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Tanácsok bringásoknak 1.

Kerékpárt 
a kerékpárboltból!

ÖrdÖgi TerveT forgaToTT fejében a „kék angyal”

Marlene Dietrich 
merényletet tervezett Hitler ellen

régebben ez a kijelentés értel-
metlennek tűnhetett: hol máshol 
lehetett egy minőségi kerékpárt 
beszerezni? Manapság viszont 
már úton-útfélen kerékpárt árul-
nak: kecsegtető ajánlatokkal 
bombáznak a hipermarketek, a 
sportáruházak vagy akár a kínai 
üzletek, barkácsboltok. Áraikkal 
a hagyományos kerékpárszak-
üzletek, műhelyek nem tudnak 
versenyezni, de nem is szabad, 
és a létjogosultságuk sem ve-
szett el…

Miért venne valaki valamit 
drágábban, ha egyszer a 
szórólapon ott virít a ha-

talmas kép és felirat: Összteleszkópos 
mountain bike 399,99 RON! A tör-
ténet nem ilyen egyszerű – a ke-
rékpár nem mosószer vagy spanyol 
narancs. Még ha pusztán ár/érték 
arányt számítunk, akkor sem való-
színű, hogy az áruházi bringa lesz a 
befutó.

Hogy miért „drágábbak” a szak-
üzletek? A kerékpárszaküzletek is 
ugyanott és ugyanazt vásárolhat-
nák, mint a hipermarketek, nagy-
kereskedésekben bármikor kapható 
filléres kerékpár, ilyeneket mégsem 
tartanak a szakboltban. A kisebb 
árrés lenne az ok? Nem igazán. Egy-
szerűen maguk alatt vágnák a fát. A 
kerékpárszaküzlettől tradicionáli-
san elvárható, hogy a náluk vásá-
rolt kerékpárt üzemkész állapotba 
hozzák, azt ki lehessen próbálni, ha 
gond lenne vele, akkor pedig vissza 

lehessen vinni beállításra, javításra. 
Egy éven belül a bolt köteles min-
dent megjavítani, ha csak nem a 
tulajdonos gondatlanságából kelet-
kezett a hiba.

Vegyük sorra a kötelezettsé-
geket! Egy „399,99 RON” típusú 
összteleszkópos mountain bike 
rendkívül silány alkatrészekkel ren-
delkezik, váltórendszere primitív 
és pontatlan, fékei hatástalanok, 
irányítása a veszélyesség határát 
súrolja. Ezt a kerékpárt pontosan, 
üzembiztosan képtelenség beállíta-
ni, a vásárló nem lesz elégedett az 
eredménnyel. Kipróbálja, és legfel-
jebb azt lehet mondani neki, hogy 
ennyi pénzért ennyi jár… Pár nap 
vagy hét múlva biztosan jelentkezik 
az első hiba, ami a silány anyagmi-
nőség miatt egyáltalán nem csoda. 
A szaküzlet műhelyében a szerelő 
megjavítja, rámegy egy csomó idő, 
ami talán már helyből elviszi a ke-
rékpáron nyert különbséget. Pedig 
ez még csak az első hiba volt, ami-
ből lesz még bőven az elkövetke-
zendő egy évben!

Egy átlagos áruházi kerékpár-
modell nagyobb mennyiségű el-
adása után az ügyfélszolgálatnál 
tömegek kígyóznának a visszaho-
zott portékával. Ezt a szaküzletek 
nem engedhetik meg maguknak. 
Az áruházak megengedhetik: ott 
a kerékpárt csak eladják (lehetőleg 
dobozban), a kedves vevő minden 
gondjával csak a kötelező, szerviz-
listában feltüntetett címek egyiké-
hez fordulhat. 

Marlene Dietrich merényletet ter-
vezett Hitler ellen. A „kék angyal” 
el akarta csábítani a „barna diktá-
tort”, hogy azután megölhesse őt 
– írta vasárnapi számában a Bild 
am Sonntag az 1992-ben elhunyt 
világhírű német színésznő és éne-
kesnő hollywoodi életrajzírójára 
hivatkozva.

A krónikák mindeddig 42, 
a náci vezér elleni merény-
letkísérletet, illetve tervet 

jegyeztek fel, a mostani – amelyről 
Charlotte Chandler a Dietrichről írt, 
a napokban megjelent életrajzi köny-
vében számolt be – immár a 43-ik. 
Erről mindeddig senki nem tudott, 
Chandler a könyvhöz szükséges ku-
tatások során bukkant rá a filmbe illő 
tervről szóló dokumentumokra.

Marlene Dietrich 1930-ban 
– három évvel azelőtt, hogy Hit-
ler birodalmi kancellár lett – a 
Heinrich Mann regénye alapján 
készült, A kék angyal című filmben 
Lola szerepében vált egy csapásra 
világsztárrá. Nem sokkal később 
felfedezőjével, Josef von Sternberg 
rendezővel Hol lywoodba utazott, 
és ott az elkövetkező években szá-

mos világhírű rendező keze alatt jó 
néhány filmben játszott.

Nem sokkal a nácik hatalomra 
kerülése után Hitler propaganda-
minisztere, Joseph Goebbels pénzt 
és hírnevet ígérve megpróbálta 
hazacsábítani a náci diktátor által 
csodált színésznőt, aki – több kol-
légájától eltérően – ellenállt a „bar-
na diktátor” hívásának.

