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Duchovny visszatér 
az X-akták végére 

A finn anyanyelvi lektor hazája társválasztási szokásairól 

A színész tavaly júniusban jelentette be, hogy nem fog visszatérni az 
X-akták sorozatba még néhány epizódra sem. Duchovny megelégel-
te az alkalmi szerepléseket. Az utolsó részben, melyben szerepel, Mul-
der ügynök megcsókolja partnerét, Dana Scuüy-t, aki a későbbi tör-
ténetek folyamán gyermeknek ad életet. Még az is meglehet, hogy 
Fox Mulder lesz a csecsemő édesapja. A színész most úgy döntött, 
hogy mégiscsak szerepelni fog az utolsó epizódokban. Dávid Duchovny 
a sorozat utolsó két órájára vállalta Mulder ügynök szerepét; az utol-
só részek vetítésére májusban kerül sor az Egyesült Államokban. A 
film készítői nagyon titokzatosak, és nem hajlandók elárulni sem-
mit a film utolsó, befejező részeiről. Duchovny nemcsak szerepelni 
fog a sorozatot befejező részekben, hanem részt vesz a rendezésben 
is. A forgatókönyvet egyébként a film szülőatyjával, Chris Carterrel 
közösen írták. 

Megtámadták 
Sophie Marceau-t 
A francia színésznőt autótolva-
jok támadták meg egy párizsi 
mélygarázsban. Sophie Mar-
ceau-t öten támadták meg a par-
kolóban, és elvitték az autóját. 
A színésznő ügynöke, Marisé Le 
Mestique elmondta, hogy So-
phie Marceau-nak szerencsére 
nem esett bántódása. A 35 éves 
színésznő négy hónapos terhes, 
második gyermekét várja; első 
gyermeke, Vincent, akinek édes-
apja Andrzej Zulawski filmren-
dező, 1995-ben született. Sophie 
Marceau 14 évesen kezdte pálya-
futását a Házibuli című film-
mel, mely olyan sikeres volt, 
hogy folytatása született. A siker 
folytatódott fean Paul Belmon-
do oldalán a Kellemes húsvéti 
ünnepekkel, majd Mel Gibson 
filmjével, a Rettenthetetlennel. 
Sophie Marceau 1999-ben 

Bond-lányként szerepelt A vi-
lág nem elég című James Bond-
produkcióban. Legutóbb a Bel-
phégor - A Louvre fantomja 
című filmben láthattuk. 

üdítően hat másokra is. Döntéseiben mindig 
körültekintő, a feladatait maradéktalanul tel-
jesíti, jó érzéke van ahhoz, hogy az ötleteket 
meg is valósítsa. Fontos lenne, hogy rendsze-
resen átértékelje a dolgokhoz való hozzáállá-
sát, nehogy begyöpösödjön, ugyanis hajlamos 
a változásokat elutasító, kissé konzervatív 
magatartásra. 
KÉK: 

E szín szeretete nyugodt, békeszerető egyé-
niséget sejtet, aki nagyra értékeli az erkölcsi 
tisztaságot. Szilárd, biztonságot sugárzó az 
egyénisége, befelé forduló és abszolút megbíz-
ható. De mégsem passzív, sőt épp ellenkezőleg, 
állandóan fejlődő, nyitott, nagyvonalú lélek, 
aki lelkileg üdítően hat másokra is. Az igaz-
ság keresése közben azonban vigyáznia kell, 
nehogy magára maradjon, ami megrengethe-
ti magabiztosságát és hitét. Próbáljon meg 
minél több kapcsolatot kiépíteni a környeze-
tében lévő emberekkel. 
LILA: 

Az álmok és a képzelet nagy szerepet játszik 
életében, mégis megvan az az adottsága, hogy 
ötleteit, szellemi termékét megvalósítsa. Nem 
ritkán a művészetek terén alkot nagyot. Ne-
mes, kifinomult, kissé emelkedett lelkű em-
ber, olyan magányos farkas típus. A dolgok-
nak mindig a mélyebb értelmét próbálja meg-
találni, a külsőségek kevésbé érdeklik. Próbál-
jon meg nem elkeseredni, amikor a többiek 
nem képesek követni az ön gondolatmenetét. 
S ami a legfontosabb, soha ne kételkedjen ab-
ban, hogy képes-e ötleteit megvalósítani. Hát 
persze, hogy képes. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
VALERIE 

Macaulay Culkin 
újra a filmvásznon 

Macaulay Culkin zsenge gyermekkorában a legnépszerűbb ifjú szí-
nésztitánnak számított, akinek gázsija több millió dollár volt fil-
menként. A nézők imádták az angyalarcú, kékszemű kisfiút, aki csin-
talan és mégis szeretetreméltó. A 'Reszkessetek betörők' 580 milbó 
dollár bevételt hozott a Fox stúdió konyhájára. Macaulay Culkin azon-
ban kiskamasz lett, elvesztette bájos vonásait, és a filmszerepek el-
maradoztak. 1995-ben mutatták be legutóbbi filmjét Richie Rich -
Rosszcsont beforr címmel. A most 21 éves ifjú színész, hét év kiha-
gyás után, újra filmszerződést írt alá. Macaulay Culkin fogja játsza-
ni a Party Monster című film főszerepét, ami MichaelAlig partiszer-
vező történetét mutatja be, akit gyilkosság vádjával elítéltek. A film 
forgatása áprilisban kezdődik. 

