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Bozsó 
előszava: 
Néha úgy érzem, hogy az 
egész csak elvesztegetett 
felesleges időtöltés. Egy 
kurva drága hobbi. 
Ráadásul viszi a lóvét..... 
hahaha  Viszont amikor 
látok egy Sportalsós pólót 
az utcán valakin, vagy visszanézem a koncertfotókat, s látom a 
boldog, elégedett, csupa mosoly arcokat, akkor mindig azt gondolom, 
hogy megéri csinálni és nem szabad feladni! Tudom, közhelyes a 
sztori, de mint tudjuk, azok általában igazak is. Tehát, megyünk előre 
töretlenül továbbra is, nem a lenini úton, közeleg a nyári buli is, ahol 
együtt veletek élvezzük az ÉLŐ zene varázsát! Köszönjük, hogy 
vagytok, legyünk még többen!!!!! 
Végezetül: Sokáig éljen a kibaszott rnr!!!! 
Szeretünk titeket: Bozsó és a Sportalsó stáb 

 

Ric$ előszava: 
No kérem, az a nagy helyzet, hogy magunkhoz hűen, elkeffentettük 
ezt is na! Március vége van, és most jön a februári szám? Igen, 
pontosan. Viszont jó hír: április végén jön az áprilisi! Hehehe.  Hogy 
ez biztos-e? Dehogy az. Ennyire ismerhetnétek már minket… A 
törekvés természetesen meglesz rá, de mint tudjuk: Ember tervez, a 
pénztárcánk végez… Jelenleg van legalább még egy számra való 
anyagunk fiókban, plusz akad néhány igencsak jónak ígérkező 
jelentkezés cikkekhez, interjúkoz, szóval a szokásosnál is bizakodóbb 
vagyok! 

Lezajlott a kérdőíves játék, mondjuk rá, hogy félsikerrel. Sokkal 
többen töltöttétek ki, mint amire számítottunk, mégis van bennem 
némi keserűség. Sokan nem jelentkeztek a nyereményükért, amivel 
kapcsolatban még tart a türelmi idő, egészen szezon végéig tároljuk a 
cuccokat, már ami nálunk van ugyebár.  
Sokan kérdeztétek azt is, hogy lesznek-e új rovatok? Természetesen 
minden lesz! Igyekszünk maximálisan a Ti igényeitek szerint alakítani 
az újságot, elvégre Rólatok, Nektek szól! Ezzel párhuzamosan most 
kérnék is mindenkit, hogy aki kedvet érez arra, hogy hallassa a 
hangját az újságban, ne habozzon, hanem ragadjon tollat, írjon, majd 
küldje el nekünk az info@sportalso.hu címre! Ha szerencséje van, a 
következő számban meg is találja a cikkét! :) 
A Sportalsóban láttalak, illetve a Sportalsó-sztorik pedig egyenlőre 
megfelelő mennyiségű anyag hiányában parkolópályán vannak. Ha 
küldtök elegendő szösszenetet hozzá, akkor a következő számban 
már simán ott lehet! :) 
A másik kérdés, amit meglepően sok embertől megkaptam: Miről 
írhatok az újságba? Kérlek alássan, inkább a másik oldalról ragadom 
meg a kérdést: Miről nem? A politika minden formájában tiltva van, 
így azt kéretik abszolút hanyagolni, nem vagyunk és nem is leszünk 
egy politizálós hely. Írhatsz zenéről, filmekről, könyvekről, 
koncertekről, vagy amiről csak úgy gondolod, megfelelő 
élménybeszámolót tudsz írni az Olvasóknak. Tényleg remélem, hogy 
lesznek, akik kedvet éreznek ehhez majd. 

 
 
 
 

Mire ez a szám megjelenik, 
már túl leszünk a tavasz nagy 
részén, viszont így is rengeteg 
olyan programunk lesz, amiről 
bizony érdemes váltanunk pár 
szót! A teltházasnak ígérkező 
Leander Kills, Useme, AWS 
buli tökéletes hónapindító 
szerintem, ráadásul egészen 
biztosan parádés lesz a 
hangulat. 
Aztán jönnek újra Firkin-ék is, 
akik nagyon a szívünk 

csücskei, és ráadásul rendre olyan bulit varázsolnak, ami bizony 
párját ritkítja! Ha jól értesültem, készül a banda egy igencsak 
finom nyereményjátékkal, szóval legyetek résen, hehehe!  
Húsvétkor pedig újra robban a Metalbomba, vagyis a Pokolgép! A 
tavalyi teltházas és a kiváló Sportalshow-s koncert után egészen 
biztosak voltunk benne, hogy meg kell ismételni azt a bulit, 
aminek most jött el az ideje! Ugye Ti is ott lesztek? 
A Bud Spencer & Terence Hill buli kapcsán rengeteg dolog cikázik 
az agyamban, és nagyon sokat tudnék mesélni személyes 
élményeket, de Gyula annyira jól összefoglalta az interjúban, 
hogy igazából felesleges szócséplés lenne bármi is. Az tuti, hogy 
már csak a jelmezverseny miatt is kihagyhatatlan este lesz!  
 
Mivel még magunkhoz képest is meg vagyunk csúszva az idei 
Sportalshow promojával, ezért itt is megnyugtatok mindenkit: 
LESZ!  Július 20-21-22. Három nap rock and roll, csupa olyan 
bandával, akit Ti is szerettek! Éppen ezért remélem, hogy 
számíthatunk rátok és eljöttök Ti is! Nagyon szeretnénk, hogy az 
idei még jobban süljön el, mint az első kettő, hátha jövőre sikerül 
még egyet előrelépni, és talán valami olyan fellépőt is igazolni, 
amire már tényleg senkinek nem lehetne egy rossz szava sem!  
 
Nem is szaporítom tovább a szót, hanem csak megköszönöm, 
hogy ismét itt vagytok, ismét olvastok minket! Nagyon nagy dolog 
ez számunkra, ha hiszitek, ha nem! Nélkületek sehol sem 
lennénk! Boldog Húsvéti Ünnepeket Mindannyiótoknak, a 
Csajoknak meg sok locsolót! :* 
Ric$ 

Impresszum: 

Vendégszerző(k) ebben a hónapban: 

Tóth Solya Orsolya 
Görögh Attila (Deadlens Kult) 

Impresszum és jogi blablabla: 

A Sportalsó Magazin a Rio-Gran Bt. (a Sportalsó üzemeltetője) 
tulajdona. 

Részeiben, vagy egészében másolni, a cikkeket átvenni (ha bárki 
akarná is), csak előzetes engedéllyel lehet! Kérjük ennek 
tiszteletben tartását! Leginkább azért, mert ennek kéne lennie a 
módinak, nemde? 

Az újságot Ric$ szerkeszti (azért ilyen béna), írja is egy részét. 

Ebben a hónapban írt még bele: 
Turai Bozsó Zsolt 
Görögh Attila (DeadLens Kult) 
Tóth Orsolya „Solya” 
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Ebben a hónapban kihagyjuk az Ismerd meg a Törzsvendéget! 
rovatot, mert Ric$ elfelejtette megcsinálni az interjúkat, viszont 
megkapjátok az első „vendégcikket”!  Tóth Orsitól, akit a 
barátai csak Solyaként ismernek!  

Mikor Ric$ megkérdezte, hogy lenne-e kedvem írni a Sportalsó 
újságba... Hát lássuk... Először természetesen szörnyen izgatott 
lettem, majd szinte azonnal elkezdtek cikázni a gondolataim. Apró 
villanásokként jutottak eszembe az ott átélt pillanatok, mintha egy 
érzelmi hullámvasúton ültem volna... De nem azon, ami csak úgy 
döcög, hanem azon, amelyik szinte fénysebességgel közlekedik, a 
másodperc tört része alatt repít a magasba, majd azonnal a mélybe 
zuhansz. Az adrenalin minden vért az agyadba pumpál, a szíved 
pedig a torkodban dobog. Persze, hogy igent mondtam. Bár 
fogalmam sem volt, hogy hogyan kezdjek hozzá, hiszen korábban 
még soha nem csináltam ilyet. Napokig agyaltam, próbáltam 
időrendbe tenni az emlékeimet, hogy a legtökéletesebb képet 
fessem majd Nektek. Ahogy egymás után jöttek elő az élmények és 
elevenedtek meg, mintha újra átéltem volna őket. Aztán 
rádöbbentem: Nem számít, hogy mennyire pontosan és precízen 
írom le ezeket, hiszen a lényeg egyáltalán nem az események 
időrendiségében rejlik. Sokkal inkább abban, hogy Ti mennyire 
vagytok nyitottak és hogy én át tudom-e adni azokat az érzéseket, 
amitől ez az esztergomi rock klub mára a második otthonommá 
vált. Most biztos sokan felhúztátok a szemöldököteket... Szinte 
látom is... ˝Második otthon˝?? Hogy lehet otthonnak nevezni egy 
szórakozóhelyet, mikor több tucat van belőle az országban?? Sokan 
nem tudjátok, hogy 11 évvel ezelőtt sodort az élet Komárom-
Esztergom Megyébe. Eddigi életem során 16-szor költözködtem... 
Hol egy másik városba, hol csak néhány utcával arrébb, de nem is 
ez a lényeg. Hanem, hogy számomra picit más megvilágításba 
került az ˝otthon˝ szó jelentése. Természetesen ez nálam sem 
választható el a család fogalmától, így aztán azok az emberek, 
akiktől a Sportalsó létezik és működik, akik hétről hétre azon 
dolgoznak, hogy mi jól érezzük magunkat...hát igen, Ők pedig a 
második családom lettek.  
Életemben először 2013. október 11-én jártam a Sportalsóban. 
Mivel akkoriban ismertem meg a Paddy and the Rats zenekart, 
ezért nem is volt kérdés, hogy elmegyek, hogy első alkalommal 
élőben is meghallgassam őket. Az ajtón belépve már láttam, hogy 
sokan vagyunk. Izgatott voltam, és nem csak azért mert egy élő 
koncertnél szerintem nincs jobb, hanem azért is, mert tudtam sok 
új embert ismerhetek meg. Aztán mikor néhány ismerős arcot 
szúrtam ki az előtérben ez az állapot csak fokozódott. Láttam ahogy 
Ri$ folyamatosan nyomja a bélyegzőt a sorban állók csuklójára, 
kézfejére, így aztán én is beálltam. Hamarosan én voltam a 
következő. Aztán beléptem. Mintha valami szentélybe nyertem 
volna bebocsátást... A sok focis sál, relikvia, az üveges vitrin... Azt 
sem tudtam hová nézzek. Vagyis csak majdnem, mert akkor 
megláttam két kendős fazont a pultban. Egy ideig csak néztem 
Őket, ahogy pörögnek és fáradhatatlanul, villámgyorsan szolgálják 
ki a szomjas tömeget. Azon gondolkoztam, hogy vajon a mosoly az 
arcukon, és a kedves, néha csipkelődő beszólások csak a  

