommal két díjazott
rajzot adunk közre: Szakál Ale-
xandra petrikeresztúri és Turák
Mirandella rózsaszentmártoni
pályázónk munkáját.

Valamennyi pályázónknak
köszönjük a részvételt és a gyö-
nyörû rajzokat!

Díjnyertes
gyermekek

Szakál Alexandra: Tacskó sárkány
Turák Mirandella rajza
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Charlie tudott a leopárdkölyök tör-
ténetérõl, meséltek neki a kígyóról,
a tûszúrásról és az õ karját ért kar-

molásról. Még most is látszott a sebhely:
vékony, fehér karmolásnyom a felkarján.
Néha úgy rémlett, emlékszik is az esetre:
arra, ahogy rövid lábacskáin a dundi leo-
párdkölyök felé tipeg, a belé hasító éles
fájdalomra és a sebére cseppenõ leopárd-
vér égetõ érzésére. Olykor emlékezni vélt
a fejében átfutó gondolatra, hogy vajon az
õ vére is csípi-e a vérzõ tûszúrást a
leopárdbébi puha lábán

Arra pedig tisztán és határozottan em-
lékezett, ahogy hirtelen tudatosan és barát-
ságosan megszólította a kölyköt, az pedig
válaszolt neki. Nem volt jelentése a szava-
iknak, de megértették egymást. Babanyel-
ven beszéltek.

Charlie tisztában volt vele, hogy annak
a néhány csepp leopárdvérnek köszönheti,
hogy érti a macskák nyelvét. De elég jól
ismerte a macskákat ahhoz, hogy tudja,
sose mehet biztosra velük. És az oroszlá-
nok határozottan nyugtalanították.

Az oroszlán más, mint a macska. Az
oroszlán vad – még akkor is, ha idomított.
Az oroszlán hatalmas. Az oroszlán a dzsun-
gel fejedelme, a vadállatok királya. És itt
van még Maccomo, a szokatlanul nyugodt
állatszelídítõ, vagyis idomár. Õ is okot ad
a nyugtalanságra. Charlie nem bírta meg-
állni, hogy meg ne keresse az oroszlánkam-
rát, de kellõ tisztelettel és összeszorult gyo-
morral közelített feléje.

Ezért is lepõdött meg annyira, amikor a
kamra mögé érve egy oroszlánt pillantott meg
szabadon. Fiatal hím volt, már nem kölyök,

Charlie és az oroszlánok

de még nem teljesen kifejlett. Egyes-egye-
dül ácsorgott a fedélzeten, a kamra ajtajától
nem messze, és lelógó bajusszal, arcán fura
kifejezéssel a tengert bámulta. Nem bezárva
szokás az oroszlánokat tartani?! Annyira azért
nem lehet erõs az idomár, hogy csak úgy sza-
badon eressze az állatait a hajón?!

Nem gondolkodott, mit tesz, csak oda-
ment az oroszlánhoz, és macskanyelven
megszólította.

– Helló!
Az oroszlán hirtelen oldalra kapta a fe-

jét, és az imént még szomorú ábrázatára
most hitetlenkedés ült ki, és még valami:
félelem. Hogyan félhet tõlem egy orosz-
lán? – gondolta Charlie. Én csak egy gye-
rek vagyok.

HAUI JÓZSEF RAJZA
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De az oroszlán valóban félt.
– Az emberek nem tudnak macskául –

értetlenkedett az oroszlán.
Charlie még sosem került ilyen helyzet-

be. Otthon minden macska ismerte, és tud-
tak különleges képességérõl. Ahhoz hozzá-
szokott, hogy idegen emberek elõtt eltitkol-
ja, de mostanáig eszébe sem jutott, hogy egy
idegen macska – ez esetben idegen orosz-
lán – ugyanúgy meglepõdhet rajta.

– Ne haragudj – mondta Charlie. – Nem
akartalak így meglepni.

Lehajolt, és megsimogatta az oroszlán
sörényét, miközben kedves szavakkal vi-
gasztalta. Egy idõ múlva az oroszlán fel-
nézett és így szólt:

– Te ne haragudj. Csak tudod, olyan rég
nem szólt hozzám senki a nyelvünkön…

Mit tennél, ha egyszer arra men-
nél haza, hogy elrabolták a szü-

leidet? Ha bátor vagy, biztos elindulnál
megkeresni õket. Így tett Zizou Corder
könyvének hõse, Charlie is, aki történe-
tesen macskául is tud. Kalandjai során
az utca kóbor macskái és egy fantaszti-
kus vízi cirkusz ketrecben élõ oroszlán-
jai csatlakoznak hozzá és segítik veszé-
lyekkel teli útját. Eközben Charlie nem
sejti, hogy saját sorsán túl nagyobb dol-
gokért is felelõs: az egész világ jövõje
forog kockán… A Geopen Könyvkiadó
által megjelentetett könnyed, vidám ol-
vasmány egy trilógia elsõ része, amely
egyes vélemények szerint méltán említ-
hetõ Harry Potter nagy riválisaként.

A gepárdok olyan helyeken élnek, ahol
nélkülözhetetlen a nagy gyorsaság. A töb-
bi macskaféle a bokrok közt észrevétle-
nül becserkészheti áldozatát, a gepárdnak
azonban a szteppén, nyílt terepen kell utol-
érnie a zsákmányt.

Taktikájuk a következõ: kikémlelik az
áldozatot (lehetõleg egy falka leggyengébb
állatát), megközelítik, majd teljes sebesség-
gel rárontanak.

A gepárd ugyan minden ragadozó kö-
zül a leggyorsabb, de nem kitartó futó, ezért
röviddel a hajrá után meg kell kaparinta-
nia zsákmányát.

A gyorsaság bajnokai
Milyen sebességre képes felgyorsulni
a gepárd?
a) 65 km/h b) 110 km/h c) 150 km/h

A megfejtést a következõ címen várjuk:
Cental Kft., 1015 Budapest, Hattyú utca
14. A borítékra írd rá: Kis Kincses rejt-
vény, A sebesség bajnokai.

Beküldési határidõ: 2005. március 31.
A megfejtõk között 5–5 darab, Charlie

és az oroszlánok, és Világjáró meseautó
címû könyvet sorsolunk ki.

