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1. 

 

BEVEZETŐ 

     

– tárlatvezetés a Műcsarnokban – 

 

 

 

Egyikük emlékezetében úgy maradt meg, hogy egy nagyon 

magastermetű katonatiszt volt, aki vidékről jött Pestre. Másikuk úgy 

tudta, hogy egy kétméter magas parkett táncos volt. Annak idején 

„Golyó” így nyilatkozott saját magáról: „Én csak egy szélhámos vagyok!” 

Akik ismerték, különféleképpen emlékeztek rá vissza, de abban 

egyetértettek, hogy kifejezetten humoros és kedélyes ember volt, egy 

bohém, aki szerette a nőket és szüntelen szórakozni vágyott! „Golyó” 

nem élt sokáig, nem érhette meg az öregkorát. Halála után képeket 

állítottak ki róla, nem is akárhol, hanem a Műcsarnokban! 

 

A tárlatvezető hölgy a Műcsarnokban, kedvesen beszélt  

a hallgatóinak őróluk. A budapesti szubkultúrának van egy csoportja, 

amelynek tagjai műsorfüzetből, internetről programokat keresnek 

maguknak, de nem annyira a kultúra, mint inkább az eszem-iszom, 

alkalomadtán az ajándékok kedvéért. 

Azzal folytatta, hogy ezek az emberek fölveszik az öltönyüket, és 

megjelennek ott, ahol éppen esemény van, leeszik az asztalról  

a pogácsát és fölisszák a bort. Közülük egy potyalesőre esett  

a választás, a „Golyóról" készült fotókat állította ki a Műcsarnokban egy 

Technika Sweiz elnevezésű, kéttagú alkotó gárda. Egyik kiállított képen, 

ez a bizonyos „Golyó" nevű úr, társalgást folytatott az akkori 

miniszterelnökkel: Gyurcsány Ferenccel. 

 

 

2010-ben jelen voltam ezen a bizonyos tárlatvezetésen, és 

érdekfeszítőnek tartottam a tárlatvezető hölgy szavait, valamint  

a kiállítást is, hosszasan néztem a „Golyóról" készült fotókat. 
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Majd eltelt egy kis idő és 2015-ben szabadjára engedtem a fantáziámat. 

Megpróbáltam belegondolni, hogy milyen is lehet ennek a programfüggő 

társaságnak az élete, a róluk való elképzeléseimet történetekké 

formáltam, rendezvényekhez kapcsoltam hozzá kitalált eseteket. 

 

Ahogy a történetek fikciók, úgy a szereplők is kitalált személyek!  

A valósággal való bármilyen egyezés csupán a véletlen műve!  
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2. 

A POSTÁS, AKIT PROFESSZORNAK NÉZTEK 

– mindig is szerette a Gellért Szállót – 

 

 

 

 

  –  Siessen professzor úr, mert lemarad az előadásról! 

–  Tessék, kérem? 

 

 

„A Próféta Galéria a képzőművészeti kiállítások mellett irodalmi, zenei esteknek és 
előadás-sorozatoknak is otthont kíván adni. 
       A Galéria első kiállítása a nemrég elhunyt festőművész, Németh Miklós (1934-
2012) előtt tiszteleg. Az öntörvényű és szenvedélyes Márffy-tanítvány tobzódó 
színvilágú stílus a leginkább az expresszionizmushoz áll közel. A kiállítás a festő 
utolsó, kamaraerdei korszakában készült olajképei közül mutatja be a legfontosabb 
műveket. Korábbi alkotói periódusait 29 rajz és grafika jeleníti meg.” 

 

 

Március 8-ára időzítették az új kultúrális színtér, a Próféta Galéria 

megnyitását. Előzetesen a legkülönfélébb helyeken hirdették meg, 

többek között a rádió is bemondta, ahogy azt is hogy egy 

emlékkiállítással fog nyitni.  

 

Laboda a rádióból értesült a hírről és elhatározta, hogy jelen lesz 

ezen az ünnepi eseményen. Mikor elérkezett az idő, fogta magát és a 

kedvenc öltönyében elindult. Az új galéria a XI. kerületi Szent Gellért 

téren volt, gondolta nem lesz majd nehéz megtalálni, hiszen jól ismerte  

a környéket, sokat járt a Konrad Adenauer Alapítvány rendezvényeire, 

amiket gyakorta tartottak a Gellért Szállodában. 

  

Labodáról annyit lehetett tudni, hogy postás volt, aki kicsit bicegett, 

a lábai miatt sokat járt a Lukács gyógyfürdőbe, ahol is összeismerkedett 

egy gyógytornász hölggyel, és elvette feleségül. Laboda jól nevelt volt és 

udvaris, kellemes társalgó. 
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Az ismeretlen Próféta Galériát keresve, Pestről átvillamosozott 

Budára, majd leszállt a Gellért téren és körülnézett, de nem találta amit 

keresett, ezért bement a Gellért Szállodába. Titkon remélve, hátha ott 

van amit ő keres, de mindenképpen információhoz kellett jutnia. 

Konszolidáltan volt öltözve, békésen és lassan odasétált a recepciós 

pulthoz, épp próbálta volna föltenni a kérdést, hogy merre található  

a Próféta Galéria. Ezt viszont nagy megrökönyödésére nem hagyták, 

hanem a szót belé fojtva egyből siettetni kezdték. 

 

– Siessen professzor úr, mert lemarad az előadásról! 

– Tessék, kérem? 

 

Erre aztán igazán nem számított! Kinevezték professzornak és el 

akarják vezetni valahova! Mi lehet ez? Az udvarias és határozott 

fölszólításnak nehéz volt ellent mondani, Laboda mégis habogni kezdett, 

mert hirtelenjében nem tudta földolgozni a helyzetet. Talán a kulturált és 

visszafogott viselkedése volt az oka, hogy professzornak nézték! 

Vagy az elegáns öltözéke! Szerette azt az öltönyét, mondta is róla: 

„Abban akár a falakon is átmegyek"! 
 

 

           „Március 8-án, csütörtökön Németh Miklós emlékkiállításával nyitottuk meg a 
Próféta Galériát. Több, mint ötszáz érdeklődő jelent meg az ünnepségen, ahol dr. 
Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter megnyitó beszédét követően D. Szebik 
Imre evangélikus püspök megáldotta a galériát, majd Újbuda polgármestere dr. 
Hoffmann Tamás, végül Szabó Noémi művészettörténész méltatta a kiállítást és az 
új kulturális tér jelentőségét." 

 

  

Majd némi huzavona után Laboda lemondott arról, hogy a Próféta 

Galéria holléte felől bármit is megtudhat. Ellenállását beszüntetve 

hagyta, hogy maguktól történjenek a dolgok. JÖJJÖN AMINEK JÖNNIE 

KELL!!!  

Mint később kiderült, épp egy orvos kongresszus zajlott  

a Gellértben, és azért siettették annyira, nehogy lemaradjon az 

épp kezdődött előadásról, a szálloda személyzete a segítségére akart 

lenni! Laboda kissé félszegen ugyan, de hagyta magát bekísérni 

„kollégái" közé, a szálló egyik különtermébe. Leült és hallgatta az  
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előadásokat, később már tetszett neki, hogy odacsöppent; előre készült 

rá, hogy eldicsekszik majd az ismerőseinek, elvégre a csapattagok egyik 

főbb jellemvonása a dicsekvés volt! 

Viszont valami zavarta, de az nagyon, hogy mi lesz, ha a végén 

felfigyelnek rá, és kérdéseket tesznek föl neki az igazi orvosok, hogy hol 

dolgozott, mi volt a szakterülete. Mással nem is tudott foglalkozni, 

egyfolytában csak azon töprengett, hogy mi legyen majd a válasza. 

Aztán eltervezte magában, hogy azt fogja mondani, külföldön élt és 

tevékenykedett, abba kevésbé tudnak majd belekérdezni! Talán! 

Remélhetőleg! Majd improvizálok!  

        Olyan sok előadást végighallgatott, most már nem rakhatják csak 

úgy ki! Egyre jobban ragaszkodott új státuszához! 

 

        Az előadások és fölszólalások elhangzottak, vége lett a rendezvény 

ezen részének. És Laboda megnyugodhatott, mert nem foglalkoztak vele 

a „kollégák". Az orvosi konferencia résztvevőit bekísérték az étterembe, 

ahol boros és nagy melegkajás fogadás várta őket. Laboda lassan-

lassan föloldódott és kezdte jól érezni magát a professzorok 

társaságában.  

        Aztán egy nőre lett figyelmes, aki „pakolt”, illetve rámolta el a rántott 

csirkéket a táskájába. Ezt a csúnya szokást leginkább a csapattagok 

körében lehetett észlelni, ők szerettek elcsomagolni a föltálalt ételekből. 

Laboda ekkor elcsodálkozott: „Lehet, hogy ez nem is orvos!” – ezt 

gondolta magában, pedig hát, mért is ne pakolhatott volna egy orvosnő 

is!  

 

           Később, mikor ezt a történetet újból és újból elmesélte, akkor ez  

a rész mindig belekerült: „Szerintem az a nő nem is volt orvos!” 

 

 

                                                   BORVÁLASZTÉK 
                                                   Fehér 
                                                   Nyakas – Irsai Olivér  
                                                   Légli – Blanc   
                                                   Rosé 
                                                   Gere Tamás – Villányi Rosé   
                                                   Ikon – Rosé   
                                                   Vörös 
                                                  Takler –Trio  

9



                                                  Thummerer – Cabernet Merlot 
                                                  Desszert bor 
                                                  Sárga Borház – Édes Szamorodni 

 

 

        Finom melegkaják voltak és jó borok, Laboda kellemesen 

betompulva, már kifejezetten jól érezte magát. Megerősítést nyert benne, 

hogy kedvenc öltönye csak szerencsét hoz rá! És szívesen vette volna, 

ha látta volna őt akkor az asszony! 

 

        Lemaradt ugyan a Próféta Galéria avatásáról, de mint azt 

elmondta, egy csöppet sem bánta! Örömére szolgált amikor  

a továbbiakban arról értesült, hogy ezt a bizonyos új galériát keresve, 

nem csak ő tévedt be a Gellért Szállóba, hanem rajta kívül számos 

ismerőse a csapatból, de rajta kívül mindenki mást elküldtek onnan, 

kizárólag őt nézték professzornak, csak is őt marasztották ott! 

 

        Nagy örömére szolgált ez az eset, éveken át töltekezett belőle. 

Laboda felesége gyógytornász volt, Laboda pedig postás. EGY IGAZI 

POSTÁS!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10



3. 

FONOGRAM DÍJÁTADÓN A VÁRKERT BAZÁRBAN 

– hihetetlen módon, legálisan vettek részt az eseményen – 

  

 

 

                 – Én innen, a Fonogramra megyek! 

                 – HÜLYESÉG! Oda nem lehet bejutni! 

                 – Jól van, na! 

 

„Új hely, új színházi fesztivál! Május 26-án startol a FAL // Fiatal ALkotók Színházi 
Fesztiválja a Csontváry Művészeti Udvarház és Bartók32 Galéria új 
színháztermében. Hat nap alatt hat (a) színház! Szeretettel várunk mindenkit! 
Gyertek! 
 

FIATAL ALKOTÓK SZÍNHÁZI FESZTIVÁLJA A CSONTVÁRY SZÍNHÁZBAN 
Fiatal színházi alkotóknak ad otthont május 26-31. között a Csontváry Művészeti 
Udvarház a Bartók Béla úton. (…)  / A fesztivál programja: FAL – Fiatal Alkotók 
Színházi Fesztiválja a Csontváry Színházban / 2015. május 26. – 2015. május 31. 
Helyszín: Csontváry Művészeti Udvarház és B’32 Galéria (…) 
 

18:00 Megnyitó – A fesztivált megnyitja: Preisinger Éva, az Újbudai Kulturális 
Intézet igazgatója és Regős János színész, rendező 
 

18:30 A Zsámbéki nyári színház képes története (1983-2014) – Kiállítás megnyitó 
Ilovszky Béla fotóművész színházi fotóiból. A kiállítást megnyitja: Artner Szilvia 
újságíró” 
 

            A XI. kerületi Csontváry Udvarházban, a megnyitó utáni 

fogadáson Sziú kezdetben normálisan tárgyalt egy színházi 

rendezővel arról, hogy mi lenne, ha a darabja valamikor bemutatásra 

kerülne. Aztán kevéssel később már verekedni akart ugyanezzel 

a rendezővel. 

           A nyugodt beszélgetésből parázs vita keletkezett, Merci arra 

kapta föl a fejét, mikor meghallotta Harcias Sziú nagy hangján azt, 

hogy: „NA GYERE KI, BAZMEG!” Mikor kitört a botrány, azonnal sietve 

ott termett, faképnél hagyva Labodát. Tisztában volt vele, hogy Sziú, ez 

az erős és kérlelhetetlen vadember leállíthatatlan de azzal is, hogy 
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képes lesz tompítani a helyzet élét. Laboda viszont meghúzta magát az 

egyik sarokban, ő nagyon nem bírta az efféle jeleneteket. 

 

           Ostorként csattogtak Sziú szavai a rendező felé: „MAJOM VAGY! 

Mássz vissza a fára!” És visszafogottan ugyan, de a rendező is 

megküldött néhány mondatot Sziú felé, miközben Merci mindent megtett 

azért, hogy pont kerüljön a vita végére, utána pedig minél előbb 

eltűnhessenek onnan. Még történt egy-két szóbeli ütés-váltás, majd 

Sziú, Merci és Laboda sietve elhagyták a színhelyet. Két utóbbi nagyon 

udvariasan, direkt nagyokat köszönt jobbra-balra és annak örültek, hogy 

Sziú nem szólalt meg többé, befogta végre nagy száját. Nézegettek 

maguk mögé és próbáltak onnan minél előbb, minél távolabbra jutni! 

Nem szóltak rá Sziúra, ami történt megtörtént.  

           De miután tisztes távolságba kerültek a Csontváry udvartól 

és föllélegeztek, Laboda hamarjában elbúcsúzott tőlük és Merci sem 

bánta volna, ha egyedül maradhat, nyugalomra vágyott. Akkor viszont 

nagyon kedvesen Sziú azt mondta: „Jól van Merci, elkísérlek a 

Fonogramra!” Mercit meglepte a szokatlanul kedves hangnem és az 

ajánlat, kellett neki egy-két másodpercnyi idő, hogy átálljon.  

           Mielőtt Harcias Sziú betámadta volna a rendezőt, ővele is 

módfelett durva volt, csúnyán ráripakodott azzal, hogy nem fog 

tudni bejutni a Fonogram díjátadóra, fölösleges mennie! 

 

          „A Fonogram díjat (Arany Zsiráf díj néven) a magyarországi hangfelvétel-
kiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek, díjazására alapította a MAHASZ 
közgyűlése 1992 szeptemberében. A díj neve 2004-től kezdve Fonogram – Magyar 
Zenei Díj.  
A Fonogram díj célja, hogy elismerje a hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereit 
létrehozó művészek és kiadók tevékenységét, valamint azokat a hangfelvételek 
előállításához szükséges tevékenységeket, – illetve azok művelőit – amelyek zenei 
életünket és a hangfelvétel-kiadást előre viszik, illetve olyan új és eredeti 
produktumokat hoznak létre, amelyek a szakma képviselői és a közönség előtt 
kiemelkedőnek minősülhetnek.” 

 

                 – Hány centi vagy, Sziú? 

                 – Százkilencvenöt! 
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                 – Csak?! Azt hittem, két méteres vagy! 

                 – Ha nagyon kihúzom magam, lehetek annyi is! 

 

         Aztán mintha hirtelen kiment volna belőle minden 

rosszaság, átváltozott, jó lett és alkalmazkodó. Bár továbbra sem hitt 

abban, hogy Merci bejuthat a Várkert Bazárba, a keményen őrzött 

díjátadóra, mégis el akarta kísérni, vele akart menni. Merci kedvelte 

Sziút, ezért vett egy nagy levegőt és ketten együtt, útra keltek. Sziú 

nagydarab volt, erős és magas, hosszú fekete hajával olyan mint egy 

indián. Bárhol megjelent, egyből észrevették. Vele nem lehetett feltünés 

nélkül megjelenni! Merci pont emiatt kezdett lemondani arról, hogy 

bejuthat, alaposan lehangolódott.   

           A Csontváry Udvarháztól nem volt messze a Várkert Bazár, 

villamossal utaztak egy keveset, majd leszálltak és lendületes léptekkel 

haladtak a célpont felé, közben beszélgettek erről-arról. Aztán valami 

olyasmi történt, amit Merci alig hitt el és az elkövetkezendő napokban 

egyfolytában csak erről beszélt az ismerőseinek, mert hogy ilyen nincs, 

csak a mesékben! 

 

 

COLD CANAPES 
Smoked chicken crostini 
Mini focaccia with roast beef and sweet pepper 
Spicy Chinese beef salad on cucumber 
Hungarian Salami 
Tex mex vegetable tortilla 
Shredded duck salad with bean sprouts 

   

 

           Az történt, tömören összefoglalva, hogy ott az utcán leszólította 

őket egy számukra ismeretlen énekesnő, valamilyen kérdéssel fordult 

hozzájuk, aztán váltottak vele pár mondatot és ugyanez az énekesnő, 

még be is vitte őket a Fonogram díjátadóra, hozzátartozóiként!  

           Előtte olyasmiket mondtak neki, – ami nem fedte a valóságot –, 

hogy a Manfréd nevű zenész haverjuk bevinné ugyan őket, de hát, nem 

tudni mikor érkezik, teljesen kiszámíthatatlan ez a botrányhős. Az 

énekesnő hallott már Manfrédről, amit azzal jelzett, hogy elfintorította  

a száját. 
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HOT CANAPES 
Baked sausage roll 
Fried mushroom with aioli dip 
Vegetable spring rolls with chili sauce 
Fish finger with creole mayonnaise 
Sesame chicken fingers with hot and sour dip 
BBQ Chicken Wing 

 

 

            Ebből annyi igaz volt, hogy a botrányairól híres zenész: Manfréd, 

valóban a haverjuk volt, viszont soha nem vitte volna be őket, hanem 

magasra tartott orral besétált volna előttük, miközben ők nagyon-nagyon 

rosszul érezték volna magukat. Ennyi történt volna, ha jön a Manfréd! 

            Szerencséjükre az ismeretlen énekesnő nagyon nem bírta a 

folytonosan botrányt okozó Manfrédot, emiatt egyből fölkarolta őket és 

hozzátartozóiként pillanatokon belül megkapták odabent a világos lila 

karszalagot. Jöhettek-mehettek, legálisan bent lehettek a Várkert 

Bazárban este 8 órától.  

          Nem voltak ehhez szokva, hogy szabályosan és legálisan 

vehessenek részt nívós eseményen, elégedetten és sűrűn rá is néztek 

világos lila karszalagjukra. EZ IGEN! 

 

 

                                            SWEETS 
                                         Vanilla Créme Brulée 
                                         Chocolate and Pear Slice 
                                         Strawberry Cheese Cake 
                                         Dark Chocolate Brownie 
                                         Mini Chocolate Eclairs 
 

 

 

        Majd a Fonogram díjátadóra, a zenészek éves nagy eseményére, 

valóban megérkezett a hírhedt Manfréd haverjuk és a legnagyobb 

meglepetéssel az arcán azt kérdezte tőlük: „Hogy jöttetek ti be?” 

         És hiába mondták el neki az igazat, Manfréd nem hitte el, többször 

is elismételte hitetlenkedve: „Ez nem lehet igaz!” 
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4. 

MERCI MEGNYITÓKON ISMERI MEG A TÖBBIEKET 

– Zeitgeist – 

  

 

 

                 – És most tényleg csak emiatt verték le a falat? 

                 – IGEN! 

                 – HUÚH! 

                 – De majd helyre lesz állítva! 

                 – Akkor jó! 

 

„Tizenöt fiatalból álló művészcsoport most bebizonyítja, hogy még az alkotás is 
jobb együtt, illetve, hogy az egyes művészeti ágak remekül megférnek egymás 
mellett. 

A kiállítás szereplőit alkotó „többség”, azaz a fiatalokból álló művészpárosok 
és -csoportok most bebizonyítják, hogy az egyes művészeti ágak remekül 
megférnek egymás mellett, illetve, hogy a társakkal való munka egészen új 
élményekkel gazdagítja az alkotás folyamatát. 

  A tizenöt művészcsoport – mint a Tehnica Schweiz, az Asztaltársaság vagy az 
1000% – között olyanokat is találunk, melyekben a legkülönbözőbb műfajok, az 
építészet, a képzőművészet, a médiaművészet, a design vagy az irodalom képviselői 
dolgoznak együtt. A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretein belül megrendezett 
tárlaton kiállított művek az alkotóközösségekben munkáló folyamatokat elemzik, 
illetve a Műcsarnok mint kiállítási helyszín közösségi térként való hasznosítására 
tesznek kísérletet.” 

 
 

Műcsarnok hátsó termei gyönyörűek, üresen is el lehet őket 

csodálni, apszis és kereszthajók. Mercinek éves bérlete volt  

a Műcsarnokba, így minden tárlatvezetésen részt vett egy évig. 

Egyszer azzal kellett szembesülnie, hogy az egyik szép teremben két 

nagyméretű falról is leverték a vakolatot és a törmelék alatta állt 

fölhalmozva. Amit ő inkább félelmetesnek tartott, mint ötletesnek és 

inkább destruktívnak, mint konstruktívnak. 
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            Egyik oldalon a fal nagy méretéhez képest kis betűkkel, kirakva 

egy szó: LOVE. A pusztítás rövid megtekintése után ment tovább, 

magában némi akasztófahumorral azt gondolta, hogy legközelebb hullák 

vagy levágott fejek lesznek a kiállításon egy PEACE fölirattal.  

            De végül is a fal helyre lesz állítva! Hiszen a záró tárlatvezetés 

egyik kurátora, Petra megmondta!  

          Aztán mentek tovább, voltak érdekes dolgok is a Műcsarnok: 

„Egyszerű többség” c. kiállításán. Lelenczi Merci annyira nézelődött, 

hogy kicsit lemaradt valahol így nem hallotta egy újabb nagy színtér,  

a körbefóliázott terem történetének elejét. Itt egy szép nagy teremből 

semmi sem látszott, négy falát elejétől a végéig fólia 

borította. Mikor becsatlakozott a többiekhez, a másik kurátor: Gábor épp 

azt ecsetelte, hogy a fóliát azért rakták föl, hogy a terem ornamentikáját 

kiradírozzák, az álmennyezetet pedig azért szedték föl, hogy oda 

bepillantást lehessen nyerni. „Uramisten!” Merci hüledezett magában. 

 

– Akik az álmennyezetet leszedték, azok verték le a falat is? 

– NEM! 

– Nem??? 

  

Két rommá tett termet lehetett megtekinteni a kiállítás keretén 

belül! Egyik helyen a fal leverve fólia alatta, törmelékkel rajta. Másutt 

szintén fólia, onnan az üvegablakos álmennyezet hiányzott. Merciben 

joggal fölmerülhetett, hogy ugyanaz a ROMBOLÓ tábor csinálhatta 

mindkettőt. Emiatt föltette a férfi kurátornak a kérdést: Akik az 

álmennyezetet leszedték, azok verték le a falat is? A nemleges válasz 

kifejezetten meglepte.  

            Szétverni a Műcsarnok gyönyörű termeit?! A kiállítás nagyon 

életszerű és valóságot tükrözően pokoli volt. De eltántorítani akkor sem 

lehetett őt, tovább járta szorgalmasan a különféle helyeken 

lévő tárlatokat. Látni és tanulni akart, megtudni milyen a kortárs 

művészet. És nem csak a Műcsarnokba járt, hanem nagyon sok más 

helyre is, a Szépművészetibe, a Lumuba, a Kogart Galériába, (...), ahova 

csak lehetett. 
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           Festeni akart, egy angyalt szeretett volna megformálni! Rajzolni 

tudott, egyszer felvették egy rajzfilm stúdióba fázis rajzolónak. Festeni 

viszont sosem festett!  

          Látni és tanulni akart, megtudni milyen a kortárs művészet! 

Időnként ugyan kifakadt, például a Viziváros Galériában, amikor 

meglátott ott egy nagyméretű szürkére festett vásznat, művészeti 

alkotásként. Egy vászon lefestve szürkére, ez lenne a műalkotás?  

Muszáj volt elmondta a bánatát a galéria vezetőjének, hogy szenved 

ezektől a "műalkotásoktól", sokfelé megy és rosszak a tapasztalatai, egy 

múzeumban gumicsizmákat látott kiállítva és régi típusú 

mosdókagylókat. HÁT, MI EZ? A Lumuban régi és ócska székek 

voltak egymás után felszögelve a falra. ÉS EZ MI? A Viziváros Galéria 

vezetője elmagyarázta neki, hogy ez a korszellem és jobban teszi, ha 

belenyugszik. Merci hálás volt a beszélgetésért, sok mindent megtudott, 

és rajta volt, hogy belenyugodjon! Egy új szót is tanult: "ZEITGEIST" 

 

Járt tovább serényen, sosem volt pénze, ezért hogy ingyen 

nézhesse meg a kiállításokat, elment az ingyenes megnyitókra. 

Meghallgatta a megnyitó beszédet, megnézte a képeket vagy szobrokat 

majd távozott. Nem borozott, nem pogácsázott, nem vett részt a 

fogadásokon. 

Mivel sokat járt megnyitókra, feltűnt neki, hogy pár embert 

mindenhol ott lát, naivan azt gondolta magában, hogy ezek festők 

illetve művészek. Később kiderült, hogy ezek a potyalesők nagy 

táborából valók voltak. 

Egyikükkel, Reménytelen Rudival beszédbe elegyedett a Mai Manó 

Házban. Rudi bölcsész volt és bemutatta Mercit az ismerőseinek,  

a „hiénáknak”, és a nő aznap először ottmaradt fogadáson is, amin sok 

pogácsa volt és bor, beszélgettek és jóba lettek Rudival.  

  Innen kezdve együtt járták a megnyitókat! Rudi bevezette őt  

a rejtelmekbe, akárhova mentek Rudi mindig valamit elmagyarázott neki 

és mutogatta az ő társaságában lévő embereket, az ő szavával élve,  

a „HIÉNÁKAT”. 
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Merci csak nézett, számára ez egy teljesen új világ volt! Együtt 

jártak megnyitókról-megnyitókra napi rendszerességgel, és bár Rudi 

tényleg okos fiú volt, elsősorban csak a fogadások érdekelték. Mellette 

vált Merci „hiénává"! A férfi mellett átesett a ló túloldalára, a képeket és  

a szobrokat felejtette el megtekinteni, csak a fogadások kezdték el 

érdekelni. 

Jól megvoltak együtt egy darabig, Rudi bevezette őt a társaságba, 

a „hiénák” közé, akiket Rudi saját magával együtt megvetett, és az első 

adandó alkalommal, amikor egy filmes munkát ajánlottak neki, faképnél 

hagyva mindent és mindenkit, azonnal kiszállt a csapatból. 

Lelenczi Merci is tovább lépett, a kiállítás megnyitókon kívül más 

típusú rendezvényeken is részt vett. Egy konferencián újabb ismerősre 

lelt, ettől kezdve Csiga Janót kezdte el kísérgetni, és időnként már VIP 

fogadások résztvevője is lehetett. 
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5. 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 

– véletlenül Ráday Mihályt ünnepelték – 

 

 

„A városvédő Ráday Mihályt hetvenedik születésnapján köszöntő kötet megjelent! 

Ötven érdekes írás a legjobbaktól… Aczéltól, Esterházy Pétertől, Tóth Krisztinán, 

Spiró Györgyön át, Grecsó Krisztiánig. Vámos Miklóstól, Saly Noémin át Vágó 

Istvánig, Bródytól Zoránig… Vallomások szerelemről, barátságról, a városról, a világ 

dolgairól… Dalszöveggel, tanulmánnyal, sok fényképpel, 360 oldalon. Igazi nyári 

olvasnivaló!"  

  

         Hogy minél kevesebb gondja legyen, Csiga Janó sok mindenre 

megtanította a kezdő Mercit, hogy az mikor mit csináljon, mire 

vigyázzon. Ne siessen, ne keltsen feltűnést, lehetőleg ne hagyja, hogy 

fényképezzék, finoman viselkedjen, ne vesse keresztül a táskáját a 

vállán, (...), csupa fontos kis apróságra okította, egyfajta tanítványként 

kezelte, akit dresszírozhatott. 

        És Merci gyorsan tanult, sok függött ezen, hiszen sokféle helyre 

jártak. Legalább viselkedni kellett tudni, ha már mindenhova 

meghívás nélkül érkeztek!  

 

 

            – Érzed? Ez marihuána! 

            – Éreztem, de azt hittem égett gumiszag! 

            – Kérjél tőlük egy tengerészt! 

            – Mi az a tengerész? 

  

           Éppen az A38-as hajóról távoztak egy rendezvényről, mentek 

végig a Duna-parton közben nézték azokat, akik álldogáltak és 

cigarettáztak a part mentén. Merci időnként elképesztően tájékozatlan 

tudott lenni és még soha nem fogyasztott semmilyen drogot, ellentétben 

Csiga Janóval, aki ahogy megérezte, egyből meg is kívánta „mariskát”.  
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           Merci elfogadta a kisinasságot, hogy mindig engedelmeskednie 

kellett, hogy a túl egoista Csiga Janó időnként még azt is elvárta tőle, 

hogy a gondolatait is kitalálja. Merci gyakran érezte rosszul magát 

mellette, de ragaszkodó volt, figyelt és tanult, már a marihuána szagát is 

felismerte, és ami még fontosabb volt, hogy észrevétlen tudott bemenni 

a legelegánsabb és legjobban őrzött rendezvényekre! 

           Néha kora délutántól hajnalig járkálgattak ide-oda, programról-

programra. Egyszer amikor egyik helyről készültek átmenni a 

másikra, az utcán egy kapura kihelyezett virágkoszorút pillantottak meg. 

  

          „VIGYÁZZ ITT BULI VAN!"  

 

         Csiga Janó amint meglátta, azonnal felvillanyozódott az amúgy 

visszafogott férfi, és már be is akart lépni azon a kapun! Merci simán 

elsétált volna mellette, (ebből látszott, volt még mit tanulnia), nem 

tulajdonított jelentőséget a kirakott dísznek.  

 

           Merci csak bámult és az jutott eszébe, mikor egyszer 

a belvárosi Zrínyi utcán bandukoltak, ő ránézett egy festett szőke nőre, 

aki két férfivel kokettált, de neki ez nem mondott semmit. 

Ellenben Csiga Janó értőn nézte a jelenetet, és már közölte is: „Ez egy 

kurva! Innen nem messze van a bordélyház!”  

         Janó szinte észrevétlenül, egyetlen fejmozdulatával mutatta merre, 

közben haladtak tovább egy pillanatra sem álltak meg, csak Merci 

kapkodta hátra a fejét hogy lássa: a festett szőke kurva éppen két 

külföldi pasit akart befűzni.  

          A zenész-spion Csiga Janó az út hátralévő részében azt 

magyarázta neki, hogy mi a kurvák trükkje, hogy szedik le a férfiak 

pénzét, ha már egyszer becsábították őket a kupiba, hogy ülik körül 

többen, drága pezsgőket rendelve, hogy kopasztják meg a pancsereket. 

