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A SZERK.

PEOPLE HAVE THE
POWER
Benéztük; de nem csak mi! Legutóbbi
számunk címlapja előválasztási címlap
volt, jóval az első forduló végeredményének kihirdetése előtt adtuk nyomdába. Az esélyek megítélésében a közvélemény-kutatókra hagyatkoztunk, ugyan
kik is fognak a második fordulóba jutni
miniszterelnök-jelöltként, kikkel is csináljunk interjút, hogy kiderüljön, merre
van az előre. A közvélemény-kutatókra
hagyatkoztunk, és a közvélemény-kutatók ismét fényesen bizonyították a régi
tételt, miszerint nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást.
A hódmezővásárhelyi – mely városnevet már 2018 februárjában lefordított a
Süddeutsche Zeitung (Bieberfeldmarkt
platz), és francia közép-európászok
gyúrnak a kiejtésére (a 444-es Szily
kolléga megfigyelése szerint az haudmézeuvacharheille-re hajlanak) –, tehát a hódmezővásárhelyi polgármester
alaposan feldúlta a kedélyeket és szavazatokat. Márki-Zay Péter és a főpolgármester duellumát még sokat fog ják
elemezni a politológusok, az viszont
tagadhatatlan: legalábbis 2010 óta nem
volt ilyen ebben az országban; a közéletet, hírhamisító MTVA ide, felszopó
Hír TV & nyalonc KESMA oda, szóval
az ország belpolitikáját nagyjából egy
hónapon keresztül az előválasztás határozta meg, először fordult elő, hogy
ilyen hosszan nem a Fidesz tematizált,
ami azt jelenti, hogy verhető. A második forduló igazi politikát mutatott,
demokratikus politikát – amihez nem
vagyunk szokva. Az új szavazók, a fiatalok meg jelenése és Karácsony Gergely
támogatása MZP-győzelmet jelentett,
ő pedig azt ígéri, hogy jobber és falusi
szavazókat is tud az Orbán-ellenes táborba hozni. Hogy abban a 15-20 vidéki
körzetben, ahol eldől majd a választás,
ő tud majd a Kádár-kockák népéhez
szólni. Hajrá! Németül vagy franciául
persze rosszabbul hangzanak MZP
gyerekfegyelmezési és homoszexuali-

tás-kezelési lényeglátásai, de a német
„Alptraumkandidat” (Keno Verseck, Der
Spiegel) azért jó szó, mert a Fidesz számára a „rémálomjelöltet” jelenti.

ünneplünk, hogy
még ezekben a szűk
időkben is történnek
nagyszerűségek
Úgyhogy bocsánat, gondoltuk, egy
interjúval helyreütjük a fiaskót: mit is
jelentene kerületünknek, ha Márki-Zay
Péter lenne a következő miniszterelnök. Ám elfoglalt is a jelölt, és a mögötte álló hódmezei csapatnak is van még
hová fejlődnie. Mindenesetre reméljük,
hogy áprilisig lesz még módunk beszélni vele. Volt egy másik arconpörgésünk e szám szerkesztésében: a lemondott Bácskai expolgi helyére listán a
következő fideszes jelölt, Mezey István
került a kerületi képviselő-testületbe.
Érkezését ünneplő interjút szerettünk
volna készíteni, el is készült, riporterünk már a szövegegyeztetés stádiumában járt, amikor hírnök jött pihegve:
„A ferencvárosi Fidesz döntése értelmében jelzem: nem tudok hozzájárulni az interjú megjelenéséhez.” Hivatalossá vált tehát, amire eddig csak
ráutaló magatartás mutatkozott: a ferencvárosi Fidesz bojkottálja a ferencvárosi önkormányzati lapot, magyarul
felsorakozik az országosan is folytatott
hideg polgárháborús retorika mellé.
Szomszédságilag ez még kínosabb,
mint nagypályán. Mindenesetre mi továbbra is próbáljuk megszólaltatni őket
a kerület lakóinak ügyeiben.
Megnyílt a Konnektor, a kerület
művészeti inkubátorháza, egy szomszéd kerületi guitar hero-t ( Jimi Hendrix
magyar rokonát) és újdonat gonzozsurnalisztát kértünk fel a tudósításra, cím-

lapsztorira, és az ötletgazda Suzi Dadát
is megkérdeztük. És ünneplünk, hogy
még ezekben a szűk időkben is történnek nagyszerűségek.
Kerületünkben járt a New York-i
punk vezérevezőse és admirálisnője,
Patti Smith. Jó húsz éve beszélgettem
vele mintegy három percet a Szigeten,
arról, hogy az akkor már halott Allen
Ginsberg hogyan figyeli őt a dharmakaya gyémántegéből minden koncertjén, aztán állandó gitárosával, Lenny
Kaye-jel is volt módom szót váltani, ő
meg azt mondta, hogy ők, a zenekar az
íj és a húr, és ők lövik ki Pattit, aki mint
nyíl hatol a világűrbe. Azóta meg jelent
a Kids magyarul, a botrányfotós zseni, Mapplethorpe és Patti Smith bolyongásai New York hetvenes évekbeli
hideg fényű világában. Sajnáltam néhány éve, amikor Stockholmban belesült Bob Dylan irodalmi Nobel-díjának
átvételekor a szövegébe, továbbra is
korunk meghatározó énekesének tartom, számomra a legfontosabbak elejének. Korunk meghatározó honi Patti
Smith-szakértőjét kértük meg, hogy
írjon a ferencvárosi Müpa-koncertről,
az ott felbukkanó Adyról és Pilinszkyről és az egész nagyszerűségről. Olvasva még roppantabbul sajnáltam, hogy
nem voltam ott, az elmondások szerint
ahogy a People Have the Power-t énekelte, annak itt és most egészen különleges volt az akusztikája.

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu
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MAZSIHISZ ÉS FRADI: AZ ANTISZEMITIZMUS ELLEN

FORMÁLJÁK A SZEMLÉLETET
Kardos Péter főrabbi úr vérfradista. Azt állítja, hogy a pokoli kilencvenes évek óta
érzékelhetően megváltozott a hangnem a lelátókon. Bár mindig akad egy-két hülye, de
a zsidózás, a rasszista huhogás a szakvezetés szisztematikus munkája nyomán szerinte
visszaszorulóban van. Legalábbis ezen dolgozik a Fradi vezetése és a Mazsihisz.

2019-ben az irodalomra érzékeny ultrák a FTC–Újpest-meccsen Wass Albert-idézettel üzentek az akkor megválasztott Karácsony Gergelynek, amiért az az írót náci kollaboránsnak nevezte. Ennek csak pár éve, de korábbról
jócskán vannak történetek.
„2013-ban az FTC–MTK-meccs má
sodik félidejében a Fradi-ultrák egy
csoportja »In Memoriam Csatáry László« feliratú transzparenst feszített ki
[Csatáry László második világháborús
bűnökért jogerősen elítélt személy,
gettóparancsnok volt a Kassán működő
náci táborban, ahol embereket kínoz-
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tak és gyilkoltak meg], amely néhány
másodpercig a tévé képernyőjén is
látható volt. Az ultrák közleményben
álltak ki a felirat mellett, és »Mi voltunk« néven Facebook-oldalt hoztak
létre. Az eset és a korábbi esetek miatt
a Simon Wiesenthal Központ nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója,
dr. Shimon Samuels levelet ír Michel
Platininak, az UEFA akkori elnökének, amelyben felhívta a figyelmet az
FTC-szurkolók rasszista viselkedésére
és a Csatáry-esetre. Az UEFA erőteljes beavatkozását kéri, hogy elérjék: az
MLSZ hirdessen zéró toleranciát az

FTC és más klubok tekintetében. Biztosítsa, hogy szükség esetén a mérkőzéseket megállítsák, a gyűlölködőket
zárják ki és büntessék meg, a szövetség,
ha kell, a klubokat zárja ki és büntesse
meg.” (FTC-sajtó)
Kubatov Gábor 72 órás ultimátumot
adott azoknak a „futballszurkolóknak”,
akik kifeszítették a molinót, de csak egy
vállalta. Végül hat szurkolót sújtottak
eltiltással. Az MLSZ 800 ezer forintra
büntette az FTC-t. Kubatov üzenete
után – úgy mondják – háború kezdődött a magyar labdarúgásban, mivel a
kemény mag ragaszkodott az évtizedek
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alatt jól megalapozott antiszemitizmusához. Másrészt tudták, hogy azonosításuk a videófelvételek alapján
egyszerű feladat. Megfenyegették az
elnököt is. „2015-ben az ultrák az FTC
elnökének háza elé molinót feszítettek
ki »Mi lelkünk a lelátókon, a te lelked a
halálsoron« felirattal.” (FTC-sajtó)
Durva szöveg, de az mégis meglepő, hogy ebből 3 millió forintos nyomozást rittyentett a rendőrség, 378
DNS-mintával. A listaspecialistaként
ismert Kubatov át is adott egy listát a
nyomozóknak, több mint húsz ferencvárosi szurkoló adataival, telefonszámokkal, becenevekkel. A kemény mag
nem volt elragadtatva, és személyiségi
jogokat emlegetett.
Az előzményeket figyelembe véve
jelentős teljesítmény, hogy idén szeptemberben a Fradi-tábor Kubatov elnök
új koreográfiájával megtanulta és magáévá tette a kétkezes Fradi-köszöntést.
Az elnök a leverkuseni meccs előtt a
Facebookon videóüzenetben reflektált
a válogatott angolok elleni mérkőzésére: „néhány tébolyult szurkoló miatt
most Damoklész kardja a fejünk fölött
lebeg” – ezek az ő szavai. Hogy az UEFA-büntetést elkerüljék, a heilhitlerezésre erősen hasonlító „szívtől az égig”
karlendítést átfogalmazta kétkezesre.
Így egészen más.
A kapu mögötti Fradi-tábor, amelyről az FTC-sajtó azt írta, hogy 1995
szeptemberében az Ajax elleni BL-mérkőzésen „őserdei majmokat utánzó
huhogással gúnyolta a színes bőrű játékosokat, és ezzel óriási szégyent hozott
klubunkra és a magyar labdarúgásra” –
láthatóan és hallhatóan változik. Ebben
a változásban szerep jut a színes bőrű
játékosoknak, a külföldi szerződtetetteknek és a zsidómentő edzőről szóló,
a Fradi-vezetés által pár éve felépített,
a Mazsihisszel közösen jegyzett legendának is.
Az FTC-sajtó szerint ez nem „érzékenyítés”, hanem koncepció. „1995
óta folyamatosan romlott a mérkőzések alatti szabálykövetés, és egyre gyakoribbá váltak a kirívó események is.
Ezért a Ferencvárosi Torna Club volt
az első magyar sportegyesület, amely a
kirekesztés elleni harc mellé állt” – írják. „A klub rendszeresen kommunikál
a szurkolókkal, ilyen eszköz például a
szórólap, a hírlevél, a szurkolói ankét,
az évenkénti szokásos kampányvideó.
A téma mindig ugyanaz: a lelátón nincs
helye semmilyen kirekesztő magatartásformának.”

SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT MOLINÓK
Túlzás nélkül leírhatjuk: a Ferencvárosi Torna Club az állampárt eszköze, tulajdona,
a béközepe mostantól teljesen nyíltan Kubatov, no meg a Párt – így, nagybetűvel
– szolgálója lett. A NER egyik szívcsakrája. Más magyarázat nincs arra, hogy a Fradi–MTK örökrangadón, amelyet lapzártánkkor játszottak a Groupama Arénában,
megjelent egy molinón a kiírás: „1956/2006 bűnösei! Nem felejtünk, soha többé
baloldal!” Nem tudjuk, hogy Rogán Antal ezért mennyi közpénzt fizetett, de elégedett tenyérdörzsölés, egymásra mosolygás biztos volt a Sky boxokban. Lesz Fradiváros is egyszer.
Mit lehet erre mondani? Nyilván elfelejtik a 2006-os „hősök”, hogy a főnök akkor
páncélozott járművel menekült el a tett helyszínéről, mentette az irháját.
Valahogy a szurkolók egy része 2006-ban is jókor volt jó helyen, és megfelelő biodíszlet akkor is, ma is. Vagy pont nem, nézőpont kérdése. Egyszer forradalmárnak, másszor a kormánypropaganda eszközének lenni biztosan kifizetődő
néhányaknak a kapu mögötti első sorokból, akik egyébként büszkén posztolják az
Instagramra a békemeneten készült szelfiket, bár pár éve még „politikusmentes Ferencvárost” meg a jogsértő vénaszkenner leszerelését és leginkább Kubatov takarodását követelték. Ők most láthatóan jól vannak, és az sem zavarja őket különösebben, ha mögöttük a „tábor” erősen fogyatkozik, és egyre kevesebben kíváncsiak
a külföldi játékosokból verbuvált csapat gyenge és néha lélektelen játékára. Meg a
molinóemelgetésre.
Kinek nem jó ez, ami van? Mindenki másnak, aki joggal teszi fel a kérdést: meddig tart a lelátón a kirekesztés, és szabad-e megkérdezni, mennyi évnek kell még
eltelnie a habzsidőzsiben – a taóban és állami szponzorációban – úszó magyar labdarúgásban ahhoz, hogy legalább a fél csapat értse, ne csak hallgassa a Fradi-indulót, és felfogja, miről szól ez a Club? Valószínűleg még számtalannak, és ebben bízik is a Párt, a szurkolók meg megeszik, amit az elmúlt évtizedben tízmilliárdokból
kifőzött nekik. Sikerült, kontroll alatt tartja a Fradi szervezett szurkolói csoportjait,
vezetőit. A Csatáry-ügy, majd a vénaszkenner óta a szigorúan ellenőrzött szurkolói
molinók világában a lelátón semmi sem történik a pártigazgató vagy bizalmi köre
jóváhagyása – ez esetben akár kérése – nélkül. A sikerek meg, ugye, magukért beszélnek, mindegy, mi volt az áruk.

Forrás: fradi.hu

Fotó: Illyés Tibor (MTI)
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Itt tartunk most, innen kellene valahogy újraépíteni a Fradit, a Clubot, ezt a
kétségbeejtő szintet kellene valahogy szigorúan felfelé meghaladni. Egyszer csak
megint együtt szurkolni, összekapaszkodni. Az elmúlt évtizedek nem ígérnek semmi jót, rég az aktuálpolitika közpénzen vett és kitartott játékszere a Club, a hazai
sportélettel együtt. Mert ha a Fidesz nincs, magyar sport sincs, mind – sportoló,
edző, szertáros, takarító, gyerek, szülő meg mindenki – meghalunk, sugallják vagy
harsogják a propagandát a Párt agitátorai, akik ott ülnek a klubok, egyesületek, létesítmények, szövetségek vezetésében, alkalmazásában.
„Bakócz Tamás”

2021. NOVEMBER

6

Fotó: Déri Miklós
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Kubatov Gábor 2011 óta elnöke a
Fradinak. Nyilván egy európai középmezőnyben helytálló, a labdarúgóvilágban jegyezhető csapatot vizionál,
amely nem létezik a nagyszámú szurkolótábora nélkül. A fanatikus híveket
tehát domesztikálni kell, kerül, amibe
kerül. Mesélik, hogy voltak valaha elnökök a Fradiban, akik ezt szó szerint
értették, és a vezérszurkolók nem jártak
rosszul, ha segítették a vezetés munkáját. Szólnak pletykák elsikált rendőrségi ügyekről éppúgy, mint készpénzjuttatásról. Ez a megoldás sem lehetne
idegen a jól szponzorált és politikailag
jól beágyazott mostani vezetéstől, de a
honlapokon és közösségi oldalakon található, nevelő hatású videók, szövegek
és események nagy száma azt mutatja,
hogy bár az FTC-sajtó ezt nem tekinti
érzékenyítésnek, mégis érzékenyedik
a tábor.
Antirasszista szurkolói programokat szervezni egy olyan országban,
ahol egy dél-szudáni srác simán fönnakadna a határkerítésen, politikailag
több mint érdekes. Norvég állampolgár
menekültként mégis boldogan leszerződteti a Fradi, és közönségkedvencként a marketing egyik atombombája
Tokmac Nguen. Ammar Ramadan is
klasszikus migráns. A szír srácot a Juventusból igazolta a Fradi. Az ultrák is
érzik, hogy viselkedni kell, bár vannak,
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akik négereznek, de mindenki számára
világos, hogy „a mi négerünk jó néger”.
Politikailag az antiszemitizmus
sem jó befektetés, és nem azért, mert
illetlen. Hanem azért, mert a migránsokat inkább elfogadó, toleráns Európával szemben Izrael barátjának lenni
jobb, sőt széljobb politika. Centire az
a hely, ahová a Fidesz navigálni akarja
magát.