A nyertesek névsorát a Szabad Föld
2005. április 29-i számában közöljük.



KIS KINCSES

Kincses Kalendárium 240 a 2005-ös esztendõre

ADONYI SZTANCS JÁNOS

AUSZTRIA
Knédli kell
meg jódli kell,mondják ám

 a sógorok,
ezenfelül
mindkettõhözkiváltképpenjó torok

IZLAND
Nyitva maradhat a szád
– gyereknél a nadrágslicc –,
hamarosan meglepõdsz,
ha majd jön a gejzírspricc

ÍRORSZÁG

Ki a viszkitõl

megnyaklik,

megsegíti

Szent Patrik

BELGIUM

Vallonok

és fla
mandok

keresik

a kalandot

MAGYARORSZÁG
Csikós gyerekcsizmában,kinn a magyarpusztában,lóra ugrottfuttában

GÖRÖGORSZÁGHáborúnaknem lehet ottpártja,
hol fellobbanaz olimpialángja

ÉSZTORSZÁG

Felmértek

az észtek,

finnugornak

néztek

PORTUGÁLIA
A jó öreg
Lisszabonban
ne heverjen
romban,
Porto borát
igya nyomban!

LUXEMBURG

Kicsi ország

Luxemburg,

három nagyobb

közé bújt

DÁNIA
Máriának
Dánia
már az örök
mánia

Világjáró meseautó

SZLOVÁKIA

Sztrapacskát

a bendõkbe,

sítalpat

a lejtõkre
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Párosítsd a fogalmakat a hozzátartozó
magyarázatokkal!

a) knédli d) viszki (whisky)
b) jódli e) gejzír
c) vallonok f) amulett

1. gabonapálinka
2. szöveg nélküli éneklés, amely a ter-
mészetes énekhangot fejhangokkal
csuklásszerûen váltogatja
3. olyan tárgy, amely a babonás hit sze-
rint megóvja viselõjét a bajtól
4. a francia nyelv egyik nyelvjárását

OROSZORSZÁG

Messze zúg a Kreml harangja,

kupolából lesz a hagyma

Hagymából meg katona,

rettenetes szapora

beszélõ nép, többségük Belgiumban él
5. burgonyából, lisztbõl, grizbõl vagy
zsemlébõl készített gombóc
6. meleg vizû, magasra felszökõ idõsza-
ki forrás
A megfejtést a következõ címen várjuk:
Cental Kft., 1015 Budapest, Hattyú
utca 14. A borítékra írd rá: Kis Kincses
rejtvény, Szó-tár. Beküldési határidõ:
2005. március 31. A megfejtõk között 5
db, négy fõre szóló családi belépõjegyet a
Fõvárosi Nagycirkuszba, és 5 darab, Vi-
lágjáró meseautó címû könyvet sorsolunk
ki. A nyertesek névsorát a Szabad Föld
2005. április 29-i számában közöljük.

Szó-tár

UKRAJNA
Kijevben, egy étteremben
korgó hassal értekeztem,
Szása erre kilógott,
hozott három pirógot

SZERBIAEgy kupica sligovica,
térül-fordul szép Marica,

könnyû, mint a kórószál,
jókedvében kólót jár

LETTORSZÁG

Hová lettek

az amulettek,

amit hordtak

a régi lettek?

ROMÁNIA
Hej, a román
pakulár
Drakulának
gazsulál
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Csúszó-mászó rekorderek
A NAGY ÉPÍTÕMESTER. A hód fõ szer-
száma a foga, amit mindig koptatnia kell,
mert folyamatosan nõ. Megeszi a fák kér-
gét, elrágja a törzsüket, hogy kidõljenek,
aztán feldarabolja õket. A rönkökbõl gátat
épít: kis tavacskát hoz létre, amely elég mély
ahhoz, hogy ne fagyjon be, s így bármikor
képes bemenni a várába. A parton vagy a
kis tava egyik szigetecskéjén építi fel kuny-
hóját egymásba font gallyakból és sárból.
Mivel ellenségei nem tudnak úszni, a hód a
víz alá helyezi vára bejáratát.

VESZÉLYES KÍGYÓK. A kígyók ragado-
zók, de ha nem találnak olyan zsákmányt,
amit le tudnak nyelni, akkor hónapokig, sõt
akár egy évig is képesek koplalni. A kockás
piton a leghosszabb fajta: 10 méteres és 150
kilót nyom. A legsúlyosabb cím birtokosa
az anakonda, nemritkán 250 kilogrammal.
Növekedése során a kígyó gyakran cserél-
geti a bõrét, azaz vedlik.

TÉLI ÁLMODOZÓK. Õsszel a mormota
bezárja magát az üregébe, összegömbölyö-
dik, és tavaszig alszik. Szíve lassabban kezd
verni, testhõmérséklete csökken. Minden
három-négy hétben felkel egyszer, hogy
könnyítsen magán. A pici rágcsáló pelék
mielõtt elalszanak, rengeteget esznek, test-
tömegüket ötven százalékkal megnövelik,

így képezve megfelelõ vastagságú zsírréte-
get a hideg és az éhség ellen.
UGRÁLÓBAJNOKOK. Ausztráliában él-
nek a kenguruk, amelyek az anya hasán lévõ
„zsebben” nevelik kicsinyeiket. Amikor egy
dingó üldözi a kengurut, akkor az erszényes
elképesztõ mutatványokra képes: akár négy
méter magasra is felugrik, ezek az ugrások
12–14 méter hosszúak, így akár a 80 km/
órás sebességet is elérik. A legnagyobb ken-
guru lehet akár két méter magas és 80 kilós.

IKRAMILLIÁRDOSOK. A halak a szapo-
rodási idõszakban, azaz íváskor több millió
ikrát raknak le, de csak kevésbõl lesz végül
kifejlett utód. A rekordot egy tonhalfajta
tartja: 300 millió ikra/ívás. A tokhal ötmil-
lió ikrát rak, ezekbõl készül a kaviár.

