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SZÜLETÉSNAPI UTAZÁS 
AMERIKÁTÓL ERDÉLYEN 

ÁT ŐRBOTTYÁNIG

AGY FERÓ A HETVENES ÉVEKBEN TŰNT 
FEL, AZÓTA HETVENNÉL SOKKAL TÖBB EM-
LÉKEZETES DALT KÖSZÖNHETÜNK NEKI. 

Évente ma is közel hetven koncertet ad a Beatricével. Felkap-
tuk a fejünket, hogy a minap már a hetvenedik születésnap-
ját ünnepelte! Stílszerű volna ez alkalomból hetven kérdést 
feltenni neki, de ettől azért megkíméljük. Így, élete kéthar-
madánál egy (babos)kendőzetlen interjúval köszöntjük!

N

» SZÖVEG: SZÁSZ ADRIÁN » FOTÓ: TISCHLER ZOLTÁN, LÉVAY MÁTÉ (SAJTÓFOTÓK)
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STYLIST: PAKSI ÉVA

SMINK: LAKATOS LAURA

RUHÁZAT: VAN GRAAF ÁRKÁD

CIPŐ: HUMANIC

ÖLTÖZTETŐ: BÍRÓ BARBARA

KÖSZÖNET A HELYSZÍNÉRT 
A LA PAMPA STEAKHOUSE-NAK! 

BUDAPEST, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 21.
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CÍMLAPSZTORI

MINDENKINEK JOGÁBAN 
ÁLL…
– Jól sejtjük, hogy mindig lázadó vol-
tál, vagy tévedünk?
– Sosem éreztem reggel felkelve, hogy 
lázadnom kellene a világ ellen. Bátran 
kimondtam, amit gondoltam, és in-
kább a világ lázadt fel a véleményem 
ellen… Vagy csak nem értette azt. De 
nem vagyok nyugtalan természet. A 
Nyolc óra munka sem lázadásból szü-
letett, inkább egy számon kérő nóta. 
Rákérdez, hogy amit ígértek, az miért 
nem valósult meg?
– Máshogy kérdezem: békében vagy 
a világgal?
– Azóta igen, hogy megértettem: min-
denkinek jogában áll hülyének lenni. 
Már azt is tolerálom, ha valaki engem 
támad a hülyeségével. Az a dolga, hogy 
okosabbnak érezze magát; nem baj, ha 
egy embernek van önbizalma. Persze 
ha hülye és úgy van önbizalma, az ká-
ros lehet a világra.

– A népszerűséget hogyan élted, éled 
meg?
– Eleinte örültem neki… és most is örü-
lök! (nevet) Amikor kezdtek megismer-
ni az utcán a rockerek, arra gondol-
tam, már nem éltem hiába… Aztán az 
X-Faktorban eltöltött három év meg-
triplázta az ismertségemet. Ez nem is 
népszerűség, inkább úgy fogalmaznék: 
az elutasítottságom csökkent. És ez ta-
lán még fontosabb mutatója az emberi 
mibenlétnek!
– Az X-Faktorra hogyan reagáltak az 
ősrajongóid?
– Sokan bíráltak azért, hogy elvállal-
tam, aztán lenyugodtak, mert észrevet-
ték: a show-ban is Feró maradtam, nem 
váltam szereplővé. Morogtak, hogy el-
adtam magam, de hát az életben min-
den pénzbe kerül, kivéve… sőt! Még a 
szerelem is. (nevet) A zenésznek lépést 
kell tartani a technikával, ami nem két 
fillér, a háromgyerekes apa pedig enni 
kell, hogy adjon az otthoniaknak.

