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Magyar költôk verseit zenésítjük
meg dalok, duettek, 
kamaramûvek formájában

Ki volt elôbb: az énekes, vagy a zeneszerzô And-
rássy Frigyes?

– Énekesként ismertek egészen 2005-ig,
amikor megalapítottam a SZIRT Együttest.
Akkor az elsô szám, amit szereztem, Petôfi
Rákóczija volt. Zenei tanulmányaimat a Bar-
tók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolá-
ban kezdtem, majd az Operaház kórusába
nyertem felvételt. Két éven át a Pécsi Nem-
zeti Színház magánénekese voltam, ahol
több jelentôs basszus szerepet énekeltem.
Ezt követôen mint címzetes magánénekes
dolgoztam az Operaháznál.

Miért is döntött úgy, hogy együttest alapít?
– A célom az volt, hogy nagy magyar köl-

tôk verseit zenésítsük meg és adjuk elô. Az
együttes alapító tagjai: Andrássy Krisztina,
a feleségem, aki zeneszerzô, zongoramû-
vész, címzetes magánénekes és korrepetitor
és Sánta Jolán operaénekesnô. A világhírû
dalok, áriák, musical-, operett-, oratórium-
részletek mellett egy új zenei stílus bemu-
tatása is céljaink közé tartozik. Feleségem-
mel együtt tehát – Andrássy Duo néven –
magyar költôk verseit zenésítjük meg dalok,
duettek, kamaramûvek, illetve oratórikus
mûvek formájában, melyeket mûsoraink-
ban vegyesen adunk elô. Ezek a megzenésí-
tett versek olyanok, mintha operarészletek
lennének. Ez nem is csoda, mert világéle-
temben az operaházak színpadán voltam.
Ezért is vannak áriaszerû dalok, kvintettek,
duettek, kórusszámok szerzeményeink kö-
zött. Radnóti Miklós Töredék c. versét duett-
ként zenésítettem meg, melyet szerzôi es-
tünkön az Operaház két kiváló tagja, Mol-
nár András és Wiedemann Bernadett éne-
kelt. Feleségem a zeneszerzôtársam, aki a
hangszerelésben is segít. Eddig kétféle ha-
gyománya volt a versmegzenésítéseknek: az
egyik a komolyzene oldaláról kortárs zene-
szerzôk nehezen elôadható és még nehezeb-
ben befogadható dalai és dalciklusai, a má-

sik pedig a könnyûzene oldaláról egy egysze-
rûbb, népies jellegû stílus, mely könnyeb-
ben befogadható és talán népszerûbb is. Az,
hogy operaházi mûvészek, azaz komolyze-
nészek befogadható módon adnak elô vers-
megzenésítéseket, egy teljesen új út. Cé-
lunk, erre az új zenei útra terelni a közönsé-
get – elsôsorban a fiatalságot –, ezáltal kö-
zelebb hozni hozzájuk a magyar költészetet

és elfeledtetni velük a komolyzene iránti
elôítéleteket. A zene lehet szép – annak elle-
nére, hogy már oly sok szép dallamot leírtak
az elmúlt századokban; és a zene lehet har-
monikus – annak ellenére, hogy a környezô
világban annyi káosz van. Ez az új zenei út
lehet a kivezetô út, mely egyben segíthet a
fiataloknak tanulmányaik során a megis-
mert költôk és költemények hangulatának,
lelkivilágának, valamint saját identitásuk,
gyökereik megismerésében, s nem utolsó
sorban ezen költemények megtanulásában
is. Elôfordult, hogy fiatalok, akik csak a rap
vagy a techno zenét kedvelik, velünk dúdol-
ták dalainkat, vagy kisiskolás gyerekek, akik-
nek még formálható az ízlésük, megtanulták
dalaink segítségével Petôfi költeményeit,
melyeket koncertjeinken és lemezeinken
hallhattak. Ahol járunk az országban – Bu-
dapest több koncerttermében vagy vidéki
városokban, falvakban, mûvelôdési házak-
ban, szabadtéri elôadásokon – az emberek
csodálkozva és csodálva hallgatják hazájuk
költôinek és új zeneszerzôinek mûvészi egye-
sülését, és szívükben is átélik, átérzik-e fel-
emelô költeményeket.

