
Szia Miska, 
 

Sajnálom, hogy a Papnövelde u. 2-ben kölcsönösen gyümölcsözőnek indult barátságunknak 

úgy tűnik csúfos vége lesz. 

 

Igen, ez már csak valami "cirkusz", mert rég nem arról szól a dolog, amit együtt kezdtünk. 

Nem a közös célokról, nem arról, hogy belakunk egy többet érdemelt teret sokak örömére, 

egymásra figyelve, finoman és a másik lelkébe gázolás nélkül javítgatjuk közös dolgainkat. 

 

Sajnálom, hogy sok-sok próbálkozás ellenére nem voltál hajlandó megérteni, hogy nem 

"bolhapiacot" szerettünk volna szép klasszicista házunk árkádja alatt látni, hanem egy 

mindnyájunk által vállalható, az épület stílusához illő, valamilyen tematikával rendelkező, 

egységes kiállítóteret. 

 

Sajnálom, hogy "a kevesebb több" elvet sem Vadász Gyurkától, sem tőlem, sem mástól nem 

fogadtad el. 

 

Sajnálom, hogy nem vetted észre, hogy milyen jó lehetőséget kaptál arra, hogy egy új Lapu 

Miskát ismerjen meg a szakmád, aki képes túllépni önmagán, aki megértve a hely szellemét, 

azzal konzisztens kiállítást képes létrehozni. 

 

Sajnálom, hogy nem vetted komolyan, hogy ebben a házban van egy csomó jogász, akik nem 

mennek el fütyörészve ezer sebből vérző, kétes dokumentumok mellett. 

 

Sajnálom, hogy nem voltál nyitott a negatív véleményekre, mert tanulhattál volna belőlük. Az 

emberek jóindulatúak, és elmarasztaló bejegyzéseket általában nem írnak a 

vendégkönyvekbe. Sajnos még a közmeghallgatáson elhangzottakra sem reagáltál érdemben. 

 

Sajnálom, hogy nem veszed észre, hogy az idő lassan eljár felettünk, és a fiatalokat nem 

lenéznünk kell, hanem tanulni tőlük, mit ad Isten, megtiszteltetésnek venni, hogy mi 

verhetjük a szöget oda, ahová ők kérik. Az alázat nem megalázó, nagyon is bátor viselkedés. 

 

Sajnálom, hogy az egyre inkább kőkobakira forduló viselkedésnek minden bizonnyal csak 

vesztesei lesznek. 

 

A jövőt Miska, a békét szerető emberek, békében építik.  

 

Alternatíva persze itt is van, de az nem az én utam. Lehet politikusokkal, obsitos 

ezredesekkel, fűvel-fával hencegni, fenyegetőzni, mögéjük bújni, de egy kicsit "snassz", ha 

csak ennyit tudunk felmutatni. Remélem Misi, ennél azért lesz jobb ötleted! 

 

Nem túl lelkesen, vagy inkább aggódva várom a fejleményeket, és örök optimistaként egy 

mákszemnyi reménnyel üdvözöllek: J. Attila 

 

 

U.i.: Ezt a levelet Neked szántam, de talán van értelme mint az Új Nemzeti Szalon 

elnökhelyettese először és utoljára (mert természetesen lemondok) elmondani másoknak is a 

véleményemet.   

 

http://ujnesz.hu/vadasz-gyorgynel/