Aztán onnan ám, nem lehet fizetés nélkül távozni! Csak kísérővel szabad 

belépni ilyen helyre, olyannal, aki mellett nem kell félni. Ő egyszer egy 

ilyennel volt ott! Ezt olyan elégedett kifejezéssel említette, hogy Merci 

úgy hihette, az valami nagy gengszter kísérő lehetett! 
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        „Ráday Mihály hetvenéves lett, és vele együtt immár hetven éve érik speciális 
tudása a múltról, építészetről és kultúráról. A legnagyobb adomány pedig az, ha 
egy ember képes a tudását kifejezni, továbbadni; ahogyan ezt Ráday tette és teszi 
képekben, hangokban, írásokban évtizedek óta. És hogy kikre is hatott kivételes 
jelleme és gondolatai által? Erre a kérdésre feleljenek azok nevei, akik - a felesége 
kérésére - ebben a kötetben egy-egy írás erejéig tiszteletüket és megbecsülésüket 
fejezték ki a hetvenéves Ráday Mihálynak: Aczél Endre, Benda László, Bernáth 
László, Bitó László, Bródy János, Buza Péter, Buzinkay Géza, Csorba László, Dukrét 
Géza, Esterházy Péter, Esze Dóra, Fábri Péter, Gáspárik Attila, Grecsó Krisztián, 
Horváth Ádám, Horvát János, (…)” 

 

         Bármennyire nézte is Merci azt a virágkoszorút a kapun, neki nem 

ugrott volna be róla semmiféle buli, pedig Csiga Janónak igaza volt, 

amint az hamarosan kiderült. Álltak ott és várakoztak, miközben Janó 

egy gyakorlatias kifejezést tett: „Úgy is kijön majd valaki! És akkor mi 

bemegyünk!" 

         Mert ugye, nem csöngethettek be csak úgy, hogy itt vannak, 

megjöttek hívatlanul egy kerthelyiségbe, a zártkörű bulira, amiről azt sem 

tudják, hogy miről szól és ki rendezte! Várakozniuk kellett, de ez nem 

tartott sokáig, perceken belül kinyílt a kapu és kijött rajta egy pár, ők 

pedig bementek!  

        Valóban buli volt, pezsgő és torta árulkodott arról, hogy valamit 

vagy valakit, valamiért, valakik ünnepeltek. „Foglaljunk állást!" – mondta 

Janó. 

 

       Állást foglaltak, azaz leültek az egyedüli szabad asztalhoz, magukhoz 

vettek pezsgőt, sütit, és figyelmesen nézelődtek jobbra-balra. Egészen 

sok ismert és népszerű embert lehetett látni a résztvevők között! 

Azon nagyon meglepődtek, amikor látták határozottan feléjük 

közelíteni Szinetár Miklóst a feleségével, Hámori Ildikóval. Ezt igazán 

nem tudták mire vélni, pedig ők igyekeztek maximálisan észrevétlenek 

maradni, a házaspár viszont őket nézte és feléjük tartott. „HŰHA! GÁZ 

VAN?" 

        Aztán mikor a házaspár odaért, megálltak előttük, majd végtelenül 

udvariasan Szinetár megkérdezte, hogy visszaülhetnek-e az 

asztalukhoz, mire Csiga Janó hasonlóan a legudvariasabban reagált, 

erre Szinetárék mosolyogtak és visszafoglalták az asztalukat. 
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        Mint az később kiderült, a kerthelyiségben a zártkörű partit Ráday 

Mihály 70. születésnapjának tiszteletére rendezték!  

 

„BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!" 
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6. 

EGY ZENÉSZ-SPION 

– Csiga Janó féltette szavait – 

 

               – NE HASZNÁLD A SZAVAIMAT! 

               – Milyen szavaidat? Neked már nincsenek szavaid,  

a védelmem alatt állsz! 

               – Átvegyem a védelmet? 

               – NEEE! 

 

          Maffia nyelven évelődtek, de Lelenczi Merci csak elleste  

a szövegelést, neki semmi köze nem volt ehhez, Csiga Janó volt, aki 

kiválóan eligazodott a maffiózók, a stricik, a kurtizánok, a zenészek,  

a színészek, a táncosok világában, „AZ ÉJSZAKÁBAN”. Az éjszaka fia 

volt, ebben is élt és ebben is nőtt fel! 

„Szenblátorok vannak, nem meleg kaja! / Hát, ez nullásgép! / Felhívnám 

a figyelmedet arra, hogy a bor amit iszunk, 25 rongy! / hátulról veisz / 

Lehet, hogy már guggol! / Vigyázz, jönnek az ellentengernagyok! (a BKK 

ellenőrök) / cuplinger / puruttyás / káló csávó / Tiplizni kell innen! / Ha 

lenne lém, elvinnélek a Vadrózsába! / Na, ma jól bebaszcsizunk! / Hogy 

meglegyen a stimmung! / Gyallai vagy villinger? / Raj vagy! / Nagyon 

púrolták! / kaja Ibrahim / Mit zsírozzunk le holnapra? / Ne kötőtűsködjél! / 

csőröztek és fűrészeltek / Ránézünk, hogy mi a felhozatal! / Elszívjuk ezt 

a szivart tengerészbe! / Gyere, megmutatom, hogy kell pöcizni! (...)” 

         Csiga Janó kifejezetten irigy természetű volt és módfelett óvatos,  

– elvégre már az apja is zenész-spion volt –, és úgy tűnt, még a szavai 

használatát is sajnálta a másiktól. Egyszer képes volt rászólni Mercire, 

aki viszont visszaválaszolt neki maffia nyelven. Mivel állandó okításban 

részesült, tisztába volt vele, hogy a maffia a védelmet gyakorolja, nem 

pedig a hatalmat. 
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7. 

VASUTAS TISZTAVATÓ ÜNNEPSÉG 

– kicsit messze volt a Füsti – 

  

 

 

                              – Itt van! 

                              – Sziasztok! 

                              – Hogy jöttél be? 

                              – Besétáltam! 

 

 „Három szakon 70 frissen végzett vasúti tiszt tett fogadalmat ma délelőtt 10 óra 
után a Tatai úti MÁV Vasúttörténeti Parkban a 65. Vasutasnapon. Mint minden 
évben, idén is 09:20-kor indult különvonatunk az ünnepi rendezvényre a Nyugati 
pályaudvar 1. vágányáról.  

A csarnokban még a tavalyi alacsony létszámtól is kevesebben voltunk. Igaz, 2014-
ben az avatandó tisztek is jóval többen – 104-en – voltak. Mielőtt Keszmann János, 
a Baross Gábor Oktatási Központ (BGOK) képzésfejlesztési osztályvezetője 
a Paradicsom meghódítása dallamára bevezette volna őket, a MÁV Szimfonikusok 
Fúvószenekara filmdalokat játszott Bakó Roland vezényletével. Felcsendült 
Morricone: Volt egyszer egy Vadnyugat filmzenéje és Strauss: Szabad a 
pálya gyorspolkája.” 

 

 

           Díjátadó és fogadás háromszor egymás után, ez mintha csak  

a programistáknak lett volna kitalálva! A két zenész úr, már délelőtt 9:30-

kor meg is érkezett a Vasúttörténeti Parkba, mire délután lett, többször 

belakmároztak a három napos ünnepség legelső napján, pénteken!  

 

           Merci délelőttönként nem evett ezért csak délután szeretett volna 

csatlakozni hozzájuk a vasutasok tisztavató ünnepségre. DE HOGYAN? 

Igazán nagyon sokat utazott a 30-as busszal a Tatai útig, aztán végre 

odaért és azt látta, hogy több őr állt a kapunál és még több hostess lány 

a vendégeket fogadni. Rájuk nézett és azonnal visszafordult azzal, hogy 

ide őt nem fogják beengedni. Mit keres ő itt? Mit mond ha megkérdik? 

Nyilván az kevés, hogy a zenész ismerősei hívták, hiszen őket se hívta 
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meg senki, de azok valahogy mindig bejutottak. Vajon hogy csinálták? 

És mért nem mondták meg neki, hogy kell? 

 

          Kezdő volt még egy kis pancser! Elindult a visszafelé vezető úton 

de közben mérges volt mert rengeteg idő eltelt az utazással a júliusi 

napsütésben. Fölösleges lett volna ez a nagy út? Megint fordult egyet és 

lépései ismét a kapu felé tartottak! Úgy gondolta majd legfeljebb kirúgják 

de akkor is próbát tesz! Ment az őrök és lányok csoportja felé, minél 

közelebb ért annál rosszabbul érezte magát de haladt, lépegetett előre 

lehajtott fejjel.  

Viszont ahogy pár lépésre a közelükbe ért azt látta, hogy nagyon 

szenvedtek ők is a melegtől. Az őrök a bejáratnál álltak, nagy fekete 

felszerelésben és jobbra kornyadoztak a hőségtől, a hostess lányok 

beljebb ültek a padon, fehér ingben és balra hűsöltek az árnyékban.  

               

        Senki nem foglalkozott Lelenczi Mercivel még csak rá se 

hederítettek. Nahát ilyet! Erre aztán igazán nem számított! 

Mendegélt megkönnyebbülten, besétált a nagykapun. Hatalmas nagy 

terepen van a FÜSTI, gyalogolt tovább benne, kereste a zenész urakat, 

akik őt idehívták. 

Azok ketten éppen hűsöltek egy kiállított vasúti szerelvény árnyékában. 

Darabos Miska kifejezetten szerette a stabilitást, a hagyományosan 

ismétlődő programokat, ezeken biztonságban érezte magát, nem kellett 

izgulnia mi fog történni, tudta mikor mi zajlik és hogyan. Egy ilyen általa 

kedvelt rendezvény volt a vasutasok nagyszabású ünnepsége évente 

júliusban. 

 

        Miskáék ültek egy padon, az egyik ebéd utáni pihenőjüket tartották. 

Tényleg nagyon meleg volt, ami rajtuk is látszott! "Itt van!" kiáltott föl 

Miska mikor Mercit meglátta, Csiga pedig egyből azt tudakolta: "Hogy 

jöttél be?" Azért érdekelte őket, mert nem tájékoztatták a kis tudatlant 

csak maguk után hívták, és kíváncsiak voltak, hogy oldotta meg ezt  

a feladatot! Hát, úgy, hogy nagy gyáván besétált a főkapun! 

 

         Egy ideig hármasban voltak, és nyugalom volt, aztán ahogy 

megérkezett a pattogósan és keményen beszélő tanárnő, Fehér-Patkány 

Éva, onnan kezdve Mercinek nem volt helye a társaságban.  
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Ez a kőkemény nő, mindig rossz szemmel nézte őt, egyszerűen nem 

tűrte meg, legszívesebben elharapta volna a torkát, rendkívüli módon 

irgalmatlan volt vele szemben. Hol ide, hol oda ütött a szavaival, 

nehezen lehetett elviselni, Mercinek egyfolytában rángott tőle a gyomra, 

komoly feszültségek keletkeztek benne.  

 

         A fogadáson kapkodva evett aztán sietve távozott, illetve inkább 

menekült Fehér-Patkány Éva elől, aki se vasutas, se meghívott vendég, 

se újságíró nem volt, csak egy ál-újságíró. És amit Merci akkor még nem 

tudott, hogy ez a nő az egyik szeretője volt, (a sok közül), Csiga 

Janónak. Utóbbi szép csöndben nézte az eseményeket, és remekül 

szórakozott rajta, amikor Éva nekiesett Mercinek.  

          Na, ezt a feladatot vajon hogy oldja meg a kis kotnyeles? Sehogy! 

Mercinek ez meghaladta képességeit! Elmenekült és a három napos 

rendezvény második napjára már nem is akart kimenni.  

          Valahogy nem volt hozzá kedve! 

 

 

* * * 

 
                     – Nem vették volna észre! 

                     – De igen! 

                     – Szerintem nem! 

                     – Na jól van, hagyjuk! 

 

 

          „Az tisztavató ünnepségen négy Miniszteri Elismerő Oklevelet és négy 
Közlekedésért Érdemérmet kapott a vasúttársaságok nyolc munkatársa, majd Dávid 
Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója köszöntötte a felavatott vasúti tiszteket. 
Úgy fogalmazott, hogy a magyar vasútnak van jövője, a közösségi közlekedésben 
elnyerheti méltó helyét, és visszaszerezheti társadalmi megbecsülését. Utána 
egyetlen kitűnő tanulóként Erdősi Tímea, a GYSEV Zrt. új tisztje kapott jutalmat 
példamutató tanulmányáért, majd két jeles társával, a MÁV Zrt-s Papp Imrével és 
Csenger Zoltánnal egy-egy szalagot kötött a BGOK csapatzászlajára. 
          Az egyórás ünnepség végén, a csapatzászló kivonulása előtt Bernstein: West 
Side Story című musicalének slágereit fújta a zenekar, majd a moderátor mindenkit 
meghívott az ünnepi fogadásra. A különvonat délben indult vissza velünk a 15. 
vágányról a Nyugati pályaudvarra, de a program a Tatai úton délután is 
folytatódik. Mint az NFM Kommunikációs Főosztályától megtudtuk, a 12 órakor 
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kezdődő vállalati kitüntetések átadásán Tasó László közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár, a 15 órakor kezdődő magasabb szintű kitüntetések átadásán pedig 
Fónagy János parlamenti államtitkár mond beszédet.” 
 

  

           Lili Málna nem buszozott, nem szenvedte végig a hosszú utat a 

Vasúttörténeti Parkig, mivel egy újságíró elárulta neki, milyen más 

lehetőség van, hogy vonattal is oda lehet jutni. Lili Málna alapvetően 

kereste az újságírók társaságát, mert neki is ilyen irányú ambíciói voltak, 

újságíró szeretett volna lenni. 

 

Tehát, ahogy mondták neki, fölszállt a Nyugati pályaudvar első vágányán 

a vasutasok különvonatára, ami egyenesen beszállította őt a „Füstibe”. 

Csodálkozott is, hogy ez ennyire gördülékenyen ment! 

 

          Előtte sokkal zűrösebb volt mikor jött föl a metróból a Nyugati 

pályaudvarnál és a mozgólépcső tetején ellenőrök álltak. A programisták 

közül sokaknak nem volt bérlete, lógtak a járműveken, Lili Málna is ezek 

közé tartozott. Épp fölkészült, hogy egy udvarias köszönéssel és a régen 

lejárt bérletének bemutatásával átsiet az őrök kordonján, mert jól tudta 

ezt csinálni de akkor egy nagydarab női utas el kezdett előtte tötyögni, 

ráadásul úgy, hogy még kikerülni sem hagyta magát. Lili Málna nehéz 

helyzetbe került mert ha megállítják, akkor baj van. Valahogy megúszta 

és nagy nehezen kijutott a metróból. 

Fölment a Nyugatiban a vágányokhoz és egyből láthatta is, hogy melyik 

a különvonat, mert egy kisebb fogadó bizottság állt előtte. Fehér 

abrosszal letakart asztaloknál fehérbe-feketébe öltözött férfiak és nők 

várták a meghívott vendégeket. 

 

          Lelassította lépteit mert ilyenkor kicsit sem szabadott sietni! Ment 

arrafelé de nem nézte őket, semmivel nem akarta senkinek sem 

fölkelteni a figyelmét. Szolidan megközelítette őket, elsétált mellettük. 

Mivel nem keltett feltűnést, nem kérték a meghívóját, nem kérdezték a 

nevét, akadálytalanul tovább jutott. 

 

Az I-es vágánynál végigment a különvonat mentén, útközben Stefánnal 

találkozott, – Irina élettársával –, együtt szálltak föl a szerelvényre.  

27



Lili Málna a kényelmes ülések egyikén azon kezdett el nyugtalankodni, 

hogy nem kérnek-e tőle valamit, jegyet vagy meghívót, kapkodta a fejét 

jobbra-balra, attól tartva, hogy valamilyen ellenőrzés még lesz. 

 

     „NE FÉLJ! VELEM VAGY!”  

 

Stefánról nem lehetett olyasmit hallani, hogy segített volna valaha is 

valakinek, nem az a típusú volt, de mivel tökéletesen tisztában volt azzal, 

hogy ha az ember egyszer már felszállt a különvonatra többé senki nem 

zargatja, nem kérnek tőle semmilyen meghívót, ezért "nagyvonalúan" 

védelmébe vette a nőt. Végül is, a nőnek már ez is elegendő volt, 

megnyugodott. 
 

 

„A Magyar Vasúttörténeti Park (becézett nevén: "Füsti Park") Közép-

Európa legnagyobb interaktív vasúti emlékparkja Budapesten, a XIV. kerületi Tatai 

út 95. szám alatt. Az 1911-ben épült, 34 állásos, egykori Északi fűtőház – 

később Hámán Kató Fűtőház, majd újra Északi fűtőház – területén 2000. július 14-

én nyitotta meg kapuit. Jogelődje a paksi Ópaks vasútállomáson 1985-től 2000-ig 

létezett kicsiny vasúti skanzen volt. Közvetlen szomszédságában helyezkedik el 

az Istvántelki Főműhely.” 
 

 

        Az utat direkt lassú tempóban tette meg a vasúti szerelvény, hogy 

hangulatos legyen majd a "Füstiben" leszállhattak az elegánsan öltözött 

utasok. Ünnepélyes volt még ez is mert ifjú vasutasok álltak hozzá 

sorfalat. A csapattagok együtt hömpölyögtek az ünneplő tömeggel,  

a délben kezdődő vállalati kitüntetések átadása előtt érkeztek 

meg, 11:30 környékén. Ekkor még az előző díjátadó utáni fogadás 

zajlott. Ezt ha kihagytak volna nem lettek volna igazi csapattagok, de ők 

igaziak voltak, ezért rögtön becsatlakoztak a melegkajás fogadásra!  

         Ahhoz képest, hogy a programista csapatot mennyire érdekelték az 

ilyen típusú rendezvények, alig-alig voltak, talán a távolság miatt, a 30-as 

busszal szőrnyen hosszú volt az út.   

                                                        

          Stefánék egy asztalnál ebédeltek egy díjazott úrral és annak 

feleségével. A házaspár épp nagy dilemmában volt, mert a férfi 

bronzérem helyett ezüstöt kapott, persze hogy ezüstöt jobban szeretett 

volna, és nehezen is adta vissza, de mint mondta, azért cserélte be mert 
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rájöttek volna. A feleség szerint viszont nem vették volna észre, kár volt 

visszaadnia.  

 

         Miközben a páros vitatkozott, Stefánnak egy régi történet jutott 

eszébe, mikor egy sportgála díjátadóján, a társaságukban lévő 

Farkasember részegen megkívánt egy szép és csillogó serleget, az 

egyik sportoló kiérdemelt jutalmát. Mikor senki nem figyelt rá, gyorsan 

fogta és elemelte, ezáltal a hagyományos rendben működő díjátadó 

ünnepség pillanatok alatt felbolydult és innentől egy új elemmel tarkítva 

zajlott tovább, mindenki azt a szép és fényes serleget kereste, egészen 

addig, amíg meg nem lett (…)! 

         Stefán már felkészült rá, hogy ezzel fogja szórakoztatni a kezdő Lili 

Málnát, akinek még minden régi sztori újnak számított. Addig is hallgatta 

a vívódó házaspárt, mulattatta a civódásuk, véleménye szerint sokáig 

vita tárgya lesz köztük az elcserélt érem. 

 

 

– Nem vették volna észre! 

– De igen! 

– Szerintem nem! 

– Na jól van, hagyjuk! 
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8. 

STEFÁN A PÉNZÉRT MINDENRE KÉSZ 

– Stefán, a csaló – 

 

 

                      – Ez a zakó 200 forint volt! 

                      – Nekem 250 ezres szmokingom van! 

                      – Hmm! 

 

        Stefánnak, Irina élettársának 250 ezres szmokingja volt, amit azért 

említett fel, mert egy Story Gála másnapján Merci arról panaszkodott 

neki, hogy sosem tud kiöltözni, mert túl korlátozottak az anyagi eszközei. 

Ennek ellenére Merci részt vett előző este a kiöltözős Story Gálán, a férfi 

viszont ugyanekkor belustult, (ivós volt, lefárasztották a vodkácskák), így 

nem volt kedve kimozdulni a házából. Másnap viszont már bánta, hogy 

kihagyta a Storyt! 

         Irina szintén rázta mindig a rongyot és kifejezetten szeretett 

ilyesmiket mondani: „Tegnap még Párizsban reggeliztem!”  

A legmárkásabb cipőkhöz, ruhákhoz, kabátokhoz és táskákhoz 

ragaszkodott. Mindez sok pénzt emésztett föl, de a pénzszerzésben 

mindkettejük módfelett leleményesnek mutatkozott. 

 

* * * 
 

          Mikor Stefán még Svédországban vezetett egy céget, főként 

magyarokat foglalkoztatott, akik nap, mint nap dolgoztak neki, 

teljesítették az elvárásokat. Stefán viszont csak hitegette őket  

a fizetéssel. 
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Az emberek hittek a főnökük szavában és dolgoztak tovább pénz nélkül, 

Stefán ameddig csak lehetett, elhúzta alaposan az időt, aztán valamit 

mindig kitalált, hogy ne kelljen a szerencsétleneknek fizetnie, 

rabszolgákká tette őket! Bármire képes volt, hogy megtarthassa mások 

munkabérét! 

          Ezt az ő kis játékát többször végig vitte, és a legkülönbözőbb 

okokra hivatkozva fizetés nélkül bocsátotta utcára embereit. Azok 

morogtak ugyan, de mit tehettek, mentek tovább! Amikor már nagyon 

szorongatták innen-onnan, gyorsan csődöt jelentett, felszámolta a céget 

és tovább állt. Ravasz ember volt, nem tudták rábizonyítani a csalást! 

Már az előző élettársát is jól tartotta, a nőivel úgy tűnt, hogy mindig jól 

bánt, már vele is költekeztek, szórták a pénzt, járták a világot. Tejbe-

vajba fürdette a nőit! 

         Annak ellenére, hogy jó sok idő eltelt, azok közül a magyarok 

közül, akiket Észak-Európában Stefán kizsákmányolt és rabszolgaként 

dolgoztatott, ÖTEN nem tudtak felejteni!  

Öten nem tudták túltenni magukat azon, hogy mit tett velük Stefán, 

ezért összeszövetkeztek és fenekedve nyomon követték egykori főnökük 

minden lépését. És ezek a megvezetett magyarok jobban elboldogultak 

itthon Magyarországon!  

 

* * * 
 

       Stefán már nem dolgoztatott többé rabszolgaként embereket, (mert 

nyugdíjba vonult), de a pénzt azt változatlanul nagyon szerette, 

pénzfüggő volt, költekezni is szeretett, Irina kívánságára nagy összegű 

hiteleket vett föl innen-onnan, oroszoktól is. 

Aztán az oroszoktól félt, azoknak nem merte azt mondani nem fizeti 

vissza az adósságot, (mert esetleg elvágták volna a torkát), ezért Irina 

orosz ismerőseit kifizette, aztán viszont hosszas huzavona keletkezett  

a többi tartozást illetően! Ugyan elhúzódott több mint egy évig de Stefán 

megint csak jól jött ki belőle, ezúttal sem tudták megcsípni, elérni nála, 

hogy fizessen! 
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          Magas összegű hiteltartozásokról volt szó! Eladta gyorsan  

a többgenerációs házát, bementette az onnan befolyt összeget, hogy ne 

tudjanak rámenni a végrehajtók az értékeire! Majd egy újabb adósság 

törlesztési felszólításnál, mikor hivatalból levettek a folyószámlájáról  

3 millió forintot, Stefán azonmód intézkedett és a vagyonát ráíratta 

a gyermekére. Papíron egy becsődölt ember volt, a valóságban több 

pénze volt, mint azelőtt! 

            Kifejezetten gazdag emberek maradtak továbbra is, ő is és külön 

Irina is! Mégis elkezdtek mindketten mindenkinek siránkozni, hogy 

csődbe jutottak, nincs pénz, vége mindennek, a ház helyett már egy 

kisebb lakásban laktak, (igaz hogy arrafelé lakott maga Orbán Viktor is, 

na de akkor is), földszinti! „JAJ, JAJ!" Nagyon megjátszották magukat, 

hogy a világ körülöttük elhiggye, valóban csődbe mentek! 

Sokan elhitték a történetet, sokan bedőltek nekik! Akik a legkevésbé sem 

hitték el a sztorit, az az öt ember volt! 

          ÖTEN kételkedve fogadták a hírt, ők már tudták, hogy itt valami 

nagy-nagy disznóság van újfent! Fáradtságot, időt és pénzt nem kímélve 

utána néztek az állítólagos csődnek és nem lepte meg őket az Igazság! 

Stefán igazi specialistaként, igen komoly pénzeket ragadozott le 

magának, megint ahogy szokta, ezúttal Irina együttműködésével 

valósította meg újabb nagy átverését!  

 

         „Megint a régi vidámság!" Nevethettek együtt másokon, 

elégedetten önmagukkal, utazgathattak és költekezhettek gondtalan. 

Egyik állandó úti céljuk, Miami helyett ezúttal Egyiptomot választották. 

Pénz nem számított, volt belőle bőven! 

  

* * * 
  

         Több magyar ismerősüknek az volt a benyomása, hogy Irina 

valamivel sakkban tarthatta Stefánt, mert az mindent békésen eltűrt tőle. 

Igaz, hogy gyakran feszült volt és egyre többet ivott, de akkor is. Még azt 

is elnézte neki, hogy csúnyán bánt az édesfiával, Kis Stefánnal! 
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          „Én nem dobok ki semmit, jó lesz a disznóknak, a madaraknak 

vagy a Stefán gyerekének!” 

Egy sajtótájékoztatón a Brody House-ban arról volt szó, hogy őnáluk 

mindig friss a reggeli, ami megmarad, azt kidobják. Távozáskor Irina 

elmondta a mellette lépkedőnek, hogy ő viszont nem szokott kidobni 

semmit, hiszen a vadmalacok és a madarak ott voltak a környékükön.  

És ugye, ott volt szegény Kis Stefán is, a felsorolásban utolsóként 

említve.  

 

Az orosz Irina Manipulativa kifejezetten rossz mostohaanya volt, ki nem 

állhatta párja gyermekét. Pedig Kis Stefán egy nagyon intelligens és 

rendes fiú volt! Kicsit magányos és szomorú is, aki csöndesen sokat 

tudott elviselni, időnként mégis kifordult magából és keményen 

betámadta „gonosz mostoháját" 

Egy esetben késsel kergette meg és volt, hogy kicibálta a nő 

méregdrága ruháit a szekrényből és megtaposta a földön valamennyit, 

vagy ollóval belevagdosott. Irina rögtön hívta a rendőrséget, 

legszívesebben elvitette volna örökre. A rendőrök a fiút rendre 

utasították, erre Kis Stefán megint csöndes lett és, – mivel az igazi anyja 

már nem élt –, „az alkohol melegéhez" folyamodott. 

         Ugye, milyen rossz a mostoha fiam?!  

Irina sűrűn hangoztatta, hogy mennyire elítéli Kis Stefánt, hiszen az 

folyton iszik! Ő viszont csak teázgatni szokott! Ő JÓ!  

Kis Stefán nem bírta tovább és kiköltözött a házból! Nagy fordulatot 

hozott a fiúhoz való hozzáállásában mikor Stefánnak minden pénzét a 

gyermekére kellett íratnia. A helyzethez való alkalmazkodásként Irina 

vett egy nagy levegőt és pillanatok alatt váltott, többé nem volt csatazaj 

közte és mostoha fia között! 

      Következett a takarítónőjük, akit kiüldözött a házból, addig-addig 

szekírozta, míg nem a takarítónő felmondott! 
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9. 

BOTCSINÁLTA ZSURNALISZTA 

– Titusz oroszul tudó III/III-as ügynök volt – 

 

 

 

                           – Na és ki olvassa őket? 

                           – Ők magukat! 

                           – Hát, ez az! 

 

         A számtalan ismeretlen online felület egyikeként működött a 

Nyolcnapbolallo7.hu, – kultúra, művészet, irodalom, sport, színház, 

programok témakörökben lehetett benne válogatni. Az öreg és mogorva 

Titusz ennek az online újságnak volt főmunkatársa. 

A programisták közül egyesek szerették leszólni Tituszt, hogy az nem 

tud írni, és hogy amúgy sem olvassa őket senki. Ettől jobban érezték 

magukat, főként azok, akik semmit nem tettek le az asztalra, csak is ál-

újságíróként tudtak érvényesülni! 

         Titusz a rendszerváltás idején a tengernyi III/III-as ügynökök 

egyikeként került újságírói pályára. Sokakkal ellentétben ő nem hullott ki, 

hanem meg tudott maradni rajta, mert jó kommunikációs készséggel 

rendelkezett, szívós, ravasz, eltökélt és gátlástalan volt. Nemcsak hogy 

beilleszkedett új szerepkörébe, de még könyvet is írt az újságírása során 

összegyűlt anyagból, bár ez nem volt különösképp említésre méltó, de 

mégiscsak egy könyv volt. 

  

                    – Van fogadás? 

                    – Igen! 
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                    – Akkor hívnom kell Irinát! 

                    – Ott ül elől! 

                    – Ja, akkor jól van! 

 

        Kettejüket Irinával az orosz nyelv ismerete kötötte össze és az, 

hogy mindketten tudták mi a kémkedés illetve az ügynöki munka. Irina 

mindenfelé kavart, madámként folytatott tevékenysége során erre is, arra 

is meg kellett az értesüléseit osztania (tartott kapcsolatot a maffiával és  

a belügyi szervekkel is), így maradhatott talpon.  

        Titusz egy időben lelkesedett Irináért, szívesen nézegetett be a két 

lába közé, amikor az mini szoknyában ült vele szemben. Megosztott vele 

minden sajtómeghívót és más meghívókat is, folyamatosan informálta, 

elkényeztette.  

Egy időben minden olyan rendezvényen amin Titusz jelen volt, ott Irina is 

feltűnt, így a Marriott Hotelben tartott Afrika Napon is. Titusz szerette  

a nőket, korábban nőcsábász hírében állt, aztán már a saját feleségével 

és lányával se bírt, a vonzereje kevéssé működött. 

 

                 – A lánya nem áll vele szóba! 

                 – Nyilván nem véletlen! 

 

            Akik ismerték, tudták róla, hogy a családja nem igazán szereti. 

Tituszt sűrűn hallhatták panaszkodni ennek kapcsán, főleg a lánya miatt, 

mert a feleségéről már rég lemondott. A lányához be kellett jelentkeznie, 

ha látni akarta, de ez sem volt könnyű, mert a lány a telefont sem vette 

föl szívesen, ha az apja hívta. Titusz, aki sok rendezvényen vett részt  

a munkájából adódóan (és amúgy is, mert emellett a potyázást is igen 

kedvelte), egyszer a Marriott Hotelben is erről mesélt egy tudós 

hölgynek. Afrika Napon voltak épp.  
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„Program 

Africa Day 

18:00 Arrivals 

Welcome drink 

18:30 Speeches: 

H.E.PENA Dean African Ambassadors 

Mr. Sándor BALOGH AHU President 

Dr. László SZABÓ Deputy Min. MFAT 

18:45 Cultural program 

19:00 Raffle 

19:10 Cultural program 

19:30 The Buffet is Open" 
 

        A szállodában nagy kavargás volt és nyüzsgés, a rövid kulturális 

program után az emberek szabadon hömpölyögtek, beszélgettek, 

ételeket kóstoltak, iszogattak.  

         Mikor Lili Málna – aki alapvetően kereste az újságírók társaságát, 

mert ő is az akart lenni! – elhaladt Titusz asztala mellett, az odaszólt 

neki: „Hozzál halat, légy szíves és fagyit!” Utána beszélgetett tovább az 

asztalánál állókkal.  

Miután odavitte a halat és fagyit, Titusz bemutatta neki ismerősét, az 

orosz titkosszolgálat egy tisztjét. Lili Málna és az orosz férfi beszélgetni 

kezdett, illetve inkább arról volt szó, hogy Lili Málna hallgatta a férfit, aki 

kiválóan beszélt magyarul. Arról is szó esett, hogy ő biztosította a terepet 

Putyin elnök budapesti látogatása idején. 

