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A SZÓÖSSZERÁNTÁS A SZÓALKOTÁSMÓDOK EGYIK FAJTÁJA, MELY SORÁN TÖBB SZÓ ÖSSZEVONÁSÁBÓL KÉPZÜNK EGY ÚJ SZÓT – ILYEN PÉLDÁUL A CSŐ ÉS ORR SZAVAKBÓL 
LÉTREJÖTT CSŐR. ILLUSZTRIS VILÁGÖSSZERÁNTÁSUNKBAN MEGKÍSÉRELTÜNK NEM SZAVAKAT, HANEM ELKÉPZELT VILÁGOKAT ÖSSZERÁNTANI NAGYON IS VALÓS ÉS ILLUSZTRIS 

SZEMÉLYEKKEL. LEGYEN AZ SZÍNÉSZNŐ, SZÍNÉSZ, ÉNEKES, ÍRÓ VAGY MŰSORVEZETŐ, EZEKNEK A HÍRESSÉGEKNEK MIND VAN MIRŐL MESÉLNIÜK – ÉS KEDVENC MESÉJÜK IS, 
MELYEKBE MOST EGY FOTÓSOROZAT EREJÉIG BELEHELYEZTÜK ŐKET!

A PORTMANTEAU IS A LINGUISTIC BLEND OF WORDS, IN WHICH PARTS OF MULTIPLE WORDS ARE BLEND INTO A NEW WORD – FOR EXAMPLE SMOKE & FOG CREATES SMOG. IN OUR 
ILLUSTRIOUS PORTMANTEAU WE DO NOT BLEND WORDS WITH WORDS, BUT IMAGINARY WORLDS WITH REAL-LIFE ILLUSTRIOUS PEOPLE. LET IT BE AN ACTRESS, AN ACTOR, A SINGER, A WRITER 

OR A TELEVISION HOST, THESE PEOPLE HAVE A STORY TO TELL – SUCH AS A FAVORITE FICTIONAL STORY TO JUMP INTO IN OUR PHOTOSHOOT. 
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„A lombok zöld és hűs árnyékot adnak, S a szelek is 
nyugatról fújnak... Térj vissza hozzám! Térj vissza 
hozzám, és mondd: Az én földem a legszebb!”

“When light is on the wild-wood stream, and wind 
is on the brow; Come back to me! Come back to me, 

and say my land is fair!”

Gyűrűk Ura regénytrilógiát nagyon sokan sze-
retik, nem véletlenül kelt el belőle mintegy 150 
millió példány 1954-es kiadása óta, és nem vé-
letlenül választották meg minden idők legjobb 
angol nyelvű regényének a BBC Big Read című 

műsorában. Döbrösi Laura is szereti Tolkien regényét, de nem az 
átlagos szinten, ő ugyanis egy igazi nehézsúlyú, hétpróbás, feketeö-
ves Gyűrűk Ura-fan. Miközben a regényeket olvasta, a rajongása 
olyan méreteket öltött, hogy alkalmanként egy-egy idézetet is felírt 
az alkarjára, például egy tünde csatakiáltást, természetesen tünde 
nyelven. Laura kedvenc karaktere meglepő módon nem valamelyik 
hobbit vagy Aragorn, még csak nem is Legolas vagy Gandalf, ha-
nem az entek. Kik azok az entek? Segítünk. Gyalogló és környezet-
védő fák, ők voltak azok, akik Szarumánt, a sötét oldal mágusát is 
elintézték, amiért rengeteg erdőt kivágott Középföldén. Laura szá-
mára az entek vezetőjének dala, „Az én földem a legszebb” amolyan 
hitvalláskét  és  indulóként  funkcionál,  ő  is  ugyanannyira  szereti   
a természetet, mint az említett entek. Sőt azt vallja, hogy olyanok-
nak kellene lennünk, mint az entek, azaz legyünk mi a természet, 
a Föld rendszergazdái és gondnokai! Éppen ezért nem is vagyunk 
teljesen meglepve, hogy Laura már a WWF nagyköveteként aktí-
van képviseli is a természet érdekeit. 

Az Aranyélet  sztárja  tízévesen  ment  el  az  első  castingjára,  ahol   
a  kötelező  vers  mellett  egy  szabadon választott  szöveget  is  meg-
tanult, önszorgalomból. Laura nem Shakespeare-rel, vagy A vágy 
villamosával készült, hanem A Gyűrűk Urával, konkrétan Gollam 
skizofrén  monológjával.  Érdekes  választás  egy  tízéves  színésznő  
wannabe-től, de bejött, a munkát megcsípte, és ennek később sok 
újabb felkérést is köszönhetett. 

Babonából nem szokása a szerepálmairól beszélni, de egyszer sze-
retne negatív, gonosz valaki lenni, ami szerinte sok színésznő álma. 
Nehéz elképzelni a tündéri arcú Laurát, amint megkeseríti mások 
életét, de ez a kontraszt akár még működhetne is. A szakmája leg-
nehezebb részének az állandó készenléti állapotot tartja. Azt, hogy 
egy forgatáson az egyik pillanatban azt  mondják,  hogy van húsz 
perce  pihenni,  de  aztán valaki  beront  a  sminkbuszba és  kiderül,  
hogy átugrottak arra a jelentre, amikor sírnia kell. És kamera előtt 
sírni nem könnyű, alapos felkészülést igényel. Hatalmas példakép 
számára Audrey Hepburn, aki nemcsak színészként, hanem em-
berként  is  kivételesnek  tart:  emberséges  tudott  maradni,  méltó-
sággal viselte az öregesdést, és rengeteget jótékonykodott.

