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Tibi atya szavai, illedelmes-magyar 
fordításban
Ahogy ígértem, a Tibi atya nevű blogsze-
mélyiség kapcsán visszatérünk az erzsébet-
városi helyzettel kapcsolatos javaslataira.
Napokig keresgéltem olyan összefüggő 
passzusokat Tibi atya blogján, amelyek el-
bírják e folyóirat nyomdafestékét. És kép-
zeljék, nem találtam. Ezért radikális meg-
oldásra ragadtatom magamat: magyarról 
magyarra fordítom a szöveget. Azaz Tibi 
atya mondatait trágártalanítva közlöm. Az 
eredetiért tessék a bloghoz fordulni. Még 
legprűdebb olvasóinknak is javaslom, hogy 
egyszer merítkezzenek meg az igazi szö-
vegben, még ők sem fogják megtagadni a 
szerző(k)től: „trágárság, de van benne rend-
szer”. Sőt eredetiség, illetve nyelvi erő is.

A „Tudnék segíteni a bulinegyed 
lakónak!” című poszt
Először is elmeséli, hogyan keveredett az 
egészbe. Megindokolja, hogy miért nem 
szabad veszni hagyni a romkocsmanegye-
det. Pontokba szedve, nagyon érthetően:
„Mi az, amiben soha nem működnék együtt 
a lakókkal?
Hogy Erzsébetvárosban is 22:00-kor kelljen 
bezárnia minden helynek.
Miért?Mert ezzel a mai értelemben vett buli-
negyed, és Magyarország jelenlegi legnagyobb 
turisztikai vonzereje gyakorlatilag megszűnne.
És ez miért rossz az országnak?Azért, mert a 
bulinegyed Budapest vendégforgalmát 2009-
hez képest az utóbbi évtizedben megdupláz-
ta. Az NGM 6,6 milliárdra becsülte az in-
nen származó éves szintű állami bevételeket, 
azonban ez csak a bulinegyed közvetlen bevé-
tele. (…) A budapesti külföldi látogatókban 
56%-os, míg a vendégéjszakákban 58%-os 
visszaesést okozna. Ez a teljes turisztikai be-
vételekhez viszonyítva 100–150 milliárdos be-
vételkiesést eredményezne (mely valljuk be, 
jó helyen van a magyar gazdaságban). (…)
Miért foglalkozom én ezzel?
Teljesen jogos a kérdés. Az én forgalmamon 
ez mit sem változtatna, hiszen Tibi atya az-
tán vajmi keveset jelent egy ír legénybúcsús 
társaságnak, a közönségem magyar. (…) Egy-
általán nem akkora az anyagi érdekeltségem 
sem ebben, mint a gyűlölet, amivel a nyug-
gerek nekem estek és fenyegetni kezdtek. Egy 
szolidáris, polgári érzelmekre hajlamos, idea-
lista, kocsmáros f..sz vagyok, ez van.”

Tibi atya új pontjai
A blogger azt ígéri, segítene Belső-Er-
zsébetváros polgárainak (és a polgári 
értékeket tagadó, megverésével fenye-
gető szektásoknak is), amennyiben le-
mondanának az este tízkor zárás igé-
nyéről, „ami ugyanúgy sújtja a balhétlan 
helyeket, mint azokat, amikkel folyton prob-
léma van”, teljes mellszélességgel állna 
az ügyük mellé.
Mert utálja, ha bárki az utcán végzi a dol-
gát. Továbbá az utcai zaklatókat, teljesen 
kivan a porcukrot és sütőport áruló ősla-
kos dealerektől, akik ugyanazt a bünte-
tést érdemelnék, mintha rendes anyaggal 
seftelnének, rendőrkézre juttatná a fiatal 
cigány prostikat futattó striciket, ezért 
tüntetni is hajlandó lenne.
De legjobban a következőket utálja: „Azt 
a rendszerváltás óta működő politikai szem-
léletet, ami hagyta, hogy idáig fajuljanak a 
dolgok. Felépült egy bulinegyed, ami las-
san tíz éve dübörög. (…) A rossz dolog az, 
hogy a problémákra semmifajta megoldás, 
de még csak a szándéka sem létezett eddig, 
és most is csak annyi, hogy ha probléma 
van, akkor dózeroljunk le mindent, és ak-
kor majd nem lesz.”
És ekkor következnek az új pontok, a 
szokásos trágár hangnemben, de logi-
kus rendben:
1. Bírság a körúton lámpától lámpáig gyor-
suló motorosokra és autósokra.