         Mindeközben ugyanennél az asztalnál Titusz egy professzor 

asszonynak siránkozott arról, hogy a lánya nem hajlandó vele 

beszélgetni. Halkan, szomorúan, kulturáltan, beletörődötten tette 

mindezt: „Államfőkkel, a miniszterelnökkel tudok beszélni, a saját 

lányommal nem!” – kesergett, amit a professzor asszony együtt érzően 

hallgatott.  

 

           Aztán másnap, az Akadémia könyvtárában Titusz megint csak 

erről beszélt, de már elengedetten, mert Lili Málnához szóltak a szavai: 
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– Azt mondta, hogy szart! 

– Mit? Hogy szart fölhívni? 

– Nem! Hanem hogy szart, azért nem vette föl a telefont! 

– Ja?! 

– Na de hát, két hétig nem szarhatott! 

– Hát nem! 
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10. 

OROSZ IRINA OROSZ ĂLÁNYAIò 

– a mindenre kapható prostituáltak - 

  

 

  

                   – Megy Kijevbe egy hétre! 

                  – HÁLA ISTENNEK! Végre egy hét nyugalom! 

                  – Jobb lenne, ha két-három hétre utazna el! 

                  – Vagy ha Kijevbe maradna! 

 

 

αAugusztus 14-én van PAKISZTÁN nemzeti ünnepe. E nap az állam születésnapja, 

hiszen az indiai brit gyarmati uralom megszűnésekor az egykori India muszlimok 

lakta területein 1947. augusztus 14-én megalakult a független Pakisztán.” 

 

  

           A Sophitelben (a Sofitel Budapest Chain Bridge 

épületében), ücsörögtek a programisták egy nagykövetségi fogadás 

után. Általában a fogadások végéig maradtak, sőt még azon is túl, annak 

ellenére, hogy sűrűn elhangzott a szájukból: „Nem szabad a végére 

maradni, mert megjegyeznek!”   

         Aznap késő délután Pakisztán nemzeti ünnepét tartották 

a Sofitelben, sok diplomata és üzletember részvételével. Bár az 

eseménynek estére vége volt, a csapattagok még elücsörögtek ott mert 

nem tudtak más programot. 

          Mivel Irina Manipulativa rosszul lett a sok sütitől, citromos kólát 

ivott, hogy ne hányjon. Bevett a szájába egy nagyon erős és azonnal 

38



oldódó mentolos cukorkát, amitől azt mondta, jobb lett neki, ahogy attól 

is, hogy megérkezett végre az egyik „lánya", aki ugyan lekéste  

a fogadást, (ahol már dolgozhatott volna), de legalább meglett!  

A hallban beszélgetett vele, Irina megtartotta a dorgálását és az 

eligazítását, aztán beültek együtt a szálloda bárjába. „Borozni megyünk!” 

Valójában kuncsaftokra mentek vadászni, dolgozni az éjszakában! 

 

            A programista csapattagok tudták, hogy 20 százalékot szokott 

kapni a kurtizánok bevételéből, azt is hogy volt már probléma, múltkor 

egyik “lánya” nem volt hajlandó fizetni.  

Két csapattag Irina „lányáról” beszélgetett, egyikük nő volt és arra volt 

kíváncsi, hogy a férfi szeme vajon milyennek látta a fogadást lekéső 

orosz kurtizánt. „Szerinted csinos ez a nő?" És a férfi pont olyannak látta, 

mint ő, a kellékek nélkül semmilyennek. 

  

– Szerinted csinos ez a nő? 

– Ha nincs rajta a magas sarkú cipő és fekete harisnya, a szép ruha és    

a smink, akkor teljesen jelentéktelen!  

– Szerinted mit csinál ez a nő? 

– SZOPITELEZIK! 

  

        A pletykálkodó csapattagok tudták őnagysága Irináról, hogy nőket 

futtatott, (főként szállodákban, főként a Marriottban), és hogy biszexuális 

volt, férfiak és nők is érdekelték. Régi magyar szeretője, a zenész-spion 

Csiga Janó állítása szerint Irina a szado-mazo szex híve volt és nem 

vetette meg a korbácsot, bilincset és kikötözést, a mások kínzását. Csiga 

Janó arról is tájékoztatta a „díszes” társaságot, hogy az egykori KGB 

ügynök Irinának régen kicsik voltak a mellei, botox kezelés tette naggyá. 
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         Madám lévén, Irina sok mindenkivel kapcsolatban állt. A változó 

világhoz való alkalmazkodása és hízelkedő magatartása, évtizedeken 

keresztül a felszínen tudta tartani, és bizony hogy jól tudta mi a 

szervezett bűnözés! 

        Irina „lányai”, illetve akiket ő futtatott, olyan orosz és ukrán nők 

voltak, akik kevésbé találták föl magukat Budapesten, például nem 

tudtak magyarul. Ezek mindent megcsináltak, azt is, hogy felmérték  

a terepet, a kuncsaft anyagi helyzetét, paramétereit, majd a leadott infók 

alapján, mások lerabolták, kifosztották őket. És Irina mindenből 

megkapta a maga kis részét, érdemesnek tartotta tüsténkedni. 

  

         Őnagysága olyan felhajtást tudott csapni maga körül és annyira 

fárasztó volt a mindent és mindenkit irányítani akarásával, hogy nehéz 

volt őt elviselni! Tivadar letiltotta a telefonjáról, mert nem 

bírta a „mindennapos kiképzést", ő nem akart Irina egyik embere lenni, 

kihúzta magát ez alól. 

         Irina bizony lenézte a magyarokat, felettük állónak tartotta magát 

és dirigálni akarta őket. Mikor az orosz nő elutazott valahova, a 

programfüggők közül sokan megkönnyebbülten felsóhajtottak: „Na, 

végre!” 

 

                  – Megy Kijevbe egy hétre! 

                  – HÁLA ISTENNEK! Végre egy hét nyugalom! 

                  – Jobb lenne, ha két-három hétre utazna el! 

                  – Vagy ha Kijevben maradna! 
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11. 

AZ UKRÁN NÁDJA 

– a háború sújtotta Ukrajnába távozott – 

 

 

 

                    – Lehet, hogy már guggol! 

                    – Hogy mit csinál??? 

                    – Börtönben ül! 

                    – Remélem, hogy nem! 

                    – Te ezeket nem látod át! Fél lábbal a sírban, fél lábbal  

                       a börtönben vannak! 

                    – Irina is?! 

                    – NANÁ, HOGY!  

 

 

          Finom kis nő volt az ukrán Nádja, szépen és elegánsan 

öltözködött, egy sálat akár tízszer is bepróbált, hogy az a legjobban 

nézzen ki rajta. Kedvesen beszélt, igazán nőies volt az egykori 

énekesnő, aki Irina hajdani barátnője volt és későbbi ellensége lett. 

Nádja szintén a férfiak révén araszolgatott előre, akik között diplomaták 

is akadtak. 

        Ukrán Nádja partnert talált Magyarországon, komoly „protektort”, aki 

nagyon tehetős volt de rengeteg zűrös ügyben volt benne a keze, többek 

között áruhamisításba és fegyver csempészésbe. Nádjának a 

legmárkásabb ruhái, cipői, táskái voltak, a legdrágább bundákba járt, és 

a belváros egyik legelegánsabb utcájában lakott, minimum havi 3000 

eurót költhetett magára, de akár ennek többszörösét is. Mindene 

megvolt, amit pénzen venni lehetett, és Irina akkor fenemód irigyelte!  

41



      Aztán Nádja párja ellen vádat emeltek, mire az kivitte a cégét az 

országból, áttelepült egy másik országba és választott magának 

egy másik hölgyet. Nádja itt maradt, a bőséget a szűkölködés váltotta föl. 

Ekkor jött el Irina ideje! 

 

* * * 
 

         – Olga azt mondta: "Nekem semmi közöm ahhoz, amit Irina csinál!" 

         – De hát mit csinálhat Irina? 

         – MIT NEM!  

          Nagymellű Olga, az úri kurtizán, aki „ötcsillagos szállodákba 

nyomta”, egyszer heves mentegetőzésbe tört ki egy szimpla magyar 

programistának. Olga viselkedéséből ítélve, valami súlyos dologról 

volt szó, amitől ő próbált elhatárolódni! A váratlan kifakadás a férfit 

annyira meghökkentette, hogy kérdezgetni se merte a nőt, nehogy az 

még inkább fölidegesedjen! 

 

* * * 
 

       Mikor Nádja megszorult anyagilag, mert „protektora" faképnél 

hagyta, megpróbálta eladni a 40 darabos antik briliáns ékszerkészletét. 

Megmutatta Irinának és egy másik orosz nőnek, felkínálta nekik 

megvételre.  

Azokat érdekelte ugyan a kínálat de pénzt fizetni nem akartak érte. Mikor 

Nádja napokra elutazott, behatoltak hozzá és széttúrták az egész 

lakást az ékszerek után kutatva. Még a kanapé szövetét is feltépték, 

darabokra szedtek mindent, hogy megtalálják az ékszereket! Csak is 

azért nem sikerült nekik, mert Nádja, óvatosan bankszéfbe helyezte a 

brilljeit mielőtt elutazott volna. Így Irina és Zafíra, a két gátlástalan orosz 

bárisnya csalódottan távozott, nyomukban egy alaposan tönkretett lakás 

maradt. 
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– Mondtam neki: Megyek Polisz! (...) 

– Ezt mondtad? 

– Igen, de FÉLEK!"  

  

        Visszajött az utazásból és azonnal tudta, hogy kik és mért dúlták fel 

otthonát. Nádja valóban félt és nem jelentette föl Irinát, ehelyett 

inkább sírt. Nádja minél jobban sírt, Irina annál inkább a boldogságban 

úszott. És a sátáni ex barátnő továbbra sem nyugodott, másokkal 

szövetkezve ütősen támadta, és addig-addig mesterkedett, amíg Nádját 

kiutasították Magyarországról!  

        Ekkor hogy segítsen rajta, a lovagias Marco közel állt hozzá, hogy 

elvegye feleségül Nádját, amiből végül is nem lett semmi. Ezzel egy 

időben, Marco barátja, Nőcsábász is támadásba lendült, ő szexuálisan 

akarta kihasználni a csinos nő kellemetlen helyzetét. 

          Majd Irina biztatására, egy pénzéhes úr, Szélhám Rafael vetette 

be magát, az ügyletté silányodott segítség nyújtásba! Ki akarta fosztani  

a bajba jutott nőt, nagy pénzekért cserében ígérgette, hogy egy 

nagykövet ismerősétől megszerzi Nádjának az itt maradásához 

szükséges papírokat. Nádja átlátott rajta és megtartotta a pénzét! 

 

         Épp annyira volt elégedett és boldog Irina, mint amennyire 

elkeseredett és magába zuhant volt áldozata! Akár egy halálra ítélt, 

Nádja úgy indult útjára, a háború sújtotta Ukrajnába. 
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12. 

SZÉLHÁM RAFAEL 

– az alapítványi szélhámost Irina hozta a csapatba – 

 

 

             – Nemsokára kapom az ötmilliót! 

             – Az nem a te pénzed! 

             – DE ÉN VAGYOK az alapítvány! Csak én nyúlhatok a pénzhez! 

             – Felelősségre vonhatnak ha nem arra használod, amiért adták! 

             – Jól van, nem beszélek neked! Ma barát, holnap ellenség! 

 

          Telefonon társalgott a könyvelőjével Rafael, a vállalkozó szellemű, 

pénzimádó, roma származású férfi. Olyan mohóságot árult el, hogy a 

könyvelője megijedt tőle.  

Egészen addig vitatkoztak, amíg a könyvelő szép lassan vissza nem 

vonult az alapítványi pénz megóvásától. Rafael nem hagyta magát 

korlátozni senkitől! Úgy gondolta, hogy könyvelőből sok van, de belőle 

CSAK IS EGY! 

 

* * * 
 

 

             – Nekem nem jön be! 

             – Ha nő lennék, nekem se jönne be! 
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           Egy PR-os hölgyet nézegettek ketten, egy férfi és egy női 

csapattag. Rafael elégedetten legeltette Magony Szilvián a szemét, 

a nő az húzta kicsit a száját, nem igazán értette, hogy lehetett korábban 

ez a hölgy szépségkirálynő. Fogszabályzó, lapos popsi, jellegtelen arc 

és haj, semmi kisugárzás. Ilyennek látta! Amennyire a nőnek nem, épp 

annyira tetszett Rafaelnek, beszélt róla és vigyorgott közben. 

 

          Férfi és nő, kevéssel azelőtt találkozott össze a Kongresszusi 

Központban. Külön-külön lógtak be a február elsejei évadnyitó Turizmus 

partira. Pedig akkor épp veszélyes volt, mert ezen a rendezvényen, még 

kifelé is szigorúan ellenőrizték a névkitűzők kódját.  

         Miután összetalálkoztak, bent sétálgattak, ettek és ittak, 

beszélgettek másokkal. Mint a társalgások során kiderült, Rafael már rá 

tudott nézni nőkre! Sokáig maga alatt volt, mert elhagyta őt az asszony, 

így a gyermekek gondja rámaradt, az asszony nem vitte magával őket 

külföldre, ahová a szeretőjével távozott.  

A szövegelésével sokakat le tudott venni a lábáról Rafael, ez az 

elbizakodott férfi, akár még nagyköveteket is. De mikor az asszony 

elhagyta, tétova lett és szerencsétlen, árnyéka régi önmagának. Aki 

korábbról ismerte, az igencsak meglepődött az időnként feltörő 

dadogásától.  

         Szélhám Rafael azt nem tudta földolgozni, hogy elhagyta neje, 

másoknak inkább az okozott komoly fejtörést, egyáltalán hogy mehetett 

hozzá a csinos nő, és hogy bírta ki vele évekig?! 
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13. 

A DIPLOMÁCIAI FOGADÁSOK JELENLEGI MEGRONTÓI 

– Titusz egykori női, az orosz Irina és a román Vörös Nadály – 

 

 

       – Nadály azt jelenti PIÓCA. Tudtad te ezt? 

       – Igen! Nagyon illik rá a neve, ez a nő egy valóságos pióca! 

 

          „Akárcsak az elmúlt években, a Francia Nagykövetség idén is ünnepséget 
rendezett július 14-én, hétfőn déltől, nemzeti ünnepükön a Csaba utcai Francia 
Rezidencián. Jelen voltak magyar partnereik, diplomata kollégáik, a civil 
társadalom és a frankofón közösség aktív képviselői, valamint honfitársaik. 

A nyári melegben együtt emlékeztünk Köztársaságuk megalapításának napjára,  
a Bastille 1789-es bevételére. Martonyi János is részt vett az ünnepségen, a magyar 
diplomácia volt vezetője együtt ünnepelt a közel ezer meghívottal. A vendégek 
között jobb- és baloldali politikust, keresztényt és zsidót egyaránt felfedezhettünk. 
Az ellentétek a fehér asztaloknál feloldódtak, mindenütt baráti beszélgetések 
zajlottak.” 

 

         Irinához hasonlóan, 15-20 évvel ezelőtt, egy Vörös Nadály nevű 

hölgy is megragadta az alkalmat, hogy újságoknál hirdetésszervezőként 

dolgozzon Pesten. 

          Vörös Nadály egyesek szerint az ország egy távoli szegletéről 

csöppent a fővárosba, többek szerint viszont román volt, országhatáron 

túlról érkezett. Csúnya tájszólással beszélt, rossz volt őt hallgatni, 

bántotta az ember fülét.  

Még a vidéki munkahelyén, egy egészségügyi létesítményben 

kezdett kibontakozni azzal, hogy sűrűn széttette a lábát mindenkinek. 

Aztán mikor egy pesti segédszínésszel hozta össze a sors, úgy döntött 

felköltözik Pestre. Annak ellenére, hogy a rossz lábai miatt kissé 

nehezen járt, iszonyatos erőszakossága révén kiváló hirdetésszervező 

lett belőle. Miután újságírókkal került kapcsolatba, a segédszínészt úgy 

eldobta, mint egy használt papírzsepit, és újságíró szeretői lettek, 

számtalan alkalmi partnert mondhatott magáénak. 

46



            A botcsinálta zsurnalisztát – a gazdag Tituszt –, a nők mindig is 

érdekelték, és a könnyen elcsábítható Vörös Nadály megtetszett neki.  

A rámenős nő balatoni többcsillagos szállodákba vitette magát vele, 

anyagilag szedte le és a kapcsolat rendszerét is kihasználta. Titusz 

mellett kezdett el a nő kikupálódni, némi kultúrát magába szívni, elhagyni 

csúnya tájszólását.  

 
ELŐÉTELEK 

Préselt sertés pofa lila káposzta 
Vadhús rilette, erdei gyümölcs, hagymalekvár 

Mozzarella Caprese 
Sült tengeri hal salátaágyon 

Fűszeres parajjal töltött jércemell baconbe göngyölve 
 

PÉKÁRU VARIÁCIÓK 
Fehér, magvas és barna mini péksütemény 

 

          Későbbi szeretője, az orosz Irina is amit csak lehetett, mindent 

kicsikart Tituszból. Legvégül azt akarta, hogy igazi újságíró igazolványt 

szerezzen neki az öreg férfi, (az addigi ATV-s hamisítvány helyett).  

         Hogy Irinának igazi újságíró igazolványa lehessen, ahhoz 

neki  több mindent le kellett volna tennie az asztalra, sajtóban megjelent 

cikkeket, egy szakmai önéletrajzot és két újságíró ajánlását, ehelyett ő 

orálisan elégítette ki az öreg férfit, mert neki ebben volt gyakorlata. 

Titusz pedig intézkedett és megszerezte a hőn áhított nemzetközi 

újságíró igazolványt, személyesen ment érte és adta át az orosz nőnek.  

         Aztán az orosz nő is intézkedett és elterjesztette a hírt Lili Málnáról, 

hogy az „leszopta” Tituszt, a potyalesők „díszes" társasága pedig kapva-

kapott az alkalmon és egyből csócsálni kezdték emiatt Lili Málnát.  

Orosz őnagysága fölöttébb élvezte, hogy nemzetközi újságíró 

igazolványa lett, büszkén mutogatta is mindenkinek. Ahogy azt is, hogy 

az általa kikezdett Lili Málna, mennyire szenvedett a piszkálódásoktól! 

 

                    – Irina egy KÍGYÓ, (...), egy BÉKA! 

                    – Ismerem őt, nem kell bemutatnod! 
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       A két messziről jött és mindenre elszánt kufár szellemiségű 

ragadozó, Irina és Vörös Nadály (sajnálatos módon) a diplomáciai 

fogadások állandó hívatlan vendégei voltak! 

Egy diplomatákat tájékoztató médium révén, Vörös Nadály közelébe 

jutott a budapesti diplomáciai rendezvények pontos idejéhez és 

színhelyéhez. Ezeket a fontos információkat megosztotta Irinával. 

 

SALÁTÁK 
Klasszikus cézár saláta koktélrákkal 

Sült brokkoli, málna ecet, angol zeller 
Bulgur saláta zöldségekkel 
Amerikai káposztasaláta 

 

FŐÉTELEK 
Vaddisznó vadasan sült gyökérzöldségek színes sárgarépákkal 

Mini töltött káposzta 
Jércemell paraj gomolya petrezselymes burgonya 

Vajhal filé petrezselyem veluté-val, gerslikása 
Vörösboros marhanyak, pásztortarhonya 

Rakott padlizsán tofu mozzarella 
 

 

          Nagykövetségeken, szállodákban, múzeumokban tartották  

a diplomáciai eseményeket, csupa elegáns helyen: Sofitel, The Ritz-

Carlton, Marriott, InterContinental, Hadtörténeti Múzeum, Szépművészeti 

Múzeum, (...)  

         Az orosz nő, kisebb falkákat szabadított rá minden egyes elit 

rendezvényre, ukrán maffiózókat, orosz kurtizánokat, magyar léhűtőket, 

bolgár szélhámosokat és másokat. 

           A diplomaták nem is sejtették, hogy mennyire kézen-közön 

forogtak ezek az elvileg zártkörű diplomáciai fogadások a román Vörös 

Nadály, illetve az orosz Irina Manipulativa miatt!  
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14. 

FONOGRAM DÍJÁTADÓ AZ AKVÁRIUMBAN 14’ 

– két ősrégi csapattag újságírónak adta ki magát – 

 

„A gálaestet június 1-jén a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ) 

rendezi az Akvárium Klubban; a díjátadón életműdíjat is átadnak. A 18 különböző 

műfaji kategóriában egy zenészekből, zenei szakemberekből, újságírókból álló 

jelölőbizottság, valamint egy szűkebb szakmai zsűri, a Fonogram Bizottság tagjai 

szavaztak.” 

 

        Sötétzöld színű volt a karszalag, amivel a meghívott vendégek 

bemehettek a Fonogram díjátadójára, az Akvárium Klubba.  

A csapattagok hívatlanul és karszalag nélkül szivárogtak befelé. 

        Lili Málna késve érkezett este fél 8 után, amikorra már a tömeg 

bevonult. A tömeggel lehetett volna becsúsznia vagy egy hasonló színű 

szalaggal. Utóbbival akart volna szerencsét próbálni de eszébe jutott egy 

dörzsölt programista figyelmeztetése: „Úgy vigyázz, ha egyszer 

elküldenek, többé nem jutsz be!” 

        Lili Málna még újnak számított ezekben az időkben, nem volt kellő 

rutinja. Ezért inkább várt, nézelődött, leült egy hosszú kanapéra, amin 

négyen-öten foglaltak helyet, egyiküket ismerte is, Leszbi Lucsiát,  

a művészettörténészt. Lucsia szintén gyakran megfordult a különféle 

rendezvényeken, de nagyon megjátszotta magát, mintha ő nem is 

csapattag lett volna. Úgy alakult, hogy beszélgetni kezdtek, és 

Lucsia újfent megjátszotta magát, mikor azt mondta, hogy őt csak  

a díjátadó érdekelné, enni már evett.  

           Lili Málna nem tudta mikor kezdődhetett a rendezvény csak azt, 

hogy már javában zajlik. Sokan voltak az Akvárium Klub épületében, 

nagy kavargást lehetett megfigyelni bent és odakint az épület előtt is.  

A két nőt leginkább a kordonnal elkerített részen belül zajló események 

érdekelték, figyelmük erre irányult. Ültek és nézelődtek, várakoztak 

valamiféle bejutási lehetőségre. 
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           Mivel nem nagyon tudtak mit csinálni, Lili Málna úgy 

gondolta addig is felvezeti a találmányát, hogy lehet Nostradamus 

verseket összeilleszteni, a káoszból rendet teremteni. Hátha végre 

valakit értékelni fog, elvégre Lucsia egy rendkívül értelmes nő volt.  

 

          A numerológiára hivatkozva elmondta Lucsiának, hogy a kilenc 

bolygó alapján csak kilenc szám van. Egy összeadással leegyszerűsítve 

a kilencen túli számokat, új értékek keletkeznek: 

42 = 4 + 2 = 6 

Miután a 42-esből 6-ost csinált, mögé tehette a 7-es számú versszakot!  

 

        „Na, mit szólsz?” Ha figyelt volna, ennél a résznél Leszbi Lucsiában 

felmerült volna az a kérdés, hogy az egyik vers az I-es centuriában, a 

másik vers a III-as centuriában van. Hogy lehet ezt összeegyeztetni? De 

a kérdés nem hangzott el mivel Lucsia kevéssé figyelt oda. Mindössze 

annyit tudott mondani: „Igen, igen, érdekes felvetés!"  

Ami megzavarta őket, az egy az egyszerű fazon volt, aki hozzájuk akart 

csatlakozni és butaságokat kérdezett tőlük. Miközben Lili Málna 

visszatette a táskájába a két fénymásolt nostradamusi versszakot addig 

Leszbi Lucsia, ez a nagykezű-nagylábú, intelligens, ronda, 
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szemüveges nő, nagyon udvariasan, de annál határozottabban 

kijelentette az egyszerű fazonnak: „Elnézést, beszélgetni szeretnénk!” 

Mire a férfi azonnal távozott, fellélegezhettek. 

 

           „A Fonogram díj (korábban Arany Zsiráf díj) vagy más néven Fonogram – 

Magyar Zenei Díj, a magyar Grammy-díj, a magyar zenei Oscar. 

A díjat a magyar hanglemezkiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek, 

valamint a nemzetközi hanglemezkiadás Magyarországon kiemelkedő sikerű és 

értékű albumainak díjazására alapította a MAHASZ 

közgyűlése 1992 szeptemberében. A díj neve 2004-től kezdve Fonogram – Magyar 

Zenei Díj.” 

 

           Aztán az idő egyre csak telt és kezdtek mindketten türelmetlenné 

válni, Leszbi Lucsia immár harmadszor jelentette ki, hogy őt nem  

a kajálás érdekli hanem a díjátadó, emiatt Lili Málna  arra gondolt, hogy 

majomkodik, hiszen túl sokszor látta őt csakis fogadásokra megérkezni. 

Az lett volna a hihető, hogy mindkettő érdekli, a díjátadó és a fogadás is!  

 

         „A díj egy aranyozott mikrofon és egy aranylemez, melyet a Fonogram díj képe 

díszít. A díjat minden győztes egy példányban kapja meg. A díjon szerepel a díj 

odaítélésének éve, a kategória megjelölése és a kategória győztesének neve.” 

 

        A percek kíméletlenül teltek, Lili Málna magában már azon aggódott, 

hogy lassan lecsúszik az eseményekről. Egyszer csak arra lett 

figyelmes, hogy az alacsony, görnyedt hátú, kicsit hosszú hajú 

Apró Atanáz érkezett meg feketében. Fekete öltönyben és ingben. 

Mindkét nő figyelme rászegeződött, nézték mit fog előadni! Tudták jól, 

hogy ugyanabban a cipőbe jár mint ők, be akar jutni, bár nem hívta meg 

senki! A szűk bejárat előtt két pultnál négy hostess lány állt, köztük egy 

izmos és éberen figyelő valtonos biztonsági.  

Vajon hogy megy keresztül Apró Atanáz ezen az öt emberen? Csöndben 

és nagy érdeklődéssel figyelték őt tisztes távolságból.  

           A sietősen és határozott léptekkel benyomuló ismerősük a 

balszélső pultot választotta majd szemmel láthatóan kerestette a nevét.  
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A hostess lányok iparkodtak nagyon, de Lili Málna és Lucsia a távolból 

már előre tudták, hogy a név nem lesz a listán! Igazuk lett!  

Ezt követően Apró Atanáz kisebb jelenetet produkált, alsó hangnemben 

méltatlankodni kezdett, kezét kérdőn fölemelte. Avatatlan szemlélőnek 

úgy tűnhetett, valamit nagyon nem ért, és visszafogottan mérges. Az 

egyik fiatal hostess lány egyből elszaladt valahova majd egy csinosan 

öltözött szervezőnővel tért vissza, akinek Atanáz röviden beszédet 

tartott, miután a hölgy rábólintott arra, hogy megkaphassa a sötét zöld 

karszalagot, azaz bemehetett a Fonogramra. 

        Végre történt valami, ami a tétlenül várakozó két hölgyet 

döntéshozatalra késztette, érezték hogy lejárt a várakozás ideje! Miután 

Apró Atanáz bement a kordonon belülre, nem sokkal később Lili Málna is 

bemozdult, kivárt egy olyan helyzetet, amikor észrevétlenül bejuthatott. 

Leszbi Lucsia viszont a helyén maradt, nem próbálkozott. Kinn rekedt, 

mert túlságosan félt a felsüléstől!  

      Emellett nagyon megsértődött Lili Málnára, hogy az viszont bement 

és hónapokig nem állt vele szóba! 

 

            „A Fonogram Zenei Díjat, a művészi kivitelezésű aranyozott mikrofont, 

győztesek kapták, zenei teljesítményük elismeréseként, valamint egy életműdíj is 

átadásra került az eseményen, a díjátadót követő fogadáson és a Ballentine’s after 

party-n a zenészek, a sajtó képviselői, a többi meghívott együtt ünnepelt…” 

 

          Mire Lili Málna beérkezett, a díjátadás eseménye már megtörtént, 

sajnálta de nem sikerült látnia hogyan zajlott csak a befejező 

mozzanatait illetve a díjat csodálhatta meg az egyik díjazott kezében.  

Körülnézett, kiket talál odabent, hány csapattagot. Túl sokan ugyan nem 

voltak, de képviselték magukat itt is, 15-20 ember személyében.  

        Melegkajás volt a fogadás, amit szerettek, az is kedvező volt a 

számukra, hogy nem ültetéses rendben, hanem asztaloknál állva lehetett 

fogyasztani. Bajszos Vidor elképesztő módon föl tudta mindig púpozni  

a tányérjait, ráadásul össze nem illő ételekkel, rossz volt nézni.  

Mivel tudta, hogy barátok, ezért Lili Málna megemlítette neki, amit 

odakint látott, Apró Atanáz produkcióját.  
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– A Nemzeti Színház stúdiósa volt! 

– Tényleg?! 

– Atanáz már minden volt, csak akasztott ember nem! 

 

          Atanáznak egykor színészi ambíciói voltak, de volt sajtós, 

rádiós, rajzoló, idegenvezető, üzletvezető, kocsmáros, ki tudja még mi 

minden más! Aztán az emlegetett hamarosan megjelent, helyet foglalt 

mellettük, koccintott velük és elmesélte, hogy mit mondott akkor ott a 

pultnál: „Ki fogom rúgni a beosztottamat!”  

Azt vitte színre, hogy a titkárnője dolga lett volna, hogy őt beregisztrálja, 

amit valamilyen oknál fogva elmulasztott, így alakulhatott ki ez a roppant 

kellemetlen szituáció! Miután szépen eljátszotta kis jelenetét a Nemzeti 

Színház egykori stúdiósa, megnyílt előtte az út. Élethűen alakított, de a 

kora és az öltözéke alapján is hihetőnek tűnt a sztori! 

           Bajszos Vidor hasonlóképpen sétált be a Fonogram díjátadójára, 

fotósnak adta ki magát, aki beregisztrált ugyan de nem ment át a 

regisztrációja. Alap trükk volt ez a részükről amit sűrűn alkalmaztak és 

ami az esetek többségében működött.  

Lili Málna nem tudta volna ugyanezt előadni, ő ennél sokkal félénkebb 

volt. Egy rendkívül határozott fellépés kellett ehhez, egy jártasság, egy 

rutin, a hosszú évtizedek gyakorlatából adódó profizmus!  

A jól öltözöttség alapvető követelmény volt egy-egy ilyen szituációban, 

egy zakó, egy öltöny, egy nyakkendő nagymértékben megdobta  

a hazugságok elfogadhatóságát! 
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15. 

HÁROM ŐSRÉGI FÉRFI CSAPATTAG 

– „mind megéri a pénzét!” – 

 

 

               1./ APRÓ ATANÁZ, a nagyon fukar   

 

                   – Fizettél a ruhatárért? 

                   – NEEEM! 

                   – Hát, akkor hogy csináltad? 

                   – SAJTÓ!!! 

 

         Éppen a Budapesti Operettszínház egy igazán nagy rendezvénye 

zajlott, a Csárdáskirálynő 100 éves évfordulóját ünnepelték. 

Jelen volt – az amúgy a Mexikóban élő – Kálmán Yvonne, a darab 

szerzőjének tört magyarsággal beszélő lánya, sőt még Magyarország 

miniszterelnöke, Orbán Viktor is. 

           ÉS JELEN VOLT A CSAPAT!  

