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Amikor második alkalommal jártam 
Montevideóban, az NH Columbia 
Hotelben szálltam meg. Ez nem a 
legjobb szálloda a városban, de na-
gyon szép helyen van, közvetlenül a 
tengerparton, és gyalog is közel van 
a városközponthoz. A szállodában 
elsősorban a latin-amerikai országok vendégei 
szállnak meg, ezért aztán a személyzet viselke-
dése, hát… olyan kicsit latinos... Nagyon kedve-
sek, de feledékenyek és könnyelműek néha.

Az egyik alkalommal éppen azon bosszan-
kodtam a szálloda bárjában, hogy a már 10 
perccel korábban megrendelt kávém csak nem 
akar megérkezni, pedig a fiatal pincérsrácok a 
pult mögött vidáman beszélgetnek, és látható-
an nagyon ráérnek.

Eszembe jutott, hogy addig is kihasználom 
az időt, és beírom Daoiz barátom új mobiltele-
fonszámát a telefonomba. Elővettem hát a pár 
órával azt megelőzően, a Parlamentben kapott 
névjegyét, és elkezdtem bepötyögni a telefo-
nomba. Az egyik pincérfiú lopva odapillantott, 
hogy mit csinálok, aztán spanyolul odasúgta a 
társának: „Te, ennél a magyarnál a Kimba név-
jegye van!” („Kimba”, az „Oroszlán” Uriarte pro-
fesszor fedőneve volt a katonai junta idején.)

Egy perc múlva már ott volt a kávém, tejjel, 
cukorra, szódával, de még egy kis sütit is kap-
tam hozzá. Amikor kértem a számlát, a két húsz 
év körüli pincér sértődötten tiltakozott: A ven-
dégük vagyok – mondták –, csak nem képze-
lem, hogy pénzt fogadnak el Kimba barátjától?!

Azt hiszem, ez jól mutatja, hogy kicsoda 
Uruguayban Dr. Daoiz G. Uriarte professzor, az 
Uruguayi Vízművek – 2014 februárjáig hivatal-
ban lévő – elnökhelyettese, parlamenti képvi-
selő, az emberi jogok professzora és oktatója 
a Montevideói Jogi Egyetemen, Mujika elnök 

személyes jó barátja (és minden valószínűség 
szerint a következő munkaügyi miniszter az új 
uruguayi kormányban).

Azt, hogy milyen szakmai okok miatt sze-
rettem volna megismertetni a Vízmű Panoráma 
olvasóit egy uruguayi jogászprofesszor írásával, 
szintén egy személyes történettel indoklom:

Szép lenne, ha most azt írnám, hogy azért 
mentem Uruguayba, mert érdekelt az ottani 
víziközmű-rendszer…, de ez nem igaz. 

Az az igazság, hogy meccsen voltam…

Egyik ügyfelem hálából meghívott Buenos 
Airesbe egy Bocca Junior–Riverplate meccs-
re. (Hallom, ahogy a focikedvelő urak most fel-
horkannak... Hát igen…) Mivel az ügyfelemnek 
dolga volt Montevideóban is, ezért egy három-
órás hajóút keretében átugrottunk Uruguay-
ba. Itt találkoztunk a barátom egy ismerősével, 
Alejandra Pianival, aki az uruguayi parlament-

ben dolgozik köztisztviselőként. 
Persze szóba került, mit csinálok, 
mivel foglalkozom, és persze elő-
kaptam a tabletem, hogy eldicse-
kedjek az ügyvédi iroda angol 
nyelvű weblapjával. Estefelé aztán 
a szállodában felhívott Alejandra, 
és elmondta, hogy a találkozásunk 
után beszélt néhány emberrel, és 
Daoiz Uriarte, az OSE vezérigaz-
gató-helyettese nagyon szeretne 
találkozni velem. Először nem is 

értettem, miért akar egy láthatóan igen nép-
szerű és befolyásos politikus találkozni egy ma-
gyar turistával…

Aztán kiderült. Volt ugyanis az uruguayi-
aknak egy ügye: az ország idegenforgalom 
szempontjából legfontosabb városának, Punta 
de Estének a vízellátását privatizálta egy Suez 
nevű francia cég... Fociútból szakmai út lett...

Uruguay kis ország Latin-Amerikában, te-
rülete közel kétszer akkora, mint Magyarorszá-
gé. Az ország legnagyobb területe síkság, ha-
talmas bő vizű folyókkal (mint Magyarország). 
A mindössze 3,5 milliós lakosság (amelynek 
száma az erős bevándorlás miatt folyamatosan 
nő) nagy része a fővárosban, Montevideóban 
él (kb. 1,5 millióan).

Az ország gazdasága szinte teljes egészében 
mezőgazdaságra épül (hasonlóan Magyaror-
szághoz). Ennek a kis országnak rendkívül erős 
szomszédok mellett kell gazdasági és politikai 
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Sokat gondolkodtam azon, hogyan mutathatnám 
be a Vízmű Panoráma olvasóinak Daioz Uriarte 
professzort. Attól tartok ugyanis, hogy ha a 
szakmai vagy a politikai előéletét kezdem 
ismertetni, akkor megtöltenék egy teljes Vízmű 
Panoráma-számot, és ezzel együtt az olvasókat 
végképp unalomba taszítanám. Helyette tehát 
inkább elmesélek egy személyes történetet.
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Uriartéval, az uruguayi vízmű elnökével,
egyben a johi egyetem dékánjával


