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Bálint, bál, karnevál…

Higgye el nekem, a február az egyik legszínesebb hónap! Na jó, nem az időjárás 
szürkeségének különböző árnyalataira gondolok, hanem a programok sokszínű 
kínálatára.
Egyrészt itt van a báli szezon: kiemelt társasági események vagy éppen iskolai bálok 
adnak okot ki- és beöltözésre. 
Világszerte óriási tömegek ünneplik karneválokon a tél végét: New Orleans francia 
negyedében a dzsessz, Rióban az erotika és a latin zene uralja a színes kavalkádot, 
a Kanári-szigeteken a vigasság a gyásszal kapcsolódik össze. A karneválok legne-
vesebbjén, Velencében az álarcok, a hagyományos jelmezek és egy csipetnyi deka-
dencia a jellemző motívum, míg a mohácsi busójárással a legenda szerint egyszer-
re űzünk el hideget és törököt.
De ha az Ön számára a kedvesével kettesben töltött idő mindennél értékesebb, 
akkor a Valentin-nap az Ön februári ünnepe. Február 14-én valljon szerelmet piros 
étellel vagy itallal, ehhez a gasztronómiai rovatunkban találja ötleteinket. Címlap-
sztárunk, Gianni Annoni beavat bennünket az olaszok örök derűjének titkába, hogy 
a télutón a világ dolgait mediterrán derűvel szemlélhessük.

Táncoljon hajnalig a bálban, hordjon maszkot a karneválban – a lényeg, hogy ne 
nézője, hanem résztvevője legyen a sokszínű február kínálta programoknak!
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Renault–Mercedes-kapcsolat  Az A és B osz-
tályú modellek, valamint a majdani nagyobb Smartok 
gyártásához keresett partnert a Mercedes, és úgy 
tűnik, meg is találta, mégpedig a Renault személyé-
ben. Az együttműködéssel mindkét gyár csökkenteni 
tudja a gyártási és a fejlesztési költségeket. A tervből 
akár már fél éven belül valóság lehet.

Nem külsejével hódít majd az új Aveo  Kíná-
ban bemutatták a Chevrolet Sail nevű autót, ami 
várhatóan egy éven belül felváltja Európában is az 
eddigi Aveo modellt. A tervezők egy olyan univerzális 
formát alkottak, amely akár más márkajelzéssel és 
elnevezéssel is forgalmazható lesz a későbbiekben. 
Az új modellbe 1.2 literes, 80 lóerős és 1.4 literes, 
98 lóerős benzinmotorok kerülnek, de könnyen lehet, 
hogy Európában előbb-utóbb bevetik a már régóta 
várt 1.5 literes, háromhengeres turbódízelt is.

Egyterű Suzuki jöhet  Januárban Indiában állí-
totta ki a Suzuki az R3 nevű tanulmányautót, ami 
a jövőben (talán két éven belül) olcsó egyterűként 
kerülhet a kereskedésekbe. A Toyota hasonló modell-
je ugyanis nagy sikert aratott több ázsiai országban, 
de a Suzuki Európát is az új modell komoly piacá-
nak tekinti.

Kéthengeres motor a Fiattól  Akár már idén 
megjelenhet a Fiat kínálatában az új, 900 köbcentis, 
kéthengeres benzinmotor. A kis erőforrás egyáltalán 
nem gyenge, teljesítménye 65 és 105 lóerő között 
lesz. Első ütemben az 500-asba és a Pandába kerül-
het, de később a kisebb négyhengereseket is levált-
hatja a rendkívül könnyű és környezetkímélő kis két-
hengeres.

Visszatérhet a raliba a Volkswagen  A húsz 
évvel ezelőtti próbálkozás után lehet, hogy 2012-ben 
újra feltűnik a rali legmagasabb osztályában, a WRC-
ben a Volkswagen. A részvételt elsősorban Sciroc-
cóval képzeli el a német gyár, de lehet, hogy végül 
a Golf vagy a Polo lesz a befutó. A részvétel főként 
attól függ, milyen reklámértéket tud magának terem-
teni a márka a sorozatban való megjelenéssel.

Versenyre kész 
a 412 lóerős Főnök
A Ford igazi figyelmességgel kezdte az új évet: máris meg-
érkezett a régi FR500C-t felváltó, Boss 302R fedőnevű, 
privát pályaversenyekre tervezett Mustang. A nagy elő-
dök nyomán Főnöknek nevezett autóba egy ötliteres, 
412 lóerős V8-as motor kerül. A pályaversenyekre 
előkészített autóban szériafelszerelés a bukókeret, 
a tűzoltókészülék, a hatsebességes kézi váltó és 
az ötpontos biztonsági öv. A motorhoz – ahogy 
az a nagyoknál lenni szokott – telemetria, azaz 
számítógépes elemzőrendszer csatlakoztatható. 
A 302R-ből egyelőre 50 darabot készít a Ford.

Ünnepi modellel tiszteleg a Lotus 
Hosszú szünet után idén a Lotus visszatér a Forma–1-be, és ebből az alkalomból ünnepi modellel köszönti 
a gyár a márka legendás Lotus 72 versenyautóját. A híres fekete-arany F–1-es autó két egyéni és három konst-
ruktőri világbajnoki címet szerzett 1970–73 között. Az Exige S Type 72 nevet viselő ünnepi sportkocsi természe-
tesen fekete-arany festést kapott, a sorozathoz kapható erősebbik, 240 lóerős Toyota motor hajtja, és széria-
felszerelés az önzáró differenciálmű, az állítható kipörgésgátló és rajtautomatika is.

Klasszikus ajtókkal jön a megújult Opel Meriva
Az első egyterű Opel Meriva annak idején stílust és kategóriát teremtett. Ma ez már nem sikerülhet neki, ezért 
a tervezőknek más megoldást kellett választaniuk, hogy felhívják az autóra a vásárlók figyelmét. A nagy 
ötlet pedig nem más, mint a két irányba nyíló oldalsó ajtók, melyek 
a negyvenes, ötvenes években elterjedtek voltak, manapság 
azonban csak luxusautókon (és a Mazda RX8-on) talál-
kozhatunk vele. A Merivába így kényelmesebb 
lesz beszállni és bepakolni, amit még 
a könnyen mozgatható ülések is 
segítenek. A motorválaszték 
75 és 140 lóerő közötti ben-
zinesekből és dízelekből áll 
majd, az alapkivitelbe 1,4-es 
benzines és 1,3-as dízel kerül. 
A hivatalos bemutató március-
ban esedékes a Genfi Autószalonon.

autós hírek 4
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1000 lóerős Porsche 911
A német 9ff tuningcég Papenburgban újságírók és mindenféle műszerek társaságában versenypályán tesztelte legújabb büszke-
ségét, amit egy görög milliárdos kérésére építettek. Az átalakított Porsche 911 kereken 1000 lóerős, csúcsnyomatéka 1040 Nm, 

végsebessége pedig 391,7 km/h. Az autó mindössze 3,2 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/h-ra, és további négy 
szekundumra van szüksége a 200-as tempó eléréséhez. Az autónak 
nemcsak a motorját, de a futóművét és a fékrend-
szerét is alaposan átszabták, és kapott néhány 

extra aerodinamikai kiegészítőt is.

Európát is meghódítaná a kínai Nagy Fal
A Great Wall (azaz Nagy Fal) nevű kínai autógyártó az idei évtől Európában is elkezdi for-
galmazni autóit, elsőként a balti államokban, jövőre azonban további terjeszkedést ter-
veznek. A kínai autók  rendszerint valamelyik jó nevű ázsiai gyártó modelljeire hason-
lítanak, de van köztük Fiat Panda-hasonmás is. Terepjáróik és pick-upjaik valamivel 
eredetibbek, viszont túl drágák az új piacoknak, személyautóikat azonban jóval az 
európai gyártók árai alatt tudják kínálni.

Passat CC: nem új, de legalább szép
A Volkswagen Passat CC kupé kezdettől fogva sportosan elegáns megjelenésével 
szerzett magának rajongókat és vevőket. A gyártó most – tovább fokozandó az autó 
vonzerejét – kihozta gyári optikai tuningcsomagját, ami ugyan csupa apróságot tar-
talmaz, de ezek együttes szerepeltetése még kívánatosabbá teszi a kupé-limuzint. 
Az R-Line optikai csomagba küszöb- és lökhárítótoldatok, 17 vagy 18 hüvelykes Mallo-
ry felnik, bőrbevonatú kormánykerék, néhány alumínium díszítőelem és persze egy-két 
R-Line felirat került.

Hivatalos az Aston Martin One–77 csúcssebessége
Eddig csak az volt biztos, hogy a maga 750 lóerejével az Aston Martin One–77 a brit autógyártó legerősebb modellje. A cég szakemberei most azt is bebizonyították, 
hogy egyben a leggyorsabb is. Kibéreltek egy kelet-európai tesztpályát, és száraz, igaz, kissé szeles időben nekiálltak tesztelni. A gyár által közzétett hivatalos végered-
mény 354,86 km/h, a sportkocsi álló helyzetből 3,5 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra.  Egyébként a 77 darab One–77 modellből az elsőt 2010 közepén kapja 
meg tulajdonosa.
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Még nem volt 21 éves, amikor a VIVA TV műsorvezetője lett. Alig múlt 23 éves, amikor 
megszülettek ikerfiai. Bánszki Adrienn, azaz Ada nem habozik, ha nagy döntéseket kell 
hozni, egyszerűen nem olyan alkat. Ha úgy érzi, hogy valaminek eljött az ideje, akkor 
cselekszik, mondjon bárki bármit.

Stílus & Lendület: Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, 
volt egy rövid tévés felvétele, viszont szabad az egész 
délutánja. Gondolom, ez nem túl gyakori az ön mun-
kájában.
Ada: Lehet, hogy meg fog lepődni, de ez az általános.  
A hét eleje rázósabb számomra, mert akkor vannak a fel-
vételek a VIVA-n, de vannak olyan hetek is, amikor min-
den napra jut valami. Így egy héten csak egyszer fordul 
elő, hogy nem én megyek a fiúkért az oviba, és nincs 
olyan gondom, mint sok fiatal anyukának, hogy ha szét-
szakadnak, akkor sem jut elég idejük a gyerekekre. 
S&L: Ráadásul nem csak a VIVA-nál van munkája, 
legutóbb például a TV2 egyik műsorának volt a házi-
gazdája.
Ada: Így van, bár a Nagy vagy című műsor felvételei 
decemberben befejeződtek, így ott most éppen nincs 
elfoglaltságom, azonban hamarosan kezdődnek a 

műsor második évadának felvételei, azaz akkor megint 
kicsivel sűrűbbek lesznek a napjaim.
S&L: Három műsort is vezet a VIVA-n, de nem sokon 
múlott, hogy most itt beszélgetünk. Leginkább azon, 
hogy másodszor is elment a meghallgatásra.
Ada: Igen, első alkalommal annyian voltak, hogy inkább 
sarkon fordultam, és hazamentem. De a következő 
évben, amikor megint meghirdették a felvételt, gondol-
tam, csak kipróbálom, hátha sikerül. Egyébként nem 
volt, és ma sincs olyan mániám, hogy „én a médiában 
akarok dolgozni”. Jártam főiskolára, van egy üzleti kom-
munikációs diplomám, amivel lehetnék marketinges, 
PR-os, vagy bármi, ami a tévén kívül esik. 
S&L: És, ha maradunk a tévénél, de mondjuk, egy 
másik csatornára váltana, akkor milyen műsorban tud-
ná elképzelni magát?
Ada: Csakis olyan műsorban, ahol hiteles lehetek. 

Nem áltatom magam: híradós nem lehetnék, mert 
oda komolyság kell, és ki venné komolyan Adát, a VIVA 
műsorvezetőjét? De vannak olyan műsorok, például 
magazinok, utazási műsorok, ahol minden további nél-
kül el tudnám képzelni magam.
S&L: Fiatalon lett országosan ismert. Hogy viselte az 
ezzel járó elkerülhetetlen dolgokat?
Ada: Kezdetben nagyon rosszul viseltem a rosszindu-
latú megjegyzéseket, beszólásokat, gyanúsítgatáso-
kat. Kapok hideget és kapok meleget is. Nagyon sokan 
közelednek felém kedvesen, barátságosan, és én 
inkább erre figyelek oda, ez a fontosabb.
S&L: Úgy tudom, négy évet élt Angliában.
Ada: Apukám orvos, és ő kapott ott négy évre állást. 
12 éves voltam, amikor kimentünk. Nagyon furcsa volt 
persze, pláne úgy, hogy minden évben másik városban 
volt apu munkahelye, és így az én iskolám is. Nem mint-

Dupla figyelem
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Igényes autó sok extrával

Renault Fluence 1.5 dCi Privilege
a következő kenőanyagot ajánljuk: 
MOL Dynamic Prima 5W–40.