           Apró Atanáz a legfukarabbak közül való volt, aki a ruhatárban 

soha ki nem fizetett volna 200 forintot! De nem csak a pénzt sajnálta, 

hanem az információkat is, ő volt az, aki soha senkinek semmilyen 

programot nem mondott, végtelenül „púrolós” volt. Ha véletlenül mégis, 

akkor az vagy nagyon jelentéktelennek, vagy pedig téves infónak 

számított. 

          A kicsi és göcsörtös Atanáz tényleg sajtós volt, egyszer valamikor, 

egy párt sajtósa, de azok az idők már rég elmúltak! Viszont kicsinyesen 

közölte az Operettszínház ruhatárosával, hogy ő nem fizet, mert sajtós. 

A ruhatáros nézett egyet, majd pedig ráhagyta! LEGYEN ÍGY! 
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                2./ BAJSZOS VIDOR, az óvatos duhaj 

 

             – Mindig úgy beszélek, mintha lehallgatnának! 

             – Miért, lehallgatnak? 

             – NEM! De úgy beszélek! 

          Kifejezetten óvatos és megfontolt ember volt, nem beszélt bele 

csak úgy a nagyvilágba, vigyázott a szavaival. Igaz, hogy nem volt soha 

véleménye, de ő úgy tartotta, hogy legalább nem bánt meg senkit.  

Bár nem emiatt nem mondta ki amit gondolt, hanem hogy töretlenül 

folytathassa több évtizedes szélhámosi tevékenységét! 

          Aki tartalmas beszélgetésre vágyott, az nem őt választotta 

beszélgető partnerül, inkább csak az, aki időt töltően akart néhány 

mondatot váltani. Például az időjárásról! 

 

 

            3./ MOPSZLI ÚR, a telhetetlen ragadozó   

 

 

– Hmm! Mekkora kolbi! 

– A nap fénypontja! 

– Gyönyörűen dolgozol! 

– Várják a cikket! (…) Várják a cikket! 

 

       Szeptember volt, az OMÉK rendezvénye zajlott a Hungexpo 

területén.  

Ezen tevékenykedett a Mopszli úr és Mopszliné páros. Épp egy 

sikeres akción voltak túl, mikor összefutottak a Csiga Janó és 

Darabos Miska párossal.  
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Mivel a potyázó csapat tagjai imádtak kérkedni, ezért Mopszli úr 

egyből boldogan megmutatta nekik a szerzeményét. Egy 

szatyorba engedett bepillantást, amiben nagy rúd kolbászok 

voltak, vastagok és vékonyak is. A húsimádó Csiga Janó 

elismerően és irigykedően bólogatott.  

        Egyértelmű volt, hogy szerezte Mopszli úr azt a sok 

kolbászt, újságírónak adta ki magát és azt ígérte, hogy az 

újságjában jó reklámot fog csapni a terméknek illetve a cégnek. 

        Pedig azon kívül, hogy eldicsekedett vele, más reklámozásra 

nem számíthattak tőle! Csak önreklámozni tudott! Sosem volt 

újságíró, viszont egy évet ült már börtönben csalásért! 
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16. 

SPORTMAX AVATÓN KÉT SZEMTELEN ZENÉSZ 

– álneveken ál-újságírók – 

 

 

 

 

 

                    – Mért mondta, hogy „Sanyi”?  

                    – ??? 

                    – Nem tudja, hogy Janó vagy?! 

                    – PSSZT! Hallgass már! 

 

         A zenész-spion Csiga Janó régebben mindig „Sanyinak” hívatta 

magát, ezen a néven ismerték. Aztán váltott, mert már unta, hogy 

„Sanyizzák”. Egy nője a Zólyomi lépcső körzetében lakott, a férfinek 

megtetszett a név, sokszor adta meg a Zólyomi családnevet sajátjául. 

Egy időben a kedvenc neveit felváltva használta: Zólyomi Gábor volt 

vagy Császár Péter. Néha cifrázta is ezeket, dr. Zólyomi Gábor, illetve 

dr. Császár Péter lett belőle, és kiadta magát orvosnak, 

ügyvédnek, újságírónak! 

 

* * * 
 

         „Neves sportolók és közéleti személyiségek jelenlétében adta át Pokorni Zoltán 

polgármester Buda legnagyobb sportközpontját, a hegyvidéki Sportmaxot.  

A központ üzemeltetője az avatóünnepségen bejelentette: a megnyitó alkalmából 

támogatást adnak a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek." 

 

 

           „Az a baj, hogy a Janó mindig késik!" 

Valóban mindig sokat váratott magára, akár 20-30 perceket is! Ezzel már 

csapolta is a másik erejét, aztán útra keltek és ő egész úton azt mutatta 
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be, hogy mennyire rendes és jó! Látványosan vetette a kereszteket  

a templomoknál és nyomorult embereknél, mormolva hozzá egy kis 

imaszerűséget. Janó az álszenteskedésének csak bizonyos esetekben 

szabott határt, például ha egy koldus pénzt kért tőle. „Bocsánat, nincs 

pénz!” Templom perselybe se dobott be még soha öt forintot sem. Nem 

lett volna rá képes! 

 

          Igen, álszent volt, viszont sok programot tudott, tehát akit 

rendezvények érdekeltek, az nem járt rosszul vele. Miskának különösen 

szüksége volt rá, mert Csiga Janó nélkül alig jutott volna igényesebb 

rendezvények közelébe, (számítógépet nem tudott jól használni, nem 

tudott rákeresni semmire). El kellett tűrnie sok mindent Janótól és mivel 

ezt megtette, sok időn keresztül jártak együtt különféle helyekre. 

Mivel régi ismerősök voltak a zeneiparból, ebből adódóan Darabos 

Miska és Csiga Janó megértették egymást. Annak ellenére, hogy előbbi 

volt az idősebb, mégis utóbbi volt a vezér mert ő volt a bátrabb és 

kezdeményezőbb. Miska időnként úgy emlegette: „a főnök úr".  

 

* * * 

 

         Párosuk egyik legkedvesebb közös élménye, a Hegyvidéki 

Sportmax „nyitójához” fűződött. A bejutás folyamatában Miska nem vett 

részt, ami jellemző volt rá, helyette passzívan odakint várakozott. Ha 

rajta múlt volna még csak nem is kísérleteznek!  

        Csiga Janó „dolgozott" csak, az alap trükköt alkalmazva odament a 

beléptető hostess lányokhoz és kerestette a sajtólistán a nevét, mikor ott 

nem találták ő nagyon csodálkozott majd sajnálkozott, hogy a 

regisztráció nem ment át, arra kérte a lányokat, hogy utólag regisztrálják 

be őt és „a sajtós kollégáját”. Meggyőzően és határozottan intézkedett 

és a lányok engedékenyek is voltak, máris mehetett volna befelé ha  

 a kint várakozó Miskáért nem kellett volna kisietnie. 

 

          Mire azonban ketten visszatértek, addigra megváltozott a felállás, 

egy szervezőnő azzal fogadta őket, hogy mégsem mehetnek be, mert a 

sajtósoknak előre kellett akkreditálniuk! „NAGYON SAJNÁLOM URAIM!" 
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          És akkor Csiga Janó kezdhette az egészet elölről, meg kellett 

puhítania a főnökasszonyt is. Sikerült mert nagyon akarta és a 

"sajtómunkatársak" végre bemehettek a nyitó bulira, ami elmondásuk 

szerint hatalmasra sikerült, volt ott minden amit szem-száj 

megkívánhatott, "csévés" meleg kaják több szinten és 

nagy mennyiségben, szökőkútból folyt a sok pezsgő és csokoládé, 

hatalmas poharakban jóféle konyakok, sőt még szivarok is voltak. Ha 

egy pohár bort kértek, egyből egy palackkal nyomtak a kezükbe. Amíg 

lehetett ott maradtak, hajnalig ettek-ittak, szivaroztak, nézelődtek, 

ámultak a bőségen. 

 

 

                 – Honnan van erre ennyi pénz? 

                 – Nem tudni mi van a háttérben!  

 

 

          „A nettó négymilliárd forintba kerülő, teljes egészében a hegyvidéki polgárok 
pénzéből készült sportközpont az önkormányzat legnagyobb vállalkozása – 
hangsúlyozta a kerület polgármestere az új Sportmax avatóünnepségén." 

 

 

        Csak éppen ajándékot nem kaptak a vendégek, Pokorni Zoltán azt 

mondta, hogy a gazdasági válságra tekintettel nincs ajándék. Ez volt az 

egyedüli csalódás a két ál-újságíró számára, amúgy kifejezetten 

elégedettek voltak! 

 

         Későbbiekben a Sportmax sokat hallatott magáról, az építtetők 

vagy az építők rossz munkát végeztek, emiatt a sportlétesítményt 

többször majdnem bezárták arra hivatkozva, hogy veszélyes a 

használata és állandó problémák övezték működését. Hol a szauna nem 

üzemelt, hol az infrakabint nem lehetett használni, hol a csempék 

potyogtak le a gőzfürdőben, hol ezzel, hol azzal volt probléma!  

         De hogy a megnyitója pompásra sikeredett, annak a két zenész úr 

volt a megmondhatója! 
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17. 

JANÓ HÍVATLANUL PUTYIN FOGADÁSÁN 

– szeretőit kápráztatta a történettel – 

 

 

 

       A zenész-spion Csiga Janó, magas volt és folyton telefonált, vagy 

csak úgy tett mintha épp telefonált volna. Ha sikerült bejutnia valahova,  

– gyakran ezt a bizonyos telefonálást imitálva –, első dolga volt 

megvizsgálni a „lényegi részt”, az ételeket, italokat, alkalomadtán az 

ajándékokat. 

       Miközben nagy léptekkel, fülén telefonnal fölmérte a terepet  

a Hagyományok Házában, illetve ránézett egy adott eseményre, 

Nagyvalag Vilmával találkozott össze, aki pont ugyanezt csinálta. Majd 

úgy döntöttek, hogy kiülnek együtt az I. kerületi Corvin térre, az 

épület előtt fogják kivárni a konferencia ebédszünetét. 

         Nagyvalag Vilmának sokáig „Érték a mérték!” volt a jelmondata. 

Aztán egyre inkább mértéktelenné vált ráadásul egyre több 

mindenben! Túl sok programon jelent meg, túl sokat pakolt, túl sokszor 

adta ki magát újságírónak a szimpla háziasszony. Talán a mindent 

eltűrő, bamba férje tette ily elbizakodottá, úgy hitte neki minden ingyen 

van és neki mindent szabad! 

Vilma és Csiga Janó odakint ücsörögtek a Corvin téren egy padon. Majd 

jött és melléjük telepedett a túl harsány és túl határozott Fehér-Patkány 

Éva. Utóbbi tanítónőként dolgozott korábban, majd férje halála után 

átvedlett és az egyik legvérmesebb ál-újságíróvá lett. 

 

           A két nő – Nagyvalag Vilma és Fehér-Patkány Éva – 

középszerűek, jól szituáltak, gátlástalanok, ravaszak és mohók voltak. 

Egyikük sem volt rászorulva a potyázásra, nem voltak megélhetésiek, de 

ők nap, mint nap alászálltak, szemet szúróan mindenütt jelen voltak, 

sajtótájékoztatókon, konferenciákon, díjátadókon, divatbemutatókon, 

fesztiválokon és más rendezvényen tüsténkedtek egyesült erővel. 

Sajtótájékoztatón gyakran lehetett ajándékokat kapni, ők fejenként akár 

4-5 fő számára kikészített ajándékot is elvittek, nem voltak 

szégyenlősek! Bevett technikájuk szerint a fogadásokon előbb  
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a pakolásra mentek rá. „A gyermekemnek viszem!” Néha ilyen 

kenetteljes szöveggel, mert úgy hitték, hogy akkor az más. Miután  

a pakolással végeztek és a táskájuk már megtelt, ezután kezdték el 

megtömni telhetetlen nagy bendőjüket. 

Szeretőihez hasonlóan, pont ugyanilyen bendője volt Csiga Janónak is, 

nagyon tudta tömni magát, ki is gömbölyödött alaposan a hasa!  

 

            Tehát, hármasban ücsörögtek odakint a Corvin téren. A férfi 

nagyon ki akart tenni magáért, és hogy szórakoztassa szeretőit, 

a legnagyobb trófeájáról beszélt, addigi csúcsteljesítményét elevenítette 

föl nekik, amikor 2006. február 28-án Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ült 

egy teremben, részt vett a tiszteletére rendezett fogadáson.  

Többször előadta ezt már és sokan hallhatták tőle, de ilyen áhítattal 

kevesen figyelték, a nők áhítattal csüngtek a náluk fiatalabb férfi minden 

szaván. Csiga Janó bedobta magát a kápráztatásba! 

 

           Története szerint a Putyin elnök tiszteletére adott fogadás a 

Szépművészeti Múzeumban egy hatalmas nagy buli volt. Rajta kívül 

senki nem képviselte a csapatot, senki nem merte megkockáztatni, ő volt 

az egyedüli aki bepróbálkozott! 

  

             „Sólyom László és Gyurcsány Ferenc kedd este díszvacsorát ad az orosz 

vendég tiszteletére a Szépművészeti Múzeumban. 

Szerdán Putyin elnök megkoszorúzza a Magyar Hősök Emlékművét és a Szovjet 

Hősök Emlékművét, majd a Magyar Nemzeti Múzeumban részt vesz a sárospataki 

református kollégiumnak az Oroszországtól egy hete visszakapott köteteit 

bemutató kiállítás megnyitóján. A látogatás azzal zárul, hogy Gyurcsány Ferenc 

otthonában látja ebédre vendégül Putyin elnököt, aki Budapestről Prágába utazik 

tovább, ugyancsak kétnapos vizitre."  

  

           Oroszul beszélő diplomaták, üzletemberek és papok voltak a 

helyszínen, Csiga Janó csak angolul beszélt, viszont rendkívül 

simulékony volt a modora, be tudott azonosulni és együtt tudott 

hömpölyögni a tömeggel. Egy 10-15 fős papi gárdához csatlakozott be, 
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akik szerencsére nem akartak vele társalogni, megelégedtek azzal, hogy 

rámosolyogtak. Óriási volt a védőőrizet az állami fogadáson! Csiga Janó 

azt mondta, ha fölfigyeltek volna rá, ha a biztonságiak vagy bárki 

kiszúrja, az nagyon gázos lett volna, mert esetleg terroristaként 

vagy merénylőként egyből lekapcsolták volna és elviszik. – Óh, jaj! – 

szörnyülködtek a hölgyek ennél a résznél. 

Csiga Janó számára szörnyen hosszúnak tűnt a Szépművészeti 

Múzeum belsejébe vezető rövid út, mert nagyon lassan haladt a 

beléptetés, ám végül is sikerült becsusszannia a rendkívül elegáns 

fogadásra. Kellett pár pohár vodkát elfogyasztania ahhoz, hogy 

felengedjen benne a magasfeszültség!  

  

A két szeretőnek, Nagyvalag Vilmának és Fehér-Patkány Évának 

kifejezetten tetszett a sztori, és az is, ahogy a férfi előadta nekik, igen jó 

hallgatóságnak bizonyultak! Aztán elérkezett az odabent zajló 

konferencia ebédideje, mire ők hármasban befáradtak a Budai 

Vigadóba megebédelni. És megint csak elégedettek lehettek, mert nem 

szendvicses, hanem meleg kajás volt a fogadás! A három nagybendő, 

megint csurig megtelhetett!  

Nagyon tudtak ezek enni!  

Frankó Tivadar egyszer azt mondta róluk, hogy étvágytalan 

embereknek kéne őket nézniük, mert azonnal étvágyuk támadna, de 

még egy éhségsztrájkot folytató sem bírna magával, őket látván azonnal 

berekesztené az ellenállást és sietve kajálni menne! 
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18. 

GOURMET FESZTIVÁLON 

– megkeresték a bejutásukat biztosító rést – 

 

 

 „Idén ismét megrendezésre kerül a három éve megújult Gourmet Fesztivál. A lassan 

egy évtizede fejlődésnek indult, és ma már virágzó hazai gasztronómia 

esszenciájának számító eseményre 2015. május 21.-24 között kerül sor  

a Millenárison, ahol a szervező Sziget Kft. ismét egy időben és egy helyen vonultatja 

fel Magyarország legjobb éttermeit, borászatait és kézműves élelmiszer 

termékeit." 

 

          Négyen nézelődtek a Millenárison, a Gourmet Fesztivál bejárata 

előtt, négy programista. Egyikük a pénztár előtt ácsorgott, hárman pedig 

ültek egy piros padon. Közülük csak Pisti Gyereknek volt karszalagja, 

amihez egy szervezőtől jutott. Mutogatta is büszkén, emiatt nem 

odabent, a fesztivál területén volt, hanem inkább kint ült a többiekkel, 

hogy dicsekedhessen. Ezt fokozva elmondta azt is, hogy augusztusban 

majd a Sziget fesztiválra is ingyen megy majd be, ugyanennek a 

szervezőnek a révén!  

Pisti Gyerek kissé lökött volt és leszázalékolt, időnként celebek vagy 

szervezők szánták meg és kapott tőlük kegyeket, jelen esetben egy 

belépőt a Gourmet Fesztiválra. Ő ezt épp arra használta, hogy 

szétkínozza vele az ismerőseit! 

        A mellette ülők, egy bajszos férfi és egy szőke nő egyre jobban 

szenvedett már tőle, elviselhetetlen volt számukra az öntelt dumát 

hallgatni, ráadásul szörnyen meleg is volt. Szőke Nő türelmetlenül azt 

mondta neki: „AKKOR MENJÉL BE!" De a büszkélkedő Pisti Gyereknek 

esze ágában se volt bemenni, ült ott tovább velük mert élvezte, ahogy 

azok ott senyvedtek és irigykedtek rá. Szőke Nő váltott a hangnemen és 

kedvesen megkérdezte tőle: 

  

                 – Nem adnád kölcsön a szalagot? 

                 – Nem lehet leszedni! És még vissza is akarok menni! 
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          Hát, persze hogy nem adta, de nem is ment el! 

          Ültek ott tovább a piros padon, nézték árgus szemekkel a 

bejáratot. Kilátástalannak tűnt a bejutásuk, kimunkált testű, nagydarab 

biztonságiak álltak ott egyenruhában, hárman-négyen lehettek, fölnyírt 

hajjal, kifejezetten megvizsgálták a belépők karszalagjának valódiságát, 

nem volt pardon! Hogy rajtuk keresztül valahogy becsusszanhatnak, az 

meg sem fordult egyikük fejében sem. De akkor mi lesz? Ezt 

latolgatták miközben folyton bezavarta őket az önelégült 

padszomszédjuk: Pisti Gyerek, nem lehetett tőle gondolkozni és 

elzavarni sem tudták.  

         Szőke Nő egészen addig csak a bejáratot szemlélte, de Bajszos 

Férfi tovább vezette a tekintetét és fölhívta a figyelmét arra, hogy a 

bejáratnál álló biztonságiakon túl is van valaki, kevéssel odébb egy 

"figyelő ember" nézelődik. „Borzalom!” Sajnos, el kellett ismerniük, hogy 

tényleg komoly biztonsági intézkedések voltak!  

  

           „Paprikás is, csirke is, de nem paprikás csirke, mi az? Nem más, mint az 

egészben sült fokhagymás csirkemell, csípős-mézes pirított paprikaraguval. Bede 

Róbert pikáns receptjében több van, mint egy hagyományos paprikás csirkében, és 

ezt a közönség is bátran tesztelheti majd!" 

  

– Na jól van, nem bírom tovább, elmentem! 

– VÁRJÁL! 

 

Szőke Nő egyre türelmetlenebbé vált, egyre jobban szenvedett, 

már mindegyiküket faképnél akarta hagyni, elege lett! Hirtelen fölugrott  

a piros padról, de Bajszos Férfi azon nyomban leállította. Ezt követően 

ketten odamentek az alacsony termetű csapattaghoz, a pénztárnál 

ácsorgó Apró Atanázhoz és megkérdezték tőle, hogy mi a helyzet. 

Atanáz azt mondta, hogy várja Nőcsábászt, aki talán majd beviszi őt a 

Gourmet-ra. Miután elbúcsúztak tőle, útra keltek, elindultak szerencsét 

próbálni. Pisti Gyereket szóra se méltatták!Egy kis rést indultak keresni, 

ahol bejuthatnak majd a fesztivál területére. 
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       Kimentek a Millenáris főbejárata elé, ahonnan Szőke Nő jobbra 

akarta volna körbejárni a területet, (a fesztivál elkerített részét), Bajszos 

Férfi viszont balról, azt mondta: „Óra járásával ellentétesen kell!" Szőke 

Nő nem értett egyet vele, szerinte óra járásával megegyező irányba 

kellett volna de a férfi döntése volt a meghatározó, így elindultak óra 

járásával ellentétesen. 

        Aztán csak mentek és mentek, nagy területről volt szó, meleg is 

volt, nehezükre esett, de akkor is gyalogoltak szívósan, keresték  

A RÉST. Elértek az út feléhez, de még nem találtak rá, mentek hát 

tovább. 

Lerótták már a kör háromnegyed részét, pár lépésnyire a Lövőház utcai 

EU központtól, a fesztivál egyik kapujához érkeztek. Egy őr állt ott, aki 

kérdezés nélkül mondta nekik azt, amit túlságosan lehangoló volt 

hallaniuk: „Fáradjanak az elülső bejárathoz, ott lehet jegyeket vásárolni!” 

          Vagyis, menjenek vissza oda ahonnan jöttek és vegyenek 

jegyeket! „JAJ!” Hát, ez aztán igazán rosszul esett nekik, ezt akarták 

volna a legkevésbé hallani, de mi mást tehettek volna, megköszönték az 

információt. És persze folytatták tovább az útjukat, óra járásával 

ellentétes irányban! Keresték az ő kis résüket, ahol majd bejuthatnak. Ez 

egyre fárasztóbbá vált, alaposan kimerültek a nagy melegben. 

          A nagy kör utolsó negyedében, követve az elkerített rész 

nyomvonalát egy zöld parkkal övezett játszótérhez érkeztek, itt Szőke Nő 

meglátta az áhított RÉST! Alig merte elhinni, hogy ennyire szabad 

belépésük lesz, a kerítés egy helyen „gyönyörűen” nyitva állt. Mégsem  

ő hanem a Bajszos Férfi volt aki megszólalt:      

                                                                      

                 – Nézd milyen Vár van ott! 

                 – Szerintem az inkább egy Erőd! 

 

           Bajszos Férfi szerint játékvár, Szőke Nő szerint játékerőd volt a 

játszón, valójában nem érdekelte őket, de beszéltek róla. Szőke Nő azt 

hitte, Bajszos Férfi is rálátott a kiskapura és azért beszél mellé, mert két 

tizenéves fiú állt nem messze tőlük és őket figyelte. Egyikük, egy szőke 

hajú, föllépett egy kis emelkedőre, onnan szemrevételezte félszegen  
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a párt. Szőke Nő közölte a Férfivel, hogy szerinte az inkább egy erőd, 

közben azt remélte, hogy a két fiú távozik vagy legalább is nem néznek 

úgy! Érdekes módon ezek a fiúk azonban nem tágítottak, sőt 

közelítettek, a világosbarna hajú fiú mintha akart volna mondani valamit, 

de bátortalan volt mindkettő. Miután Szőke Nő és Bajszos Férfi 

letárgyalták a játszóteret, nem volt mit tenni, ők is el kezdték nézni  

a Fiúkat. És akkor végre megszólalt az egyik fiú, az emelkedőn álló,  

a szőke hajú, rámutatva kezével arra a bizonyos résre: 

 

– Nem akarnak ingyen és bérmentve bemenni? Amúgy 5000 forint! 

– JAA??!! Nem is gondoltunk rá! De ha már így mondod! KÖSZI! 

Aranyos vagy! 

 

     Miközben a szőke fiú rámutatott kezével a kiskapura, a barna 

mosolygott rájuk mögüle. Igazán szívélyes invitálás volt, a felnőttek egy 

pillanatig sem kérették magukat!      

 

      Valószínűleg arról volt szó, hogy ezek a Fiúk tényleg csak játszani 

mentek le a játszótér előtti parkba, vagy beszélgetni, vagy csellengeni, 

aztán észrevették az őrizetlenül hagyott bejárási lehetőséget a Gourmet 

Fesztivál területére. Szívesen bementek volna, viszont elijesztette őket 

valami belső tiltás, hogy nem szabad, nem lehet, TILOS az nekik, (nem 

rossz Fiúk voltak, hanem helyesek, rendesek). És akkor érkeztek oda a 

felnőttek, akik ha úgy döntenek, hogy be lehet menni, akkor majd ők is 

mennek utánuk. Ügyesek voltak, előre küldték a felnőtteket!  

      A rövid beszélgetés után csönd lett, a két felnőtt elindult a kerítés 

mentén, és pillanatokon belül átjutott a résen. A Fiúk teljes odaadással 

figyelték őket, mintha csak ők mentek volna ott. Odabentről a felnőttek 

visszaintettek nekik, mire ők is magasra tartották a kezüket, saját 

sikerüknek könyvelték el a felnőttek bejutását.  

 

         „Az egész fesztivál talán legegzotikusabb fogását a Corinthia hozta el: a 

crocoroll, vagyis krokodiltekercs alapanyaga Ausztráliából érkezik, a hús mellé 

chilis, lime-os, citromfüves, korianderes, indonéz kókuszmártás kerül kísérőnek." 
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        A Fesztivál területén különféle bemutatókkal szórakoztatták a 

nagyérdemű közönséget, például osztrigák fölnyitásával és 

tálalásával. Odabent nagy forgatag fogadta Szőke Nőt és Bajszos Férfit, 

a standoknál emberek vásároltak, fogyasztottak, úgy tűnt jól érzik 

magukat, bár az árak eléggé borsosak voltak és alapvetően minden 

fizetős volt, elenyészően kevés helyen volt ingyenes kóstoltatás. 

 

          „Az időjárás sajnos kicsit rányomta a bélyegét a kezdésre, de a Millenáris 

kioszkjai a hétvégére már felkészülten várják vendégeiket: felhős égbolt alatt, de 

mégis felhőtlenül kóstolgathatunk. A fesztivál nem olcsó mulatság, viszont 

megízlelhetjük Magyarország top éttermeinek külön erre az alkalomra 

megálmodott fogásait. Nemcsak az idén középpontba állított paprikás csirkék 

között tobzódhatunk, hanem számos, talán sosem látott-kóstolt különlegességgel is 

megismerkedhetünk, ha pénztárcánk és kapacitásunk engedi. Gumicsizma, 

esőkabát, esernyő javallott." 

  

         Mire a felnőttek megfeledkeztek a Fiúkról, azok ismét előkerültek, 

odabent találkoztak össze velük a fesztivál területén. Barátságosan 

üdvözölt mindenki mindenkit.  

          Ellenben a Pisti Gyerek amikor meglátta a párost, nagy csalódás 

rít le az arcáról, hogy mélységesen sajnálta, hogy azok is 

bejutottak akiket odakint cukkolt a karszalagjával, odalett nagy öröme. 

Akkor viszont a Szőke Nőn és a Bajszos Férfin volt a sor, hogy élvezzék 

a helyzetet, kicsit elszórakoztak vele, majd kételyek közt magára 

hagyták. Csak azért tehették ezt meg, mert hosszú ujjú ingben volt 

mindkettő, ami alatt akár karszalag is lehetett volna! Elhitették Pisti 

Gyerekkel, hogy nekik is van karszalagjuk! 

  

– HOGY JÖTTETEK BE? 

– Egy menő pasitól kaptunk szalagokat! 

– KITŐL?? 

– Azt nem mondhatjuk meg! 

– Attól, akitől én is kaptam?! 

– IGEN, IGEN! Az lehet! De nem árulhatjuk el! 
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        Szőke Nő és Bajszos Férfi három napig járt be a fesztivál területére 

azon a bizonyos nem is olyan kis RÉSEN. Megbeszélték egymás közt, 

hogy nem fognak szólni erről másoknak, (hasonszőrű ismerőseiknek). 

Azért nem, hogy ne legyen feltűnő, ne kezdődjön meg ott egy kisebb 

fajta népvándorlás, ami azt eredményezheti, hogy a féltett RÉS, egyszer 

csak eltűnik. 

        A Gourmet Fesztivál rendezvénye, egy hagyományosan ismétlődő 

májusi esemény volt. A következő év májusában ez a RÉS ugyanúgy, 

ugyanott megvolt!  
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19. 

A NEMZETI VÁGTA VIPJE 

– évente szeptemberben meglátogatták – 

  

       – Itt szeretnék kimenni! 

       – ??? 

       – Erre van a kocsim! 

       – NA JÓ! De vissza itt már nem jön! 

       – BIZTOS? 

       – Igen, mert aztán engem vonnak felelősségre! 

       – JÓL VAN! Ne is engedjen be senkit, hogy ne legyen baj! 

 

„Nemzeti Vágta 2017. szeptember 15-17. - Budapest, Hősök tere / Szédületes 

galoppverseny, OTP Bank Jótékonysági Sztárfutam, eszem-iszom, dínom-dánom 

Budapest szívében a Hősök terén / 2017. szeptember 15 és 17. között 10. jubileumát 

ünnepli a Nemzeti Vágta. A színes programok, szédületes versenyek mellett igazi 

születésnapi hangulat, az ország legnagyobb táncháza várja a látogatókat.  

A történelmi hangulatú lovasversenyre az indulók heteken, hónapokon át készülnek 

lovukkal, lovasukkal és azokkal a helyi jellegzetes tárgyakkal, étkekkel, 

hagyományokkal, amelyeket az 56-osok terén felállított Vágta Korzón mutatnak be 

országnak-világnak. Az Országkonyhán megkóstolhatjuk a vidék jellegzetes magyar 

ételeit, sőt finom pálinkáit, borait is, ami idén különleges születésnapi ízekkel bővül. 

A különleges összetételű homokpályán a közel 100 induló település lovai és lovasai 

vágtáznak a gyönyörű vándordíjért, az 1840-es évekből való huszárszablyáért és az 

5 milliós fődíjért. / Szombaton az ünnepélyes megnyitó a Nemzeti Vágta több száz 

résztvevőjének grandiózus felvonulásával kezdődik. / Jegyárak: 4000 Ft 15000 Ft" 

  

         Frankó Tivadar azok közül való volt, akiket lenyűgöztek a lovak! 

Bár kicsinek találta a versenyek számára a Hősök terét, és sajnálta  

a lovakat, hogy ott kell körbe-körbe futniuk, de hát, ez volt! 
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         Ingyen szeretett volna bejutni a 10. Nemzeti Vágtára, ennek is  

a VIP-jébe. Előkészült rá, vitt otthonról egy nagy kokárdát, amit  

a zakó zsebébe süllyesztett, valamint különféle színű karszalagokat, 

aztán útra kelt. Hogy akklimatizálódjon az eseményekhez, az 

Oktogontól gyalogolt a Hősök teréig. Útközben rengeteg stand volt és 

nagy tömeg, autóforgalom viszont semmi, az Autómentes Hétvége 

miatt. Mendegélt az Andrássy úton, nézelődött és figyelt. Egyik standnál, 

– a Hősök teréhez már nagyon közel, - volt egy fiatal hölgy, akinek  

a kezén Vágtás karszalag volt, világos lila. 

          Tivadar egyből odament, bevonzotta a szalag. Ennél a standnál 

pálinka kóstoltatás volt és falatkákat is adtak ráadásul kedvesek is voltak 

a hölgyek. Tivadar elidőzött ott, kortyolt egy kis pálinkát, bekapott hozzá 

egy falatot. Aztán egy példány Házi Áldást is a kezébe nyomtak: Hol hit, 

ott szeretet, / Hol szeretet, ott béke, / Hol béke, ott Isten, / Hol Isten, ott 

szükség nincsen. 