ÓRIÁSI FÉSZKEK. A társasan élõ rova-
rok hatalmas fészkeket építenek, hogy el-
szállásolják az egész kolóniát. A termeszek
nyálukat földdel összekeverve képesek
akár nyolc méter magas „épületet” is létre-
hozni. A termeszvárak nagyon tartósak, év-
tizedekig is fennmaradnak. Fõleg Afriká-
ban lehet ilyeneket látni.
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Atörök harcos egy almát egyensú-
lyoz a fején. Az íj megfeszül, s a
nyílvesszõ surrogva röppen. Hegye

épp az almába fúródik, üdvrivalgás hallik a
magyar seregbõl... A jelenet szerencsére vér-
veszteség nélkül zajlott, mindez ugyanis az
Egri Vitézlõ Oskola történelmi íjászverse-
nyén esett meg, fenn, Dobó várában.

– Néha úgy elkap minket a harci hév,
hogy se látunk, se hallunk, mintha valóban
csatában volnánk – meséli Gere Zoltán, a
vitézlõ csapat oszlopos tagja. Õ volt az, aki
2003 nyarán jónéhány hónapra félretette a
hajvágó ollót – polgári foglalkozása ugyan-
is fodrász – és két társával nekivágott a Ro-
dostóba vezetõ útnak. A 3100 kilométer egy
részét gyalog tették meg a kuruc kori öltö-
zetbe bújt legények, mert még a hátasok is
nehezen viselték a vándorlás fáradalmait.

Ha a mai vitézek kardot vagy szablyát
ragadnak, meg sem kottyan nekik egy-két
sebesülés, sõt, már az is megesett, hogy dõlt
a vér az egyik katona fejébõl. Az történt,
hogy középkori életképeket mutattak be, s

Dobó mai vitézlõi
felelevenítették a XVI. századi egriek tö-
rök elleni küzdelmét. Hogy igazibb legyen
az élmény, elsütöttek egyet az udvaron álló
ágyúk közül is. Arról azonban nem tudhat-
tak, hogy napközben a várban sétáló gye-
rekek kavicsokkal tömték tele a fegyver
csövét, így amikor elsült, forró kövek zá-
poroztak szerteszét. Aki nem talált villám-
gyorsan fedezéket, az valódi „háborús”
sérüléseket szerezhetett.

– A rendszerváltás után divatba jött a
katonai hagyományõrzés, ahogy egyre fon-
tosabb az is, hogy megõrizzük a múltba
veszõ magyarság értékeit – magyarázza
Berecz Mátyás, az 1996-ban alakult Egri
Vitézlõ Oskola alelnöke, civilben a Dobó
István Vármúzeum történésze. Többek
között õ ügyel arra, hogy a mai ifjú vité-
zeknek varratott ruhák és a fegyverek is
kövessék a korhûséget. Az öltözetre olyan
nagy gondot fordítanak, hogy az íjászver-
senyre is díszes kaftánban, fejükön hozzá-
illõ süveggel jelentek meg. Az oskolások
közt ugyan tízéves gyerekeket is találni, a

derékhad mégis a középiskolá-
sokból és a néhány évvel idõ-
sebbekbõl kerül ki. Akadt olyan
egyetemista, akit sikertelen ké-
mia vizsgája úgy felpaprikázott,
hogy a várbeli edzésen harci ki-
áltásokkal rohant ellenfelére, s
addig folytatta a dühödt bajví-
vást, míg meg nem nyugodott.
A csapatban egyre több a lány
is, akiket igazán tüzes, harcias
menyecskéknek tartanak.

– Szinte a várban nõttem fel,
hiszen az édesanyám itt dolgo-
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zik – árulja el a gimnazis-
ta Zay Orsolya, aki jó úton
van, hogy a hõs egri nõk
nyomdokába lépjen. A ta-
nítás után mindig ide ve-
zetett az útja, a bástyák és
öles falak közé, második
éve pedig a fegyverekkel
is ismerkedik. Elõbb a tõr-
karddal tanult meg bánni,
mostanában pedig azt gya-
korolja, hogyan kell for-
gatni a jóval nehezebb
szablyát. Ha épp fellépés-
re készülõdnek, bõ szok-

Londonban él, de amikor itthon tölti a sza-
badságát, szorgalmasan jár az edzésekre.
Sokak szerint a technika és a civilizáció
úgy áthatotta már az életünket, hogy az
ember visszavágyik a múltba. Azokba a
korokba, ahol még az izmaival és akaratá-
val mutatta meg, hogy legény-e a talpán.
Ezért is élik most reneszánszukat a lovagi
tudományok.

A vitézlõ oskolásokat nemcsak helyben
láthatja a közönség – például a Dobó téren
–, de gyakorta részt vesznek a katonai ha-
gyományõrzõ csoportok versengésein is.
Legutóbb Németországban jártak, majd a
kisnánai várjátékokon riogatták az ellen-
séget. Nyaranta Dobó erõdítményének leg-
nagyobb eseményén, a végvári vigasságo-
kon mérkõznek meg az ország ifjú bajví-
vói, akik gerelyhajításban, ágyúgolyó-do-
básban, botbirkózásban, valamint íjászat-
ban mérik össze tudásukat.

Hogy mi szükségeltetik a sikerhez e
hadisportokban? Legfõképpen kitartás,
szorgalom, és némi elhivatottság. A fizi-
kai erõ sem árt, hiszen egy íjat meghúzni
nem gyerekjáték, nemhogy még célba is
találni a pulykatollas vesszõvel...

Palágyi Edit

nyát és parasztinget ölt, és megmutatja, ho-
gyan küzdöttek egykor a várvédõ asszonyok.

Az egri íjászversenyre szép számmal
érkeztek a fõvárosból, Dunántúlról és más
vidékekrõl is.

– Olyan, mintha idõutazó lennék, s
visszaröpülhetnék a középkorba – mondja
elragadtatottan a budapesti Tóth Gábor. A
tizennégy éves fiatalembert a reál tudomá-
nyok érdeklik, hangmérnök szeretne lenni.
Mégis úgy érzi, itt lehet igazán szabad, az
Egri csillagok megelevenedõ világában...

A tizenéves kora dacára is termetes, hon-
foglalás kori öltözetet viselõ Temes Mihály
a lábatlani Arany Szarvas Hagyományõrzõ
Egyesület színeiben röptette a nyílvesszõ-
ket. A fiú tehetségét dicséri, hogy elsõ saját
íját fõdíjként nyerte Esztergomban, az Atti-
la király tiszteletére rendezett „haditornán”.
Édesanyja – „fegyverhordozóként” – min-
den versenyére elkíséri, s örül annak,  hogy
a kamaszt olyan társaságban tudhatja, ahol
fegyelmet tanul, s ahol az idõtálló erkölcsi
értékek számítanak.