Tóth Potya István
nevét felvésték
a Wallenberg téri
emlékműre
Ehhez ad muníciót Tóth Potya István legendája, akinek helye van a Fradi
Múzeumban, relikviáit a családtól megvette a klub, arcképét pólókra nyomtatják, életét és mártírhalálát sok ezer példányban szórólapokon mesélik el. Tóth
Potya István zsidómentő tevékenységét elismerte a Mazsihisz, és idén februárban a nevét felvésték a Wallenberg
téri emlékműre. Az ünnepségen Heisler András és Kubatov Gábor emlékezett meg az egykori edzőről, akit 1945
februárjában kivégeztek a nyilasok.
Tóth Potya kivégzése utólag magyarázza a tevékenységét, mert a Mazsihisz

nem kért föl történészeket, hogy a zsidómentést adatokkal is alátámasszák.
Megelégedtek azzal, hogy akit a nyilasok nem zsidóként elfogtak és kivégeztek, az biztosan embermentő volt. Vagy
zsidókat mentett, vagy katonaszökevényeket, vagy mindkettőt. Karsai László történész azt állítja, hogy a nyilasok
nem lövöldöztek vaktában, vizsgálat
nélkül, és hozzátette: az általa kutatott
adatok szerint a nyilasok által agyonlőtt nem zsidók többsége valóban embereket mentett, vagy katonaszökevény
volt. Tóth Potyáról nem tud semmit.
Tóth Potya sporttevékenységét jól
dokumentálják edzésnaplói, valamen�nyi fennmaradt, könyvben ki is adta
őket a Fradi, de nem tudunk senkiről,
aki neki köszönhette volna az életét.
Mivel elfogása előtt katonai szolgálatot
teljesített, juthatott pecsétek és igazolások közelébe, lehetett akár egy kisebb
csavar egy nagyobb, igazolásokat gyártó gépezetben. Születésének 130. évfordulóján fordult a Ferencváros a Jad
Vasem Intézethez, hogy Tóth Potya a
Világ Igaza címet kaphasson, csakhogy
sajnos hiányoznak a tények. A legenda
az, hogy Latabár Kálmánt vagy Gobbi
Hildát bújtatta volna. Lehet. A Fradi
által összeállított kiadványban tényszerűen meg jegyzik, hogy Latabár és Gobbi életét mások mentették meg, olyanok, akik később valóban kaptak Világ
Igaza kitüntetést. (Igaz, a dátumokat
hibásan írták, márpedig ahol ilyen kevés a tény, ott nem lenne baj a pontosság.) A Jad Vasemhez jó belépő lenne a
Wallenberg téri márványtáblára felvésett név: szükséges, de nem elegendő.
Amit a Mazsihisz nem vizsgáltatott ki,
azt a Jad Vasem Intézet ki fog ja. Lehet,
hogy Tóth Potya egyszerűen csak rendes ember volt, és ha módjában állt, segített másoknak – zsidóknak vagy nem
zsidóknak.
Kardos Péter főrabbi is csak pár éve
tud Tóth Potya Istvánról. Azt mondja: érzékeli a meccseken a változást,
ezért elég neki az a tény, hogy Tóth
Potya mártírhalált halt. „A lelátók mostani nemzedéke, ha csak annyit hall,
hogy »zsidókat mentett«, az megköt az
emlékeiben, és továbbadja a gyerekeinek, akik szintén fradisták lesznek, és
Tóth Potya akkor is zsidómentő lesz,
ha nem találnak senkit, aki ezt igazolná. Ez lesz az, ami öröklődik majd generációkon át, és nem az, hogy indul a
vonat Auschwitzba. Most mondja meg:
baj ez?”
Sándor Erzsi

BAKÁTS TÉR 14.

KERÜLETI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ELŐRELÉPÉS
Fontos lépést tettek a ferencvárosi képviselők
a Diákváros területével kapcsolatban októberi ülésükön,
amelyet nyílt konfliktusok és hosszas viták mellett az
is jellemzett, hogy végre tenni szeretnének az elhúzódó
testületi tanácskozások mederbe tereléséért.

Ismét hosszú, ha nem is elviselhetetlenül hosszadalmas ülésen vannak túl a ferencvárosi képviselő-testület tagjai: szünetek nélkül hét órán keresztül tartott a nyílt tanácskozás. Pedig a korábbiakhoz képest igyekeztek önmérsékletet tanúsítani a képviselők
október 14-én, többször emlékeztették magukat és egymást is a hozzászólások időkeretére (amire egyébként az ülést „kezelő” rendszer is dallamos és hangos csilingeléssel figyelmeztet).
Mégis előfordultak parttalan viták és olyan előterjesztések, amelyek a jegyző, illetve a hivatal jelzése ellenére kerültek a testület elé. Volt olyan napirendi pont – egy
helyiség bérleti szerződésének felmondása –, amelynek tárgyalása során a politikusok
egy civil szervezet vélt vagy valós tevékenységét boncolgatták fél órán keresztül.
A testületi munka időbeli keretek közé szorítását Zombory Miklós (Fidesz) szorgalmazta a szervezeti és működési szabályzat (szmsz) módosítására tett javaslatával.
Úgy érvelt, az iskolásoktól sem követelik meg, hogy hat óránál hosszabban figyeljenek, a képviselőknek pedig az elmúlt időszakban 8-12-16 órás üléseken kellett felelős
döntéseket hozniuk.

elindult a Fudan Egyetemnek szánt
területre vonatkozó változtatási
tilalom elrendelésének folyamata
Úgy tűnt, pártokon átívelő konszenzus áll a szándék mögött, ami azonban egyelőre nem realizálódott. Zombory Miklós azt javasolta, hogy egy ülés legfeljebb hatórás
lehessen, kétóránként húszperces szünetet kelljen elrendelni, a képviselők dönthessenek egyszeri, egyórás hosszabbításról, ha pedig ez nem lenne elég, akkor – kizárólag
a meg nem tárgyalt napirendi pontokkal – egy további napon folytatódna a munka.
Baranyi Krisztina támogatta az előterjesztést: ő szünetek nélkül legfeljebb ötórás tanácskozásra gondolt, de gyorsan kiderült, hogy a javaslat több kérdést vet fel, mint
amennyit tisztáz. Takács Zoltán (Momentum) szerint jó kérdésre rossz válasz született,
Takács Krisztián (Momentum) pedig a személyeskedő megszólalások elhagyásában
látná a megoldást. Gyurákovics Andrea (Fidesz) elnézést kért a hosszas vitátakat végighallgatni kénytelen hivatali dolgozóktól, akiknek másnap is be kell menniük reggel
8-ra dolgozni. Majd sorra érkeztek a javaslathoz a módosítások, ezért a képviselők úgy
döntöttek, az előterjesztő megvizsgálja, mit fogad be ezekből, és a következő testületi
ülésen születik döntés.
Már az előző ülésen is szemmel látható volt a jegyző, Baloghné dr. Nagy Edit –
illetve tágabban értelmezve a polgármesteri hivatal jogi apparátusa –, valamint dr.
Mátyás Ferenc (Momentum) közötti szakmai alapú, de a személyeskedést súroló feszültség, ami ezúttal is több ponton felszínre jött. Az előterjesztésekkel aktívan élő
képviselő valamennyi javaslatával kapcsolatban törvényességi, jogi kifogások merültek fel, amit ő – a külső szemlélő számára legalábbis olybá tűnt – személyes megtámadtatásnak érzékel.
Javaslata, amellyel az önkormányzat átláthatósági rendeletét kívánta módosítani,
végül támogatást kapott. Ennek értelmében a képviselő-testületi és a bizottsági ülést
követő tíz munkanapon belül a meghozott határozatok egységes szerkezetű szövegét
fel kell tölteni az önkormányzat honlapjára. A vitában a jegyző részéről elhangzott,
hogy ismét egy végrehajthatatlan szabály megalkotását szorgalmazza a képviselő, míg

Mátyás Ferenc azt mondta, „másfél éve
beszélünk arról, hogy nem elérhetők a
határozatok, ezt akartam most egy radikálisabb eszközzel elérni”.
Ugyanez az ellentét mutatkozott meg
a Magánszálláshelyekről és egyéb szálláshelyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása című előterjesztéssel kapcsolatban
is, amellyel Mátyás Ferenc a kerületi
airbnb-szabályozást kívánta volna kialakítani. Baranyi Krisztina azt mondta, várna ezzel, mert egyetlen önkormányzat
sem alkotott még ilyet, és a kerületet nem
érintette korábban sem olyan élesen ez a
probléma, mint a szűken vett belvárosi
területeket. A polgármester hozzátette,
mivel nincs jogi ellenjegyzés az előterjesztésen, ami jogszabálysértő, a testület
elé sem kerülhetett volna. „Kategorikusan nemet kellett volna mondanom az
előterjesztésre – ez az én gyengeségem,
hogy mégis a testület elé került. Koncepcionálisan alkalmatlan a tárgyalásra”
– jelentette ki Baloghné dr. Nagy Edit.
A képviselők végül levették a napirendről
a rendelettervezet tárgyalását.
A kisebb vitát kiváltó döntések között módosították a településkép védelméről szóló rendeletet, erre törvényi
változások átvezetése miatt volt szükség.
Változtak az idén létrehozott Ferencvárosi
József Attila irodalmi támogatás szabályai
is, így 40 év feletti szerzők is elnyerhetik
a havi 100 ezer forint „ösztöndíjjal” járó
elismerést, ami elsősorban a pályájuk
elején járókat hivatott segíteni. Személyi
döntés is született: a 9 magazint is kiadó
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója pályázata alapján a jövőben is Hagymási Zoltán lesz.
Elvi, egyelőre szimbolikus, mégis jelentős volt a Nagyvásártelep–Duna
City fejlesztési területe és környéke Kerületi
Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 20/2010 (VI. 4.) önkormányzati
rendelet módosításának elindítása. Ez az a
ferencvárosi terület, amelynek nagy részére a kormány a kínai Fudan Egyetem
gigantikus kampuszát erőlteti, ellentétben a korábbi Diákváros-tervvel, amely
magyar egyetemistáknak biztosítana
megfizethető lakhatást. A döntéssel elindult a Fudan Egyetemnek szánt területre
vonatkozó változtatási tilalom elrendelésének folyamata. Baranyi Krisztina szerint „a KÉSZ módosítása olyan eszköz,
amit tudunk addig használni, amíg ebbe
a folyamatba a kormány erővel bele nem
nyúl. Nem várhatjuk feltartott kézzel,
hogy a kormány döntse el, mi épülhet a
mi kerületünkben” – fogalmazott.
Csepregi Botond
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HACKATHON
A KISKÉPZŐBEN
szponzorok szponzoráltak, öt prozsé
került végül a zsűri elé. Közösségi tér
gimnazistáknak, „Cumifa” eltérő fejlődési képességű gyermeket nevelő családoknak, feltalálótábor és fenntartható, a
környezettel azsúrosan létező és zöldülő városi komposztálás és címke nélküli
csereüveges drogéria, fogyatékkal élő
felnőtt gyerekről gondoskodó egyedülálló anyáknak szabadidőt teremtő hálózat létrealkotása. A Hackathon valójában
állami feladatot lát el, mert államunk
tesz ezekre, csak a közpénzből magánpénz, de abba is fejezem üstöllést, mert
nem szeretnék Móricka lenni, akinek
mindenről ugyanaz jut az eszébe.
– vba –

Fotó: Déri Miklós

Mindig bírtam a műteremhangulatot.
Most sincs másként, szeretem, hogy
egy larger-than-life pink zsurnáldisznó
mögött van a vécé, szeretem a gipsz Dávid-fejet a lépcsőfordulóban, cukiság az
egész iskola, úgy, ahogy van. A Hacka
thon meg még nagyobb cukiság, észtországi mintát követ, és az észt példa mindig jó példa, civil társadalomsegítők civil
társadalomsegítése, „van egy ötleted?,
nekem is van, nézzük meg, köthető-e,
ha lehet, kössük, fonjunk belőle ostort
vagy világnagy szinergiát!” A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Hackathont
szervezett október közepére, civil ötletek sorjáztak, mentorok mentoráltak,

ÖTEN NYERTEK
A KÉTNAPOS
ÖTLETVERSENYEN
Az itthon még új módszernek számító
48 órás ötletmaraton, a Ferencvárosi
Közösségi Hackathon közel negyven
résztvevővel zajlott le. A Ferencvárosi
Közösségi Alapítvány (FKA) által a Közösségfejlesztők Egyesületének szakmai együttműködésével szervezett ötletverseny 7 tagú zsűrijében Vágvölgyi
B. András, a 9 magazin főszerkesztője is
részt vett.
A verseny győztese az eltérő nevelési igényű gyerekek családjainak összefogását célul tűző Cumifa projekt lett,
ez nyerte el az FKA 140 ezer Ft értékű
szakmai díját és a Zwack Unicum Nyrt.
200 ezer Ft-os támogatását. Második
helyezettként 100 ezer Ft értékű szakmai támogatáshoz jutottak a folyamatos gondozást igénylő gyerekeket nevelő Szabad Anyák. A kisképzősök Képző
Klubja az FKA 60 ezer Ft értékű támogatását szerezte meg. A ferencvárosi
háztartások hosszú távú zöldítését célul
tűző Zöldelő és a Fel-találók! nevű oktatási program pedig 30, illetve 40 ezer
Ft-os vacsorautalványt kapott az FKAtól.
A Ferencvárosi Közösségi Hacka
thon szakmai programját a lengyelországi Filantrópia Fejlesztési Akadémia
támogatta, valamint több helyi kötődésű nagyvállalat és vállalkozó: a K&H,
a Zwack Unicum Nyrt. és a BP (British
Petrol), természetbeni támogatók voltak
a Nándori Cukrászda, a Dúzsi Bor Budapest és az EspressoShop.hu.

FENNTARTOTT PARKOLÓHELYEK A FERENCVÁROSBAN

HELYI ERŐK
Budapest más kerületeihez hasonlóan a Ferencváros egy részén is lesznek kizárólag
a lakosságnak fenntartott parkolóhelyek, amelyeket a fizetős időszak vége és reggel
hét között csak azok használhatnak, akiknek helyi várakozási engedélyük van. A fizetős
helyek 30 százaléka lesz ilyen, az új rendszer a tervek szerint jövő tavasszal indul.
Bár a szabályozás – amelyet a ferencvárosi önkormányzat képviselő-testülete Baranyi
Krisztina polgármester előterjesztésére szavazott meg szeptemberben – meggátolja,
hogy a lakókat este kitúrják a helyükről, a ferencvárosi (és általában a budapesti) parkolás ügye ennél sokkal összetettebb – mondta a 9-nek Árva Péter (Párbeszéd) helyi
képviselő. Jelenleg a lakossági várakozási engedély – évi 2000 Ft-os elbírálási díj ellenében – ingyenessé teszi a helyieknek az utcai parkolást. Csakhogy sokkal több ilyen
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engedélyt osztanak ki, mint ahány hely
valójában létezik. (Az önkormányzattól
származó információk szerint a mintegy
20 ezer kerületi gépkocsi tulajdonosai
összesen 9800 engedélyt kértek a 8000
parkolóhelyre, amit a jelenlegi szabá-
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JALT: P+R PARKOLÓ VAGY GARÁZSSOR VÁLLALKOZÁSKÉNT
A József Attila-lakótelepi parkolási gondok enyhítése érdekében Csóti Zsombor
(DK) az októberi testületi ülésen tett javaslatot. A lakótelep környezetében sok olyan
terület van, ami nem feltétlenül önkormányzati tulajdon, de alkalmas lehet ilyen
célokra. „Az önkormányzat jelenlegi helyzetében nem tudja bevállalni, hogy ilyen
programot indítson, viszont szándéknyilatkozatával a piaci szereplők számára lehetőséget tud teremteni, ösztönözheti őket a beruházásokra” – szólt az előterjesztés.
A testület elfogadta a javaslatot, miszerint „a maga eszközeivel támogatja, hogy a
területen kizárólag vállalkozói alapon P+R parkoló vagy garázssor kialakítása történjen”.