         Tetszett neki ez is, elolvasta és elrakta a zsebébe. Aztán mielőtt 

teljesen kiesett volna abból, hogy miért is ment oda, gyorsan lekérdezte 

a fiatal hölgyet, hogy milyen karszalag van rajta. Ő azt mondta, hogy 

ezzel lehet bemenni a futamokat nézni. 

 

– De nem VIP? 

– Nem, sima karszalag, amit vásárolni lehetett. 

– Hogy a VIP milyen színű, azt tudja? 

– A VIP az arany színű és egy olyan kokárda, mint amilyen a lovakon 

van! 

– Áhh! Köszönöm szépen! Minden jót! 

 

        Megérkezett a Hősök teréhez és a Műcsarnok felé vette az irányt 

méghozzá a VIP bejárat elé, ahol megfigyelést tartott. Egy odakint 

cigarettázó VIP vendégen meglátta, hogy mire lenne szüksége a  

bejutáshoz. Az igazi VIP vendégen arany-fehér színű nagy kokárda volt 

és egy piros színű karszalag, fekete vágtás felirattal. Tivadarnak egyik 

sem volt! 
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       Kicsit félrevonult és előszedett a zsebéből egy sima piros 

karszalagot. Nagyon figyelt a műveletre, hogy szépen tegye föl. Ekkor 

megzavarta őt, az orosz Irina Manipulativa okvetetlenkedő telefon 

hívása. Beszélt gyorsan Irinával, aztán folytatta a műveletet. Feltett 

magára egy sima piros karszalagot, majd kitűzött a zakójára egy nagy 

kokárdát is. Ez viszont nem arany-fehér hanem piros-fehér-zöld volt!  

„Na mindegy, majd csak lesz valami!" 

      Nagyon összpontosított, hogy minden jól sikerüljön, tudta, hogy 

apróságokon múlik a bejutása. Jól kihúzta a hátát, színleg 

határozottságot mutatott, így lépdelt a szűk méretű VIP bejárat felé ahol 

két biztonsági őr állt. Úgy érezte minden rendben lesz! És akkor, valaki 

elkezdte őt a nevén szólongatni: 

 

           – TIVADAR! TIVADAR! TIVADAR! 

           – Hát, ez nem lehet igaz! 

 

       A Pisti Gyerek szólongatta őt, akinek gyakran volt az a taktikája, 

hogy ráakaszkodott másokra, bekunyerálta magát. Népszerű emberek 

sajnálták meg a kedves bolondot, például Gerendai Károlytól 

is kapott már jegyet, de Papadimitru Athinától is. 

       A potyázók is gyakran bevitték, Tivadar is vitte már be őt, de ez 

most igazán nem az a pillanat volt. Ahogy odafordult volna hozzá, vagy 

csak köszön neki, egyből gyanússá válik, jobban megnézik az őrök és 

máris kint reked.  

 

 „(…) 16:00-16:10 KINCSEM+ Fogatvágta – 1. Előfutam 

16:20-18:05 Nemzeti Vágta – Előfutamok: 7. – 12. Előfutam 

17:05-17:20 Örömtánc Vágta Tánccsoport – Vágta Korzó; Országkonyha 

18:10-18:20 OTP Bank Jótékonysági Sztárfutam 

18:20-18:30 OMÉK szüreti felvonulás 

18:30-18:40 ADRENALIN Kocsitoló verseny – Előfutam 

18:40-18:50 KINCSEM+ Fogatvágta – 2. Előfutam 

19:15 az Ország Táncháza – az ország legjobb lovas táncosai 

20:15 Hortobágyi Méneshajtás 

20:30 Tüzes Vágta” 
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      Pisti Gyerek szintén a bejárathoz közel állt. Rosszul öltözött volt, 

rossz fogakkal, előnytelen külsejű, szemlátomást kicsit kattant. És csak 

mondikálta tovább a magáét: "Tivadar, vigyél be engem is!" Tivadar 

szenvedett és már nem volt benne biztos, hogy bejuthat. Pisti Gyereket 

sem akarta megbántani, de nem is figyelhetett oda rá, ami 

komoly megpróbáltatást jelentett a számára. Valahogy üdvözlésként 

pislantott rá egyet a szemével és mintha nem ismerte volna, úgy is 

csinált. Nagyot köszönt viszont az őröknek, "Jó napot kívánok!" és 

kötelességtudóan bemutatta a zakó ujja alól kikandikáló piros álszalagot 

mire az őrök beengedték. A megkönnyebbült sóhaj még mindig váratott 

magára, mert egy újabb zsilip és egy újabb biztonsági őr várta. Ezen is 

átjutott. Bent volt!  

  

        Szerette ennek a rendezvénynek a hangulatát illetve a VIP-jét. Bár 

itt a kaja kuponra ment, ennek ellenére tudott enni sztrapacskát. Volt 

lángos is, de ahhoz nem jutott hozzá. Az italokat, a sört, ásványvizet, 

bort és pálinkát ingyen és korlátlanul lehetett a VIP-ben fogyasztani. 

A csapatból kevesen jártak a Vágtára de akik jártak, azok lassan mind 

beszivárogtak, ki így, ki úgy. 

 

                     – Volt pofád ezzel bejönni? 

                     – IGEN!!! 

 

        Csiga Janó érkezett a VIP-be és beszélgettek Tivadarral. Szinte 

elkerülhetetlen volt a társaságukban, hogy ne kezdjék el firtatni egymás 

belógását. Néha szavak nélkül is levették egymásról, hogy történt. 

Tivadar látta, hogy Csiga Janón is piros-fehér-zöld kokárda volt, (bár 

nem a 10 éves felirattal, mint neki, hanem egy régi változat, egy régebbi 

sajtótájékoztatóról). Ezt még elnézte szó nélkül, de mikor meglátta azt  

a koszhadt, régi, láthatóan többször használt fehér karszalagot Csiga 

kezén, akkor kitört belőle a kérdés: Volt pofád ezzel bejönni? Csiga egy 

rá jellemző, alattomos mosollyal erősítette meg a válaszát. 
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      Ennél jobban csak akkor csodálkozott el Frankó Tivadar, mikor észre 

vette, hogy a hátsó fertályon, a Műcsarnok oldalánál gyakorlatilag az 

jöhetett be a VIP-be aki csak akar! „Hogy lehet ez?” A hátsó bejárat 

tárva-nyitva állt, akadálytalanul lehetett közlekedni, őröknek nyoma sem 

volt. Alig akarta elhinni, hogy ennyire őrizetlenül hagyták ezt a területet a 

valtonosok, (akiktől a potyázók alapvetően tartottak). Hát, ez hihetetlen! 

 

        Tivadar ezt annyira nem akarta elhinni, hogy ki-be járkált azon a 

részen. Kicsit sétált kint a Felvonulás téren a töménytelenül sok árus 

bodegájánál a nagyon nagy nyüzsgésben a „népek" között, majd 

innen visszasétált az elvileg elkerített és bevédett VIP-be, ahol szintén 

nyüzsgés volt csak egészen más jellegű. Aztán ott maradt, nem járkált 

tovább, leült és meditálgatott.  

 

„Basszus! Ha én ezt tudom!" Megállapította magában, hogy hátul kellett 

volna bejönnie! A tömény stressz helyett úri módon besétálhatott volna, 

a félkegyelmű Pisti Gyerek nem zavarta volna meg! Mért nem járta körül 

a területet? Mért ragaszkodott ő annyira ahhoz, hogy elöl jöjjön be?  

„Ne ragaszkodjunk semmihez, ahhoz se, hogy ne ragaszkodjunk 

semmihez!" Valami ilyesmit tanult a Buddhista Főiskolán, (amit ő nem 

végzett el)! Vagy inkább úgy volt, hogy: „Ne ragaszkodjunk semmihez, 

ahhoz se, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy ne ragaszkodjunk 

semmihez?” Kezdett belekavarodni! Már minden baja kezdett lenni, 

sürgősen társaságra vágyott, szívesen elmondta volna a többieknek mit 

tapasztalt, ehelyett újabb fura dolgoknak lehetett szem tanúja. 

 

        Úgy kezdődött, hogy Csiga Janó egy jó nagyot beköszönt Mága 

Zoltán hegedűművésznek, aki mosolyogva visszaköszönt neki, látszott 

hogy ismerték egymást. Mága Zoltán megnézte kivel van Csiga Janó, és 

az őt szolgai módon követő Mercit is üdvözölte. Ennyi történt, aztán 

Mága Zoltán ment is tovább és a Lázár testvérek közül a hosszabb 

szőke hajúval kezdett el társalogni. 

         A zenész-spion Csiga Janóból pedig ezután kitört az állat, előbb 

játékosan pofozgatni kezdte Mercit, később keményen nyakon ragadta, 

hátulról magához lapította és egyre szorította a nyakát. Elengedte majd 

újra kezdte, még erősebben nyomta a gigáját, az a szerencsétlen már 

majd megfulladt. Kiszabadulni a szorításból nem volt képes, még hangot 
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adni sem! Utolsó erejével beleharapott Csiga Janó alkarjába, mire az 

rögtön elengedte, majd kényeskedve fájlalni kezdte a karját. Merci 

hörgött. 

            „Na jól van, sziasztok!" Az óvatos, konszolidált, stabil 

munkahellyel rendelkező csapattag, Bajszos Vidor a jelenet után úgy 

döntött, hogy távozik. Igaza is volt, mert csak súlyosbodtak a dolgok. 

Csiga Janó fölkapta azt két elegáns, hosszú ernyőt, amit Maceszék 

nyúltak le. (Ezeket igazi VIP vendégek hagyták őrizetlenül a területen, és 

Maceszék begyűjtötték, majd Csiga Janónak ajándékozták.) Janó teljes 

erővel belevágta az ernyők hegyes végét a rémült Merci bal mellébe, 

pont a szíve fölé. 

         Ezt már Frankó Tivadar sem bírta! Nehogy beleavatkozzon, inkább 

elindult kifelé, a VIP hátsó kapuja felé irányította a lépteit, ahol korábban 

szabadon lehetett ki-be járkálni, mint mágnes, bevonzotta a rész.  

„De hoppá!” Már bevédték, egy női biztonsági őrt állítottak oda, aki 

zordan őrizte a kaput. A nő nagyon feszültnek látszott, kezdetben 

csúnyán nézett és kifejezetten mogorva volt.  

  

– Itt szeretnék kimenni! 

– ??? 

– Erre van a kocsim! 

– NA JÓ! De vissza itt már nem jön! 

– BIZTOS? 

– Igen, mert aztán engem vonnak felelősségre! 

– JÓL VAN! Ne is engedjen be senkit, hogy ne legyen baj! 

 

       Tivadarnak nem volt kocsija, de valamire hivatkoznia  kellett, hogy 

kimehessen ott hátul, már csak kíváncsiságból is. A lófarkas, valtonos nő 

előbb bekeményített, majd meglágyult és kifakadt, ebből Tivadar rájött, 

hogy mitől volt a fiatal nő olyan pattanásig feszült. Őt hibáztatták amiatt, 

hogy mindenféle "csöves és migráns" szédelgett be a valtonosok 

által őrzött Nemzeti Vágta VIP-jébe. A nő elpanaszolta, hogy büntetésül 

lett odaállítva és hogy a főnöke további intézkedést hozott annak 

érdekében, hogy illetéktelenek ne juthassanak a hátsó kapu közelébe 
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se! A fiatal valtonos mintha megkönnyebbült volna attól, hogy végre 

valakinek elmondhatta bánatát! Tivadar végighallgatta, nem volt rossz 

ember, még együttérzést is mutatott.  

       Szerencsére a nő, nem tudta meg, hogy kinek öntötte ki a szívét! 
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20. 

FRANKÓ TIVADAR ROSSZ TANULÓ VOLT 

– botrányos dolgozatot produkált – 

 

 

 

 

         Frankó Tivadar időnként a Buddhista Főiskolán szerzett tudásával 

próbált volna érvényesülni, de nem tudott sokat, hiszen tanulás nélkül 

végzett el több mint 3 évet, (a puskázásban ügyes volt). Diplomát nem 

szerzett, mert ahhoz már tanulnia kellett volna! Tény, hogy hülyeségek 

jobban le tudták kötni!  

        Mikor a főiskolára járt úgy adódott, hogy egy tanár két diáknak is 

elhagyta a dolgozatát, ezek egyike Tivadar volt. Aztán a hanyag tanár, 

neki azt mondta, hogy írjon újat, ellenben a másik diáknak csak úgy 

adott egy ötöst, ráadásul Tivadar szeme láttára véste be neki a jelest. 

Legalább ne előtte csinálta volna! Tivadart ez nagyon szíven ütötte! Nem 

szólt semmit de úgy döntött, hogy rendhagyó lesz a pótdolgozata 

VALLÁSI GICCS témakörben. Biztos volt benne, hogy a tanár épp 

annyira nem fog örülni a dolgozatának, mint amennyire ő sem örült  

a történteknek! 

        Úgy tanulta, hogy A GICCS, az közönséges és hatásvadász, és  

a dolgozatot elhagyó tanár pedig pont így szövegelt, mindig-mindenkit el 

akart kápráztatni és le akart hengerelni, eszközökben nem válogatott  

a népszerűségért! Tivadar, ennek a tanárnak a mondásait választotta 

dolgozata tárgyául, amik egészen addig tetszettek neki, mulattatták őt, 

de a történtek után rögvest megváltoztatta a véleményét és attól kezdve 

közönségesnek és hatásvadásznak tartotta. 

 

 „EGY TANÁR MONDÁSAI” – szerző: Frankó Tivadar  

– A faszom tudja hogy nézett ki egy méhkaptár 3000 éve! 

– A papok már mind eloldalogtak a sunyiba! 
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– Egyedül a Yagnavalka fikázza! 

– Ezt mondani egy brahmannak, hogy felejtsd el a Rig-védát, mert 

semmire se jó, bazmeg?! 

– Vidd a teheneket bazmeg! 

– Kicsit olyan, mintha meg akarná a királyt szívatni! 

– Jön az utolsó faszi, ez aztán jól meg akarja fingatni! 

– Ha megszólal, elbaszta az áldozatot! (a brahman) 

– Vajon ez a brahman, hogy került bele a tésztába? 

– Nem minthogyha a kereszténységet kalapálnám. 

– Nagy ország, sokan vagyunk, mindenki mond valami hülyeséget! 

– Nem kell beszarni, ilyen szavakat nem fogok kérdezni vizsgán! 

– És nem válaszolja meg a saját kérdését a geci! 

– A franc tudja egyébként, hogy miért! 

– Én a religiózus részétől sugárban hányok! 

– Áldozni kell az isteneknek, hogy meg ne szívassanak! 

– Két út van, egyiken is megszívod, a másikon is! 

– Hogy a pöcsömbe került ide a brahman, nem tudom?! 

– Semmilyen kibaszott nyomát nem találjuk! 

– Találgathatnánk, hogy mi a lófasz ez! 

– Én tudom bazmeg, én már könyveket is írtam! 

– Mért lenne az élet szenvedés? Menj a picsába! (Buddhista alaptétel: 

„Az élet szenvedés!”) 

– Majd amikor már meghalt a vén geci, akkor jövök én! 

– Nem a születésed által, gecikém! 

– Ha nem, akkor kapd be! 

– És geci módon ezzel visszaéltek! 
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– Sulykol, 26-szor elmondja ugyanazt, amikor már valami újat is mond a 

faszi (…) 

– Érezzük nagyon a lólábat, ahogy lóg kifelé! 

– Hát, azért ez kurva szar!                                                 

– Ez már nyálas! 

– Bepisáltam a röhögéstől! 

– Szétröhögtem az agyamat! 

– Csak későn jöttél, a kurva nénikédet! (valaki a vizsgatételekről 

kérdezett, amit ő az óra elején már lediktált)  

– Ezt te írtad Geci, igaz? (valakitől kérdezi, aki fölolvasott egy verset) 

– Kicikizzük, szétröhögjük! (szereti csinálni, aztán jön a saját verseivel, 

hogy azok milyen kurva jók!) 

– Én nem tűrném, hogy a verseimen röhögjenek! 

– (…) dicsőség, anyám kínja! 

– (…) meg anyám fasza! 

– És a legtutibba vigyél be! 

– Teljesen le voltam petézve, hogy milyen kurva jó! 

– Kurvára át fogjuk venni az Upanisadokat! 

– Ennek az istennek biztos, hogy nincsen fasza! (Pradzsápati) 

– Hogy biztos jól benne legyen a tuti szentségbe! 

– Mind ki vagyunk baszva a külső sötétségre! 

– Szopjuk le egymást, annyira jók vagyunk! 

  

         „EGY TANÁR MONDÁSAI” lett Tivadar dolgozatának címe és elég 

sokan elolvasták, köztük tanárok is az iskolából, kissé hírhedté vált. 

Halálra szekálták miatta egyesek, legdurvábban egy nagytestű roma 

rendszergazda. Ha Tivadar dolgozott valamin a számítógépteremben 

annak sosem lett jó vége, gyakran előfordult, hogy több napi 

munkája semmisült meg pillanatok alatt.  
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Ha a rendszergazda nem pusztította le a munkáját, akkor kitiltotta őt 

onnan valamilyen ürüggyel és mivel Tivadarnak nem volt számítógépe, 

ilyenkor nem tudott hol dolgozni! 

           De Tivadar akkor sem bánta meg amit csinált! Ha a tanár nem 

hagyta volna el a dolgozatát, akkor maradt volna a szimpla munka,  

a semmitmondó szöveggel. Így viszont lehetősége nyílt megírni azt, 

aminek mondanivalója is volt. Ütősre sikerült, annyira hogy Tivadart is 

majdnem kiütötte az iskolából! 
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21. 

A ZENÉSZEK „ACCELERANDO” MENEKÜLTEK 

– évente novemberben DE! konferencia – 

 

 

                     – Ez egy kiscica!  

                     – Miiicsoda? 

                     – Egy cica! Látod, itt a két szeme, és a fülei! 

                     – Jaaa igen, tényleg! 

  

         Egykori okítójától, Csiga Janótól tanulta, hogy ő sem ment be 

sehova a főbejáraton, (ha csak nem volt muszáj), és a regisztrációt is 

kerülte ha egy mód volt rá. Merci fölment az emeletre majd oldalról 

belépett a Gellért Szállónak abba a teremébe, ahol a díjátadó eseménye 

zajlott. 12:20 körül lehetett. 

Az első akit az ajtó közelében megpillantott, a felé biccentő Tivadar volt 

és abból ahol ült, arra lehetett következtetni, hogy ő is ugyanazon az 

oldalajtón szivárgott be és még arra is, hogy nem sokkal azelőtt. Merci 

visszabólintott majd leült az előtte lévő sorban, nem közvetlen elé, egy-

két székkel arrébb, hogy a férfi kilátása megmaradjon. 

  

„Fény és Árnyék - 9. DE! konferencia 
Az esemény időpontja:  
2015. nov. 19. 10.00 - 17.00 
Helyszín:  
Danubius Hotel Gellért, Budapest 
A rendezvény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. 
ONLINE REGISZTRÁCIÓ 
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 A potyázók komoly létszámban képviselték magukat  

a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság rendezvényén. 

Azért voltak sokan mert évi rendszerességgel ismétlődő konferenciáról 

volt szó, megszokták és ismerték a menetét. 

Ha online nem regisztráltak akkor is bemehettek. És akkor is ha csak 

ebéd előtt értek oda, a szervezők igazán nem voltak szigorúak, így  

a feltételek kedvezőek voltak a számukra. 

  
A konferencia tervezett programja: 
09.30-10.00  Regisztráció 
10.00-10.10  Konferencia megnyitás 
10.10-10.40  Bódi Gábor: Digitális Magyarország, digitális készségek 
10.40-11.10  Bőgel György: Színe és fonákja 
11.10-11.25  Kávészünet 
11.25-11.55  Talyigás Judit: IT pro és kontra 
11.55-13.00  Az NJSZT 2015. évi díjainak, valamint a Kovács Attila díj – „Az év 
informatikai újságírója” – átadása 
  

            Díjátadó után invitálták a közönséget az étterembe ebédelni, de 

még várni kellett rá, hogy kinyíljanak az étterem ajtók. Mialatt a potyázók 

vártak a bejutásra, egymást méregették, (kik vannak ott, ki kivel jött, 

hogy öltözött fel), és beszélgettek egymással.  

           Tivadarhoz és Mercihez becsatlakozott a bozontos hajú Etelka az 

anyukájával. Kizárólag Etelka volt potyázó, az anyukáját csak magával 

cipelte néha ide-oda, a többiek ismerték már a mamát is látásból, 

(Etelka korábban az Eltén dolgozott). 

Várakozás közben váltottak néhány szót. Etelka mondta, hogy munkát 

kapott egy középiskolában, (sokáig nem dolgozott sehol). Kicsit 

társalogtak, aztán egyszer csak megnyílt az étterem szárnyas ajtaja, 

ekkor Tivadar a hosszú lábaival elsők között nyomult be az étterembe, 

törtetett előre hogy az általa kedvelt asztalt foglalhassa el maguknak, 

közben sietve hátra szólt: „GYERE MERCI!"   

                                                                                                

                      – Ez egy kiscica!  

                      – Miiicsoda? 
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                      – Egy cica! Látod, itt a két szeme, és a fülei! 

                      – Jaaa igen, tényleg! 

        A pörkölt után jöttek a sütikék! Tivadar, aki nagyon játékos volt, az 

egyiket cicának látta, amelyik habjába egy vékony szelet 

karambolát, (csillaggyümölcsöt), süllyesztettek. Ha jól megnézte az 

ember, valóban olyannak tűnhetett mint egy cica feje. Merci előbb 

csodálkozott majd belement a játékba, és kiválóan szórakozott, elkezdte 

fölfedezni a különféle sütik habján a különféle állatokat. Miután a 

karambolát cicának tudta látni, már könnyű dolga volt! A málna, szeder, 

füge és más gyümölcs darabkák mind-mind más állatkákat idéztek föl 

benne! 

         Tivadar a sütikből sokat szedett, egy nagytányérra valót de egy 

„kiscicáson" kívül csak egy másikat bírt még magába gyömöszölni,  

a többire kedvetlenül tekintett. Merci meglátott a férfi tányérján egy 

fekete szedres díszítésűt, és elkérte tőle. De a fekete szedret már egy 

fekete uszkárnak feleltette meg: 

– Nem adnád nekem azt az édes kis kutyuli-mutyulit? 

– DE IGEN! 

És ez így ment amíg Tivadarnak sütik voltak a tányérján, ők 

játszadoztak! 

  

                    – Szereted te az állatokat! 

                    – Iiiigen! 

                    – Na, és ez milyen állat? 

  

        Utolsó sütik egyikénél tartottak és egy fügésre rákérdezett 

Tivadar, hogy az micsoda. Merci nagyon összpontosított a habon ülő kis 

fügére, és a füge elé szórt mogyoróra, aztán kivágta: 

            – EZ EGY MÓKUS, aki be akarja kapni a mogyorót! 

            – EZ AZ! 
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        Tivadar elégedett volt a válasszal és még szívesen játszott volna 

tovább, de lassan föl kellett hagyniuk a szórakozással! Bozontos 

Etelkára figyeltek föl aki épp kioldalgott az étterem oldalajtaján. 

Tivadar egyből megjegyezte, hogy ők is ott fognak mindjárt távozni, 

nehogy betereljék őket. 14:00 óra elmúlt és az ebédszünetnek vége lett, 

az embereket kezdték visszairányítani a konferencia termébe, 

hogy tovább hallgassák az előadásokat. Etelka emiatt távozott sietősen, 

az előadások nem érdekelték!  

13.00-14.00  Ebéd 
14.00-14.30  Székely Iván: Virtuális élet a halál után avagy a digitális utóélet 
kérdései 
14.30-15.00  Ormós Zoltán: Hogyan (ne) vesszünk el a munka, az informatika és a 
jog Bermuda-háromszögében? 
15.00-15.30  Kerékfy Pál: Együttműködés, munka, közösség 
15.30-16.00  Pintér Róbert: internet, internet mondd meg nékem: ki vagyok én 
16.00-16.30  Oktatási kerekasztal" 

 

          14:00 óra után egy rövid ejtőzést mégis megengedtek maguknak, 

ezalatt Tivadar elmesélte, hogy mi történt legutóbb ugyanitt a Gellért 

Szálló éttermében. Mopszliék szokás szerint brutálisan pakoltak. 

Mopszli úr és neje egy ismert páros volt, nem volt olyan potyázó 

csapattag aki nem ismerte volna őket. Ha mégis, akkor az nem volt 

csapattag!  

           A történet szerint Mopszliné fogta és egy tányér pörköltet be akart 

borítani a táskájába. Az ilyen jeleneteket már megszokták tőlük, nem 

ezen akadtak fönn a többiek, hanem azon, hogy a pörkölt a táska mellé 

ömlött, végig folyt a falon és a padlón. 

„URISSSTEN!” Darabos Miska ugrott föl először és Csiga Janóval együtt 

gyors ütemben távoztak a tetthelyről. „Accelerando” menekültek, elvégre 

zenészek voltak mindketten! De az elkövető Mopszliék is gyorsütemben 

távoztak onnan, szörnyen kínos egy jelenet volt! 

  

              És akkor megcsördült a telefon! Tivadart fölhívta Vazul nevű 

barátja, ezért Mercinek volt ideje elgondolkozni a hallott információkon. 

             Hát igen, ide lehet jutni! 
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Mopszliék hírhedtek voltak, rengeteg rémtörténet keringett róluk, emiatt 

sokakat taszítottak. Csiga Janó viszont fásult volt és 

kedélybeteg, hájpáncélt eresztett, fogait vesztette, sablonokban beszélt 

és nagyon bizalmatlan volt. Úgy tudták róla, hogy „téglaként" működik, 

egy beépített emberként, aki az alvilágnak is dolgozik. 

Tivadar telefonon beszélt, Lelenczi Merci pedig magába süppedten 

tovább gondolkozott. Milyen sorsra jut, ha sokáig a csapatban marad? 

Zabagépként fog majd funkcionálni? Tömi majd a táskájába a kajákat? 

Pont olyan lesz, mint akiktől most viszolyog? 

            Hát, élet ez? Hát, nem! 

Vagy spion lesz belőle is, aki mindenhol ott van, mindent lát és hall, 

jelentéseket tesz a közhangulatról, és hogy mikről beszélnek az 

emberek? Beazonosul mindenkivel, bólogat mindenre? Hazudik, lop és 

csal? Ármánykodik és intrikál, megpróbálja mozgatni a láthatatlan 

szálakat? Közben alkoholistaként elfolyik a nagy semmiben? 

             Úgy érezte, hogy a székkel együtt süllyed lefelé a földbe, 

húzzák le a gondolatai. Mielőtt teljesen átadta volna magát a súlyos 

mélabúnak, addigra Tivadar befejezte a telefonálást, és a hozzá intézett 

szavak felállították Mercit a székről: „TIPLIZZÜNK EL INNEN 

GYORSAN! Vagy hallgathatjuk az előadásokat estig!" 

Merci egyből ugrott, az oldalajtót célozták meg határozott tempóban! 
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22. 

MOPSZLI ÚR EGY EXLUZÍV ESEMÉNYEN 

– a Fashion Street 10. szülnapi partija – 

 

 

„Egyenesen a mogyoródi versenypályáról érkezett Lewis Hamilton a Mercedes-
Benz, Fashion Street és Tommy Hilfiger exkluzív eseményére, a Fashion Street 
tizedik születésnapi partijára csütörtök este. A rendhagyó ünnepségen a Formula-1-
es pilóta Palvin Barbara szupermodellel az oldalán egy Mercedes-AMG GT C 
Roadster sportautóval hajtott a színpadra és adta át a jótékonysági tombola és 
aukció nyereményeit. A vendégek nagylelkű adakozásának köszönhetően több 
mint 3 millió forint gyűlt össze. A szervezők a teljes összeget a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálatnak (NGYSZ) ajánlották fel." 

 

               – Hogy jött be a Mopszli? 

               – Bemondta, hogy az MTI sajtósa! 

               – Eddig azt mondta be, hogy Hírpress! 

               – Végül is, az jött be, aki akart!  

 

            Valóban így volt, 2018. július 26-án csütörtökön a VIP 

rendezvény elején bárki regisztrálhatott a helyszínen sajtósként. Orosz 

Irina, szokása szerint egy kisebb falkával nyomult be. Korán érkeztek, 

így legálisan tartózkodtak a nagyszabású, zártkörű partin a Kempinski 

teraszán illetve a Fashion Street kordonnal leválasztott részén. Egyre 

csak gyűltek be a csapattagok az eseményre! Aztán a szervezők 

észrevették magukat, és a sajtóregisztrációt hirtelen berekesztették!  

Irina kegyence, a vidéki, nagydarab fiatalember, Kismenő El-bandit 

elkésett, őt már nem hagyták regisztrálni, ő odakint toporgott és leste  

a lehetőséget, hogy juthatna be mégis a szigorúan figyelő valtonosok 

körgyűrűjén keresztül. Aztán az orosz nő addig ügyeskedett, míg 

becsempészte őt is. 

85



           Tivadar aki nem is sejtette, hogy legálisan is megoldható  

a bemenet, (és komoly karszalag gyűjteménye volt odahaza), 

eleve egy Mercedes Benz feliratú karszalaggal állított oda, ezzel 

iparkodott befelé a Kempinski Szállodán keresztül. Nem állt ő meg 

sehol, ruganyosan lépkedett keresztül a hostess lányok és a valtonos 

biztonsági őrök sorfalán, időnként kicsit megvillantotta a zakója alól 

kikandikáló ál-karszalagját.  

Aztán mikor már beért, a bulin körülnézett és megállapította magában, 

hogy egész jól eltalálta, majdnem ugyanolyan az igazi karszalag is mint 

az övé! 

 

           „Idén a Fashion Street tíz éves fennállását ünnepeljük. A főváros egyik 
legjelentősebb bevásárlóutcája nem csupán ahhoz járult hozzá, hogy a nemzetközi 
divattérképen Budapestet előkelő helyhez juttassa, hanem városfejlesztési 
szempontból is részt vállalt egy szebb belváros születésében.  

 

           Kiváló személyiségek, hírességek vettek részt az eseményen, 

emelkedett volt a hangulat, elegáns urak és hölgyek múlatták az időt, 

kifejezetten elegánsak voltak, Mopszli úr ezért is rítt ki nagyon a 

társaságból. Egy barna tréning volt rajta, oldalán két piros csíkkal és az 

ócska tréning kissé még lógott is rajta.  

Tivadar nézte őt egy darabig, majd nem bírt magával és megkérdezte: 

                 – HOL VOLTÁL? A réten szaladgáltál? 

                 – Nem, csak a piacon voltam! 

        A piacon volt, majd próba-szerencse alapon besétált a Kempinski 

Hotelbe, és megpróbált beregisztrálni a nagyszabású, zártkörű partira. 

Annyit mondott, hogy sajtós és a fiatal hostess lányok bedőltek neki, 

talán még ő is meglepődött azon, hogy ennyire zökkenőmentesen 

sikerült bejutnia! 

        Mopszli úr, a csapat őskövületinek egyike, közel 40 éve volt már  

a „szakmában", kevés dolog volt, amit ő nem tudott, nem látott, nem 

hallott volna. Egyfajta ikonnak számított ebben a körben és teljesen 

nyilvánvaló volt, hogy utolsó leheletéig a programisták között marad! 
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23. 

PRIMA PRIMISSIMÁN A MÜPÁBAN 

– Kavinton Titusz nem találta riportalanyát – 

 

 

 

                                  – Jöjjön csak! 

                                  – Nem mehet be! 