vendéglátós rutin miatt van, vagy valóban ilyenek-e. Itt is én kerültem 
sorra, és a söröm mellé én is kaptam egy kedves mosolyt. Ekkor 
veszítette értelmét az előző gondolat... Rögtön éreztem, hogy ez nem a 
megszokás és a rutin. Ez bizony szívből jön. Természetesen fergeteges 
buli kerekedett, és túlzás nélkül mondhatom, hogy addigi életem legjobb 
koncertélményével gazdagodtam.  
Ezután folyton az eseményeket böngésztem az interneten, és kerestem a 
számomra ismert zenekarok koncertjeit. Igen, akkoriban még azon 
emberek népes táborához tartoztam, aki az ismeretlen zenekarok nevét 
olvasva érdektelenül görgetnek tovább. Mára ez is teljesen megváltozott, 
hála a Sportalsónak. Itt ismertem meg olyan zenekarokat akik azóta is 
nagy kedvencek. Ha csak néhányukat emelhetek ki, akkor ilyen a Fish!, a 
Don Gatto, a CYD, a The Joystix és a Phoenix Rt. De fiatal, feltörekvő 
tehetségekből sincs hiány, mint például a Nomad, a Hot Beaver, 
Ayahuaska és még sorolhatnám. A klub varázsához azonban ezek a 
zseniális zenészek még önmagukban kevesek volnának, hiszen jó 
koncertre eljutni egyre több lehetőség van kis hazánkban (Nagy 
örömünkre persze.). Ami különlegessé teszi a helyet az azokban a 
nagyszerű emberekben rejlik, akik a munkájukon kívül a szívüket és 
lelküket is beleteszik a bulikba. A szervezés, a technika, a vendéglátás... 
Ez mind-mind egy nagy csapatmunka eredménye. Az elején 
megfogadtam, hogy igyekszem elfogultság nélkül írni, de remélem 
megbocsájtjátok nekem, hogy ez nem igazán megy. Hogyan is tudnám ezt 
megtenni, mikor azon szerencsés emberek közé tartozom, aki néhány 
hónap alatt tagja lett ennek a csapatnak. Testközelből láttam, hogy 
mennyit dolgoznak egy-egy koncert előtt, ami koránt sem kevés munka. 
A plakátozástól a jegyszedésen át a pultozásig mindenkinek meg van a 
saját ˝kis dolga˝. Ric$ szervezi a koncerteket, tartja a kapcsolatot a 
zenekarokkal, intézi a jegyeket. Bozsó, Szabi és Dzsinya a pultot viszi a 
vállán. Zsoltika és Ottó a hangtechnikáért felelnek. Őszintén szólva 
magam sem tudom mikor lettem én a ˝zsíroskenyér kenő ember˝, vagy 
hogy mikor lett magától értetődő, hogy segítek szendvicseket készíteni a 
zenekaroknak, jegyet szedni, nyomni a pecsétet, összeszedni a szemetet, 
az asztalokról a műanyag korsókat, poharakat, beállni a ruhatárba. De 
mondjak valamit? Soha egyetlen percig sem éreztem tehernek! Nagyon 
nehéz megfogalmazni, hogy mit jelent nekem a Sportalsó. Talán a 
leginkább úgy tudnám leírni, hogy azóta tudom milyen igazán tartozni 
valahová mióta ide járok. A zene szeretetén kívül az egymás iránti 
tisztelet, elfogadás és a közös élmények ( pl. Sportalsó osztálykirándulás) 
ami összeköt mindannyiunkat. Olyan ez mint a természetes kiválasztódás. 
Egyszerűen csak megtörténik az emberrel. Nem gondolkodsz rajta, hogy 
miért, vagy mi ezzel a célja a sorsnak... Csak hagyod és élvezed minden 
pillanatát. Közben pedig hálás vagy, hogy éppen veled történt. Sokat 
gondolkodtam, hogy vajon mitől alakulnak ki az ilyen kötődések. 
Szerintem a legkézenfekvőbb magyarázat, hogy hagyjuk magunkat 
sodródni az árral. Az ár jelen esetben nem más mint a zene, a barátok és 
a közösen megélt események. Felfogjuk egyáltalán, hogy mekkora kincs 
az, ha a minket körülvevő embereket nem a rokoni kapcsolatok kötik 
hozzánk? Mert bár a vérségi kötelékek adottak és bizonyos értelemben 
"elszakíthatatlanok", mégis csak egy születésünk pillanatában kapott 
"csomag", amit egy életen át cipelünk magunkkal. A szabad választás 
lehetősége ezzel szemben felszabadít és boldoggá tesz. Ezt érzem minden 
egyes alakalommal mikor a Sportalsóban lehetek. Szeretném azt hinni, 
hogy nem vagyok egyedül ezekkel az érzésekkel, gondolatokkal, és 
vannak még olyanok rajtam kívül akiknek ilyen sokat jelent ez a hely. 
Persze nem szeretnék teljesen átmenni "érzelgős picsába", mert még a 
végén Ric$ úgy dönt, hogy nem jelenhet meg a cikk... Hahaha. Nem 
tudom Ti hogy vagytok vele, de én úgy érzem mintha kicsit utaztam volna 
az időben... Jó volt megállni egy pillanatra és visszagondolni az együtt 
töltött pillanatokra. Persze ennek az utazásnak nincs még vége, míg a 
Sportalsó létezik, ameddig szeretjük a zenét és szakítunk időt egymásra. 
Remélem, hogy a mi kis családunk még nagyon sokáig megmarad, hogy 
egyre többen leszünk, és hogy mindenki megkapja azt a feltöltődést egy-
egy koncert/buli alakalmával, amire vágyik. Szóval találkozzunk a pultnál, 
vagy a színpad előtt és érezzük jól magunkat! 
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Lukács Laci / Tankcsapda – interjú 

Április 28-án a Tankok beveszik a Budapest Sporarénát egy igen 
különleges koncert keretein belül. Ennek okán faggattam ki Lacit 
kicsit az aktualitásokról és persze a tervekről is. 

- Három hónappal ezelőtt jelent meg a zenekar új lemeze, 
Dolgozzátok fel! címmel. Azonban ez nem egy sorlemez volt, 
hanem egy rendhagyó, dupla feldolgozáslemez, melynek 
egyik korongján a Ti játszottátok el néhány kedvenceteket, a 
másikon pedig kortárs előadók játszottak Csapda dalokat. 
Jómagam is kockázatos vállalkozásnak tartottam volna ezt, 
ha nem Ti csináljátok. Szerintem a siker borítékolható volt, a 
lemez mostanra pedig ha jól tudom, hétszeres platinalemez 
lett. Számítottatok ekkora sikerre? Hozzátok milyen reakciók 
érkeztek a lemezre? 
- Bíztunk benne, hogy nem csak nekünk tetszik majd az ötlet és 
valóban így is lett. Ez egy – szándékaink szerint – generációkon 
átívelő, vagy ha úgy teszik, összekötő lemez, hiszen a dalok és 
az előadók keletkezése és alakulása-aktivitása a magyar 
könnyűzene nagyjából negyven(!) évét öleli át ilyen vagy olyan 
formában. Mivel ez így egy nagyon színes, vegyes lemez lett, 
fel voltunk készülve arra hogy sokan nem értik majd ezt az 
egészet és sok fikázás jöhet, de nem így történt! Vannak 
persze – mindig és mindenhol – akiknek, ahogy mondani 
szokták a sz@r is ízetlen, de nagyságrendekkel több jó kritikát 
kaptunk és kapunk a mai napig erre a vállalkozásra, erre a 
valóban különleges dupla lemezre, mint amit reméltünk! Az 
eladott példányszámok pedig önmagukért beszélnek.  
- Tudatosan nem készült klip részetekről ezekhez a dalokhoz? 
Nem is várható a későbbiekben sem? 
- Beszéltünk róla, csináljunk-e vagy sem de mivel ez a lemez 
annak ellenére, hogy nagyon színes, mégis így együtt jelenti 
azt amit, ezért végül úgy döntöttünk, nem emelünk ki egyetlen 
dalt a feldolgozásaink közül. Ezzel együtt a ’másik’ lemezen 
szereplő előadók által játszott dalok közül többhöz is készült 
klip. Ilyen pl a Leander Kills féle ’Lopott könyvek’, a Wellhello 
’Fiúk ölébe lányok’ klipje vagy a Pennhurst ’Köpök rátok’-ja, de 
a Brains is készített egy szöveges videót. 
- Várható esetleg egy második rész, elsősorban a Tőletek 
lemaradt dalokkal? 
- Azt szokták mondani, hogy „soha ne mondd, hogy soha” de 
nem, mostanában biztosan nem tervezünk ’második részt’. 
Annak ellenére sem, hogy nagyon sok olyan előadó maradt le 
– elsősorban helyhiány miatt – erről a lemezről, akinek pedig 
egyértelműen ott lenne a helye. Azt meg, hogy mit hoz a 
távolabbi jövő, majd meglátjuk. 