Renault Fluence 1.5 dCi Privilege
Motor:  1,5 literes

Lökettérfogat:  1461 cm3

Max. teljesítmény:  75 LE, 105/4000 kW/fordulat/perc

Max. forgatónyomaték:  240/2000 Nm/fordulat/perc

Hosszúság/szélesség/magasság: 

 4618/2037/1479 mm

Max. sebesség:  185 km/h 

Gyorsulás:  10,4 mp

Fogyasztás (városi) (országúti) (vegyes):

 5,3/4,1/4,5 liter

Ár : 4 490 000 Ft

Fontosabb felszereltség/extrák: 

Pack Look csomag, bőrkormány és -váltó, ABS és EBV, 

vezető- és utasoldali légzsák és függönylégzsákok; ISO-

FIX-rendszer, magasságban és mélységben is állítható  

kormány, kétzónás klíma, tolatóradar és elektromos tető-

ablak.

Forintalapú, casco-köteles
finanszírozási ajánlat

Renault Fluence 1.5 dCi Privilege
A tesztelt autó ára:  4 490 000 Ft

Két példa az autó megvásárlására:

Önrész: 898 000 Ft

I. 72 havi részlet: 68 870 Ft

  (THM: 12,47%)

II. 84 havi részlet: 63 044 Ft

  (THM: 12,47%)

Merkantil Lízingvonal: (06 1) 2-68-68-68 
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A hirdetés nem minősül a Merkantil Bank részéről ajánlattételnek, célja a figyelem felkeltése.

ha a tanulás szempontjából ez fontos lett volna, mert 
odakint gyakorlatilag nem kellett tanulni. Nem úgy, mint 
itthon, miután hazajöttünk... Ugyanakkor megismertem 
egy másik világot, kultúrát, sok új ismerősöm lett, és 
megtanultam gyorsan alkalmazkodni minden új, vagy 
különleges szituációhoz. Később még voltam anyuékkal 
két évet Ománban, amit sokkal jobban szerettem. Ekkor 
már 16–17 éves voltam, egy nyitott, kedves országban, 
csomó baráttal körülvéve – oda szívesen visszamen-
nék még egyszer. 
S&L: Huszonnégy éves volt, amikor megszülettek az 
ikrei. Jóformán éppen csak elindult a karrierje, ami-
kor meghozta azt a döntést, amin mások sok-sok évet 
rágódnak. Nem féltette a tévés pályáját?
Ada: Nem! Az ilyen-olyan okkal való halogatás, mind csak 
kifogás. Mindig lehet valamit találni, ami miatt az ember 
nem áll készen a gyerekvállalásra. Szerintem igazából 
attól fél a legtöbb ember, hogy a kényelméből kell alább 
adni. Nincs délig alvás, nincsenek bulik, nincs szabad-
idő. Van helyette korán kelés, kevés alvás, éjjel-nappal 
odafigyelés a gyerekekre. Én mindig is fiatalon szeret-
tem volna szülni, és úgy gondolom, hogy bőven megéri 
ezt az „áldozatot” az, amit a fiaimtól kapok cserébe. 
S&L: Mióta van jogosítványa, illetve milyen autót vezet 
mostanában?
Ada: Nagyon régóta van jogosítványom, és nagyon sokat 
is vezetek. Most éppen egy jó nagy kombival járok, ami-
nek elsősorban két fiam az oka. Mert én magam ugyan 

jobban szeretem a sportos, háromajtós kupékat, de 
azokba bajos lenne ki-bepakolni a gyereküléseket.  
A kombi pedig kicsit batár ugyan, de nagyon kényelmes, 
hatalmas csomagtartója van, és azért elég jól is megy. 
S&L: Úgy tudom, ha egyedül van, akkor szeret kicsit 
sportosabban vezetni.
Ada: Nem tagadom, néha odalépek a gázra, és élve-
zem a sebességet. De, ha a gyerekek is velem vannak, 
akkor ilyenről szó sem lehet, adnak ők éppen elég fel-
adatot normál tempónál is. Például rájöttek, hogy lehet 
kibújni az ötpontos gyerekülésből, éhesek, szomjasak, 
játék kell, és ha valami kell, akkor nincs mese, anyá-
nak akár az anyósülés alól is ki kell bányásznia a leg-
nagyobb forgalomban is. Szóval, ha velük vagyok, akkor 
duplán kell figyelni.

Ideális autó
Én mindent egy kétgyerekes, sokat vezető anya 
szemével nézek, és ebből kiindulva a Fluence ide-
ális autó számomra. Hátul kényelmesen elfér a 
két gyerekülés, a csomagtartó jó nagy, tele lehet 
pakolni játékokkal. Elegáns az ülések bőrborítá-
sa, igényesek az anyagok, és nagyon sok extra 
van az autóban, ilyen például a beépített navigá-
ció is. Új autóról lévén szó, a pedálok még okoztak 
némi meglepetést, de könnyen meg lehetett szok-
ni minden apróságot.



stílus&lendület

Azonosítatlan guruló tárgyak
Ez meg mi? – tesszük fel a kérdést, amikor meglátjuk a ZZ Top gitárosának valamelyik 
egészen különös, egyedi autóját. Persze a nagy vízen túl, ahol az úgynevezett hot-rodok vagy 
custom carok, azaz egyedi igények szerint tervezett autók hazája van, nem a szakállas rocker 
az egyetlen, akit az ilyen kocsik tudnak igazán beizzítani.

Billy Gibbons – Eliminator,
Cadzilla, Leapin’ Limo

Ha már a bevezetőben is őt emlegettük, akkor 
kezdjük az éppen világ körüli turnén lévő ZZ Top 

egyik tagjával. A nagy szakállú texasi rock-
veterán nemcsak a gitárokért van oda, 

hanem az autókért is, nem ritka, hogy 
egy-egy koncerthelyszínen kiállítja 
némelyiket a rajongók nagy örömére. 
Az egyik leghíresebb közülük az Elimi-

nator becenévre hallgató – amely a banda 
egyik lemeze után kapta a nevét, feltűnt az 

Afterburner című album borítóján, és több klip-
ben is szerepelt – egy 1933-as Fordból lett átalakítva. 
A Leapin’ Limo egy 1948-as Pontiac majd’ egy méterrel 
meghosszabbított változata, míg a Cadzilla egy szintén 
’48-ból való Cadillac átalakításából született.

Jay Leno – Blastolene Special
Bejutni a showman garázsába egy autószeretőnek nagyjából ugyanazt jelenti, mint az üdvözülés pillanatában átlépni a mennyek kapuját. A világ 
leghíresebb és legsikeresebb autógyűjtőjének több tucat (közel 90) négykerekűje és majd’ 80 motorkerékpárja van, melyek közül számosat kimon-
dottan neki készítettek. Egyik ilyen a Blastolene Special, amely 2001-ben készült. A 4,3 tonnás autó karosszériája alatt egy második világháborús 
amerikai tank átalakított, 810 lóerős motorja dübörög, a nyomaték átviteléről pedig egy busz váltórendszere gondoskodik.
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Forma–1-es kisbusz
Nem csak a híres emberek vonzódnak a különleges 
autókhoz. Számos megszállott akad világszerte, aki-
nek legfőbb életcélja, hogy olyan autót építsen, ami-
lyen biztos, hogy nem fog szembejönni vele. A képen 
látható hétüléses Forma–1-es autó egészen biztos, 
hogy egyedülálló. Egy kanadai úr építette, és még arról 
sem feledkezett meg, hogy ne csak kívülről legyen 
olyan a járgány, mint egy versenyautó. A fura limu-
zin akár 250 kilométeres óránkénti sebességre is 
képes. Képzeljük hát magunkat az egyik ülésre, a kor-
mány mögé pedig Michael Schumachert – az élmény 
garantált.

Régi-új Ford
Amerikában nagy hagyománya van a régi autók fel-
újításának, amelyekből aztán új, és ami még fonto-

sabb, egyedi négykerekűek lesznek. A legkedvel-
tebbek az 1920–30-as és az 1950-es évek 

modelljei. A régi darabokból csodálatos 
új gépeket lehet varázsolni, legyen szó 

akár személy, akár kisteherautóról. 
Az 1930-as évek egyik kedvenc kis-
áruszállítója volt a Ford AA modellje, 
amelynek egy igen sportos változata 

látható a képen. Leültetett futómű, szé-
les kerékjáratok, nagy küszöbök, és persze 

csodálatos fényezés. 

Stephon Marbury – Rollscalade
Ilyen autó márpedig nem létezik! Márkakereskedők katalógusaiban valóban nem, ameri-
kai profi kosárlabdázók garázsában azonban igen. A többszörös NBA All Star válogatott 
Stephon Marbury sehogy sem tudott dűlőre jutni autóügyben. Szeret magasan ülni, de sze-
reti látni a Rolls-Royce legendás emblémáját. És kell hely a 30 hüvelykes tévének is. A meg-
oldás: egy Cadillac Escalade SUV orrát kicserélni egy Rolls-Royce Phantoméra. A motort 
sem árt kicsit megbuherálni: az 520 lóerő már egész jól hangzik. Már csak a 2800 watt 
teljesítményű hifi kell, hadd hallják New York-szerte, ha jön Stephon!

képes. Képzeljük hát magunkat az egyik ülésre, a kor-
mány mögé pedig Michael Schumachert – az élmény 
garantált.

John Lennon – Rolls-Royce Phantom V
A Beatles énekes-gitárosa 1965-ben, a zenekar pályafutásának 
csúcsán döntött úgy, hogy ideje venni egy komolyabb 
autót. Sokat nem lamentált, gyorsan választott: 
egy Rolls-Royce Phantom V került a garázsba. 
A közel hat méter hosszú és három tonna súlyú 
autó egy évvel később esett át az első átalakítá-
son, amikor a hátsó ülések helyére egy francia-

ágy került, a zenéről pedig egy extra hangerejű szett gondoskodott a 
későbbiekben. Az autó 1967-ben kapta a legendás pszichedelikus fes-
tést, amikor a Beatles zenéje is egyre összetettebbé, organikusabbá vált. 
A keleties virágmotívumok uralta festést egy holland képzőművészcsoport 
tervei alapján készítették. Az autó utoljára 1985-ben cserélt gazdát, egy gyűj-
tő vette meg 2,3 millió dollárért.



címlapsztori 10

stílus&lendület



15 évvel ezelőtt, ugyanezzel a mediterrán tempe-
ramentummal kezdte felépíteni az életét nálunk, 
Magyarországon. Kedvességével, sármjával levett 
bennünket a lábunkról. A közgazdász végzettségű fia-
talember eleinte különböző televíziós műsorokban 
tűnt fel, majd egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a gasztro-
nómia az igazi szerelme. A képernyőn is a magas szin-
tű étkezési kultúrát népszerűsíti, és ugyanezt igyek-
szik megvalósítani saját – ki nem találnák… – olasz 
éttermében.

„A MOSOLY OLYAN GÖRBE, AMELY 
MINDENT KIEGYENESÍT.”