Ha  látni  szeretnénk  Laurát,  jelenleg  hat  produkcióban  szerepel.  
Fellép a Pesti Magyar Színházban, a Hatszín Teátrumban, a TÁP 
Színházban,  a  Mozsár  Műhelyben,  és  az  RS9-ben.  Emellett  még 
énekel is, például Grecsó Zoltán és Grecsó Krisztián (esküszünk, 
ez véletlen egybeesés) közös estjén. És mindezek mellett még van 
ideje arra, hogy részt vegyen a Zengető megszervezésében. Ez egy 
környezettudatos összművészeti fesztivál, aminek nem titkolt cél-
ja, hogy a résztvevők újra felfedezzék a természet szépségét. Sze-
rintünk az entek büszkék lennének Laurára. 

A
The Lord  of  the  Rings  trilogy  is  loved  by  many,  and  it  isn’t  just  
coincidence that lead to 150 million copies being sold since it was first 
published  in  1954.  It  wasn’t  by  chance,  either,  that  it  was  voted  by  
BBC’s Big Read  the best English-language novel ever written.  Laura 
Döbrösi, like so many, enjoys Tolkien’s writing – but she is no amateur. 
She is a real, hardcore, heavy-weight, black-belt Lord of the Rings fan. 
While reading the books, she was so overcome by the enchantment 
that she would write quotations on her forearm; an Elvish battle cry, 
in the Elvish tongue, of course. Surprisingly though, Laura’s favourite 
characters are not the hobbits, nor Aragorn, nor Legolas or Gandalf, 
but the Ents.  Who are the Ents we hear you cry? They are walking,  
talking,  environmental-activist  trees.  They  are  the  heroes  who  
disposed of Saruman, the evil wizard, after he destroyed the forests of 
Middle Earth. For Laura, Treebeard’s song (Treebeard being the leader 
of the Ents), serves as a kind of manifesto or marching order. She loves 
nature as much as the Ents do. Moreover, she believes we should be 
more like Ents, acting as protectors and caretakers for nature and the 
Earth. So, we were not a least bit surprised when we heard that Laura 
is an active representative in protecting the interests of nature in her 
role as ambassador of the World Wildlife Fund (WWF).

The  star  of  Golden  Life  had  her  first  casting  when  she  was  just  10  
years old, for which she learnt not only the required poem, but, out 
of due diligence, another text as well. She did not learn Shakespeare, 
or the Streetcar Named Desire, but instead Lord of the Rings, namely 
Gollum’s  schizophrenic  monologue.  An  interesting  choice  for   
a  10-year-old  wannabe-actress,  but  it  worked.  She got  the  gig,  and  
quite a few other requests thanks to this performance. 

She’s superstitious, and so would rather not speculate about her dream 
roles, but says that one day she would like to portray a negative and 
evil character; a dream that she believes many other actresses share. 
It’s difficult to imagine Laura, with her cute features, ruining the lives 
of others, but this contrast may work. She says the most challenging 
part  of  her  job  is  undoubtedly  having  to  be  on  standby  constantly.  
When she finishes a scene and is told that she has 20 minutes to rest, 
it is not unusual for those 20 minutes to be interrupted by someone 
suddenly  bursting  into  her  trailer,  explaining  that  they  decided  to  
shoot a different scene, and she has to cry on camera. This isn’t easy, 
crying like this requires substantial preparation. 

Audrey Hepburn is Laura’s idol, because she was not only an exceptional 
actress, but also an exceptional person: she remained humane, grew 
old with dignity and did a tremendous amount for charity.

If  you wish to see Laura Döbrösi  in  action,  she currently  features in  
six productions: Pesti Magyar Theatre, Hatszín Teátrum, TÁP Theatre, 
Mozsár  Műhely  and  RS9.  As  if  this  wasn’t  already  enough,  she  also  
sings during Zoltán Grecsó and Krisztián Grecsó’s  joint  evening (we 
swear  this  is  a  coincidence).  On top of  this,  she  also  finds  the  time  
to  help  organise  the  Zengető  –  an  environmentally  conscious  arts  
festival, with a rather obvious aim: to help the participants rediscover 
the beauty of nature. We think the Ents would be proud of Laura. 

Gyűrű / Ring: SAPI

Dzseki / Jacket: Nike

Póló / T-shirt: THEFOUR Budapest

Sapka / Cap: Lacoste
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z  író  kedvenc  olvasmánya  egy  könyv,  a  zenész  
kedvenc  olvasmánya  egy  hanglemez.  Legyünk  
nagyvonalúak, és nézzük el ezt neki. Kevés ma-
gyar  konceptlemez  készült,  (most  hirtelen  az  
LGT Loksija jut eszünkbe), és kevés olyan jelen-

tőségteljes, súlyos és jól körbeírt alkotás van, mint a Vadászat, vall-
ja Vitáris Iván. Ha a Hobo Blues Bandről van szó, az Ivan and the 
Parazol  frontemberének személyes  kötődése is  akad,  ugyanis  már  
játszott együtt Tátrai Tibor pannon gitárfenoménnal, aki ugyebár a 
Vadászaton is pengeti a húrókat. 

Exotic  Post  Traumatic  című új  albumuk májusban jelent  meg,  az  
együttes  energiáit  most  erre  fókuszálja.  Iván  elégedett  a  zenekar  
mostani formájával, és úgy érzi, hogy az új lemez komoly mérföld-
kő a banda életében. Az elmúlt hónapokban többek között londo-
ni, párizsi és amszterdami klubokban léptek fel, az amerikai Rival 
Sonsszal közös koncertjüket nemes egyszerűséggel a „beszarás” szó-
val jellemezte, de az amszterdami Paradiso Club-os fellépésüket is 
nagy  becsben tartja.  Külföld  ide  vagy  oda,  azért  a  hazai  rajongók  
állnak a legközelebb hozzájuk, nekik köszönhetik, hogy mehetnek  
a showbiznisz fellegváraiba és Amerikába. Ráadásul küldetésüknek 
tekintik, hogy Budapest jó hírét vigyék a világban.