A mezõny legfiatalabbja egy négy éves
fiúcska volt, aki szüleivel együtt a miskol-
ci egylet csapatát erõsítette. Íjat ragadott
egy perzsa úr is, aki magyar feleségével

GÁL GÁBOR FELVÉTELEI
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Mint attól már egy ideje minden
végzõs középiskolás és összes
családtagja tart: 2005-ben a ta-

nulók két szinten tehetnek érettségit az
egyes vizsgatantárgyakból. Vonatkozik ez
mindazokra, akik 2001. szeptemberében irat-
koztak be a 9. évfolyamra, és 2005-ben feje-
zik be iskolai tanulmányaikat a 12. évfolya-
mon. Értelemszerûen tehát azok, akik 2000.
szeptemberében olyan osztályba iratkoztak
be, amelyben a 13. évfolyam végén teszik le
érettségi vizsgájukat, azok 2005-ben még a
régi rendszer szerint érettségiznek, így az
egyes tantárgyakból az õ érettségijük közép-
szintû vizsgának számít. Ugyanakkor ezek a
tanulók is jelentkezhetnek akár már 2005-ben
is emelt szintû vizsgára. A változás megte-
remti a lehetõségét, hogy a sikeres továbbta-
nuláshoz elegendõ legyen a középiskolai kö-
vetelmények megfelelõ elsajátítása.

A kötelezõ tárgyak: magyar nyelv és iro-
dalom, történelem, matematika és egy ide-
gen nyelv. A választható közismereti és szak-
mai elõkészítõ tantárgyak köre a vizsgasza-
bályzat (100/1997. kormányrendelet) mellék-
letében olvasható. A középszintû érettségi
vizsga színtere az iskola, az utóbbi évek vizs-
gájához nagyon hasonló módon kerül lebo-
nyolításra. Az írásbeli feladatlap és a javítási
útmutató központilag készül. A javítás és az
értékelés az iskola feladata, általában a tanu-
ló saját tanára javít, és adja a jegyet.

A szóbeli feladatok összeállításának „for-
gatókönyvét” az érettségi vizsga részletes
követelményeit tartalmazó 40/2000. (V. 24.)
miniszteri rendelet rögzíti, a konkrét tétele-
ket azonban az iskola tanárai helyben állítják
össze, értékelésüket, pontozásukat a rende-

Kétszintû érettségi
letben megadott szempontok alapján maguk
végzik. Az emelt szintû szóbeli az egyes tan-
tárgyakból háromfõs vizsgabizottság elõtt
történik. A tervek szerint megfelelõ – várha-
tóan 15-20 fõs – létszám esetén nem a tanu-
lók utaznak a vizsgabizottsághoz, hanem a
vizsgabizottság megy az iskolába, vagy leg-
alábbis a város egyik iskolájába, elkerülve így
az utazással járó nehézségeket, költségeket.

Megváltozik az elégséges határa, mind
közép-, mind emelt szinten 20 százalékos tel-
jesítmény esetén a tanuló már „átment”, fel-
téve, ha minden egyes vizsgarészen (például
írásbelin és szóbelin egyaránt) eléri a 10 szá-
zalékos teljesítményt. A százalékok és az ér-
demjegyek megfeleltetését úgy módosította
a szakminisztérium, hogy ugyanaz a száza-
lék emelt szinten jobb jegyet jelentsen. Pél-
dául: a fizika 62 százalékos vizsgaeredmény
középszinten jó (4) osztályzatot jelent, de
emelt szinten ugyanez a 62 százalék már je-
lest (5) ér. A pontos megfeleltetéseket a mó-
dosított vizsgaszabályzat tartalmazza. Min-
den vizsgatárgyra egységesen igaz az, hogy
a jeles alsó határa középszinten 80 százalék,
emelt szinten 60 százalék. Mint látható, a vizs-
gateljesítmény az érettségi bizonyítványban
százalékos eredményként is megjelenik. Pél-
dául ez kerül be a bizonyítványba: fizika
emelt szint, 62 százalék, jeles (5).

Az államilag elismert nyelvvizsga 2005-
ben váltja ki utoljára az idegen nyelvi érett-
ségit. 2006-tól a nyelvvizsga már nem szá-
mítható be az érettségi eredménybe, minden-
kinek legalább egy idegen nyelvbõl kötele-
zõ érettségiznie közép- vagy emelt szinten.

Bõvebb információ: www.om.hu
Török Monika
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Ahárom tinilány összebújva vihorá-
szik a nõgyógyász várótermében. A
top és a csípõnadrág között kilát-

szik napbarnított bõrük, köldökükben egy-
forma testékszer csillog. A fürtös szöszkét
megismerem. Tavaly jártunk náluk utoljá-
ra. A hintát hajtotta, s miközben barackot
majszolt, izgatottan mesélt a középiskolá-
ról, ahol szeptembertõl „gólya” lesz. Most
láthatóan mégsem örül a viszontlátásnak.
Talán eszembe sem jutna, mi járatban le-
het, ha nem pirulna el nyakig. Veszem a
lapot, nem szólítom meg. A helyiségre kí-
nos csönd telepszik. Mikor végez, hagyja,
hogy barátnõi kilépjenek, csak utána for-
dul hozzám. – Csókolom! – mondja. –
Ugye, anyukámnak nem tetszik megmon-
dani, hogy itt találkoztunk!?

Bizonytalanul bólintok.
■

– A szexuális érés kétségtelenül elõre to-
lódott az utóbbi néhány évtizedben. Míg
korábban 14-16 éves korukban kezdtek el
a lányok menstruálni, addig manapság erre
már 11 éves kor körül sor kerül – mondja
dr. Pusztai Zoltán nõgyógyász. – Ugyan-
akkor egyáltalán nem biztos, hogy a bioló-
giai érettség hasonló fokú pszichés fejlett-
séggel párosul.