                                  – DE IGEN! 

 

 „A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően idén is 10 kategóriában nevezte meg a díj jelöltjeit. A 30 kiválóság 
között idén is olyan művészek, sportolók és a tudományos élet, a népművelés, 
oktatás és a sajtóképviselői szerepelnek, akik munkásságukkal kiérdemelték a 
legkiválóbbaknak járó elismerést. Az egyes kategóriák legjobbjait ugyancsak a 
kuratórium választja ki, akik a Primissima cím mellett komoly anyagi elismerésben 
is részesülnek.” 

 

       Ilyenkor másodperceken múlik minden! És Lili Málnának rendkívüli 

módon összpontosítania kellett, mert már valamennyi kormányőr aki 

csak a „kemény VIP" közelében volt, mind őt nézte. Igazán nem hitte 

volna, hogy így jár! 

       Úgy kezdődött, hogy riportalanyát kereste Kavinton Titusz de nem 

találta. Lili Málna a segítségére sietett és elindult helyette felkutatni, mert 

megsajnálta az öreg újságírót. Ezen a decemberi napon a nagy Müpa jól 

meg volt pakolva emberekkel, a Prima Primissima díjátadója utáni 

esemény zajlott, a nagyszabású fogadás.  

Általában a programisták ezt a részt szerették mindig mindenhol a 

legjobban, de ezúttal ketten még tüsténkedtek. Titusz készülődött, és  

a kérdéseit gyakorolta be, Lili Málna pedig elkezdte bejárni a nagy 

épületet. 
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       Mikor ismerősökre akadt, érdeklődött tőlük, hogy szerintük merre 

menjen. Azok azt mondták, hogy a riportalany Csíkszentmihályi Mihály 

biztos a VIP-ben lesz, ha nem ott akkor a „kemény VIP-ben". Lili Málna 

a VIP-en akadálytalanul átjutott, viszont a „kemény Vipbe" sehogy se 

tudott bemenni. 2015-őt írtak, Áder János volt az ott tartózkodó 

köztársasági elnök. 

A Müpához tartozó fiatal őr, aki a „kemény VIP" ajtaja előtt állt, azt 

mondta Lili Málnának: „Nem hogy mehet be, de még oda se nézhet!"  

A nő csak állt ott, ugyan nem nézett oda, de nem is mozdult onnan. 

Továbbra is a küldetést akarta volna végrehajtani! Pár lépés választotta 

el a céltól, de útját állta a fiú! 

 

        „Az elismerést ezután is évenként ítélik oda a kiemelkedő teljesítményt 
felmutató jelöltek közül legjobbnak választottaknak. A már megszokott tíz 
kategória – magyar irodalom, magyar színház és filmművészet, magyar 
képzőművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar 
építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar népművészet és közművelődés, 
magyar zeneművészet, illetve magyar sport – ugyancsak változatlan marad.  
A kategóriánként megválasztott három-három Prima, azaz összesen harminc jelölt 
közül végül titkos szavazással kerül ki minden kategória Primissima-díjasa, 
valamint a publikum által odaítélt Prima Primissima Közönségdíj nyertese.  
A változás jegyében a díjazottak 2013-tól egy megújult, ám az elismerés szellemét 
méltó módon tükröző kisplasztikát vehetnek át.” 

 

         Hogy fog bemenni? A fiú mögött, a háttérben ott álltak hallgatagon, 

de annál meghatározóbban a kormányőrök! Lili Málna egyre 

erősebben érzékelte a figyelmüket, ami szinte már böködte az oldalát és 

a hátát. Egyenlőre nem volt gond, de az idő nagyon sürgetett! Tudta jól, 

hogy másodpercei vannak, hamarosan nem tűrik ott meg. Szokták 

mondani, ha egy újságírót kidobnak az ajtón, bemászik az ablakon. Lili 

Málna is újságíró akart lenni, össze kellett hát szednie magát! Na de mit 

csináljon??? 

          És abban a pillanatban megjelent egy díjazott hölgy, épp jött ki 

a „kemény VIP-ből”, határozottan magyarázott valakinek, aki talán a 

férje volt. Lili Málna tisztelettudóan megszólította: „Elnézést kérek!" Majd 

röviden elmondta, hogy Csíkszentmihályi Mihállyal szeretne beszélni 
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egy újságíró megbízásából. A hölgy kifejezetten segítőkész volt és 

azonnal beinvitálta Lili Málnát az akkor valóban „kemény VIP-be". 

 

                              – Jöjjön csak! 

                              – Nem mehet be! 

                              – DE IGEN! 

 

        A fiatal őr, aki valamivel korábban elzavarta volna Lili Málnát, 

ezúttal is útját akarta állni, de a díjazott hölgy nem hagyta magát, 

ellentmondást nem tűrő hangon szerelte őt le. A fiatal őr nyikkanni se 

mert többé, de még odanézni se! 

          Lili Málna beléphetett a helyre, ami akkor nem olyan volt mint 

máskor, mert ültetéses rendben, fehér asztalnál vacsoráztak öltönyös, 

szmokingos férfiak és elegáns hölgyek. Úgy emlékezett, hogy ezen a 

helyen nagy nyüzsgés szokott lenni de ezúttal nem, hanem egy exkluzív 

fogadás zajlott, amin nem voltak igazán sokan. Egy ilyenen észreveszik, 

ha belép az ember! Lili Málna lehajtott fejjel és a legalázatosabban 

közelítette meg a prominens urat és halkan közölte vele mit szeretne, 

közben érzékelt a távolból egy tekintetet amire fölnézett, Áder János 

figyelte őt érdeklődően.  

Közben Csíkszentmihályi úr fölállt az asztaltól, és bár nem igazán örült, 

hogy megzavarták, de Lili Málnával ment, hogy találkozzon a riporterrel.  

 

         Lili Málna egészen addig toppon volt, amíg Tituszt és riportalanyát 

össze nem hozta, aztán viszont leeresztett, hirtelen nagy fáradtság tört 

rá, ezért maga mögött hagyta az odakint nyüzsgő embertömeget 

és bevonult a Müpa egyik üres koncert termébe, leült egy székre és 

becsukta a szemét. Pihennie kellett! 
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24. 

A VIDÉKI CSIBÉSZ NŐCSÁBÁSZ 

– mindig vitt virágot a nőknek – 

                    

 

                          – Ez az Ildi nadrágja! 

                          – Ja, úgy?! Ismerős volt! 

  

          A vidéki Nőcsábásznak Zalaegerszegen volt lakása, viszont a 

bulik miatt egyre inkább Budapestet választotta tartózkodási helyéül. 

Mivel Pesten nem volt lakása meg kellett oldania valahogy a lakhatását. 

Szerette a nőket, ők voltak a megoldás kulcsai, összebútorozott ezzel-

azzal, emellett kavart jobbra és balra. Egyszer épp Merci fenekével 

próbálkozott, egy óvatlan pillanatban megsimogatta. 

         Merci cuccait az ex barátja: Erik vegyszerrel öntözte le, ezért 

kivétel nélkül mindet a szemétre kellett vetnie. Mivel nem volt pénze új 

cuccokra, az ismerőseitől kapott ruhákat és cipőket. Nádja, Irina, 

Darabos Miska, Bajszos Vidor, Marco, de még Nőcsábász aktuális 

barátnője: Ildi is megajándékozta őt ruhákkal. És Merci pont az Ilditől 

kapott nadrágban volt mikor Nőcsábász simogatni kezdte. 

          „Ez az Ildi nadrágja!“ 

Elég volt ennyit mondania, mivel a csibész Nőcsábász félt Ilditől, úgy 

kapta el a kezét Merci fenekétől, mintha forró vasalóhoz ért volna! 

* * * 

                  – Egyik hülye picsától költözök (...) 

                  – A másik hülye picsáig? 

                  – Így is lehet mondani! 
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          A nőkről megvolt a maga sajátos véleménye, és úgy lépett át 

egyiktől a másikhoz, mintha mi sem történt volna. Észre sem vette ha 

maradandó károkat okozott ezen hölgyek szívében. Vagy nem 

érdekelte, mert mindig kizárólag csak önmagával volt elfoglalva!  

          Akár hogy is, egyszer lelki válságba került, mert miután szakítottak 

Ildivel, azt vette észre, hogy nagyon hiányzik neki Ildi kiskutyája. Ennél a 

résznél, azok akik ismerték, azt mondták: „Ugye-ugye, még is csak van 

ennek az embernek szíve, képes érzelmekre!" Igazán nem hitték volna! 

          Nőcsábász odáig is elment, hogy eltervezte a kutya elrablását. 

Fogja, elviszi és kész! Letagadja, hogy nála van és többé nem adja 

vissza! Aztán ez a gond megoldódott, mert kibékült a barátnővel, megint 

hármasban laktak Ildi lakásában, Budapest egyik buli negyedében. 

Ennek következtében a csapattagok hallgathatták tovább a kiskutyáról 

szóló történeteket és figyelhették az új Nőcsábászt. Értesülhettek a 

kiskutya minden rezzenéséről! Egyszer a King Charles spániel átment 

az emeletükön a szomszéd lakásba és az ottani kutyus játékát ellopva, 

visszaszaladt a saját lakásukba. Láthatóan nagyon kellett neki az  

a plüss béka, mert morogva őrizte, ezért a szomszéd hagyta, hogy 

megtarthassa.  

A kiskutya kedvenc játéka a béka lett, és attól kezdve nem engedte be  

a szomszéd kutyát az ő lakásukba, hogy az nehogy visszavegye tőle  

a békát, állt az ajtóba és morgott, ha az épp arra járt. 

         „Az a kutya egy csodalény!" 

          Nőcsábász gyermekként bánt vele, egészséges táplálkozásra 

akarta szoktatni és alma kockákat adott a kiskutyának. De az nem ette! 

Miután zöld almával bekente a kedvelt zöld békát, akkor sem! Ez a 

próbálkozása bizony kudarcba fulladt. Nőcsábász ezt egy fogadáson 

mesélte a Groupama Arénában, nem evett, nem ivott, hanem ült és a 

kiskutyáról tartott kiselőadást, szemmel láthatóan el volt tőle ragadtatva:  

         „Nem vagyok pedig egy kutya buzi!” 

Aztán újabb eseményről lehetett értesülni, a kiskutya sétáltatás közben 

berántotta őt egy boltba, ahol mindenféle cuccokat árultak, valami 

bazárba, ahol is a kis King Charles szaglászni kezdett és 

91



kiválasztott magának egy plüss macit. Nőcsábász ezt megvásárolta neki 

és mindketten nagyon boldogok voltak. „Nagy vétel volt!” A szomszéd 

kutyától lopott béka félrekerült, az új kedvenc a plüss maci lett! 

 

* * * 
 

                          – Nem törődsz velem! 

                          – HOZZAD! 

        Ildi, a barátnő elégedetlen volt mert a férfi keveset foglalkozott vele, 

pedig ő igazán rendes volt, pár napi ismeretség után beengedte 

pesti lakásába a zalaegerszegi férfit, megbízott benne, sőt még szerette 

is. Épp otthon voltak, mikor Ildi szóvá tette, hogy nem törődik vele! 

Mire Nőcsábász fogta a kutya labdáját és eldobta a nőnek, egy 

„HOZZAD!" felkiáltással.  

         Mondani sem kell, hogy a kapcsolatuk ismét válságba került! 
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25. 

KÖNYVBEMUTATÓN A HOTEL ASTORIÁBAN 

– Business First – 

 

 

 

                         – Akkor még nem voltam potyázó! 

                         – Tudom, fizetős voltál! 

 

„Kényes feladatra vállalkozott Debreczeni József. És nem csupán a téma miatt. Hisz 
„A 2006-os ősz” című könyv az utcai zavargások időszakáról és hátteréről szól, 
mindazokról az eseményekről és politikai összefüggésekről, amelyek végül 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lemondásához (majd a szocialista párt súlyos 
vereségéhez) vezettek. / Debreczeni József most a Demokratikus Koalíció alelnöke, 
a párt vezetője pedig a volt kormányfő, Gyurcsány Ferenc.” 

   

         A Hotel Astoriában tartózkodtak hárman a csapatból, egy 

könyvbemutató kapcsán: Lili Málna, Nőcsábász és Szégyentelen Jenő. 

Utóbbi nosztalgiázott és azt elevenítette föl, hogy régen ide jártak 

sörözni a haverjaival és fizettek a fogyasztásért. Akkorra már, ez 

elképzelhetetlen volt róla, olyannyira megváltozott, az élősködés lett az 

élete, fizetni nem akart semmiért! 

          November volt, a Hotel Astoriában várakoztak egy könyvbemutató 

kezdetére. Nőcsábász az aktuális barátnőjéről beszélt, neki ez volt az 

állandó témája, a nők, a nők, a nők és hogy melyiknél alszik éjszaka.  

         Nőcsábász a nőkön kívül könyvekre is hajtott, sok-sok 

könyvbemutatón vett részt, ahonnan sajtópéldányokat gyűjtött be nagy 

szorgalommal. Sajtósnak adta ki magát, pedig már régóta nem volt az, 

csak szélhámoskodott, azért hogy valamivel később egy ismerős 

antikváriusnál eladhassa ezeket a bizonyos sajtópéldányokat. Üzlet az 

üzlet! 
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           A könyvbemutató kezdete elhúzódott, Lili Málna arra gondolt, 

hogy kicsit leköti a férfiakat és elővett a táskájából két nostradamusi 

verset, amiken éppen akkoriban dolgozott. Ugyanis szerinte ezek 

kaotikus sorrendben vannak, és arra várakoznak körülbelül 460 

éve, hogy összerendezzék őket. 

Tehát, elővett a táskájából két kis verset. Nézzék csak meg a többiek, 

mennyire adja magát, hogy ezek itt összetartoznak:  

 

        Elmondta nekik, hogy a numerológia szabályai szerint illesztette 

össze a négysorosokat, miután a 46-ból 1-est csinált, mögé lehetett 

tenni a 2-est.   

         46 = 4+6 = 10  /  1+0 = 1 

Aztán nagyon figyelte, hogy gyakorolt-e bármilyen hatást is 

valamelyikükre. Szégyentelen Jenőn az látszott, hogy még mindig  

a dicső múlton mereng, amikor a haverjaival sörözni jártak az Astoriába, 

talán meg sem hallotta Lili Málna mit beszélt. Nőcsábász viszont 

szemmel láthatóan kérdést akart feltenni, kajánul vigyorgott addig is. Lili 

Málna reménykedve várta az érdeklődést, de csalódásban volt része! 
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           – Tényleg lespangliztad a Tituszt, azt a mogorva vénembert? 

           – Mit csináltam vele? 

           – Tényleg leszoptad? 

           – NEM! Ez orosz Irina koholmánya, ő terjeszti rólam!    

 

              „Nem hiába volt ott délben az Astoria Szállóban többek között Herényi 
Károly, Kerék-Bárczy Szabolcs, Bauer Tamás, Kuncze Gábor és Niedermüller Péter, 
és dedikáltattak már a műsor előtt a legtöbben. A kérdező Vágó István a szocialista 
idők nagy történészétől, Ormos Máriától kérdezte meg, hogy volt-e annak 
történelmi előzménye, hogy a Fidesz 2006. október 23-án az Astoriára szervezett 
nagytüntetést. Ormos szerint nincsen, úgyhogy ez eleve nagyon gyanús. Előtte 
viszont még küzdött a mikrofonnal, (…)” 

 

          „Átkozott Irina!” Lili Málna fortyogott magában, az orosz nő 

alaposan hirbe hozta! Ráadásul nem csak ezzel kezdte ki, hanem 

mással is megdobálta. Lili Málna sokadszor fortyogott ezen magában 

és továbbra sem tudta hogyan védhetné ki az alattomos orosz 

nőszemély támadásait? Megváltás volt a számára, mikor elkezdődött 

a könyvbemutató, mert lekötötte cikázó gondolatait.  

 

             „A rendőrség csapdahelyzetbe került. Egyrészt kötelessége volt feloszlatni  
a nem bejelentett, erőszakos szélsőjobboldali tüntetőket, másrészt megvédeni az 
Astoriához hívott demonstrálókat. Ráadásul a sok esemény és a Budapesten 
tartózkodó külföldi delegációk miatt a szokásosnál is kevesebb rendőr állt 
rendelkezésre. Ugyanakkor egy magas rangú holland rendőrt idézve Debreczeni 
közölte: a gumilövedék nem okoz sérülést, mármint annak nem, aki a rendőri 
felszólításnak eleget téve elhagyja a helyszínt."  

 

          Szégyentelen Jenő akkorra élénkült fel és odaadóan kezdte el 

hallgatta a 2006 őszéről szóló eszmecserét. Mint később kiderült, azért 

mert neki is voltak személyes megtapasztalásai ebből az 

időszakból. Napokon keresztül élesben követte az eseményeket, ott 

volt az egyik gócpontban, a Blaha Lujza téren és környékén, közelről 

látta az összecsapásokat. 
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Például mikor kiverték valakinek a szemét, aki nem állt tőle túl messze. 

Hogy kihúzkodták az embereket az étteremből és megverték őket, hogy 

25 fős rohamosztagok nyargalásztak és ütlegelték, akit csak értek. 

Szégyentelen Jenőt megkímélték, de végignézte azt, hogy a Rókus 

Kórház előtt ácsorgó férfinek egyszerre többen nekimentek és addig 

verték, amíg az a földre nem került, majd rugdosni kezdték. 

  

       „Más kérdés, hogy a 2006-os eseményeket átértelmező jobboldali propagandát 
ismerve Vágó István állításával aligha lehet vitatkozni: „arcátlan 
történelemhamisítás játszódik le a szemünk előtt”. Debreczeni József ehhez annyit 
fűzött hozzá, hogy általa tisztelt személyektől még a baloldalon is megjelennek 
olyan vélemények, amelyek nem ismerik – vagy figyelmen kívül hagyják –  
a tényeket. Így például azt, hogy 2006 őszén több rendőr sérült meg, mint civil, és 
több rendőrrel szemben indult eljárás, mint randalírozó ellen."  

  

           Minden emlék nagyon megmaradt benne. És volt még valami, 

amin azt mondta, soha nem tud majd napirendre térni! Egy 

rendőrautóból  kiszállt négy civil ruhás férfi, sebtében csuklyát tettek  

a fejükre és támadásba lendültek. De nem a tömeget célozták meg, 

hanem a rendőröket! Tévedne? Rosszul látja? Jenő alig hitt a 

szemének! Rendőrök támadtak rendőrök ellen, nem kis 

agresszivitással!  

         Lili Málna még sosem látta ilyen komornak Jenőt, amiből 

megérezte 2006 őszének a súlyát. A könyvbemutató végeztével ők 

ketten rámentek az Astoria éttermében a sütikre és az üdítőkre 

illetve a könyvbemutatót követő fogadásra, Nőcsábásznak azonban 

még „dolgoznia" kellett, megszereznie magának az őt nem megillető 

sajtópéldányt. BUSINESS FIRST! 
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26. 

GAZDAG ÚRIFIÚK ZŰRÖS TÁRSASÁGA 

– Cuki és társai – 

 

 

                       – Mi a baj Zollykám, segíthetek? 

                       – Elmész te a faszomba! 

 

         Épp nem akarták volna bántani, épp segíteni szándékoztak volna 

rajta de már mindenkiben csak ellenséget látott. 

Egy bulin valaki GINÁT rakott az italába és Béres Zolly, akinek jó volt az 

állóképessége, korábban sportolt és amúgy nagyon gördülékenyen 

beszélt, akár showman is lehetett volna, kiválóan föl tudta találni magát 

a legkülönfélébb helyzetekben, a GINA hatására siralmas állapotba 

került,  lépni alig tudott, esett-kelt az utcán, nehezen forgott a nyelve, 

rosszul érezte magát, ráadásul ki is rabolták! Leült az utcán egy 

lépcsőre és azt várta, hogy enyhüljenek a tünetei, kitisztuljon 

valamennyire a feje. Senkit nem engedett közel magához, senkire nem 

nézett jó szemmel, mindenkit ellenségnek tartott! 

        A későbbi viselkedéséből pedig az tűnt ki, hogy az eset traumaként 

maradt meg benne, nagyon fájó pontként cipelte magában tovább! 

 

*  *  * 

 

                           – Hány éves vagy Cuki? 

                           – Harmincnégy! 

                           – Többnek látszol! 

                           – ANYÁD! 
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         A gazdag, de szórakozásból lopkodó és kisebb betörésektől sem 

visszariadó Cuki kedvenc honlapjai között szerepelt a Police.hu. Férfi 

léte ellenére, leginkább a kényeskedés, megjátszás, feltűnni 

akarás, finomkodó viselkedés, mesterkéltség volt rá jellemző, nála 

jobban kevesen tudtak affektálni! De akár a legkisebb dolog is, ami nem 

egyezett az ő elképzeléseivel, kihozhatta belőle az állatot, azon 

nyomban egy közönséges, durva, trágár, buta kis alakká vedlett. 

Amellett hogy hisztis volt, hirtelen hangulat változásokkal, cinikus és 

epés, végtelenül kedves is tudott lenni. Merci egyszer úgy fogalmazott 

róla: „Cuki eléggé rendes tud lenni, amikor nem olyan nagyon hülye!" 

         Cuki amúgy egyetemet járt, angol-német szakon tanult de a 

záróvizsgákhoz már nem volt ereje, befejezetlenül hagyta az éveket. És 

dolgozni sem volt kedve! Az apja révén egy elkényeztetett úri fiú volt, aki 

egy választékosan beszélő, „fehérgalléros" szélhámosként lézengett a 

budapesti utcákon. Néha kifejezetten úgy viselkedett, mint aki úgy tudta, 

hogy az életéről hamarosan film fog készülni, és ő már előre sztárolta 

magát. 

„A legvibrálóbb őrült!" Mondta róla egyszer a csapatukhoz tartozó 

Pókerarc. Utóbbi nem éppen a legfiatalabbak közül való volt, ennek 

ellenére hozzájuk tartozott. Alapvetően azt lehetett róluk elmondani, 

hogy fiatal, intelligens, provokatív, modortalan, agresszív tagokból 

tevődött össze szűkebb csapatuk, akik rendszeresen drogoztak. És 

ugyan próbáltak elhatárolódni a többiektől, de ők is csak a potyalesők 

nagyra duzzadt táborához tartoztak! 

          Rótták az utcákat, kilométerek gyaloglása sem feltétlen terhelte 

őket meg. Elegánsak tudtak lenni ha akartak, (de ennek inkább 

ellenkezője volt jellemző), több nyelven beszéltek, tekintélyes 

ismerősökkel rendelkeztek. Buliról bulira jártak, drogoztak, botrányokat 

okoztak, ittak, feltünősködtek, csajoztak de pasiztak is. 

Cuki például biszexuális volt, a férfiak iránti erősebb vonzalommal. 

Béres Zollyban is volt ilyen irányú hajlam, élt is valamikor egy 

háztartásban két homokos drogossal, majd Cukival is viszonyt folytatott, 

mégis inkább a nők felé hajlott és volt egy kiskorú gyermeke, Pallyka. 
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        Kis csapatukhoz tartozott Baromi Tibcsi, a vidékről Pesten ragadt, 

melák tanárember, stabil heteroszexuális, akinek nem volt senkije 

Pesten, csak is a rossz fiúk társasága. 

 

      Jellemző volt Cukira és társaira, hogy nem tiszteltek senkit és 

semmit! Történt egyszer, hogy a gonosz tréfát kedvelő ifjú urak 

megharagudtak egy Henrietta nevű lányra, és a gonosz Cuki elvállalta, 

hogy odaszarjon a lány háza elé, majd ezzel a szarral föliratot is 

készítettek a ház falára, majd hogy teljesen egyértelmű legyen, miről 

van szó, nyilat is mellékeltek hozzá.  

Szegény Henrietta ablaka felé egy szarral festett nyíl mutatott, a ház 

falára pedig szarral volt fölírva: „KURVA!" 

 

*  *  * 

 

               – Ott jön a Vajna! 

               – Jöjjön bazmeg, fölrúgom! 

               – JÓ! Azt megnézzük! 

 

           Pioneer bulin voltak többen a csapatból. Forgatókönyvíróként 

Kereki Timsó meghívott vendég volt ezen a bizonyos Pioneer bulin. 

Haverjai, Cukiék egyszerűen csak belógtak utána. Sokan tudtak 

összeverődni, ezúttal sem voltak kevesen!  

           Andy Vajna közeledte, Kerekin kívül senkit sem zavart, ő viszont 

valamilyen ismeretlen oknál fogva és tőle szokatlan módon paprika 

mérges lett. Pedig nem egy állástalan kis forgatókönyv írócska volt, 

hanem irgalmatlan sok pénzt keresett, ráadásul Vajna cégénél. Béres 

Zolly mondta róla nem egyszer: ő Vajna nem is a jobb, hanem inkább a 

bal keze! Hogy az állítólagos „Vajna bal keze” mért dühödött fel Vajnára, 

azt nem firtatták, senkit nem érdekelt, mindenki evett és ivott tovább! 
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27. 

A FŐNÖK ÉN VAGYOK 

– Cuki és Zolly párharca – 

 

 

           „Magyarország legelegánsabb orosz rendezvénye, amely ételeivel, italaival, 

zenéjével, táncaival és más programjaival felejthetetlen élményt nyújt a résztvevők 

számára. Vendégeink között vannak, akik nem beszélnek oroszul, a vacsora, a zene, 

a tánc és az egyéb programok azonban tolmács nélkül is ragyogóan élvezhetők!" 

 

 

         „Cuki azt hiszi, hogy ő a főnök, pedig én vagyok!” 

Cuki és Béres Zolly egy darabig egy hullámhosszon voltak, (Cuki 

halálosan szerelmes volt Zollyba), de az is sűrűn előfordult, hogy 

rivalizáltak egymással vagy éppen haragban voltak és mindennek 

elmondták egymást. Zolly egy ilyen alkalommal azt találta ki, hogy 

barátját kidobatja egy elegáns orosz rendezvényről. Ismerte azt az 

ügynökséget, amelyik az oroszok éves, kiemelt bálját szervezték, illetve 

a cég egyik munkatársát. Zolly fölhívta ezt a céget azzal, hogy nézzenek 

rá, mert egész biztosan belóg majd a bálra egy harmincas férfi, az volna 

a kérése, DOBJÁK KI ONNAN!! 

 

Welcome – pezsgővel, vodkával, kaviárral 

Orosz Gálavacsora – Fehér- rozé- és vörösborral, vodkával 

Vacsorazene – orosz dalokkal 

Nyitótánc „Ballroom dance”  

19:40 Megnyitó 

 

A rendezvényszervező hölgy kételkedett abban, hogy ide be lehet 

majd lógni, azt mondta Zollynak, nagyon komoly biztonsági 

intézkedések lesznek, valószínűtlen, hogy bárki illetéktelen belépjen az 

InterContinental báltermébe az Orosz Bál ideje alatt. „Kizárt dolog!”        
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Béres Zolly minden esetre személyleírást adott szemtelen barátjáról, 

harmincas éveiben járó, egészen magas, görbe lábú, világos szemű, 

kevés haja világos színű és vékony szálú, nagy homlokú, nagy fogú, 

vigyorgós, amellett hogy széles a válla, görnyedt is, nem konszolidáltan, 

hanem kirívóan öltözködik, elmaradhatatlan nála a piros vagy rózsaszín 

ing, zakó vagy nadrág. 

 

Program: 
Kapunyitás: 18:30  
Nyitótánc: 19:30  
Vacsora: 19:45 
Orosz Gálaműsor 
22:00 Tánc 
Divatbemutató: 00:15 
Tombola: 00:30 
Éjféli falatok 
Záróra: 03:30 
Dress code / Megjelenés: „Black Tie”, 
Hölgyeknek báli, hosszú alkalmi ruhában, 
Uraknak szmokingban (esetleg sötét öltönyben) 

 

         Zolly még annyit mondott a hölgynek, hogy visszahívást kér, ha 

megtörténik az általa mondott esemény! Aztán nagyon várt arra a 

bizonyos hívásra, de már kezdett lemondani róla, hiszen túl sokáig 

várta, elmúlt már éjfél is! Azonban fél órával később mégis csak 

megcsördült a telója. „NA, KAPÁS VAN!" – gondolta nagy boldogan. 

Miután fölvette a telefont, a megrökönyödött szervezőnő hangját 

hallhatta, aki elmondta neki, hogy nem hitte volna, de Zollynak tényleg 

igaza volt, egy magas fiatal férfire találtak rá, egy piros nadrágos, 

magányos besurranóra, aki mikor odamentek hozzá ő nagy hévvel a 

méreg drága orosz kaviárt majszolta. Kivezették egyből a biztonságiak, 

az illetőről azt lehetett elmondani, hogy nagyon meg volt ijedve! 

 

„Belépőjegy ára (amely tartalmazza a tombola kivételével a bál összes 

szolgáltatását, a teljes étel- és italellátást, a programokat és az Áfát.): Jegyár: 

 45 000 Ft/vendég, vagy 150 Euro /vendég / VIP (a táncparkett körül és  

a panorámás ablakok előtt): 52 000 Ft/vendég vagy 173 Euro/vendég” 
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A hölgy egyre azon csodálkozott, hogy van bátorsága valakinek 

bemenni egy 50.000 forintos rendezvény színhelyére csak úgy! Színleg 

Zolly egyet értett vele, a szavaiban ő is méltatlankodott, közben arra 

gondolt, hogy voltak ők már Cukival 99.000 forintos rendezvényen is, 

amin fizetség nélkül, sikeresen el tudtak vegyülni.  

Zolly nem az erkölcsi aggályok miatt, hanem féltékenységből 

rúgatta ki barátját. Ha nem lettek volna haragban, nyilvánvalóan más lett 

volna a helyzet, akkor együtt majszolták volna az orosz kaviárokat. 

NA DE ÍGY? Így még a gondolatát sem bírta elviselni, hogy Cuki 

azon a bálon teletömheti finomságokkal a bendőjét. Kirúgatta, hogy ne 

Cuki, hanem ő érezze jobban magát! Elvégre mégis csak Ő VOLT  

A FŐNÖK! 
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28. 

MANFRÉD LEVELE 

– legjobb barátját szidalmazta – 

 

 

„ÜDVÖZÖLLEK! Ebben a levélben, szarrá alázom a Sziút, péppé 

alázom a Sziút, rommá alázom a Sziút, a gecibe (...) ezt a kivénhedt, 

őszülő, lemorzsolódott, bukés, alkesz, köztörvényes bűnöző fűzfa poéta 

antiszociális kocsmatöltelék, kopasz kutyát" 

 

Sziú és a botrányairól ismert zenész, Manfréd, alapvetően barátok 

voltak, de gyakran megbántották egymást. Ilyenkor sokáig nehezteltek 

egymásra, majd pedig kibékültek, aztán az egész kezdődött elölről. Így 

ment ez köztük állandóan! Egy összeveszésük után Manfréd levélben 

öntötte ki egyik közös ismerősüknek az ő nagy mérgét és 

bánatát szitkozódás formájában, amiatt hogy valamivel jobban 

érezhesse magát. Levelét úgy írta, mintha csak Sziúhoz intézte volna, 

de mivel neki nem merte, a közös ismerőst szórakoztatta írásával: 

 

„Alkesz, kivénhedt kopaszodó, ősz, nyugger! 

Hogy csinálod azt Lúzerkém. 

hogy 40 éves leszel, 

mégis 80 évesnek nézel ki! 

Az írói vénádból pedig csak egy dolog hiányzik, 

mégpedig a tehetség! 

De az viszont kurvára! 

Nem is vitted semmire sem az életben! 

És nem fogod semmire sem vinni az életben! 