Iván szerint egy koncert olyan, mint egy alkotói folyamat: minden 
alkalommal más és más, nincs két ugyanolyan belőlük. Két ember 
előtt,  egy  kis  klubban  is  lehet  élvezetes  egy  fellépés,  és  egy  nagy  
fesztiválon, több ezer ember előtt adott koncert is tud vacak lenni –  
a jó koncert titka tehát nem a kritikus tömeg elérésében rejlik. Ha 
a példaképeikkel játszanak, vagy ha olyan helyekre jutnak el, ahová 
nem hitték volna, az plusz energiát ad nekik, és ez az energia aztán 
eljut a közönségig is, és onnan vissza hozzájuk. Íme, az energiameg-
maradás törvénye a rock univerzumában, képlet még nincs hozzá, 
de brit tudósok talán már ezen is dolgoznak. 

Ami Ivánt illeti, nem biztos, hogy örökké a színpadon szeretne ma-
radni: számára az a lényeg, hogy olyasmit csináljon, amit élvez. Mi-
vel  formatervezést  tanult  és  szeret  fotózni,  mindenképpen valami  
kreatív pályán képzeljük el. A 28 éves énekes szerint az egyik legcso-
dálatosabb dolog a világon, ha valaki elolvas, megnéz vagy meghall-
gat valamit, és az alkotásra ösztönzi.

A  fotózásra  jövet  is  zenét  hallgatott,  botrány,  de  nem  Hobót:   
A  Beatles  Magical  Mystery  Tourját,  ami,  lássuk  be,  nem  is  olyan  
nagy bűn, ebben talán még Földes „Hobo” László is egyetértene ve-
lünk. A Vadászat kapcsán Iván rajongása nem áll meg a lemeznél, 
ugyanis nagyon bírja Hoboék kultikus lemezének színpadi verzióját 
is  (Major Tamás is  szerepel  benne),  ami számára legalább akkora 
hatású koncertelőadás, mint amikor a Pink Floyd Pompeii romjai 
között lépett fel.  Ivánról készült fotónk is olyan, mintha a színda-
rabba  katapultáltuk  volna  őt.  Az  együttes  tagjait,  Major  Tamást,   
a  táncosokat  hiába  is  keressük,  de  ha  elcsendesedünk,  és  befelé  
figyelünk, meg fogjuk hallani a zenét, meg fog szólalni a Mesél az 
erdő, a Hajtók dala, a Fut a nyúl a mezőn és a többi klasszikus. 

Just as the preferred reading material of a writer is a book, the preferred 
reading material  of a musician is an album. Let us be generous and 
forgive  him  for  it.  There  are  only  a  few  Hungarian  concept  albums   
(I  can  only  think  of  LGT’s  Loksi  at  the  moment)  and  there  are  only   
a  few  creations  as  significant,  heavy  and  descriptive  as  Hunting, 
claims Iván Vitriás. The frontman of the band Ivan and the Parazol has  
a personal connection to the Hobo Blues Band too. He played together 
with Tibor Tátrai, the guitar phenomenon, and it is he who plays guitar 
on the Hunting album.

Their new album, Exotic Post Traumatic came out in May; the band’s 
energy  is  focused  on  this  at  the  moment.  Iván  is  satisfied  with  the  
current  form  of  the  band  and  he  believes  that  this  new  album  is   
a major milestone in their collective life. In the last couple of months, 
amongst  others,  they  have  played  at  venues  in  London,  Paris,  and  
Amsterdam.  He  simply  described  their  gig  with  the  American  Rival  
Sons as „we shat ourselves it was so good”, but he thinks fondly of 
their performance in Amsterdam’s Paradiso too. One way or another, 
Hungarian  fans  are  the  closest  to  their  hearts.  It  is  thanks  to  them  
that they can go to the strongholds of show business and the USA. 
Moreover, they consider it their duty to spread Budapest’s reputation 
across the world.

According to Iván,  a  gig is  like the process of  creation:  it’s  different  
every time, and no two are the same. In a small venue in front of two 
people, a performance can still be enjoyable. At a massive festival in 
front of thousands, it can be a lousy performance. Reaching masses 
of people is not the secret to amazing gigs. If they perform with their 
idols, or perform in places they never imagined possible, it gives them 
a surge of adrenalin which pulsates through the audience and back to 
them. This is the law of energy conservation in the rock universe; there 
is no formula for it yet, but British scientists may well be working on 
it already.

As for Iván, he might not want to be on stage forever. What matters to 
him is enjoying his work. He studied design and loves photography, so 
it’s hard to imagine a non-creative profession for him. The 28-year-old 
singer believes that one of the most amazing things is when a person 
reads,  watches,  or  listens  to  something  that  inspires  the  creative  
process.

On  the  way  to  the  photoshoot  he  listened  to  music,  of  course,  
shockingly though not Hobo. Instead it was the Magical Mystery Tour 
by the Beatles; which, let’s admit, is not the greatest sin, probably even 
László ‘Hobo’ Földes would agree with this. Iván’s passion for Hunting 
doesn’t  end with  the  album,  he  has  a  thing  for  the  live  version  too  
(Tamás Major also starred), which for him is as good as Pink Floyd’s 
performance in the ruins of Pompeii. In our photo, Iván seems to have 
been catapulted into a play. It’s no use searching for the members of 
the band, Tamás Major, or the dancers, but if we quiet down and look 
inside we can hear the music: the songs of Hunting and every other 
classic start playing. 

„Felment a függöny, itt van a perc,
Homlokod nedves, nagyokat nyelsz.
Na, fel a fejjel, fegyvert viselsz!
Kockázat nincs, mert úgyis Te nyersz.”

“The curtain’s up, the time has come 
Your forehead is shining, you’re gulping much

Come on, heads up, you are armed!
There is no risk, you win at last!”

A
Zakó és ing / Blazer and shirt: Iván sajátja / Ivan’s own

Nadrág / Pants: Massimo Dutti
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BOHUMIL HRABAL 
I SERVED THE KING

OF ENGLAND

„Te vagy itt a pikolófiú, úgyhogy jól jegyezd 
meg: Semmit sem láttál, semmit sem hallottál.”