Fotó: Déri Miklós

lyok alapján ki is kellett adni.) Másrészt,
hangsúlyozta Árva, az önkormányzat
így támogatást nyújt a helyi autósoknak,
amennyiben a parkolóhelyek fenntartásának költségeit saját maga fizeti
ki – pontosabban minden ferencvárosi
polgár. Jogosan merül fel a kérdés: miért
nem azokat támogatja inkább az önkormányzat, akik kevésbé járulnak hozzá a
környezetszennyezéshez, azaz például
a tömegközlekedést használják?
Czuk Dorottya, az önkormányzat sajtófőnöke egyetért: hosszú távon változtatni kell a parkolási rendszeren, hiszen
az elmúlt öt évben a budapesti autók száma 100 ezerrel emelkedett, amit a parkolóhelyek nem tudnak kiszolgálni. Távlatilag a kerékpározás és a tömegközlekedés támogatása a cél, hogy végül tényleg
csak az üljön majd autóba, akinek mindenképp szükséges. A lakossági várakozási engedély árát is fokozatosan emelni
szeretnék, de az idei évre a kormány ezt
megtiltotta az önkormányzatoknak, és
lehet, hogy ez 2022-ben sem fog változni.
Különösen bonyolult a József Attila-lakótelep ( JALT) ügye. Jancsó Andrea
(Momentum) a szeptemberi testületi
ülésen azt kérte, hogy erről a területről
külön szavazzanak, mivel a három városrész – a Belső- és a Középső-Ferencváros,
valamint a JALT –, ahova az új rendszert
szeretnék bevezetni, különböző parkolási problémákkal küzd. A képviselő-testület végül – elfogadva a külön szavazást – csak az első két városrész esetében
határozott a helyi lakosságnak fenntartott parkolási rendszer bevezetéséről, a
JALT-ra vonatkozóan nem szavazták meg
ezt. Jancsó szerint a gyakorlatban végrehajthatatlan is lett volna a beterjesztett
javaslat, mivel leírta ugyan, hogy csak a
jelenleg is fizetős területekkel kapcsolatban indítványoz átalakítási terveket az
önkormányzat, de szerepelt benne olyan
terület is, ahol a parkolás ingyenes. Ez
csak egy elírás volt az előterjesztésben –
jegyezte meg erre Czuk Dorottya –; ha a
képviselőasszony jelezte volna, hogy jogtechnikai jellegű problémája van, akkor a
helyszínen a módosító javaslatát be tudta
volna fogadni az előterjesztő.
A József Attila-lakótelep egyik felén
fizetős a parkolás, a másikon teljesen ingyenes. Nem nehéz kitalálni, hogy ennek hatására autósok tömegei – akár
más körzetekből is – inkább az ingyenes
részt veszik célba, és sokszor egész napra
otthagyják a járművüket, kiszorítva ezzel
számos helyi lakost. Adná magát a megoldás: legyen az egész fizetős. Ez azonban nem ennyire egyszerű, mivel létezik

egy forgalomszabályozásról szóló rendelet, amelynek két pontja határozza meg, hogy
milyen esetekben lehet a parkolást fizetőssé tenni. Az első szerint az adott területen
legalább 70 százalékos telítettségnek kell lennie, ami tökéletesen passzol is a József
Attila-lakótelepre, hiszen dugig van. A második pontnál ütközünk akadályba, mert „a
telítettség legalább 20 százalékának két óránál rövidebb idejű parkolási igénnyel kell
fellépnie”. Ennek a kritériumnak viszont nem felel meg a terület a sok egész napra ott
hagyott járművel. Jancsó Andreáék kérvényezték a FEV IX.-nél, hogy végezzenek ismét forgalomtechnikai felmérést a területen, mivel azt, hogy a második pontnak nem
felel fel meg a terület, a járvány ideje alatt mérték, így az eredmények vélhetően eltérnek attól, amit normális életvitel mellett tapasztalnának. A terv az, hogy majd a lakótelepet is beveszik a kizárólagosan a lakosságnak fenntartott zónába, így legalább este
biztosan itt tudnak parkolni a helyiek, bár Jancsó szerint a 30 százalék nagyon alacsony
arány lenne a JALT-on.
A díjfizetés mellett többnyire időkorláthoz is van kötve a parkolás, csak régebben,
ha valaki meg akarta hosszabbítani a jegyét, akkor vissza kellett sétálnia az autójához,
ami sokak kedvét elvette a belvárosi autóhasználattól. Manapság elég pár gombnyomás
a telefonon a kifizetéshez, ami nem ösztönzi az embereket a személygépjármű-használat csökkentésére. Érdekes példa lehet ugyanakkor a budapesti kerületek számára a
Budaörsön évek óta alkalmazott gyakorlat: az ottani belvárosban nem óradíjhoz, hanem – a helyben lakókon és dolgozókon kívül – időkorláthoz van kötve az ingyenes
parkolás (maximum 3, helyenként 4 óra), így nem tudják P+R parkolónak használni
a kisváros utcáit az agglomerációból ingázók. Lerakják az autót, kitűzik, hogy hány
óra hány perckor érkeztek, elintézik a dolgukat, és adják is tovább másnak a helyet.
A ferencvárosi önkormányzat szerint ezt a József Attila-lakótelepre azért lenne nehéz
bevezetni, mert így a kerület néhány utcájában más lenne a parkolási rendszer, mint
a város többi részén, amire valószínűleg nem bólintana rá a Budapest Közútkezelő
(megkérdeztük, lapzártánkig nem érkezett válasz), és az emberek is nehezen szoknának hozzá.
Kiss Soma
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ONLINE KONFERENCIA A VÁROSKORMÁNYZÁSRÓL

BELETANULÓK
Mostanában nemcsak egy online videokonferencián, hanem talán a való életben is
kezdjük néha kapiskálni, hogy nekünk is lehet szerepünk a saját életünk publikus
terén – pedig már sokszor éreztük, s joggal, hogy onnan minket jól kiebrudaltak.

Az október közepi hétvégén megrendezett Közös Városunk 2.0 című kétnapos
nemzetközi konferencia és fejtágító elsősorban a közéletben a korábbinál aktívabban részt venni kívánó fiatalokat
célozta meg, tágabban pedig mindazokat az aktív embereket, akik immár nem
kívülálló kibicként akarnak mindannyiunk közös ügyeiben részt vállalni. Ehhez
ma már kétségtelenül kevés a lelkesedés,
a tenni akarás. Szükségünk van némi tudásra, szakértelemre is, amit – és elsősorban erre szolgált a szomszédos 8. kerületben működő Közélet Iskolája által
szervezett konferencia – a korábbi tapasztalatok figyelembevételével célszerű elsajátítani. A nemzetközi előadógárda tagjai tehát olyan egykori vagy mai
civil aktivisták voltak, akik már részben
vagy egészben átléptek a másik térfélre,
bejutottak például az önkormányzatokba, ahol nemcsak hogy közelről láthatják a döntéshozatali mechanizmusokat,
hanem aktívan részt is vesznek ezekben.
Hosszú lenne most a két csaknem
teljes munkanapot felölelő program
összes résztvevőjét, a vitavezetőket és a
saját tapasztalataikat megosztókat felsorolni, de volt magyar, román, szlovák és
lengyel előadó, közéleti aktivista, pártokon kívüli önkormányzati aktor – sőt
néhány párttag is, például éppen a mi 9.
kerületünkből Döme Zsuzsanna, Suzi
alpolgármester, egyébként pedig a Kétfarkú Kutya Párt társelnöke. A többiek is
mind olyan társadalmi mozgalmakból
jöttek, mint például A város mindenkié,
Heti betevő, Szubart, Ligetvédők, különféle zöld és polgárjogi mozgalmak és
csoportok, Az utca embere, illetve ezek
szomszédos országokbéli megfelelői.
Nálunk Miskolcon, Szegeden, a vidéki nagyvárosokban és a budapesti kerületekben az akkori választások és a korabeli széles skálájú összefogás nyomán
két éve, 2019-ben kerültek nagyobb
számban ebből a körből számosan az
önkormányzatokhoz, a legtöbben va-
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lódi döntéshozói pozícióba, de páran
éppenséggel a társadalmi, szociális területen szerzett tapasztalataik, illetve
végzettségük nyomán a végrehajtó apparátusba. A társadalmi mozgalmak
mellett közülük többen megfordultak
némelyik, elsősorban zöld pártban, illetve néhányan ma is tagok, például a
Párbeszédben, az LMP-ben vagy a Momentumban. De nem is ez számított az
előadók, a beszélgetőpartnerek, a vitavezetők kiválasztásában, hanem a civil
előélet és az utóbbi néhány év gyakorlati tapasztalatai.

civil aktivisták, akik
már részben vagy
egészben átléptek
a másik térfélre,
bejutottak például az
önkormányzatokba,
ahol nemcsak hogy
közelről láthatják
a döntéshozatali
mechanizmusokat,
hanem aktívan részt
is vesznek ezekben
Az utóbbi két év persze sehol sem a
bőség zavaráról vagy éppen a civilek zavartalan beágyazódásáról szólt. Különösen nem Magyarországon, ahol nemcsak
a járvány minden területre szétsugárzó
negatív hatásaitól szenvedett mindenki, de az önkormányzatok és általában
a civil szféra még a kormány, illetve Orbán Viktor könyörtelen bosszújától is,
amellyel gyakorlatilag kifosztotta, szinte
eszköztelenné tette elsősorban a nem
fideszes vezetésű önkormányzatokat –
de azért a többiekkel sem bánt kesztyűs

kézzel. (Mi több, most meg belengette,
hogy az iparűzési adót hosszabb távon
is elrekvirálja – ennek valóban csak egy
kormány-, illetve rendszerváltás vethet
véget.)
De a konferencia nem panaszáradattal telt. Sokkal inkább a részben pozitív és persze néha negatív, konfliktusos, kudarcos tapasztalatok átadásával,
a civilek, a reménybeli leendő közéleti
szereplők oktatásával. A járvány csak
annyiban fűszerezte az előadók és a
vitázók mondandóját, hogy szinte mindig hozzá kellett tenniük: anélkül nyilván jóval sikeresebb két év állna mögöttünk.
Az egyik első előadó Pikó András
volt, aki már diákkorában civil aktivista volt, és később, újságíróként és botcsinálta politikusként is az elesettek, a
hátrányos helyzetűek segítéséért, a felzárkóztatásuk érdekében dolgozott. Polgármesternek a C8, a Civilek Józsefvárosért mozgalom tagjaként választották
meg, amikor 2019-ben hatalmi vákuum
alakult ki a kerületben, nekik pedig volt
egy jól mozgósítható 60-80 fős civil
aktivistacsapatuk, ami ott és akkor elég
is volt. Némileg más utat járt be Döme
Zsuzsanna, Suzi és Misetics Bálint – bár
Suzi indulása is a szegedi diákéveihez
kötődik, s ott fordult az érdeklődése a
mindennapi társadalomszervezési és
művészeti kérdések felé. Bálint 13 éves
kora óta aktivistáskodik, majd Ferge
Zsuzsa nyomán tanult társadalompolitikát, szociológiát, szegénységismeretet.
Ő megjárta a zöld pártokat, s baloldali
szociáldemokrataként határozza meg
magát. Szerinte az államot kell az igazságosság szolgálatába állítani.
A kérdés most már csak az, mi változott, milyen új tapasztalatokat szereztek,
amióta bekerültek az önkormányzatba.
Pikó szerint – de a többiek sem
mondtak ellent neki – kötelességük
volt minden erejükkel azon igyekezni,
hogy gyorsan beletanuljanak az ön-

Forrás: a Közélet Iskolája
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A Közélet Iskolája 5. születésnapján

kormányzati munkába. A döntéshozatali mechanizmusokba ugyanúgy, mint
az apparátus mindennapi működésébe.
Annak ellenére, hogy eleinte sok hibát
követtek el, a civil technikák sokszor a
segítségükre voltak. A Józsefvárosban
megkezdte a működését a civil részvételi iroda, és némileg meggyökeresedett
az önkéntességen alapuló közös problémakezelés is. Pikó szerint a lényeg az,
hogy a döntések jelentős részét meg kell
próbálni kivinni a hivatalból, a politikusi hátsó szobákból az emberek közé
– amiben természetesen sokat segített
neki, hogy eközben nem kellett egy párt
országos vezetésének eltérítő vagy fékező hatásával is megküzdenie, és úgy
gondolja, sikerült gyakorlati együttműködési technikákat meghonosítania –
vagy úton vannak efelé.
Varga Andrea Miskolcon alpolgármester, ahol az önkormányzat továbbra
is a pártpolitika színtere, vagyis ő némileg kilóg a struktúrából. Ő nagy lendülettel – utólag úgy látja, némileg naivul
– látott neki a civil szervezőmunkának,

és ma sem különösebben optimista,
ami a céljaikhoz való közeledést illeti. Az
ő szerepvállalását a civilek nagy lelkesedéssel fogadták, de közös reményeikben
egyelőre számos tekintetben csalódniuk
kellett. Ehhez persze hozzájárult a covidjárvány, de a közeg tehetetlensége
is. És hiába független a polgármester, a
döntések a pártok közötti nehéz egyeztetések nyomán születnek meg – ha
ugyan nem halnak el reménytelenül.
Varga szerint ezt az általuk megszenvedett tapasztalatot nem ártana országos
szinten is megismertetni, hogy ha majd
– reményeink szerint – tavasszal föláll
egy új, sokpárti ellenzéki kormány, nehogy annak a működése is rögtön a kezdetekkor ellehetetlenüljön.
Ami még Miskolcon – és persze
sokfelé az országban az önkormányzatoknál – hasonló az országos problémákhoz, az a megörökölt borzalmas
gazdasági helyzet, a kiürített kasszák, a
maguk előtt görgetett hatalmas adósságok, az anyagi eszköztelenség. Persze
most erre rárakódott a kormány rabló

NEMJÓZSIVOLT
Lokálpatrióta a Ferencvárosban, itt született már a nagyapja is. Józsi közel harminc éves lehetett, amikor újra láttam:
szürke, kapucnis polárpulcsit viselt,
látszott, hogy aláöltözött rétegesen. Királykék övtáska, kopott farmer, kitapo-

sott edzőcipő. Cigizett, friss after shave- és kolbászszaga volt. Féldecis pálinkásüveget dobott egy sötét kapualjban
álló nyitott kukába, ami körül a földön
krumplihéj, száraz kenyér és bűz volt. A
ház belső udvarán akácfa, középen el-

hadjárata is, amit az önkormányzatok
ellen indítottak, de az országos kas�sza is kong az ürességtől. Ezen a helyi
technikák, a lelkesedés, az öntevékeny
civil csoportok nemigen fognak tudni
segíteni – igaz viszont, hogy az esztelen
pénzszórásnak bizonyos mértékig véget
lehet majd vetni.
Számos téma felmerült még a tanácskozáson, hogy mi mindent kellene
az eszünkbe vésnünk, amikor kilépünk
a saját kis civil kereteink közül, és nagyobb döntéshozatali vagy bürokratikus
struktúrák közelébe kerülünk. Az általános, magyar és nemzetközi példákkal
két nap alatt bőven alátámasztott egyik
konklúzió, tanulság talán az lehet, hogy
a lelkesedésünket nem feladva muszáj
beletanulnunk nekünk, civileknek is
azokba a technikákba, amelyek nyomán
a pártok is elfogadnak minket partnernek, s akkor talán vissza fogunk találni
egy, a jelenleginél demokratikusabb
döntéshozatali folyamat útjára.
Úgy legyen.
Tardos János

csavarodott poroló. Józsi a kisüveg után
lendített még egy csipszeszacskót is, de
azt felkapta a szél. Ez az egy háztömb
ennyire lepattant a Ferencváros mélyén,
közel a Haller-sarokhoz, a többit már
szépen felújították. Rézsútos késő délutáni fény, de csak a bérház harmadik
emeletéig süt be a nap. Józsi, szólítottam
meg, miért szemetel? Nem én voltam,
mondta röviden, kacsintott és továbbment.
Láng Judit
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A TÖRTÉNELEM
MINT FEKETE LYUK
A kilencedik kerület sok híres ötvenhatos helyszínnel büszkélkedhet, ezen a kicsiny területen a történelem olyan roppant sűrűségű, mint egy fekete
lyuk: csak a horizont látszik belőle, de az is csak
olyankor, amikor koszorúzni kell. Októberben itt is
feltétlenül koszorúzni szoktak, és a parlamenti szavazógépek olyankor mindig beszédeket is mondanak, amelyeket aktuálpolitikai utalásokkal tűzdelnek tele – alighanem azért, mert az eredeti történelmi eseményről, amelynek ünneplésére amúgy
összegyűltek, semmi mondanivalójuk nincsen.
Vagy ha van, hát nem merik kimondani hangosan.

Ki lenne az a marha, aki
ma arra buzdítaná a pesti
srácokat, hogy éles lőszerrel
harcoljanak Moszkva, akarom
mondani, Brüsszel ellen?