TENGERENTÚL
– Hasonló kritika, egy barátom 
szokta emlegetni: azok után, hogy 
gúnyosan Amerika hamburgeréről 
énekeltél, látott falatozni egy gyors-
étteremben…
– Nagy hamburgerzabáló vagyok! A 
baj ott kezdődik, amikor kötelezővé 
válik megenni. Ha az amerikai élet-
stílus belopódzik a magyar érzésvi-
lágba, az embernek már vannak ellen-
vetései. A hamburger itt megtestesít 
valamit, képviseli például a multikat. 
Ha a megkeresett pénzemet nem egy 
magyar disznóvágó hentesnek adom, 
hanem egy külföldinek, akkor nem 
tudom, az mit csinál vele: elviszi vagy 
befekteti? De ezek csak kérdések, 
mert én is járok plázákba. Sőt hogy 
megvédjem a legismertebb gyorsét-
termet: abban nem lehet csalódni. 
Ha szereted, ott mindig megkapod a 
megszokott minőséget. Ha viszont egy 
kocsmában eszel egy jó pacalt, az le-

het, hogy legközelebb ugyanott már 
nem olyan jó, mert mondjuk kicseré-
lődött a séf.
– Jártál az USA-ban. Milyennek ta-
láltad?
– New York az egyik kedvenc városom 
lett! Ami nem azt jelenti, hogy tud-
nék ott lakni. A másik kedvencem Bu-
dapest, bár lakni ott se nagyon lehet. 
(nevet) De Budapesten tudnék élni, 
New Yorkban nem. Viszont imádtam 
ott csavarogni, odamenni az utcán egy 
„fekához”, és kérni tőle egy hot-dogot. 
A világon csak ők csinálják úgy, azt 
az eredetit, pirított hagymával! Per-
sze, amikor egy kocsiban ülve odalép 
hozzám két másik, az egyik betöri az 
ablakot és benyúl a feleségem táskájá-
ért, akkor azért hadd legyek egy picit 
nyűgös…
– Hoppá! Ez hol történt?
– Miamiban. A térkép alapján lerö-
vidítettem az utat az autópályáig – 
eszembe sem jutott, hova tévedünk 

így be! Mindenki elkanyarodott bal-
ra, én tovább egyenesen… a gettóba. 
Afroamerikaiak laktak ott „zömében”, 
vagyis senki más. Csodálkozva néztem 
a városrészt, a lerobbant autókat az út 
szélén, a kocsmák előtt álló arcok pe-
dig engem bámultak. Egy darabig azt 
hittem, megismernek, hogy én vagyok 
a Nagy Feró… De a bérelt kocsit figyel-
ték, mert rájöttek, hogy turista va-
gyok, és nem értették: hogyan meré-
szeltem oda bemenni? Már láttam az 
autópályát, amikor pirosat kaptunk. 
Ketten odajöttek, az egyik a kocsim elé 
állt, a másik elindult hátrafelé. Egy-
szer csak hatalmas durranás: betörte 
az ablakot, és kiemelte a feleségem tás-
káját. Menekülni nem tudtunk, mert 
előttünk állt a másik. Aztán szeren-
csére elmentek. Szóltunk a rendőrség-
nek, de csak annyit közöltek: örüljünk, 
hogy élve megúsztuk…
– Miaminak pedig nincs rossz híre.
– Ezen kívül csupa jó élményem volt! 
Sok a spanyolajkú, akik ugyanolyan 
rosszul beszélik az angolt, mint én, 
vagyis tudtunk kommunikálni. Mi-
után megszólaltam egy üzletben, 
mindig hátraszóltak valakinek, hogy 
„José, itt egy turista, aki nem tud spa-
nyolul és az angolt is töri, ki a f.sz ez, 
beszélj vele!” De miután bezár min-
den, este a főutcán inkább ne sétálj. 
Rengeteg csöves kerül elő, a boltok elé 
olyan vastag vasrácsot húznak, ami-
lyet még nem láttál! Az előbb még egy 
belvárosban sétáltál világmárkás üzle-
tekkel, de egyszer csak olyanok jönnek 
szembe veled, akiknél nincsen pénz. 
Nálam se sok persze, de hozzájuk ké-
pest gazdag vagyok…