Hogyan születnek meg a dallamok?
– Erre nagyon nehéz válaszolni. Az alap, hogy

sok verset olvasok, és kijelölöm azokat a köl-
teményeket, melyek valamiért hatással van-
nak rám. Feleségem ezeket az internetrôl ki-
nyomtatja nekem, s azokat „elspájzolom”.
Majd hangulatomtól függ, melyik verset
emelem ki a sok közül; leülök a zongorához,
és megszületik a dallam meg a ritmus. Azt
lekottázom, elôször még kíséret nélkül. Ezu-
tán Kriszta ír a dallamhoz zongorakíséretet.
S ezt követi a hangszerelés, a kiegészítô szó-
lamok megírása. Bevallom, nem tanultam
intézményi szinten zeneszerzést, de a fele-
ségem igen, így az összes szaktudás az övé.
Így a feleségemtôl tanultam meg a kompo-
nálás szabályait. A dallam tehát a fejembôl
jön elô, ami egy Istentôl kapott ajándék.

A Kádár-rendszerben nem lehetett 
hangosan beszélni még 
a lakásban sem bizonyos dolgokról

Ugyanígy született meg a Sír a téli éjszaka c.
egyfelvonásos drámai daljáték is, melyet az
1956-os forradalom ihletett?

– Az 1956-os forradalom és szabadságharc
igaz történetét nekünk nem tanították még,

s szerintem még most is óvatosan beszélnek
errôl a tanárok. Természetesen hallottam
történeteket édesanyámtól, de mélyebben
nem foglalkoztam a témával. 2012. január 1-
jén még én sem sejtettem, hogy január 6-án
nekiállok a darabnak. Tehát nem volt szán-
dékomban ez. Az ihletet az adta, hogy Szabó
László Dezsô költô barátom – akinek addig
több versét is megzenésítettük – az elôzô
nyáron odaadta nekem 1956-os verseit. A
kötetet levittem Balatonudvariba, az Opera-
ház horgásztanyájába, és ott elolvastam. Ami
rám igazi hatással volt, az a Téli éjszaka c.
verse, melynek utolsó sora: „sír a téli éjsza-
ka”. Eltelt egy fél év, és nekiláttam a darab-
nak. Már elôtte is felvetôdött bennem az öt-
let, hogy milyen jó lenne egy adott költô ver-
seit füzérként megzenésíteni. Így adva volt,
hogy Szabó László Dezsô költeményeit –
szám szerint tizenkettôt – zenésítem meg, a
téma pedig: a szabadságharc. A zeneszámok
közötti prózai jeleneteket kellett még meg-
írnom. Így született meg egy olyan történet,
amit én találtam ki, de az egész nem mese,
hiszen nem egy ember került börtönbe, mert
rossz szándékú emberek besúgták a politi-
kai rendôrségen. A történet 1957 februárjá-
ban játszódik egy pesti bérház falai között,
amikorra már a szovjet megszállók rommá
lôtték Budapestet, és Kádár bábkormánya
regnált… Emlékszem, hogy a Kádár-rend-
szerben nem lehetett hangosan beszélni még
a lakásban sem bizonyos dolgokról. Egy für-
dôszobás lakásban él a Virág-család: Péter a
férj, Mária a feleség, és kislányuk, Kata. Pé-
ter nem vett részt tevôlegesen a forradalom-
ban, nem lôtt senkire, csak a tüntetésekre
ment ki, így egy lyukas zászlót is ôriz. Csa-
ládja féltette ôt, ezért nem harcolt az utcá-
kon. A darab ideje alatt Péter rossz hírt kap:
volt iskolatársának, barátjának 1956-ban el-
lôtték a lábát. Szabó László Dezsô egyik ba-
rátjával valóban mindez meg is történt. Ez a
szörnyû hír azonban annyira megviseli Pé-
tert, hogy kétségbeesett levelet ír nem létezô
amerikai barátainak. Azért is nem létezôk,
mert tudjuk, mennyire nem érdekelte az
USA-t az, ami Magyarországon történik,
számukra fontosabb volt a status quo megôr-
zése. Közben felesége és lánya lemegy ke-
nyérért. Tudjuk, hogy Puccini a Pillangókis-
asszonyba behozza az amerikai himnuszt.
Ezt teszem én is, de úgy, hogy annak a hang-
szerelése kissé karikírozott, utalva arra, 