Ha pedig be akarsz nekem kaszálni, 

akkor már indulhatsz is! 

Mert esélyed sem lenne! 

Mert Téged nagyon könnyű bárkinek is leverni! 

Gyenge fizikumú, 

vékony dongájú cucc vagy! 

És labdába sem rúgsz! 

És semmilyen fizikai kihívást nem jelentesz! 

És azon kívül, hogy kurva gyenge testalkatú cucc vagy 
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noch dazu  

kopaszodsz és őszülsz! 

De szívesen beültetek Kiskegyednek néhány hajtincset 

hajszálanként ezer dollárért, 

mert a homlokod annyira megnőtt, 

hogy egy kugli asszociációját kelti... 

mert a séródat elfújta a szél... 

és maradt uszkve három szál, vékony ősz, és csapzott hajtincsed, ami 

rácuppan a kugli homlokodra, 

természetesen a harmat gyenge 

kopaszodó és ősz séród 

semmit sem növekszik 

és nem is fog... 

De nem csak a séród harmat gyenge, 

hanem a fizikumod is és a persze a cerkád is... 

és harmat gyenge minden porcikád 

és harmat gyenge még az írói vénád is 

szóval gyárilag, minden vonatkozásban, 

úgy vagy harmat gyenge, ahogy vagy! 

Mert Kiskegyed egy harmat gyenge 

inkurrens iparcikk! 

Ezer éve nem láttál vaginát, 

és sanszos, hogy szűz vagy... 

Az írói vénádból csak egy dolog hiányzik, 

mégpedig a tehetség, 

de az viszont kurvára... 

Akkor mire is vagy Te olyan büszke? A semmire? 

Arra, hogy nem is jegyeznek Téged az író szakmában? 

Nos, kedves Beosztottam, kedves Inasom, 

szakmailag és emberileg a kutyának sem kellesz! 

És még a nőknek sem kellesz! 

Amin egy cseppet sem lepődöm meg 

mert az antiférfi, az antimacsó prototípusa vagy!” 
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29. 

BÉRES ZOLLY HALÁLHÍRE 

– harcias Sziúra bilincs került – 

 

 

                         

       – Pont ma mondta, hogy megöl mindenkit, aki magasabb nála! 

       – SZIÚ 195 CENTI! 

       – Akkor jó, mert ő is! 

  

Véletlenül hozta össze a két-két embert a sors! Az Astoriánál 

találkoztak, Harcias Sziú Mercivel volt, Béres Zolly pedig egy jóképű 

magas férfivel, akit csak ő ismert, a többiek akkor látták először. 

         Aztán négyen együtt mentek tovább az Uránia Filmszínház 

felé. Béres Zolly nagyon magas ismerőse, kevéssel azelőtt mondta 

Zollynak, hogy: „Megölök mindenkit, aki magasabb nálam!”  

Ezt vetette föl útközben a showman típusú Zolly, a szintén nagyon 

magas Sziúnak. Erre Sziú és a magas Idegen elkezdték egymást 

kemény szigorúsággal méregetni, közben egyikük sem szólalt volna 

meg, ők nem a szavak emberei voltak, nem úgy mint Merci és Béres 

Zolly, akik viszont kifejezetten szerettek beszélni, mindkettejükre el 

lehetett mondani, hogy sokáig képesek voltak jártatni a szájukat.  

Így miközben a két magas ember egymást vizslatta, verbálisan csak is  

a két szószátyár kezdett el kommunikálni, Merci megmondta milyen 

magas Sziú, ezután Zolly konstatálta, hogy akkor ebből nem lesz baj. 

Mentek tovább az utcán, és talán mert Sziú nagyon csúnyán tudott 

nézni, vagy mert amúgy is másfelé volt dolga, Zolly ismerőse levált 

róluk, ezután már csak a három programista tartott az Uránia felé. 

          A moziban nem találtak rá a keresett programra, ezért tovább 

ténferegtek, Béres Zolly bort akart inni, átmentek a mozival szemközti 

közértbe ahol vett egy rosét és műanyag poharakat. Kinyitotta a bort, 

majd körbekínálta, Sziú ivott csak vele, Merci inkább úgy gondolta, 
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magukra hagyja őket, kapott tőlük puszikat majd elindult haza felé. Pár 

lépés után a showman típusú Béres Zolly még utána kiáltott:  

               – Megyünk megdugni a Henriettát! 

               – Jól van, menjetek csak! 

 

       Harcias Sziú és Béres Zolly kettesben elindultak valamerre, olyan 

kedélyesen indultak neki, hogy Merci biztosra vette, jól ellesznek majd 

együtt! De nem! Kirobbant közöttük valami pokoli, amiről mindketten 

másként számoltak be.  

Merci később hallgathatta gyűlölködésüket, egyikük drogosnak titulálta a 

másikat, másikuk gyógyszerfüggőnek az egyiket, és verekedésről is 

gyakorta szó esett köztük. 

                 – Kirúgom a fejedet a hajad alól! 

                 – MI VAN, BAZMEG? 

  

         Változatosan tudták egymást sértegetni, elvégre értelmes, okos 

emberek voltak, könyvet írtak illetve újságot szerkesztettek és 

fordítottak, orvos illetve jogász volt mindkettejük közeli hozzátartozója és 

megközelítően egyidősek voltak. 

          Kitört köztük a háború, Béres Zolly egyből földühödött, ahogy Sziú 

szóba került. Valójában nem is rá volt mérges, hanem egy jó 

sorú művész ismerősére, aki egyszer drogos unalmában telefon 

betyárkodott, fölhívta Zolly anyukáját azzal, hogy őszinte részvétét 

szeretné kifejezni, mert fia váratlanul elhalálozott. Zolly anyja abban  

a pillanatban rosszul lett és orvost kellett hozzá hívni, valamint Zolly 

nővérének is oda kellett hozzá rohannia.  

Zollynak persze nem volt semmi baja, azonkívül hogy miután ezt 

megtudta, majd szétrobbant a dühtől, ennek ellenére visszafogta magát 

és nem bántotta a jó sorú drogos művész urat! 

           Aztán Sziún csattant az ostor, mert amikor már épp kezdett volna 

ez feledésbe merülni, ő fölelevenítette. Viccelődve azt mondta Zollynak: 

„FÖLHÍVOM ANYÁDAT!" Rossz vicc volt ami egyből betalált, annyira 

hogy Zolly toporzékolt a dühtől! Ellenségek lettek, haragos leveleket 
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váltottak egymással, szidták és becsmérelték egymást, gyalázkodtak és 

fenyegetőztek.  

  

        – Megmondtam neki: kirúgom a fejedet a hajad alól! 

        – Ne verekedj vele, mert a Sziú erős! 

        – Én pedig ügyes vagyok! 

  

        Sziú valóban végtelenül durva tudott lenni, de ebben az esetben 

inkább áldozata lett egy korábbi eseménynek. Rossz poént sütött el, egy 

kicsit szemétkedni akart Zollyval, talán irigyelte tőle, hogy neki van egy 

aggódó anyja. 

 

        Merci mindig előadta, hogy Sziúval megértőnek kell lenni, mert 

kiskorában faképnél hagyta őt az anyukája, (nemcsak őt hanem az 

apukát is), összerámolt és távozott, többé rá se nézett családjára. 

Merci ezt elég gyakran elmondta, elég sok mindenkinek, és úgy is 

gondolta, hogy Sziú egy sérült lélek, ezért nem tud jól kapcsolatot 

kialakítani. Gyakran mentegette mások előtt, de mikor vele szemben volt 

ormótlanul durva, akkor néha bizony, ő is legszívesebben pofon vágta 

volna!           

  

 

*  *  * 

 

  

                      – Halál Navracsicsra! 

                      – Miii? Tényleg ezt írtad? 

                      – IGEN! 

                      – Hát, ez nem lehet igaz! 

  

 

          Készenléti rendőrök vitték el, ráadásul megbilincselték, a fejét 

lenyomták, amikor az autóba beültették. A kihallgatásra vinnie kellett 

magával a számítógépét is. 
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        Mindez azért történt, mert Harcias Sziúnak az volt a benyomása, 

hogy a miniszterelnök-helyettes Navracsics Tibor egy intézkedése miatt 

hiúsult meg számára egy színdarab írói pályázaton való részvétel, 

amihez pedig kifejezetten nagy reményeket fűzött. Majd az őrá annyira 

jellemző "meggondoltsággal" azon nyomban levelet is írt neten keresztül 

a miniszterelnökség felé, minek következtében még aznap érte mentek 

a készenlétisek.  

 

          Aztán folyton csak erről beszélt, annak akivel éppen találkozott. 

Egy-egy rendezvényen, többen is körülvették, elmondta újra és újra a 

történetet. Érte mentek a rendőrök, megbilincselték, vinnie kellett a 

gépét is, a fejét lenyomták amikor az autóba ültették, egyből kihallgatni 

vitték, abban a levélben azt írta még, hogy (...) 

Mondta és mondta, ki így, ki úgy fogadta. Merci kifejezetten sajnálta, 

Béres Zolly kifejezetten örült a hír hallatán. Voltak, akik boldogan 

elcsámcsogtak a baján: Fehér-Patkány Éva és Nagyvalag Vilma. Akik 

szokásuk szerint nem véleményeztek, azok Laboda és Bajszos Vidor 

voltak. Aztán voltak akiket mulattatott az eset, Darabos Miska például jó 

nagyokat nevetett rajta, és kedvét lelte benne az intrikus Csiga Janó is. 

Akit viszont már szörnyen untatott az újra és újra elmondott történetet, 

az Nőcsábász volt, nem akarta folyton ezt hallgatni. Hiszen, mennyivel 

érdekesebbek az ő kiskutyás sztorijai! 

 

        Ritkán lehetett Sziút riadtnak vagy bizonytalannak látni, talán 

egészen addig sosem, akkoriban viszont nagyon elesettnek tűnt.  

Végül is lezárult az ügy, büntetésként egy időre közmunkára került, 

aztán visszazökkent minden a régi kerékvágásba, Harcias Sziú olyan 

lett mint azelőtt, hallgataggá vált, mereven nézett el mások feje fölött, 

akárcsak egy zord indián! 
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30. 

HACKER ÉS BETÖRŐ 

– Mercit tízedik éve kínozta Erik – 

 
 
 

– Operába járok, bérletem van! 

– Óooh! 

Tetszett ez a nőnek, úgy hitte úriemberrel van dolga. Elvétve ugyan ő is 

járt Operába, na de hogy BÉRLET! 

 

– Egyetemet végeztem, iparművész vagyok! 

– Tényleg? 

Imádta ezt hallgatni, egyetemet végzett az újonnan megismert férfi, 

ráadásul dícsérettel fejezte azt be. 

EZ IGEN! Mercinek csak egy befejezetlen főiskolája volt. 

 

– Két lakásom van Budán, egyikhez nagy garázs tartozik, 

másik üresen áll! Nem adom ki, mert az is 

– Hát igen, valóban az! 

Ez igazán csodálatos, gondolta magában a nő, még tehetős is! Erik egy 

jómódú ember, két nagyméretű lakással és nincs szüksége az 

albérletből befolyó pénzre. 

Mercinek csak egy lakása volt, szintén Budán de kicsi, másfél szobás és 

lakótelepi. Anyagilag szűkösen tartotta fönn a lakását és önmagát. 
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– Nincs feleségem! 

– Nem is volt? 

– Úgy alakult, hogy nem nősültem meg és gyerek sincs! 

 

Ez már túl szép, hitte naivan a nő! Egy egyedülálló férfi, akinek nincs 

válóper a nyakában, nincs asszony, illetve anyós és após. Nem fizet 

gyerektartást sem! 

Merci azt hitte, hogy megütötte vele a főnyereményt! De nem, ehelyett 

kifogta a legnagyobb bajt, egy pszichopatát akivel nem lehetett együtt 

lenni, viszont megszabadulni sem lehetett tőle, gyötörte a nőt alattomos 

módokon! 

 

           Azzal kezdődött, hogy a lakásában Merci másképp találta a 

tárgyakat, mint ahogy azokat hagyta. Kezdetben csak apróságokról volt 

szó, először azt hitte ő rakodott furán de aztán egyre szembetűnőbb volt 

az, hogy ott idegen kezek mozgolódnak. Az előző lakóra gondolt és arra 

hogy ki kellett volna cserélni a zárat mikor beköltözött. Különösebb 

értékei sosem voltak, de zavarta az idegen behatoló, ezért zárat cserélt. 

Aztán újból és újból zárat cserélt és nem értette, hogy mi zajlik, mért 

nem szűnik meg a probléma. 

Hogy a makulátlan úrnak tűnő Erik a baj forrása, az két évig fel sem 

merült benne! Aztán döbbent rá az igazságra, miután a zárak után már  

a lakását is le kellett cserélnie! Erik egy szörnyeteg, aki élvezettel és 

sunyin terrorizálja! 

 

             A betöréshez úgy lett köze a jófiús viselkedésű Eriknek, hogy 

mikor közös képviselőnek választották abban a házban ahol lakott, egy 

öreg néni kizárta magát otthonából. Lakatost kellett hívni és Eriknek 

megtetszett, hogy a mester milyen egyszerűen nyitotta ki a zárat kulcs 

nélkül, ő is meg akarta tanulni. Megtanulta és gyakorolta a zárfelnyitást, 

kinyitott alkalomadtán egy-két lakásajtót mikor senki nem látta, bement 

és körülnézett a lakásban, ami perverz izgalommal töltötte el. 
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Mikor a Műcsarnok filmklubjában megismerkedett Mercivel, megtalálta 

benne a tökéletes áldozatot! Mivel a nő gyakorlatilag egy apátlan-

anyátlan árva volt, senkibe sem kapaszkodhatott, egyedülálló volt és 

szegény, ráadásul még a szomszédokat sem ismerte, mert újonnan 

költözött be a másfél szobás lakótelepi lakásába. Erik úgy gondolta, ezt 

a jóhiszemű és szerencsétlen nőt neki tálalták fel, nem fog tudni 

védekezni ellene, bekebelezi, addig is elszórakozik vele, kikínozza 

belőle a szuszt is! 

 

          Az unatkozó és kegyetlen Erik a betörésen kívül, hackerként is 

rengeteg kárt okozott Mercinek! A nő a mail címeivel ugyanúgy járt, mint 

a lakás zárakkal, csak cserélte, csak cserélte és mégis benne volt az 

ártó és idegen kéz nyoma, akárcsak lakásában. Enyhén szólva 

kétségbe volt esve!  

          2010-ben ismerkedtek meg és 2020-ban a férfi még mindig rajta 

volt, egy évtizeden át követte a nőt, láthatatlan sötét árnyékként. Benne 

volt a levelezéseiben, a facebook oldalán, és a telefonjába.  

Lelenczi Merci számára olyan volt ez az egész, mint egy nyomasztó és 

vég nélküli rémfilm! 
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31. 

BODRIT A DROGOK VEREKEDÉSRE KÉSZTETTÉK 

– dr Talicska a jogi varázslás és trükközés mestere – 

 

 

 

       Nyakig benne voltak a szépségiparban, de Bodri értett is hozzá, 

Kismenő El-bandit azonban, – Irina kegyence –, csak törekedett, 

nyomakodott ezen a pályán, szorgalmas amatőrként.  

       Bodrit a programfüggők csapatába Kismenő El-bandit vezette be, 

de egy idő után Kismenő visszakozni kezdett, és másokat is arra kért, 

NEHOGY mondjanak programokat Bodrinak, mert az „a vad kutya” nem 

tud viselkedni, rendszeresen botrányt kelt, sőt verekszik.  

A vidékről jött Kismenő szerint, Bodri nem volt képes levetni magáról 

külvárosi származását. „Bezzeg én!” 

 

      Mikor Bodri belógott az egyik Story Gálára, a valtonosok észrevették 

és felszólították, hogy távozzon, amire nem volt hajlandó, hanem még 

neki állt feljebb, hőbörögni kezdett, agresszív lett és támadott, emiatt szó 

szerint úgy kellett őt kidobniuk a Hotel Corinthiából a valtonos 

biztonságiaknak. 

       Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban szintén balhét csinált. 

Akkor éppen a CBA éves nagy rendezvénye zajlott, ami arról szólt, hogy 

a CBA dolgozóival és partnereivel ünnepelte az egész éves munkáját. 

Bodri viszont úgy gondolta, hogy róla szól. Pedig meg se hívták, Irináék 

vitték le magukkal, akiket szintén nem hívott meg senki. (Az orosz Irina 

mindig nagyon rajta volt Bodrin, mert az jó kapcsolat rendszerrel bírt.) 

       Akik csak tudtak róla a potyázók közül, azok mind az év egyik 

legnagyobb eseményének tartották ezt a bizonyos CBA bulit. Óriási volt 

a felhozatal az ételekből, italokból és az ajándékokból is. Pillanatokon 
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belül meg tudtak tölteni mindezekből egy kocsi csomagtartóját. Meg is 

töltötték! 

Szóval, ennyire jó dolguk volt, de Bodri miután bedrogozott, nem bírt 

magával és CBA dolgozókat kezdett el egzecíroztatni, olyan szinten, 

hogy az verekedéssé fajult.  

        Eljárás indult volna ellene, de Bodrit mindig-mindenből kimosta egy 

Szent István körúti ügyvédnő, akivel együtt ingatlanozott.  

Bodri például ál-érdeklődőket szállított az ügyvédnő irodájába, hogy dr. 

Talicska lepapírozhassa a külföldi ingatlanok iránti ál-érdeklődéseiket. 

Tízezer forintokat kaptak az ál-érdeklődők a valós személyi adataikért és 

az aláírásaikért. Kis pénzeket fizetett, de nagy pénzeket söpört be ebből 

is. Ilyen és ehhez hasonló „korrekt” ügyletei voltak, és kifejezetten jól 

ment neki a bolt!  

         Bodri egyszer sóvárogva azt mondta, ha újból születne, csak is 

ügyvéd lenne, mert az ügyvédnő talicskával tolja haza a pénzt és alig bír 

vele, mert olyan rengeteget keres! 

 

*  *  * 

 

„Novemberben ismét vár a főváros legizgalmasabb Márton napi eseménye 

a Danubius Hotel Gellértben! / Az idei borfesztivál a számmisztikát és a bűvös 7-est 

idézi meg, hiszen ez a szám kiemelkedik a többi közül. A hetes számmal találkozunk 

többféle időszámításban, vallásban, mágiában, mesében, a magyarság 

történelmében és szervezetünk ritmusaiban is.” 

  

                  – Adjon nekem három percet! 

                  – KÉT PERCET KAP! 

         Bodriról, (Irina ismerőséről), azt lehetett hallani: „Egy félig alvilági 

figura!” Ellentmondást nem tűrő volt, félelmetesen elszánt és mindig 

ugrásra készen harcias. Olyan fellépéssel bírt, aminek kevesen mertek 

ellentmondani.          
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        Bejutáskor a programfüggő csapattagok gyakran eljátszották azt  

a kis műsort, hogy ők sajtómunkatársak, akik beregisztráltak, de nem 

ment át a regisztrációjuk. Senki nem úgy, mint Bodri! 

Aki hallotta a cirkuszt, amit csinált, annak egyből elment a kedve  

a további szórakozástól, a novemberi Márton napi esemény a Danubius 

Hotel Gellértben szabályosan egy törést szenvedett. 

         Hiába nem volt rajta semmilyen karszalag, mégis békén hagyták 

volna az őrök, ha nem kezdett volna el a pincérekkel kötözködni! 

Modortalan, kültelki stílusban keltett feltűnést és akkor már ránéztek 

volna a karszalagjára, ami nem is létezett! Miután udvariasan 

felszólították, hogy fáradjon ki az emeleti VIP teremből, Bodri lement  

a földszintre ahol a karszalagokat kiadó hölgyekre támadt. Több gasztro 

nagyságra hivatkozott, köztük Mautner Zsófira is, utóbbi sajtósának adta 

ki magát és követelte, hogy azonnal adjanak neki VIP karszalagot. Nem 

is egyet, hanem mindjárt kettőt! 

        Az őt hallgató riadt hölgyek alig jutottak szóhoz, ilyesmivel még 

nem találkoztak, hogy valaki ennyire arrogánsan és alaptalanul 

követelőzzön! A neve nem szerepelt a VIP listán, más listán sem 

és sajtóigazolványt sem tudott felmutatni, semmije nem volt az 

üvöltözésen kívül, abban viszont jeleskedett! 

           Valami miatt Lelenczi Merci nagyon bele tudott nyúlni rossz 

dolgokba! Mondott többször is nagy bulikat Bodrinak, (2017-re már 

elérte azt a fokozatot, hogy ő is tudott VIP programokat). Erre a 

novemberi Márton napi eseményre is ő hívta el a Danubius Hotel 

Gellértbe, aminek a VIP-je egészen kiváló volt mindig, mondhatni 

kifogástalan!  

Mikor Bodri a földszinten üvöltözött a hölgyekkel, azok néha a Bodri háta 

mögött álló Mercire tekintettek, aki ilyenkor fokozottabban szégyellte 

magát. Nézték őt is jobbról-balról, a földszintről és az emeletről is. Merci 

azt gondolta, hogy elszalad, kifut a szállodából, de nem tudott, mert 

ledermedt és lefagyott a félelemtől. Földbe gyökerezett lábbal, kővé 

meredten várta a pankráció végét! Rég félt ennyire! 
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– Adjon nekem három percet! 

 – KÉT PERCET KAP! 

  

          A szervező hölgyek kis türelmi időt szerettek volna kérni „a vad 

kutya” Bodritól, de az irgalmatlan volt, a két percet is csak arra adta, 

hogy a VIP karszalagokat átnyújthassák neki. Végül is a hölgyek a durva 

erőszakba beletörődötten, sietve odaadták Bodrinak a két darab VIP 

karszalagot, követelésének megfelelően, mire az elhallgatott. Csönd lett 

végre mert megkapta amit akart! 

          Egyszer így nyilatkozott saját magáról: „Strici voltam 

Olaszországban!” Csiga Janó pedig azt mondta róla, hogy azért 

viselkedik így: „mert cigány, mert gengszter, mert drogos!” Mindkét 

állítás igaznak tűnt! 

 

*  *  * 

                          

           Ugyanezen év novemberében történt, talán két hét se telt el a 

Márton napi incidens után: 

Három külföldi férfi gyanútlanul sétált a Váci utcában, - feltehetően 

angolok voltak -, igazán nem tehettek arról, hogy Bodrinak rossz kedve 

volt ezen a novemberi estén, nem tehettek róla, hogy nem jutott be 

aznap az őrök sorfalán keresztül a Duna Palotába egy rendezvényre, 

ártatlan áldozatai lettek a Bodriban felgyülemlett feszültségnek illetve 

az unalomnak, amit érzett. Ha bejutott volna a bálba, akkor nem kezdett 

volna el ténferegni a Váci utcában és nem hozta volna össze a sors 

ezekkel az angolokkal. De ő nem jutott be! 

     Lődörögni kezdett, sétálgatni a belvárosi utcában. Este volt, három 

férfi jött vele szembe, egyikük véletlenül nekiment (…) Másnap azt 

mondta: „Szinkronban támadtak!" 

      A három angol, rossz időben rossz helyen volt, amikor Bodri szembe 

ment velük. Az egyikükkel való ütközés után, az angolul tudó „vad kutya” 

úgy besértette őket illetve a jó-édes az anyjukat, hogy a három közül az 
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egyik, azon nyomban kést rántott. Ha azt hitték, hogy Bodri erre majd 

megijed és elfut akkor tévedtek, heves harc kezdődött. Hárman egy 

ellen, náluk kés volt, Bodrinak nem volt fegyvere az öklein kívül, viszont 

egy képzett harcművész volt! 

      Másnap azt mondta lehajtott fejjel: MINDEN CSUPA VÉR VOLT! És 

hogy fájnak a kezei, rázogatta hol az egyiket, hol a másikat. Neki egy 

kisebb sérülés volt az orrán, az igazi sebesüléseket az angolok 

szerezték, ők futamodtak meg, a vérző vesztesek egy Hostelig meg sem 

álltak.  

       Bodri, ez a dörzsölt alak, egyből intézkedett és feljelentést tett 

ellenük, nyilván azért, hogy megelőzze az ő feljelentésüket. Kitanulta 

mikor milyen hivatalos lépést kell tenni, mert az ügyvédnővel töltött  

10 év alatt, sokat tanult. Brutális viselkedésének semmiféle 

következménye nem lett. Irina szerint azért, mert a rendőrségen 

beépített emberük volt, aki ilyesmiket el tudott szépen simítani, (és 

persze Irinának is volt)! 

  

       „De jó, hogy senki nem szólt a Bodrinak!" A Vigadóban voltak egy 

nagyszabású rendezvényen, amikor Kismenő El-bandit szájából ez  

a mondat elhangzott, (valószínűleg oktató-nevelő célzattal), miközben 

egyenesen Mercire irányította a tekintetét. Merci elkapta a fejét és az 

ablakon kezdett el kibámulni. VAJON MÉRT?! 
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32. 

LILI MÁLNA KISSÉ SZÓRAKOZOTT VOLT 

– pont, mint egy igazi szőke nő  – 

  

 

                   – Jár még a Metró? 

                   – Melyik? 

                   – A Kettes! 

                   – Igen jár, de csak azért mert maga nagyon csinos!  

  

         Mint a legtöbb programfüggő, úton volt mindig ő is, folyton 

mehetnékje volt, neki is minden bulin ott kellett lennie, mint a többieknek! 

Néha bizony bajba került, mert nem vette észre az idő múlását és az 

éjszakai járatokkal sem volt tisztában. 23:15-kor ugyan még elvitte őt a 

Metró, de gyakran lekéste az utolsó járatokat. 

 

*  *  * 

  

                 – Miért átállították? 

                 – Hát nem tudod, hogy két hete átállították az órákat? 

                 – Gyanús volt! 

                 – Azt mondja gyanús volt! 

 

       Sarolta, az idős újságírónő nagyon nevetett, igazán nem gondolta 

volna, hogy van olyan, aki nem tudja, hogy átállították az órákat. Pedig 

nagyon úgy tűnt, hogy Lili Málna valóban meglepődött és nem csak úgy 

tett mintha nem tudott volna róla! 

 *  *  *  
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            Egyszer a belvárosban volt és úgy érezte, hogy most kivételesen 

nem bulira van szüksége, hanem inkább csak netezne. Az Október 6. 

utcába vette az irányt, a CEU egyik épületébe. 

Útja a Moni's Jewelry Premium Brand Store ékszer szalonja mellett 

vezetett el, aminek közelében komoly nyüzsgést érzékelt. Kint is és bent 

is elegáns, fekete-fehérbe öltözött urakat és hölgyeket látott, márkás 

autókat és a mindezt őrző, figyelő szemeket, biztonsági embereket. 

            Izgalom lett rajta úrrá, elvégre programfüggő volt, érezte magába 

a lüktetést, neki ide be kell mennie! 

DE HOGYAN? Utcai öltözékben volt, sötét barna velúrkabátban, egy 

piros sállal, nagy fekete táskával, így kirívó lett volna még az is, ha csak 

egy pillanatra megáll ott. Véletlenül sem akarta, hogy felfigyeljenek rá, 

úgy tett, mint egy érdektelen járókelő, a fejét sem kapkodta, egyenesen 

előre nézett. Pedig bezsongott, mint lepkét a fény, bevonzotta az 

esemény!  

Mégis tovább kellett mennie, hogy előkészületeket tegyen! A CEU 

számítógép termében gyorsan ledobálta magáról a felesleges cuccokat, 

a táskát, kabátot, sálat és már sietett is vissza a Moni's ékszer 

szalonhoz. 

         Kicsit fázott az utcán fekete zakójában, de már nem volt kirívó, 

hanem képes lett a beazonosulásra, arra hogy észrevétlen bejusson. 

Odabent elsőként az olasz nagykövetet ismerte fel, aki a feleségével 

tartózkodott ott. Lili Málna meghúzta magát odabent és figyelt, mégsem 

jött rá, mi volt az esemény apropója, hogy kik és mért rendezték. 

Pezsgőt és falatkákat kínáltak a vendégeknek. Távozáskor goodbye 

ajándékként egy ezüst pillangós medált kapott ezüstláncon. 

         Ezután már nyugodtan mehetett netezni, amúgy nem bírt volna 

magával, elvégre programfüggő volt! 
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33. 

A BÓLOGATÓS AMERIKAI 

– úgy tudták róla, hogy C.I.A. ügynök – 

 

 

– Jó estét! 

– Jó estét! 

– Van karszalag? 

– Igen, van! 

 

         A helyzet az volt, hogy ez a valonos ismerte a csapattagokat! És 

mikor meglátta Frankó Tivadart, hozzá is odament. Tivadarnak megállt  

a szívverése, mert a valtonos a semmiből termett ott mellette egy 

szemvillanás alatt és máris lecsapott rá. „El is neveztem őt Fekete 

Párducnak!” 

        Valami miatt a Fekete Párduc megkegyelmezett neki, anélkül hogy 

megnézte volna a karszalagját, elhitte Tivadar állítását. Pedig ugye (…) 

Nem úgy a Bólogatós Amerikainak! 

 

 

                            – BászMeg! 

                            – Nem jó! Ezt úgy kell mondani: Bazmeg! 

 

            „A kóstolás és az ismeretszerzés több szinten zajlik. A legmélyebb ismeretekre 

vágyókat mesterkurzusokon szórakoztatják a világ legjobbjai. Essi Avellan Master 

of Wine Champagne-ról tart előadást és mutatja be a borvidéket 7 magnum tételen 

keresztül. Steven Spurrier elismert brit borszakíró „10 Great Wine Families” című 

könyvéhez kapcsolódóan 10 exkluzív tételt népszerűsít 10 tradicionális bortermelő 

család pincéjéből válogatva." 
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        Egy nyilvános és fizetős boros rendezvény zajlott a Corinthia Hotel 

Budapestben, nagyon elegáns körülmények között és egy szimpla jegy 

ára 12.000 forint volt. Ahogy a Bólogatós Amerikainak „mindig volt 

valami vaj a fején", akkor is volt, belógott ide fizetés nélkül borokat 

kóstolgatni.  

       Valtonosok biztosították itt az eseményt, ahogy előző nap a Várkert 

Bazárban is ők teljesítettek szolgálatot. Előző nap már konfliktusba 

keveredett Bólogatós Amerikai és ez a bizonyos valtonos biztonsági, a 

Fekete Párduc. Milyen kiszámíthatatlan a sors, egy nappal később a 

Hotel Corinthiában megint összetalálkoztak ők ketten! 

       Az amerikai magyar borokat hörpölgetett, mert inni azt szeretett, 

ivós volt. Fekete Párduc abban a minutumban, ahogy meglátta, 

egyenesen odament hozzá és megkérte őt udvariasan, hogy mutassa 

meg a karszalagját. Kíváncsi volt rá, hogy az amerikai férfi joggal 

tartózkodik-e az elegáns boros bulin. Magában úgy tippelte, hogy nem!  

Szép lassan a Bólogatós Amerikai felhúzta zakója ujját és bemutatta 

elegánsan a karszalagját. Egy átlagos biztonsági őr ezzel megelégedett 

volna és távozik onnan dolga végezetten, de ez a valtonos nem ilyen 

volt. Tovább firtatta a dolgot és kérte az amerikait, hogy fordítsa meg a 

kezét. És akkor újból lebukott, (ahogy előző nap is), mert karszalagja egy 

tákolmány volt, a csuklóján ragasztószalag fogta össze!  

Hát, igen, kellemetlen percek következtek számára megint!  

       Fekete Párduc mondhatta volna ezen a boros rendezvényen, hogy: 

kérem uram, szíveskedjen távozni! De ő nem ezt mondta, hanem azt 

hogy: „szíveskedjen kifizetni a részvételi díjat!” 