A nõgyógyászok és a pszichológusok
tapasztalatai egyaránt azt támasztják alá,
hogy ma már lényegesen fiatalabb korban
jelentkezik a szexualitás iránti igény, mint
akár néhány évvel korábban. Az ország-
szerte rendelkezésre álló úgynevezett sür-
gõsségi ambulanciákra a nap 24 órájában
betérhetnek a bajba került lányok, és ano-

Korán érõ gyümölcs
nim módon, egy TAJ szám ellenében ese-
mény utáni fogamzásgátló tablettához jut-
hatnak. Nem számít ritkaságnak, hogy akár
13-14 évesen. Hogy ez a fajta biztonság
szükséges, vagy éppen hogy indokolatla-
nul növeli a szexuális szabadságfokot, eb-
ben még a szakemberek között sincs kon-
szenzus. Az viszont bizonyos, hogy – rész-
ben ennek hatására – az elmúlt években
csökkenni látszik a tinédzser kori abortu-
szok elõfordulásának aránya. Ám a korán
megkezdett, érzelmileg megalapozatlan
szexnek akár egy életre kiható következ-
ményei lehetnek.

– Országos szakmai vélemény, hogy az
elsõ vérzés után két évig nem tanácsos fo-
gamzásgátló tablettát felírni. Ezt sajnos
nem mindenki tartja tiszteletben, pedig a
következmény a hormonrendszer maradan-
dó károsodása, akár meddõség is lehet –
hangsúlyozza dr. Pusztai Zoltán. – Az ese-
mény utáni tablettánál alapszabály, hogy a
rendkívül magas hormonadag miatt legfel-
jebb háromhavonta egyszer szabad hasz-
nálni. Ezt azonban a tinédzserek nem ve-
szik komolyan. Ahogy azzal sem számol-
nak, hogy elegendõ egyetlen alkalom ah-
hoz, hogy az egész életüket megpecsétel-
jék. Nem kell hozzá AIDS, vagy hepatitis!
Folyamatosan emelkedik például a HPV
fertõzöttség. Ez az egyik leggyakoribb sze-
xuális úton terjedõ fertõzés – miközben
teljesen tünetmentes – megsokszorozza a
méhnyakrák kockázatát. És akkor még nem
beszéltünk a személyiségfejlõdésrõl,
amelyben komoly zavart okozhat egy kel-
lemetlen szexuális élmény. Megnehezítheti
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a késõbbi párkapcsolatot, gátlásossá, zár-
kózottá tehet. Márpedig egészséges csalá-
dot alapítani és „mûködtetni” csak lelki-
leg, szexuálisan és testileg egészséges em-
berek képesek.

■
Nóra 14 éves volt, amikor új helyre köl-
töztek. Nehezen illeszkedett be az új közeg-
be, sokáig csendes megfigyelõként szem-
lélte a lányok szexuális kalandokról szóló
beszámolóit. Szülei örültek, amikor lányu-
kat házibuliba hívták. Azt gondolták, vég-
re befogadta a szerény, visszafogott lányt
a közösség. Még a szokásos 9-ig tartó ki-
menõt is meghosszabbították. A buli után
azonban a lány még csendesebb és még
zárkózottabb lett. Sõt! Tüskés és utálatos.
Naphosszat a szobájába zárkózott. Amikor
a szülõk gyanúja felébredt, már nem volt
mit tenni. 30 hetes terhes volt.

A kisfiút a 16 éves apa sosem látta. Azt
mondja, nem hagyja, hogy egy ilyen rossz
erkölcsû lány megbélyegezze az életét.

■
Több éve már, hogy országosan kiépült a
Tinédzser Ambulanciák hálózata. A szán-
dék szerint ez volna az a fórum, ahol a ka-
maszok választ kaphatnak kérdéseikre. A
legtöbben azonban nem tanácsért, hanem
fogamzásgátló tablettáért jönnek, mégpe-
dig leginkább barátnõjükkel, vagy barát-
jukkal. A nõgyógyászok tapasztalatai sze-
rint csak elvétve fordul elõ, hogy a szülõ
kíséri el a kamaszlányt. Sok esetben 15-16
évesen már rendszeres nemi élet kerül szó-
ba. Sajnos azonban nem a tartós, érzelmi
alapokon nyugvó kapcsolat a jellemzõ,
hanem az alkalmi együttlétek.

– Az utóbbi negyed évszázadban mér-
hetetlen fejlõdés tanúi voltunk – jelenti ki
dr. Szabó Lászlóné, aki 25 éve tanít bioló-
giát általános iskolásoknak. – A gyerekek
remekül alkalmazkodtak a technikai vál-

tozásokhoz. Rengeteget tudnak a számító-
géprõl, ismerik a legújabb mobiltelefon
márkák jellemzõit, a Forma-I-es autók pa-
ramétereit…, de szemernyit sem tudnak
többet a szexualitásról, mint akár húsz év-
vel ezelõtt. A különbség csupán annyi,
hogy azt hiszik, birtokában vannak az is-
meretnek. Szervett, tananyagba beépített
szexuális felvilágosítás nincs. Az osztály-
fõnökök, szaktanárok legfeljebb önszorga-
lomból ejtenek szót ilyesmirõl. Valójában
azonban nem is az iskola a legmegfelelõbb
közeg arra, hogy bizalmasan, kendõzetle-
nül, személyre szólóan beszélgessünk er-
rõl egy olyan érzékeny életkorban, mint a
serdülõkor. A család szerepét nem pótol-
hatja az iskola.

Kétségtelen, még mindig nagyon kevés
az a közeg, ahol a szexrõl nyíltan és õszin-
tén beszélgethet a gyerek. Sok családban
tabunak számít ez a téma, az oktatási rend-

HAUI JÓZSEF ILLUSZTRÁCIÓJA
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szerbõl kimaradt a szexuális felvilágosítás.
Mi marad hát? A televízió és a kortárs cso-
port, valamint a kíváncsiság. Akik kérdése-
ikre, kételyeikre szüleiktõl nem kérhetnek
választ, forduljanak a jól mûködõ internetes
fórumokhoz, vagy keressék fel a legközelebbi
Tinédzser Ambulanciát. Ne féljenek segítsé-
get kérni, hiszen a késõbbi kiegyensúlyozott
párkapcsolat egyik alappillére, hogy a szex
tiszta, gátlásoktól és rossz élményektõl men-
tes örömforrásként kísérje végig.