Stílus&Lendület: Remélem, nem a sziesztájában 
zavartam meg? 
Gianni Annoni: Nem, mostanában nagyon sokat dol-
gozom, így sajnos a szieszta nem fér bele az életem-
be. De, ha lehet, szakítok rá időt, általában beszélge-
tek a barátaimmal. De az éttermemben szinte mindig 
akad valami megoldandó probléma. Most például 
addig növesztem a szakállamat, amíg a felújítása be 
nem fejeződik.
S&L: Ez valami fogadalom?
G. A.: Olyasmi.
S&L: Ha így télvíz idején, a mostanihoz hasonló ködös, 
bánatos idő van odakint, van valami módszere, hogy 
felvidítsa magát?
G. A.: Pozitív gondolkodás, ez az, ami Olaszország-
ban van. Ha például esik az eső, nem arra kell gon-
dolni, hogy milyen pocsék idő van, hanem arra, hogy 
holnapután megint sütni fog a nap. És milyen gyönyö-
rű szokott lenni az idő eső után, milyen fantasztikus 
színek vannak!
S&L: A február a farsang, a karneválok ideje.
G. A.: Carnevale di Venezia! 
S&L: Volt valaha a velencei karneválon?
G. A.: Egyszer voltam, kölyökként, de nem sok minden-
re emlékszem, leginkább egy termetes hátsóra, ami 
folyton előttem volt.
S&L: Nem ragadta magával a hangulat?
G. A.: Talán a turistáknak izgalmasabb. Ott van az a 
velencei maszk, amiről a legtöbben nem is tudják, 
miért olyan nagy az orra, vagy miért született, mi a 
jelentése ennek a pogány ünnepnek. Hogy kinek lehe-

tett beöltözni, és kinek nem. Mert például a rosszlá-
nyoknak, bűnözőknek, meg játékadósoknak tilos volt. 
Vicces dolog játszásiból színészkedni, felvenni egy 
maszkot, bár átvitt értelemben nap mint nap meg-
tesszük. Jó dolog néha egy igazi álarc mögé elbújni, 
levetkőzni mindent, és felvenni olyan ruhát, amit más-
kor nem vennénk magunkra. Mondjuk én a Pókember 
ruháját minden nap felvenném, csak sajnos Budapes-
ten nem működne a dolog, mert alacsonyak a házak!
S&L: És ha annak idején a velencei forgatag nem is 
nyűgözte le…
G. A.: Persze voltam Viareggióban is. Ott legalább 
olyan nagy ünneplés van, mint Rióban: beöltöznek 
politikusok karikatúráinak, papírból, virágból készíte-
nek jelmezeket. Tényleg lenyűgöző, de nekem a karne-
vál inkább a gyerekkort jelenti.
S&L: Szívesen jár szórakozni?
G. A.: Vidám, társasági ember vagyok, aki szeret buliz-
ni. De azért az utóbbi időben nem tudok olyan oldot-
tan viselkedni, mert egyre többször ismernek fel, és 
bámulják, mit csinálok. Az ismertség sokszor gátja a 
felhőtlen szórakozásnak. Pedig én ugyanolyan bolond 
vagyok, mint korábban, és a bugi is a lábamban van!
S&L: Jól táncol?
G. A.: Higgye el, a ritmus bennem van!
S&L: Hamarosan itt a Valentin-nap, a szerelmesek 
ünnepe…
G. A.: Számomra minden nap Valentin-nap. A szere-
tetet minden nap ki kell tudni fejezni, nem csak egy 
kijelölt dátumon. Valentin dzsigoló volt, állítólag a leg-
jobb szerető.
S&L: Na, helyben is vagyunk! A fejünkben élő klisék 
szerint az olaszok a szerelem művészei, szenvedélye-
sek, udvarlósak, érzelmesek…
G. A.: Ezt csak megerősíteni tudom!
S&L: Ó, szóval igaz?
G. A.: Komolyan, általában az olaszoknak – bár kor és 
típus kérdése is – van egy olyan időszakuk, amikor a 
szeretett hölgy kedvéért lehozzák a csillagokat is az 
égről. Tehát a nő igazi nőnek érzi magát mellettük, 
hiszen körülötte forog a világ. Aztán a dolog egy idő 
után normális méreteket ölt, lássuk be, megszokottá 
válik, és talán még azt is mondja a férfi, hogy „ugyan, 
egyszer már hoztam neked csillagokat”
S&L: Ha valakit meg akar hódítani, előkerülnek külön-

Folyton építkezem
Hangosan és dallamosan beszél, épphogy érezhető akcentus-
sal, erősen gesztikulál, és árad belőle az élet szeretete, valami 
magával ragadó optimizmus. Valahogy így képzeljük az olasz 
férfiakat, és Gianni Annoni olasz a javából. 
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böző gasztrotrükkök? Megpróbál imponálni valami 
finom étellel? Van esetleg egy titkos recept?
G. A.: Azt hiszem, mi, olaszok igazán szeretjük a tár-
saságot, az összejöveteleket, amiknek gyakran egy 
étterem a helyszíne. Szóval az olasz férfiak igyekez-
nek akár az étkezéssel is levenni a nőket a lábukról. 
De a hangsúly nem holmi szupertitkos recepten van, 
inkább a kedvességen. Szerintem nincs szebb kife-
jezése a szeretetnek annál, mint amikor valakinek a 
kezébe teszed a sorsod, és azt mondod, tessék, csi-
nálj vele, amit akarsz! A fontos az, hogy lélekből jöj-
jön az egész. 
S&L: Az udvarlási szokásokat betartja? Visz virágot 
például?
G. A.: Igen, de ma már nem szeretem elhitetni, hogy 
ez mindig így lesz.
S&L: Szóval a csillagokat már nem hozza le!
G. A.: Nem, igazából nem akarok hazudni, hogy ezt 
mindig megkapja majd. Pedig egy nő, ha az elején 
hozzászokik, később is elvárja. A szeretet viszont, 
ami hosszú éveken át kitart, nem csak ebből kell, 
hogy álljon.
S&L: Ön mit vár egy nőtől?
G. A.: Legalább évente három Milan-jegyet, ha már 
kocsit nem remélhetek! De most komolyan, nem keve-
sebbet, mint hogy önmagát adja, szeressen, legyen 
önzetlen. 

S&L: Emlékszik még, 15 évvel ezelőtt mi fogta meg 
Magyarországban?
G. A.: Nem tudom, akarja-e hallani a teljesen őszinte 
választ? A közgazdasági egyetem 24 éves hallgatója 
voltam. Jól néztem ki akkoriban, rendszeresen spor-
toltam, és Cicciolina képviselő volt az olasz parlament-
ben. Azt gondoltam, gyerünk, menjünk Magyarország-
ra, ahol a szexualitás nem szégyellnivaló! Nálunk a 
családi mátrixot összetartó hit, vallás visszatartja az 
olasz nőket. A tradíciók hatására beléjük van kódol-
va, hogy nem adhatják magukat könnyen. Félnek, hogy 
megszólják őket.
S&L: És itt nálunk könnyebb?
G. A.: Nem, de régebben talán könnyebb volt. Vagy azt 
hittem. És igaz, hogy ezzel a hátsó gondolattal érkeztem 
Magyarországra, de rám is hatott a szigorú nevelteté-
sem. Amit 24 évesen, bolond fejjel gondoltam az életről, 
azért nem valósult meg, mert a lelkemben nem vagyok 
olyan. Tisztelem a nőket, hiszen ők anyák lesznek.
S&L: Úgy tűnik, mindene megvan. Ha kívánhatna vala-
mit egy jó tündértől, mi lenne az? Hol szeretne tartani, 
mondjuk úgy 10–20 év múlva?
G. A.: Remélem, hogy lesz családom, és nem csak 20 
év múlva! A legfontosabb, hogy ne feledkezzünk meg a 
jövőről, azaz a gyerekekről és a múltunkról, vagyis a tra-
díciókról, az idősekről, az ő tudásukról.
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Karnevál
Mára tömeges turisztikai látványossággá vált világszerte a karnevál, borsos belépőjegyekkel, 
égbe szökő tribünárakkal, ahová bámészkodni mennek tízezrek, százezrek. Eredetileg azonban 
nem volt néző, csak résztvevő: a télutón rendezett zenés, jelmezes népünnepélyen a tél 
elűzését, a természet és az élet örök megújulását, megtisztulását ünnepelte együtt mindenki 
századokon át, álöltözetben, maszkban, jelmezben: nyakig merült a féktelen vidámságban, 
testi örömben és zajos mulatozásban, jóban és rosszban. Feje tetejére állt a világ, szabad volt 
büntetlenül kimondani, megtenni akármit.
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Herceg a máglyán
A karnevál szó maga eredhet a latin carne levare, azaz „a hús elhagyása” kife-
jezésből, tekintettel arra, hogy a farsangi eszem-iszom, féktelenség végét, újab-
ban a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdetét jelzi eljövetele. Lehet, hogy 
a carrus navalis nevű, hajó alakú szekér nevéből származik, amelyeken a római 
Lupercalia-ünnepeken részeg tivornyázás közepette körbehordták a termékenység, 
a bőség szimbólumait, szintén a tavaszt, a természet újjáéledését ünneplendő. 
Az biztos, hogy Dél-Európa a karneválok szülőföldje. Már az ókori görögök ünne-
peltek december–január tájékán, a bor istenének, Dionüszosznak hódoltak, és a 
vidám télbúcsúztató mulatságokat zajos, állatmaszkos-álarcos felvonulás – vala-
mint önkívületig fajuló, orgiákban is bővelkedő mulatozás kísérte a falvakban. 
Továbbvitték a szokást a rómaiak: ők Bacchus tiszteletére rendeztek féktelen tivor-
nyákat, illetve a februári Lupercalia-ünnepeken, a hajdan volt aranykorra emlékezve 
nyilvános lakomát adtak az egész nép számára. A középkorban az állam, az egyház 
mindenütt igyekezett állami ellenőrzés alá vonni a zabolátlan és illetlen népünne-
pet, mely olykor emberáldozatokat is követelt – de hiába. A katolikus egyház végül 
keresztény felhangokkal integrálta a pogány kultuszt, így vált végképp elfogadottá 
a pogány ünnep. 

Velencei színjáték
A legpatinásabb karnevál, 
nem vitás: a velencei. Hatal-
mas össznépi színjáték volt 
és maradt, a tengeren lebe-
gő furcsa meseváros fakuló 
színpompájú márványpalo-
tái között. Egykor az erké-
lyeken bámészkodó hölgyek 
dobálták kecsesen tojással 
a felvonulókat, az álarcosok 
büntetlenül beronthattak 
még a magánházakba is (az apácazárdákba nem, 
ezt külön törvény tiltotta). Ma is ott hullámzik a lagú-
naparti terecskéken a sok Dottore, Pierrot, Harlekin, 
Colombine, az itáliai népi vígjáték visszatérő alakja-
it ábrázoló artisztikus, dekadens selyembrokát jel-
mezben. Hajdanán ifjú kötéltáncos sétált át a szédí-
tő magasban a Campanile tornyát és a dózsepalotát 
összekötő kötélen, aztán előbb gipszgalambot, ma 
már fehér ruhába bújtatott topmodellt kezdtek ere-
getni a harangtorony tetejéről az ünneplő tömegbe. 
Egykor is, ma is: a Karnevál Hercege a főalak. Ete-
tik, itatják, s mikor már eleget élt, tobzódott, s magá-
ra vette a város bűneit, nagy seprűrázás, zokogás, 
visongás közepette szimbolikusan megölik. Máglyá-
ra vetik a Herceget, tűzre a tél rossz szellemét, s a 
természet visszatér az élethez. 

Dél-európai hangzavar 
és tűzijáték 
Őrzi az eredeti pimasz, felforgató szellemet 
a többi karnevál is Dél-Európában: Viareggió-
ban húszméteres, negyventonnás papírmasé 
bábok gúnyolják a közéleti szereplőket, politi-
kusokat évről évre, Ivreában szabadsághar-
cos hévvel narancsot dobálnak. 
A dél-franciaországi Mandelieu-La Napoule-
ban mimózafesztivál a hagyomány, Menton-
ban a citromot szeretik: több száz tonna sárga 
gyümölcsből készítenek kompozíciót. 
Nizzában virág vonul: skót dudaszóra, techno-
zenére, minden elképzelhető muzsikára gör-
dülnek az egyenként 4-5 ezer virággal díszített 
szekerek, irgalmatlan hangzavar és rengeteg 
tűzijáték közepette. 

Északon is van ünnepi forgatag, Kölnben ötödik évszaknak hívják, milliók höm-
pölyögnek az utcán maskarában, kísérik a herceget, a parasztot és a szüzet – 
végül szalmabábot égetnek. 

15 utazás
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Szamba és erotika az óceánon túl
A gyarmatosítókkal együtt kelt át a karnevál is az 
óceánon. Rió utcáin portugál gyarmatosítók rohan-
gáltak először maszkban, egymást vízzel, sárral, 
liszttel, citromhéjjal hajigálva, a XVIII. században. 
Aztán jöttek a ló vontatta kocsikon muzsikáló zene-
karok, a lélegzetelállító pompás jelmezek, még min-
dig európai módra. A XX. század elején aztán a riói 
karnevál helyi elemként magába olvasztotta a szam-
bát. Azóta a város szambaiskolái – akár tíz kocsin 
táncoló több ezer taggal – tartják évről évre erőtelje-
sen erotikus bemutatójukat, amint 12 órán át vonul-
nak az erre a célra épített Sambadrome stadion felé. 
Akadnak, akik álló évig keményen dolgoznak jelme-
zük áráért, pár óra tündöklésért. Aztán a nagy napon 
összegyűlik a nép, vonul, táncol, jelmezben, vagy – 
fürdőruhában.  
Nem messze, szintén az amerikai kontinensen 
pucér kebleikkel büszkélkedő nőkről, magukat önfe-
ledten mutogató férfiakról ismert a New Orleans-i 
Mardi Gras felvonulás, ahol latinos, könnyed zenére 
százezrek vonulnak fel a város francia negyedében 
néhány órás felszabadult ünneplésre.