Aki operát írt 1956-ról
Célunk új zenei útra terelni a közönséget – elsôsorban a fiatalságot –, ezáltal közelebb 

hozni hozzájuk a magyar költészetet 

MAGYAROK FÓRUMA MÚZSÁK GYERMEKE

Andrássy Frigyes zeneszerzô, címzetes magánénekesénekesi tanulmányait a Bartók
Béla Zenekonzervatóriumban kezdte. Közben felvételt nyert a Magyar Állami Opera-
ház Énekkarába a basszus II. szólamba. 1989-tôl két éven át a Pécsi Nemzeti Színház
magánénekese, 1991-tôl pedig ismét a Magyar Állami Operaház tagja mint címzetes
magánénekes. Fôbb szerepei: Dulcamara (Donizetti: A sevillai borbély), Ferrando
(Verdi: A trubadúr), Alidoro (Rossini: Hamupipôke), Lord Walton (Bellini: Puritánok),
Schiaronne (Puccini: Tosca). Az éneklésen kívül, mint színész is szerepelt több filmso-
rozatban illetve mozifilmben is. 2001-tôl mint rádió-mûsorvezetô is hallható a Bartók
Rádió Premier elôtt címû mûsorában. 2005 nyarán, Andrássy Krisztinával és Sánta Jo-
lánnal megalakították a SZIRT Együttest, melynek célja ismert zenemûvek mellett
egy új, saját zenei stílus bemutatása. Andrássy Frigyes és Krisztina zeneszerzôként
magyar költôk verseit zenésítik meg; 2007. májusában volt bemutatkozó szerzôi estjük
a Nádor Teremben, Új magyar zene nagy magyar költôk verseire címmel. 2012-ben And-
rássy Frigyes Sír a téli éjszaka címmel egyfelvonásos drámai daljátékot írt az 1956-os
forradalom emlékére, melynek teljes szövegkönyvét ô írta, a dalbetéteket pedig Szabó
László Dezsô költô válogatott verseire az Andrássy Duo zenésítette meg. Munkájáért
Hûség 1956-hoz Érdemkeresztet kapott.