2. Kemény büntetés azoknak a helyeknek, ahol 
reggelre nem takarítanak össze maguk előtt, 
(járőrökkel ellenőrzés minden reggel).
3. Az óvodákat, amik köré krimók nőttek, köl-
töztessék Külső-Erzsébetvárosba, ahol amúgy 
is több a zöld.
4. A közterület-fenntartók közös feljelentése 
minden olyan reggel, amikor nem sikerül ösz-
szetakarítani. Zajmérő civilszervezet felállí-
tása, ami éjszaka is kiszáll, és hitelesített mé-
rőeszközzel jelent a rendőrség felé.
5. A nyilvános WC-k újra üzembe helyezése, 
melléjük újak emelése.
6. Megfelelő nagyságú és képzettségű rendőr-
állomány, akiktől öt méterre nem lehet cuccot 
árulni. Dolgozzanak ki olyan eljárásrendet, 
amivel beviszik a hőzöngő briteket 72 órára az 
őrsre. Ennek hamar híre menne, és ők is meg-
tanulnának normálisan szórakozni.
Ezután fontos, világos, lesújtó eszmefut-
tatás következik a jelenség és a magyar 
politika viszonyáról. Az elmérgesedett 
„szürke állapot” könnyen állóháborúhoz 
vezethet. Ennek kikerülésére csak az ösz-
szefogás a jó módszer. 
„Nem az lenne a legjobb, ha Magyarországon 
talán először az életben polgárokként dolgoz-
nánk össze, hogy megoldjuk azokat a problé-
mákat, amiket a politika egészen a választá-
sok előtti évig ugyanúgy söpört a padló alá, 
mint ahogy utána fog? Nem ennek volna cél-
szerű megteremteni az intézményes kereteit 
egy közös szervezettel? (…) Hiszem, hogy ha 
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mindkét oldalról a józan hangok tárgyalnak 
a másikkal a verekedők helyett, akkor komoly 
eredményeket érhetünk el! Olyanokat, ami-
lyeneket a politika nem fog. Dicsértessék!”

Tibi atyát éjszakai polgármesternek!
Nem sokkal azután, hogy ez a poszt au-
gusztus 22-én megjelent, a nyilvános-
ság elé lépett az „éjszakai polgármester” 
mozgalom előkészítését végző szimpati-
kus társaság. 
Budapest „éjszakai polgármesteri hivata-
lát” egy olyan non-profit egyesület mű-
ködtetné, amely hidat képezne a budapesti 
szórakozó és szórakoztató negyedek-
ben élő lakosok, a hatóságok és a vállal-
kozások (bárok, éttermek, szórakozóhe-
lyek) között.
A tíz alapító tag ABC sorrendben: Bár-
sony Júlia (Müszi), Csörgics Mátyás 
(Krak’n’town), Hartai Róbert (Spíler), Kó-
lya Dániel (Budapest Park), Lobenwein Nor-
bert (Balaton Sound, VOLT, Sziget, Ak-
várium), Mann Dániel (Grund), Német G. 
Dániel (Ususty), Tóth Imre (Élesztőház), 
Zsendovits Ábel (Szimpla) és Zsidai Roy 
(Zsidai Group).
Azt nyilatkozták, hogy jó ideje dolgoz-
nak a terveken. A „választást” jövő évre 
tervezik.
A nyilatkozók minden esetben elmondták, 
hogy éjszakai polgármesternek nevezett 
önszabályozó testületek már több mint 
harminc városban sikeresen működnek. 
Például a következő helyeken: Amszter-
dam, Bécs, London, New York, Párizs.
Van azért egy kis bibi. Ezekben a városok-
ban a civil szervezetek a városi kormány-
zatok megbecsült partnerei.  Ez a mai Bu-
dapesten, khm, nem egészen így van…
Ráadásul nem mindenhol terem megfe-
lelő személy ilyesmire, hiszen a közvéle-
mény csak a nyilvánosság előtt szereplő 
személlyel (magával a „polgármesterrel”) 
találkozik majd. Ekkor jutott eszembe az 
alkalmas személy: maga Tibi atya.
Csakhogy az ő ereje és szabadsága éppen 
láthatatlanságából ered.
Sohasem vállalna ilyen szerepet. 
Vagy mégis?

„Grand Budapest” – az új brand?
Közzétették a 2030-ig szóló Nemzeti Tu-
rizmusfejlesztési Stratégiát. A száz olda-
las, könnyen elérhető dokumentumban a 
napi.hu portál kiszúrta, hogy négy helyen 
említik az eddig ismeretlen „Grand Buda-
pest” márkát.  A tömegturizmus „erőlte-
tése” helyett a vendégéjszakák számának 
mérsékelt növelését célozza. Mégpedig a 