BIZONYOS SZEMÉLYISÉGJEGYEKRE IS LEHET 
KÖVETKEZTETNI ABBÓL, HOGY VALAKINEK 
MELYIK A KEDVENC SZÍNE. 

PIROS: 
A piros a legszenvedélyesebb szín, kedvelője j 

minden bizonnyal nyitott, melegszívű, dina- j 
mikus egyéniség. Egy nagy alkotó, egy kezde-
ményező, egy úttörő veszett el benne, aki sok-
kal inkább szeret irányítani, mint mást követ- j 
ni. Ambiciózus, s mindig kész az új dolgok j 
megvalósítására. A győztesek is közülük ke-
rülnek ki, mert bízhatnak eltökéltségükben, j 
s fizikai erejük is segíti őket céljaik megváló- ; 
sításában. Fontos lenne azonban megtalálni-
uk az érzelmi egyensúlyt, és egy kissé vissza-
foghatnák fáradhatatlanságukat, idegeskedés-
re való hajlamukat. Égjenek fényesen, de ne 
égjenek ki idő előtt. 

NARANCSSÁRGA: 
Vidám, merész személyiség, aki teljes mér- j 

tékben élvezi az életet. Nyitott és spontán, 
megvan az az ösztönös képessége, hogy min-
den helyzetben fölismerje magát, s másokban 
is oldja az esetleges szorongást. Mivel mindig 
meglátja a tettek hátterében megbúvó valós 
okozati összefüggéseket, ezért ő a született 
békekötő. Figyelmeztetés: túláradó érzelmei-
vel, s az arra való törekvéssel, hogy másoknak 
örömet szerezzen, hajlamos magát kimeríte-
ni. Eközben mások esetleg úgy érzik, hogy 
elnyomja őket. 
SÁRGA: 

Fényes, csillogó, ragyogó egyéniség, aki vi- ; 
dámságot sugároz magából. Borotvaéles ész, 
jól megalapozott ötletek, állandó érvelés és 
elemzésre való törekvés jellemzi. Szeret tanul-

ni, és mivel a szavakkal is nagyszerűen tud 
bánni, ezért rémek tanár. Nagyon sok jó öt-
lettel a fejében, ne hagyja, hogy ezek elkallód-
janak, csak mert nem volt képes végigvinni a 
megvalósításukat. Továbbá, próbáljon meg 
kevesebbet foglalkozni a jövővel, éljen végre 
a mának is! 
ZÖLD: 

A kiegyensúlyozottság a kulcsszó az ő ese-
tében. Sem arra pem törekszik e szín ked-
velője, hogy másokat elnyomjon, sem nem en-
gedelmes, sem nem kitárulkozó, sem pedig fé-
lénk. Kerüli a szélsőségeket, mindig megfon-
tolja, mielőtt cselekszik. Szorosan kötődik a 
természethez, megjelenése nyugalmat áraszt, 

• Ismét divat a piros! Miguel Palacio modelljét február 
21-én Madridban láthatta a nagyérdemű. (Fotó: MTI) 

Színek és személyiségjegyek 

Nem divat a korai házasság 
A FINN LAPPFÖLDRŐL, ROVANIEMI 
VÁROSÁBÓL ÉRKEZETT HOZZÁNK 
A HUSZONHAT ÉVES RIGINA 
TURUNEN (KÉPÜNKÖN), AKI KÖZEL 
NÉGY ÉVE A SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEM FINNUGOR TANSZÉKÉNEK 
ANYANYELVI LEKTORA. TAPASZTALA-
TA SZERINT A MAGYAR LÁNYOKHOZ 
KÉPEST AZ ÉSZAK-EURÓPAI ORSZÁ-
GOKBAN ÉLŐ HÖLGYEK JÓVAL TÖBB 
IDŐT FORDÍTANAK ARRA, HOGY 
MEGTALÁLJÁK A NAGY Ő-T. RIGINA 
A FINN ÉS A MAGYAR MENTALITÁST 
ÉS SZOKÁSOKAT ÖSSZEHASONLÍTVA 
TÖBB KÜLÖNBSÉGRE FELHÍVTA 
A FIGYELMEI 

-Közel négy éve él Magyarorszá-
gon, rendkívül jól beszéli a nyel-
vünket. Könnyű volt megtanul-
nil 

- Szeretem a magyar nyelvet, kö-
zel nyolc éve tanulom. Szerencsém-
re jó a nyelvkészségem, eddig tizen-
három nyelvet tanultam: angolul és 
svédül beszélek, németül, észtül 
olvasok, a francia női újságokat is 
fellapozom időnként, az orosszal 
is boldogulok, két éve tanulok tö-
rökül, a szerbbel pedig foglalkoztam 
egy ideig, a mordvint most is tanu-
lom, míg a finnugor nyelvek közül 
a lappot, a zürjént és a vojtjákot ta-
nulmányoztam mélyebben. Terve-
zem, hogy a jövőben a tatár nyelv-
vel is megismerkedem. 