- Volt egy „verseny” is ugyebár, amolyan last minute jelleggel, 
ahol bárki küldhetett Nektek feldolgozást. Voltak olyanok a 
Pennhurst-ék verzióján kívül, amire felkaptátok a fejeteket? 
- Igen! A szándékosan szűkre szabott nevezési határidő ellenére is 
nagyon sok felvételt kaptunk. Voltak egészen meglepő dolgok is, 
pl gyerek-dal verzió vagy teljesen „filmesre” hangszerelt, 
klasszikus zenét idéző, szöveg nélküli átírat és persze egy csomó 
’hagyományosabb’, jobb-rosszabb felvétel is. A győztes a 
Pennhurst lett, bennük éreztük leginkább azt a hangulatot és 
törekvést amit alapvetően egy friss banda ’csapda átiratától 
reméltünk. Nekik szavaztunk bizalmat, amivel maximálisan éltek 
is. Nem véletlenül lesznek ők az egyik vendégzenekar az 
Arénában! 
- Volt egyébként olyan, akit nagyon szerettetek volna, hogy 
felkerüljön a második korongra, vagyis azok közé, aki Titeket 
dolgoz fel, de nem akarta, vagy esetleg olyan lett a 
végeredmény, amire inkább nemet mondtatok? Természetesen 
nevek nélkül kérdezem. 
- Voltak tervben más, a lemezen végül nem szereplő előadó 
nevek, de azok közül, akiket megkerestünk végül csak egy olyan 
volt aki a végén „visszalépett”. Olyan viszont nem volt aki 
elkészítette a felvételt de végül lemaradt volna, az az mindenki, 
aki beletett apait-anyait, ott van a „kettes” lemezen. 
- Április 28-án a Tankcsapda először játszik önállóan a Budapest 
Sportarénában, ami bizony nem kis szó. Minden bizonnyal 
különleges koncertre számíthatunk. Miért éppen ezt a helyszínt 
választottátok és mit várhatunk a koncerttől? 
- Az Aréna az ország legnagyobb fedett koncerthelyszíne és már 
éppen itt volt az ideje egy önálló Tankcsapda koncertnek. A 
koncert alapvető különlegessége a nézőtér közepére helyezett 
színpad lesz, vagyis az, hogy az emberek között fogunk játszani a 
szó szoros értelmében. Azt szeretnénk, ha a helyszín mérete 
ellenére ez egy igazi klubhangulatú koncert lenne ahol a közönség 
és a zenekar nem óriási távolságokra van egymástól, hanem 
nagyon is érezhető közelségben és az ehhez tartozó hangulatban! 
Ez a megoldás ráadásul nagyon sok izgalmas és látványos 
technikai megoldásra is lehetőséget ad, szóval ez egyszerre lesz 
egy „nagy Aréna show” és egy emberközeli koncert! 
- Az Aréna előtt ismét külföldön indul a turné, két osztrák és egy 
szlovákiai állomással, amit májusban Ausztrália követ, de ősszel 
ismét várható holland, angol, amerikai és kanadai állomás is. 
Lassan már minden földrészt meghódít a zenekar. Azt tudjuk, 
hogy ezek a bulik elsősorban nem az extraprofitról szólnak 
nyilván. Ki lehet ezeket hozni minden esetben 
veszteségmentesre? Ennyire szerettek külföldön turnézni? 
- Az, hogy egy-egy ilyen távoli koncert körút anyagilag ne legyen 
ráfizetéses, kifejezett törekvés és kritérium! Persze valóban nem 
az Ausztrál vagy az USA nyugati parti koncertjein gazdagszunk 
meg, de minden esetben fontos, hogy legalább veszteségmentes, 
de inkább nyereséges legyen a turné. Ha csak utazgatni támadna 
kedvünk, azt megtehetnénk gitárok és technikusok nélkül is 
hobbiból pl a családjainkkal. Mi ilyenkor nem nyaralni megyünk, 
hanem zenélni, ami nekünk a munkánkat is jelenti, márpedig ha 
az ember dolgozik, és jól végzi a munkáját, azért pénzt is kell, 
hogy kapjon. 
- Tervezzük a Sportalsó-stábbal, hogy áprilisban megnézünk 
Titeket Salzburgban. Bozsó ragaszkodott a kérdéshez: iszunk egy 
sört a buli előtt-után?  
- Igyunk! :o)) 
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- Az év végén az Urai vagyunk a helyzetnek albumot 
kihoztátok vinyl-en is. Miért döntöttetek úgy, hogy éppen ezt 
a lemezt hozzátok ki ilyen formában? Hol lehet beszerezni ezt 
a kiadványt? Amennyiben rentábilis lesz, várhatóak még ilyen 
kiadványok? 
- A bakelit kiadványoknak inkább hangulati és eszmei értéke 
van és nem rentábilitása. Azért ezt az albumot hoztuk ki így, 
mert egyrészt ez a legutóbbi sorlemezünk - egyben az egyik 
valaha volt legsikeresebb albumunk is minden szempontból - 
másrészt ennek az albumnak a grafikája, a lemezborító is 
megért egy „bakelit-misét”. Mivel ez egy kis példányszámos, 
limitált kiadás így csak a zenekar webáruház felületein 
(tankshop.hu és rockmusicshop.hu) lehet beszerezni. 
- Készül már esetleg az új Tankcsapda lemez is? Ha igen, mire 
számíthatunk és mikorra várható? Vannak már terveitek erre 
vonatkozóan? 
- Elég munkamániás zenekar vagyunk ahhoz, hogy az Aréna 
próbákkal párhuzamosan már új témák nézegetésével, vagy ha 
úgy tetszik, új dalok megformálásával is elkezdtünk foglalkozni. 
Ez a folyamat azonban még annyira az elején tart, hogy erről 
ennél többet mondani most még puszta szószátyárkodás 
lenne… 
- Korábban viszonylag kevés televíziós szereplést vállaltatok 
el, most pedig rövid időn belül kettő is volt. (50 milliós 
játszma, Fábry) Miért mondtatok igent ezekre a felkérésekre? 
- Egy olyan volumenű koncert, mint az Aréna buli promóciós 
előkészítése - vagyis, hogy a koncert híre a lehető legtöbb, 
egyébként nem kimondottan rock-koncertre járó emberhez is 
eljusson - egyrészt „megkövetel” másrészt lehetővé tesz olyan 
sajtó megnyilvánulásokat is, amiket máskor nem tudunk, vagy 
nem akarunk vállalni. Ezzel együtt azonban, azokhoz az 
elvekhez, amik mindig is jellemeztek minket (pl hogy nem 
megyünk „főzős-celebpartys-bohóckodós-playbackelős-stb…” 
műsorokba) továbbra is tartjuk magunkat. És ehhez azért 
tegyük még hozzá, hogy az 50 milliós játszmának ráadásul 
fontos része volt, hogy a megnyert összeget jótékony célra 
ajánlottuk fel, ezzel is segítve egy nehéz helyzetben lévő 
fogyatékosokat ellátó intézetet. 
- Nyáron merre láthatunk Titeket? Lesz valamilyen különleges 
fellépésetek? 
- A nyár a fesztiváloké, de ezzel gondolom nem mondtunk sok 
újat. Különlegességként pedig most elsősorban az Arénára 
koncentrálunk, minden más csak ezután jön! 
- Üzensz valamit az Olvasóknak? 
- Annyit csak, hogy nem volt még senki olyan Tankcsapda 
koncerten amilyen április 28-án lesz, szóval nem érdemes 
kihagyni!! :o) 

Az interjú eredetileg a Dunapart Programajánló weboldalán 
jelent meg! Készítette: Ric$ 

 

 

 

 

 

Vik Flames: A mocsár 
(Colorcom kiadó, 2017) 