Pontosabban – mint Charlotte 
Chandler mostani életrajzi könyvéből 
kitűnt – a harmincas évek második fe-
létől a hazatérésre mégiscsak egyfajta, 
sajátosan „dietrichi” forgatókönyvet 
tervezett. Az életrajzíró ezt az ameri-
kai állampolgárságot felvett színésznő 
egyik szeretője, az ugyancsak színész 
és 2000-ben elhunyt ifjabb Douglas 
Fairbanks egyik leveléből tudta meg.

Fairbanks elmondása szerint 
Mar lene Dietrich „ördögi” tervet for-
gatott fejében arra, hogy a diktátort 
eltegye láb alól. Ezért azt tervelte ki, 
hogy látszólag mégis enged Goebbels 
arra vonatkozó ajánlatának, hogy 
karrierjét a harmadik birodalomban 
folytassa. Elhatározta ugyanakkor, 
hogy egyetlen „komoly” feltételt tá-
maszt, konkrétan azt, hogy találkoz-
hasson Hitlerrel. A többit a színész-

nő a következő szavakkal mondta el 
Fairbanksnek: „Elhitetem vele, hogy 
őrülten szerelmes vagyok belé.” És 
arra is kész lett volna, hogy egészen 
a hálószobáig eljussanak. A „gyilkos 
fegyvert” pedig egy mérgezett hajtű 
jelentette volna.

A hazatérésre végül kellő esély 
híján mégsem kerülhetett sor, pe-
dig Marlene – mint Fairbanks ára-
dozott – rendkívül bátor nő volt. 
„Meggyőződésem, hogy a terv 
végrehajtása érdekében életét is 
feláldozta volna” – fogalmazott a 
színész.

Dietrich bátorságára utal, hogy 
a háborúban több alkalommal is 
kockáztatta életét. Énekesnőként 
többször is az amerikai katonáknak 
tartott előadásokat, a lehető legköze-
lebb a frontvonalhoz. „Gyakrabban 
volt a fronton, mint Eisenhower tá-
bornok” – nyilatkozta róla Billy 
Wilder rendező, aki 1957-ben 
A vád tanúja című filmjét Marlene 
Dietrichhel a főszerepben forgatta. 
És Wilder szerint Dietrich egyszer 
arról beszélt neki, hogy ha Eva Braun 
helyett ő lehetett volna az „idióta 
tapétázó” mellett, sok minden más-
ként alakulhatott volna.

Az utolsó vacsora nem nagycsü-
törtökön, hanem szerdán lehetett 
– állítja egy brit tudós. Ha feltevé-
se helytálló, az is beigazolódhat, 
hogy Jézus letartóztatása, kihall-
gatása és elítélése nem egyetlen 
éjszaka leforgása alatt történt 
meg, hanem valamivel hosszabb 
időt vett igénybe.

Colin Humphreys, a Camb-
ridge-i Egyetem professzora, 
aki csillagászati adatok, ősi 

szövegek – beleértve a holt-tengeri 
tekercsek elemzését – és az ősi zsidó 
kalendárium segítségével próbálta 
meghatározni Jézus utolsó napja-
inak időrendiségét. Elméletét The 
Mystery of the Last Supper (Az utolsó 

vacsora rejtélye) című könyvében vá-
zolta fel.

A brit tudósnak – amennyiben 
elmélete megerősítést nyer – sike-
rült megoldania a bibliakutatók által 
az Újszövetség „legbonyolultabb” 
problémájának nevezett kérdést, ne-
vezetesen azt, hogy míg Máté, Márk 
és Lukács evangéliumában az utolsó 
vacsora egybeesett a zsidó húsvét, a 
pészah beköszöntével, János apostol 
szerint Jézust egy nappal az ünnep 
előtt ítélték el és feszítették keresztre.

Mint Colin Humphreys rámu-
tat, az ellentmondást az okozza, 
hogy a későbbi kutatók nem értet-
ték, értik a Kr. u. I. évszázad életét. 
A professzor szerint Máté, Márk és 
Lukács más naptárat használt, mint 

János: Kr. u. 33-ban, amikor már 
széles körben elterjedt a holdnaptár, 
némely csoportok még alkalmazhat-
ták az ősi, a babiloni fogság idejéből 
származó zsidó kalendáriumot, és 
Jézus tanítványaival e szerint ülhette 
meg az ünnepet.

Amennyiben az utolsó vacsora a 
feltételezettnél egy nappal korábban 
volt, ez megmagyarázhatná az újszö-
vetségi szövegek másik ellentmondá-
sát is: hogy lehetett annyi eseményt 
a „csütörtök” esti lakoma és Jézus 
nagypénteki keresztre feszítése közé 
besűríteni. Ez azt jelentené, hogy 
Jézus letartóztatása, kihallgatása és 
elítélése nem egyetlen éjszaka lefor-
gása alatt történt meg, hanem vala-
mivel hosszabb időt vett igénybe.

Bevásárlóközpontban kínált akciós kerékpár. Híg a leve

RovAtunk tÁMogAtóJA:

Túl sok TÖrTénT egy éjszaka alaTT

Szerdán volt az utolsó vacsora?


