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A Csokoládé írója szereti a magyar ízeket
Joanne Harris: Sokat elárul a konyha egy néprõl!
Az angliai Yorkshire-ben született, francia édesanya és angol édesapa gyermeke-
ként. Volt rockzenész, gyógyfûkereskedõ, könyvelõ és tanár. Azután írni kezdett, és 
tíz éve megjelent Csokoládé címû regényébõl Oscar-díjra jelölt film készült. Joanne 
Harris Magyarországon járt, hogy olvasóival találkozzon. 
– Tudta, hogy ennyi rajongója 
van Magyarországon?

– Nem, ez mindig meglep. 
Sosem tudom, ki jön el egy 
dedikálásra, úgyhogy csodálatos 
látni, ahogy az emberek sorban 
állnak, és elhozzák a kedvenc 
könyveiket.

– Talán a sikerének az oka az is 
lehet, hogy az élet szép dolgairól 
ír, elsõsorban. Ízekrõl, ételekrõl, 
illatokról. 

– Írok a sötét oldalról is, és 
ezért olyan intenzívek a szép dol-
gok. De mivel élvezem az írást, 
valószínûleg ez is átjön az olva-
sóknak.

– Nem bánja, hogy 
Magyarországon a Csokoládé 
címû regényével és az abból 
készült filmmel lett híres?

– Egyáltalán nem. Természetes 
dolog, hogy egy film több ember-
hez jut el, mint egy könyv. És 
ez jó kezdés. Ha tetszett a film, 
elolvassa a könyvet, és talán egy 
másikat is, ugyanattól a szerzõtõl, 
jelen esetben tõlem.

– Hogy áll a magyar konyhá-
val?

– Nagyon szeretem, mert gaz-
dag, tartalmas, és a legtöbb meleg 
étel. Az is igaz, hogy még csak 
télen jártam itt, de úgy tûnik, itt 
az emberek inkább meleg, fõtt 
ételeket esznek. Az is tetszik, 
hogy meg lehet mondani egy 
ételrõl, hogy mi az. Nem kao-
tikus, nagyon letisztult a kiné-
zetük.

– A konyha alapján meg tud 
ítélni egy nemzetet?

– Sokat elárul. Kiderül például, 
hogy mennyire fontos az adott 
helyen a mezõgazdaság, a terme-
lés vagy a vadászat. A legérdeke-
sebb mégis az ünnepi étel. Hogy 

ki mit választ, amikor ünnepelni 
akar, amikor hangsúlyos a fõzés. 
Azt hiszem, ha valaki olyan ételt 
készít, aminek az elkészítése 
órákba telik, azt csak úgy lehet, 
ha valóban beleteszi a lelkét. És 
a magyar ételek nekem ilyennek 
tûnnek.

– És az angolok? Van tipikus 
étel önöknél?

– Nálunk keverednek a kultúrák 
az ételekben is. A legnépszerûbb 
ételek egyáltalán nem angolok, 
hanem kínaiak, ázsaiak, indiaiak. 
Manapság nagyon ritka az ere-
deti angol étel, a régi recepteket 
elfelejtették. Inkább a gyarmati 

idõkbõl való táplálkozás maradt 
meg, ezért fogyasztunk sok indiai 
ételt. 

– Fish&chipset azért még esz-
nek? Minden angol regényben 
és filmben szerepel, ahogy egy 
utcai árusnál halat és sült krump-
lit vesznek, amit újságpapírból 
esznek meg.

–Valóban nagyon népszerû 
volt, de az egészségügy már nem 
engedi, hogy újságba csomagol-
ják, annak ólom – és tintatartalma 
miatt. Azért volt népszerû, mert 
nagyon olcsó étel. Gyerekként 
még én is ettem, papírból.

� Szabó�Dóra

Joanne Harris: A magyar konyha gazdag, tartalmas és letisztult!

Sostarics Yvett: Vukot
a hibáival együtt szerették!
Grafikusként végzett, a filmstúdióban kifestõként kezdte, olyan filmekben 
dolgozott, mint a Vuk, a Vili a veréb, A nagy ho-ho-ho horgász, vagy a 
Macskafogó 2. Sostarics Yvett mai napig sok rajzfilmet néz, és még többet 
rajzol. Igaz, már nem mesefigurákat.
– Munkáit mindenki ismeri, de 
nevét nem sokan, pedig Vuk 
egyik „anyukája”.

– A Pannónia Filmstúdióban 
az egyik elsõ munkám volt a 
Vuk, ami nagyon különleges 
film volt. Nem csak azért, mert 
szerették az emberek, hanem 
azért is, mert nagyon kevesen, 
összesen kilencen rajzoltuk. 
Látszódik is, mert vannak hibái. 
A kis róka néhol rosszul fordítja 
a fejét, vagy ha lép, a háttér csú-
szik alatta, de ezzel együtt lett 
kedvenc, talán, mert a nézõk 
nem is vették észre ezeket.