Vik Flames, akivel 
nemrégiben interjút is 
készítettem, nem más, mint -
civilben- a Redneck Roadkill 
egyik gitárosa és dalszerzője. 
Felettébb kíváncsivá tett, 
amikor nemrégiben egy 
beszélgetés közben 
megjegyezte, hogy amúgy 
nemsokára jön az első 
regénye. Kicsit felszaladt a 
szemöldököm, ami ezúttal 
nem szörnyülködés, hanem inkább jóleső meglepetés volt. Vártam a 
kötetet és eldöntöttem, én írom az első recenziót róla. 
A mocsár sztorija roppant egyszerű: A fiatal, elkényeztetett Troy 
otthon ül naphosszat és nyomja a PlayStation-t, a munkája egy kávézó 
irodájában nem sok idejét veszi el, de ehhez sincs túl sok kedve. 
Amikor egy hétvégi utazás során a srác egyszer csak egy mocsár kellős 
közepén ébred egyedül, mindenféle felszerelés és térkép nélkül, akkor 
kezdetét veszi egy kaland, amely sokkal nagyobb szabású lesz, 
mintsem azt elsőre gondolná... 
Szeretem, amikor valaki kimozdul a komfortzónájából, ha kedve támad 
olyasmihez, amit még nem csinált. A mocsár pont egy ilyen kirándulás 
eredménye, ráadásul egy kifejezetten pozitív összképpel. Tekintve, 
hogy a regény Vik első könyve, ezért nem kendőzöm el, hogy bizonyos 
területeken ez érezhető is, ám ez inkább csak az első néhány 
fejezetnél szembetűnő, a könyv második felére szinte teljesen 
eltűnnek az ilyen kis árulkodó jelek. Értsd: kicsit döcögősnek ható 
párbeszédek, leíró részek arányai nem mindenhol vannak még jól 
eltalálva, ilyesmi. Viszont ez onnantól, hogy az érdemi cselekmény 
elkezdődik, szépen lassan eltűnik. Viszont addig sincs jelen zavaró 
mértékben, nem csorbítja az olvasásélményt, csak néhol érezni a 
kezdeti bizonytalanságot. A könyv legnagyobb erénye azonban 
kétségkívül a sztori maga. Ha leírnánk töviről-hegyire mindent, 
könnyen lehet, hogy simán rálegyintene valaki, hogy: Á, anno egy 
csomó HASONLÓ film is volt! Talán igen, talán nem. Egy dolog azonban 
tuti: végig értek meglepetések. Kitaláltam előre 2-3 csavart, de volt 
még egyszer annyi, aminek a közelébe nem jártam. A karakterek 
okosan és jól vannak felépítve, egyesek motivációi ugyan kicsit 
elnagyoltnak hatnak, viszont ez sok esetben bestsellereknél is előjön. 
Ami sokkal szembetűnőbb volt, az Troy jellemfejlődése, a párbeszédek 
mögé bújtatott filozófiai tartalom, illetve egyes esetekben az a 
bizonyos, jó értelemben vett déli feeling papírra vitele oly módon, 
ahogy csak ritkán szokás. Nem a redneckséget hangsúlyozva ki, hanem 
azt az egyszerű, de mindemellett csodálatosan élhető látásmódot, 
amitől sokkal egyszerűbb lesz az élet. A történetet nem is igazán 
tudom műfajilag hova tenni. Van benne egy adag krimi, egy kis kaland, 
egy csipet horror-feeling, akció is, akárcsak thriller. (Bár a cselekmény 
maga tarthatott volna tovább, szívesen vettem volna még pár 
fejezetnyi konfliktust.) Amikor letettem a könyvet, azt gondoltam, 
hogy kár lenne folytatni, mert kerek, egész és lezárt a vége, ha az 
epilógust nem számoljuk, természetesen. Most azonban úgy 
gondolom, szívesen olvasnék belőle egy folyatást. Főleg, hogy talán ott 
csúcsosodna ki igazán Troy és Karolin jelleme és kapcsolata, illetve 
lehetne a sztorinak egy olyan íve, ami itt még nem adatott meg. A 
kiadásról is ejtenék néhány szót, mert eddig nem találkoztam még a 
Colorcom kiadó köteteivel. Az árszabás (2490 Ft) már eleve 
szimpatikus volt, akárcsak a személyes átvétel lehetősége. A kiadvány 
maga szép, vastag papírra nyomva, olvasható betűtípussal, egyszerű, 
mégis lényegre törő borítóval. Simán megéri az árát! Száz szónak is 
egy a vége! Nagyon szeretem, amikor többet kapok egy könyvtől, mint 
amit várok. A Mocsár határozottan ilyen olvasmány volt. Szerettem, 
minden apró hibájával együtt, az egészet. Ha hozzáadom, hogy egy 
debütáló kötetet, akkor pedig végképp impozáns az összkép! Nagyon 
remélem, hogy Mr. Flames hamarosan megírja újabb könyvét, de 
előtte tessék csak befejezni a Redneck Roadkill második lemezét, 
természetesen! A pontszámban ezúttal nincsen jóindulat, nem kellett 
csinosítgatni az értékelésen.  10/8. Jöhet a folytatás! – Ric$ 
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Interjú Charlie O’Brian parancsnokkakal, vagyis Tóth 
Gyulával, a Bud Spencer & Terence Hill Emlékzenekar 

frontemberével 

Aki kicsit közelebbről ismeri Charlie-t, akarom mondani Gyulát, annak 
aligha volt meglepetés ennek a zenekar a létrejötte. A miértekről és 
hogyanokról faggatam a frontembert. 

- Talán kicsit túl egyértelmű a válasz a kérdésre, de azért 
muszáj feltennem: Te, aki sosem játszott vidám zenét, hogy-
hogy alapítottál egy Bud és Terence Emlékzenekart? Miért 
pont Ők? 
- Számomra a 60-as és 70-es évek olasz filmje az etalon. 
Nekem ha film, akkor Sergio Leone. Mindenki más, mögötte 
kullog mérföldekre… Viszont az első állomás utána a páros 
filmjeiből jó néhány. Van valami megmagyarázhatatlan és 
varázslatos abban, ahogy ez két ember a vásznon megjelenik. 
A zseniális magyar szinkron pedig még magasabbra emeli a 
szintet. A filmek zömének pedig embertelen jó zenéje van. A 
filmzenék koronázatlan királya is olasz, Ennio Morricone a 
legnagyobb varázsló. Szóval régi szerelmem az olasz film és a 
Bud Spencer és Terence Hill filmek és velük együtt az 
elválaszthatatlan filmzenék is, amiken generációk nőttek fel. 
Az előbbi sorokat talán sokan elmondhatják magukról. De az 
én életemet máshogyan is érinti a téma. Összesen 21 filmjüket 
forgalmaztam és jópár itthoni Bud Spencer és Terence Hill 
könyv kiadásában is jelentős szerepem van. Sokáig az tartott 
vissza, hogy már van egy ilyen banda itthon. De annyira nem 
tetszik az a felfogás, ahogyan ők játszanak és ténykednek, 
hogy egyszerűen muszáj volt megcsinálnom a saját verziómat. 
- Miben különbözik ez a zenekar a többi, hasonló elven 
működő bandától? Mit takar a koncertshow? 
- Tudomásom szerint velünk együtt összesen három ilyen 
banda van. Egy torinói és két hazai.  A hazaitól abban 
különbözünk elsősorban, hogy nem úgy nézünk ki és zenélünk, 
mint egy klezmer zenekar. A hangzásunk sokkal 
autentikusabb. A másik zkr. rengeteget improvizál és sokszor 
átmegy a muzsika a dszessz irányába, amitől engem kiver a víz. 
Ezek a dalok nagyon jól meg vannak írva és semmi szükség a 
percekig tartó öncélú szólóknak, amik ráadásul nem is jók. Az 
emberek nem azért mennek el egy ilyen koncertre, mert 
azokat a részeket akarják hallani, amik nincsenek is benne az 
eredeti dalban, vagy csak nyomokban hasonlít az eredetihez. 
Most mondhatnád, hogy mégis elmennek a koncertjeikre. Az 
azért van szerintem, mert az emberek ki vannak éhezve egy 
ilyen produkcióra és örülnek, hogy egyáltalán van egy ilyen 
zkr. aki csak BSTH filmzenéket játszik. Régen azért 
telefonáltunk a matáv telefonjain, mert nem volt alternatíva 
és konkurencia. Amint lett, a kutya nem használta többé… 