“You’re a busboy here, so remember, you don’t 
see anything and you don’t hear anything.”

eméljük,  cseh  hírességek  is  legalább  annyi  ma-
gyar  írót  tartanak számon a  kedvenceik  között,  
mint  a  mieink,  ugyanis  Péterfy  Borihoz  hason-
lóan Nagy Ervin is  egy cseh alkotást  választott.  
(Amikor a regény 1971-ben szamizdat formában 

megjelent,  még  csehszlovák  regénynek  számított.)  Ervin  egyik  
kedvenc írója Bohumil Hrabal, és az Őfelsége pincére voltam pedig 
élete egyik, ha nem a legmeghatározóbb olvasmánya. Ez olyan ré-
gen volt – mintegy 25 éve –, amikor Ji í Menzel még el sem készí-
tette a regényhez méltó filmfeldolgozását. Az Őfelsége pincére vol-
tam az a kapudrog, aminek köszönhetően Ervin főiskolás korában 
szinte  az  összes  Hrabalt  elfogyasztotta.  Ez  volt  az  a  regény,  ami   
a felnőtté válás küszöbén lévő, Dunaújvárosból Budapestre felke-
rült,  nagybetűs  életbe  belecsöppenő  fiatalemberre  a  legnagyobb  
hatást gyakorolta.  Már kétszer is  járt Hrabal kedvenc kocsmájá-
ban, az U Zlatého Tygrában, vagyis az Arany Tigrisben, és ez volt 
az a szerep, amit nagyon szeretett volna eljátszani. Nagy örömünk-
re szolgál, hogy néhány fotó erejéig valóra válthattuk az álmát.   

Ervin Menzel  2006-os filmfeldolgozásáért  nincs túlságosan oda,  
de  ez  nem  annyira  meglepő,  saját  elmondása  szerint  hírhedten  
elégedetlen ember,  aki  saját  alakításaival  és filmjeivel  is  roppant 
kritikus. Nem szereti például a Mansfeldet, a Kaméleont, de sze-
rencsére  akad olyan filmje  is,  amire  büszke,  ilyen például  Török 
Ferenc Szezonja,  a  Terápia-sorozat  és  a  Kincsem.  Nagyon szeret  
együtt dolgozni Nagy Zsolttal (megjegyezzük, mi is, elég előkapni 
a 10 éves jubileumi lapszámunkat). Ervin szerint azért jók ők ket-
ten, mert a közös projektjeikben jól tudnak egymással „küzdeni”.

A művészi identitása origójának a Katona József Színházat tartja, 
de számára nem minden a művészet, és nem akarja, hogy az éle-
te egyéb területeit elnyomja. A kislánya szemében olyan apa akar 
lenni, aki néha elmegy „művészetet csinálni”. Nem kell meghalni a 
flaszteren azért, hogy művész legyél, vallja. 

Sok álomszerep elment mellette  a  Katonában,  például  Macbeth,  
de  legalább  Petruchio  megvolt  neki.  A  castingok  85  százalékát  
behúzza, de az interjúnkat megelőzően éppen lemaradt egy olyan 
projektről,  amiben szívesen részt  vett  volna.  Ervinnek van ereje,  
hogy beismerje, az ilyesmi nem esik jól neki, de gyorsan tovább is 
tud lépni, hogy a következő feladatra koncentráljon. 

A szerepekre ösztönösen készül, a karakterek többségén nem dol-
gozik tudatosan, csak azt csinálja, amit a szíve diktál, mint például 
A tanárban, de vannak komolyabb felkészülést igénylő karakterek, 
ilyen például Oszip a Platonovban. Szerintünk Jan Dit t, Őfelsége 
pincérét is  hibátlanul hozza. A fotókon azt a férfit látjuk, aki kis 
pikolófiúból  vált  szállodamilliomossá,  a  sikerei  csúcsán élvezi  az  
életet, a sok pénzt, a pénznél is több nőt, de belül már érzi, hogy 
eljön a nap, amikor mindent elveszít. Nem tudjuk, Ervin mennyit 
készült,  mielőtt  a  kameráink  előtt  átlényegült  Dit vé,  de  szerin-
tünk ezt is csípőből hozta, ahogy a szíve diktálta. 

R
We  hope  that  Czech  celebrities  consider  as  many  Hungarian  writers  

their favourite, as we consider Czech writers ours; because similarly to 

Bori  Péterfy,  Ervin  Nagy picked a  Czech literary  work  too.  When the  

book was first published in 1971 as a samizdat, it was still considered to 

be Czechoslovakian. One of Ervin’s favourite writers is Bohumil Hrabal, 

and I  Served the King of England was a crucial,  or perhaps even the 

most  significant  book  in  his  life.  This  was  around  25  years  ago  now,  

and  Jiří  Menzel  hadn’t  even  started  working  on  the  film  adaptation,  

but I Served the King of England was the drug that got Ervin hooked 

during his university years to all  of Hrabal’s work.  This was the novel  

that had the greatest impact on the young man when he moved from 

Dunaújváros to Budapest, on the verge of growing up and beginning to 

live his own life. He has been to Hrabal’s favourite bar, U Zlatého Tygra 

(The Golden Tiger), and this was the role he has always wanted to play 

– we are pleased to have played a part in making his dreams come true, 

at least for a few pictures.

Ervin  isn’t  particularly  fond  of  Merzel’s  2006  film  adaptation  of  the  

book,  but  this  isn’t  surprising –  according to him,  he is  a  notoriously  

discontented person who is critical of his own work and films too. He 

doesn’t  like,  for  example,  Mansfeld  or  Chameleon,  but  luckily  there  

are a few films that he actually is proud of: Ferenc Török’s Season, the 

series Therapy and Kincsem – Bet on Revenge. He’s a big fan of working 

with Zsolt Nagy (so are we, just take a look at our publication for the 

magazine’s 10th anniversary). In their projects Ervin says the dynamic 

is good and they work well together because they can ‘fight’ with each 

other too. 