Nagymarosi Erzsébet Bál a Dévai Árvaház javára
(Andrássy Krisztina, Andrássy Frigyes és Sánta Jolán)
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hogy hitegettek minket, majd cserbenhagy-
tak bennünket. Péter egyszer csak felugrik
az asztaltól, és elkiáltja magát a bezárt lakás-
ban: ruszkik haza. Azt nem tudja, hogy köz-
ben megfigyelik ôt. Mégpedig ketten. Az
egyik Bakó Mátyás elvtárs – ez egy beszélô
név –, a besúgó alkoholista házmester. Ré-
gen nyilas volt, most éppen kommunista.
Olyan ember, akire minden diktatúrának
szüksége van. A pártállamban a házmeste-
rek többségének az volt a dolguk, hogy meg-
figyeljék a lakókat, és jelentsenek róluk. Az
egyik szereposztásban én játszottam ezt a
figurát, míg özvegy Szarkánét, a minden lé-
ben kanál intrikus szomszédot, Sánta Jolán.
Idén mi játsszuk mind a két elôadást. Ôk
ketten szövetkeznek a Virág család ellen,
hogy Szarkáné megkaparinthassa fürdôszo-
bás, fafûtéses lakásukat, ami a rommá lôtt
Budapesten akkoriban nagy dolog volt. Te-
hát Szarkáné el akarja vitetni az egész csalá-
dot. Amikor az anya és a gyerek lemegy ke-
nyérért, arra gondolnak, kifigyelik, mit csi-
nál a férj. Egy seprûnyélre tükröt erôsítenek
fel, és úgy leskelôdnek. Így látják, hogy le-
velet ír, és hallják felkiáltását is. Ekkor elha-
tározzák, feljelentik a politikai rendôrségen.
Közben hazajön a család. Ekkor mutatom
be, hogy a férj és a feleség a borzalmak, a nyo-
moruk ellenére próbálják vidáman élni hét-
köznapjaikat, megóva kislányukat, Katát.
Szegénységüket vidámsággal leplezik és így
játszanak a gyerekkel. A feleség két vekni
meleg kenyeret kap, de az egyiket odaadja
egy náluk szegényebb anyókának. Friss ke-
nyérrel térnek haza, így szinte „fôúri lako-
ma” vár rájuk este. A kenyérhez teát isznak,
amihez nincs cukor, csak imitálják, hogy
megcukrozzák a teát. Vacsora után a család
mit sem sejtve lefekvéshez készülôdik, mi-
kor kopognak az ajtón, s jön a rendôrség Lo-
vász fôhadnagy vezetésével. A két besúgó
még morog is, miért nem jöttek elôbb. A vá-
lasz: sok a munkájuk, még hat „ellenforra-
dalmárt” kell börtönbe vinniük. Tóth János
Liszt-díjas mûvész rendezte a darabot, és
mikor megérkeznek a rendôrök, akkor olyan
fény és hang effektusokat használt, melyek
teljesen megdöbbentették a nézôket. Mi-
közben a fôhadnagy kéri a személyi igazol-
ványt, még közli Péterrel, hogy velük kell
jönnie. Majd megtalálják a levelet és a lyu-
kas zászlót is. És erre a kis Kata megkérdi:
„hová viszik apukámat, meg fog fázni éjsza-

ka, azt a labdát megígérted, holnap este hozd
haza”. Ez az igazi drámai helyzet. S akkor
kijönnek a szereplôk, és eléneklik a finálét:
„sír a téli éjszaka”. Mindezzel emléket állí-
tok nemcsak az 1956-os forradalomnak és
áldozatainak, hanem a rendszernek is, ami
kiváltotta a magyarság ellenállását, vala-
mint hûen mutatom be a levert forradalom
utáni vészterhes és nyomasztó légkört. A
szereplôk mind kitalált személyek, csupán
két szereplô keresztneve, Virág Máriáé és
Péteré tisztelgés két valóságos hôs elôtt:
Wittner Mária és Mansfeld Péter elôtt. Aki
tavaly nem látta a bemutatót, most október
23-án és november 4-én megtekintheti a Jó-
kai utca 4. szám alatt, a hajdani Ifjúsági Szín-
házban, ami most az Operaház kamaraterme.

Nehéz volt a tavalyi bemutatót létrehozni?
– Az biztos, hogy nem volt egyszerû. Ta-