Fotó: Stépán Virág
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Azt mégsem mondhatják kormányoldalról október 23-án, hogy ruszkik, haza. Részint azért nem,
mert a ruszkik harminc éve hazamentek, másfelől
meg azért nem, mert a ruszkik újabban visszaszivárogtak, mint a gáz. Méghozzá egy újonnan megépült, s a régi mintára való tekintettel Barátságnak
elnevezett vezetéken, akarom mondani, csatornán, amit ezúttal nem ők építettek ki Budapest és
Moszkva között, hanem a kormányoldal főméltóságú vezetője.
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Másrészt mi a fenét lehet mondani 2021-ben
arról, hogy 1956-ban ez az ország fegyverrel esett
neki egy szuperhatalomnak? Ki lenne az a marha,
aki ma arra buzdítaná a pesti srácokat, hogy éles
lőszerrel harcoljanak Moszkva, akarom mondani,
Brüsszel ellen? Senki. Márpedig ha az ember az
egykori Kilián laktanyához október 23-án nem hazudni megy, akkor jobb, ha meg sem szólal, különben éppen azoknak az emlékét sérti meg, akiknek a
tiszteletére koszorúzni óhajt.
Micsoda botrány volna belőle, ha egy lázító
költő ma ezzel a címmel írna verset: Akasszátok fel
a miniszterelnököket! Hiába magyarázná szegény
feje, hogy ő csak a mindenkori forradalmak mindenkori forradalmárainak hevületét igyekezett
aktuálpolitikai formába önteni, méghozzá a legaktuálisabb forradalmi esemény, 1956. október 23-a
alkalmából. S hiába magyarázná azt is, hogy ő csak
Petőfi híres versének címét parafrazeálta – figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az Akasszátok föl
a királyokat! című szerzeményt (Petőfinek még néhány, hasonlóan királyellenesnek minősített versével együtt) még az 1874-es, jubileumi díszkiadásból
is kihagyták, nehogy baj legyen belőle. Radikális
48-as ellenzéki lapoknak kellett leközölniük ezt a
brutálisan embertelen című verset annak érdekében, hogy az Akasszátok föl a királyokat! mégis bekerülhessen az összkiadásokba, méghozzá javában a
kedves címzett, azaz I. Ferenc József életében.
Úgyhogy én inkább hallgatnék, ha ötvenhatos ünnepi beszédet kellene mondanom. Nekem
ugyanis még a fegyver látványa sem tetszik a pesti srác szobrának kezében, de hát mit lehet tenni,
nem lehet a kezéből kivenni, ha egyszer ő tényleg
fegyvert fogott. Az éppen olyan történelemhamisítás volna, mint az össznépi elhallgatás, aminek
ebben az országban komoly hagyománya van.
A történelmi tények nálunk jobbára az egyetemi
szemináriumokra korlátozódnak, azon kívül hazugság van és elhallgatás.
Miképpen nem illett és ma sem illik arról beszélni, hogy a dicsőséges 1848. március 15-e után
mindössze három-négy nappal Pesten már antiszemita zavargást hajtott végre az istenadta nép,
akarom mondani, csőcselék, ma sem illik arról
beszélni, hogy az istenadta nép 1956-ban is ejtett
némi foltot a magyarság becsületén.
Inkább úgy teszünk, mintha a forradalom dicsőséges ragyogásán kívül nem történt volna semmi más, hallgatunk és hazudunk szokás szerint
– így maradunk a történelemnek nevezett fekete
lyuk foglyai örökre.
Kácsor Zsolt

LOKÁLPATRIÓTA

CITRUSFÉLÉK, MADARAK
ÉS MÁS ÁLLATOK
– AVAGY A FÜGGŐLEGES TÁRGYAK REKONSTRUKCIÓJA –

az e-rollerezés inkább
vidámparkpótlék,
mint közlekedés

zöket csak az arra kijelölt helyeken lehet tárolni a 9. kerületben. Előremutató
ötlet, már csak e-rollerparkolókat kellene kialakítani, ám ezzel még adós az
önkormányzat – ami újra jól bizonyítja,
hogy rendeletet könnyebb alkotni, mint
a status quót valóban megváltoztatni.
Mátyás Ferenc, a rendeletmódosítást
jegyző egyik kerületi képviselő folyamatosan napirenden tartja a kérdést; lapunknak elmondta, hogy noha számos
egyeztetésre van még szükség a kerület,
a főváros és annak intézményei között,
a jövő évi rollerszezonban már megnyugtatóan szabályozva lesz a rollerek
elhelyezése.

dott: a nehezebb rollerek is gyakran
feldőlnek, indokolt alapos fenntartásokkal kezelni a szolgáltatók ígéreteit.
Jó lenne tehát nem rájuk bízni a szabályozást. Ezt gondolta már nyáron három ferencvárosi képviselő, saját kezébe
véve a rollerek függőlegesítésének problémáját. Javaslatukra módosult a kerület
köztereinek használatáról szóló jogszabály, így a közösségi közlekedési eszkö-

Ezzel azonban még szerinte sincs
minden kérdés megoldva, szükség lenne rá, hogy a Belügyminisztérium végre módosítsa a KRESZ-t. És az is csak a
problémák egy részét tudja orvosolni,
mert bár a járdán azután nyilván nem
cikázhatnak majd 25 km/h-val a rollerek, a KRESZ a legjobb szándék mellett
sem tudja szabályozni a személy- és vagyonbiztonságot érintő kérdéseket.

e sorok írója kénytelen volt a Kálvin téren – vagyis szeretett Ferencvárosunk
és az 5. kerület határán – leparkolni a
járgányt, pedig a Ferenciek terén van
az irodája. Az idén megérkezett konkurencia – a madárt jelentő Bird és az
akár állatként is fordítható Tier – éppen
ezért bevezető kampányában a biztonságos használatot és a rendezett parkolást hangsúlyozta. Tekintettel arra,
hogy más piacokon már bebizonyoso-

Fotó: Déri Miklós

Nem, egyáltalán nem Peter Greenaway
a dolgozat tárgya. A téma az urbánus
közlekedés Európa-szerte talán legvitatottabb formája, a megosztásos elektromos roller. Szeretjük? Nem egyértelmű.
Nyilván sokan szeretik, hiszen különben
nem lenne már Budapesten is három
szolgáltató. Viszont sokan kifejezetten
utálják, mert nemcsak kerülgetni kell,
de gyakran csak átugrani lehet az amúgy
is szűk budapesti járdákon szerteszét
hagyott rollereket. A budapesti traumatológiai osztályok vezetői pedig azért
lobbiznak, hogy külön statisztikai számot kapjanak a rollerbalesetek, mert egy
átlagos hétvégén a sürgősségi esetek 20
százalékát is jelenthetik az ilyen esetek.
A skandináv országokban olyan mértékben megnőtt az e-rolleres balesetek
száma, hogy drasztikus eszközökhöz
kellett folyamodniuk a hatóságoknak.
Oslo – ahol a világon a legmagasabb
az egy főre jutó bérelhető e-scooterek
száma – betiltotta a rollerezést éjjel 11
és hajnali 5 óra között, Helsinkiben a
szolgáltatóknak ugyanebben az idősávban 15 km/h-ra kellett csökkenteniük a
maximális sebességet.
Az e-roller ellenzői nem az autólobbi hagyományos élharcosai. A biciklipárti Hollandiában például nem engedélyezik ezt a konkurenciát, és ezen
nem is szeretnének változtatni. A használók testi épségének megóvása mellett
forgalomszervezési és környezetvédelmi érvek hangzanak el leggyakrabban.
Az amúgy is zsúfolt kerékpárutakon
nem férnének el a rollerek, amelyeknek
ráadásul relatíve magas az emissziós
szintjük. Probléma az is, hogy egy német kutatás szerint a közösségi e-rolleres utazások háromnegyede szabadidős
tevékenység, az utasok 84 százaléka
turista, és az utak 30 százalékát meg se
kezdték volna, ha nem pattanhattak volna rollerre. Vagyis – egyelőre úgy tűnik
– az e-rollerezés inkább vidámparkpótlék, mint közlekedés.
A budapesti piacra a Lime lépett
be először, 2019 tavaszán. Alig néhány
hét elteltével már vitába is keveredtek
a Belvárossal, aminek eredményeként

Kertész György
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PATTI SMITH A KERÜLETBEN

SZERELEM, ÉLET, HALÁL
Patti Smitht „a punk keresztanyjaként” harangozták be az izgatott orgánumok, azt
a meghitt pillanatot emlegetve, amikor a Szigeten letépte a húrokat a gitárjáról.
Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán, és a Müpának nem kellett ilyen atrocitástól
tartania, már csak azért sem, mert tudni lehetett, hogy új turnéján Patti dobos
nélkül, visszafogott hangvételben idézi fel negyvenöt éves pályafutása dalait;
billentyűs Jesse lánya, gitáros Jackson fia és a basszeres Tony Shanahan kíséretével.

Az isten sem tudta, hogy mi fog ebből
kisülni, és ami durvább: én sem.
Nos, a himnikus Gratefullal indult
a buli, amit Patti 1995-ben (a Grateful
Dead-főnök) Jerry Garcia halálára írt.
Nem sokkal korábban veszítette el barátját (Robert Mapplethorpe), billentyűsét (Richard Sohl), testvérét (Todd) és
férjét (Fred Sonic Smith), de nem hullott szét, hanem éppen ellenkezőleg,
azzal állt elő, hogy de akkor is, mégis,
az élet csodálatos. És azért kezdett újra
koncertezni, hogy ezt kikiáltsa; és istenemre, el is hittük neki.
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feltámadtak a
sorai, állni kellett és
táncolni, repülni
Hát most megint olyan időket élünk,
amikor egy járvány miatt barátokat, szerelmeket, családtagokat veszíthetünk el
– fűzte hozzá Patti, hogy már az elején
kerek legyen a sztori. Aztán a Redondo
Beach következett, amely történetesen
a halványabb dolgai közül való, de a
My Blakean Yearrel visszatért a remény.
Persze, megvan a személyes története

ennek a dalnak is: a kétezres évek elején
Patti beleásta magát William Blake verseibe és életrajzába, és sokat merített a
kitartásából és a hitéből – na, de ennyit
a balsorsról és a háláról.
A költészetnek viszont még szentelnünk kell egy bekezdést.
Már csak azért is, mert Patti, ugye,
költőként indult, és sorra jelennek meg
a kötetei azóta is. Első komolyabb fellépésén, 1971-ben, a New York-i Szent
Márk-templomban előadta az Oath című
versét, melynek így fest az első sora: „Jézus meghalt valaki bűneiért, de nem az

Fotó: Valuska Gábor

enyémért.” Ezzel kezdte debütáló albumán a Van Morrison-féle Gloria feldolgozását is, és a mai napig ez a legtöbbet
idézett sora, a vallásos bűntudattal való
szakítás és a művészi öntudatra ébredés
szimbólumaként. Hogy ez a „szabadságdal” miként hatott a Müpában, arról
majd később, de előtte attól is padlót
fogtam, hogy Patti felolvasott két Pilinszkyt és egy Adyt.
Közben persze peregtek a saját dalok, egy-két feldolgozás is előkerült, ám
arra a nettó varázslatra, amit már több
Patti Smith-koncerten átéltem, várnom kellett még. Pedig Patti a régi volt:
ugyanaz a hang, ugyanaz a báj, ugyanaz a megjelenés, ugyanaz a szellemiség,
ugyanaz a tánc, még ahogy a háta mögé
dobta méretes zakóját, az is. Csak hát
közben fölöttébb lagymatagnak hallottam a kíséretet, és azok a vadabb számok is hiányoztak, amik sorra kerültek
a turné többi állomásán – mint a Free
Money vagy az Ain’t it Strange.
Még szerencse, hogy a Pissin’ In A River és a Because the Night kárpótolt. (Ez
a Because… volt egyébként Patti egyetlen
jövedelmező dala, de ezzel sem kaszált,
hiszen Bruce Springsteennel osztozott
a jogdíjon. A szövegét egy éjszaka írta,
miközben szerelme, Fred hívását várta;
így került bele az a sor, hogy „a szerelem
csengés, a telefon”.)

Fotó: Richard E. Aaron/Redferns

PATTI

Patti Smith Allen Ginsberggel egy költészeti felolvasóesten a New York-i Local nevű klubban 1975-ben

Szóval így fel, le, fel, le – hullám
vasutazva jutottam a Gloriával a csúcsra.
Addigra, végre, összekapta magát a zenekar, és a dob hiánya sem számított.
Te jó ég! Ez a glória, végre, éppen úgy
sütött és ragadt magával, ahogy egy
angyalnak kell. És mintha átbucskázott
volna a fején, egyszerre élettel telt meg a
Müpa is, feltámadtak a sorai, állni kellett
és táncolni, repülni.

Bizony, ez a Gloria jobb volt, mint új
korában; de a ráadásként követő People
Have the Powert sem hallottam még olyan
katartikusan izzani, mint itt és most, az
előválasztás hevében. „Hallasd a hangodat!” – rengett bele a kicsorduló Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyterem; és
gondolni sem mertem arra, hogy mi
lesz különben.
Marton László Távolodó

Pályázat a Ferencvárosi
József Attila irodalmi
támogatásra
Ferencváros Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet szépirodalmi publikációs
listával rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők
számára
A támogatás mértéke: 6 hónapon keresztül havi nettó 100 ezer
forint. A pályázat beérkezésének határideje (postai és személyes
benyújtás esetén is): 2021. november 18.
A támogatásra Budapesten vagy Ferencváros valamely
testvérvárosában bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezők vagy Budapesten dolgozók pályázhatnak.
A támogatottnak a támogatási időszakban máshol nem
publikált szövegek írását, videós felolvasások készítését,
kulturális rendezvényen történő megjelenést,
felolvasóest tartását kell vállalnia.
További részletek: ferencvaros.hu/palyazatok/
palyazati-felhivas-a-ferencvarosi-jozsef-attilairodalmi-tamogatasara/
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SZTARENKI PÁL, A PINCESZÍNHÁZ IGAZGATÓJA

„TÁRSBÉRLETBEN SZERETNÉK
ÉLNI A TEHETSÉGGEL”
1988-ban végzett a Színművészetin, színész szakon, majd Kaposvárra került
a legendás társulatba, aztán vissza Budapestre az Arany János (később Új) Színházba.
A következő vidéki karrierje nyolc évig tartott: ennyi időt töltött a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színházban művészeti vezetőként. Pár év szabadúszás
után pedig a Pinceszínház igazgatója lett idén. Rekordszámú, tizenöt pályázó
közül választotta ki nagy többséggel – és vihart kavarva – a 9. kerületi
önkormányzat képviselő-testülete. Sztarenki Pállal beszélgettünk.

Fotó: Stépán Virág
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9: Nem tudjuk még, mi vár rád, de nézzük, mi van mögötted. Milyen muníciót adott neked a zalaegerszegi művészeti vezetés nyolc éve?
SZP: Izgalmakat, kalandokat, kihívásokat és tanulságokat. Ruszt József annyira meghatározó figura
volt az életemben, hogy megtiszteltetés volt visszakerülni abba a színházba, amelynek ő volt az alaptója. A színház előterében ott van a névadó Hevesi
Sándor szobra, amit Ruszt csináltatott, aztán, amikor odakerültem, megcsináltattam Ruszt szobrát.
Ez a két szobor most egymást nézi, meg minket. A
két színházcsináló zseni múltja kötelez. Nekik próbáltam megfelelni, amikor ott voltam, és talán nekik sikerült is, de a zalaegerszegi önkormányzatnak
nem. Hogy miért, azt nem tudom. Megpróbáltam
jó színházat csinálni, aztán hogy ez sikerült-e, azt
nem én döntöm el.
9: Hogyan láttad az igazgatóvá választásod körüli vitákat, kritikai hangokat? Amelyek elkerülhetetlennek
tűnnek, amikor egy önkormányzati fenntartású, eddig
periferikus kis színház vezetésére az élesedő hazai kultúrharc és politikai kiszorítósdi következtében sok valóban
tehetséges ember pályázik.
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SZP: Pontosan fogalmaztál. Nincs mit hozzátennem. Éltem a lehetőségeimmel, és felnőtt, szavazóképes magyar állampolgárként beadtam a pályázatot. Ami emögött lehet még, az tőlem független.
Bűnt nem követtem el, a színházban töltött élet
utam jól követhető; hogy ez kinek és mennyire hiteles, az más kérdés. Beadtam a pályázatot, és itt le
is volt zárva részemről a dolog. Viszont tudomásul
kell venni, hogy Magyarországon élünk.
Itt nemcsak én kerültem terítékre, hanem mindenki más. Fegyelmezetten tudomásul vettem a
kritikákat, és nem is akarok már ezzel foglalkozni.
Részemről egyedül az nem volt belekalkulálva, hogy
rekordszámú ember pályázott. Annyi biztos, hogy a
végső döntésben tíz igen, két nem, három tartózkodással az általam benyújtott pályázatnak szavaztak
bizalmat. Ezt köszönöm, és szeretnék ennek megfelelni, valamint együttműködni a többi pályázóval is.
A K2 társulatát is megkerestem emiatt, de úgy gondolták, nem szeretnének élni ezzel a lehetőséggel.
Egyébként Spiró György és Alföldi Róbert is támogatta a pályázatomat, de fölösleges már lovagolni bármin, ami elmúlt, hiszen úgyis az fog engem
minősíteni, hogy milyen eredményeket érek el.