Dr. Szûcs Attila pszichiáter professzor
szerint az elmúlt évtizedek különbözõ sza-
badságmozgalmai, az emancipációs törekvé-
sek közepette az élhetõ szabadság kivívása
sok esetben szabadosságot is hozott. Fella-
zultak a vallási, ideológiai törvények, a fél-
reértelmezett szuverenitás jegyében a „nem

tartozom elszámolással még a saját hozzá-
tartozóimnak sem” szemlélet. Idõlegessé vált
az eskü, amortizálódott az adott szó becsüle-
te, társadalmi szinten elfogadott, de legalábbis
bocsánatos bûn az ideológiák, a választott
párok, vagy akár a házastársak cseréje.

– Sok tekintetben az „élvetegség” korát
éljük, amelynek központi vezérelve az „élj
a mának!”. Ezt hamisan sokan úgy értelme-
zik: nem kell azzal törõdnöd, milyen követ-
kezményekkel jár majd az, ha ma engedsz a
pillanatnyi gyönyörnek – mondja dr. Szûcs
Attila. – A gyökerek ezúttal is a családig, a
gyermekkorig nyúlnak vissza. Vagy idõnk
nincs a társas együttélésekre, vagy pedig az
igény szunnyadt el. A családtagok között
nincs kommunikáció. Elmaradtak a közös
étkezések, az ünneplések formasággá silá-
nyultak, vagy az anyagiakról szólnak. Nagy
beszélgetések, társasjátékkal töltött esték
helyett tévét néznek a szülõk és a gyerekek,
lehetõleg másik szobában, a saját kedvükre
való csatornán…

■
Gergõ állami gondozott. Egy családi ház-
ban él, 13 fiú társával együtt. Szexuális
vágyaikon kívül gyakorlatilag alig van kö-
zös témájuk. Ez azonban éppen elég ah-
hoz, hogy kitöltse az együtt töltött órákat.
Gergõ néhány hét múlva betölti a 18-at.
Még soha életében nem várta ennyire
egyetlen születésnapját sem. Hónapok óta
spórol – ahogy egymás között mondják –
a zongoraórára. A „tanárnõ” telefonszá-
ma kézrõl kézre jár közöttük. Személyi iga-
zolvánnyal kell bizonyítani, hogy betöltöt-
ték a 18-at, és azután megkapják azt, ami-
rõl oly régóta fantáziáltak már. Érzelmek,
csók és simogatás nélkül, szigorúan bio-
lógiai értelemben. Aztán hetekig errõl be-
szélnek. A beszámolók fennhéjázók és na-
gyotmondók, a lelkek viszont megalázot-
tak és csalódottak.

Tóth Timea

Debrecen: DOTE Nõi Kórház, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-600

Eger: Markhot Ferenc Megyei Kórház,
Markhot F. u. 1. Tel: 36/411-444

Gyõr: Petz Aladár Megyei Kórház, Vasvári
Pál u. 2-4. Tel: 96/418-244

Nyíregyháza: Jósa András Kórház, Bocskai u. 78.
Tel: 42/465-666

Kaposvár: Kaposi Mór Megyei Kórház,
Tallián Gy. u. 20-32. Tel: 82/501-300

Kecskemét: Anya és Nõvédelmi Szolgálat,
Batthyány u. Tel: 76/484-384

Miskolc: Semmelweis Kórház, Csabai kapu 9–11.
Tel: 46/363-333

Pécs: POTE Nõi Klinika, Édesanyák útja 17.
Tel: 72/324-122

Szeged: SZOTE Nõi Klinika, Semmelweiss u. 1.
Tel: 62/455-502

Szolnok: Hetényi Géza Megyei Kórház,
Tószegi út 21. Tel: 56/421-521

Zalaegerszeg: Zala Megyei Kórház,
Zrínyi M. u. 1. Tel: 92/311-410

Tinédzser Ambulanciák
vidéken
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Csak jönnek és jönnek az új tehetsé-
gek. Névtelenségbõl hirtelen sztá-
rokká válnak. Azokról van szó, akik

tényleg képesek felmutatni értékeket. Írá-
sunkban arra keressük a választ, hogyan
lehet valakibõl híresség.

A hazai hanglemezpiac egyik vezetõ
pozícióját elfoglaló Magneoton kiadó a kö-
zelmúltban önállósította magát, hosszú és
sikeres évek után különvált a Warner
Music-tól. Természetesen a kapcsolat to-
vábbra is szoros maradt a két cég között. A
Magneoton alakulásától kezdve, tehát ti-
zennégy esztendeje a magyar énekesek és
zenekarok mentora, azaz sok ismeretlen
elõadónak adott és ad lehetõséget. Náluk
kezdte lemezes sikerszériáját például a vég-
zetes sorsú Zámbó Jimmy, aki késõbb ki-
rályi magaslatokra tört.

A sztárcsinálásnak sokféle receptje van,
azokat is be lehet futtatni, akiknek tehetsé-
ge kívánnivalót hagy maga után. Annyi bi-
zonyos: a Magneotonnál mindig az érté-
kekre összpontosítanak, s ami nem megy,
azt nem erõltetik. Mégis mi alapján választ-
ják ki a mûvészeket? Ezt kérdeztük elsõ-
ként Joós Istvántól, az mTon Kft. ügyve-
zetõ igazgatójától.

– Nálunk a közönség ízlése a döntõ.
Amit õk akarnak, azt adjuk nekik. Ez per-
sze nem könnyû vállalás. Alapos kutató-
munkát igényel, ugyanakkor jó érzékkel kell
kiválasztani az elõadókat. Attól, hogy vala-
kinek szép a hangja és vonzó a megjelené-
se, még nem biztos, hogy vevõk lesznek rá
az emberek. Körzõvel, vonalzóval nem le-
het sztárokat rajzolni. Tehetségeket viszont
minden további nélkül kereshetünk, és hál’

Sztárcsinálók
istennek találunk is. Miután a sikeres bemu-
tatkozáshoz minden együtt van, bedobjuk
õket az arénába. A publikum pedig vagy
megtapsolja õket, vagy hátat fordít nekik.
Mindkettõre volt már példa nálunk.