valy tavasszal történt a mûvészek felkérése
az esetleges bemutató reményében egy úgy-
nevezett olvasópróba létrejöttéhez. 2012. jú-
nius 12-én a Stefánia Palota Intarzia terme
méltó helyszínt biztosított az olvasópróbá-
nak, hála a Honvéd Kulturális Központ ve-
zetôségének. A fellépô mûvészek, akik aztán
a második szereposztást alkották: Cecília
Lloyd, Megyesi Zoltán, Sánta Jolán, Feny-
vesi Attila, Geszty Glória Nagy Miklós-díjas
színésznô és én voltam. Feleségem pedig
zongorán közremûködött. Az olvasópróbán
jelen volt több polgármester, és az 1956-os
szervezet országos és helyi vezetôje. Min-
den résztvevô nagy elismeréssel és megható-
dottsággal nyilatkozott, majd a darab jövô-
jérôl folyt a tanácskozás. Eközben a Magyar
Állami Operaház akkori kormánybiztosa,
jelenlegi fôigazgatója, Ókovács Szilveszter
kilátásba helyezte a Sír a téli éjszaka két elô-
adását 2012 októberében és novemberében,
noha az Operaház költségvetése már le volt
zárva a 2012–13-as évadra. 2012 nyarán a
Szabadságharcosokért Közalapítványtól 1
millió forintot nyertünk a darab bemutatá-
sához. A nyertes pályázat arra ösztönözte az
Operaház vezetôségét, hogy együttmûködé-
si szerzôdést írjon, s ezzel valószínûsíthe-
tôvé vált a bemutató létrejötte. A fennma-
radó tetemes költségek biztosítása érdeké-
ben további pályázat készült az EMMI Ka-
tona József pályázati kiírására. Eközben
megtörtént az elsô szereposztás felkérése és
a kották átadása. Bazsinka Zsuzsa, Nyári
Zoltán, Kovács Annamária, Tóth János el-

fogadták a felkérést. Tóth János nemcsak
szereplôje, de rendezôje is lett a darabnak.
Az ôsbemutató vezénylésére pedig Kovács
János Kossuth-díjas karmestert kértük fel.
Majd elkészítettük a partitúrákat és nekilát-
tunk a marketing munkának. Szeptember-
ben már stábértekezletet tartottunk a bemu-
tató szcenikai igényeirôl, a helyszín világo-
sításáról, a kivetítô elhelyezésérôl. Az Opera-
ház díszletraktárának hiányossága miatt új
csodás díszletterv született Tóth János ter-
vezésében, melynek legyártásáról nagy-
szerû tervet készített az Operaház szcenikai
részlege. Így költséghatékony és újrahasz-
nosítható díszlet készülhetett az elôadásra.
A gyermekszereplôket Gupcsó Gyöngyvér
karvezetô tanította be. Meg kell említeni,
hogy ô önként vállalt statiszta feladatot is,
amiért nagyon hálásak vagyunk neki; ô len-
gette meg a magyar zászlót. Ki kell emelni,
hogy a rendezôi próbák során a mûvészek
egyre közelebb kerültek lelkileg az 1956-os
eseményekhez, és azok érzelmileg megérin-
tették ôket. Még a mûszaki dolgozók is szí-
vesen vállalták a túlórát, s nem kérek érte
külön díjazást. A portás bácsi, akit eddig
csak látásból ismertem, odajött hozzám,
megszorította a kezem, s elmesélte, hogy
egyik ôse Bécs polgármestere volt, s emiatt
ôt nem engedték egyetemre tovább tanulni.
De errôl senkinek sem mert beszélni. Azt
vettük észre, hogy ez egy igazi közös üggyé
vált, s mindenki szívvel-lélekkel próbált. A
darabban a legnehezebb feladatot a fôhôsnô
áriája elôtti prózai jelenet adta, amikor a
feleség próbálja vigasztalni elkeseredett fér-
jét, és felidézi benne a dicsô napokat, nem-
zetünk szabadságharcait és az 1956-os forra-
dalom jövôbeli hatásait. A próza után egy-
bôl hôsies éneklésbe kell kezdenie, mely
szintén nehézsége az áriának, a nagy ívû dal-
lamokról nem is beszélve. Végül is mindkét
szereposztásban nagyon nagy sikerrel bir-
kóztak meg ezzel a feladattal. Sajnos az EM-
MI-pályázatunk sikertelen volt, így az Ope-
raház saját produkcióként minimalizálta a
költségeket, tehát törölte az énekkart és a ze-
nekart. De Kovács János nem adta fel, és egy
18 fôs kamarazenekart toborzott, míg Tóth
János asszisztense, Mányik Albert a fôisko-
lásokból verbuvált statisztákat, és ô is beállt
statisztálni. Közben Geszty Glóriával elké-
szítettük azt a filmet, ami a 7 perces nyitány
alatt látható a kivetítôn. Úgy, hogy a zene
néhol meg is áll, s közben Rákosi Mátyást és
Nagy Imrét hallhatják a nézôk. Annak pedig
nagy a hatása, hogy Nagy Imre beszéde alatt
hallatszanak a lövések. Két héten át írtam a
forgatókönyvet. Tehát át kellett néznem a
korabeli képeket, és végighallgattam a film-
híradókat is. Közben nagyon sokat foglal-
koztam a korabeli eseményekkel. Az Opera
technikusainak segítségével remek megol-
dás született arra a problémára, hogyan ve-
títsék ki a filmet a nézôk számára a díszlet-
ben elôkészített helyre.

