
1 9 9 1 . f e b r u á r  2 9 .

1990. február 7. Robin 
H ood a sherwoodi erdőben 
ledöntötte a Csillagszemű 
pásztor szobrát. Amikor a 
nottinghami seriff emberei 
elfogták, azzal védekezett, 
hogy kifejezetten idegbe jön 
minden csillagra, másrészt 
pedig azt hitte, hogy a Csil
lagszemű pásztor cím sanda 
célzás egy jeles kisgazda po
litikusra. M ielőtt azonban a 
nottinghami seriff emberei 
huszonötöt verettek volna a 
megfelelő fertályára, Szabó 
Lukácsot megválasztották 
képviselőnek.

1990. október 15. A not
tinghami seriff hat hónapja 
tárgyalja Robin Hood szo
bordöntési ügyét, de egyre 
idegesebb, mert minden ál
lami, politikai és sátoros ün
nepen, továbbá minden je
lentősebb név- és születés
napon forró, szeretetteljes 
jókívánságokat kap Robin 
Hood. Országgyűlési levél
papíron, országgyűlési borí
tékkal.

1991. március 28. Robin 
Hood álruhában -  ország-
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gyűlési képviselőnek öltözve 
-  bejut a nottinghamshire-i 
öregek otthonába, ahol 
gyors szimultánt játszik: a 
nővéreket sakkban tartva 
megszámolja az öregek fog
pótlásait, műfogsorát és 
aranykoronáit. Egy híd alatt 
elalszik. Amikor a nottingha
mi seriff emberei megérkez
nek, Robin Hood ledönti Já
nos király szobrát. A lábukra. 
Hosszasan a kocsijához invi
tálja őket, hogy ott majd iga
zolja magát, de amikor a se
riff emberei vonakodnak, or

szággyűlési képviselői igazol
ványával többször fejbe üti 
őket. A katonák százhúsz na
pon túl gyógyuló sérüléseket 
szenvednek, mert a parla
menti igazolvány véletlenül 
Szabó Lukács aktatáskájában 
van, két darab ötkilós kő 
mellett.

1991. november 11. A 
sherwoodi lap megírja, hogy 
milyen érdekes: ezzel a Ro
bin Hooddal mindig történik 
valami. Persze véletlen, meg 
mi értjük félre, de azért fur
csa, hogy mindig vele. Aznap 
este a népharag elsöpri a fő- 
szerkesztőt. Szemtanúk sze

rint a népharag kopaszodik 
és szakállt visel, kezében 
söprű és parlamenti igazol
vány.

1992. február 15. Robin 
H ood fölkeresi a nottingha
mi seriffet és rá akarja be
szélni, hogy esküdjön föl 
Oroszlánszívű Richárdra. A 
seriff viszont kifejezésre jut
tatja, hogy szerinte nem  
Richárd, hanem ki az állatok 
királya. Ezen elvitatkoznak. 
A képviselői igazolvány az 
aktatáskával csak véletlenül 
esik a seriff fejére (huszon
négyszer).

1992. augusztus 28. Robin 
H ood és a sherwoodi Vidám 
Fiúk elfoglalják a sherwoodi 
erdőt.

1993. május 12. A notting
hami seriff emberei vissza
foglalják a sherwoodi erdőt.

1994. március 27. és ápri
lis 10. (második forduló). Jön 
a csősz bácsi és elkergeti Ro
bin H oodot meg a seriffet is 
a nagy büdös nyavalyába a 
sherwoodi erdőből.
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KÓNYA IMRE, A GYŰLÖLET KARMESTERE

A fiatal dem okrata Orbán Viktor a p écsi F idesz- 
kongresszuson  a gyűlölet karm esterének nevezte  
Kónya Imre frakcióvezetőt. Itt hívjuk fel a mű
tárgyban gyönyörködni vágyók figyelm ét arra, 
hogy Orbán Viktor nem csak  szem lé le tes  szó fű zé
sével, de a tárgyát lényegre törő m egfoga lm azás
sal leíró töm ör jelzőivel is gyarapította az őt utáló 
m agyar demokraták táborát. Nem tartozik ugyan 
a tém ához, ezért ide írjuk, hogy Pető Iván azt 
m ondta a televízióban Stefka Istvánról: úgy áll raj
ta a csokornyakkendő, mint a szájában a szö v eg . 
(Szerintünk ez  éppen  fordítva van, d e tárgyilagos
ságunkat é s  pártatlanságunkat bizonyítandó, ere
deti formájában adtuk közzé a m egjegyzést.)
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Sajtótájékoztatót tartott a Bellum in Vagíno (Háborút a 
Hüvelyben) Egyesület é s  a legnagyobb kormánypárt 
magzatvédő főideológusa, dr. Z. úr, aki ismertette a koa
líció új abortusztörvény-javaslatának téziseit.