A tehetség és a szépség önmagában nem
elég, egy profi csapat segítsége nélkül nem
biztos, hogy boldogul a sztárjelölt. Egy
hanglemezkiadó struktúrája alkalmas arra,
hogy az alapötlet minden egyes szakaszá-
ban kivitelezhetõ legyen. A zenei stílus ki-
választásától kezdve a külsõ megjelenés ki-
találásán át a médiában való szereplésig. Az
elsõ és legfontosabb döntést a Magneoton
triumvirátusa, Joós István, Pásztor László
és Rakonczai Viktor hozza meg, amikor
meghallgatja a demófelvételeket. Ha egy

Joós István
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picit sem érinti meg õket a produkció, ak-
kor azzal nem foglalkoznak tovább. Telje-
sen mindegy, hogy milyen mûfajról van szó,
a lényeg mindig az, milyen a hatás.

– Nem hanghordozókat, hanem hangu-
lathordozókat jelentetünk meg – vélekedik
Joós István. – Azt a vágyat kell keltenünk
az emberekben, hogy a dalokat hallgatva
kíváncsiak legyenek az elõadókra is, sõt
megvegyék a lemezeiket és elmenjenek a
koncertjeikre. Számunkra ezek a mérhetõ
visszajelzések.

Sok-sok évvel ezelõtt a kiadóban járva
Joós Pisti lejátszott nekem egy demót. Az
Alvajárók dögös nótája olyan lehengerlõen
szólt, hogy nem lehetett nem odafigyelni rá.
„Nagy dobás lesz” – mondta a producer. És
tényleg az lett, Ámokfutók néven ismerjük
Kozsó sikersztoriját. Említhetnénk a Rapülõk,
a Filmslágerek magyarul térhódítását is. Per-
sze vannak dupla vagy semmi kiadványok
is, hiszen kockáztatni sem árt néha, de hamar
kiderül, mire vevõ a nép. Elõfordul, hogy
nagyobb reményekkel indítanak egy formá-
ciót, mint amilyen a fogadtatásuk a valóság-
ban, aztán fordulhat a kocka. Egy kiadó éle-
tében idõnként adódnak hullámvölgyek is, de
hát azoktól lesznek tapasztaltabbak. Az biz-
tos: a sikernek mindig van apja, a kudarc meg
mindig árva gyerek.

 – Ahhoz, hogy egy gramm aranyat ta-
láljunk, tonnákat kell megmozgatnunk –
magyarázza Joós István. – Egyik
demófelvételre sincs ráírva, hogy az lesz a
tuti siker. Bebizonyosodott, hogy az sem
járható út, ha mondjuk húszmillió forintot
rászán valaki a sztárcsinálásra. Ennyi pénz-
bõl persze kiváló marketingmunkát lehet
végezni, még az is elérhetõ, hogy a csap-
ból is az illetõ folyjon. Arra viszont ez a
módszer nem alkalmas, hogy az emberek
besétáljanak a lemezboltba és megvegyék
a jól futtatott elõadó albumát. Ahhoz más

kell. Elõször is minden tekintetben kiváló
hangfelvételre van szükség. Egy ismeret-
len énekes vagy zenekar esetében nagyon
nehéz elérni, hogy dalukat játsszák is a rá-
diósok. Õk nem szeretnek kockáztatni, in-
kább leadják az ismert elõadók közepes
számait, mintsem a kezdõket favorizálnák.
De azért van már annyi szakmai hitelünk,
hogy felfedezettjeink kapnak próbakörö-
ket. Minden apró lehetõségnek örülni kell,
a lényeg, hogy hallható legyen a dal, mert
különben hogyan jutna el a közönséghez.

S ha beindul a verkli, jöhetnek az inter-
júk, a címlapok, a poszterek, és mindenek
elõtt a fellépések. A könnyûzenei szakma
bebizonyította, hogy sok rátermett fiatalból
lehet ismert mûvész, ha úgy tetszik, sztár. Joós
István úgy véli, nem feltétlenül szükséges a
zenei képzettség és a tökéletes hang, az ese-
tek többségében egy különleges egyéniségre
is lehet alapozni. A színpadon csak úgy emel-
kedhet ki valaki a szürkeségbõl, ha szemé-
lyes kisugárzása van. A Magneotonnál nyit-
va a kapu mindenki elõtt, akár te is, kedves
tinédzser olvasó, besétálhatsz rajta. Ha tehet-
séges vagy, biztosan észre fogják venni.

Sárdi Mariann tizenkét évig volt a
Warner Music produkciós menedzsere. Rö-
vid kanyar után visszatért a popporondra,
de már saját cégével, a Média Art ’92-vel.
Férjével (az imént nyilatkozó Joós István-
nal!) kocsiban utaztak nyaralni, amikor szo-
kásukhoz híven demófelvételeket hallgattak.
Azon kapták magukat, hogy újból és újból
visszateszik a kazettát. Egy szép hangú lány
énekelt rajta, Zsédenyi Adrienn.

– Szívesen egyengettem volna az útját,
csakhogy volt már menedzsere – meséli
Sárdi Mariann. – Aztán késõbb összefutot-
tunk, addigra megváltozott Adrienn hely-
zete. Leültünk egy fél órára beszélgetni és
három és fél óra lett belõle. Attól kezdve
együtt dolgozunk.
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Nõi elõadó, nõi menedzserrel. Hogy ide-
ális kapcsolat-e, arra késõbb még visszaté-
rünk. A szakma öreg rókái azt mondják, a
sikerhez vezetõ út a hölgyeken keresztül
vezet a könnyûzene tekintetében (is). Ha
az asszony odahaza unásig pörgeti kedvenc
lemezét, a férj elõbb-utóbb rá fog kérdez-
ni, ki a csuda harsogja azokat a slágereket.
S a „puhítás” odáig vezethet, hogy a férfi
is szívesen hallgatja párja kedvenceit, ne-
tán még koncertre is elmegy a feleségével.
De hogy õ maga vegyen meg például egy
Zsédenyi-lemezt, az nemigen fordulna elõ.
Zséda idõközben feljutott a csúcsra, egy-
más után kapja a szakmai elismeréseket,
nincs olyan újság, melynek ne szerepelt
volna a címlapján, teltházas koncerteket
tart, népes rajongótábora van. Mennyi ener-
giába telt idáig eljutni? Milyen köveket
kellett megmozgatni a siker érdekében?

