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H á r o m  é v t i z e d  
a  m a f f i a  „ c s a l á d j á b a n ”
A nagy gengszterek is kicsiben 
kezdték. Henry Hill például 
(akit a GoodFeílas című lij ame
rikai filmben Ray Liotta alakít) 
éppen 11 éves, amikor maffiózók 
közé kerül. Még iskolába jár, s a 
tanítás után „köztiszteletben ál
ló” családok Cadillacjeit viszi be 
az egyesületi lokál parkolójába. 
Ezzel kezdó'dött minden, lega- • 
lábbis a világhírű Martin Scorsese 
GoodFellas című filmjében, 
amelyben 'Ray Liotta és Robert

De Niro ellenőrzi New York alvi
lágát. A véres gengsztertörténet a 
„Kis Itáliába” vezet, New York 
olasz negyedébe. A GoodFellas 
Nicholas Pileggi A csőcselék belül
ről című regénye alapján készült, 
ez a könyv a legőszintébb vallo
más, amely valaha megjelent a 
maffia belső életéről. Nem vélet
lenül: a kötet a ’szerző legszemé
lyesebb visszaemlékezése.

A fordulatos történet Henry 
Hill - azaz Pileggi - három évti

zedes gengszteréletét érzékelte
ti. Társai: Jimmy Conway (Ro
bert De Niro) és Tommy De 
Vito (Joe Pesci). A trió botrányos 
ügyekbe keveredik és nagy tár
sadalmi elismerésre tesz szert. 
Hill végül azért bukik meg, 
mert megszeg egy törvényt: a 
„keresztapa” akarata ellenére be
lemerül a kokainüzletbe. Hogy 
mentse a bőrét, koronatanúnak 
jelentkezik, s az FBI -  hálából -  
megmenti az életét. Hifinek

szerencséje volt. Mások nem 
ússzák meg ilyen könnyen. A 
maffiózók kemény fiúk. Nem 
szokták eltűrni, ha valaki úgy 
akar kiszállni közülük, hogy 
„köp”. Lehet, hogy mégsem 
pontosan önéletrajzi tényeken 
alapszik Pileggi regénye? Mert 
ha magáról írta volna, akkor alig
ha lett volna lehetősége arra, 
hogy irodalmi forgatókönyvvel 
kedveskedjék filmes barátjának, 
Martin Scorsesének. -KIES-

KARINTHY FERENC LIKVIDÁTOR
A tökéletes ismeretlenségből -  mármint a szakmában -  bújt Az illető hangneme, úgy hírlik, kemény, szigorú, ellentmondást 
éléi, és rögtön a legfőbb sajtóvállalat élére került. Tevékenysége nem tűrő, megfellebbezhetetlen. Legújabb, demokratikus 
gyors és fölöttébb hatékony. Tüstént megszüntetett egy- sor (ól intézkedése: éppen karácsony előtt „időlegesen” -  meddig: -  
bevezetett, népszerű lapot’, kivéve persze, népünk igényeinek felfüggesztette a szerzői honoráriumok kifizetését, azok a franya 
megfelelően, s nyilván saját ízlése, igényei alapján a firkászok úgyis csak elinnák. Arról nincs értesülés, hogy' 
szexirodalmat, botránykrónikákat. Nyilatkozata'szerint további tekintettel a súlyos gazdasági helyzetre, a saját javadalmazását is 
„összevonásokra”, magyarán likvidálásokra készül. letiltotta volna.

Teljesen igaza van, úgyis túl sok ebben az országban a kultúra, .Azt is nyilatkozta, sokat fáradozik, ideges, kimerült, mindenféle 
csak butítják a derék, józan, tősgyökeres magyarságot. A jöttment kófic alakok piszkálgatják. Többünk véleménye, félő, 
szerkesztőség feje fölött eladta a Magyar Nemzetet, a' máshonnan hogy egészsége látja karát. Ettől isten óvjon, megérdemelné a 
felkínált összegek harmadáért, kiváló intézkedés, e színvonaltalan pihenést. Legbölcsebben tenné, ha visszavonulna az 
orgánum épp' elég régóta destruálja olvasóit, ezentúl már ismeretlenség békés sötétjébe, ahonnan jött. ígérjük, emlékét 
rendnek muszáj lenni. ’ ' szeretettel és tisztelettel megőrizzük. ,

Berlini á rn y ak  
felettünk

A 20-as évek visz- 
szatértek -  haj
dan Berlin volt az 
európai modern 
kultúra egyik fel
legvára, nemzet
közi csomópont
ja. Mintha a no
vemberben kez
dődött „Uj-Ber- 
lin” rendezvény- 
sorozat ezt az időt 
támasztaná fel, 
németté gyúrva 
magyarokat, an
golokat, franciá
kat, olaszokat, ar
gentinokat. A fő 
lélekszobrász ezen 
az estén az auszt
rál származású 
Rhys Martin ko
reográfus volt, 
társai pedig Ange- / 
lus Iván és Kál
mán Ferenc. Ber
lin árnyában pe
dig ott lebegett 
Carl Gustav Jung 
szelleme.