He  believes  the  Katona  József  Theatre  was  the  origin  of  his  artistic  

identity;  but  art  is  not  everything  for  him  and  he  doesn’t  want  it  to  

dominate every aspect of his life. He wants to be a father to his little girl 

who sometimes goes away ‘to make art’ rather than never be there for 

her. He believes you don’t have to drown yourself in work to be an artist.

Many dream roles passed him by in Katona Theatre, such as the role of 

Macbeth, but he was cast as Petruchio. He claims success in 85% of the 

castings he attends, although just before this interview he missed out 

on a project he would have liked to participate in. Ervin has the strength 

to admit that this kind of thing doesn’t feel good, but he is also able to 

move on quickly so that he can concentrate on the next chapter.

He prepares for his roles instinctively rather than consciously working 

on them: he does what his heart tells him to do, something that worked 

for his role in The Teacher, for example. Though he says there are roles 

that require more serious preparation, for example the character Osip 

in Platonov. We believe he was absolutely perfect as Jan Ditě, the King 

of  England’s  server,  too.  In  the  pictures  we  see  the  rich  hotel  owner  

the  little  busboy  grew  up  to  be;  but  the  man  who  enjoys  life  in  the  

height of his successes, his wealth and his women, is also the man who 

feels inside that the day it will all be lost is upon him. We don’t know 

how much Ervin prepared before his transformation into Ditě for our  

cameras, but we believe he listened to his gut and did what his heart 

told him to do. 

Őfelsége pincére voltam

Öltöny és ing / Suit and shirt: COS 

Pezsgő / Champagne: Kreinbacher
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What  would  you  guess,  if  we  asked  you  what  singer  and  
actress  Bori  Péterfy’s  favourite  book was?  Dracula  by  Bram 
Stoker? Which, with a little interference, could have inspired 
the  song Vampire.  Or  in  reference  to  Hello,  Modern Design, 
the  History  of  Hungarian  Design?  Well,  this  strategy  would  
not work, because one of the most energetic Hungarian pop 
divas’ favourite book is, in fact, a Czech (or Czechoslovakian 
to be exact) classic from 1969: by Vladimir Páral. Let’s admit 
it,  the  impact  of  socialism  on  society  brought  about  great  
authors in that region, thinking of writers Bohumíl Hrabal and 
Milan Kundera. Páral was content in the shadows of the most 
famous  writers  (if  you  are  old  enough,  you  may  remember  
that in the 90s wannabe-intellectual university students were 
seen  with  Kundera  books  in  their  hands  at  least  four  times   
a year), but still, Páral is among the Czech greats.

Bori Péterfy reads a lot of books, and loves many of them, and 
whatever  she  consumes  becomes  her  favourite  for  a  short  
time, but Páral’s novel rose above all the other favourites. Let 
us offer you a little numerology too: Bori was born in 1969, the 
year that Páral’s book was first published, and so they will both 
turn 50 this year (it’s hard to believe though that Bori Péterfy 
will turn 50 this year). Fortunately, the book has not lost its 
energy with the passage of time, and neither does our singer 
– another thing they have in common! As a real professional, 
the actress/singer was aware that her selection of book came 
hand-in-hand with a photoshoot, and portraying the 1960s and 
70s is always a slam-dunk – we are very grateful that she took 
this into account! The main character of Lovers and Murderers 
is Trojan, an engineer working in the chemical industry, and 
the  book  has  a  socialist-realist  atmosphere,  enabling  us  to  
emulate the same feeling through our photographs. There is 
a  macabre  interaction  amongst  the  residents  of  the  house,  
which is not as loud or frantic as a Péterfy Bori & Love Band 
concert, but just as intense.

The dynamics of Lovers and Murderers are not foreign to her, 
especially  because performance is  part  of  her  raison d’être,  
and because the boundary between characters played by her 
and real people tend to blur sometimes. Now we think about 
it, Lovers  and  Murderers  could  be  the  title  of  Péterfy  Bori   
& Love Band’s new album, right? Trojan dreams of the kind of 
world, and the kind of women that Bori transforms into for us: 
exciting, mysterious, far-away, desired and unreachable. This 
role  comes  easy  to  her,  she  becomes  this  energetic  female  
demon shining  from above,  who captivates  thousands  with  
the startling energy radiating from her. Lately Bori has been 
putting  her  music  career  before  her  acting  career,  so  while  
we can still  see her featured in the theatre, summer is filled 
with music festivals, so from June to mid-September the best 
place to see her will be at concerts.

„Éjszaka olyan pusztaság van itt nálunk, mintha
gyilkosságra vagy szerelemre volna teremtve. Minél
többet gondolkodom ezen a két eseten, annál kevesebb
különbséget látok köztük.”

“At our place, there is such a vastness at night if it was 
made for either murder or love. The more I think about 

these two cases, I see less and less difference. ”

a ki kellene találni, mi lehet Péterfy Bori ked-
venc  olvasmánya,  akkor  ki  mire  tippelne?  
Bram Stoker Drakulájára, ami némi áthallás-
sal a Vámpír című dal ihletője is lehetne? Vagy 
a magyar formatervezés története,  utalásként 

a Helló, modern dizájnra? Nos, aki így taktikázna, az tévedne, az 
egyik legenergikusabb hazai popdíva favorit olvasmánya ugyanis 
egy 1969-es cseh klasszikus (illetve csehszlovák, hogy pontosab-
bak  legyünk),  Vladimir  Páral  Gyilkosok  és  szeretők  című  regé-
nye.  Lássuk  be,  a  szocializmus  társadalomra  gyakorolt  nyomá-
sa  remek  írókat  eredményezett  arrafelé,  elég,  ha  eszünkbe  jut   
Bohumíl  Hrabal  és  Milan  Kundera.  Páral  a  nagyok  árnyéká-
ban  meghúzódott  kissé  (aki  elég  idős,  még  emlékszik,  hogy   
a kilencvenes években egyetemista entellektüel wannabe-k leg-
alább évente négyszer egy hanyagul a hónuk alá csapott Kunde-
ra-művel jelentek meg az ismerőseik előtt), de ettől még Páral is 
a „nagy” csehek egyike.  