LÚZEREK KÖZT AZ ELSŐ?
– Amerikából vissza a jelképekhez: 
nemcsak a hamburgert használtad 
ily módon, hanem már 1990 előtt is 
egy csomó mindent megénekeltél a 
sorok között.
– Mert nem bírtam a mellébeszélést! 
Nem lehetett írni a szegényekről, csak 
„hátrányos helyzetűek” voltak. Ha mégis 
szegényekről írtam, rendőrségi ügy lett 
belőle, mondván megkérdőjeleztem a 
szocializmust. De ha a rendőr pofán vá-
gott, nem mondhattam, hogy elnézést, 
többet nem írok ilyet, mert csak egy lé-
tező problémára hívtam fel a figyelmet.
– A legtöbben a Nyolc óra munkát 
meg a Boldog szép napokat ismerik 
a Beatricétől, de neked biztosan van-
nak más személyes kedvenceid.

A CSALÁD

Felesége, Ágnes kozmeti-
kus. („Nincs köze a pályá-
hoz, néha énekel, de akkor 
rászólunk. Vagy füldugót 
teszünk be.”)

Fiai: Hunor Attila a Beatrice 
dobosa, Botond a zenekar 
mindenes szervezője.

Első házasságából született 
lánya, Gabriella fitneszmo-
dell és énekesnő. („Azzal, 
hogy modell, nem értek 
egyet, mert éheznie kell 
érte!”)
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BIM WORKS
THE WAY

SZAKTERÜLETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

A Siemens integrált Parasolid modellezőjével, az új objektum navigátorral, 
és tucatnyi más új funkcióval az Allplan 2016 az építész és statikus tervezői 
munka optimális eszköze. A sikerek új dimenziója nyílik meg – BIM filozófia 
a gyakorlatban.

\ BIM projektek teljes támogatása
\ Tökéletes precizitás a 3D modellezésben
\ Komplex építmények egyszerű kezelése

PRÓBÁLD KI:
ITT AZ ÚJ ALLPLAN 2016

30 napig ingyenesen tesztelhető
www.allplan.com/2016

Kérdéseidre válaszolunk 
írj: info@nemetschek.hu 

ALLPLAN_2016_hun.indd   1 2015.11.18.   20:58:00

CÍMLAPSZTORI

– Az említett két dallal törtünk be a 
mainstreambe, ami fontos volt, külön-
ben elmúlt volna a zenekar, mint anno 
a Bizottság. Nehéz kérdés, de a Bikini-
nek írt Mielőtt elmegyek, a Pokolgép-
nek írt Ítélet helyett, a sajátjaink közül 
a XX. század és az Európai vízió is nagy 
kedvencem. Vagy az Európa szvit, ami 
1981-ben született, és amikor nemrég a 
kezembe került, rájöttem: Jézusom, hát 
már akkor megírtam azt az egész konf-
liktushelyzetet, ami most van!
– Manapság is motoszkálnak benned 
dalok?
– Magamnak írok, másnak nem annyi-
ra. Úgy nem is szeretek, hogy na, majd 
ez jó lesz neki! Meg úgy sem, hogy ezt 
majd a közönség biztos szeretni fogja. 
Írok magamnak, és ha megszeretik, az 
szuper! Ha nem játssza a rádió, úgysem 
ismerik meg. A Boldog szép napok sem 

működött évekig, aztán megtáltosodott. 
Ha a média minden nap játszik valamit, 
az akkor is népszerű lesz, ha nem jó.
– Készül új Ricse-lemez?
– Dolgozunk rajta! Egy éven belül elké-
szülhet, munkacíme is van: A lúzerek 
közt te vagy az első… Műfaja nincs, nem 
akarom, hogy legyen. Az a fontos, hogy 
olyan dalokat szerezzünk, amelyeket 
egyenként is a magunkénak érzünk. Leg-
feljebb k.rvára eklektikus lesz a lemez!