Búsak öröme
Nálunk voltaképp a mohácsi busójárás a legneve-
sebb karnevál, amelyen nemzeti jellegzetességként 
egyszerre űzünk telet és törököt. Szőrével kifelé for-
dított kisbundában, szalmával kitömött gatyában, a 
ráhúzott bütykös női harisnyában vonulnak a busók 
a Duna partján, de az ijesztő, fűzfából faragott, 
hagyományosan állatvérrel festett birkabőr csuk-
lyás álarc a lényeg. A monda szerint a törökök által 
sanyargatott Mohács lakói, a sokácok a Mohács-szi-
getre menekültek és ott búsongtak. Majd egy dél-
ceg, álarcos vitéz utasítására álarcot, maszkot öltöt-
tek, s az éjszakai vihar leple alatt áteveztek a folyón. 
Fafegyverekkel, kereplőkkel irgalmatlan nagy zajt 
csaptak és akkora rettenetet hoztak a törökökre, 
hogy azok elfutottak.

utazás 1�
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meglepetés 
Valentin napra
repülőjegyek 

óriási
kedvezménnyel
csak a malevakciok.com-on
*Foglalási időszak: 2010. január 25. – február 14. Utazási időszak: 2010. január 25. – május 31. A kedvezmény a repülőjegyek nettó alapdíjára vonatkozik, a repülőtéri illetékekre 
és egyéb díjakra nem. A kedvezmény a www.malevakciok.com honlapon kezdeményezett, páros számú, saját foglalású felnőtt elektronikus jegyek vásárlására vonatkozik. 
A repülőjegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, és a Malév mindenkori aktuális menetrend szerinti, saját üzemeltetésű járatain. Csoportos foglalás (10 főtől) nem enge-
délyezett. A változtatás jogát fenntartjuk.

meglepetés 
Valentin napra

meglepetés 
Valentin napra

meglepetés 

Pá
riz

s

Isz
ta

m
bu

l
Zü

ric
h

Ko
pp

en
há

ga
St

ut
tg

ar
t

H
am

bu
rg

Pr
ág

a
M

ad
rid

M
ilá

nó

Lo
nd

on

St
oc

kh
ol

m

to
vá

bb
i 4

0 
vá

ro
s

Untitled-2   1 1/19/10   2:45:16 PM



Játsszon velünk 
Valentin-napon!
Már az ókori rómaiak is..., igen, ők is ismerték a fiatal szerelmesek ünnepét. 
Kedves üzenetekkel, figyelmességekkel, ajándékokkal régóta szokás meglepni 
szerelmünket, tegyék ezt most is Valentin-napon. Válogasson tippjeink közül! 

Sennheiser PX 210 BT
Élvezze a szabadságot! A zenehallgatás még szórakoztatóbb, ha nem akadályoz-
zák különféle kábelek. Bármerre is viszi az útja, a Sennheiser PX 210 BT fejhall-
gatója tökéletes hangzást kínál. A modellnek nem csak a megjelenése nagysze-
rű, rendkívüli kényelmet is kínál: csupán 105 grammos súlyával és kicsi, puha 
fülpárnáival kellemesen illeszkedik a fülre. 
www.audiopartner.hu
Ára: 40 000 Ft

djuice Design Collection

Egy igazi nőnek lételeme a csillogás. Egy valóban stílusos igazi nőnek 
pedig minden kiegészítőjén minimum egy apró kis részlet ragyog. A djuice 

Design Collection-ben olyan egyedi és exkluzív modemeket találsz, amelyek ragyo-
gást hoznak a mindennapjaidba. A kristályokkal díszített csinos kis kütyük ékszerként 
is megállják a helyüket. A nyeremény djuice reload net feltöltőkártyás mobilinternet-kez-
dőcsomag modemmel, mely 500 MB-os adatmennyiséget tartalmaz.
www.djuice.hu
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REPLAY your fragrance! 
Női illat, egy igazi gyümölcskoktél – tele játékossággal és szenvedéllyel. Főbb ösz-
szetevői az édes narancs, a piros gyümölcsök és a pézsmás jegyek. Hogy egész 
nap frissen érezhesd parfümödet; ehhez nem kell más, mint egy csepp víz a bőröd-
re oda, ahová korábban az illatot fújtad!
A férfiillat optimista, aromás és vizes. Főbb összetevői: borostyánlevél és érzé-
ki szantálfa.
www.prestigeproducts.hu 
Ára: 4990 Ft
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PILGRIM ékszerek 
A Pilgrim ékszerek egyedi tervezésű, változatos kollek-
ció, amelyben mindenki megtalálja az egyéniségéhez 
tökéletesen illő kiegészítőket. Az ékszereket iparművé-
szek tervezik Dániában, minden egyes darab aprólékos 
kézi munkával készül.
www.pilgrimekszer.hu
Ára: 11 850 Ft

Sony Ericsson
Elég nő vagy hozzá? JalouTM ékszertelefon, a Sony Ericsson kollekció legújabb darabja kizárólag csajoknak!
Kapható a Sony Ericsson márkaboltokban!
www.sonyericsson.com 
Ára: 59 990 Ft

CD
Bartók Eszter Mosolyméretek című albuma csupa szív 
és őszinteség, zenei kalandozás a különféle stílusok 
között. Ez a lemez az énekesnő zenei ars poeticája, 
ami 2009 telén jelent meg a Tom-Tom Records kiadó 
gondozásában.
www.tomtom.hu
Ára: 3 200 Ft

M·A·C csomag
A M·A·C univerzális színvilága megmutatja, milyen sok-
színűek is az emberek. A szájfények, rúzsok széles 
választékával mindenki egy nyelvet beszél, mégis egy-
séges a világ.
www.maccosmetics.com
Ára: 9900 Ft

Vegyen részt a Stílus&Lendület játékában!
Szavazzon és az Öné lehet!

Szavazzon, hogy a csillaggal megjelölt termékek közül melyiket fogadná el ajándékba! A szavazók között a csillagon megjelölt számú 
terméket sorsolunk ki, s postán küldjük el a nyerteseknek. Ahhoz, hogy Ön is a szerencsések között legyen, nem kell mást tennie, mint 

elküldeni a termék nevét, az Ön postai címét és telefonszámát az SLjatek@hamuesgyemant.hu e-mail címre 2010. február 11-ig. 

* Amennyiben szavazatát ezen e-mail címre elküldi, automatikusan részt vesz a játékban, s egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Hamu és Gyémánt Kft. (1012 Budapest, Pálya utca 9.) 

folyamatos kapcsolattartás, piackutatás és direkt marketing céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében kezelje, mely 

hozzájárulását jogosult bármikor, indokolás nélkül a Hamu és Gyémánt Kft. részére eljuttatott levélben visszavonni.

Vegyen részt a Stílus&Lendület játékában!
Szavazzon és az Öné lehet!
Vegyen részt a Stílus&Lendület játékában!
Szavazzon és az Öné lehet!
Vegyen részt a Stílus&Lendület játékában!S
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LACOSTE Love of Pink
Egy csipetnyi vérnarancs, citrusfélék és magnólia keveréke. Love of 
Pink egy olyan illat, amely kihozza belőled az igazi nőt és a romantikát.
www.prestigeproducts.hu 
Ára: 16 240 Ft
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A titokzatos nedű eredete…
A legenda szerint először egy etióp kecskepásztor 
(i. e. 300 körül) figyelte meg, hogy a kecskék egész 
éjszaka ébren maradnak, ha napközben egy bizonyos 
bokor vörös bogyóit legelik. Tapasztalatairól beszá-
molt a szerzeteseknek, akik a bogyókból italt főztek, 
később ezzel tartották magukat ébren. Egy titokzatos, 
élénkítő hatású fekete ital az arab mondákban is feltű-
nik valamivel később. Még az sem kizárt, hogy a kávét 
eleinte nem itták, hanem ették…

Ám ha a kávé eredete homályba is vész, a különböző 
források abban azért megegyeznek, hogy a cserje egy 
etióp tartományból, Kaffából származik. Innen terjedt 
el Jemenbe, Perzsiába, Arábiába és Egyiptomba, majd 
hosszú útja során eljutott Európába is. 
Az első párizsi kávéházat 1672-ben nyitotta meg egy 
örmény kereskedő. Nemsokára a franciák rendeztek 
be elegáns helyiségeket, ahol kávét, teát, csokolá-
dét kínáltak, s itt gyűltek össze az írók és a társasági 
emberek. Ötven év elteltével már több mint háromszáz 
kávézó működött Párizsban. Azóta a kávé igazi rítussá 
vált, mindennapjainkban egy rövid szünet, egy finom 
korty, ellenállhatatlan illat, amely regenerál bennün-
ket, kényezteti testünket és lelkünket.

Mióta isszuk mi, magyarok?
Pesten és Budán 1579-től török kávéfőzők – ún. kah-
vedzsik – készítették az italt, melynek fortélyait a 
magyarok is ellesték. A XVIII. század második felétől 
Magyarországon is meghonosodott a napi háromszori 
étkezés. A reggeli meleg italok, a tea és a kakaó mel-
lett a kávé is egyre népszerűbbé vált. A magyar száj-
hagyományban a „fekete leves” kifejezés a XVII. szá-
zadból származik, és a törökökhöz köthető. Az első 
kávéházat Starkh János 1727-ben nyitotta meg a mai 
Régiposta utcában. A kávé elnevezést Mikes Kelemen 
használta először leveleiben.

stílus 20

Kávékalauz
A gőzölgő kávé illata, aromája és forrósága miatt sokunk számára nélkülözhetetlen élvezeti 
cikké vált a mindennapokban. Ki többet, ki kevesebbet iszik belőle, sokan nem tudunk, és nem 
is akarunk leszokni róla. A társasági élet egyik kedvenc és meghatározó apropója is a kávé, 
melyet többnyire kellemes kávéházakban vagy a kanapénkon fogyasztunk el családtagjainkkal, 
barátainkkal, netán egyedül, megállva a rohanásban átgondolni dolgainkat. De tudjuk-e, 
honnan ered, melyek a jellegzetességei kedvelt fekete italunknak?

stílus&lendület

Különleges kávérecept!

Almás-gyömbéres kávé
Hozzávalók:
• 110 ml hosszúkávé
• 1 filter alma és gyömbér gyógytea
• 2 teáskanál juharszirup
• 3 evőkanál tejhab
• Egy csipetnyi őrölt fahéj

Elkészítés:
Helyezze a gyógyteát egy cappuccinós csészébe, 
és készítse el a kávét. Hagyja ázni az alma-gyöm-
bér teát 4 percig, majd távolítsa el a filtert. Adja 
hozzá a juharszirupot, és tegye félre. Készítse el 
a tejhabot, és adja hozzá az őrölt fahéjat. A kávét 
fahéj ízesítésű tejhabbal borítsa be.

Tudott róla? 
• A kis pohár vizet azért szolgálják fel a kávénk mellé, hogy így pótoljuk az általa veszített vizet.
• A világon több mint 20 millió ember végez a kávéval kapcsolatos munkát.
• A koffein egészen a 2004-es olimpiáig tiltott szernek minősült a sportolók számára.
• Egy átlagos kávéban kb. 60-90 mg koffein van.
• A kávé és a tea antioxidánsokat tartalmaz.
• A kávé szó a Coffea növénynemzetség latin nevéből származik. 
• A koffein fokozza a nők szexuális étvágyát.
• Az amerikaiak évi 120 liter, a magyarok 60 liter kávét isznak fejenként. 
• Egyszerű fogyókúra? A kávé 4%-kal növeli az óránkénti elégetett kalóriamennyiséget.
• A világ legnagyobb kávétermelő országa Brazília, ezt követi Vietnam, Kolumbia és Indonézia.

stílus&lendület



Kávésnemzetek – miről híresek?
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A legrégebbi: török kávé
A törököké a legősibb kávékészítési módszer, melyben 
minden egyes folyamat teljesen egyedi a ma ismert 
technikákhoz képest. A kávéőrlemény elkészítése is 
nagyon időigényes feladat. A török recept szerint több-
szöri darálással érhető el a kívánt szemcseméret, ami 
akkor jó, ha szinte púderfinomságú az állaga. Az őrle-
ményt ezután a cukorral és a vízzel együtt többször fel 
kell forralni. A kávé szűrés nélkül, a zaccal együtt kerül 
felszolgálásra, s arról kell leinni. Erős, karakteres, igen 
sűrű ital, sok-sok hagyománnyal és persze cukorral.
 

A legismertebb: az olasz kávé
Hihetetlen, de a legújabb kávéfőzési módszer az ola-
szoktól származó espresso. Ma már ez a legnépsze-
rűbb módja a mennyei nedű előállításának. Nagy 
nyomású víz és gőz segítségével oldjuk ki az íz- és illat-
anyagokat, melyek koncentrátuma, az ún. krém kiül az 
igen rövid kávé felszínére. Rövidebb és hosszabb vál-
tozata is létezik, szebbnél szebb olasz nevekkel. Jel-
lemző itala az espresso, a ristretto és a cappuccino.

A legkönnyebb: német kávé
A hagyományos német kávézás alapja a karlsbadi 
porcelánkanna. A módszer lényege, hogy a forró víz 
átcsepeg, átszűrődik a kávéőrleményen, és kioldja a 
hatóanyagok egy részét. Ezzel a módszerrel könnyű, 
frissítő kávéital készíthető, a német ízlés szerint szin-
te átlátszó, inkább erősebb teára emlékeztet, és ide-
ális kísérőital egy igényes tízórai vagy uzsonna mel-
lé. Innen származik a nálunk is egyre terjedő filteres 
főzési eljárás.