DIREKTOR

9: Mit gondolsz a jelenlegi színházi állapotokról?
Ilyen szerepzavarokat el sem tudtam volna képzelni ezelőtt. Riasztónak látom a helyzetet. Ha a
tehetség nem összeadódik, hanem széthúz, akkor
megette az egészet a fene. Egyetértek Cserhalmi
Györggyel, aki egy régebbi nyilatkozatában azt
mondta, hogy az erős színházi szakmai összefogás
helyett kár volt szeparálódni és egymásnak esni.
Mindig azt gondoltam, hogy a szakma normálisabb ennél, és úgy fognak rendeződni a dolgok,
ahogy mi akarjuk. De olyan mélyen szúrták bele és
forgatták meg egymás testében a kést, úgy tűnik,
hogy abból már nem lehet egészségesen kijönni.
Tipikusan olyan meccs ez, aminek csak vesztese lehet, és az a színházi szakma maga.
9: Ne feledkezzünk meg a nézőkről se!
SZP: Bizony. Szeretném, ha a Pinceszínház bebizonyítaná, hogy este héttől tízig nincsenek sandaságok, csak a színház számít,
a szórakozás meg a katarzis.
Ha bejön ide egy ember, egy
néző, nem azt fogom nézni,
hogy honnan jött, hanem
hogy el szeretném varázsolni. Nekünk, színházi embereknek ezzel kell foglalkoznunk.
A színház érzéki műfaj, nem manipulálnia, hanem meghódítania kell a közönséget. Nekem az
nagyon jó példa, ahogy Ágens kiáll itt a Pinceszínházban egymaga a Kurtizánképző című előadásával,
a néző meg visítva nevet, miközben pedig irgalmatlan fontos dolgokról és róla van szó.

Annyira jó arcok jelennek meg amúgy a Jordán-esten, hogy öröm nézni. Szeretném, ha a generációk összeesküvésének a helye is lenne ez a színház, mert attól, hogy valaki fiatal, még nem jobb,
és attól, ha idősebb, nem kevésbé jó. Mondjuk úgy,
társbérletben szeretnék élni a tehetséggel.
9: Honnan indítottál, vagyis hogyan kaptad készen a helyet?
SZP: Azt mondták, hogy a Pinceszínházat fel kell
tenni a térképre. De rajta van. Ez így kirekesztő, ráadásul annak, aki ezt mondja, tisztában kell lennie
azzal, milyen előadások voltak itt. A járvány miatt
feltorlódott négy előadás, amit az előző vezetőség
nem tudott bemutatni, azokat pótolni kell, és van
egy tizennégy előadásos repertoár, aminek mennie
kell, mert elég sokat fizetett érte a színház, valamint vannak azok a programok, amiket én szeretnék hosszú távon.

„szeretném, hogy
legyünk kíváncsiak,
befogadók, ne dőljünk be
a gagyinak, az avíttnak,
a méznek és a máznak”

9: Milyen színházat szeretsz? És milyet szeretnél ide?
SZP: Egy színház önmagában csak egy üres épület.
Meg kell tölteni élettel, tehetséggel, energiával. Azt
szeretném, hogy legyünk kíváncsiak, befogadók,
ne dőljünk be a gagyinak, az avíttnak, a méznek és
a máznak. Merjünk kérdezni és tudjunk válaszolni.
Hiszen a nézők is mi vagyunk.
Ha a budapesti helyzetet tekintem, akkor hasonlót szeretnék, amilyen a Merlin Színház volt
valaha. Buli legyen bejönni bármikor. Itt mindig
történjen valami, valóságos agora legyen. Azt szeretném, ha a Pinceszínház ott lenne a kedvenc helyek között, és minden korosztályhoz szólna. Nem
tudom, mennyi idő alatt fogom ezt elérni, de a
szándék ez. Ruszt azt mondta, hogy a jó színház
olyan, mint a palacsinta, minél több íz van benne,
annál jobb. Nem lehetünk kultúrrasszisták, mindenkit meg kell szólítani, ki kell szolgálni. Nyilván
nem egyszerre, de találja meg mindenki benne a
magáét.
Jordán Tamás Ady-estje után kaptam egy üzenetet Székely Orsolya filmrendezőtől, amire rettenetesen büszke vagyok. Így szól: „Kedves igazgató
úr! Nagyon köszönöm az Egyetemi Színpad 1960as évekbeli legnagyobb korszakát idéző estet. Erőt
és kitartást kívánok ahhoz, hogy a Pinceszínházat
sikerüljön ezen a megkezdett úton vinni tovább.”

9: Mi a rövid táv részedről?
SZP: A Freeszfe-vel való
kapcsolatfelvétel. Siflis Anna
Doja, a cigánytündér munkacímmel novemberben kezdi
itt a vizsgarendezését, amit
a bemutató után, ha lehet,
szeretnék műsoron tartani.
Jó lenne minden évben egy ilyet megvalósítani.
O. Horváth Sári Anyám Suzukija című tantermi előadását is szeretnénk most megcsinálni, szintén Siflis
Anna rendezésében. Aztán van még két freeszfe-s
program. Bodor Panna A hisztérika című előadása egy beilleszkedési zavarokkal küzdő fiatalról és
Karsai György színházi beavató sorozatának Helené
című előadása.
Jövő januártól ebben a sorozatban szeretnénk
Karsai professzor úrral a teljes Íliászt lenyomni két
évad alatt a rendezőhallgatókkal és a színészek
közreműködésével, alkalmanként két éneket feldolgozva.
Most kezdődött a Trezor című beszélgetéssorozatunk kulturális életünk féltett kincseivel. Szarka
János a házigazda. Az első rész Alföldi Róberttel készült, november 18-án jön Spiró György, aztán Gábor György vallásfilozófus, de vendégeink lesznek
színészek, filmrendezők, írók, zeneszerzők is. Ezeket a beszélgetéseket három kamerával felvesszük,
aztán szeretnénk archiválni és mutogatni fűnek-fának.
Konrád György A látogató című kötetéből választottunk hozzá mottót: „Jöjjenek el, jöjjön el mindenki, aki akar, egyikünk beszél, másikunk hallgat,
legalább együtt vagyunk.”
9: A járvány miatt megváltozott viszonyokhoz hogyan
tudtok alkalmazkodni?
SZP: Hogy Parti Nagy Lajost idézzem: színház nélkül lehet élni, de minek. Nem leszünk türelmetlenek, élő eseményeket szeretnénk, várjuk a közönséget. A színház mindig meg fogja mutatni önmagát,
sem a járvány, sem a hatalom nem pusztíthatja el.
Artner Sisso
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PINCESZÍNHÁZ: JORDÁN TAMÁS ADY-ESTJE

KÖRBETÜKÖR
„Csak nem kívánhatjuk, hogy a szegény választó polgár ingyen szeresse a hazát, s még
tíz-húsz forintot se kapjon a választás idején.” Ez az idézet egy minap kiszivárgott
hangfelvételről származik… azaz nem. Százhúsz évvel ezelőtt írta Ady Endre, és a
Pinceszínházban hangzik el Jordán Tamás Levelek Adytól című önálló estjén.

„Pár százezer ember kisajátítva tartja
az országot. A nép milliói jogtalan rabszolgák. Az ország koldus és leigázott. A
parlament urai pedig liferálják a népet,
a nép jogait, a hazát” – újabb áthallásos
gondolat.
Nem csoda, hogy ellentétben a 2017es Arany János-emlékévvel, a 2019-es
Ady-évről a kormány, néhány PIM-es
rendezvényt leszámítva, jóformán megfeledkezett. A kormánymédiának csak
Takaró Mihály elmélkedése jutott arról,
hol a helye a költőként tehetséges, de
amúgy feslett erkölcsű, és ami nagyobb
baj, balliberális Adynak. (Szegény Ady
ez utóbbit nem is értené, mivel ilyen kategória akkoriban még nem is létezett.)
Jordán Tamás színész, rendező, színházigazgató azonban nem feledkezett
meg Adyról. Negyven éve tervezi, hogy
csinál egy Ady-estet. Ám ehhez, úgy
gondolta, meg kell ugrania a példaképe, Latinovits Zoltán által magasra tett
lécet. Ezzel nem akart és nem is mert
kísérletezni, így – miután idén letelt
igazgatói mandátuma a szombathelyi
színházban – úgy döntött, inkább megkerüli. A versek helyett Ady cikkeire teszi a hangsúlyt. A válogatásban Ferencz
Győző költő volt a segítségére.
Sztarenki Pál a Pinceszínház igazgatói
pályázatában már megígérte ezt az estet,
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és valóban, az új vezetés első premierje a
Levelek Adytól lett. A második előadással
pedig rögtön be is kapcsolódtak a Ráday
utcai alternatív színházak szervezte szeptemberi ReStart fesztiválba.
Ady írásai azért működnek ma is,
mert szerzőjük nem egyszerű hírgyártó.
Minden műve, legyen az vers, novella
vagy újságcikk, görbe tükröt állít a magyarok elé.
„Korrupt országokban a panamákon
szokás legjobban felháborodni. Imádott
hazánk pedig igen-igen korrupt ország.
Ebből kifolyólag természetes, hogy itt
minden ember fölháborodik, ha a másik
ember is panamázik.”
Jordánnak tehát nem volt nehéz
dolga, hacsak az nem, melyiket válassza
a rengeteg remek, aktualizálható cikk
közül. A színész azonban nem elégszik
meg ennyivel. Az esten „előkerülnek”
Ady Jordán Tamásnak írt levelei is. Ezeket a figyelemre méltó stílusgyakorlatokat Jordán írta, és Csankó Zoltán hangján hallhatjuk őket. A cinikus humorba
mártott hang, a találó szövegek egész
hihetővé teszik, hogy Ady valóban az „ő
Tamáskájának” írta őket. Ráadásul a „levelek” duplán aláhúzzák, hogy a magyar
társadalom majdhogynem változatlan
maradt, és éppannyira nincs demokratikus hagyománya, ugyanannyira korrupt

és ugyanannyira elutasító a kisebbségekkel, mint száz éve.
Mindehhez jön Jordán őszinte, hiteles és szuggesztív előadása. A színész ül
egy széken, kezében a kinyomtatott cikkekkel, és csak beszél. Mégis az egyórás
előadás minden percében leköti a
néző figyelmét. Ami folyton ingerektől
zsizsegő világunkban nem kis teljesítmény.
A kabaré egyik műfaji sajátossága, hogy a néző azért nevet, mert azt
gondolja, a vicc a mellette ülőkről szól,
róla nem. Csakhogy a mellette ülők is
ugyanezt gondolják.
Amikor Ady szövegeit hallgatjuk,
óhatatlanul hasonlót érzünk. De legyen
egy kis önkritikánk, és merjünk mi is belenézni a magunk görbe tükrébe. Vajon
miért nem változik semmi? Vajon miért
futjuk ugyanazokat a köröket, ismételjük meg ugyanazokat a hibákat? Mit
kellene megtanulnunk a múltunkból
ahhoz, hogy továbblépjünk, és komp
ország helyett haladó nyugati demokráciává váljunk?
„A magyar parlamentarizmust elnyelte az osztályönzés és a korlátoltság.
A magyar parlamentarizmus majdnem
nulla. Egy kicsi kis múltja, siralmas jelene után a jövendője nem ígér semmit.”
Juhász Tamás

RESTART

STÚDIÓ K

MODERN BURLESZK
Diego de Brea rendezésében játssza a Stúdió K
a szeptemberi ReStart Feszt idején is műsorra
tűzött Amikor én halott voltam című előadást,
amely az emberi relációk visszásságaira és az
ezzel kapcsolatos tabukra helyezi a hangsúlyt.

Fotó: Stépán Virág

A halál, amennyiben emberi viszonyaink megjavítására használjuk, akár
hasznos is lehet – nagyjából ez a kiindulópontja az Ernst Lubitsch 1916-os
némafilmje alapján tavaly színpadra állított darabnak. A történet főszereplője
a Nagypál Gábor alakította elkeseredett
férfi, aki elől házsártos anyósa elszívja
a levegőt, ezért úgy dönt, kis időre halottnak tetteti magát, hogy aztán nem
sokkal később álruhás komornyikként
szegődjön el a saját házába, így ment-

amelyeket a fekete-fehérbe öltözött
főszereplők megmutatnak az alkotók által modern burleszkként meghatározott
előadásban. Amely így egyszerre mondható hagyományosnak, hiszen a burleszk
klasszikus elemei, az ismétlődésből és a
helyzetkomikumból építkezés mindvégig jelen vannak, és modernnek is, mert
a Stúdió K apró játszóterén – ahol csupán három széket, egy asztalt, a színészek mögötti nagyméretű vetítővásznat,
valamint a színpad szélén egy zongorát

pel benne a feleség udvarlója sem. Helyette az előadás a színházi eszköztárra
jellemző tárgyakkal – például egy „újrahasznosított” aldis szatyorral, amelyből
időről időre desszert, paróka, kispárna
és mindenféle ruhadarab kerül elő –, és
hol erősebben, hol csupán jelzésszerűen megjelenő gesztusokkal gazdagodik.
Ilyen az, hogy mindhárom főszerepet
férfi játssza, vagy a modern zenei betét
s nem utolsósorban a nagyméretű vetítővászon használata, amelynek révén
nemcsak a filmes képzeteink idéződnek
meg, de az eltúlzott gesztusok, ha lehet,
még tovább erősödnek. Ezek összességében képesek színház és film, régi és új,
de akár a férfi és női szerepek tekinteté-

ahogy az Ernst
Lubitsch némafilmjére
is jellemző volt, itt is
minden mozdulatnak
és gesztusnak
jelentősége van

Forrás: Stúdió K

Nagypál Gábor, Spilák Lajos és Lovas Dániel

Spilák Lajos és Nagypál Gábor

ve meg válságba került házasságát. Az
egyszerű alaphelyzetet (a feleség, a férj
és az anyós együtt élnek) a rendezés és
a díszlet minimalista megoldásai még
hétköznapibbá, a folyamatos együttlétből fakadó konfliktusokat, ha lehet, még
banálisabbá, a nagyon is jellemző emberi gesztusokat a végletekig felnagyítva,
torzítva nevetségessé teszik. Jellemzőek
az érzelmek is, a féltékenység, a magány,
a düh vagy épp a kiszolgáltatottság is,

látunk – részesei lehetünk valami újnak.
Ami már a mi, huszonegyedik századi
világunkhoz kapcsolja a játéktéren belüli, Darvas Kristóf élénk zongorajátékával
kísért eseményeket. Ahogy az Ernst Lubitsch némafilmjére is jellemző volt, itt
is minden mozdulatnak és gesztusnak
jelentősége van, s akad persze néhány,
a műfaji eltérésből fakadó különbség is.
A színpadi verzióból hiányoznak a filmben látott külső helyszínek, s nem szere-

ben is csavarni egyet a már megszokotton. A Lovas Dániel játszotta frusztrált
és magányos, mértéktelen evésbe menekülő feleség az óriási kivetítőn, mint
valami modern Tinderen, bukolikus
stílben megjelenő férfiaktokat nézeget.
A lányát evés közben is folyton kiigazító,
intrikus anyósként feltűnő Spilák Lajos
pedig beleszeret az ellene fellázadó és
komornyikálruhát viselő Nagypál Gáborba; a jelenet tetőpontján az előadást
kísérő zongorajáték helyett egy pillanatra felcsendül egy mindenki által ismert
és paródiába hajlóan romantikus pop
sláger. Végtelenül banális élethelyzetek
ezek, az itt feltűnő figurák mi magunk is
lehetnénk.
Gáspár S. Anna

2021. NOVEMBER

19

FOGLALKOZÁS

SZILUART MŰHELY AZ FMK-BAN

MAGABIZTOSABB FIATALOK
Nem az a legfontosabb, hogy a SziluArt Műhelyből továbbmegy-e
valaki felvételizni valamely színművészeti képzésre vagy sem: a lényeg,
hogy megtanulja a hiteles önkifejezés eszközeit, amelyek segítik őt a
környezetével való kommunikációban – mondja Pintér Szilvia, a Ferencvárosi
Művelődési Központban működő SziluArt Műhely vezetője.