minőségi, igényes, fajlagosan sokat költő, 
azaz jómódú turistákat venné célba Bu-
dapest. Erről az elmúlt években a szak-
sajtóban sok szó esett. Ezt célozta (mér-
sékelt eredménnyel) a 2013-ban futtatott 
„Think Hungary! – More than expected”, 
azaz a „Magyarország – felülmúlja a vára-
kozásokat” kommunikációs kampány is.
A „Grand Budapest” hívószó jónak tűnik. 
Angolul ez több mindent jelent. Olyasmit 
is, mint „nagyszabású”, de fizikai méret-
re is utalhat, vagyis hogy kiterjedtebb, és 
ebbe a Pest környéki látványosságok is be-
leférhetnek. Elegáns kifejezés. Ráadásul a 
cél is helyeselhető: ha kevesebb (akarom 
mondani kevesebbel több) turista jön, de 
az többet költ, akkor az kevésbé terheli 
a társadalmi és fizikai környezetet. Ak-
kor talán Budapest soha nem éri el Firen-
ze, Prága, Barcelona telítettségi szintjét, 
amikor már a turizmus korlátozása ke-
rül napirendre.
De! Egy jó turisztikai politika a különféle 
piaci folyamatok olajozását és hájpolását 
végzi. A romkocsma-turizmus spontán fo-
lyamatként alakult ki, a növekvő turista-
szám beindította a nagy szállodaépítkezé-
seket a magasabb komfortfokozatban is. 
Az ésszerű turizmus-politikának mind a 
kettőt támogatnia kell. A romkocsma-ne-
gyedet a rendcsinálással (nem a korláto-
zással), az éjszakai polgármestert állítani 
akaró egyesület anyagi támogatásával, az 
új szállodákat végre valahára az új kong-
resszusi központ felépítésével kell támo-
gatni. És igen, egy ilyen brand sulykolá-
sával is, mint a Grand Budapest.

Darida Benedek: Grand Budapest 
(The People, The City, The Flavour)
A sarki könyvesboltban egy vastag, ele-
gáns angol nyelvű könyvet vettem észre 
kirakatban. Mint konkurenciára mindig 
érzékenyen kihegyezett útikönyvíró azon-
nal megvettem és átlapoztam. Tetszetős, 
informatív, jó angolsággal megírt könyv 
ragyogó fényképek tömegével. Érdekes 
a 10 trendfordító személyiség szerepel-
tetése (kár hogy csak a gasztronómia te-
rületéről). Amivel nem nagyon tudtam 
mit kezdeni, az a 32 recept. 
És fura, hogy olyan neveket próbál be-
vezetni, amelyeket jól ismernek a New 
York-iak, de nem a budapestiek. Mid-
town? Uptown? Lower Pest? Ezek nem-
igen fognak megragadni a használatban. 
A könyv születéséről alaposan eligazít a 
bevezető. Az egész ötlet Zsidai Roy üzlet-
embertől származik, ő beszélte rá a Libri 
Kiadót egy ilyen mű kiadására. Gondolom 

ő szerezte a méregdrága vállalkozáshoz 
szükséges állami támogatást is a Nemzeti 
Turisztikai Ügynökségtől (ők a stratégiai 
partnerek). Az előszóban a szerző megis-
mertet bennünket a „Darida szabállyal”. E 
szerint egy város annál többet ér a nem-
zetközi turisztikai porondon, minél keve-
sebb ideig tart összeállítani egy olyan két 
és fél napos programot, ami a vendégnek 
és őshonos vendéglátójának egyaránt ér-
dekes. Igaza van, Budapest az elmúlt tíz 
évben drámai fejlődésen ment át.
A nyelvi lektor a neves, magyar szárma-
zású újságíró és írónő, Marianne Szege-
dy-Maszák volt, a képeket szándékosan egy 
Franciaországba költözött magyar fotós, 
Pörneczi Bálint és egy általa ajánlott fran-
cia pályatársa, Arnaud Brunet készítette, 
a bennfentes és a friss szemet jól kombi-
nálva. Egyedül az esetlen térképvázlatok 
szerzőjét nem találtam meg. 
Nagyon hiányzik a részletes tartalom-
jegyzék és a mutató. Így, ha például a 10 
trendsetter egyikéről akarok olvasni, vé-
gig kell pörgetni a könyvet újra. 
Szép és jó könyv született. Amit nem egé-
szen értek, az a célközönség, még általá-
nosabban a könyv műfaja. Útikönyvnek 
messze túl nagy és súlyos. Talán az itt 
évekre megtelepedő expatrióták lehet-
nek a vásárlók? Vagy az állami turista-
propaganda szolgálata elég cél? 
És a Grand Budapest cím vajon véletlen 
egybeesés? Vagy a turisztikai ügynök-
ség ezt a címet kérte? (Libri, 2017, 421 
o., fordította Huw Dangerfield, ételsty-
list Litauszki Zsolt, tervezte Ipacs Géza, 
nyomta a gyomai Kner Nyomda, Pre-
graphica Smooth papírra, ára 5999 Ft) ●
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