JAGGER, STREISAND,
D. NAGY LAJOS
– A Beatricét amúgy rock-zenekar-
nak, magadat rockernek tartod?
– A pop-rock különbség szerintem nem 
azon múlik, hogy a gitár torz vagy nem. 
Szoktam viccelődni, hogy tulajdonkép-
pen mi is popzenekar vagyunk, mert a 
Rolling Stonestól a Satisfaction példá-

ul rockzene? Ami nagyon sikeres, az 
már inkább pop. Megváltozik a súlya. 
Én sem szeretnék beleragadni valami 
mondvacsinált rockba, mert még meg-
kötnének a műfaj keretei. A legfon-
tosabb, hogy legyen egy kicsit kihívó, 
provokatív a produkció! Hosszú távon 
viszont bármelyik műfaj, amelyik nem 
szövetkezik a rockkal, halálra van ítélve.
– Énekes, dalszerző, művész, celeb. 
Ezt mind mondhatjuk rád… 
– Valóban forgolódom a celebvilágban 
is, de csak, hogy jó irányba megváltoz-
tassam! (nevet) Az pedig, hogy énekes 
mit jelent? Ha valaki jól énekel, az lóf.sz. 
Figyelnek rád az emberek? Egyéniség 
vagy? Van varázsod? Ha nincs, énekel-
hetsz úgy is, mint Barbra Streisand! 
Ha olyasmit akarunk hallani, meghív-
juk inkább Barbra Streisandot, mert ő 
az eredeti.

NEM SZERETNÉK BELERAGADNI VALAMI 
mondvacsinált rockba, mert még megkötnének a műfaj keretei. 

A legfontosabb, hogy legyen egy kicsit kihívó, provokatív 
a produkció! Hosszú távon viszont bármelyik műfaj, amelyik 

nem szövetkezik a rockkal, halálra van ítélve.
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VÁGÁNY-ÚT Kft. 
Székhely: 8782 Tilaj, Szabadság utca 31.
Telephely: 9531 Mersevát, Dózsa György utca 46.
Fax: 06-95/779-443
E-mail: vaganyut@cellkabel.hu

Cégünk 2007-ben kezdte meg működését. Vállalkozásunk megalapí-
tásának elsődleges célja az volt, hogy a lehetséges megrendelők felé 
olyan vállalkozási formát mutassunk be, amelyik alapvetően a minőségi 
munkára, a korrekt üzleti kapcsolatokra és a megbízhatóságra, vala-
mint a piacon való hosszú távú megmaradásra fekteti a hangsúlyt.

A piaci bővülés a bevételek növekedését eredményezi, mely lehetővé 
teszi az eszközállomány folyamatos fejlesztését és a szakembergárda 
létszámának növelését.

Társaságunk fő tevékenységei:
• Vasútépítési feladatok projektvezetése
• Vasútépítő gépek kölcsönzése
• Új vasúti pályák építése
• Meglévő vasúti pályák felügyelete
• Régi vágányok, kitérők javítása, fenntartása, megújítása
• Meglévő vasúti vágányok bontása
• Szintbeli közúti - vasúti kereszteződések építése, felújítása
• Útépítés
• Mélyépítés jellegű feladatok elvégzése

Eszközpark
A vállalkozás jelenleg a tevékenységéhez szükséges legkorszerűbb 
vasúti kisgépekkel és eszközökkel rendelkezik, melyet saját telep-
helyen tárolunk.

A legfontosabb felépítményi anyagokból raktárkészlettel is rendel-
kezünk.

Az eszközök, építőanyagok és a munkatársak szállítását korszerű  
személygépkocsikkal és platós kisteherautókkal tudjuk biztosítani.  
Ez a mobilitás teszi lehetővé, hogy az ország egész területén szak-
tudásunk legjavát nyújthassuk.

CÍMLAPSZTORI

– Évtizedek óta fedezel fel tehetsége-
ket. Ez a fajta „gondoskodás” tudatos 
a részedről?
– Ez belső kényszer nálam. Aki nem 
tartja fontosnak, hogy a saját utánpót-
lásáról gondoskodjon, az valószínűleg 
fél, hogy a tehetségek jobbak lesznek 
nála. Ez egy kihívás is. Ha látok vala-
kit, aki olyat csinál, amit én nem tudok, 
vagy nem merek, akkor segítem őt a pá-
lyán, mert az felhajtóerőként hat rám is! 
Fontos, hogy legyen konkurencia, ezért 
nem kiirtani kell a tehetségeket, hanem 
támogatni. A Republic zenekar vagy a 
D. Nagy Lajos-féle Bikini például beelő-
zött, pedig ott voltam az indulásuknál, 
de boldogsággal tölt el, hogy lett belő-
lük valaki!

