Martha, a börtönviselt bálvány

Martha Stewart nevét nemcsak Magyarországon, de Európában is alig ismerik. Ellenben az
Egyesült Államokban mindenki tudja a sztoriját, még a férfiak is. Egyszerre testesíti meg az
amerikai álmot és a dolgozó nő karrierjét: nincstelen bevándorlóként a semmiből építette fel
birodalmát és lett multimilliomos, híres, népszerű és közismert.
Névjegy
Martha Helen Kostyra 1941-ben, egy ötgyermekes lengyel családban született, a New York
melletti Jersey City-ben.
Kitűnő tanuló volt, a New York-i Barnard College részleges ösztöndíját elnyerve jutott
egyetemre. A hiányzó pénzt modellként kereste meg, majd a második évfolyam elvégzése
után hozzáment a joghallgató Andrew Stewart-hoz. Művészettörténetet, építészettörténelmet tanult, és továbbra is modellkedett, illetve tévéreklámokban szerepelt. Ezzel
lánya születésekor, 24 évesen hagyott fel, és két évvel később apósa segítségével tőzsdei
ügynök lett. Kis idő elteltével, 1973-ban a connecticuti Westport-ban megvettek egy közel
200 éves farmot, amely ma is Martha (egyik) otthona. Újjáépítették a házat, majd Martha
partikhoz kezdett el főzni. Az üzlet tíz évvel később már évi egymillió dollárt hozott a
konyhára. Közben a The New York Timesba írt életviteli cikkeket, és 1982-ben kiadta első
könyvét, mely rögtön óriási siker lett.
Ezután „egyszemélyes vállalatként” sorra gyártotta a videókat, CD-ket, és a könyveket írt az
előételektől a karácsonyi készülődésig minden lehetséges házvezetési témáról. Folyóirata, a
Martha Stewart Living 1,3 milliós példányszámot ért el. 1993-ban indult, több adón is
látható, ma is népszerű szakácsműsora. Martha Stewart Living Omnimedia (MSO) nevű
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cégét bevezette a New York-i tőzsdére, s a tőzsdetanács tagja lett. Házassága ráment a
karrierre, de ez sem törte meg népszerűségét.
Vagyonát egymilliárd dollárra becsülik, s a K-Mart áruházlánccal kötött szerződése alapján
minden nagyobb településen kaphatók az „MSE” – Martha Stewart Everyday (Mindennap) –
márkájú termékek. 2001-ben a Ladies Home Journal magazin a harmadik legbefolyásosabb
amerikai hölgynek választotta.
A büntetés
Ami ezután Marthával történt, olyan mintha egy olcsó, milliomosokról szóló regényből
koppintották volna, tán ezért is érdekelte annyira az embereket. Eredetileg azért indítottak
ellene vizsgálatot, mert állítólag illegálisan értesült egy döntésről, amely az egyik olyan cég
papírjainak a leértékelését jelentette, amelybe Martha is befektetett. Az információt
figyelmen kívül kellett volna hagynia, és nem kellett volna gyorsan eladnia a részvényeket,
hiszen az a pártízezer dollár profitja, ami így keletkezett, igazán csekély a vagyonához
képest. Végül az illegális tippet (insider trading) nem tudták rábizonyítani a nyomozók, így a
bennfentes kereskedelem vádpontja alól felmentették; ellenben az esküdtszék bizonyítottnak
látta a hatóságok félrevezetését és a nyomozás akadályozását, mert Martha eskű alatt
hazudott abban, hogy a brókerével beszélt a tranzakcióról, miközben a bróker
asszisztensével beszélt. Végül öthónapos büntetését Nyugat-Virginiában töltötte le,
szabadulása után pedig öt hónap háziőrizet várt rá.
A visszatérés
Akik azt gondolták, a média által árgus szemekkel figyelt tárgyalással, a börtönbüntetéssel,
és a házi őrizettel Marthának vége, nagyon tévedtek. Az MSO részvényei a büntetés lejárta
előtt néhány héttel drágulni kezdtek, így ő gazdagabban hagyta el a börtönt, mint ahogy
bevonult. Martha fantasztikusan tud bánni a médiával, megszervezte, hogy szabadulását,
hazaérkezését, majd a cége dolgozói előtt tartott első beszédét egyenesben közvetítsék a
hírtévék. Házi őrizete alatt heti 48 órára hagyhatta el a házát, csak a munkahelyére és az
élelmiszerboltba mehetett. Emellett részt vett az összes létező tévéshow-ban, és bátran
mutogatta a bokájára csatolt elektronikus műszert, amely az állandó hollétét jelezte a
rendőrségnek. De ez csak a kezdet volt, most ugyanis még több Martha van a tévében (a
tárgyalás után majdnem minden programját levették a műsorról): egy új egyórás talkshow-ja
napközben, hetente egy egész estét betöltő Apprentice show-ja és futnak a régi főzőcskés,
kertészkedő és lakberendező műsorai is. Ezen kívül több havi magazint is kiad a Martha
Stewart Living Omnimedia cége, és a K-Mart áruházláncnak lakberendezési árucikkeket is
tervez.
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a cikkhez tartozó receptek
Csirkés Waldorf saláta lenmagolajos öntettel
Kolbászos kelleves
Amerikai húscipó
Triplán csokoládés sajttorta
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