A műhelybe 8-tól 19 éves korig jelentkezhetnek gyerekek és fiatal felnőttek,
akik szeretnék színjátszás-, ének-, tánctudásukat, beszédtechnikai készségüket
és az előadó-művészetben való jártasságukat fejleszteni.
A színház és a drámapedagógia
alapja a játékosság: mindenki játszva
tanul meg mindent attól kezdve, hogy
babaként feláll – hangsúlyozza Pintér Szilvia. Mottójuk: játszani ott lehet

INGYENES SZÍNJÁTSZÓS
PROGRAMOK 9. KERÜLETI
DIÁKOKNAK
Kultúrosztag Kisszínpad
Aszódi úti lakótelepi művelődési ház,
Osztag utca 15. Minden kedden 16.00
és 17.30 között, kilenctől tizenhat éves
korig.
KultúrTanoda
Minden hétfőn és csütörtökön 15.30 és
17.30 között várják azokat a diákokat,
szintén az Osztag utcába, akiknek segítségre van szükségük a tanulásban, vagy
nyugalmas helyen szeretnének felkészülni a másnapi iskolai feladatokra.
Mester Színműhely
Középiskolásoknak szóló, színház- és
drámapedagógiai alapú készség- és képességfejlesztő foglalkozás péntekenként 16 és 18 óra között a Mester Galéria
és Közösségi Térben (Mester utca 5.).
SziluArt Műhely
8-tól 19 éves korig várják a fiatalokat,
szombatonként 9 és 13 óra között a Ferencvárosi Művelődési Központban.
Bővebb információ a programokról:
Pintér Szilvia színész, színházpedagógus, műhelyvezető (06/70/6388411 vagy
sziluartmuhely@gmail.com).

2021. NOVEMBER

igazán, ahol biztonságban érezzük magunkat. Amikor játszanak, és egyikük
a másiknak segítő kezet nyújt, együtt
tudnak akár hibázni vagy megnevettetni másokat, akkor feloldódnak a gátak,
amelyekkel a fiatalok küzdenek.
„Vannak gyerekek, akik azért térnek be hozzánk, mert nem találják a
helyüket az osztályukban, a kortársaik között. Nálunk egy bizalommal
teli, megtartó közösség
alakult ki. Jár hozzánk
például egy tizenegy
éves kislány, akire rászólt az egyik tanára az
iskolában, amikor hallotta énekelgetni, hogy
»kornyikáljon máshol«.
A kislány ezután órán
sem mert énekelni.
Most ő az egyik legszebb hangú tanulónk”
– mondta el a műhely
vezetője.
A foglalkozásokon a
résztvevőktől azt kérik,
hogy figyeljenek egymásra. Ettől a színjáték
is hitelessé válik. „A király csak akkor lesz király, ha van nép, amely
elfogadja annak. Ha
a király pökhendi, és
a nép nem úgy tekint
rá, mint vezetőre, akkor ő nem lesz király,
csak egy beképzelt ember” – így magyaráz a
résztvevőknek a drámapedagógus, vagyis:
egymás jó és helyes
játékát segíteni kell. A lényeg, hogy
ezt megértsék a gyerekek. És ennek a
fordítottját is. „Van olyan, hogy valaki
ügyefogyottnak tekint, de ez nem azt
jelenti, hogy te valóban az vagy.” Fontos, hogy mindenkiben kialakuljon az
önreflexió és az önismeret.

Az alkotóműhely félévente bemutató előadásokat tart, amivel rendszerint
nemes ügyeket támogatnak. Előadásaik
a magas színvonalú klasszikus vagy kortárs művek művészi tartalmát érthetően
viszik a nézők elé.
Tartanak kifejezetten középiskolásoknak szóló képességfejlesztő foglalkozásokat is a Mester Galéria és Közösségi Térben. Az Aszódi úti lakótelepiek is

Forrás: SziluArt
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bekapcsolódhatnak a Kultúrosztag Kis�színpad munkájába, ahol zenével, közös
alkotással, világmegváltó beszélgetésekkel várják a gyerekeket. A Kultúrosztagban tanoda is indult, ahova szintén várják a jelentkezőket.
Láng Judit

KITÖMÖTT BARBÁR

VADÁSZATI ÉS TERMÉSZETI VILÁGKIÁLLÍTÁS

EZ ELMENT V*DÁSZNI...
Amit lehet, azt már leírták a kiállításról, amit nem lehet, azt még inkább,
ám mégsem illene említetlenül hagyni ezt a – talán nem véletlenül –
ritkaságszámba menő eseményt, ami a vadászatról és a természetről sok
újdonsággal nem szolgált, de rengeteg mindent meg lehetett belőle tanulni
hazánk jövőjét illetően, már amennyiben van jövője, illetve van hazánk.

a kitömött állatokra, a – ki tudja, miért
– furtonfurt sértett fizimiskával nyilatkozó államtitkárocskákra, valamint az
unatkozó hostessekre is.
Érdekesek viszont a büféárak: igen,
akadnak ebben a hazában olyanok, akik
mernek nagyot álmodni, bár nyilván
engedélyt kellett kérni valakiktől, hogy
büfét üzemeltethessünk, és nekik is meg
kell élniük valamiből, ha máshoz, mint
ahhoz, hogy engedélykiadási helyzetbe
nyalják magukat, nem értenek, akkor is.
Ez érthetővé teszi a büféárakat, de azok
csak még elkeserítőbbek lesznek ettől.
Ami a legérdekesebb a kiállításban,
mint sok más kiállításon egyébiránt, az
a közönsége. Az új középosztály (amely
egyelőre még nem létezik, de a kiállítás
szervezői olyan buzgón tüsténkednek a
létrehozásán, hogy előbb-utóbb létrejön) egyelőre ki nem tömött példányaival találkozhatunk lépten-nyomon. Ők
szelfiznek (igazolva, hogy ott jártak, ahol
járniuk kellett) az agancsokból rittyentett

installáció körül, ők fizetik ki szó nélkül
a büféárakat, belőlük árad az a macsóságkultusz, amely napjainkban, tán az
egyre sokasodó hadiipari beruházásokkal összhangban, árad legfelsőbb kormánykörökből, és amelynek nincs sok
köze a macho szó eredeti latin-amerikai
jelentéséhez (lásd Jorge Luis Borges idevonatkozó passzusait; vagy a nála kön�nyebben fogyasztható Graham Greene
A tiszteletbeli konzul című regényét, ahol
pontos leírását találjuk a fogalomnak),
tehát ahhoz, hogy a férfi akkor férfi, ha
dacol minden hatalmassággal, ha mindennel és mindenkivel szemben megvédi önmagát és – főként – az övéit, nem
pedig ahhoz, hogy a nagyobbnak joga
van hatalmaskodni a kisebb felett; és ők,
közülük minden második ölt vadászruhát, álljon rajta bármilyen hülyén, a lényeg nem a sikk, hanem hogy jelezzük
hovatartozásunkat és igényünket arra,

hogy mindnyájan ugyanúgy öltözzünk,
azaz egyenruhát viselhessünk, azaz egyszerre léphessünk a gazdáinkkal, mert az
hasznos. A férfiasságnak álcázott sunyi
gyávaságnál kevés röhejesebb jelenség
lenne – csak ne lenne annyira ijesztő. És
undorító.
Ennyit a kiállításról: önmagában lehetne szórakoztató is a maga önparódiába süllyedő kivagyiságában, ha nem
lennének látogatói. De vannak, nem is
kevesen, igazolva azt, hogy elég az első
néhány ezret odabuszoztatni, a többi
már odamenetel magától, ha jót akar
magának... és igazolásául a gyanúnak,
hogy előbb-utóbb itt nem lesz hazája
mindenkinek, csak annak, aki megfizeti
a belépőjegyet. Igaz, az viszonylag jutányos: csak önmagunkat kell leperkálni
a kasszánál, és máris beljebb vagyunk,
mindegy is, hogy miben.
Kovács Kristóf

Fotók: Déri Miklós

A kiállításon sok érdekes nincs. Egy szarvasagancs lehet bizarr, lehet morbid,
lehet a maga csupa kanyar, mégis csupa
ékben végződő módján izgalmas is; két
agancs is megugorhatja a lécet, bármekkora képzavar legyen is ez, de három
csak nyögvenyelősen; négy agancs már
végképp unalmas, hétszázhetvenhét
ezer-hét agancs pedig egész egyszerűen semmilyen, és ugyanez vonatkozik
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ROVAT

ART MARKET BUDAPEST A BÁLNÁBAN

JÉ, EZ JOBB, MINT EGY
MÚZEUM!
Kár, hogy csak évente egyszer van. Különösen erős anyag jött
össze idén az Art Market Budapestre, Közép- és Kelet-Európa
egyik legfontosabb nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárára.
Jobb lett, mint bármelyik helyi kortárs múzeum kiállítása.

Idén októberben új helyszínen, a Bálnában várta a
látogatókat a vásár, amelynek korábban a Millenáris volt a helyszíne. A négynapos eseményre közel
harminc országból (Görögországtól Kolumbián át
Oroszországig) érkeztek kiállítók, ötszáznál több
művész több ezer alkotásával – impozáns felhozatallal, amelyben a magyaroknak semmi szégyenkeznivalójuk nem volt. Az érdeklődő művészetrajongóknak és a vásárló műgyűjtőknek is szóló
expón Magyarország valamennyi jelentős kortárs
képzőművészeti galériája jelen volt.
A nemzetközi kitekintés merészebb és aktuálisabb, főleg ha az amerikai kontinensig nézünk,
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már csak azért is, mert szinte a teljes kelet-európai kínálatra érvényes: az itteniségből nehéz kitörni, a különféle kontextusokba helyezett vörös
csillagok, Leninek, Trabantok a kínálatból soha ki
nem kopnak. Jó fricska volt ugyanakkor az egyidejűleg zajlott vadászati világkiállításnak Szalay
Péter friss műve a puska meghosszabbított csövéből hajtogatott NATURA felirattal. (Szalay idén
tavasszal kavart nagy vihart a 9. kerületi Public Art
pályázat egyik nyertes művével, a szivárványszínű
BLM-szoborral.)
Számos magyar galéria szemmel láthatóan biz
tosra ment, a kortárs magyar képzőművészet nagy
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ágyúit helyezve a fókuszba: Bak Imrét, Nádler Istvánt, Keserü Ilonát, Maurer Dórát, Fehér Lászlót,
Bukta Imrét, Lakner Lászlót, Kemény Györgyöt.
Nem hiányoztak az (egyre kevésbé) alternatív
szcéna szereplői sem, mint Bada Dada, Szirtes János, Galántai György vagy Méhes Lóránt Zuzu. És
fel-feltűntek régebbi klasszikusok is, például Vajda
Lajos Szárnyas maszk című nagyméretű tusrajza 20
millióért várta új tulajdonosát.

Fotók: Déri Miklós

magángyűjtők tettek
arról, hogy a művészetből
pénz is legyen
Miközben a tengerentúli kiállítók jelentős része idén még távol marad az európai vásároktól, az
Art Market Budapest ez évi eseményét számottevő
latin-amerikai érdeklődés kísérte, Argentínából,
Chiléből és Kolumbiából érkezett magángyűjtők
tettek arról, hogy a művészetből pénz is legyen.
A pénzből pedig megint művészet és így tovább: a
bogotái Carlos Alarcón pénzérmékre készíti apró
olajfestményeit; az egy-két centis aprópénzképek
minden egyes darabja 1450 euróért volt megvásárolható a kiállításon.
A Kas Oosterhuis tervezte Bálna „kereskedelmi, kulturális, szórakoztató és vendéglátó centrum.
Találkozóhely és élménypont. Összeköti a Belvárost a Belső-Ferencvárossal, a turisztikai övezetet

a gasztrozónával. Budapesten egyedülálló módon
teremt közvetlen kapcsolatot a Dunával” – olvasható a Bálna weboldalán. Arról lehet vitatkozni, hogy
az év legnagyobb részében mennyire tölti be ezt a
funkciót a Magyar Turisztikai Ügynökség által üzemeltetett épület; arról kevésbé, hogy az Art Market
most jól vizsgázott.
„Nincs képzőművészeti referens a minisztériumban 2013 óta” – kaptam el egy mondatfoszlányt
a megnyitó után egy nemrég kinevezett múzeumigazgatótól.
Az Art Market talán épp ezért működik.
Melinda Rose
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INKUBÁTOR

MEGNYÍLT A KONNEKTOR

TÉR ÉS LEHETŐSÉG

Fotók: Déri Miklós

Kenderfeldolgozó műhely, szépségápolás szociális alapon, drámapedagógia,
rászorulóknak főző és kiszállító biciklisbanda, összművészet a kies
Középső-Ferencvárosban. Konnektor néven indult el október harmadik
hétvégéjén a kerület új kulturális intézménye, a műfaja: inkubátorház.

Csetényi Lilla, Tomaleti Reni, Kalácska Zsana – Freak Art Lab

Konnektor mint szimbólum: minden
van, ha áram van, energiaellátó központ, konnektáló – kapcsolódásokat létrehozó – műhely, nyitott hely, ahol civil
szervezetek, alkotó csoportok bontogathatják szárnyaikat a (nem csak) kerületi
lakosok üdvére ezentúl.
A széles Vágóhíd utca az Üllői utat
köti össze a Soroksárival, a Heim Pál
kórháztól a múlt idejű Közvágóhíd helyén az Adnan Polat, Orbán Viktor barátjának beruházásaként épülő lakónegyed fél hektárjáig nyúlva. A 31-es
szám alatt korábban egy kis, zöld iskola
működött, a Novus Gimnázium, szel-
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lemisége alternatív volt és progresszív,
hogy mást ne mondjunk, fővárosunk
kései avantgárd jazzüstökösei (The Best
Bad Trip, Sauropoda, Osaka Crack) is itt
titánkodtak valaha. A falakba ivódott hát
a réteg- és magaskultúra, sorsszerűnek
is gondolhatjuk az épület művészeti inkubátorházként való reinkarnációját.
Kotlik, kikeltet, mondja a szótár az
„inkubál” szóra, és valóban: az inkubátorházak új típusú kulturális intézményi modellt jelenítenek meg, nem
művházak, hanem komplex funkciójú
intézmények, civil és kreatív csoportosulások otthonai, horizontjuk széles,

merítésük pedig a legsokfélébb. Az inkubátorház létrehozásának egyik motorja Döme Zsuzsanna, Suzi kétfarkú
kutyás alpolgármester, aki két éve pörög
az ügyön. „Az érintett célcsoport nemigen szokott megjelenni a politikusfejekben: őrült civilek, kattant művészek,
akik másnaposan végigalusszák a választást. Ez és ennyi az általános előítélet.
Én meg pont azt gondolom, hogy egy
önkormányzatnak otthont kell adnia
ezeknek a kreatív embereknek, hiszen
ilyen helyeken születik meg a kultúra.”
Tér és lehetőség, ennyit kell egy önkormányzatnak megteremtenie, a többi
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megoldódik magától – vélekednek egyre többen már mifelénk is, mondván, a
központilag előirányzott kultúra nem jut
el a végfogyasztóhoz.
A Konnektor irányvonalát és úgy
általában a tevékenységét a frissen beköltözött csoportok szabják majd meg:
időigényes, de cserébe demokratikus
döntéshozatallal, amelyben a fenntartó
önkormányzatnak ugyanúgy csak egy
szavazata lesz, mint a bérlőknek. A
Douglas Adams után szabadon Pángalaktikus Konnektor Tanácsnak nevezett
magas szerv menedzselte már a bérlők
kiválasztásának procedúráját is. „Ez egy
közösség alapú szerveződés, a többfordulós, a bérlők kiválasztását célzó pályázatnál is az első körben bekerült szervezetek szavazhattak arra, hogy kikkel
akarják megosztani a házat” – mondja
Mező András, Pocok, a Konnektor koordinátora. A társbérlet kérdése pedig azon
dőlt el, hogy kivel elképzelhető a jövőbeni kooperáció, ugyanis a Konnektornál alapvetés, hogy a csoportok együttműködjenek a munkájuk során.
Legelőször a nagy múltú Budapest
Bike Maffia költözött be. Az idén tízéves
civil szervezet hajléktalan embereknek
való főzéssel és ételkiszállítással kezdte
a tevékenységét, de azóta a repertoárjuk
kibővült: iskolai programokat szerveznek a szociális érzékenyítésre, ételmentő
programjuk is van, ami a takarékosság és
a környezettudatosság fontosságára hívja
fel a figyelmet. A maffiások bérleményében pléhkrisztus figyel – ezt még Bogdán
László adományozta nekik; a híres cserdi
polgármester sokszor hozott krumplit,
egyebeket –, irodának és szendvicskészítő műhelynek használják a Konnektor
rájuk eső cirka tizenöt négyzetméterét.
Magdinak elég egy pici, feleakkora
iroda is: Szépségápolási Kuckójában
egyszerre úgyis csak egy pácienssel tud
foglalkozni. Ügyfélköre a családsegítő
szolgálatok látóterébe került családok,
de szépségápolási holmikkal, ruházattal,
élelmiszerrel is segíti a rászorulókat.
A Ferencvárosi Önkormányzat lazán
ölelő karjába alélt a Freak Arts Lab (FAL)
csoport is itt, a Konnektorban. Amint azt
az ünnepélyes megnyitón a nagyérdeműnek is elővezették, ők hulladékokból,
maradékokból építenek várat, készülnek is a bicikligumi övek, kulcstartók,
bőrlukasztó csattogása hallik, kézműtechnikájuk kulcsszava pedig az újrahasznosítás.
Apropó, megnyitóbuli: apraja-nagyja
találhatott itt számára megfelelő programot. Délután a Grund Színház improvi-

zált meseelőadása invitálta a zsengébb
korú kultúrafogyasztókat, majd „Tilold
a kendert!” felkiáltással indulhattunk
megismerkedni a kenderfeldolgozás ősi
módszereivel a szintén itt rezidens Zengető Kulturális Egyesület fiatal művészeinek asszisztenciájával. A bográcsozás
lebonyolításának feladata persze a Bike
Maffiára hárult. A megjelent résztvevők
külsőleges jegyei – batikolt póló, rasztafrizura, szoknya nadrágra, tarisznya –,
valamint elkapott diskurzusaik („Ozorán
ismerkedtünk meg”, „nagyon gondolkodom már a tanyára költözésen”) mind
közelebb visznek a felismeréshez: itt
senki nem fog szemöldököt emelgetni
nagy felháborodva, amiért nem marhapörkölt a menü. A bogrács a korrekt
szinten messze túlmutató vegán chilis
babot tartalmazott, ami a húsevőkre sem
veszélyes: maximum a paradicsomra
korábban megorroltak távozhattak csalódottan az asztal mellől, mert az bőven
volt benne.