Péterfy  Bori  sok könyvet  olvas,  sokat  is  szeret,  kicsit  mindig az 
a  kedvence,  amit  éppen  elfogyaszt,  Páral  regénye  azonban  ki-
emelkedik  a  sok  kedvenc  közül.  Egy  kis  számmisztikai  adalék-
kal  is  szolgálhatunk:  Bori  1969-ben  született,  pontosan  abban  
az  évben,  amikor  Páral  regényét  kiadták,  vagyis  idén mindket-
ten  ötvenévesek  lesznek  (még  kimondani  sem  könnyű:  Péterfy  
Bori idén ötvenéves lesz.) Szerencsére a regény az idő múlásával 
nem fárad, ahogyan a frontnő sem – még egy dolog, ami össze-
köti őket. A színésznő/énekesnő igazi profiként arra is gondolt, 
hogy a választásához egy fotózás is kapcsolódik, és mivel a hat-
vanas-hetvenes évek hangulatát megjeleníteni elég jó ziccer, na-
gyon  hálásak  vagyunk,  hogy  ezt  a  tényezőt  is  figyelembe  vette.   
A regény főszereplője Trojan mérnök, aki egy vegyipari kombi-
nátnál  dolgozik,  a  légkör masszívan szocreál,  ahogyan azt  a fo-
tóink is megidézik. A házban lakók között haláltáncszerű körfor-
gás zajlik, ami ha nem is annyira hangos és eszeveszett, mint egy 
Péterfy Bori & Love Band-fellépés, de a maga szintjén legalább 
annyira intenzív. 

A Gyilkosok és szeretők dinamikája ráadásul közel áll egy olyan 
színésznőhöz, akinek a drámaiság lételeme, és akinél a valós én 
és az általa megformált karakterek közötti határvonal néha haj-
lamos  elmosódni.  És  ha  jobban  belegondolunk,  a  Gyilkosok  és  
szeretők akár még a Péterfy Bori & Love Band új albumának címe 
is  lehetne,  nem  igaz?  Trojan  olyan  világról  és  nőkről  álmodik,  
amilyenné Bori is átalakult a kedvünkért: izgalmas, rejtélyes, tá-
voli,  dögös  és  elérhetetlen.  Az  énekesnőtől  ez  a  szerep  nem  áll  
távol,  tulajdonképpen  minden  koncertjén  egy  ilyen  energikus,  
magasan felettünk ragyogó nődémonná alakul, aki ezreket ragad 
magával a belőle áradó, letaglózó energia segítségével. Bár Bori 
az  elmúlt  időszakban  a  zenei  karrierjét  a  színházi  elé  helyezte,  
természetesen színdarabokban is láthatjuk, ám mivel a nyár ze-
nei fesztiválokkal van tele,  így a hangsúly júniustól szeptember 
közepéig a koncerteken lesz. 

H
Ing / Shirt: KATA SZEGEDI
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nehézségek  döntik  el,  kiben  van  erő  és  ki  törik  
meg”  –  hangzik  el  Margaret  Mitchell  1936-ban  
megjelent klasszikusában, ez a mondat pedig akár 
Orosz  Barbara  mottója  is  lehetne.  A  kereskedel-
mi  tévés  veterán  még  kisgyermek  korában  látta   

a regényből készült filmet, de csak később ébredt rá, milyen meg-
határozó élmény is volt ez számára. Scarlett O’Harában az ragadta 
meg, ami sokunkat: az életében mindenért keményen meg kellett  
küzdenie, és a legkeményebb tragédiák után is talpra tudott állni.  
Ez az O’Hara-i személyiségtípus közel áll a Tűsarok producer-mű-
sorvezetőjéhez,  ezért  is  állt  kameráink elé  Scarlett-parafrázisként,  
bíbor árnyalatban, tele szenvedéllyel és daccal. 

Ahogyan Mitchell regényalakja, úgy Barbara is főszereplő akar len-
ni saját életében, nála nem fér bele, ha másra esik a rivaldafény, és 
nem is érti azokat, akik belemennek ilyen helyzetekbe. A kompro-
misszum túl sok önfeladással jár, már a szót is utálja. Kompromisz-
szumok nélkül viszont az élet sok fájdalmas helyzetet eredményez-
het – mondhatnánk, ez a főszerep ára –, aki olvasta a regényt, vagy 
látta  a  filmet,  ezzel  biztosan tisztában van.  Barbara  elfogadta  ezt,  
szerinte  vannak olyan  szituációk,  amikor  merni  kell  padlót  fogni,  
a  kérdés,  hogy onnan milyen gyorsan tud felállni  az ember.  Kellő  
rutinnal ez egyre rövidebb időt vesz igénybe, állítja ő.  

Mitchell  révén  feltárulkozott  előttünk  Scarlett  lelkivilága,  de  mi   
a helyzet Orosz Barbarával? Noha hosszú évek óta folyamatosan je-
len van a képernyőkön, vajon az igazi arcát látjuk? Barbara szerint 
igen, hisz az őszinteség az egyik legfontosabb alapelve, egyedül az 
érzékenységéből mutat meg keveset, pedig az is megvan benne, hi-
szen empátia nélkül képtelenség jó interjút csinálni. Tudatos nő, aki 
megteremtette magának azt  a világot,  amiben saját  szabályai  sze-
rint játszhat, mindent ő irányít és mindent kontroll alatt tart. Nagy 
kérdés,  hogy  mi  történne  vele,  ha  valami  ismeretlen  erő  folytán  
megváltoznának a körülmények, és valaki más csapatában kellene 
játszania,  más  szabályaihoz  alkalmazkodva.  Egyelőre  ez  a  veszély  
nem fenyeget, és ha Barbin múlik, nem is fog.