– Általában hányan rajzolnak 
egy egészestét rajzfilmet?

– Csak meg kell nézni a stáblis-
tákat. Egy rajzfilmnél másodper-
cenként minimum 12 rajz készül. 
Egy 2 perces filmnél ez 1440 
kép. A Vuknál Dargay Attila egy 
személyben volt rendezõ, forga-
tókönyvíró és rajzoló, valamint 
figuratervezõ. Mi pedig három, 
háromfõs stábbal próbáltunk vele 
lépést tartani, egy éven keresztül 
12 órában. A legnagyobbaktól 
tanulhattam: Ternovszky Béla, 
Jankovics Marcell, Gémes József, 
és persze mindenek elõtt Dargay 
Attila, aki elõször vett a szárnyai 
alá. Az utolsó egészestés alkotás 
a 2008-as Macskafogó 2 volt, ami-
ben még dolgoztam. Nagyon sze-
rettem azt a filmet. Örültem, hogy 
együtt dolgozhatok Ternovszky 

Bélával még akkor is, ha nem 
lett annyira sikeres a film, mint 
vártam. Talán pénz híján, talán a 
külföldi filmek dömpingje miatt, 
ki tudja.

– Mit gondol a Shrek 
sikerérõl?

– Nekem nem az ízlésem, de 
látszik rajta a pénz és a profizmus, 
ami megteremtette. � Szabó�Dóra�

Sostarics Yvett: Napi 12 órában rajzoltuk a Vukot 

Egyre több a tinédzser kismama
Hiába a sok felvilágosító program, egyre nõ a gyerekanyák száma. Az elmúlt 
években csak Borsod megyében 225 fiatalkorú szülte meg gyermekét. Ennek több 
mint a fele 16 éves volt, de 13 évesbõl is akadt kettõ. A 21 évesnél fiatalabbaknak 
csupán 1 százaléka nem élt még szexuális életet. 
A megdöbbentõ adatok elle-
nére nincs olyan szervezet, 
amely kifejezetten várandós 
tinédzserekkel foglalkozna, 
akik többnyire nem tartják meg 
szerelemgyereküket: vagy az 
abortusz, vagy az örökbefoga-
dás mellett döntenek. Azonban 
hazánkban nincs olyan szerve-
zet, amely kifejezetten a gye-
rekanyák csecsemõit segítené 
örökbe adni. A többnyire felnõtt 
anyák által elhagyott csecsemõk 
elhelyezése mellett, a Gólyahír 
Egyesület foglalkozik a kiskorú-

ak ügyeivel is. – Régebben évi 
elvétve volt egy-egy ilyen ese-
tünk, az utóbbi években viszont 
egyre növekszik a számuk 
– mesélte lapunknak Mórucz 
Lajosné elnök. – Tavaly az ötven 
örökbeadóból öt volt kiskorú, 
közülük egy még csak nyolcadi-
kos általános iskolás. Általában 
a kislányok könnyedén élik 
meg az örökbeadást, mert nem 
akarnak anyák lenni, csak túl 
akarnak lenni az egészen. Nem 
is szoktak érdeklõdni a babák 
felõl. � Tóth�Noémi

Ön átírta már a számokat?
Tizenegy számjegyre lesz szükség a sike-
res tárcsázáshoz január16-án éjféltõl. 
A tizenegy számjegynek a nemzetközi 
országkódból (+36), vagy a 06-s belföldi 
elõhívóból, a szolgáltató hálózatkijelölõ 
számából (20, 30, 70,) és a hétjegyû 
telefonszámból kell állnia. Minden, saját 
hálózaton belüli híváshoz is szükség 
lesz a tizenegy számjegyre, különben 
a hívás sikertelen. Ebben az esetben 
automata tájékoztatja az elõfizetõt a 
sikertelenségrõl.  Az sms-ek, és az mms-
k sem kerülnek kézbesítésre helytelen 
tárcsázáskor. A Nemzeti Hírközlési 
Hatóság, és a hazai mobilszolgáltatók 
is azt javasolják, hogy már most írjuk 
át telefonszámainkat a +36-os ország-
kóddal bõvítettre. A hívószámok tárcsá-
zásának változásával lehetõség nyílik a 
hétjegyû telefonszámok bõvítésére. Így 
felszabadulnak a nullával és az egyes-
sel kezdõdõ számkombinációk. A vál-
toztatás oka, hogy lassan elfogynak a 
kettestõl kilencesig terjedõ telefonszá-
mok.� B.E.