A volt szabadságharcosok a darab 
végén könnyeikkel küszködve,
felállva tapsoltak
Milyen volt a fogadtatás?

– A siker nem maradt el. Jelen voltak a be-
mutatón az 1956-os szervezetek tagjai. Ôk
72 jegyet vettek, azért csak annyit, mert töb-
bet már nem árultak a pénztárnál, és csak
200 férôhelyes a terem. A volt szabadsághar-
cosok a darab végén könnyeikkel küszköd-
ve, felállva tapsoltak. Nagy meglepetés-
ként ért, hogy a bemutató hatására 1956
szellemi örökségének megôrzéséért és a
bajtársi közösségnek tett szolgálatért a
Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség
Hûség 1956-hoz Érdemkeresztet adomá-
nyozott nekem.

Mi volt a kollégák reagálása?
– Technikus barátaim olyan minôségû, DTS-

hangzású filmet készítettek belôle, ami tel-
jes mértékben visszaadja a hangzást. Ott-
honi blu-ray lejátszóval, 5.1-es hangrend-
szerrel megmutathatom a kollégáknak a da-
rabot. Nemrég eljöttek hozzánk vendégség-
be Anatolij Fokanovék. Fokanov kiváló orosz
származású baritonistája az Operaháznak.
Kissé féltem attól, hogyan fogadja a „rusz-
kik haza” kijelentéseket. A film végére mind-
ketten zokogtak.

Ha azt mondom, hogy kortárs opera, akkor
többen valami atonális, szinte befogadhatatlan
zenére gondolnak.

– Aki meghallgatja bármelyik szerzemé-
nyünket, rádöbben, hogy zenénk bár kor-
társ, de hallgatható, és nagyon kevés benne
a disszonáns hangzat. Csak akkor van benne
atonalitás, amikor a helyzet megköveteli.
Igyekeztem a legszebb dallamokat elôhozni.
Hogy prózát is betettem a mûbe annak az az
oka, hogy sokkal jobban befogadják a törté-
netet, hiszen az énekbeszédet nem mindig
lehet megérteni.

Meg szokta mutatni valakinek a szerzeményeit?
– Édesanyámnak és feleségemnek. Másnak

nem kérem ki a véleményét. Nekem a komponá-
lásban is a feleségem a legnagyobb támaszom.

A SZIRT együttes csak saját szerzeményt játszik?
– Mivel még nem vagyunk annyira ismer-