Scarlett O’Hara nyugalomra vágyott, ebben viszont nem azonosak 
Barbarával.  Ő  hiperaktív,  pörgésfüggő,  aki  még  nem  értékeli  az  
otthon  nyugalmát.  Rengeteget  dolgozik,  amelyhez  másfajta  rez-
gésszám kell, és amikor nincs legyűrni való feladat, azt úgy éli meg, 
mintha  vákuumba  került  volna.  Ha  nagyon  ritkán  ilyen  periódus  
köszönt be, olvasással tölti az időt: könyvekben az ízlése ekletikus, 
éppen úgy, mint a zenében.

Az  a  képlet,  ami  szerint  az  életét  éli,  kiveti  magából  a  normális  
párkapcsolatokat,  de  a  női-férfi  viszony  is  olyasmi,  amiben  nem  
szeretne  kompromisszumot  kötni.  Volt,  hogy  lehúzta  az  ujjáról   
a jegygyűrűt, mert úgy érezte, nem fogadják el és korlátozni akarják.  
A kalitkát nem tűri, akkor sem, ha a rácsai aranyból vannak. Viszont 
ha  arról  olvasunk  majd  a  bulvársajtóban,  hogy  főzőtanfolyamon  
vesz részt, abból tudni fogjuk, hogy egy olyan férfi jelent meg az éle-
tében, aki miatt hajlandó változni és vàltoztatni. Na meg főzni. 

“Hardships  make  or  break  people.”  stated  Margaret  Mitchell’s  classic,  

published in 1936, and a statement which could be Barbara Orosz’s motto 

too.  The  veteran  of  commercial  TV  saw the  movie  (adapted  from the  

book of the same name) as a child, but it was only later that she realised 

the significance of the experience. Many of us are captured by the story 

and traits of Scarlett O’Hara: she had to fight hard for everything in her 

life,  and  even  after  the  greatest  tragedies  she  managed  to  move  on.  

These traits, too, can be found in the producer and host of Stiletto, thus 

she appeared in front of our cameras as a Scarlett paraphrase in shades 

of crimson, filled passion and defiance.

As Mitchell’s Scarlett, Barbara also wants to be the leading lady of her 

own  life.  She  doesn’t  let  others  steal  her  limelight,  and  she  doesn’t  

understand why other people let it happen, either. Compromises require 

too much self-sacrifice, in fact, she even hates the word. Although this 

uncompromising  view  can  bring  about  painful  situations,  this  is  the  

price we must pay for the leading role. Perhaps we’re preaching to the 

converted now, with regard to those who have read the novel or seen the 

movie. Barbara has accepted the price, she believes that there are times 

when we must dare to take a hit. The only question is: how fast we can 

get back up again? According to Barbara, after enough practice it takes 

less and less time. 

Through  Mitchell  we  see  inside  Scarlett’s  soul,  but  what  do  we  know  

of Barbara Orosz? Though she has been on TV for many years, do we 

see  her  true  face?  That’s  a  yes  from  her.  Honesty  is  one  of  Barbara’s  

most important principles, without empathy it’s impossible to do a good 

interview, and though she has compassion in abundance, she tries to hold 

a little back on-screen. She is a self-aware woman, who created a world 

in which she plays by her own rules and is completely in control. What 

would happen to her, if, through some unknown power, the conditions 

changed, and she had to play on someone else’s team, conforming to 

their rules? There is no danger of that happening for now – and if it’s up 

to Barbara… it never will.

One trait Scarlett and Barbara don’t share is that where Scarlett wished 

for peace, Barbara is hyperactive, addicted to the thrills of life and does 

not yet appreciate the quiet of home. She works a lot, for which you need 

to be on a different frequency, and when there are no tasks to tackle she 

feels like she’s in vacuum. If, very rarely, she happens to be in a situation 

like this, she spends her time reading: just as in music, she has an eclectic 

taste in books too.

The formula according to which she lives her life does not allow for regular 

romantic relationships. Regardless, she doesn’t want to compromise in 

this either. There was a time when she pulled the engagement ring off 

her  finger  and  returned  it  because  she  felt  that  she  wasn’t  accepted,  

and her  partner  wanted to  hold  her  back.  She  doesn’t  tolerate  cages,  

not even when they are gilded. But if you read the tabloids that she is 

attending to cooking classes, then you will know that a man appeared in 

her life, who has made her willing to change herself and her habits. Not 

to mention her cooking.

„Őszintén szólva drágám, fütyülök rá!”

“Frankly, my dear, I don’t give a damn!”

A„
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tephen King köztudomásúlag az egyik legtermékenyebb 

kortárs író, még termékenyebb, mint Móricz volt a maga 

idejében (de Jókait talán nem verné meg). King mondta 

azt, hogy ha nincs időd olvasni, akkor nincs időd írni sem. 

Grecsó Krisztiánnak láthatóan mindkettőre jut ideje, hi-

szen Vera című regénye nemrég jelent meg, és arra is jutott ideje, hogy 

meghatározó olvasmányáról meséljen nekünk. Az Isten háta mögött na-

gyon régóta a kedvenc kötete, annak ellenére – vagy sokkal inkább ép-

pen azért –, mert azok közé a Móricz-regények közé tartozik, amik nem 

illettek a szocialista oktatásügy Móricz-képébe. Grecsó Móricz-képe egy 

olyan íróé, aki egész karrierje során a nők és férfiak világát vizsgálta, azt, 

hogy mi történik, amikor ezek az ellentétes akaratok mozgásba lendül-

nek, szeretnek, megcsalnak, gyűlölnek, vágynak. 

Krisztián  mindössze  hétéves  volt,  amikor  az  első  fikcióját  papírra  ve-

tette. A Vuk című mesefilm egyik nem éppen ikonikus jelenetében két 

falevél  beszélget,  mielőtt  a  földre  hullana.  A  hétéves  wannabe  író  ezt   

a jelenetet gondolta tovább papíron. De hagyjuk most Vukot, Karakot 

és a simabőrűeket, kanyarodjunk vissza Móriczhoz! Az Isten háta mö-

gött főszereplője Veres Pálné, a tanító felesége, akit a faluban minden-

ki  szeretne  megszerezni  magának.  Krisztián  úgy  döntött,  az  ő  furcsa,  

feleségéhez mérten kisszerű tanító bőrébe bújik.  A metamorfózis sze-

rintünk tökéletes, még Móricz is elégedetten csettintene a szerep meg-

formálására.