Dr. Z., aki civilben állatorvos, már előző munkahelyén 
is nagy feltűnést keltett magzatvédő ügybuzgalmával: in- 
szeminátorként szinte sztahanovista dühvei járt élen a 
m esterséges megtermékenyítésben, é s  azzal is kivívta 
felettesei elismerését, hogy egyszer egy áramszünet al
kalmával önfeláldozóan helyettesítette a keltetőgépet is.

A doktor úr az abortusz ún. indikációs skálájának szű
kítése mellett van, s  mivel nézete szerint a magzat teljes 
jogalanyisággal bíró ember, ezért nem lehet elégséges

okot találni meggyilkolására, 
mi több, a zigóta, vagyis a 
megtermékenyített petesejt 
becsületes magyar ember lé
vén, kívánatos volna biztosíta
ni számára a választójogot is.

Az új abortusztörvény véget 
vetne a pártállam parttalan li
beralizmusának, különösen, 
ha sikerülne annyira leszűkíte
ni, hogy indikációs skálája 
csak a nemzethalál iránt kö
zönyt tanúsító abortuszpárti
akra vonatkozna.

Ha az ő  esetükben ugyanis 
engedélyezik a művi terhes
ségmegszakítást, legalább 
nem szaporodnak el annyira, 
fejezte be fejtegetését.
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ZUHAN I HÍRADÓ
Itt a tavasz, s a fővá
rosi fürdők teli van
nak a kisgazdákkal!
N o  nem megfáradt 
testüket áztatják 
ezek a derék magya
rok, bár néhányan 

közülük kétségkívül befürödtek. A Szecská
ban például az a hír járja, hogy Zsíros Géza 
lett a malomkirály. Torgyán József örökös 
ellenlábasát ugyanis a napokban kinevezték a 
Csongrád Megyei Malomipari Vállalat vezér- 
igazgatójának. A kinevezést a Rudas min
dentudó öregjei sze
rint a földművelé
sügy ugyancsak kis
gazda államtitkára 
adta át Zsíros úr
nak. A Szecska m e
leg vizes m edencé
jében -  az óra fe
lőli oldalon, a má
sodik lépcsőfokon  
-  meg úgy tudják, 
hogy Balogh György 
kisgazda képviselő, 
aki Torgyánéktől 
frissiben átült a 33- 
akhoz, akik ily módon 35-ökké lettek, tettét 
családi vállalkozásban hajtotta végre: magá
val rántotta kedvesét, az ugyancsak kisgazda 
honanyát, Lakatos Józsefeiét, valamint le- 
ánygyermekét, aki, a sors fura fintora okán 
ugyancsak a kisgazda nevet öregbíti a parla
ment padsorai között. A Sportuszodában is

keserű hírt rebesgetnek, főként a 
nagy medence 6-os versenypályá
ján. (Érdekes, a legtöbb sportuszo
dabeli értesülés erről a pályáról szár
mazik, érdemes lenne odafigyelni, ki 
is uszikál arrafelé?) Nos, a hír úgy 
hangzik, hogy Tölgyessy Péter 

Kónyáné Kutrucz Katalint nemes egysze
rűséggel csak paktumkirálynőnek szokta ne
vezni. Egyik megkötött paktumukról a Gel- 
lért női öltözőjéből kapott füles szerint 
meg úgy számolt be, hogy ott volt az Antall, 
a Kónya m eg a felesége. És egy jachtát

mentés a 90-es évek
ből: a képen látható 
jacht, legalábbis a 
Lukács kabinsorá
ban esküsznek erre, 
valaha Kádár Jáno
sé volt, annak elle
nére, hogy nem Zsi
guli, hanem valódi 
Volvo motor hajtot
ta. Ezt a szerény ki
vitelezésű bárkát 
most egy kft. vette 
meg, a Rudasban 
meg még azt is tudni 

vélik, hogy több millió forintot költöttek a 
felújítására, s jelenleg főként különböző cé
gek használják, vendéglátásra, konferenciák 
lebonyolítására. Leggyakoribb partnerük -  
a Szecska szaunájából szerzett hírek szerint 
-  a Nem ényi Rt. Lehet, hogy Nem ényi Bé
la, az egykori Foxi Maxi ismét matróz lesz?