Ki kellett fizetnie 12.000 forintot, mikor ingyen is ott lehetett volna! 

Bólogatós Amerikai nem sokkal ezután távozott, mert már kevésbé 

ízlettek volna neki a jó borok! Eltűnni akart onnan, minél előbb! 

 

                        – Di Héjóban! 

                        – Dióhéjban? 

                        – Igen! 
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         NA ÉS MI TÖRTÉNT ELŐZŐ NAP?! 

         Egy magas fokon bevédett nemzetközi rendezvény zajlott a Várkert 

Bazárban. Mikor az amerikai megérkezett, egy igazolványt kértek tőle, 

mire ő egy útlevelet nyújtott át. Annak ellenére, hogy jóféle hamisítvány 

volt, a valtonos biztonságit nem lehetett megtéveszteni. Miután az 

amerikai lebukott, futólépésben távozott a színhelyről! 

 

 

          Hamis útlevél után hamis karszalag, mindez két napon belül! 

          Ettől kezdve egy jó ideig Bólogatós Amerikai ha valakitől azt 

hallotta, hogy „Valtonos” egy rendezvény, többször is átgondolta, hogy 

odamegy-e vagy sem. És általában úgy döntött, hogy „akkor inkább 

nem!” 
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34. 

SZŐKE NŐ AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGEN BULIZNA 

– Independence Day – 

 

 

 

 „A függetlenség napja (Independence Day) vagy egyszerűen július 
negyedike (Fourth of July) az Amerikai Egyesült Államok egyik szövetségi ünnepe. 
Az amerikaiak ezen a napon ünneplik a Függetlenségi Nyilatkozat 1776-os 
kihirdetését, melyben országuk kinyilvánította függetlenségét Nagy-Britanniától. 

A kontinentális kongresszus 1776. július 2-án hagyta jóvá a Függetlenségi 
nyilatkozat szövegét, a küldöttek pedig két nappal később megszavazták azt. Az 
írást nyilvánosan először július 8-án olvasták fel Philadelphiában, majd 19-én 
elrendelték annak pergamenen való rögzítését, amelyet a küldöttek végül 
augusztus 2-án elláttak kézjegyeikkel. (…) Az aláírók között olyan neveket találunk, 
akik később a legmagasabb szintig jutottak. Közéjük tartozott John Adams, aki 
később George Washington után az Egyesült Államok második elnöke volt. De a 
történelem színpadára olyan jeles személyiségek is felléptek ekkoriban, mint a 
polihisztor Benjamin Franklin vagy Thomas Jefferson, aki az Egyesült Államok 
harmadik elnöke lett, és kétszer is megválasztották.(...)" 

  

                     – „Amerikán” voltam ma! 

                     – Az egy nagydolog! 

 

        Lili Málna, egy szőke női csapattag, a programfüggők egyike 

kitalálta magának, hogy elmegy júliusban az amerikaiak függetlenség 

napi ünnepségére. Romantikus elképzelés volt, ha a fejével gondolkozik, 

egyből tudja, hogy  az Amerikai Egyesült Államok budapesti 

nagykövetségére nem juthat be csak úgy, de ő a szívével találta ki, 

egyfajta női hozzáállással: „OLYAN JÓ LENNE, ÚGY SZERETNÉM!” 

        Aznap, július 3-án értesült arról, hogy délután 14:00 órakor 

kezdődik az esemény és úgy tervezte, hogy 25-30 perccel korábban 

érkezik majd a helyszínre. De csak pár perccel 14:00 óra előtt jutott el az 
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Amerikai Nagykövetség Szabadság téri épülethez. Ott járkálgatni 

kezdett, nem tudta hol a bejárat, magas sarkú cipőben volt, ami 

nehezítette számára a dolgot. „Tömeg? Autók? Nyüzsgés? Sürgés-

forgás? VALAMI? Bármi?” 

Semmi nem volt, csak csönd és nyugalom, bulinak semmi nyoma! „EZ 

MI?” Kereste tovább a bejáratot, egyre csak ment a rendkívül komoly és 

magas kerítés mentén. És akkor végre megjelent valaki, egy ismeretlen 

férfi elegánsan, finom, sötétkék öltönyben, jóképűen. Szőke nőben 

felcsillant a remény, hogy itt mégis csak buli lesz!  

Ismeretlen Férfi a Szőke Nőhöz fordult a kérdéssel: „Hol van itt  

a bejárat?" Mivel Ismeretlen Férfi is a bejáratot kereste, könnyű volt 

vele közös nevezőre jutni. „Önhöz csatlakozom!", mondta Szőke Nő 

behízelgő hangon és máris együtt folytatták útjukat. 

  

                – Két óra egy perc van! 

                – Azon az egy percen már nem múlik! 

  

     Ismeretlen Férfi előre akarta engedni Szőke Nőt a kerítés menti 

keskeny úton de a nő jobban érezte magát Ismeretlen Férfi háta 

mögött lépdelve. Mindketten úgy találták, hogy túlzott a csönd az épület 

körül, amit nem igazán értettek, de iparkodtak tovább a céljuk felé. 

  

              – Jó napot kívánok! A rendezvényre jöttünk! 

              – ÁLLJON HÁTRÉBB! Itt nincs semmiféle rendezvény! 

 

         A nagykövetség kapujában álló zord, egyenruhás biztonsági őr  

a kezébe vette a meghívót, amit Ismeretlen Férfi felé nyújtott. Szőke Nő 

csak egy pillanatra látta, „ÓH, DE SZÉP!", gondolta magában. A nagyon 

zord őr tüzetesen végigolvasta a meghívó szövegét, majd kijelentette: 

„Rossz helyre jöttek, a Zugligeti út 93-ba menjenek!” 

        „Hoppá!” A nagykövetségi rezidencián volt a rendezvény a XII. 

kerületben, nem pedig a Szabadság téri nagykövetségen! 
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                       – Meghívom Önt egy taxi útra! 

                       – Nagyon köszönöm! 

  

         Meleg volt és poros az utca, félre álltak a zöldbe, várták a taxit, 

közben bemutatkoztak egymásnak. Gyorsan jött a taxi, beszálltak az 

autóba, Ismeretlen Férfi bemondta a címet: „Zugligeti út 93” majd 

elindultak. Óriási dugó volt a kivezető úton, a Férfi türelmetlenkedni 

kezdett, azt mondta nem fogják hallani az új nagykövet beszédét, amit 

Szőke Nő is sajnált kihagyni, mert érdeklődő típusú volt. Majd az út nagy 

részét hallgatagon töltötték, mindketten gondolataikba mélyedve.  

 

       Lili Málna arra gondolt, hogy ha nem csúszta volna el azt a 

betervezett 25-30 percet szomszédja miatt, akkor nem lenne most itt a 

sárga taxiban, a Szabadság téren a túl szigorú őr elzavarta volna őt 

azzal, hogy nincs náluk semmiféle rendezvény. Nem lett volna tovább 

lépés! 

A rossz szomszédot Műmájer Csempénének hívták (és nagyon illett 

hozzá fekete szerelése, aminek hátulján egy halálfejes kopja volt), 

gonosz volt és gazdag, rontás levételt és bájitalokat árult jó pénzért 

hülyéknek. 

Lili Málna nem mert kimenni otthon az ajtaján, mert az ablakból látta, 

hogy Műmájer Csempéné odakint volt a folyosón. Nemcsak saját maga 

előtt mosott föl, hanem kicsit tovább is. Elhúzta a dolgot, mert ráért, a 

napjait otthon töltötte, időt húzóan takarítgatott egy kicsi területen, eltelt 5 

perc, 10 perc, 15 perc, 20 perc. Lili Málna addig odabent toporgott a 

lakásában, pedig nagyon mehetnéke volt már. De várt, várt és 

várt! Mikor Műmájer Csempéné végre eltűnt, akkor kimerészkedett, 

ahogy sietve ment volna lefelé a lépcsőn, Műmájer Csempéné azonnal 

előkerült és betámadta ócska szavaival és egy széket is elé vágott, hogy 

ott nem lehet közlekedni. Teltek az újabb percek, mire kivágta onnan 

magát! 

  

         Emiatt az incidens miatt csúszott ki az időből Szőke Nő, viszont 

csak így találkozhattak Ismeretlen Férfivel. Habár az még semmit nem 
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jelentett, hogy egy taxiban utaztak, de akkor is, mellette azt érezte, hogy 

bejuthat az ünnepségre, ez a kedves ismeretlen reményt adott neki. 

          A sárga taxi átjutott a nagy körúti dugón, átmentek a Margit hídon 

és kezdték elhagyni a II. kerületet. Akkor egymásra néztek és megint 

beszélgetni kezdtek, kedvesen és udvariasan kommunikáltak, mintha jó 

ismerősök lennének, nem lehetett észre venni, hogy kevéssel azelőtt 

találkoztak először. 

         Aztán a sofőrnek is különféle meglátásai keletkeztek, amiket 

megosztott velük. A nő csöndben maradt, a férfi belekezdett a 

taxissal valamilyen útirány pontosításba. Majd az autó elérte a XII. 

kerületet és rátért a Zugligeti útra, 14:30 körül érkeztek meg a rezidencia 

elé, odabent a hivatalos program már fél órája zajlott. Amíg a férfi 

kifizette a 4400 forintot, addig a nő kinézett az ablakon.  

Azt látta. hogy a villa oldalában két sorban álltak különféle biztonsági 

emberek, rendőrök, egyenruhások, civil ruhások és kormányőrök, elég 

hosszan és még egy hosszú kordon is ki volt feszítve, az utca egy részét 

lezárták. A rezidencia túloldalán is álltak rendőrök. És az utcán, a kapu 

előtt, öt hölgy fogadta az érkezőket, mögöttük, a rezidencia kapujában is 

voltak öltönyös figyelő emberek. „Húúúh!” 

       Leginkább akkor rémült meg Szőke Nő, mikor azt látta, hogy egy 

vendég, aki az öt hölgy előtt állt, épp az igazolványát mutatta be nekik. 

„Ajaj! Lehet, hogy itt valamilyen igazolványt is fognak kérni?” Semmi nem 

volt nála, táska nélkül érkezett! Úgy döntött, hogy nem fog 

nézelődni, nehogy jobban félni kezdjen, inkább csak a Férfire fókuszál!  

A Férfi épp végzett a fizetéssel és kiszálltak együtt a taxiból. Eddig 

minden rendben is lett volna! De akkor viszont egymás után kezdtek 

odajönni a Férfi ismerősei, előbb egy, aztán még egy férfi, úgy tűnt, 

mintha már türelmetlenül várták volna őt. Ekkor jött el a nő számára  

a mellbe vágás, mert Ismeretlen Férfi – pont olyan kedvesen, 

ahogy addig is viselkedett – így szólt hozzá: 

  

            – Akkor én itt most elbúcsúzok! Jó szórakozást kívánok! 

            – Köszönöm szépen! 
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        Szőke Nő alig bírt kipréselni magából választ, mintha 

kicsúszott volna a lába alól a talaj, borzalmasan érezte magát! Az 

utcán egy kisebb hadsereg állt a rezidenciát vigyázva, mert odabent volt 

a magyar belügyminiszter és külügyminiszter, és ki tudja még, ki 

mindenki más! 

        Állt az utcán magas sarkú cipőjében, amiben alig tudott lépni! „Most 

mi lesz?" Mivel ő továbbra is be szeretett volna menni, a nagyfokú 

pánikot, ami megszállta, azonnal félre kellett raknia! A PÁNIKOT félre 

tette és bement! 

Lili Málnának ez azért sikerülhetett, mert mindenki azt hitte, hogy 

az Ismeretlen Férfi párja, hiszen együtt szálltak ki az autóból, az egész 

utca látta! Rengeteg szempár figyelte őket, ha csak a leghalványabb 

gyanú is felmerült volna, egyből megállítják! DE NEM! 

Szőke Nő besétálhatott a nagykövetségi rezidenciára, teljesült a vágya! 

        Egyetlen ismerőssel találkozott odabent az ünnepségen,  

a Bólogatós Amerikaival, akiről úgy tudták a csapatban, hogy C.I.A 

ügynök. 
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35. 

JELENLÉTÜK A STORY GÁLÁN 

– Kiszel Tünde, a várva várt csoda – 

 

 

     – Szia! Kincső hol van? 

     – Nem tudott eljönni! Valamilyen ismerősénél van, de jobb is így! 

 

        A mindig jól öltözött, de jelentéktelen külsejű, alacsony, kopaszos-

vöröses, magyar-amerikai férfi, egyik év februárjában a Storyn iszogatta 

whiskyjét, mikor az egyik csapattag megszólította, hogy érdeklődjön 

barátnője felől.  

A rendezvény előtti napokban Kincső egyfolytában arról beszélt, hogy ő 

is készül a Storyra, és mivel még sosem volt, azt firtatta, hogy lehet oda 

bejutni, milyen ruhában szoktak ott lenni, ilyesmiket. Már-már túl sok is 

volt a kérdés, amiből úgy tűnt, hogy izgatottan várta! És akkor egy 

ismerős miatt nem jött volna el? Hát, ez fura!  

       Szemmel láthatóan a Bólogatós Amerikainak nem hiányzott a nő,  

– akitől amúgy a biztonságérzetet és a szeretetet kapta –, nyugodtabban 

volt nélküle. 

       Mint később kiderült, a Bólogatós Amerikai azt a mesét adta be 

Kincsőnek, hogy sürgősen Lengyelországba kellett utaznia, így sajnos 

nem mehetnek a Story Gálára, megborult a program. Kincső szépen 

elhitte, csalódott volt ugyan, de egyedül eszébe se jutott elmenni.  

Amellett, hogy a Bólogatós Amerikai becsapta a nőt, az is kiderült róla, 

hogy biszexuális, és a nő mellett férfi szeretői is voltak. 

Ám ezt a Kincsőt semmi nem zavarhatta meg, azután is kitartott a férfi 

mellett, miután kiderült az összes turpisság! Sőt, még aztán is, hogy  

a férfi egyértelművé tette számára, nem akarja őt rendezvényekre vinni, 

nyilvánosan mutatkozni vele!  
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  A szerelmes nő, sokáig minden békát lenyelt! 

 

*  *  * 

 

 „Ahogy a Bors megírta, egy meghívóra hatan jutottak, a társaságban ott volt  

a zenész felesége és az öccse, illetve annak párja is. Pataky Attila ingerülten, 

szitkozódva járkált fel-alá a regisztrációs pultnál, majd megpróbálta elintézni, hogy 

beengedjék őket. Hívatta is az egyik főnököt, de vele nem jutott semmire. Aztán  

a belépésre jogosító karszalag nélkül elindult befelé, de a biztonságiak útját állták. 

„Megyünk haza!” – vetette végül oda indulatosan a feleségének, és mindannyian 

elviharzottak a rendezvényről, írja a lap." 

  

           Egy alkalommal teljesen lehetetlennek tűnt a bejutás a Story 

Gálára! Az Erzsébet körúti Corinthia Hotel Budapestben a programisták 

szinte már mindennel próbálkoztak azok után, hogy az alap trükk nem 

vált be, ál-újságíróként nem tudtak érvényesülni. 

           Folyamatosan kőkemény falakba ütköztek ezért egy idő után 

föladták a kísérletezést, megálltak a rendezvény bejárata előtt és 

figyelték az eseményeket, hátha történik valami számukra kedvező. 

VÁRTÁK A CSODÁT!  

           Telt-múlt az idő, mások is el lettek utasítva, de azok az emberek 

egyből fogták magukat és jól nevelten, (vagy kevésbé jól nevelten), 

távoztak. Nem úgy a csapattagok, az a négy-öt ember, akik kitartó 

szemlélődőként elálldogáltak a hotel belsejében, a regisztrációs pultok 

előtt. Bár sok reményük nem volt, álltak és vártak, azt nem tudták mire, 

valamire, ami más mint az elutasítás. Az is lehet, hogy nem volt más 

programjuk és nézték a fényt, a csillogást, a neves embereket szép 

ruháikban, amint azok elvonultak előttük. Ez is valami, jobb mintha 

ugyanezt a tévében láthatnák valamelyik csatornán. De persze még jobb 

lett volna odabent lenni ezekkel a celebekkel a Story Gála eseményén! 

          Érdemes volt ott az időt mulatniuk, mert eljött a várva várt csoda 

Kiszel Tünde személyében! A művésznő megérkezett, de mivel nem volt 

a neve a listán a szigorú beléptetők őt sem akarták beengedni, hanem őt 
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is elküldték. Na, és akkor a hölgy egy hatalmas botrányt csapott, mert mi 

az, hogy őt nem engedik be, azonnal hívják oda a szervezőket!  

Aztán hogy ez késlekedve történt, valahogy a zaj, a káosz és  

a felháborodás egyre fokozódott, majd pedig Kiszel Tündének sikerült 

elérnie, hogy maximálisan a figyelem központjába kerüljön, mindenki 

csak vele foglalkozzon, többé nem volt fontosabb az ő problémájánál!  

A rendezőség a botrányt meg akarta fékezni, a hölgyet meg akarták 

nyugtatni, az ügyet maradéktalanul le akarták rendezni!  

         Mindenki őt nézte, mindenki a művésznővel törődött! Kivéve persze 

a programistákat, ők egészen másra összpontosították a figyelmüket, az 

őrizetlenül hagyott rendezvény bejáratára, amin azokban a bizonyos 

kritikus percekben szabadon besétálhattak, velük senki sem törődött, 

mindenki csak Kiszel Tündével volt elfoglalva. 

        A programfüggő csapattagok a későbbiekben ezt a történetet 

mindig elégedetten mesélték, arról viszont elfelejtettek szólni, hogy  

a művésznőnek is sikerült-e bejutnia. Feltehetően igen, de akkor sem 

tettek róla említést, ami jellemző volt rájuk, a művésznő elvégezte  

a dolgát, onnan kezdve megszűnt számukra a jelentősége.  

       Ilyen irgalmatlanok tudtak lenni a csapattagok! 
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36. 

AZ ÜGETŐ SZILVESZTER VIPJÉBEN 

– észrevették a belógásukat – 

 

 

 

 

 

                  – Egy férfi volt itt a ti köreitekből! 

              – KI? 

              – Erős narancsszínű volt a pulcsija! 

              – A Farkasember? 

              – Igen, az! 

 

 

„14:00 I. FUTAM 
14:30 II. FUTAM 
14:40 Az év lova: Quelindo és a legeredményesebb magyar tenyésztésű telivér: 
Megkapó köszöntése (gyep) 
14:55 Parádé - III. FUTAM – Zenthe Ferenc Emlékverseny – Trimedio Kupa 
15:00 III. FUTAM – Zenthe Ferenc Emlékverseny – Trimedio Kupa 
15:10  Az év ugrólova: Diplomata és az év agara: Rally köszöntése (gyep) 
15:25 Díjátadás (III. futam) Zenthe Ferenc Emlékverseny – (színpad) 
15:35 Parádé – IV. FUTAM – Bubik István Emlékverseny 
15:45 IV. FUTAM - Bubik István Emlékverseny 
15:55 Az év ügetőlova: Rinette Streamline és a legeredményesebb magyar 
tenyésztésű ügető: Time To Say Goodby köszöntése (gyep) 
16:05 Díjátadás (IV. futam) Bubik István Emlékverseny (színpad)" 
 
 

 

       Mikor Lili Málna kiszállt a metróból a Pillangó utcánál, egészen 

megrémült, mert egy hatalmas kígyózó sort látott. És a metróból 

kiszállók többsége is becsatlakozott, tovább növelve a sor hosszúságát. 

Mintha mindenki a Kincsem Parkba igyekezett volna!  

A nő nem követte a példájukat, nem állt be a sorba, hanem lelassította 

lépteit, gondolkozott mit csináljon. Csak azt tudta, hogy ő nem fog beállni 
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a sorba. Ha ezen múlik, hogy bejusson már föl is adta a próbálkozást, 

megy haza, akkor az Ügető Szilveszter számára elmaradt! 

 

        Lassú lépésenként araszolgatott előre a tömött sorban 

várakozók mellett, amíg egy lépcsőhöz jutott, miután azon lement, már 

meglátta a hosszú sor elejét is. 

Két nagydarab biztonsági őr állt a bejáratnál, két fiú pedig jegyeket 

árult egy asztalnál, de mintha nem lett volna különösebb rutinjuk, mert 

igen lassan ment a jegyek eladása. Lili Málnára nem szólt rá senki, elöl 

állhatott és nézelődhetett. Arra a pillanatra várt, amikor beléphet majd 

észrevétlenül. És akkor azt látta, hogy az egyik jegyeladó fiú föláll és 

távozik, szép lassan teszi, pont úgy ahogy addig a jegyeket is árulta! Így 

már csak egyetlen fiú szolgálta ki a hosszú tömött sorban ácsorgó 

rengeteg didergő embert!  

       HIHETETLEN! Lili Málna csak bámult. Pont akkor jött el az a pillanat 

amire várt, hogy HUPSZ, beléphetett volna! De saját magán meglepődve 

tovább állt a helyén, sőt még az egyik őrt is megszólította: 

  

– Elnézést kérek, de kilométeres sor áll, nem lehetne, hogy többen 

árulják a jegyeket? 

– Én már mondtam a szervezőknek, de hiába! 

– Majdnem a metróig ér a sor! 

– Hallod, a metróig ér a sor! Nem merek kimenni, mert még megvernek! 

 

                     

          Az egyik őr együtt érző volt a hidegben didergő tömeggel, mivel jól 

tudta, hogy milyen rossz a hidegben sokáig kint állni. A másik őr 

kevesebbet szólt, de a gesztusaiból ugyanazt lehetett kivenni, tisztában 

van vele, hogy másként kéne, de nincs beleszólása neki sem. 

 

           Lili Málna már odabent lépkedett az Ügető területén, (a következő 

adandó alkalmat nem hagyta ki, belépett észrevétlen, jegy nélkül a két őr 

között), de még nagy utat kellett megtennie. A pálya másik oldalára 

szeretett volna eljutni, a sajtósok gyülekező helyére, ott beszéltek meg 
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találkozót Bajszos Vidorral. Útközben nagyon fázott, mert azt mondta 

neki előző nap a férfi, hogy ne legyen rajta kabát, úgy könnyebben 

bemennek majd a VIP-be! Öltözzön jól alá, hogy ne fázzon, de kabátot, 

azt ne hozzon, elég lesz egy vékony orkán, amit majd összehajt, és úgy 

tud eltüntetni a táskájába, mintha az nem is lenne! Lili Málna szófogadó 

volt, kabi nélkül, orkánban és fázva, sietve tette meg a nagy utat, aztán 

beült a sajtósokhoz és várakozott. 

          Előbb nem ismert senkit, majd jött egy sportfotós, Elefántfülű a 

nagyfiával. Ezt a fiút szinte mindenhova magával cipelte, ami 

szimpatikus volt ugyan, mert szemmel láthatóan nagyon jóba voltak ők 

ketten, viszont mintha a gyerek egy kissé retardált lett volna. Váltottak  

a fotóssal néhány szót, majd Lili Málna várakozott tovább, és nem hiába, 

mert belépett az ajtón Vidor, aki szintén váltott néhány szót 

Elefántfülűvel, ivott egy ásványvizet majd azt mondta, amit indulás előtt 

szokott mondani: „ÁJDE!” (menjünk)! És már mentek is a VIP felé, őket 

semmi más nem érdekelte, csakis a VIP. 

 

               

       „16:20 V. FUTAM 
        16:30 Championok köszöntése – (színpad) 
        16:55 VI. FUTAM 
         17:05 Kupa győztesek köszöntése mindkét szakágban (színpad) 
        17:25 VII. FUTAM 
        17:30 Sztárvendég Wolf Kati (fűtött buli sátor) 
        18:00 VIII. FUTAM 
        18:20 Parádé - Lovaregyleti Díj 
        18:30 IX. FUTAM – Lovaregyleti Díj 
        18:40 Lovaregyleti Díj díjátadása (színpad) 
        19:00 X. FUTAM - B.Ú.É.K. 2016 Hendikep 
        19:10 Tűzijáték" 
 

  
       Levették az orkánkabátjukat, és eltüntették a táskájukba, elegánsan 

voltak felöltözve. A lifthez mentek, Lili Málna kevésbé tudott eligazodni, 

(egyszer volt csak itt), a férfi viszont kiválóan ismerte a terepet, 

(évtizedek tapasztalata állt mögötte), rögtön tudta az utat. Viszont a lift, 

ami egyenesen beszállította volna őket a VIP-be, az nem működött!  

„A francba, abba!" 
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       Elindultak hát gyalog, a lépcsőkön föl az emeletre, ami sokkal 

rizikósabb volt. Az első fordulónál már meg is állította őket egy idősebb 

hölgy: „SEGÍTHETEK?" 

Nyilvánvalóan nem szerette egyikük sem amikor így megszólították őket, 

Lili Málna ezt egyenesen „KÉS A HÁTBA” kérdésnek hívta! Majd az 

történt, ami ezután a kérdés után rendszerint történni szokott 

velük, mehettek ugyanoda vissza ahonnan elindultak, ki lettek rúgva! 

         Mit volt mit tenni, engedelmesen indultak lefelé, vissza a 

lépcsőkön, a nő lehorgasztott fejjel baktatott, azt hitte tényleg elhagyják  

a helyszínt. DE NEM! Arra kapta föl a fejét, mikor meghallotta: 

„PSZT!” Bajszos Vidor, - évtizedes tapasztalataival -, intett neki hogy újra 

startolnak. Lili Málna egyből fölélénkült! Kicsit gyorsabban szedték a 

lábukat, ezúttal nem is állította meg őket senki, pillanatok alatt bejutottak 

a VIP-be ahol nagy meglepetésükre egyből ismerőssel találkoztak, 

Marcóval, aki az egyik oszlopos csapattagnak, Nőcsábásznak volt  

a barátja. 

 

                               – HELLO! 

                               – MARCO, SZIA! 

  

        Marco szlovák, vagy román származású volt, és több országban 

otthonosan mozgott. Épp egyedül tartózkodott a LOVI VIP-jében, mivel  

a barátját, Nőcsábászt egy sérülés miatt kórházban kezelték. Ráadásul 

nem csak hogy legálisan érkezett, de még az ottani biztonsági főnök is 

kedves ismerőse volt! 

         December 31-e Szilveszter volt, és bár nagyon kommunikatív volt 

Marco, pillanatokon belül azzal ismerkedett meg, akivel 

csak akart, ennek ellenére igényelt volna maga mellé valakit, akit 

valamilyen szinten ismer, az ünnepek már csak ilyenek! Pont jókor esett 

be a két csapattag, akik szintén örültek a Marcóval való találkozásnak, 

mert kedvelték és bekapcsolódhattak őhozzá, aki legálisan, igazi VIP 

meghívóval rendelkezett, ami legalizálta az ő jelenlétüket is, mert 

észrevették ám a belépőjüket, nem sokkal később őrt állítottak a lift, 

illetve lépcsőfeljáróhoz! Rajtuk kívül más már nem surranhatott volna 

be.  
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           Az utánuk érkező Csiga Janónak ezúttal nem volt szerencséje, 

azonmód eltanácsolták az őrök, kulloghatott el a hidegben. Viszont a 

jóval előttük érkező programista simán bejutott, mint arról Marcótól 

értesülhettek: 

                    – Egy férfi volt itt a ti köreitekből! 

                    – KI? 

                    – Erős narancsszínű volt a pulcsija! 

                    – A Farkasember? 

                    – Igen, az! 

  

       Látásból jól ismerte, de nem tudta biztosan a nevét. Ebből is 

látszott, hogy nem tartozott a szorosan vett csapathoz, mert abban az 

erősen rikító színű cuccokat kedvelő magányos farkas, igencsak 

közismert volt. Marco miközben beszélt róla, rámutatott az asztalon lévő, 

erős narancsszínű szalvétára. Az erős színről egyből rájöttek kiről volt 

szó, csakis Farkasemberről, aki addigra már rég hazament. 

 

 – Mondj egy számot! 

 – 27! 

 – Kisebbet kéne! 

 – 8! 

  

          A Lovi VIP páholyán belül is lehetett fogadásokat kötni! Lili Málna 

nagyfokú járatlanságot árult el a fogadások terén, viszont a 8-as szám, 

amit mondott, az bejött. A párjával jelen lévő Kárász Róbert is megtette 

ugyanezt a számot tízezer forinttal, és ők is nyertek, mert a 8-as 

rajtszámú ló érkezett be legelőször.  

         Több ismert ember tartózkodott a páholyban, köztük a Kincsem 

Park vezetője. Lili Málna nézte az utóbbit, - a kellemes hőmérsékletű és 

légkörű VIP páholyban,- és arra gondolt, biztos nincs tisztában ez 

a szimpatikus úr azzal, milyen körülmények között várakoztak a Pillangó 

utcai bejáratnál az emberek, akik be akartak jönni Ügető Szilveszterre. 

Biztos nem tudta, hogy a hosszú tömött sort időnként egyetlen fiú 

szolgálta ki jeggyel ráadásul nagyon lassan! Visszagondolt a sötétre és  
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a hidegre, miközben nézte a férfit, szerencsére megállta, hogy ne szóljon 

a Kincsem Park vezetőjéhez, csöndben maradt, nem okvetetlenkedett, 

hanem örült, hogy ott lehetett a melegben és a fényben. 

         Egyszer csak előkerült az a bizonyos idősebb hölgy, aki korábban 

kirúgta a két programistát. Lili Málna észre se vette, viszont Bajszos 

Vidor egyenesen szembe találkozott vele. Akkor az idősebb hölgy azt 

mondta neki: "Látom, mégis csak bejöttek!" De a rutinos és dörzsölt 

Vidor, az ő simulékony modorával lekezelte a dolgot, a hölgy a 

továbbiakban békén hagyta őket.  

 

 
 

         Ahogy a fogadások kapcsán előtérbe kerültek a számok, Lili 

Málnának óhatatlanul eszébe jutottak a kaotikus elrendezésű 

nostradamusi versek, amiket ő a numerológia szabályai szerint kezdett 

el mozgásba hozni, újrarendezni. Összeadta a versek sorszámát, ezáltal 

új értékek keletkeztek, egy 2-es számú vers után egy 3-ast lehetett tenni. 

                    29 = 2+9= 11 /  1+1=2 

                    21 = 2+1 = 3 
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Mindig elő tudott szedni a táskájából pár nostradamusi verset, hogy 

kiselőadást tarthasson a találmányáról, ahogy ezúttal is. Majd figyelem 

hiányában berekesztette a kiselőadást. 

 

        A VIP-ben „csévés" melegkaja volt, valamint sör, bor és üdítők, 

ezeket ingyen lehetett fogyasztani, viszont a rövid italok és a pezsgő 

pénzbe kerültek. Ettek-ittak, beszélgettek, nézelődtek és fogadásokat 

kötöttek. Marco kicsit fölöntött a garatra, mert vásárolt egy üveg pezsgőt, 

amit szinte egyedül ivott meg.  

        Nagyon gyorsan elszállt az idő, túl gyorsan is, biztos hogy éjfél 

utánig is maradtak volna, sőt akár hajnalig is  de hát nem lehetett,  

a tűzijáték után vége lett a programnak. Így is az utolsók között távoztak 

és a biztonságiak nagyon kedves főnöke kísérte ki őket. 

        A kijárat előtt Marco és a biztonsági főnök még egyszer 

összeölelkeztek, mert egy focicsapatban játszottak régen, majd utóbbi 

barátságosan elbúcsúzott mindnyájuktól. Hárman mentek tovább,  

a Szilveszter éjszaka még csak akkor kezdődött és számos meglepetést 

tartogatott! Egyikük váratlanul a szerelemmel találkozott (…) 
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