Láthatósági mellényes őrök érkeznek, Pocok András gyors eligazításba
kezd („teljesen nyugis a rendezvény, a
védettségit kell majd ellenőrizni 7-től,
ő itt Zoli, a portás, bemutatom”), heves chilisbab-ajánlgatások közepette.
A nagyteremben kulturális program
kezdődik, impozáns „ruhatranszformáció-performansz” során figyelhetjük
meg egy szoknya átváltozását furcsa,
sokszögletű kagylóvá, amely végül magába zárja (felfalja?) a viselőjét. Ezután

nyitott hely, ahol
civil szervezetek,
alkotó csoportok
bontogathatják
szárnyaikat a (nem
csak) kerületi lakosok
üdvére ezentúl
Zwana Modolar Design workshop

A hely koordinátora szerint nem
lesznek itt nagy bulik, a Konnektor nem
zenés-táncos szórakozóhelyként kíván
bevonulni a kerületi köztudatba, inkább
képzések, workshopok, konferenciák,
előadások és tréningek otthona lesz. Alkoholizálásra is csak kitüntetett napokon
van lehetőség, amilyen ez a hétvége is
volt: repohárban sör, bor, de valami még
hiányzik, az egyik munkatárs el is szalad
a közértbe, unicum kerül, a nép örül.
A London Calling szól, miközben a
CSÁO! drámapedagógiai műhely egyik
prominense fejti ki a véleményét. „Valahogy összejönnek azok az emberek,
akiket érdekelnek a szociális témák,
akik érzékenyek a társadalmi kérdésekre, akik környezettudatosak, ugyanazt a
rezonanciát lehet érezni. Ráadásul én a
Novusba jártam, álmomban sem gondoltam volna, hogy bérlőként fogok
ide egyszer visszatérni, kicsit euforikus
most, valahogy rímelnek ezek a dolgok
egymásra” – mondja.

cirkuszszínházi előadás jön, buzogányok röpködnek, gólyalábak csattognak,
de valahogy nem indul be az előadás:
habár humorbombák szórásának óhajával érkeztek a szereplők, kis pukkanásokat sem hallunk, igaz, más meg igen,
szóval alighanem velünk van a baj.
Valamennyi bérlő bemutatására itt
nincs tér: a személyes utánajárás, tapasztalatszerzés javallott. Az idő vasfoga fogja eldönteni, mennyire és hogyan
integrálódik a Konnektor a kerület, a
város kulturális szövetébe, a szívünk
mindenesetre reménnyel teli. A Ferencváros nyert egy minimális költségvetésű, független intézményt, ami semennyi
vagy csak nagyon kevés pénzébe kerül a
kerületnek, és ahol művész és fenntartó egyaránt nyert: az előbbi a csapott
bérleti díjat, az utóbbi a rezidensek által tartott kötelező ingyenes kulturális
programokat. Ja, és van még egy nyertes
szereplő: a (nem csak) kerületi közönség.
Bujdosó János
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KÚL KOREA

SQUID GAME

ADÓSRABSZOLGÁK
VIADALA
Gyerekjátékokra hangszerelt, ultrabrutális
koreai sztársorozat a kapitalizmus végletes és
végzetes vagyoni egyenlőtlenségeiről.

Immár hivatalos, hogy a Nyerd meg az
életed (Squid Game, 2021) minden idők
legnézettebb netflixes sorozata, amelyre több mint 110 millió előfizető volt kíváncsi a szeptemberi bemutatást követő
harminc napon belül: ezzel a széria egy
elegáns mozdulattal letaszította a dobogó első helyéről a 82 milliós nézettségű
Bridgerton családot. Noha a dél-koreai
popkulturális hullám (hallyu) meredek
felívelése az ezredfordulón kezdődött,
egymás után ennyire erős éveket még
nem produkáltak a koreai barátaink:
2019-ben az Élősködők lett világsiker,
tavaly a Minari hasított, amelynek okán
idén elsőként díjaztak dél-koreai színművészt (Youn Yuh-jung) Oscar-díjjal,
most pedig itt van ez a kilenc epizódot
számláló, az internetet felrobbantó sorozat, miközben a BTS egy év alatt hatszor került a slágerlisták élére (most épp
a Coldplayjel közös, My Universe című
nótájukkal). No de mire fel megint ez a
felhajtás?

ahhoz nagyon ért,
hogy felépítsen egy
nagyon markáns,
szigorú szabályok
között működő,
titokzatos univerzumot
Tudjuk jól, hogy a posztapokaliptikus és a katasztrófafilmekben a szereplők kényszerűségből küzdenek a túlélésért, de nincs ez másként a halálig tartó
játékra épülő disztópiák esetében sem
(Az éhezők viadala, Battle Royale, As the
Gods Will), amelyekben a kiválasztott
személyek nem szállhatnak ki a vetélkedésből. A Nyerd meg az életed író-rendezője, Hwang Dong-hyuk nagyban
támaszkodik az utóbbi művekre (halálig tartó játék, ahol csak egy maradhat),
viszont újdonság a szabad akarat jelenléte: minden koreai versenyzőjelölt

eldöntheti, hogy részt venne-e benne
a hatalmas pénznyereményért. Egyvalami azonban közös a játékosokban:
valamennyien adósrabszolgák, akiknek
szinte lehetetlen visszafizetniük a felhalmozott tartozásukat. Hwang az Élősködők rendezőjével ellentétben nem a
szimbólumok és a finom ecsetvonások
embere, kapitalizmuskritikája baltával
van faragva, figurái elnagyolt skiccek
az anyjával élő, szerencsejáték-függő
főhőstől az áruló, alfahím gengszteren
és az opportunista középkorú anyakarakteren át a naiv, jószívű pakisztáni
vendégmunkásig. Viszont ahhoz nagyon ért, hogy felépítsen egy nagyon
markáns, szigorú szabályok között
működő, titokzatos univerzumot, ahol
a 70-es évek Dél-Koreájában népszerű, életre-halálra menő gyerekjátékok
zajlanak. Remekbe szabott megoldás
az is, hogy a játékosokon kívül a fiatal
rendőr alakjával beemel még egy perspektívát, ezzel egy további lebilincselő történetszállal gazdagítva a sztorit.
Arra itt nincs keret, hogy megemlítsünk
minden helyi jellegzetességet és nyelvi
finomságot, ami az egyébként nagyon
világos struktúrát és karakterdinamikát árnyalja (ilyen például a zöld szabadidőruha 70-es éveket idéző koreai
designja, vagy az észak-koreai menekült
lány esete, aki az öccsével észak-koreai
akcentussal beszél, a játék szereplőivel
viszont standard szöuli kiejtéssel), an�nyi azonban bizonyos, hogy Hwang
úgy merített a japán képregényekből
(Battle Royale, Liar Game), hogy közben
a koreai közegre adaptált egy univerzális problémakört (szélsőséges vagyoni egyenlőtlenségek egy kizsákmányoló rendszerben). Különösen emlékezetes a kedves kis gyermekjátékok
színes-szagos, andalító zenével megtámogatott játéktere és a végletekig
kiélezett harc kontrasztja: előzetesen
még az sem világos, egymás ellen vagy
pedig egy csapatban fognak játszani a
versenyzők. Az őrületes siker okán a
folytatás borítékolható; mindenesetre nem csekély mennyiségű irónia
van abban, hogy a kapitalista rendszer
megsemmisítő kritikáját izgalmas viadalokba csomagoló sorozat hatására
hirtelen megugrott a kereslet az adósrabszolgák által viselt tornacipők és
számozott tréningruhák iránt, Halloweenra készülődve pedig már kaphatók az őrök rikító rózsaszín egyenruhái is, fekete arcmaszkkal, amelyre a
Playstation-kontroller ikonjai vannak
festve (négyzet, háromszög, kör).
Teszár Dávid
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GASZTRO

A SÖRFORRADALOM BÁZISA
Október végén az esti Tűzoltó utcán lassan ballagunk a kocsma felé, és lehetetlen ilyenkor nem gondolni az ötvenhatos fegyveres felkelőkre, a Tűzoltó utcai
csoportra és parancsnokukra, Angyal
Istvánra. Már az első szovjet beavatkozás
alkalmával sikeresen vették fel a harcot,
és visszaverték az orosz tankokat. Városi gerillák. Egészen november 7-éig védték ezt az utcát. Angyalt 1958. december
elsején a Gyűjtőfogház udvarán akasztották fel.
A 22-es számú ház felé tartunk, az
Élesztőházba, amely most ugyan söröző,
borozó, kávézó és vendéglő egyszerre, de
egykor Geldnerék üvegcsiszoló, üveghajtó és tükörgyára volt. 1910-től egészen az államosításig. Aztán raktár lett,
parkoló, 2013-tól pedig az Élesztő csapata vette birtokba, és a magyar sörforradalom élcsapata kezdett gyülekezni
itt. Egy másik forradalmi „Tűzoltó utcai
csoport”, ezúttal Tóth Imre parancsnoksága alatt.
Harminc csapból ömlik a sör (kézműves és kisüzemi), a kínálat folyamatosan változik. Ugyanebben a tágas udvarban működik a Spirit Bar, ahol a világ
legjobb rövideit ihatjuk, a Vino Piano
(natúr borok), a Rengeteg RomKafé, ami
forrócsokizóként definiálja önmagát, na

és persze a Butcher’s Kitchen, ami egy
igazi húsfaloda (persze húsmentes ételek
is vannak).
Nézzük a kínálatot. Négyféle szendvics (vega, Club, pulled pork, pastrami)
és négyféle sörkorcsolya (padlizsán
krém, kacsamájpástétom, Buffalo csirkeszárnyak, BBQ fürjtojás). Ezután jönnek a hentes igazi csemegéi: debreceni
kolbász, BBQ oldalas, ropogós csülök,
mustáros tarja, hentestál (hurka-kolbász, csülök, lilakáposzta, almakompót
stb.) Aztán fél sültcsirke, tandoori csirke,
chili con carne, gombasaláta, füstölt kacsamell.
Kell-e a szeszrágta léleknek ennél
szebb lista?
Rendelünk két Fehér Nyulat (pils és
IPA), majd helyet foglalunk az udvaron.
Az egykori tükörgyár tágas udvarán. Kabátban még elviselhető az időjárás, és a
sör is fűt belülről. Előételnek langyos
gombasalátát és padlizsánkrémet kérünk. Mindkettő első osztályú. Háromféle gomba fokhagymás olívaolajon megpirítva, kakukkfű, petrezselyem, némi
fürjtojás, parmezán, az egész tabulé
ágyon tálalva. A pirítós rendes kenyérből
van, nem bolti toastkenyér.
Valljuk be, igen erős a csülök csábítása.
Ettünk már itt csülköt, fantasztikus volt,

a bőre ropogós, belül omlós fajta, friss,
reszelt tormával. Mert csülökhöz legjobb
a torma. De pár napja degeszre zabáltuk
magunkat az esztergomi Csülök Csárdában csülökpéknével. Így aztán az oldalas
és a tarja mellett döntünk. És döntésünk
helyesnek bizonyul. Bár a tarja kicsit túl
agyalt a sajttal, az oldalas mennyei. Omlik, füstös, a barbecue-szósz, a coleslow
pedig isteni. És óriási adag.
A Butcher’s Kitchen a város egyik
legjobb konyhája, igazi rusztikus kocsmakaják itt-ott vagányra és korszerűre
spécizve. Retró fehér pléhtányérokon,
gyönyörűen tálalva. A pultnál rendelsz, a
számodat az asztalodra helyezik, leülsz,
sörözöl, és szépen sorban érkeznek eléd
a fogások. Mert ennyi sörhöz mindenképpen enni kell, vagyis ennyi kajához
mindenképpen inni kell – ahogy tetszik.
Az Élesztőben ugyanis érdemes nem
egyféle sört hörpölni egész este, hanem
lassan végigkóstolni a kínálatot. És közben forró szívvel arra gondolni a sokat
megélt Tűzoltó utcában, hogy van egy
olyan forradalmunk, ami nem bukott el,
amit nem fojtottak vérbe, amit nem tapostak el. Ez a forradalom győzött, bizonyíték erre az Élesztőház léte. Ez a forradalom a magyar sörforradalom.
Cserna-Szabó András
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FRADIKA

JÉGKORONG

HAJSZÁLON MÚLT A HOKISOK
TOVÁBBJUTÁSA
A Ferencváros jégkorongcsapata zsinórban harmadszor lett magyar bajnok, így
a 2021–22-es idényben ismét képviselhette Magyarországot a második számú
európai küzdelemsorozatban, az IIHF Kontinentális Kupában. Huszonhat év után
újra Budapesten láthatták a szurkolók a Fradi nemzetközi tétmérkőzéseit.