Különleges kávérecept!

Gesztenyés kávé
Hozzávalók:
• 40 ml Volluto kávé 
• 1 teáskanál forró tej
• 2 evőkanál tejhab
• 3 teáskanál gesztenyepüré
• 1 teáskanál apró gesztenyedarabka

Elkészítés:
Készítse el a tejhabot és tegye félre. Keverje ösz-
sze a gesztenyepürét a forró tejjel, öntse egy 
eszpresszócsészébe és engedje a kávét a keve-
rékbe. Keverje meg, majd fedje le a kávét tejhab-
bal és szórja meg gesztenyével.

 A legédesebb: a bécsi kávé
A titok a pörkölésben rejlik, ugyanis világosabbra, 
vagyis kevésbé pörkölik csak meg a kávét, ami kel-
lemes savanykás ízt ad. A tejszín ideális kiegészítő-
je a lágyabb bécsi kávénak. Ez talán a legédesebb az 
összes nemzeti kávé közül, utalásként a bécsi cukrá-
szatok erőteljes hatására. Itala jellemzően a kapucí-
ner és a mélange.



Almás amerikai palacsinta – AZ ÉDES
Hozzávalók: 1 csésze (2,5 decis) liszt, 1 kiskanál sütőpor, 1 evőkanál méz, 1 tojás, 1/3 csésze tej, 3 dkg olvadt vaj, 2 db alma, fahéj.

Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük: a lisztet, a sütőport, a tojást, a mézet, a megolvasztott vajat, és a tejet. Majd belereszeljük a héjától megtisztított almá-
kat, és fűszerezzük fahéjjal. Serpenyőben, kevés vajon lepényformákat sütünk belőle, juharsziruppal meglocsolva tálaljuk. Díszíthetjük különféle gyümölcsökkel. 
Igazi Valentin-napi reggeli.

gasztronómia 22

Valentin-napi pirosságok

stílus&lendület

Erős, csípős, forró vagy édes? – mind az érzékeinkre hatnak, akárcsak a szerelem. 
Február 14. Valentin napja, a szeretet és szerelem ünnepén lepjük meg kedvesünket 
egy igazán élénk, izgalmas színű és ízű étellel, hiszen a gasztronómia, a főzés és kínálás 
is érzelmeink egyfajta kifejezése. Ne féljen, inkább tegyen egy próbát, és varázsolja el 
partnerét! Beszéljenek ezúttal a színek és az ízek. Piros ételekkel és italokkal kedveskedünk 
olvasóinknak, bízva abban, hogy segítünk a Valentin-napi menü összeállításában, melynek 
szereplői tehát:
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Lazacos szendvics kaviárral 
– AZ IZGALMAS
Hozzávalók: 1 csomag füstölt lazac, vörös lazackaviár, fél 
citrom leve, só, bors, vaj, mozzarella, bagel vagy zsemle 
(magos), kevés kapor vagy petrezselyem. 

Elkészítés: A bageleket felszeleteljük, megvajazzuk, majd 
1-1 szelet füstölt lazacot és 2-2 szelet mozzarellát teszünk 
rá. Végül rákanalazunk 2-2 teáskanálnyi vörös lazackavi-
árt. Kevés citromlével, sóval, borssal ízesítjük, kaporral 
vagy petrezselyemmel díszítjük. Tálalásig a hűtőben tart-
juk. Isteni és egyszerű előétel.

Bolognai spagetti – AZ IGAZI
Hozzávalók: 40 dkg spagetti, 4 dkg parmezán vagy azt helyettesítő más reszelt sajt.

A mártáshoz: 1 fej hagyma, 1 sárgarépa, kevés zellerzöldje, 1 húsleveskocka, 1 evőkanál olaj, 5 dkg 
húsos szalonna, 25 dkg darált marhahús, 7 dkg paradicsompüré, 1 babérlevél, só, bors, cukor.

Elkészítés: A hagymát, a sárgarépát megtisztítjuk, felaprítjuk, a zeller zöldjét finomra vágjuk, a leveskockát felold-
juk három deciliter forró vízben. Felhevítjük az olajat, aranysárgára pirítjuk benne a zöldséget, hozzáadjuk a para-
dicsompürét, a babérlevelet, a húslevest, a darált marhahúst, megsózzuk-borsozzuk, megszórjuk csipetnyi cukor-
ral, és időnként megkeverve harminc–negyven percig pároljuk. 
A spagettifőzés olasz módja: marokra fogva beleengedjük a tészta végét a forró vízbe, s ahogy megpuhul, foko-
zatosan utánaengedünk, mindaddig, amíg a csomó vége belecsúszik a vízbe anélkül, hogy eltörne. Leszűrjük, s 
lehetőleg mindenkinek a tányérjába külön tálaljuk, így a húsos mártást ráöntve, reszelt sajttal megszórva szeb-
ben mutat és jobban is ízlik.

Cosmopolitan koktél
– A SZEXI
Hozzávalók: 4 cl vodka, 2 cl Triple Sec, 1 cl lime-lé, 
1 cl áfonyalé.

Elkészítése: Első lépésben hűtsük le az Y poharun-
kat pár szem jéggel. Ezt követően a shakerbe töltsük 
bele a koktélalapanyagokat, természetesen ebben is 
használjunk jeget. Alapos shakelés után szűrjük bele 
a koktélospohárba. Lime-szelettel díszítsük. 
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Panna Cotta eperszószon 
– A KEDVENC

Hozzávalók: Az epres szószhoz: 150 g eper (mirelit is lehet), 40 g cukor.
A tejpudinghoz: 250 ml tej, 250 ml tejszín, 50 g cukor, 4 g zselatin, 1 rúd vanília, őrölt kardamom.

Elkészítés: Az epret és a kristálycukrot egy edénybe tesszük. Kis lángon, folyamatos keve-
rés mellett 10–15 perc alatt darabos szószt főzünk belőle. A kész szószt elosztjuk a poha-
rak aljába, minden pohárba tegyünk egy púpos evőkanálnyit. A Panna Cotta (olasz tejpu-
ding), elkészítése: félbevágjuk a vaníliarudat, kikaparjuk a magjait, majd a magokat és a 
héjat is beletesszük egy fazékba az összes tejjel és a tejszínnel, valamint az őrölt kardamom-
mal. A kristálycukrot alaposan összekeverjük a zselatinporral egy kis tálban. A tejes keve-
réket felforraljuk. Ha felforrt a tejes alap, zárjuk el a gázt, vegyük ki a vaníliarudat, és öntsük 
bele a zselatinos cukrot. Keverjük legalább 5 percig. Egy finom szűrőn keresztül az eperszósz-
ra, a poharakba szűrjük a tejpudingot. Ha ezzel megvagyunk, tegyük hűtőbe, és hagyjuk, hogy kb. 
6 óra alatt megkeményedjen. Ha kihűlt, málnával vagy mentalevéllel díszíthetjük.

Chili con carne – A CHILIS
Hozzávalók: 2 fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1 dkg marhafelsál vagy -lapocka, 2 csomag chili fűszerkeverék mexikói ételekhez (nem azonos az őrölt chilipapri-
kával!), 4 evőkanál extra szűz olívaolaj, 2 paradicsomkonzerv, 15 dkg vörösbab, 1 teáskanál őrölt kömény, 1 teáskanál oregánó, só, frissen őrölt fekete bors, chilipapri-
ka, 4 evőkanál sűrített paradicsompüré.

Elkészítés: A babot előző este beáztatjuk. Felforrósítjuk az olívaolajat egy nagy lábasban, majd beletesszük az összevágott vöröshagymát és fokhagymát. Rászórjuk az 
őrölt köményt, és addig pároljuk, míg a hagyma meg nem pirul. Beletesszük a darált marhahúst, majd addig pároljuk, míg a saját leve el nem fő, és a húsdarabok pirulni 
nem kezdenek. Beletesszük a babot, a felkockázott paradicsomot a levével együtt. Megszórjuk chili fűszerkeverékkel, őrölt borssal, oregánóval és chilipaprikával, majd 
sóval ízesítjük. Lassú tűzön addig pároljuk, amíg a bab puha nem lesz. Ha szükséges, a párolólevet vízzel pótoljuk. A vége felé hozzátesszük a paradicsompürét és még 
negyed órán keresztül főzzük vele.

őrölt köményt, és addig pároljuk, míg a hagyma meg nem pirul. Beletesszük a darált marhahúst, majd addig pároljuk, míg a saját leve el nem fő, és a húsdarabok pirulni 
nem kezdenek. Beletesszük a babot, a felkockázott paradicsomot a levével együtt. Megszórjuk chili fűszerkeverékkel, őrölt borssal, oregánóval és chilipaprikával, majd 
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Piramisépítők sírjaira bukkantak
Újabb nagyszerű egyiptomi régészeti lelet került napvilágra nemrégiben. A sírok és a hozzájuk tartozó számos 
lelet az egyiptomi IV. dinasztia uralkodásának idejéből (Kr. e. 2575–2467) való, amikor a kultúra építészeti külön-
legességeit, a nagypiramisokat építették. A feltárt sírok szinte minden kérdésre választ adnak, hiszen az előke-
rült használati tárgyak arról tesznek tanúbizonyságot, miként éltek, mit ettek az egyiptomi munkások négyezer 
évvel ezelőtt. A lelőhelyen talált bizonyítékok arra utalnak, hogy a piramisokon dolgozó körülbelül tízezer ember 
21 bivalyt és 23 birkát fogyasztott el, amelyeket észak- és dél-egyiptomi gazdaságokból küldtek naponta számuk-
ra. A munkásokat háromhavonta váltották, 
és amint az a vizsgálatokból kiderült, a temet-
kezési helyre azok kerültek, akik az építkezés 
közben haltak meg.

Benzin helyett bioakkumulátor
Naponta több mint hétmillió hordó benzint fogyasztanak el a jár-
művek az Egyesült Államokban – ez a szám jól magyarázza, miért 
kell minél előbb környezetbarát megoldást találni a sze-
mélyszállításra és a benzinhasználat vissza-
szorítására. A tudósok leginkább vil-
lanyüzemű autókkal és vízhajtású 
motorokkal kísérleteznek, de meg-
oldást jelenthet az úgynevezett 
lítium-levegő akkumulátor is. A 
sokak által a fémalapú akkuk csú-
csának nevezett találmány rendkí-
vül környezetbarát és biztonságos. 
A még gyerekcipőben járó vizsgá-
latok már most alátámasztják, hogy 
az akkumulátor majdnem annyi ener-
gia tárolására képes, mint egy tank ben-
zin, így gyakorlatilag minden adott egy új, környe-
zetbarát jármű megalkotásához.

Tízezernyi keserű íz
Mindössze 25 nyelvi receptor elegendő ahhoz, 
hogy több mint tízezernyi keserű ízt meg tudjunk 
különböztetni egymástól. A kutatók által kifejlesz-
tett mesterséges nyelv segítségével 104-féle kese-
rű anyagot vizsgáltak, amelyből kiderült, nem min-
den nyelvi receptor érzékel egymáshoz hasonlóan, 
így ezek működése és kombinációja lehetővé teszi 
az első hallásra hihetetlennek tűnő tízezernyi külön-
böző keserű íz észlelését. A keserű érzékelése szü-
letésünktől fogva az egyik legfontosabb ízérzékelő 
képességünk, mert bár nincs egyértelmű összefüg-
gés a keserűség és a mérgező anyagok között, a 
kutatók szerint a keserű íz felismerésének képes-
sége a mérgező anyagok fogyasztásától védi 
az embert.

Foglyul ejtett szivárvány
A fénnyel történő adattárolás technikájában forradalmi változásokat hozhat a „szivárványok rabsága”, amit 
egy lencse és egy üveglap segítségével sikerült véghezvinniük a szakembereknek. Egy 4,5 milliméter átmérő-
jű lencse egyik oldalát 30 nanométer vastagságú aranyréteggel vonták be, ezt az aranyozott felületet sík üveg-
lapra helyezték, amit előzőleg szintén arannyal vontak be. Amikor a domború lencse és az üveglap között lévő 
levegőréteget lézersugárral világították meg, szivárvány keletkezett benne, ami parányi színes körök soroza-
tában jelent meg. Az így előállított szivárvány segíthet az adatok át- és visszaállítását soha nem látott gyorsa-
sággal végezni, így a kutatók az elemzések után biztosak benne, hogy a kutatási anyag kézzelfogható ered-
ményekhez vezet.
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A legutálatosabb városok
A bűnözés, a földrajzi környezet, az éghajlat és a társadalmi viszonyok, szokások okozta hátrányok miatt került 
néhány metropolisz a világ legutálatosabb városainak listájára, amit a világ vezető útikönyv- és túrakalauz-kiadója 
közönségszavazatok alapján állított össze. A felmérés szerint a korántsem üdvözítő ranglista első helyén az ame-
rikai autóipar fellegvára, Detroit szerepel. A válaszadók szerint ez a világon a legrosszabb és legveszélyesebb hely. 
A második helyen a közép-afrikai Ghána fővárosa, Accra végzett, a bronzérmet pedig a rendkívüli szennyezettsé-
géről és zsúfoltságáról híres Szöul kapta meg. A lista negyedik és egyben legnagyobb meglepetése Los Angeles 
lett a rá leselkedő természeti katasztrófák és megdöbbentően rossz bűnügyi statisztikái miatt.