-A finn lappföldről, Rovaniemi 
városából érkezett hozzánk. Mi-
lyen különbségeket tapasztalt a 
két ország szokásai között 1 

- Furcsa módon a nők helyzete 
tér el leginkább. A húszas éveik 
elején járó lányoknak itt nagyon 
fontos, hogy mihamarabb férjhez 
mehessenek, míg nálunk ebben a 
korban ez korántsem olyan égető 
kérdés. Magyarországon azok a 
nők, akik huszonötévesen nem 
mentek még férjhez, vénlányok-
nak érzik magukat. Az észak-
európai országokban ilyen korban 
még félnek a házasságtól, inkább 
csak kötöttséget látnak benne. 
Legtöbben sokáig csak élettársi kap-
csolatban élnek. 

- Mi ennek az oka / 
- Finnországban már tizennyolc 

évesen törekednek az anyagi függet-
lenségre, mihamarabb munkát vál-

lalnak és emellett tanulnak az egye-
temen. így elhúzódnak a diák-
évek, sokáig keresik a helyüket a vi-
lágban. A fiatalok megfontoltab-
ban választanak partnert, éveket 
fordítanak arra, hogy jobban meg-

; ismerjék egymást. Mindkét nem 
képviselői úgy tartják, elsősorban 

; maguknak kell boldogulniuk az 
i életben, és nem szabad csak a má-

siktól várni a segítséget. 
- Finnországban mekkora a vá-

lások száma / 
- Sajnos minden igyekezet elle-

nére elég magas, a házasságok kö-
zel fele válással végződik. Hiába 
keresik sokáig a nagy O-t, ez még 
nem biztos garancia a harmoni-
kus családi életre. 

- Mi lehet a megoldás ? 
- Finnországban a házastársak 

figyelnek arra, hogy a házimunká-
ból mindenki egyformán kivegye a 

: részét. Magyarországon azt tapasz-
taltam, hogy az otthoni munka 
dandárját a hölgyek végzik. Sok 

olyan okos és intelligens magyar 
nővel találkoztam, aki ahelyett, ; 
hogy komoly pályát választott vol- j 
na magának, a férfiak javára háttér- j 
be szorította a saját ambícióit. Ezt j 
a mentalitást a férfiak többsége hall-
gatólagosan jóváhagyja. A magyar 
családokban a vezető hely tradí- ; 
cionálisan a férfié, míg az északi 
népeknél ez jóval demokratikusabb. 
Ott a férfi ugyanúgy mosogat, főz és j 
takarít, mint a felesége. Elképzelhe-
tetlennek tartanám, hogy például a ; 
kivasaljam a párom ingét. Mivel 
mind a férfiak, mind a nők sokáig ; 
egyedül élnek, hozzászoknak az j 
önállósághoz, és ezt valamilyen for- j 
mában a házasságban is megőrzik. 

- Az élet más területén mit fi-
gyelt meg? 

- Ami a legfontosabb, hogy na- j 
gyon szeretem ezt a várost, a gyö- j 
nyörű házakat és szecessziós palo- j 
tákat. Órákat szoktam sétálni a 
városban. Azonban a társadalom je- j 
fenségeire Finnországiam is nagyon 

Fotó: Schmidt Andrea 

figyeltem. Magyarországon azt vet-
tem észre, hogy rendkívül kiéle-
zettek a társadalmi rétegek közti 
különbségek Az egyetem oktatói és 
hallgatói például mindig hangsú-
lyozzák, hogy milyen intézményhez 
tartoznak. Nagyon fontosak a titu-
lusok. Finnországban nem szokás 
az ajtóra írni, a bemutatkozásnál 
megemlíteni a doktori végzettséget. 
A magyarok nagy súlyt fektetnek a 
külsőségekre, a ruházkodásra. Ott-
hon nem egy professzor bőrdzseki-
ben és farmerben tanít, és min-
denki tegeződik egymással. 

- Meddig marad Szegeden t 
- A vendéglektori állások öt év-

re szólnak, jövőre még biztos a 
szegedi egyetemen leszek, utána 
megpályázom az ösztöndíjat. A 
jövő még tehát nyitott kérdés, ha 
lehetőségem nyílik rá, minél to-
vább szeretnék maradni. Ugyanis 
minden szokásbéli különbség el-
lenére, jól érzem itt magam. 

LÉVAY GIZELLA 