tek, így sok mûsorban elôadunk a saját szer-
zeményeink mellett közkedvelt számokat.
Musicalekbôl, operákból, filmbetétdalok-
ból, daljátékokból adunk elô részleteket.
Eddig nem is hittem volna, hogy operákat is
kérnek a rendezvényhelyszínek, s most a
Verdi–Wagner-év alkalmából meghívtak
minket egy fellépésre. Emellett fokozottan
ügyelünk arra, hogy a fiataloknak is nívós
zenei élményt nyújtsunk. Itt kell megemlí-
teni a János vitézt. Arra törekedtem, hogy
Petôfi mûvét összehozzam Kacsóh daljáté-
kával, mert a daljáték története nem teljesen
követi költônk elbeszélô költeményét. Ezzel
is az volt a célunk, hogy az ifjúság könnyen
befogadja a magyar kultúra kincsestárának
ékköveit.
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Nyálliberálisok
Csak a laikus gondolhatta úgy, hogy az országgyûlésbôl 2010-ben kipottyant, majd saját
nevével gyakorlatilag többé már nem szereplô Szabad Demokraták Szövetsége meg-
szûnt. Dehogy szûnt meg! A kiismert és végtelenségig lejáratott SZDSZ elnevezést
ugyan le-vetette a megutált, idegenszívû horda, ám képviselôi és szellemisége változatla-
nul jelen van a magyar közéletben. (Magukat liberálisként emlegették mindig, vaskosat
hazudtak – lehetett-e ôket akár egy lapon is említeni valóban liberális nagyjainkkal,
Kossuthékkal, Széchenyiékkel? Álliberálisok, balliberálisok ôk. Ennél is találóbbnak
érzem a nyálliberális definíciót.) Az arroganciájáról, ávós, judeobolsevik múltjáról
könnyen azonosítható, magát szerényen az ország szürkeállományának tartó gyülekezet
a hatalmas választási bukás után az ábrándos elnevezésû Lehet Más a Politika (LMP)
csapatába mentette át magát. Maguk a leharcolt, vállalhatatlan káderek persze már
nem folytathatták – ôk most a háttérben dolgoznak (cikkek, nyilatkozatok a külföldi
sajtóban, „szakértôi” elemzések a hazai diktatúráról, az Orbán-fasizmusról stb.). De
csak a nevek változtak, az alapgondolat – az ország erkölcsi, szellemi feldúlása – csep-
pet sem módosult. Persze, trükkösek most is. Ahogyan a kilencven elôtti SZDSZ az ak-
kori igényeket kiszolgálva, a siker reményében vad antikommunistának hazudta ma-
gát, az utód LMP 2010-ben a „lehetséges más politika” jelszavával próbálta magához
csalogatni a pártacsarkodásokból kiábrándult választókat. No meg azzal az infantilis
baromsággal, hogy ôk itt voltaképpen a környezet zöld dolgaiért álltak össze, feltett
szándékuk, hogy mindenkit rávegyenek az önfeledt biciklizésre. Ami ugyebár lélek-
emelô küldetés. A pofátlanság csimborasszója, ahogyan hülyére akarták – akarják –
venni a nemzetet… 

Persze a szög hamar kibújt a zsákból. Miközben a biciklizés elég gyorsan kimaradt a
programokból (ma már a füvészkedésbôl is legföljebb a füvezéssel találkozhatunk), a
színen különféle transzparensek, molinók, kitûzôk, gigafonok, illetve bilincsek jelen-
tek meg, mint a „zöldpárt” politizálásának legfontosabb (legröhejesebb) kellékei. Az
LMP aktivistái két esztendeje a Hôsök terei királyszobrok nyakába táblát akasztottak
„Új ellenállás” felirattal –  a „más politika” jegyében, persze.

A nyálliberálisok törzsfejlôdésének következô szakaszában már tisztulni látszott a
kép: kivált a csapatból egy, az inkognitót tovább nem vállaló brigád (hangzatos nevük:
Párbeszéd Magyarországért), s mindjárt össze is bútorozott az Amerikából finanszíro-
zott Bajnai (Lakáj) Gordonnal. Az árulók a pislogós libavállalkozó mellett két másik
„hazafi”, a kendermagos Juhász Pétert és a bohócforradalmár Kónya Péter szimpá-
tiáját is bírják – egyetlen vágyuk: bármi áron bekerülni a parlamentbe, hogy folytat-
hassák a Petô Ivánék által megkezdett „érdemi” munkát. Az aknamunkát a nemzet
ellen. 

Láss, ne csak nézz! – énekelte áthallásos dalát Szörényi Levente valamikor a hat-
vanas években. Ma is énekelhetné…
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