Műalkohol
Szalonspicces állapotot tud előidézni, amit aztán egyetlen ellenpirulával 5 perc 
alatt teljesen megszüntethetünk – állítják a műalkoholt feltaláló kutatók. Sőt, a 
műalkohol nem okoz másnaposságot sem, és nem alakít ki fizikai függőséget. 
Ha a szer a klinikai teszteken is jól szerepel, az megállíthatja az alkoholizmust, 
és a vele együtt járó összes egészségügyi problémát. A szer a hagyományos alko-
holhoz hasonlóan színtelen és íztelen, így a fogyasztók a megszokott ízeket kap-
nák a műalkoholos söröktől, boroktól vagy tömény italoktól, csak éppen a rombo-
ló hatás és a függés nélkül. 

Daloló szúnyogok
A Sussexi Egyetem entomológusai többéves kutatómunkát áldoztak arra, hogy 
kiderítsék, a különböző szúnyogfajok hogyan különböztetik meg fajtársaikat, illetve 
hogyan választanak párt maguknak. A csoport hat faját a kutatók ugyanis csupán 
molekuláris tesztekkel képesek megkülönböztetni egymástól, miközben az egyik 
faj két típusa egyszerre rajzik, mégis ritkán párosodnak egymással. Megfigyeléseik 
során kivételes szokásokat térképeztek fel, hiszen hangfelvételeikből kiderült, hogy 
a rovarok annak alapján választják ki partnerüket, hogy tökéletes harmóniában tud-
nak-e együtt énekelni. A szúnyogok összhangba hozzák zümmögésüket, de csak 
akkor, ha ugyanabba a típusba tartoznak. Az összhang azt jelentette, hogy amíg a 
nőstény kettőt csapott szárnyaival, az alatt a hím hármat. Ha eltérő típus egyedei 
kerülnek egymással szembe, nem jön létre harmónia, és a szúnyogok sem mutat-
nak különösebb érdeklődést egymás iránt.

Napi negyvenpercnyi 
harag
Egy biztosítótársaság minden eddigi-
nél különösebb felmérést végeztetett el: 

arra volt kíváncsi, vajon naponta mennyit 
veszekednek a párok. A kutatásból kide-
rült, hogy háztartásonként átlagosan napi 

negyven percet töltenek veszekedéssel 
az együtt élők. Ez a szám évente mint-

egy 135 összeszólalkozásból adó-
dik össze, amelyek az esetek nagy 
részében a házban szanaszét heverő 

ruhák miatt következik be. De családi 
perpatvar lehet a házimunka elhanyago-

lásából és a nem tökéletesen tiszta fehér-
neműből vagy a szemetes kiürítéséből is. A ranglistán 

ezek mellett előkelő helyen áll a legendás vécéülőke is. 

Újabb Föld-szerű bolygó
Mintegy 42 fényévre található a Földtől az a boly-
gó, amely az amerikai és az európai csillagászok 
egybehangzó véleménye szerint bolygónk egyik 
legpontosabb hasonmása lehet. Az egyelőre 
a GJ 1214b nevet viselő égitest egyetlen hatal-
mas óceánból áll, nagyságát tekintve pedig rend-
kívüli méretekkel rendelkezik: sugara mintegy 2,7-
szerese, tömege pedig 6,5-szöröse a Földének. 
A bolygót hidrogén- és héliumtartalmú légkör öle-
li. A GJ 1214b-n uralkodó hőmérsékletet 120 és 
280 Celsius-fok közöttire becsülik a kutatók. Az 
újonnan felfedezett exobolygó tehát nem alkalmas 
az emberi életre, de ki tudja, mi lesz ott pár mil-
lió év múlva…
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Nyerje meg ajándékainkat!

ALICIA KEYS
THE ELEMENT 
OF FREEDOM
SONY 
A 12-szeres Grammy-

nyertes Alicia Keys új albumát a friss szerel-
mi csalódás miatt szenvedőknek nem, min-
denki másnak viszont meleg szívvel ajánljuk, 
a lemez ugyanis hemzseg a szerelmes vagy inkább 
a szerelmi bánattól átitatott szerzeményektől. Alicia 
Keys hatásának titka – bársonyos hangja mellett –, 
hogy egyszerűen szívből énekel és zongorázik. Ez az 
őszinteség érződik az album legnagyobb részén – 
az R&B díva ezúttal is maradandót alkotott.

TISZTA HANGOK
VOL 1.
CLS 
Az emberi értékek iránti elkö-
telezettséget kevés vállalko-
zás tűzi manapság a zászla-

jára, ezért is becsülendő a Tiszta Hangok közösségi 
netrádió kezdeményezése. Az online rádió műso-
rainak célja ugyanis, hogy példát mutasson a tár-
sadalmi felelősségvállalás és a környezettudatos 
viselkedés követésében. Az adó szerkesztői most 
összegyűjtöttek egy albumra valót kedvenc előadó-
ik dalaiból. A válogatáslemezen olyan előadók hall-
hatók, mint a Tankcsapda, a 30Y, a Kowalsky meg a 
Vega, Rúzsa Magdi, Laár András, Yonderboi, Zagar, 
vagy éppen a Maszkura és a Tücsökraj.

BRITNEY SPEARS
THE SINGLES 
COLLECTION
SONY 
Ki gondolná, hogy az éne-

kesnő karrierjének tizedik évfordulóját ünnepli – 
és micsoda tíz évet! A világszerte az egyik legtöbb 
lemezt eladó popikon megjelentette legjobb fel-
vételeiből álló évtizedes gyűjteményét. A jubileu-
mi albumon így természetesen megtalálható töb-
bek között a Baby One More Time, az Oops!… I Did 
It Again, az I’m a Slave 4 U, vagy a Toxic című slá-
gere is, valamint egy új dalt is tartalmaz 3 címmel. 
A The Singles Collection két változatban is megje-
lenik: 18 dallal, papírtokban és egy 15 videoklipet 
tartalmazó DVD-vel kiegészített deluxe változat-
ban. Szinte biztosra vehetjük, hogy a lemezeladá-
sok ismét a rekordok közelében lesz, a zeneeszté-
ták meg hadd vitatkozzanak…

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) február 15-ig 

ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
Britney Spears: The Singles Collection című albumát!

Előző számunk nyertese: Kovács Brigitta, Balatonújlak.
Nyereménye: Váradi Roma Cafe: Ez van? című albuma.

MO ZI

DVD

KATUS ATTILA ÉS KATUS TAMÁS: A SZEMÉLYI EDZŐK 
GOLD RECORD MUSIC 
Mindent az alapoknál kell kezdeni! – állítja Katus Attila és Tamás, akik edzésprogramjukkal 
nem a rendszeresen sportoló embereket célozzák meg, hanem azokat, akik csak most teszik 
meg az első lépéseket egy fittebb életmód felé. A testvérpár a DVD és a kézikönyv segítségé-
vel szakmailag hiteles, mégis közérthető módon nyújt segítséget mindazoknak, akik változtat-
ni szeretnének életmódjukon. A program nem egy a sok fogyókúrás séma közül, hanem hosz-
szú távú életprogram.

 KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

Valentin-nap
INTERCOM
Anne Hathaway, Jessica Alba, Julia Roberts, Ast-
hon Kutcher, Jennifer Garner, Emma Roberts, Pat-
rick Dempsey, Jessica Biel. Ennyi csillogó filmsztárt 
romantikus filmben utoljára az Igazából szerelem-
ben sikerült felvonultatni. A rendező, Garry Mars-
hall – elég, ha a Micsoda nő című alkotását említ-
jük – komoly rutinnal rendelkezik a sírva-nevetve 
szórakoztatás terén. Biztosra vehetjük tehát, hogy 
a Los Angeles-i párok és szinglik életének Valentin-napi történései ezúttal is viharosra sikerülnek, így a vásznon 
egymást érik majd a nagy szerelmek, szakítások és újrakezdések.

Filmbemutató: 2010. február 11.

SCOOBY DOO – AZ ELSŐ REJTÉLY 
PRO VIDEO FILM 
A film azokba az időkbe repít minket vissza, amikor először találkozott egymással a négy tinide-
tektív, Diána, Vilma, Fred és Bozont – no meg Scooby, Bozont szeleburdi kutyakölyke. A sráco-
kat azonban ártatlanul megvádolják egy természetfeletti csínytevés elkövetésével, és kizárják 
őket a Menőfalvi Gimiből. Hogy tisztázzák magukat a vádak alól, összefognak, hogy felderít-
sék a rejtélyt…

 KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

A CSÚF IGAZSÁG 
FORUM HOME ENTERTAINMENT
A pasi szerint minden nőt el lehet csábítani. A nő szerint minden nőnek megvan a szabad aka-
rata. A pasi egy reggeli tévéműsor gátlástalan műsorvezetője, a nő meg a producere. Fogadást 
kötnek, a pasi vállalja: bebizonyítja a főnökének, hogy azt csábít el, akit akar. A pár versengve 
ismerkedik a csábítás fortélyaival. Egymás büszkeségét szeretnék megtörni, míg végül mind-
ketten megtörnek, és mondanunk sem kell, hogy egymásba szeretnek. 

 KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

CD

Villámtolvaj – Percy Jackson és az Olimposziak
INTERCOM
„Gnóti szeautón”, vagyis „Ismerd meg önmagad!” – szólt a del-
phoi jósda ismert felirata. A 12 éves srác, Percy Jackson ismeri 
magát – legalábbis azt hiszi. Jó néhány iskolából kirúgták már, 
hiszen mégsem nézhette végig szó nélkül, ahogy az algebra-
tanárnő szörnyeteggé változva meg akarja őt ölni. Persze sen-
ki sem hisz Percynek, sőt, abban sem biztos, hogy önmagának 
hisz… egészen addig, míg a Minótaurosz be nem kergeti a nyá-
ri táborba. Percy görögmitológia-könyve ugyanis egyszer csak 
megelevenedik, és ő rájön, hogy az olimposzi istenek a XXI. szá-
zadban is élnek, sőt egyenesen felbosszantotta őket: Zeusz vil-
lámának ellopásával gyanúsítják… A főbb szerepekben Uma 
Thurman és Pierce Brosnan látható.

Filmbemutató: 2010. február 12.
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Nyerje meg ajándékainkat!

BÖRÖCZKY J.–FÖLDY A.
–SZABÓ E.–BARÁZ M.
MOTOR GP SZTORIK 
2009
DUNA INTERNATIONAL
A szerzőkvartett 2008 után a 2009-es Moto GP-sze-
zon eseményeit összefoglaló kiadványát is elkészí-
tette. A könyv a gyorsasági motoros világbajnokság 
sporttörténeti tényeit érdekes sztorikkal, látványos 
képekkel foglalja össze. A szerzők felidézik Talmá-
csi Gábor tavalyi versenyzésének részletes króniká-
ját, s nem feledkeztek meg a többi magyar érintett-
ről, a rendszeres pontszerző újonc Németh Balázsról 
és a Tóth Teamről, illetve a hazai motorsport egyko-
ri legendáiról.

JAN NERUDA
PRÁGAI TÖRTÉNETEK 
ALINEA
Aki valaha is járt a lenyűgöző cseh 
fővárosban, és talán még a Károly 
hídon is átsétált a Mala Strana felé vezető úton, bizo-
nyára szép emlékekkel veszi kezébe a kötetet. Akinek 
pedig még nem volt szerencséje Prágához, az bizto-
san jó élményekkel teszi majd le…

MICHAEL JACKSON
HOLDSÉTA
EURÓPA KIADÓ
1988-ban, több mint húszéves 
pályafutással maga mögött írta 
meg Michael Jackson első önéletrajzi könyvét, a 
Holdsétát (Moonwalk), melyben karrierjén kívül 
magánéletéről, vívódásairól, vágyairól is beszélt. 
Először mesélt őszintén első szerelméről, gátlása-
iról és plasztikai műtéteiről. A kötet most, a Pop 
Királyának halála után még inkább megrendítő 
olvasmány, mely egyben az egyetlen könyv, amely-
nek történetét nem „kívülálló” szerzők, hanem 
maga a főszereplő jegyzi.

