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A showman megint  itt  járt köz-
tünk,  mint  egy  évvel  ezelõtt, 
és megtudtuk  tõle, hogy ugyan 
nem féli a halált, de azért rend-
szeresen  kivizsgáltatja  magát. 
Hátha…  Szerencsére  most  kéz-
nél volt egy doktor, dr. Aradszki 
András  alpolgármester  sze-
mélyében, aki az elõadás végén 
meg  is  látogatta  a  mûvészt  –  a 
színpadon. Igaz, a Fidesz-KDNP 
országgyûlési  képviselõjelöltje 
nem  orvos,  hanem  jogi  doktor, 
de  soha  nem  lehet  tudni,  még 
arra  is  szüksége  lehet  egyszer 
a  szabadszájú  tévés  személyi-
ségnek… 

Egy  egészségtõl  kicsattanó 
(képzelt)  beteg  látogatására 
ment  tehát  több  száz  ember 
a  Szepes  Gyula  Mûvelõdési 
Központba  múlt  pénteken,  és 
a  jó  hangulatú  „rendelésen” 
sok  mindent  megtudhattunk 
az  ország  egyik  legnépszerûbb 
emberérõl. Például azt, hogy az 

urológiát  semmi  pénzért  nem 
hagyná  ki  évente  legalább  egy-
szer,  de  a  laborvizsgálatokat 
sem, minimum kétszer. 

–  Én  nem  félem  a  halált  – 
hadarta  –,  de  évente  kétszer 
elmegyek  egészségügyi  vizsgá-
latra. Soha nem lehet tudni…

Aztán  néha  túl  plasztikusan 
is  érzékeltette  az  ott  tapasztal-
takat,  sõt,  mások  nyavalyájáról 
is beszámolt kis kommentárok-
kal  fûszerezve,  imígyen:  „Mire 
a guminõt felfújja, már fullad…” 
„A pajszer harcoskodik…” (Nos, 
csupán a rend kedvéért: ez az a 
szerszám, amit nemcsak a mun-
kások,  hanem  az  értelmiségi 
férfiak is mindig magukkal hor-
danak,  s  bevetéskor  személyre 
szabottan változtatja méretét.) 

Fábry  a  sok-sok  orvosi  eset 
után  azért,  némileg  váratlanul, 
hirtelen  megnyugtatja  a  hallga-
tóságot:

–  Ennél  gusztustalanabbat 
már nem mondok, de aki most 
nem  áll  fel,  beavatódott.  Merre 
támadjunk  tovább?  –  s  szinte 
meg  se  várva  a  választ,  elindí-
tott  egy  újabb  gondolatfolya-
mot. Ugyanis mindenrõl eszébe 
jut valami és már löki is a szöve-
get,  nem  ritkán  zaftosan,  nyer-
sen,  mégis  élvezetesen,  együtt 
élve  a  közönséggel.  Ami  nem 
jön be, azt nem erõlteti tovább, 
ami  nagyon  bejön,  ott  rátesz 
még egy lapáttal. Igazi profi, aki 
karmesternek  is  mesteri.  Volt, 
amikor tetszésnyilvánításra ösz-
tönzött  bennünket,  ha  véletle-
nül nem esett le a húsz filléres, 
valahogy így: 

–  Na,  ide  tegyenek  egy 
tapsot.

Dr. Aradszki András meglepte a showmant a színpadon

„Anyám jó volt visszafordulós kérdésekbõl”
Kevés ember van ma Magyarországon – persze a politi-
kusokon kívül – aki annyit tud beszélni a semmirõl és a 
hétköznapi dolgokról, mint Fábry Sándor. A különbség 
„kettõjük” között csak annyi, hogy az õ üres (?) beszé-
dein jókat derülünk, még el is gondolkodhatunk rajtuk, 
míg a politikusokén inkább csak bosszankodunk. 

S mi  odatettük.  A szüleirõl  is 
sok  mindent  megtudtunk,  pél-
dául  az  édesanyjáról  azt,  hogy 
valószínûleg  róla  mintázták 
meg  az  amerikai  híres  nyomo-
zó,  Colombo  karakterét,  mert: 
„Anyám  nagyon  jó  volt  vissza-
fordulós kérdésben”, az édesap-
ja pedig így fenyegette meg egy-
szer: „Kisfiam, ha nem tanulsz, 
beadlak az egyetemre.”

Az  egyszemélyes  dumagép 
egyedi  és  megismételhetetlen, 
kár,  hogy  most  nem  politizált 
Érden, pedig kíváncsiak lettünk 
volna  „évértékelõ”  véleményé-
re  a  választások  évadjában… 
Lehet  persze  másként  is  poli-
tizálni,  mûsora  végén  meglá-
togatta  õt  a  színpadon  a  már 
említett  érdi  doktor,  Aradszki 

András,  és  ajándékot  adott  a 
kedves  vendégnek.  Többek 
között bort és szegedi paprikát. 
Láthatóan  örült  az  ajándéknak 
a showman.

  –  Nagyon  jól  szórakoztunk 
Fábry Sándor  remek  mûsorán, 
máskor  is  szívesen  látjuk  váro-
sunkban  –  mondta  az  alpolgár-
mester,  a  kedves  vendég  pedig 
megígérte,  hogy  visszajön. 
Valóban visszajáró õ, akitõl csak 
annyit  kérdeztem  az  elõadás 
végén:  Mennyire  politizálhat 
egy mûvész?

  –  Miért  ne  politizálhatna? 
Bármennyit!  Miért  hallgatnánk 
el a visszásságokat? – kérdezett 
vissza. – Egyébként meg a kény-
szer visz rá bennünket…

  Temesi László

Dr. Aradszki András alpolgármester köszöntötte a színpadon Fábry Sándort

Fábry: Na, ide tegyenek egy tapsot
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