– Mindkettõnk részérõl komoly munka
van benne – jelenti ki Sárdi Mariann me-
nedzser. – Csak együttes erõvel tudjuk
megvalósítani elképzeléseinket, külön-kü-
lön nem sokra jutnánk. Kell, hogy legyen
a mûvészben szorgalom, kitartás, tehetség
és együttmûködési szándék is. Az elõadói
pályát nem lehet hobbiként venni, teljes
embert kíván. Amint az én munkám is,
úgyhogy Zsédán kívül mással nem is fog-
lalkozom. Ma már olyan, mintha a lányom
lenne, akit 28 évesen kaptam. Néha persze
elõfordul köztünk kisebbfajta villongás, de
ezen hamar túllépünk.

Két év tudatos és szívós munka van ab-
ban, hogy Zsédenyi Adrienn-t ma már az
egész ország ismeri. Éppen ezért Sárdi
Mariann nem tartja bámulatosnak a televí-
ziós megasztárok teljesítményét. Azt elis-
meri, hogy jó hangú fiatalok kerültek a
képernyõre, de mivel egy egész stáb állt
mögöttük a stylisttól a sminkesig, így saját
maguknak nem sok erõfeszítést kellett ten-

„Azt csinálom, amiben hiszek. Nem
akartam mást, mint szép és tartal-
mas számokat énekelni. Bár az in-
duláskor volt egy kis dilemma,
hogy kikhez is szólnak a dalaim va-
lójában. Mint kiderült, fölöttébb
széles a skála: tizenévesektõl épp-
úgy kapok visszajelzéseket, mint
hatvanévesektõl. Sokat gondolkoz-
tam azon, hogy milyen példát mu-
tathatok fel a közönségemnek. Eb-
ben az elpiacosodott világban –
ahol énekesként magam is árucikk
vagyok – igenis kellenek fogódzók,
s ha a dalaimon túl a megjelené-
semmel, a viselkedésemmel is tu-
dok hatni másokra, annak minden-
képpen örülök. Egyre többen ve-
szik észre, hogy nem szeretem a
harsány dolgokat, így hamarabb
tudnak velem azonosulni. Érdekes
módon nemcsak férfiak, hanem
nõk is írnak nekem szép számmal.
Lényeges kérdésnek tartom, hogy
milyen mintát közvetítek. Még azt
is megkockáztatom: egyfajta fele-
lõsséggel jár a rivaldafény, mert
egyáltalán nem mindegy, hogy a fi-
atalok mit látnak a színpadon.”

B. T.

Zséda vallomása
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niük a végeredményért, arról nem is be-
szélve, hogy minden költséget kifizettek
helyettük. Mindez persze Zséda pozíció-
ját nem rengette meg, csak hát õ tudna me-
sélni arról, milyen is az, ha lépésrõl lépés-
re épül fel egy karrier.

– Az elsõ nyolc hónap kegyetlenül ne-
héz volt – árulja el a menedzser. – Sorra
hívogattam a szakmabeli ismerõseimet,
hogy beajánljam Adrienn-t, de jó ideig
nem sokra jutottam. Elõször a Luxor címû
tv-mûsorba sikerült bekerülni, az elsõ új-
ságcikk pedig bélyegnagyságú volt. Sze-
rencsére mára nagyot változott a helyzet.

Aki befutott, sztár lett (ha lehet egyáltalán
nálunk sztárkultuszt emlegetni), annak
könnyebb belépnie az amúgy zárt körök-
be. Újabban szelektálni kell a felkérések
között, nem fogadunk el mindenféle aján-
latot. Van például olyan televíziós mûsor,
ahová semennyi pénzért nem mennénk el.
Ilyen esetben diplomatikusan kell nemet
mondani. Vagy lemezkészítés idején sem
lehet bármit elvállalni, mert a stúdiómun-
kához nyugodt légkör kell, nem lenne jó
kizökkenni belõle.

Sárdi Mariann sokáig nem akart koncert-
szervezéssel bíbelõdni, de aztán rájött, sze-
rencsésebb, ha egy kézben összpontosulnak
a dolgok. Zséda esetében „teljes körû szol-
gáltatást” nyújt, s ezt mindketten így tartják
jónak. Maximálisan megbíznak egymásban,
nem csak zenei vonatkozásban, hanem a
pénzügyek tekintetében is. A két hölgy nem
csak mûvészeti vonatkozásban került közel
egymáshoz, hanem barátság is szövõdött
köztük. Mostanában sûrû a tempó, mert õsz
elejére várható Zséda második lemeze, az-
tán pedig nagyszabású koncert lesz a Buda-
pesti Kongresszusi Központban, s kezdõd-
het elölrõl a felhajtás, persze már szintekkel
magasabbról indulnak neki.

Sztárcsinálók. Közéjük tartozik a Joós
István–Sárdi Mariann házaspár is. A
gépezet persze sokkal gigantikusabb

és kíméletlenebb annál, mint ahogyan azt
a fentiekben felvázoltuk. Egy valami nél-
kül azonban semmi nem mûködik, az pe-
dig a tehetség. Ennek híján egyetlen kivá-
lasztott sztárjelöltbõl sem lesz népszerû
mûvész.

Borzák Tibor

Sárdi Mariann
UJVÁRI SÁNDOR FELVÉTELEI
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Ezen az oldalon négy népszerû magyar együttes eltorzított
fotóját közöljük. Játékunk nagyon egyszerû: fel kell ismer-
ni õket. A megfejtést beküldõk nyereménye: öt fõnek nettó
10–10 ezer forint;10 darab könnyûzenei CD az EMI Music,
illetve a Warner Music ajándékaként; 5 db BUDAPEST
PRINT könyvcsomag (sport, krimi, történelem, életrajzok
témakörbõl válogatva).
Címünk: Cental Kft., 1015 Budapest, Hattyú utca 14.
A borítékra írjátok rá: Kincses-popjáték.
Beküldési határidõ: 2005. március 31. A nyertesek névsorát
a Szabad Föld 2005. április 29-i számában közöljük.

Felismered õket?
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