ROBERT O. YOUNG 
PHD–SHELLY REDFORD 
YOUNG: A pH CSODA
MG EURÓPA
A csoda nem varázskapszulákban vagy mágikus 
készülékekben található. A szerzőpáros forradal-
mi életmódprogramját követve elfelejthetjük az ala-
csony energiaszintet, a rossz emésztést, a fölös kiló-
kat, és a betegségeket. Helyette megújult fizikumról 
és szellemi frissességről, de mindenekelőtt kar-
csúbb derékról számolhatunk majd be. 

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) február 15-ig 

ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse  
Robert O. Young, PhD–Shelly Redford Young: 

A pH csoda című könyvét!
Előző számunk nyertese: Vég Pál, Budapest.

Nyereménye: Decanter Guide: Borban utazunk! című könyve!

PROG RA MOK KÖNYV

Schäffer Zsuzsa: Budapest és más 
fotográfiák
BUDAPEST, G13 GALÉRIA 
2010. FEBRUÁR 27. – ÁPRILIS 3.
Több évtizedes pálya összegzése a Schäffer Zsu-
zsa budapesti fényképeiből válogatott fotóalbum és 
a fotókból rendezett kiállítás. A Genius Loci felvéte-
lei csöndes finomsággal tárják elénk a város ismert-
ismeretlen helyeit, a Duna-korzótól a Király utcáig, a 
kopott macskakövek, omladozó házfalak és cifra kan-
deláberek között megbúvó részleteket. A művésznő 
lencséjén keresztül sajátos képet kapunk Budapest-
ről. A város lakói arcuk nélkül, szinte csak az álta-
luk hagyott nyomok révén vannak jelen. A hétköznapi 
szemmel lepusztultságnak, gondozatlanságnak látott 
részletek a pillanat örökérvényűségét adják át követ-
kezetes hűséggel. 

Degas-tól Picassóig
BUDAPEST, SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
2010. JANUÁR 28. – ÁPRILIS 25.
A moszkvai Puskin Múzeum páratlanul gazdag gyűj-
teményéből válogatott remekműveket mutat be a 
Szépművészeti Múzeum január végén nyíló kiállítása. 
A tárlaton bemutatott ötvenöt mű a francia festészet-
nek a XIX. század közepétől a XX. század elejéig tartó 
időszakáról ad áttekintést. Az április közepéig látható 
kiállításon az impresszionizmus, a XIX. század utolsó 
évtizedének szimbolizmusa, a fauve-ok és a kubisták 
által fémjelzett első avantgárd mozgalmak fontosabb 
műveivel találkozhatnak a látogatók, akik többek 
között Courbet, Corot, Degas, Manet, Monet, Reno-
ir, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 
Matisse és Picasso remekműveinek segítségével kap-
hatnak képet a korszakról.
A kiállítás főtámogatója a MOL.

Nemzetközi kardvívóverseny
BUDAPEST, NEMZETI SPORTCSARNOK
2010. FEBRUÁR 5–7.
Több mint 30 nemzet 120 versenyzője fog fegy-
vert a Gerevich–Kovács–Kárpáti Férfi Kard Egyé-
ni Grand Prix és Csapat Világ Kupa a MOL Kupáért 
elnevezésű versenyen. Az immár 10. éve megren-
dezett versenyen a hazai és a nemzetközi kard-
vívás színe-java küzd a páston. A rangos sport-
esemény a magyar olimpiai mozgalom három 
legendás vívójáról kapta a nevét, nem véletlenül, 
hiszen ők hárman összesen 19 olimpiai érmet sze-
reztek. Ez a három nap kiváló alkalom a régi és az 
új bajnokok, valamint a kardvívás szerelmeseinek 
találkozására.

XXI. Téli Olimpiai Játékok
VANCOUVER 2010. FEBRUÁR 12–28.
A pekingi nyári játékok után közel két évvel, idén 
február 12-én ismét fellobban az olimpiai láng. 
A XXI. Téli Olimpiai Játékoknak Vancouver és a 
közeli Whistler ad helyet, így Kanada immár har-
madszor rendezheti meg a világ egyik legje-
lentősebb sporteseményét. 
A vancouveri játékokon tizenöt 
sportágban (illetve szakágban) 
negyvenöt férfi, harmincnyolc női 
és három vegyes versenyszám-
ban osztanak érmeket, melye-
kért több mint 80 ország 5500 
versenyzője küzd heteken át. 
Az igyekvő sportbarátoknak és 
a jövő reménységeinek talán még 
sikerül jegyet szerezniük a ver-
senyekre – az itthon maradók a 
Magyar Televízió közvetítésével 
követhetik az eseményeket. 

A MOL-liga játék nyertesei: Bodnár Albert (Kazincbarcika), 
Potyondi László (Budapest), Molnár Levente (Somogymeggyes)



stílus&lendület
A rejtvény megfejtését február 15-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). A helyes megfejtők között februárban 5x2 darab VinCe Gold 
ticket-et sorsolunk ki. A januári rejtvény megfejtése: HELLO MOTO, HELLO BIZTONSÁG. A nyertes: Raffay Mónika, Balinka. Gratulálunk, nyereményét postán küldjük el!
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MÉRLEG IX. 24. – X. 23.
Úgy fogja érezni, hogy szeretne valami új dolgot csinálni, valami 
szokatlant kipróbálni, vagy legalább néhány napra kiszakadni a 
mindennapok taposómalmából. Ennek semmi akadálya. Sze-
rencsére most társa is nyitott lesz minden változásra, főként 
ha az friss, eleven színt hoz közös életükbe. A Valentin-nap akár 
még valami különleges meglepetést is hozhat. 

SKORPIÓ X. 24. – XI. 22.
A február első fele különösen kedvező régi viták tisztázásához, 
legyen az egy be nem tartott ígéret vagy egy korábbi félreértés. 
Pénzügyei kedvezően alakulnak. Ha régebben tervezett valami-
féle üzletbe belefogni, akkor ezt a döntést ne halogassa tovább. 
A jegy hölgy szülötteinek a hónap második felében elég nagy 
kihívást jelenet a család és a karrier összeegyeztetése.
 

NYILAS XI. 23. – XII. 21.
Az előző időszak hatalmas szabadságvágya most sem csök-
ken, ám szerencsére környezete most sokkal toleránsabban 
áll ehhez. Partnere megértő lesz, barátaitól sok segítséget 
kap. Egyedül egy rokon okozhat kisebb bosszúságot, aki olyan 
dolgokba is bele akar szólni, ami kifejezetten nem rá tartozik. 
Legyen azonban diplomatikus, ne bántsa meg feleslegesen ezt 
a kotnyeleskedő személyt!

BAK XII. 22. – I. 20.
Fizikailag egy kicsit fáradékonyabbnak érzi magát, a legjobb, 
amit tehet, hogy hallgat a szervezetére, és annyit pihen, ameny-
nyit csak tud. Hajlamos lehet egy kicsit a megfázásra, amit 
azonban meg lehet előzni. A hónap második felében egy baráti 
vitában kell megvédenie az álláspontját. De ne bosszankodjon, 
nem kell mindenkivel egyetérteni.

HALAK II. 20. – III. 20.
Lehet, hogy február első két hetében kicsit több munká-
ja lesz, mint ahogyan tervezte, de ha jól osztja be idejét és 
erejét, mindez nem fog gondot okozni. A hónap felében már 
több ideje jut a pihenésre, kikapcsolódásra. Ügyeljen arra, 
hogy az aktív és passzív pihenés szinkronban legyen, mert 
ez rendkívül jó erőnlétet biztosíthat az Ön számára.

KOS III. 21. – IV. 20.
Kicsit fáradtan kezdődött ez az év, de már február első 
napjaiban visszatér hatalmas lendülete. Joggal mondhat-
juk tehát, hogy csúcsformában érzi magát. Családtagjai 
szívesen töltenének több időt önnel, de most inkább a mun-
ka élvez prioritást életében. Nem árt azonban, ha néha tart 
egy kis pihenőt!

BIKA IV. 21. – V. 20.
Ez a hónap épp olyan nyugodt és békés lesz, mint ahogyan 
ön szereti az életet. Ha korábban kisebb vitába keveredett 
szeretteivel, akkor most ezt is sikerül rendeznie. Sokan 
keresni fogják megnyugtató, békét sugárzó társaságát, ez 
pedig önnek is örömöt okoz. Anyagi helyzetével elégedet-
len, hiszen egy régóta várt honorárium még mindig nem 
érkezett meg. 

IKREK V. 21. – VI. 21.
Önbizalma és aktivitása valósággal szárnyakat kap, ami 
merésszé teszi. Ha van az életében bármiféle olyan dolog, 
amibe eddig nem mert, vagy nem akart belefogni, akkor a 
legjobb időszak érkezett el arra, hogy ezt bepótolja. Ebben 
a hónapban valaki rá akarja önt beszélni egy olyan dologra, 
ami ugyan sok szempontból kecsegtető, de egy óvatos bel-
ső hang mégis veszélyt jelez. Jobban teszi, ha ezúttal hall-
gat a megérzéseire!

RÁK VI. 22. – VII. 22.
Vidám, de alapvetően nyugodt napokkal köszönt be a feb-
ruár, főleg ha az előző hónapban élt a sors által kínált nagy-
szerű lehetőséggel. Egy régebbi barát érdekes javaslattal 
áll elő, ez minden bizonnyal változást jelent az ön számára 
is, hétköznapjai változatosabbak lesznek, sőt, életét új hori-
zont felé nyitja meg.

OROSZLÁN VII. 23. – VIII. 23.
Ha az előző hónapban valami munkahelyi vita merült fel, 
most épp az ön segítségével sikerül megoldani. Kommuni-
kációs képessége remek lesz, többet és szívesebben fog 
beszélgetni, dolgozni. Felbukkan a múltjából egy régi kap-
csolat, aminek valószínű, hogy nem lesz folytatása, de a 
gondolataiban mégis sok mindent megváltoztat.

SZŰZ VIII. 24. – IX. 23.
Vegyes hangulatot sejtet ez a hónap, mintha belső ere-
je, kedélye amolyan „egyszer fent, egyszer lent” állapotot 
mutatna. A kedvetlen napokon szánjon önmagára egy-egy 
órát, amikor azt csinál, amihez igazán kedve van, a vidá-
mabb napokon pedig végezze el a nélkülözhetetlen teen-
dőit. Hétvégeken legyen minél többet egyedül, vagy olyan 
emberek között, akikkel a legjobban érzi magát.

VÍZÖNTŐ I. 21. – II. 19.
A hónap első felében előtérbe kerül egy családi vita lezárása. 
Lehet, hogy ön kénytelen lesz kisebb kompromisszumot köt-
ni, de a végén be kell látnia, hogy ezáltal mindenki jobban járt. 
Felbukkanhat egy új munkalehetőség, de ezzel kapcsolatban 
legyen óvatosabb, egyelőre semmiképp se fogadja el. A „nem 
mind arany, ami fénylik” mondás egyébként ezekben a napok-
ban más életterületeken is megfontolandó lesz.

Justin Timberlake
1981. 01. 31.

Paris Hilton
1981. 02. 17. 

Alice Cooper
1948. 02. 04. 

Oprah Winfrey
1954. 01. 29.



stílus&lendület2 0 1 0 .  F E B R U Á R

IV. rész:
Megérkezik a szőke nő

Száguldó kincsvadászok

Szerző: Kartman Erik

Kincsvadász
Olvasóink döntenek, hol folytassa kalandjait Arany Gábor: a vaskori halomsírok-
nál Százhalombattán, vagy a kunhalmokon Hortobágyon. 
A kincsvadász az Ön segítségét várja!

Beküldési cím: kincsvadaszok@hamuesgyemant.hu
Beküldési határidő: 2010. február 15.

Arany Gábor vagyok. Középiskolai történelemtanári diplomámat akasztottam szögre, 
amikor átvettem apám hagyatékát, egy kis etyeki pincészetet. Napjaim javát ez töltöt-
te ki, mígnem egyszer összefutottam régi barátommal, aki belerángatott egy új hob-
biba. Kincset kezdtünk keresni. Hajmeresztő kalandok után, a füzéri vár farkasordító 
téli éjszakájában, egy sziklán csúszom éppen a szakadék felé, megállíthatatlanul.