A koncertshow egy komplett audiovizuális élményt takar. Mivel 
filmzenéket játszunk, így adja magát a dolog, hogy vetítsünk. De 
ezt is sokkal profibban, mint ahogy eddig láthattad. Ahogy eddig 
láttad, az kb. annyi volt, hogy elindítottak egy random klipet, és 
ahogy esett, úgy puffant. Pld. a zenekar játszotta a Movin’ Cruisin’ 
c. dalt ami ugye a Kincs, ami nincs főcímdala és közben meg ment 
valami a videó kivetítőn. Teszem azt, pld. az ördög jobb és bal 
kezéből egy jelenet. Erre mondom azt, hogy bájosan dilettáns. 
Bájos, mert jót szeretne, de dilettáns mert nincs szinkronban a 
kép és a hang. Ezért nem lehet elkérni szerintem 2000 forintos 
jegyet. Szerintem ez a közönség átverése. Nálunk ilyet nem 
láthatsz majd.  Ezen kívül használunk még néhány díszlet elemet 
is. Pld. Roll Up-ot vagy molinót. Illetve ami még nagyon fontos, az 
a zenekari arculat. Mindenki egy filmbeli karakter nevét és 
jelmezének pontos mását viseli. Én zenélek már vagy 25 éve, de 
sosem mentem fel melegítőbe a színpadra vagy térdgatyába 
szandállal és zoknival. Ilyet sehova sem veszek fel, nemhogy 
színpadra. Itt is ugyanaz a gondolat vezérel. A közönséget meg kell 
tisztelni azzal is, hogy felöltözök az alkalomhoz illően és nem egy 
kapucnis melegítőben játszok. Az említett dolgok kiadnak egy 
nagy hatalmas különbséget a két hazai banda között. Ha az 
autentikusabb hangzástól, a profi vizuálon át a profi arculatig 
eljutsz, láthatod, hogy mi is az, hadd ne mondjam ki.  
Természetesen, a vizuál show csak az arra alkalmas helyszíneken 
működik. A technikai és méretbeli adottságok elengedhetetlenek 
ilyenkor. 
- Rólad azért szerintem köztudott ez a mánia, hiszen anno az 
Ultrafilm nevű kiadóddal rengeteg filmjét adtad ki a két 
színésznek, a páros és a szólók közül is. Mikor és mivel 
fertőződtél meg és mik a kedvenceid? 
- Gyerekkoromban a 70-es és 80-as években én is szerettem 
ezeket a filmeket, mint akkor szinte mindenki. De aztán ez 
valamiért elmúlt. Talán azért is, mert sem moziban sem tévében 
nem sokszor találkozhattunk az alkotásokkal. Majd 30 éves 
koromban megnéztem Az ördög jobb keze c. filmet és újra 
beleszerettem és felfedeztem ezt a csodát. Emlékszem, szinte 
rázott a hideg, amikor Trinity eszi a babot a film elejét. Akkoriban 
kezdtem kiadni más olasz kultfilmeket is itthon. Pld. ilyen volt a 
Keoma Farnco Neróval. Majd jött az ötlet, hogy még sok film nincs 
kiadva itthon a páros filmjeiből sem. Ezek közül mindre büszke 
vagyok, de ha ki kellene emelni egyet, akkor az a Viva Django c. 
film lenne. Azért ez, mert ezt előttem itthon soha senki sem 
mutatta be sem moziban, sem tévében, sem vhs-en. Még magyar 
szinkron sem volt hozzá. Azt is én készíttettem el. Emlékszem 
milyen nagy élmény volt végigülni és hallgatni az egész felvételt a 
szinkronstúdióban. Beszéltem előtte és utána is Ujréti Lászlóval, 
Terence Hill magyar hangjával. Felejthetetlen élmény volt. 
- Melyik a kedvenc filmzenéd és melyiket szereted leginkább 
játszani? 
- Őszintén mondom, hogy a 30 dalos repertoárból jelenleg nincs 
olyan, amit ne szeretnék. Én magam válogattam össze a dalokat 
és nem is raktam volna bele olyat, ami nem tetszik. Mivel ennyire 
imádom ezeket a zenéket, így ebből adódóan imádom mindet 
énekelni is. 
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- Több könyv hazai kiadása is fűződik a nevedhez, ami kedvenc 
párosunkkal kapcsolatos (Krónikák, Anekdoták és Sztori. Mit 
érdemes tudnunk ezekről? 
- Kint rengeteg könyv jelent meg a párosról és a filmjeikből Ezek 
legjavát hoztuk be és így már a hazai rajongók is olvashatnak a 
párosról és filmjeikről. Engem minden érdekel ami Bud Spencer 
és Terence Hill. Elmondhatatlanul jó érzés ilyen projektekben 
részt venni. 
- Szerinted mi lehet az oka annak, hogy ezek a filmek és zenék 
hosszú évtizedek múltán, hatalmas dömping mellett is ekkora 
népszerűségnek örvendenek? 
- Ennek ha tudnánk a titkát, akkor létrehozhatnánk egy újabb 
párost vagy készíthetnénk hasonló filmeket. De nem tudjuk és 
ez így van jól. Így lesz ez örök és megismételhetetlen. Meg sem 
próbálom kitalálni. Helyette mondanék néhány tényt, amik 
összetevői a BSTH filmek sikereinek. És most próbálom elkerülni 
az ostoba kliséket, amiket mindenki szajkóz. Pld, hogy nincs 
erőszak a filmekben, mert van. 
1. tény – Ez a két ember film nélkül, akár csak egy fotón is 
szimpatikus, karizmatikus, pozitív, vidám érzést kiváltó lélekkel 
rendelkezett. 
2. tény – A filmjeik legjava, még ha kisköltségvetésű is volt, 
láthatóan nagy szeretettel és nagy szakértelemmel készültek. Ez 
egyébként jellemzi a korabeli olasz filmgyártást. 
3. tény – A filmek zenéi zseniálisak. Szinte mind, egytől egyig. 
Még a kevésbé jól sikerült alkotások zenéje is jó. Ilyen pld. Az 
angyalok is esznek babot. A film annyira nem erős, de a zene 
hibátlan.  
4. tény – A legjobb filmeket, tényleg tehetséges rendezők is 
készítették. Kiemelném Sergio Corbucci nevét aki a 
spagettiwestern műfajban is, igaz Leone után sokkal, de nagyon 
nagy filmeket tett le az asztalra. 
5. tény – Igaz hogy a párosnak egyenként is készült néhány jó 
filmje, (Szuperzsaru, Aranyeső Yuccában) de együtt működtek 
igazán jól. Olyanok voltak mint Stan és Pan vagy mint Tom és 
Jerry. Tehát nem a spanyolviaszt találták fel az alkotók, hanem a 
már jól működő sémákba belehelyezték a párost és a csoda 
megszületett újra. Persze a csodához kellett az a kémia, ami 
közöttük volt. 
- A Sportalsó színpadán lesz a zenekar debütáló fellépése. 
Miért esett ránk a választásotok és készültök-e valami extrával 
hozzánk? 
- Azért esett a Sportalsóra a választásunk, mert mindenképpen 
vidéken szerettünk volna debütálni és Esztergomnál keresve 
sem találhattunk volna jobbat. Remek a klub, híres a helyi 
vendégszeretet és mert rábeszéltél.  Az extra poént nem 
szabad lelőni, de különleges lesz a koncert azt garantálom. 

Hagymásbab és Sör – Virsli is lesz, ahogy tudom. Tehát több 
dimenziós lesz az élmény.  

 

 

-  Végezetül mit üzensz azoknak az Olvasóinknak és 
Törzsvendégeinknek, akik esetleg még mindig hezitálnak, hogy 
eljöjjenek-e a koncertre? 
- A „gyertek el mert nagyon jó lesz” duma helyett a következőt 
tudom mondani… Kb. 10 hónapja gyúrunk a zenekarommal heti 
három alkalommal a próbateremben. Ennyi idő alatt egy másik 
zenét vagy zenekart már tuti meguntam volna. De még mindig 
úgy várok minden próbát, mint egy kisgyerek. Azt szeretném, ha 
ezt látná és érezné majd az esztergomi közönség és ők is hasonló 
érzésekkel telítődjenek, mert ezek a fantasztikus dalok olyat 
pozitív életérzést közvetítenek, hogy az valami egészen 
fantasztikus. Komolyan mondom, amióta ezeket jászom, 
kicserélődtem. Ha érdeklődik valaki kicsit is a téma iránt, jöjjön el 
és merítkezzünk meg együtt ezeknek a daloknak a hatásában, 
mert ezt közösségben lesz igazán nagy élmény meghallani és 
átélni. Puszilunk mindenkit!  
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Még egy cikk arról (is), hogy mi mennyivel faszább 
csávók voltunk, mint Ti most! – Ric$ cikke 

Annyiszor, annyi helyen elmondtam, és leírtam már: a 
mai fiatalok olyan mértékű passzivitásba süllyedtek, 
hogy ez kezdi teljesen megölni az élőzenét. Vicces ezt 
mondani úgy, hogy például az egy év múlva esedékes 
Metallica koncert is teltházas lesz kb. 15 perc alatt, 
illetve sorban telnek meg bizonyos bandák koncertjeire 
a helyek. Nos, akkor most baj ban, vagy nincs baj? 