2019-ben tért vissza
a nemzetközi
„hadszíntérre”
a Ferencváros

Akik átélték a magyar jégkorong máig
legnagyobb nemzetközi kupasikerét, a
Ferencváros 1973-as menetelését a Bajnokcsapatok Európa-kupájában, még
most is fátyolos szemmel idézik fel
azokat a szenzációs meccseket. Először
az olasz Bolzanót kettős győzelemmel
verték ki a zöld-fehérek, majd az A csoportos nyugatnémet válogatott gerincét
adó Füssent szintén – a Kisstadionban
12 ezer ember tombolta végig a második mérkőzést. Ezzel bejutott a harmadik körbe az FTC, Európa négy legjobb
csapata (+ a CSZKA Moszkva) közé. Itt
a holland Tilburg már túl kemény dió
nak bizonyult, bár az idegenbeli sima
vereség után itthon a németalföldieket

lommal kiírt Kontinentális Kupában szerepelt a magyar aranyérmes FTC, majd
három év múlva bajnoki másodikként,
az akkori két győzelem nem ért továbbjutást a selejtezőcsoportból.
Tizenkilenc év elteltével, 2019-ben
tért vissza a nemzetközi „hadszíntérre”
a Ferencváros, amikor 22 szűk esztendő
után újra magyar bajnok lett. A dél-tiroli
Rittenben nagy bravúrt ért el az együttes,

is legyőzte a többek között a Kereszty,
Mészöly, Havrán „aranysort” bevető Ferencváros.
Ezután még jó néhányszor indult
a Fradi a BEK-ben, egy-egy részsikert
elkönyvelve, utoljára 1995-ben. Akkor
Budapesten a kazah és a fehérorosz bajnoktól elszenvedett vereség után 9-1-re
nyertek a zöld-fehérek a horvát Medvescsak Zagreb ellen. 1997-ben az első alka-

a spanyol, a szlovén és az olasz riválisát
is felülmúlva megnyerte a csoportját.
A legjobb nyolc között ugyan utolsó lett a
dániai kvartettben, de megverte a 2017ben KK-győztes, ezúttal később ezüstérmet szerző angol Nottinghamet. Tavaly a
koronavírus-járvány miatt a teljes kupaszezont törölték.
Bár az Erste Ligát nem sikerült harmadszor is megnyernie a Fradinak, leg-

Forrás: IIHF (Nemzetközi Jégkorongszövetség)
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jobb magyar csapatként újra indulhatott
a Kontinentális Kupában. Az FTC a második körben, a legjobb 14 között csatlakozott a KK mezőnyéhez, és sikerrel pályázott a csoportja rendezésére. Így a sorozat fennállása óta (1997) először adott
otthont a magyar főváros a tornának.
Az ellenfelek keletről érkeztek: az ukrán
Szokil Kijev, a lett Olimp Riga és a selejtezőből továbbjutott észt Tartu Välk 494.
Az első fordulóban a leggyengébb
riválisnak tűnő észt együttes ráijesztett a
zöld-fehérekre, de a 0-1-es első harmadot követően a másodikban öt gólt lőtt
a Fradi, aztán a záró játékrészben még
hármat (8-1). A másik meccsen a rutinos, A csoportos válogatottak sorát felvonultató lettek legyőzték az ukránokat
(4-1). Másnap a Ferencváros – amelyben
nem léphetett jégre egyik kulcsembere, az agyrázkódást szenvedett korábbi
finn junior-világbajnok Kulmala – az 52.
percben csak minimális hátrányban volt
a Kijevvel szemben, majd az utolsó pillanatokban egy büntetőből kapott góllal
alakult ki a végeredmény (1-4), és ennek
később óriási jelentősége lett.
Mivel a lettek is megverték az észteket, a zárófordulóban csak többgólos
győzelemmel lett volna esélye a Fradinak
a továbbjutásra az Olimppal szemben.
A záróharmadban kettős emberelőnyt
hagytak ki az egyébként remekül játszó
zöld-fehérek, és az 58. perc háromgólos
ferencvárosi vezetéssel kezdődött. Ekkor
létszámfölényből betaláltak a rigaiak, és
ezzel a három azonos pontszámú gárda
közötti minitabellán ők végeztek az első
helyen, bejutottak a KK nyolc legjobb
együttese közé, az FTC pedig harmadikként zárt.
Nagyon kevés hiányzott az újabb
bravúros szerepléshez, ahhoz, hogy
megismételje 2019-es sikerét a Ferencváros. Fodor Szabolcs vezetőedző joggal
volt büszke a csapatra.
Margay Sándor

FRADIKA

FUTBALL

FÜTYÜL A LELÁTÓ,
CSACSOG A SZAKMA
Megy az elmélkedés sportszakmailag, hogy Rebrov
időszakához képest relatíve eredménytelen a Ferencváros
csapata, s bár kreatívabb, szabadabb a játék, főleg
a védelmünk nem igazán működik se jól, se sehogy.
Gyermeteg, bosszantó gólok okozzák a vesztünket az Európa
Ligában, ahol az első kör – azaz három mérkőzés – után nulla
ponttal áll a Fradi, nagyon távol a remélt továbbjutástól.

De úgy tűnik, ha a cirkusz is elmarad, az
már kicsapja a biztosítékot, és felharsan
a fütty.
Pedig sok minden áll vagy bukik a
Fradi szereplésén: októberben a válogatottat a kilátástalan vébéselejtezők
beárazták, egyben helyére tették a nyári
Eb-szereplést, amikor az istenadta nép
győzelemként élte meg a csoportkörben elért meglepetésszerű döntetleneket. Nemzetközileg a helyünk a fociban
ugyanott van, ahol az elmúlt évtizedekben mindig: a középmezőny alján, így
távol a remélt vébékvalifikációtól. Hiába, a vébéselejtezők nem a létszámbővített Európa-bajnokság. Rossi alatt is
megremegni látszik a kispad. De majd
Dzsudzsák megment minket.

Fotók: Déri Miklós

Herr Stöger az
oldalvonal melletti
korábbi lázas
rohangálás helyett
egyre gyakrabban
ül magába roskadva
a kispadon

Játszottunk már minden csoportellenféllel egyet, mindhárom meccset elveszítettük. Hét kapott, két rúgott gól eddig. A bajnokságban vesztett pontokat
tekintve nem állunk rosszul, de rég nem
a mennyei a fejlődés fokmérője.
Stöger edző láthatóan más filozófiát,
más játékot – megkockáztatjuk, látványosabbat – próbál a csapattal játszatni.
De eddig ez nemzetközi szinten egyáltalán nem, a hazai bajnokságban ímmel-ámmal hozza a remélt eredményt,
és most éppen egy szép gödörben va-

gyunk: hazai pályán a ZTE megverte a
csapatot, az MTK egy pontot elvitt. Herr
Stöger az oldalvonal melletti korábbi
lázas rohangálás helyett egyre gyakrabban ül magába roskadva a kispadon. Az
MTK elleni örökrangadón bántóan kevés néző előtt el is jutottunk oda, hogy
füttyszó hallatszik a lelátón, a publikumnak nem tetszik, amit lát. A fradisták többsége (?) mostanra már rég tudomásul vette Kubatovot a NER-rel, és
hogy nemhogy fradista, de magyar játékos is csak elvétve szerepel a kezdőben.

Egyetlen állva maradt magyar klub
csapatként így a magyar foci kirakatában – megint – kerületünk és a „nemzet” csapata áll. Idén sokkal szerényebben megy ez az előadás, mint amihez
hozzászoktatott minket az állampárt
igazgatója által vezetett klub. Persze aggódnunk nem kell, a jövő fényes!
Mindjárt kész a kézicsarnok a stadionnal átellenben, az évek óta néha
felcsillanó, de amúgy teljes homályban
alakuló „Fradiváros” pedig a következő években újabb 152,6 milliárd forintot kap. A beruházásról annak ellenére
nem tudni konkrét terveket, hogy évek
óta tervezgetik, Kubatov Gábor minden
évben megígéri, hogy most már tényleg
elindul, aztán nem történik szinte semmi. Annak ellenére, hogy már évekkel
ezelőtt – 2016, majd még egyszer 2017
végén – kapott a Club 10+15 milliárd forintot, egyelőre csak a Fradihoz csatolt
Építők sporttelepet bontották el majdnem teljesen. Mivel választási kampány
van, biztosak lehetünk benne: Kubatov
ígéreteiből a Fradivárosra vonatkozóan a közeljövőben sem lesz hiány, a tét
emelkedik. Stöger edző sorsa is alakul
valamerre, hiszen sűrű sorban jönnek a
meccsek ezen a hűvös őszön is.
„Bakócz Tamás”

2021. NOVEMBER

29

30

TÉVÉ HELYETT

POLITIKUSOK, DIKTÁTOROK
ÉS A SAKK
Olvasói levélben kértek, hogy írjak a
valamilyen szinten sakkozni tudó diktátorokról, állami vezetőkről. Örömmel
teszem.
Számos ilyen személyiségről tudhatunk. IV. Ottó, VIII. Henrik és Napóleon
is lelkes sakkozók voltak. A magyarok
közül Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc,
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák
Ferenc is említhető, de egyik felsorolás
sem teljes.
Mivel a levélíró Kádár és Ceaușescu
nevét említette példaként, úgy döntöttem, hogy a marxizmus-leninizmushoz
köthető személyekkel foglalkozom kicsit
bővebben.
Marx kitűnő sakkozó volt, ez több
fennmaradt játszmájából megállapítható. Időtöltésként Engels is a sakktáblához
ült alkalmanként.
Lenin sakk-klubba járt, feladványokat fejtett, sakktanulmányokkal is fog-

partik után kutattak,
amelyekből hadvezetési
stratégiákra
következtethettek
lalkozott. Andrej Hargyin ügyvéddel, a
neves sakkjátékossal levelezési partikat
váltott. Nagyon nem szeretett veszíteni. Trockij és Szálin, Lenin harcostársai
szintén szívesen sakkoztak. Egy legenda
szerint az oroszországi polgárháború
kitörésekor hadi ellenfeleik felkeresték
Bécsben azokat a kávézókat, ahol Trockij sakkozhatott. Partik után kutattak,
amelyekből hadvezetési stratégiákra következtethettek.
1919-ben egy másik elterjedt történet
szerint Trockij mentette volna meg a fehérgárdistáknak való kémkedés vádjával
halálra ítélt Aljechint, akit valóban elengedtek, vizsgálóbíróként kapott állast,

1921-ben emigrált, majd 1927-ben sakkvilágbajnok lett.
A sakk egyébként népszerű volt a
cári Oroszországban, de az 1917-es bolsevik forradalom után lett igazán jelentős szerepe az országban. Lenin és társai
számára fontos volt a sport és a játék.
A nagy szegénységben kézenfekvőnek
tűnt a sakk mint szellemi sportjáték támogatása. Nem kellettek hozzá drága
eszközök, ruhák, stadionok. Akkora sikerrel jártak, hogy a Szovjetunió több
évtizedes egyeduralomra jutott a nemzetközi sakkvilágban.
A szocialista táborban az állami vezetők közül többen, például Castro, Tito,
Kádár, Ceaușescu, Brezsnyev is jó sakkozónak számított a köztudatban – vagy
leginkább annak voltak beállítva. A Német Szövetségi Köztársaság kancellárja,
Helmut Schmidt ezzel szemben sakkszakmai szemmel is kiváló játékos volt.
Száraz Sándor

Sakkfeladvány
Világos: király d3, vezér f1, bástya a3 és e7, huszár c3
Sötét: király b4
Feladat: világos indul, és a második lépésben mattot ad.
Jó szórakozást!
Októberi feladványunk megoldása: 1. Hf5
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Előző számunk megfejtése: EREDETI ÜZENET

APRÓ

RÖVIDEN
Csúszik az M3-as metró felújítása: a
Semmelweis Klinikák, a Corvin-negyed és a Kálvin tér metróállomások átadása jövő év májusára várható, a Deák
téri állomás pedig decemberre készülhet el a Népszava értesülései szerint.
A teljes vonalat csak 2023 márciusának
közepén adják át. A több állomáson elvégzendő extra azbesztmentesítés és
padlócsere miatt ugyanis újabb határ
idő-hosszabbítást kértek a kivitelezők,
és a többletköltség kifizetését is kezdeményezték.
Eörsi László történész vehette át idén
a Ferencváros Bárány János-díját Ba
ranyi Krisztina polgármestertől és Dö
me Zsuzsanna, Suzi alpolgármestertől.
A képviselő-testület az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának alkalmából döntött arról, hogy
ő kapja meg a kerület kitüntetését a
szabadságharc emlékének megőrzéséért végzett munkájáért. Eörsi László fő
kutatási területe az 1956-os forradalom
budapesti eseménytörténete. Tudományos munkásságában kiemelten fontos
szerepet kap a ferencvárosi események
és a forradalom kerületi személyeinek
kutatása, feldolgozása és bemutatása.
Veszélyeshulladék-gyűjtés lesz 2021.
november 27-én, szombaton 9 és 13
óra között a Ferencvárosban, három
helyszínen: a Napfény utcában (a Lidl
áruháznál), a Lónyay utca 32. sz. előtt

(a Lónyay és a Kinizsi utca kereszteződésénél) és a Lenhossék utca 24–28. sz.
előtt (a Vendel utca felőli részen).
Térítésmentes szűrővizsgálatokon vehetnek részt a ferencvárosiak (bőrgyógyászati, urológiai, kardiológiai,
szemészeti, reumatológiai, nőgyógyászati, gasztroenterológiai és szájüregi
szűrések). Az időpontokról bővebb információ a feszrendelo.hu honlapon
található. A Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
szeptemberben létrehozta saját Egészségvédelmi Irodáját (EVI), amelynek fő
munkaterülete a megelőzés. Első programjuk egy mellrák elleni kampány
volt, ennek részeként ingyenes szűrővizsgálatokat is tartottak, amelyek novemberben is folytatódnak. Bővebben:
feszrendelo.hu/evi
Az önkormányzat által kiírt Zöld Udvar
pályázatra november 30-áig ismét lehet
jelentkezni; bruttó százezer és egymillió forint közötti támogatás nyerhető
el. A pályázat utófinanszírozású, vis�sza nem térítendő támogatás, amelyből
a költségek 50 százalékát lehet fedezni.
A támogatás kérhető kertrendezésre (fák,
bokrok és lágyszárú növények ültetése,
talajtakarás kialakítása); közösségi kiskertekre, fűszernövénykertekre; zöldfal,
zöld térelválasztó rendszerekre; esőgyűjtő rendszerre; komposztálóra; vertikális
zöldfelületekre; kerékpártárolóra.

Erőtér önsegítő csoport indul párkapcsolati erőszak túlélőinek november
első hetétől minden szerdán 14 és 16
óra között. A programot a Ferencvárosi
Önkormányzat indította és támogatja. Jelentkezni az ovohely@feszgyi.hu
e-mail-címen lehet.
Személyre szabott karácsonyi ajándékozást szervez nehéz anyagi körülmények között élő családoknak a Konnektorban működő Test- és Lélekszépítő
Alapítvány, jelentkezni november 10éig lehet egy adatlap kitöltésével (https://forms.gle/Rvt8pzdFsXLApUrp7).
Eddig már több mint száz gyerek kívánságának teljesítésére vannak jelentkezők.
Halloweennel és Márton-nappal folytatja a Tompa utca gasztro-kult közössége, amelynek első programja az
önkormányzat támogatásából megvalósult, október 23-án tartott utcazene-fesztivál volt, tizenkét zenekarral
öt helyszínen, több száz látogatóval.
Az ingyenes programsorozat október
30-án családi halloweennel, november
13-án Márton-napi gasztropiknikkel
folytatódik, majd november 27-étől
december 24-éig hétvégenként adventi
forgataggal várnak mindenkit. Emellett
cipősdoboz-akcióval, segítő vásárlással
és közösségi adományozással rendszeresen lesz alkalom a rászorulók segítésére is.

APRÓHIRDETÉS
Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Házhoz megyek! Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20-980-3957
Telefonos hölgymunkatársat keresünk
gyermekmagazinunk értékesítésére telemarketinges tapasztalattal! IX. kerület, heti
elszámolás, nyugdíjasoknak is. 06-1-2807699
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lerakás.
Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.:
06-31-780-6430, 061-229-5694, festesma.
iwk.hu

Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték (akár
díjtalanul is), pince, padlás lomtalanítása,
ürítése, rövid határidővel. Hulladékszállítási engedéllyel rendelkezünk. 06-30703-0518

10–18, Szombat: 10–13 óra. Telefon: 06-1794-5767. www.facebook.com/aranylaz.otvosekszererme; Weboldal: www.radayekszer.hu
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat ke-

Eladó lakást keresek a Ráday utca környékén vagy „új építésűt”, József Attila-lakótelepen, 1−3 lakóhelyiségest. Tel.: 06-70949-4013
„ARANYLÁZ” ÖTVÖS–ÉKSZER–ÉRME
üzletben december 1–23. között 10–20%
engedmény ékszerekre!!! Nemesfém ékszerek javítása és tisztítása gyors határidővel!!! Fém- és papírpénzek adásvétele!!!
Cím: 1092 Bp., Ráday u. 63. Nyitva: H–P

res! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi
vevők elérése. Ismerős lakása eladó? Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-9-600-600
Az elmúlt évben koronavírus-fertőzésen
átesett és maradványtüneteket mutató
személyeket várunk kognitív állapotfelmérésre pszichológiai kísérlet keretén belül. Kompenzáció és további információ:
gaallab.ttk.hu, balla.gyorgyi@ttk.hu, 06-1382-6804
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ELMÚLT
65 ÉVES?
IGÉNYELJEN
ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁST!
FELTÉTELE, HOGY A
HÁZTARTÁSBAN AZ EGY
FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM
NE HALADJA MEG A HAVI
128 250 FORINTOT

Bármikor benyújthatja az igénylését,
és ha a háztartásában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a havi
128 250 forintot, akkor évi minimum
15 ezer, maximum 25 ezer forintnyi
támogatással segítjük.
Az önkormányzat a korábbi 65+
támogatással vonta össze a karácsonyi
támogatást és a tavaszi élelmiszertámogatást. Aki valóban rászoruló, az
összességében még több pénzhez
is juthat így, mint a három korábbi
támogatással együtt jutott.
Részletekért érdeklődjön
a Humánszolgáltatási Irodán.
Cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca
24–28. Telefon: 06 1 215-1077, mellék: 330
E-mail: humanszolg@ferencvaros.hu
FERENCVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