A nők a 42 éves szerző életében is fontos szerepet játszanak, és legyen 

az kamaszkori barátnő vagy volt feleség, szinte minden egykori kapcso-

latával jó viszonyt ápol. A Megyek utánad című regénye a felnőttéválás 

folyamatát meséli el hét történetben, de az író cáfolja, hogy exek törté-

netét írta volna meg. Akkor fogott bele a regénybe, amikor hét éve meg-

ismerte  jelenlegi  feleségét,  így  a  könyv arról  is  szól,  mennyi  mindent,  

mennyi reflexet és beidegződést hozunk magunkkal az előző kapcsola-

tainkból. 

Minden  könyve  fontos  számára,  de  jelenleg  a  legújabb  gyerek,  azaz  

Vera  a  legnagyobb szerelem.  Ha a  dolgok jól  alakulnak,  spinoffot  fog  

írni hozzájuk, olyan történeteket, amelyek önmagukban is értékelhetők 

lesznek, és amelyek végül egy egész Vera-univerzumot fognak alkotni.  

Ezzel a regénnyel Krisztián sok mindent kockáztatott: egy csomó olyan 

dolgot vett bele, ami a kortárs irodalmi életben egy cseppet sem trendi. 

Itt egy nagy vallomás: Krisztián akkor van igazán, amikor ír.  Találko-

zásunk reggelén az  Élet  és  irodalomba írt  egy 5500 karakteres  tévék-

ritikát, ami ugyan nem egy kétperces munka, de nem is egy eposz. És 

mégis, milyen jó érzés, amikor az író elkapja a fonalat! – mondja ő. Az 

az érzés szenzációs. 

Krisztián a nagy hajtás, a regények, novellák, recenziók, kritikák és cik-

kek között megtanult pihenni is, elengedni a dolgokat, és olyankor bol-

dog is tud lenni. A boldogsághoz nem feltétlenül kell nagyobb társaság, 

nagyon jól  el  tud lenni  a  feleségével  kettesben.  És  ez  olyasmi,  ami  az  

általa kiválasztott regény alakjának, Veres Pál tanítónak nem jött össze. 

Talán ha Krisztián ezt is továbbgondolja, mint a Vukot, akár más véget 

is érhet a Veres tanító és felesége története. 

S
Stephen King is one of the most prolific contemporary writers, more 
proliferous even than Móricz was in his time (he probably didn’t break 
Jókai’s record though). King says “If you don’t have time to read, you 
don’t have the time to write”. Obviously, Krisztián Grecsó has the time 
for both. His novel Vera has just been published, and he found the time 
to talk about this landmark work too. Behind God’s Back has been his 
favourite book for a long time, despite the fact (or maybe due to it) 
that it’s among the Móricz novels that do not fit into the view of the 
socialist education system. Grecsó views Móricz as a writer who spent 
his  career  examining  the  world  of  men  and  women:  what  happens  
when these two opposing wills move, love, cheat, hate, or desire.

Krisztián was only seven when he wrote his first work of fiction. In one 
of the (not particularly iconic) scenes of the cartoon Vuk, the Little Fox, 
two leaves are having a chat before they fall to the ground. The seven-
year-old aspiring writer rewrote this scene. But forget Vuk, Karak, and 
the hunter for now and let’s  go back to Móricz.  The main character  
of Behind God’s Back is Mrs. Pál Veres, the teacher’s wife, and whom 
everyone in the village desires. Krisztián decided to command the role 
of the weird and plain teacher (compared to his wife). We believe that 
this metamorphosis is perfect, that even Móricz would snap his finger 
with satisfaction.

The  women  that  he  has  met  have  played  an  important  part  in  the  
42-year-old writer’s life, and, be it a teenage girlfriend or an ex-wife, 
he  has  a  good  relationship  with  them  all.  His  novel,  Following  You  
describes becoming an adult in seven stories, but the author denies 
that they are the stories of his exes. He began writing the book seven 
years ago when he met his current wife, and so the book is also about 
how we  carry  over  many  things,  reflexes,  and  habits  from our  past  
relationships.

All of his books are important to him, but naturally his biggest love at 
the moment is his newest child, Vera. If things go according to plan, 
he will write spin-offs, which he thinks will have value as standalone 
stories  but  in  the end the constellations  will  create  a  Vera  universe.  
Krisztián  has  risked  a  lot  with  this  novel;  it  contains  things  that  are  
not  the  least  bit  trendy  in  contemporary  literature.  Here  is  the  big  
confession: Krisztián only truly exists when he writes. On the morning 
of our meeting he was writing a 5500-character-long TV review for 
Hungarian  literary  journal  Life  and  Literature.  It  wasn’t  finished  in  2  
minutes, but it’s not an epic novel. “Still, what a great feeling it is, for 
a  writer  to  catch  the  flow”  said  Krisztián  “there  is  nothing  like  that  
feeling”. 

Krisztián has learnt to rest and let things go in between the whirlwind 
of novels, short stories, reviews, and articles; he is happy too in those 
times. He doesn’t need lots of people to find happiness either, he is 
more than happy to simply have time alone with his wife – something 
that his chosen character, Pál Veres, has never managed to do. Perhaps 
if Krisztián rewrote this too, as he did with Vuk, then the story of Pál 
and his wife could have a different ending. 

BEHIND GOD’S BACK
„Micsoda karikatúrája ez a világ, amiben élünk, 
a karikatúrának... Ez már a közönségesség. 
Az unalmas, egyszerű közönségesség...”

„What a parody of parodies this world we live in... 
now that is vulgarity. That boring, plain vulgarity...” 
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