Ahogy errefelé, Esztergomban és környékén mondják: 
Baj? Az van, ott, valahol Tata mellett! (Gyenge szóvicc a 
Baj nevű településsel, ugyebár...) Nos, igazából van is, 
meg nincs is. Van, hiszen a fentebb felvázolt passzivitás 
igenis létezik, csak éppen itt is kettős mérce van. 
Továbbra is csak szájjal látogatjuk hazai kedvenceink 
koncertjeit, továbbra sem veszünk CD-t, és egyéb 
merchandise termékeket is jellemzően csak a nagyobb 
bandáktól. A kicsiket elintézzük azzal, hogy majd 
legközelebb, majd ekkor, majd akkor. Kifogás az mindig 
van, jobbnál jobbak, tele van velük a padlás. Erre majd 
még visszatérünk. 
Aztán jön a másik oldal. Jön a Metallica, jött a Red Hot, 
jön P!nk, és még egy csomóan. Menni kell? Hát még jó, 
egyértelmű! Klasszikusok, ikonok! (Igen, P!nk is!) Amit 
viszont figyelembe kell venni: valami mellé iktassuk be 
ezeket, nem valami helyett. Tudom, tudom, nem 
keresünk annyit, mint innen nyugatabbra és a többi 
maszlag. Erre is visszatérünk majd. 
Emlékszem, 2002-ben eljutott hozzánk a Dream Theater 
a Six Degrees Of Inner Turbulence turnén, 5900 Ft-ért 
vettem a jegyet a PeCsa szabadtérre, tehát az árak már 
akkor is megvoltak egy-egy nagyobb banda koncertjére. 
Ugyanakkor az meg sem fordult a fejemben, hogy emiatt 
kihagyjam a hétvégi, Molothow-ligetes koncerteket. 
Legtöbb esetben olyan koncertekre is lementünk, ami 
nem is érdekelt minket, egy kicsit sem, de mégis 
élőzenét hallgattunk, jó társaságban. Ha nem így tettem 
volna, egy csomó zenekart nem ismernék most, és 
valószínűleg Joystix tetkóm sem lenne például. miből 
mentünk? Diákmunka, túlóra, stb. Szerintem meg lehet 
ezt oldani, haver.  
Nos, eddig egyezett is ez az egész a korábbi, hasonló 
felütésű cikkeimmel. Azonban most jön egy kis 
irányváltás: kizárólag a fiatalok tehetnek arról, hogy 
pang a koncertpiac? Szerintem kicsit sem. A passzivitás 
minket is elért. Minket alatt a 28-50-ig korosztályt értsd, 
akik elvileg a "potenciális" fogyasztóréteg lennénk, de 
ugyebár nem vagyunk, mert baszunk koncertre járni. Mi 
pedig ugyanúgy keressük a kifogásokat: náthás volt a 
pöcsöm, leukémiás a pókom, leellett a hörcsögöm, stb. 
Divatos lett a családra fogni a dolgot, amit bizonyos 
esetekben készséggel meg is értek, viszont van egy 
nagyon fontos része ennek a mondatnak: bizonyos 
esetekben. Amikor a gyerek már nagyobb, szerintem 
bátran vihetjük magunkkal egy-egy buliba. Miért? Hát 
azért, hogy neki is szerezzünk élményeket, és persze 
azért, hogy pozitív példával járjunk elől, mert ha mi nem 
mutatjuk meg Neki és nem járunk el ezekre a bulikra, Ő 
miért menne? A mellékelt ábra pont a passzivitást 
mutatja, nem az aktivitást, nemde? 

Most pedig nézzünk bele kicsit a másik oldalba is. Jómagam kicsit 
több, mint 12 éve szervezek koncerteket, kisebb-nagyobb 
megszakításokkal. Olyan fél évvel ezelőttig szentül hittem, hogy 
ez a nekem való szakma, mindig ezt akarom csinálni. Akik 
ismernek, tudják, hogy esztergomi Sportalsó koncertjeit én 
szervezem, most már 4 éve és a hellyel kapcsolatos 
kommunikáció jelentős részét is én végzem. Sosem arról voltunk 
híresek, hogy Esztergomban olyan kirobbanóan jók lennének a 
nézőszámok, de panaszra talán nem nagyon van/volt okunk. 
Ehhez képest ez a szezon kirobbanóan gyengén muzsikál. 
December végére eljutottam odáig, hogy talán megint itt az ideje 
egy év "kreatív szünetre" vonulnom, mint akkor, amikor 3 évig 
csak nagyon közvetve foglalkoztam szervezéssel. Kiszakadni 
akkor sem tudtam a közegből és természetesen nem is akartam, 
de valahogy a hátam közepére nem kívántam az egészet. Közben 
ugyebár teljesen átalakult a szervezési rendszer, nehéz volt újra 
belerázódnom a dolgokba, de szerintem elég jól vettem az 
akadályt, ami a Sportalsón is érezhető lett. Csapatmunkával 
szépen lassan visszaraktuk a várost a rákenroll-térképre, illetve 
újra szerveztünk egy tisztán rockzenei felhozatalú fesztivált is. 
Aztán ősszel azt vettük észre, hogy bizony bezuhantak a 
nézőszámok. Minden igyekezetünk ellenére is elmaradtak a 
várttól. Kicsit utánamenve a dolgoknak, ez nem egyedi eset, az 
ország több pontja megfáradni látszik ilyen téren, mégis 
borzasztó szar érzés ez. Amikor szembesültem ezzel, akkor jött a 
pihenő gondolata is. Aztán jött pár impulzus, ami visszaadta 
ugyan a hitem és munkakedvem, de a motiváció még mindig 
kicsit hiányos. Jött pár bátorító megjegyzés, jó szó, köszönet és 
olyan megnyilvánulás, amikre nem tudtam azt mondani, hogy 
akkor is szögre akasztom a noteszt. Egyelőre úgy gondolom, hogy 
sikerült meggyőznöm magam: folytatni kell ezt, mert ha mi nem 
csináljuk, más nem fogja helyettünk. De vajon csak mi vagyunk 
így ezzel? 
Az a varázsa ennek a szakmának, hogy egyre inkább tűnik el a 
rivalizálás. Képesek a klubok, szervezők és bookingosok 
összedolgozni, normálisan és őszintén kommunikálni azért, hogy 
a koncerteket valóban élhető és megvalósítható formában tudjuk 
megálmodni és létrehozni. (Aki nem így tesz, vagy fals adatokkal 
próbál dolgozni, úgyis megbukik hamar.) Ebből kifolyólag a 
szervezők egy része nyilván ismeri egymást, adott esetben akár 
jóban is vannak. Mivel én is sokkal ápolok ha nem is baráti, de 
haveri viszonyt, így tudom, hogy az önnyugdíjazás és/vagy szünet 
gondolata nem csak nálam került elő mostanában. Tudjátok 
miért? Nagyon egyszerű. 
Amikor megkapjuk azt, hogy azért nem jött valaki koncertre, 
mert megnézte az X-Faktort, A Dal-t, moziban volt, családozott, 
stb., akkor mindig, készséggel elhisszük és megértjük. Hiszen mi 
ugyanígy tennénk, ha nem ezt csinálnánk, amit csinálunk. Még 
mielőtt valaki azt hinné, hogy mártírkodni szeretnék, elmondom:  
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eszemben sincs. Pontosan tudjuk mi is, hogy vannak azok az 
esetek, amikor bizony fontosabb dolgok is vannak, mint egy 
koncert. Elképzelhető, hogy nálunk is lesznek ilyenek. (Akkor 
omlik majd össze a klubrendszer.) A távolmaradásnál már 
csak az fájt jobban egy időben, amikor előjönnek a 
fotelforradalmárok és jó messziről megfejtik, mit és hogyan 
kell és kellene csinálni. Mindig akadnak követőik is, akik 
adják alájuk a lovat és ezáltal mennek a megfejtések, 
mindenki tudni vél mindent és negyedinfókból pletykákat 
kreálnak, majd ezeken lovagolnak, csámcsognak, de 
koncerten sosem voltak, főleg, ha fizetni kellett értük. És itt 
el is jutottunk a következő problémához.  
Lassan már minden városban az egy főre eső ingyenes 
rendezvények száma kettő. Ez nyilván nagyon jó dolog, 
hiszen így olyanok is szórakozási lehetőséghez jutnak, akik 
szociális helyzetük miatt nem tudnak eljutni koncertekre. 
Viszont biztos, hogy ezek a rendezvények leginkább egy 
dologra jók: ez pedig nem más, mint az, hogy teljesen 
elszoktassák az embereket a fizetős buliktól. A klubkoncertek 
árai, kis túlzással, 10-15 éve nem emelkedtek semmit. Mi 
zokszó nélkül kiperkáltuk anno az 1500 forintot egy 
zenekarért, manapság meg az állítólagos kedvencétől sajnál 
az illető még ezer forintot is. Itt jön képbe az, amire az elején 
először mondtam, hogy még visszatérünk. Már próbálok 
nem lázadni azért, hogy vegyen az ember CD-t, vagy 
merchandise-termékeket, mert látom, hogy falra hányt 
borsó. Amellett viszont nem tudok elmenni szó nélkül, hogy 
még a jegyből is alkudozni akarnak egyesek. Sőt, van, aki 2 
literes cola-val a hóna alatt jön "bulizni", majd kategorikusan 
megsértődik, mikor megkérem, azt hagyja itt a koncert 
végéig. Ez csak szerintem kurva gáz? Ha meg csak ingyenes 
bulikra jársz, tedd már meg, hogy a helyszínen vásárolt ételt 
és italt fogyasztod! Amikor nem ezt teszed, az olyan, mint 
amikor leülsz egy étteremben és nekiállsz tömni a fejed az 
otthonról hozott zsemléddel. Nem, ez nem túlzás öreg. 
Pontosan olyan. Tudod: szarás után sem kötelező kitörölni a 
segged, de azért illik! 
Van egy másik réteg, aki pedig akkor megy koncertre, 
amikor az (aktuális) kedvence évente kétszer ad 
koncertet a közvetlen közelében. Az a kedvenc persze 
"minden pénzt megér", jó eséllyel a jegy árán felül még 
egyebet is vásárol tőlük, viszont senki más koncertjére 
nem megy. Sőt, még a kedvence előtt játszó előzenekart 
is módszeresen lekési. Itt jön képbe a második majd 
visszatérünk. Ugyanis szép dolog a rajongás, és nagyon 
is szükséges, ellenben a szűklátókörűség kifejezetten 
káros dolog. Igenis foglalkozni kell a kérdéssel, hogy a 
nagy Öregek bizony nyugdíjba mennek, elhunynak, 
felhagynak a koncertezéssel. Akkor mi lesz? Oda kell 
figyelni arra, hogy kitermeljük az utánpótlást. Én is 
tudom, hogy rengeteg a kutyaütő zenekar, de bízzunk 
benne, hogy továbbfejlődnek és próbáljuk megkeresni a 
jókat. Tehát akkor nézzük csak! Nem vásárolunk, nem 
járunk koncertekre, nem csinálunk semmit, csak a 
fotelből ugatunk. Mi lesz így Veled, rock and roll? 
Tényleg az lesz a következő lépés, hogy koncertek 
helyett fizetős livestreameket nézünk otthonról a 
fotelből? Ha tetszik, ha nem, efelé tendálódunk. Ám 
gondoljunk csak bele: kibírjuk koncertek nélkül? Nem is, 
rossz a kérdés:  