HA HETVEN, AKKOR 
HETVEN!
– Mondok két helyszínt, mert érde-
kel, melyik mit jelent neked. Az egyik 
Erdély.
– A hazám. Nem a második hazám, ha-
nem a hazám. A hazám persze Budapest 
és Zala megye is, ahol születtem. „Nej-
lonszékely” vagyok, hiszen már Magyar-
országon születtem, de büszkeséggel tölt 
el az erdélyi származásom! Ha átme-
gyek, öt perc alatt otthon leszek közöt-
tük. Olyan gondolatokat hallok, amilye-
neket utoljára anyámtól meg apámtól. 
Ilyenkor rádöbbenek: azért is lettem 
ilyen szókimondó, „lehetetlen” alak, 
mert a génjeimben hordom Erdélyt.
– A másik Őrbottyán.

– Kényszerből kerültem ide húsz éve, 
mert nem volt annyi pénzem, hogy Óbu-
dán építkezzek, ahol szerettem volna. 
De Isten talán jobban tudta, mit akarok, 
mint én magam. Jó itt lakni, sok bará-
tot szereztem! Egy hatszáz négyszögöles 
telken másként gondolsz a világra, mint 
egy lakótelepen, hatvan négyzetméte-
ren. Mondjuk, a mai napig nosztalgiám 
van, ha elmegyek egy lakótelep mellett, 
hogy de jó volt ott lakni! Ami persze 
nem igaz, nekem mégis úgy tűnik…
– Őrbottyánban is te vagy a Nagy 
Feró, vagy ott csak egy helyi lakos a 
sok közül?
– Mindenhol Nagy Feró vagyok, de 
például akikkel focizni járok, azoknak 
nem az számít, hogy itt a Feró, mert na 
és akkor mi van? Az érdekli őket, rú-
gom-e a gólt, vagy nem rúgom!
– Mikor volt jobb Ferónak lenni: a het-
venes években, vagy hetvenévesen?
– Nyilván fiatalon, de nem panaszko-
dom, mert nem érzem magam öregnek. 
Borzasztó dolog, hogy az Úristen egy 
gyorsan öregedő testbe rakja azt a fia-
tal, csodálatos elmét, ami vagyok (ne-
vet), de hozzá lehet szokni! Úgy is fogal-
mazhatnék: nem kellemetlen.
– Hogyan ünnepeltél?
– Én nem rendeztem semmit, de a ba-
rátaim úton-útfélen megünnepeltek. A 
tévéstáb, a falubeli ismerősök, sőt még 
a koncerten is kaptam tortát! Az embe-
rek hálaistennek figyeltek erre, én meg 
jól elvoltam velük. Gondoltam, ha het-
ven, akkor hetven, most már mindegy…

FERÓSÁGOK

A SZOCIALIZMUSRÓL
„Ha azt mondták, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, 
miért tetszettek elvenni az útlevelemet?” 

AZ IGAZSÁGRÓL
„Tévedés, hogy van igazság. Van jog és törvény, meg van az, 
amit mi igazságnak érzünk.”

A NYUGATRÓL
„Az USA-ban van az afroamerikai, én meg vagyok a caucasian. 
De hát én európai vagyok, nem kaukázusi!”

A POPRÓL ÉS A RAPRŐL
„A popzene nem szól semmiről, csak nagyjából rímel. A rap már 
egy komolyabb műfaj.”

A ROCKRÓL
„Nincsenek határai! A rock a korlátlan szabadságot adja. 
Nem a külsőségeken múlik, nem azon, hogy kin van a legtöbb 
szegecs. Ez egy életforma.”
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