Önéletrajz név és életkor nélkül
Új módszerrel harcolná-
nak a munkahelyi diszk-
rimináció megelõzésére 
Franciaországban. Több orszá-
gos nagyvállalat vesz részt 
abban a munkaerõ-toborzási 
kísérletben, amely lényege, 
hogy az állásra jelentkezõknek 
nem szabad feltüntetniük az 
önéletrajzukban személyes ada-
taikat, többek között nevüket, 
életkorukat, nemüket, családi 
állapotukat, és fotót sem mel-
lékelhetnek a dokumentum-
hoz. Így a személyzeti tanács-
adó az elõzetes válogatást csak 
szakmai szempontok alapján 
tudja elvégezni, és nem hozhat 
diszkriminatív döntést. Hazai 
szakembereket kérdeztünk a 
módszerrõl. 

– Ez a kísérlet nagyon sok kér-

dést vet fel – véli Fürjész Beáta, 
a Személyzeti Tanácsadók 
Magyarországi Szövetségének 
munkaerõ-közvetítõk szek-
ció vezetõje. –  Nem tudom 
elképzelni, hogyan szolgálná 
a személyes adatok elrejtése a 
diszkrimináció megelõzését, 
hiszen a személyes inter-
jú során úgyis fény derül az 
„elfedett” adatokra, vagyis ha 
valaki diszkriminálni szeretne, 
például nem vagy életkor sze-
rint, ezt megteheti a szemé-
lyes találkozó után is. Naponta 
több száz jelentkezés érkezik a 
megjelenõ álláshirdetésekre, és 
ha a pályázók nem tüntetnék 
fel a nevüket az önéletrajzban, 
bizony óriási keveredés lenne, 
hiszen nem tudnánk nyomon 
követni, hogy melyik pályá-

zó járt már nálunk korábban, 
vagy esetleg az illetõt pályáz-
tattuk-e már adott partnerünk-
höz. Gyakorlatilag képtelenség 
lenne pontosan adminisztrálni. 
Az életkort egyébként a hazai 
munkavállalók sem mindig tün-
tetik fel – ez fõleg a negyven 
feletti korosztályra jellemzõ -, 
de a tanulmányokból pillanatok 
alatt kiszámolható. 

Demeter Judit, az Egyenlõ 
Bánásmód Hatóság vezetõje 
viszont érdekes kísérlet-
nek tartja a francia példát. – 
Diszkriminációra utaló jeleket 
egyébként számos álláshirde-
tésekben találunk, ennek tipi-
kus példája a „fiatal pultoslányt 
keresek” jellegû hirdetések, 
ahol az életkort és a nemet is 
elõre meghatározzák. � gb�

A szezonális influenza is ölhet
Egyre nõ a H1N1 vírus áldozatainak száma. Eddig 53 halálos áldozatot regisztráltak. Idén 
azonban a szezonális influenza sem veszélytelen: 2010-ben az elsõ áldozat egy nagy-
kanizsai asszony. Dr. Dienes Csaba Emil háziorvos lapunknak elmondta, a szezonális 
influenza elleni védekezésnél is az általános higiéniás szabályokat kell betartani. 
A lényeges különbség a H1N1 
és a szezonális influenza között 
az, hogy az utóbbi ellen a tár-
sadalom nagyobb részének 
már van védekezõ képessége 
– közölte az orvos. - Ezért nem 
okoz olyan nagyszámú meg-
betegedést, mint az új influen-
za. A szezonális influenza az 
idõsebb korosztályra nagyobb 
veszélyt jelent, míg a H1N1 
fõként a fiatalabbakat támadja. 
Az idei influenzavírus súlyo-
sabb tünetekkel jelentkezik, a 
láz, az izomfájdalmak és a fej-
fájás ez esetben fokozottabb. 
A nagyobb arányú védekezõ 

képesség miatt, itt kisebb a 
szövõdmények aránya, ezek is 
fõleg az idõsebbeket sújtják. 

Dr. Dienes azt is elmond-
ta, hogy a külföldi esetekhez 
hasonlóan, várhatóan hazánk-
ban is két hullámban támad 
a H1N1. A második szakasz-
ban valószínûleg erõsebb lesz 
a vírus, mivel valamelyest meg-
változik a betegséget okozó 
genetikai készlete. - Azt nem 
lehet megjósolni, hogy mikor-
ra csitul le teljesen, a lakosság 
vélhetõen fele vagy kétharmada 
át fog esni a betegségen. Úgy 
gondolom, még most sem késõ 

oltást kérni, az idõsebbeknek a 
szezonális influenza ellen is. 