Ki akarjuk bírni koncertek nélkül? 

 

Pokolgép: Te sem vagy más (2002) 

Szinte hihetetlen, hogy már ez a lemez is 15 éves. Emlékszem, hogy 
rongyosra hallgattam a klasszikus lemezeket addigra, mire ez a lemez 
megjelent. Főleg a Totális metal és Metal az ész pörgött sokat nálam, 
kazettán, természetesen. Aztán 15 évesen (mennyi 15, igaz?) 
megláttam a Hammerben Havancsák Gyula borítóját, és ott, akkor 
tudtam, hogy nekem ez a lemez kell. A mellékleten rajta volt az Ég és 
föld között, ami a borító mellé nekem több volt, mint ígéretes, így aztán 
másnap rohantam is a város egyetlen rock/metal lemezboltjába, hogy 
megvehessem kazettán. 
Sosem felejtem, ahogy a Bach intro után berobbanó Így szép az életben 
Joe belekezd: "Lennék én vad folyó..." tetőtől talpig libabőrös lettem, 
és tudtam: ez az! Valami ilyesmit vártam! Jobbnál jobb dalok sorjáztak 
a lemezen, elejétől a végéig, és ma már nincs olyan tétel, amit ne 
tudnék jóleső nosztalgiával meghallgatni. Annyira elkapott az egész, 
hogy hetekre beragadt a kazetta a walkmanembe, és szerintem abban 
az évben legalább 6-7 alkalommal megnéztem a zenekart élőben. 
(Talán még a Kész Átverés-féle bohóckodás is akkor volt a PeCsa 
színpadán... Szegények... Nem voltam benne biztos, hogy ép bőrrel 
megússzák...) 
Mai fejjel hallgatva a lemezt még mindig nem teljesen értem, hogy pár 
rajongó miért fanyalgott rá akkoriban. Ede dobjainak kicsit túlzottan 
gépies (hahaha, nem úgy!) megszólalását leszámítva egyáltalán nem 
tudnék kivetnivalót találni még a hangzásban sem. A lemez előtt 
csatlakozott a csapathoz Nagy Dávid gitáros, aki két szöveggel hozzá is 
járult a lemezhez. (Pokolban Úr és a már említett, csodaszép Ég és föld 
között) Sárándi Izolda is adott két verset, a szintén gyönyörű címadó 
dalét és a kicsit odamondogatósabb Állítsátok meg a hintát! címet 
viselő tételt, Pinyő írta a klipes dal, a Panasz van Rád szövegét, 
természetesen Kukovecz Gabi is elkövetett pár slágert a lemezre és 
még a végére József Attila szívfacsaró verse, a Tedd a kezed is 
megzenésítésre került. Vagyis a szokásos újkori Gép-alkotóstáb 
dolgozott össze már itt is. 
Az újjáalakulás utáni első lemez, a Csakazértis nekem kicsit tömör, 
súlyos volt, ami után szinte felüdülés ezt a lemezt meghallgatni, ami 
számomra sokkal szabadabb, szellősebb, ugyanakkor mégis ízig-vérig 
Pokolgép. Valószínűleg nem véletlen, hogy a mai napig előkerül 
koncerteken 2-3 dal is a lemezről, pedig mára bőven van miből 
válogatnia a bandának. Bármikor szívesen vennék egy olyan bulit, ahol 
akár az egész lemezt előkapják és elhangzik mind a tíz tétel. Az Alku, 
remény, az Ezerszer és a Panasz van rád tipikus koncertnóták, de akár a 
Te sem vagy más, vagy a Tedd a kezed is simán felhangozhatna egy-egy 
"lazítós" blokkban, az Ég és föld közöttről nem is beszélve. 
Havancsák Gyula borítója szerintem remekül elkapta a feelinget és meg 
is nyerte nálam ezzel minden idők legjobb Pokolgép borítója címet! 
Mind a booklet, mind a front és még a korongfestés is maxpontos. A 
hangzás, ahogy azt említettem, számomra egyedül a dobsound-on 
csúszik meg. A gitárok és a basszus nagyon állatul szól, az arányok is 
nagyon rendben vannak szerintem, úgy szólnak, ahogy kell. 
Tévedés ne essen: még én sem ragadtatom el magam annyira, hogy azt 
mondjam ez a Gép legjobb lemeze, viszont szerintem az újjáalakulás 
utáni éra egyik legjobb teljesítménye. Remélem, hogy nem csak nekem. 
Ráadásul az utána következő Túlélő is hasonlóan jól sikerült darab volt. 
Ejj, ejj... Már megint a nosztaliga... - Ric$ (Ne feledjétek: április 15-én 
Pokolgép a Sportalsóban!!!) 
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Csak a zene után, Csak a 
szöveg! – interjú 
Nyerges Attilával, az 
Ismerős Arcok 
frontemberével 

Vannak olyan zenekarok, akik 
hazajárnak a Sportalsóba. Az 
ismerős Arcok is ilyen, hiszen 
harmadik éve már, hogy 
nálunk adják az évindító 
koncertjüket. Az idei buli előtt 
beszélgettek Attilával egy 
kicsit, többek között arról is, 
milyennek érzi a legutóbbi 
nagylemezüket, illetve arról, 
mit is várhatunk a következő 
albumtól. 

- 2015-ben jelent meg a legutóbbi lemezetek, a Csak a zene. 
Milyennek érzed a lemezt így másfél év távlatából? 
- - Tulajbonképpen olyannak, amilyennek akkor éreztem: Egy picit 
súlytalannak a szövegek, a mondanivaló szempontjából.  Zeneileg 
teljesen egyértelmű, hogy a legkiforrottabb, legigényesebb anyagunk.  
Leginkább azért, mert a zenei részét abszolút közösen dolgoztuk ki, és 
nem azt történt, mint egészen addig, hogy a szerzők lehozták a dalaikat 
és aztán játszottuk úgy, ahogy azt a szerző szerette volna, hanem 
bevonultunk, elvonultunk egy helyre, ahol a zenekar maga dolgozta ki a 
legapróbb részletekig a dalokat. Leginkább a zenén volt a hangsúly. Én 
egy picit úgy éreztem, hogy a szövegek háttérbe szorultak és 
elsősorban a zenét szolgálták ki. Nem tudtuk megtagadni önmagunkat. 
Volt ezen az anyagon is azért egy-két olyan dal, ami veretes 
mondanivalóval bírt, de énnekem egy kicsit súlytalan volt. Talán ez a 
legjobb szó rá. 
- Koncepció volt, hogy ilyen legyen a lemez? 
- Igen. 
- Van ennek publikus oka, hogy miért? 
- Én azt gondolom, hogy a zenekar lelki békéjét tekintve kellett ezt 
meglépni. Ki kellett próbálni először is ezt a munkamódszert, ami 
egyébként abszolút bevált és egy nagyon jó tanulópénz volt. A 
következő anyagot is így készítjük el, annak ellenére, hogy a Csak a zene 
után Csak a szöveg lesz a címe. Azok a dalok vagy azok a szövegek, 
amiket én fontosnak gondoltam volna, akár arra a lemezre elhelyezni 
és amiket azóta írtam,  elsősorban ezek kerülnek most rá erre az 
anyagra, de a zenei részét megint csak így fogjuk elkészíteni. 
Elvonulunk valahova, ahol nyugalomban vagyunk egy-két hétig és 
azokat a szövegeket fogjuk kiszolgálni, amiket én szeretnék, hogy 
megjelenjenek, helyet kapjanak a lemezen. 
- Említetted te is, hogy zeneileg érezhetően más a Csak a zene, mint a 
korábbi lemezek, szerintem ugyanakkor érezhetően Ismerős Arcok is. 
Ezt is írtam anno a lemezkritikában, hogy több magyar illetve külföldi 
klasszikus hard rock zenei hatást kihallani belőle, de valahogy mégis 
ott van az a plusz, amitől felismerhetőek vagytok. Meg tudod 
fogalmazni, hogy miért több az Ismerős Arcok, mint egy átlagos hard 
rock zenekar? 
- Ez nem fogom tudni neked megmondani. (nevet) Attól lehet más, 
hogy… Nem tudom, hogy neked nyilatkoztam-e, vagy neked mondtam 
korábban, de nagyon tetszett a Metallicának egy interjúja, amiben a 
dobos mondta: a Metallica attól más, mint a többi metál vagy rock 
zenekar, hogy bármit eljátszik, amihez kedve van. Mi nagyjából ugyan 
így éljük az életünket, hogy nincsenek műfaji határok. Ha jazz-t van 
kedvünk játszani és el tudjuk játszani normálisan, akkor azt játsszuk. Ha 
szinte pop zenét, akkor azt játszunk. Ha kőkemény rock zenét, akkor azt 
játsszuk. Nincsenek megkötéseink. Nincsenek határaink. Szerintem ez 
az, amitől egyedi az Ismerős Arcok zenekar. Zeneileg, természetesen. 