„Tuti, hogy nekem most annyi” – ez a tárgyilagos, epigrammatömörségű mondat 
suhan át az agyamon, amint a füzéri vár jeges sziklaperemén egyensúlyomat vesztve 
lassan a szakadék felé haladok. 
Aztán egy baljós, fekete csuklyás alak kapja el a csuklómat. Vasmarokkal megragad, 
és húzni kezd felfelé. A stressztől zihálva kapkodom a levegőt, miközben érzem, hogy 
lassan, de biztosan emelkedem. A csuklyás végül elenged, előtte térdelek a fagyott 
sziklán. Kesztyűs keze a kámzsa felé közelít. Akárha lassított filmben látnám: hátra 
dobja a kapucnit. Szőke hajzuhatag tör elő alóla, és egy angyali arc. Zöld macskasze-
mek villannak, majd egy ellenállhatat-
lan mosoly.
– Jó estét, tanár úr!
– Hörrr – kapkodok levegő után. 
A szőke bombázó a malaclopó 
dzseki zsebébe nyúl, gondolom, 
pisztolyért vagy késért. 
– Kér egy korty aszútörkölyt? – nyújt-
ja felém a lapos flaskát.
Meghúzom a palackot, és felkászá-
lódom a földről. Hosszan, és való-
színűleg tökéletesen értetlen tekin-
tettel bámulok az arcába.
– Na, nem ismer meg?
– Szabó Evelyn, a negyedik C-ből? 
– Bizony!
– Nahát! De… hogy kerülsz te ide? 
– Ahogy maga… Még meg sem 
köszönte, hogy megmentettem!
– Hát… Köszönöm. Bocsánat, 
hogy nem örülök neked felhőt-
lenül, de azt hiszem, kihordtam 
lábon egy infarktust… Emlék-
szem, ott voltál minden kedd 
délután a töri szakkörön, még 
akkor is, amikor beteg vol-
tál. Utána egyetemre men-
tél, nem?
– Igen. Történelem és régé-
szet szakon végeztem, hat 
éve. Aztán Oxfordban dokto-
ráltam. 
– Ejha! És mi járatban errefelé?
– Emiatt vagyok itt – komolyodik el, 
és újra a zsebébe nyúl. Aztán előhúz 
egy ezüstkupát. Éppen annak a pontos 

mását, amellyel a vár gótikus kápolnájában hagytam Lacit, a haveromat.
– „Ha páromat leled, a koronát ne feledd!” – motyogom magam elé az ezüstkupa 
latin feliratát, aztán belenézek Evelyn káprázatos szemébe. A haja köré fénykoronát 
von a telihold.
Együtt indulunk vissza a vár kápolnájába, Lacit ott találjuk az ablakpárkányon gub-
basztva.
– Ez meg kicsoda, főnök? – pillant le bizalmatlanul a lányra.
– Hadd mutassam be Lacit, akivel együtt keressük a kincset. Ő pedig Evelyn, volt diá-
kom, Oxfordban doktorált régészetből. Na, Lacikám, szerinted mi van nálunk?
Diadalmasan mutatom meg a mi ezüstkupánk párját, amit végül nem is kellett felku-
tatnunk, mert hirtelen az ölünkbe pottyant. Felnyújtom neki, és ő a másik kupa mel-
lé helyezi, a kőpárkány mélyedésébe. Ez a kimélyülés is pontosan befogadja a kupa 
talpát, és ugyanaz történik, mint a mi serlegünkkel. A szélében végigfutó sárga drá-
gakövek felszikráznak, szinte lángra lobban a karima körül az éjszakai fagyos leve-

gő. Majd az összegyűjtött és fókuszált fénysugár 
a kápolna falára vetít valamit. A mi kupánk 

a Szent Korona stilizált képét mutatja, ez 
azonban valami mást. Szintén korona 
lehet, de jóval dísztelenebb, egyszerű 
pántokból álló valami. Aztán odalépek 

a kőfalhoz. Kiszögellést keresek, valami 
kis üreget, titkos rejtekajtót, de a kezem 
tömör sziklát és kőzetet ér csak. Két 
perc múlva abbahagyom a matatást. 

Aztán Evelyn szólal meg.
– Azt tudjuk, hogy itt, a füzéri várban őriz-
ték egy darabig a Szent Koronát. Való-
színűleg éppen ott, ahová a fénykéve 

mutat. Őriztek mellette még valamit, 
amiről fogalmam sincs, mi lehet. Ez is 

egy korona, de szerintem korábbról, az 
államalapítás előttről való. És ahogy a 

Szent Korona, úgy ez sincs már itt. Jó 
lenne egy szakértő… Ismerek is vala-
kit, aki jártas a témában: Kürti profesz-
szor, akiről mostanában nem nagyon 

hallottam. A legutolsó infóim szerint egy 
ideig Százhalombattán kutatta a vasko-
ri halomsírokat, aztán pedig a kunhal-

mokat a Hortobágyon. Legjobb lesz, ha 
megkeressük! – fordul felém, és megint 
rám mosolyog. 
− Na, jobban tesszük, ha indulunk – vág 
fancsali képet Laci.
Lesétálunk a várból. Evelyn lemarad 
néhány lépésnyire. Amikor hátrafordu-

lok, észreveszem, hogy SMS-t ír. Kiszúrja, 
hogy figyelem, és gyors mozdulattal zsebé-
be süllyeszti a telefont. Aztán megint rám 

villantja ezerwattos mosolyát. 

33 interaktív kaland
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Földes László, Hobo
„Soha nem cigiztem, életemben egy korty alkoholt nem 
ittam, nem drogoztam. Na jó, utóbbival húszegynéhány 
évvel ezelőtt volt egy kis randevúm, de csak a köny-
nyebb fajtából, és az se kellett” – ad útmutatást az 
örökifjúként bátran aposztrofálható Hobo az aktív élet 
titkáról. Legújabb lemeze, a Circus Hungaricus szak-
mai és rajongói körökben is kiverte a biztosítékot, és az 
évtized legjelentősebb kordokumentumai közé sorol-
ják. Idáig tartó útkeresése nem zökkenőmentes: édes-
apja II. világháborús partizán, majd a Kádár-kor bel-
ügyminiszter-helyetteseként más értékek mentén éli 
életét, így a kamaszodó srác 16 éves korában elhagy-
ja a szülői házat. Azóta teljes hittel és szívvel hirdeti 
a rock and roll halhatatlanságát. Eközben ő maga is 
legendává lett, bár a mai sztárságról sommás ítélete 
van. Bohóckodik, de nem bulvárszinten… Az 1945-ben 
született sokoldalú művész a színpadra is kimerészke-
dik: József Attila-estje, a mesterének tekintett Jim Mor-
rison-, valamint a szívbemarkolóan szomorú Vlagyimir 
Viszockij- és Faludy György-estjei komoly intellektuális 
kihívást és élményt okoznak a nézőknek. Emellett sze-
repelt számtalan filmben és színdarabban is.
1963-ban érettségizik a veszprémi Vegyipari Techni-
kumban, de a katonaság után az ország veszít egy 
vegyészt, viszont nyer egy művészt, aki nemsokára az 
ELTE bölcsészkarán, magyar–történelem szakon tanul. 
Elsőre nem fejezi be az egyetemet: ’68-ban Lakájdal 
című első dalszövegével kivívja a rendszer ellenszen-
vét, ugyanis az Omegát támadó népszabadságos cikk 
ellen szól. Emiatt feljelentik, az ELTE-n eljárás indul elle-
ne, ezért elhagyja az egyetemet. Baksa Soós János 
révén kapcsolatba kerül a Kex együttessel, és hama-
rosan színpadra is lép. Innentől szövegírói és zené-
szi ambíciói teljesednek ki, melyek tíz évvel később,  
a Hobo Blues Band megalakításával csúcsosodnak ki. 
A Magyarországon addig szinte ismeretlen blues a hiva-
talos cenzúra tiltása ellenére is elsöprő sikert arat a fia-
talok körében. A HBB sok átalakulás után jelenleg szü-
netel, Hobo szólólemezekkel jelentkezik. 
A határon túl is rendszeresen szerepel verses estjeivel. 
Legutóbb Londonban lépett fel egy jótékonysági ösz-
szejövetelen, amelyen egy szlovákiai palóc iskola meg-
mentéséért adakoztak. Egy bőrdzsekivel kedvesked-
tek neki, amit azóta is hord. Autót vezetni 49 évesen 
tanult meg, miután utasként belekeveredik egy köz-
lekedési konfliktusba, és pisztolyt fogtak rá Budapes-
ten. „Akkor úgy éreztem, el kell mennem ebből a város-
ból” – indokolja a költözést Piliscsabára. Feleségével 
két gyermeket nevel.

Stílus&Lendület: A kritikusok felállva tapsoltak a Cir-
cus Hungaricus után, tízből tíz méltatta az anyagot 
megjelenésekor. Olyasmik jelentek meg, hogy „min-
den eddigi munkájának betetőzése”, „a legfontosabb 
lemeze” és „megkerülhetetlen anyag a kétezres év 
első évtizedéből”. 
Hobo: Talán azért ilyen a fogadtatása, mert a mai kul-
túrában nem történik semmi olyan, ami a korra reagál-
na. Amúgy nem foglalkozom a kritikusokkal, nekik ez 
a dolguk, nekem meg az, hogy szórakoztassak. Még 
akkor is, ha ez most nem olyan szórakoztató kor. Hogy 
a legfontosabb lemezem volna? Ezt nem tudom, de 
nem is akarom így elhelyezni. Reflektáltunk a korra, 
amelyben élünk. Vannak korok, melyeket nem lehet 
eltalálni, mert olyan sikamlósak, mint a takony, de ez a 
mai kemény és kegyetlen, ezért lehet megfogni. Belő-
lem ezt hozta ki.
S&L: Egy erős rocklemezt… Miért nem bluest?
Hobo: A Circus Hungaricus valóban eltér minden eddi-
gi munkámtól, zeneileg-hangzásilag mindenképp. Ez 
Madarász Gábor érdeme vagy bűne, mert ő írta a 
zenéket, én a szövegeket. Korábbi lemezeimen sok 
vereséget szenvedtem, a zene és a szöveg nem talál-
kozott, most az én igényeim szerint sikerült olyat alkot-
ni, ami bármikor vállalható. A bohóc szerepe mindig 
közel állt hozzám, most meg cirkusz van Magyarorszá-
gon. Gondoltam, a kettőt összehozom. A cirkuszhoz 
pedig túl intim lett volna a blues, sok-
kal jobban áll neki a rock. 
S&L: Felkavaró szövegek, letargia, 
sötét tónusú képek. Ennyire rossz hely 
Magyarország? Lassan aktuálpolitikai 
üzenete lesz a korongnak…
Hobo: Nincs bennem keserűség vagy 
félelem, egyszerűen csak aggódom. 
Közben abban bízom, hogy a nehéz-
ségek a józanságot erősítik Magyaror-
szágon, és az emberek nem hagyják 
magukat átverni megint, mint annyi-
szor a huszadik században vagy azóta. 
Van miben bízni, ez a józanság. De hogy 
személy szerint kiben bízzunk, az már 
nehezebb kérdés. A magyar cirkusz 
veszélyes hely, könnyen leeshetsz a 
kötélről. Igaz, nagyon hülyének kell len-
ned, hogy kiröhögjenek.
S&L: Énekel a Hal a tortánról, a Móni-
ka show-ról, az Európai Unióról, amely-
ben nekünk csak a vécés néni szerepe 
jutott. Hol érnek ezek össze?
Hobo: A rock and roll önkifejezési  
forma, belőlem ezt hozta ki ez a sok 
kultúrszenny, ami ránk ömlik. A tévéről 
leszoktattak, a rádió meg majdhogy-
nem hallgathatatlan. Egyszer azt mond-

ta egy zenei potentát, hogy nem rádióbarát számo-
kat írok, mert sok benne a gitár. Mondtam, rendben, 
de Tátrai Tibi a gitárosom, rúgjam ki és vegyek fel egy 
DJ-t? Túl hosszú nekik a hatperces blues vagy rock 
and roll.
S&L: Az ön generációja mit vesztett el 1989-ből? Illú-
zióit? Reményeit? Országát?
Hobo: Ha már itt élünk és ezt bevállaltuk, vagyis nem 
mentünk el ebből az országból, próbáljuk megtalálni, 
mi bennünk a közös. A rendszerváltás után veszett el 
a lényeg. Nem a közösség, a hasonlóság, az összetar-
tozás volt a fontos, inkább azt keresték, hogy miben 
vagyunk „mások”. Ebbe ne nyugodjunk bele! A rock 
and roll szerencsére abszolút demokratikus dolog, 
mindenki belefér: gárdisták és celebek, zsaruk és 
besúgók, leszbik és melegek, bunkók és tudósok.
S&L: Lassan hatvanöt éves, energiája veri a harmin-
casokét. Ez is a rock and roll életérzésből jön?
Hobo: Mindig csavargó voltam, húsz helyen laktam 
Budapesten, de csak most érzem először, hogy ott-
honom van. Feleségem és két lányom óriási energia-
bombát jelentenek számomra, nap mint nap feltölte-
nek. Tavaly az évi százötven, kétszáz előadást százra 
redukáltam, de nem a fáradtság miatt. Irdatlan adós-
ságaim vannak: lemezek, monodrámák, könyvek meg-
írása, sokáig nem várhatok velük.

Vincze Attila

Hobo Hungaricus
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