„Anna” -  akár 
Ingmar Bergman is 
rendezhette vol
na, fekete-fehér
ben, csendekkel, 
amelyben csupán a név hang
zik el. Egy nő szorongásai, 
ahogyan üldözik őt külön
böző énjei, akik szereti!;, 
gyűlölik, féltik és terrori
zálják őt -  ebből a zárt ajtós, 
nyöszörgó's világból csak 
egyetlen kiút van: visszaved- 
leni gyermekké, elűzni a fe
keteséget, beletáncolni magát 
egy már kidobott pöttyös ru
hás álomképbe. Jobb nevetsé
gessé válni, mint megőrülni?

„Anima” -  groteszk vízió 
arról, hogy az ember egy és 
oszthatatlan, nincsenek fér
fiak és nők, mindenkiben 
benne' él a férfi és a nő, csak 
időnként szétválik, hogy pár
beszédet folytathassanak, hogy 
ölelhessenek, hogy szembesül
hessenek önmagukkal -  de 
ennek helyét, idejét mindig a 
teremtő határozza meg, aki 
ezúttal ezüstös szmokingot 
visel...

Vajon hányán fordultak 
már az önmagába szerelmes 
Narcissus mítoszához, hogy 
kifejezzék az emberi önzés, 
közösségellenesség, felsőbb
rendűség érzéseit? Bár talál
koztam már az ókori művé
szektől a Dali-féle ábrázolá
sig, de ezúttal Martin feldol
gozása volt a legmegdöbben
tőbb, a legsokkolóbb és egy
ben a legtaszítóbb is.

Erik Satie „álló” zenéje.

Század eleji hangulat. Andy 
Warholos allűrök. Bábu nők, 
androgin nők. Lila ruhás nő 
sárga tulipánokkal. Kiérde
mesült gigolók, Arséne Lupin 
megfáradt utódai egy szalon
ban. Egy képkeret, amelyen 
átlépni nem lehet. Hullaarcú 
lány, szembekötősdi játék. 
Ady fekete zongorája és a vak 
mester „Szeretném, hogy
ha szeremének” -  első két 
versszak -  kinek jó, ha őt 
szeretjük?

A „Nagyítás” és Krúdy 
Gyula talál egymásra a kopár 
színpadon. Külön imádom 
őket, együtt félek tőlük. Min
denre képesek. Terröristák a 
diktátor ellen, akiknek vezére 
a prágai diák, akinek merény
lete már elkésett. Az egyik 
fele úgyis tovább él...

Ez a tétel már az elviselhe- 
tőség határát súrolja, különö
sen a „két” férfi kettőse, lelki 
iszapbirkózása, mégis úgy ér
zem, hogy odaszögeztek a 
székhez, és ha megmozdul
nék, rám szólnának: hová 
futsz, azt hiszed, te különb 
vagy?

Ez lenne az „emberibb 
Európa hiteles tükre”? Ez la
kozik a magával oly elégedett 
XX. század végének emberé
ben? Könnyen lehet. De ak
kor jaj nekünk...

GÖBÖLYÖS N. LÁSZLÓ

Az R-GO együttesben kemény tör
vények szerint dolgoztunk. Az egyik 
ilyen örök törvény az volt, hogy csak 
olyan produkció, ötlet, geg, kerülhet 
színpadra, amit százszor és ezerszer 
próbáltunk már.

Éppen egy nagyszabású segélykon
certre készültünk a Budapest Sport- 
csarnokban. Bár playback-koncert 
volt, és csak tíz percet töltöttünk a 
színpadon, precízen próbáltunk. A 
koncertet a Ballag a katona című 
dallal szándékoztunk zárni. A kö
vetkézé) volt az elképzelés: Pasqualino 
a pergőre erősít egy hevedert és a 
szám végén felveszi azt a hátára. A 
zenekar egy sorba felzárkózik,- és az 
utolsó taktusokat díszlépésben tesz- 
szük meg, dobpergés, csatazaj kísé
retében. Mindezt el is próbáltuk 
százszor, csak épp heveder nem volt 
sehol. „Nem baj, majd a bulira lesz” 
-  mondta derűlátóan Pasquale, a 
dobosunk.

LTgy is volt, ahogy mondta.
A buli nagy sikerré! lement, eljött

R o c k z e n é s z e k  ír já k

Környei Attila sztorija

az utolsó pár taktus ideje, amikor is 
Pacinak fel kellett volna vennie ma
gára a hevederre erősített pergő
dobot. Próbálta jobbról, próbálta 
balról, elölről, hátulról, de az nem 
jött. Nem volt mit tennie, tiszta 
erőből megrántotta. Az végül is 
kiszakadt a tartójából, s fém pergő 
csavarjai dobosunk homlokán lan
doltak. Egy profi előadó erre ugye 
fittyet sem hány. Paci előrerohant 
hozzánk, s díszlépésben, dobpergés, 
csatazaj közben vonultunk le a 
színpadról. A közönség, Pasqua- 
linot látván, teljes extázisba esett. 
Ahogy ránéztem, láttam, fél arca 
vérben úszik.

A buli után így elsősegélynyújtás 
következett. Lecsendesedett már 
minden, amikor két újságírót hal
lottam beszélgetni. így szólt egyi
kük: „Azért nagyon profi ez az R- 
GO. Még arra is figyeltek, hogy a 

•Ballag a katonában sebesült is
legyen.”

(- BE-)
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Személy-, vagyon-, értékvédelem kutyával, 
fegyverrel, elektronikával.

Pénz és nagy értékű szállítmányok 
biztosítása. Intézmények biztosítási 
ügyeiben térítésmentes tanácsadás.
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