- Szövegileg pedig egyértelműen miattad. Azért szerintem én 
mondhatom, hogy a mai kortárs irodalomban az egyik 
legegyénibb hangvételű költő mindenképpen te vagy. A 
dalszövegeid versként is megállják a helyüket. Ezek versnek 
születnek elsősorban, vagy tudatosan dalszövegeknek írod 
őket? Különválasztod a versírást a dalszöveg írástól? 
- Nem szoktam különválasztani és nem is tudom a különbséget, 
ezt megmondom őszintén. Tehát ha én írok, akkor dalszövet 
írok. Mikor hamarabb keletkezik a szöveg, mint ahogy zene 
készülne hozzá, akkor is azért írom a szöveget, hogy abból 
előbb-utóbb dal legyen. Nem is tudom, hogy mi a különbség. 
Tudatosan annyi, hogy az ember törekszik valami fajta refrénre, 
aminek más a ritmikája, más a szótagszáma. Technikailag más 
megírni egy dalszöveget, de én tulajdonképpen a minőségre 
figyelek és arra, hogy az a mondanivaló előjöjjön, amit 
szeretnék. De azon belül leginkább a magam mércéjének 
szeretnék megfelelni. Az meg táplálkozik abból, ami annak 
idején az édesapámnak és édesanyámnak megfelelt volna. 
Tehát amíg ők éltek, illetve édesanyám, hála Istennek él még, 
de amíg apám élt, neki rendszeresen odaadtam a szövegeimet 
és megmutattam neki, beszélgettünk róla. Nem vétózott meg 
semmit és nem írt bele pirossal, ahogy egy tanáremberhez illik, 
de mindig elmondta a véleményét. Egy idő után technikailag 
nem kellet bírálnia, mert ezt megtanultam és viszonylag 
ügyesen csinálom, de a témaválasztásokba beleszólt és 
elmesélte azt, hogy ő hogy gondolja, mint gondolja. Úgyhogy én 
azóta is, ha szöveget írok, annak ellenére, hogy ő már nincsen 
velünk, úgy írom a szövegeket, hogy az neki megfeleljen.  
- Ha szabad ilyet kérdeznem, akkor mondhatjuk azt, hogy ő 
neked egyfajta útmutató és példaképed? 
- Így van. 
- Melyik a hozzád legközelebb álló Ismerős Arcok lemez? 
Direkt nem azt kérdezem, hogy melyik szerinted a legjobb, 
mert nem feltétlenül kell a kettőnek egyeznie. 
- Amit a legjobban szeretek, talán a Kerítést bontok lemez. Bár, 
valami miatt szinte mindegyiket szeretem, mégis csak azt 
mondom, hogy a Kerítést bontok az, ami a legközelebb áll 
hozzám. Azt előzte meg a legtöbb vita, az született meg a 
legnehezebben. Az az egyetlen koncepció-lemezünk, ami egy 
sztorit mesél végig. Nagyon erősen tükrözi az én 
elképzeléseimet a világról. Úgyhogy ezt választanám. 
- Most már másfél éves a legutóbbi lemez és mondtad, hogy a 
következő lemez címét tudjátok már. Ez lesz a Csak a szöveg. 
Mikor kezdtek el dolgozni ezen a lemezen és körülbelül 
mikorra várható? 
- Most. (nevet) Napokon belül, és ez tényleg így van. Már 
kezdtük körbeküldeni a dalvázakat és jövő héten már próbáljuk 
a dalokat. Nagyon szeretném, ha ez a nyári nagy 
koncertdömping előtt meg is jelenhetne. Tehát azt tervezzünk, 
hogy rohamléptekkel elkezdjük próbálni, feljátsszuk és tavasszal 
fel is vesszük ezt az anyagot, nyáron boltokba kerül, és ha 
minden jól megy ősszel a repertoárba is beemelünk dalokt. 
Aztán mire a közönség is megtanulja és mi is megtanuljuk 
eljátszani élőben, akkor jöhet egy lemezbemutató valami 
komolyabb helyen. (nevet) 
- Többek között azért szerettem meg az Ismerős Arcokat, mert 
sosem elégedtetek meg azzal, ami éppen van, volt, hanem 
mindig törekedtetek egyre jobbnak lenni. Ez szerencsés 
esetben magával vonzotta a zenekar népszerűségének 
növekedését is, és nagyon jól látható a fokról-fokra építkezés, 
ugyanakkor az alázat is a közönség felé. Mi az, ami még ennyi 
év után is tudja ezt tartani bennetek, amitől ez továbbra is 
töretlenül megvan? 
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- Csak a magam nevében tudok beszélni: Engem ebben a munkában 
mindig is az alkotás volt, ami teljesen lenyűgözött. Az, hogy a semmiből 
hozunk létre valamit. Az, hogy én vissza tudom hallgatni, még azt is, 
ami meg sem jelent, mert egy csomó minden el van rakva. Például az 
előző lemezeknek az előkészületeiből is maradt néhány felvétel, akár 
diktafonon, akár telefonon. Azokból a három botladozó akkordokból és 
szövegtöredékekből, amiket először megmutattunk egymásnak, és 
utána visszahallgatom lemezen, hogy micsoda csodák készültek ebből. 
Engem ez a dolog teljesen elvarázsol. Megmondom őszintén: alig 
hiszem el, hogy ezeket a dolgokat mi csináljuk, és mi tudjuk 
megcsinálni. Nekem mindig ez a legizgalmasabb szakasz a zenekar 
életében, mikor lemezt készítünk. A próbafolyamat és hogy a végén mi 
lesz az egészből. 
- Akkor te inkább azok közé a zenészek közé tartozol, akik az alkotás 
és a stúdiózás folyamatát kedvelik jobban, mint a koncertezést? 
Mondhatjuk ezt így? 
- Nem hasonlítanám össze a kettőt. A koncertezést is nagyon-nagyon 
szeretem, de az egy más élmény. De igazából mondhatjuk ezt így, igen. 
Inkább az alkotói folyamatot szeretem, és utána kézbe venni a kész 
terméket. Ezért vagyunk mi olyan zenekar, akik az utolsó pillanatig, 
amíg van bennünk szusz megyünk, illetve amíg lehetőségünk van kézzel 
fogható lemezt készíteni, addig ezt meg fogjuk tenni. Nem tudom 
elképzelni, hogy az internetre dolgozzunk, vagy ne legyen egy lemez, 
aminek nincsen borítója, amit lapozgatni tudsz, megfoghatod és aztán 
fel is teheted a polcra. 
- Az esetleg még nem fordult meg a fejetekben, hogy akár legutóbbit 
vagy a készülő új lemezt kiadjátok vinyl, vagyis bakelit lemezen is? 
- A kiadónak volt egy ilyen ötlete, de aztán ezt elvetettük. Már nem is 
tudom, hogy milyen apropóból. Talán az előző lemeznél, de nem 
nagyon láttam értelmét. Érdekes, hogy ezt mondod, mert éppen most 
költöztem új lakásba, és az édesapám bakelit lemezeit, illetve az én 
bakelit lemezeimet, amiket kölyökként vásároltam kilencven 
forintokért és van vagy kétszáz darab, tehát ezeket most pakoltam ki, 
és állati nagy élmény volt ezeket újra felrakosgatni. Nem azért, mert 
annyira jól szól, mert nem szól már szépen, recseg-ropog, de 
visszahozza azokat az emlékeket, amik a kölyökkoromhoz 
hozzátartoztak. Úgyhogy elképzelhető, hogy lesz valami ilyen. 
- Nagyon örülnék neki. 
- Igen? 
- Abszolút! Nem vagyok az a vájtfülű vinyl gyűjtő, de szeretem a 
vinyleket. Az utóbbi időben főleg előszeretettel vásárolok inkább azt, 
hogyha valamiből választani lehet. Ezért is szívesen tudnám a 
polcomon a Csak a zenét vagy akár az újat is. Egy kitérő kérdésem 
lenne, amire nyilván nem kötelező válaszolni: Lesz még valamikor, 
akár csak egyszer újra Stexas? Csak egy koncert erejéig? 
- Nem hiszem. Én Csabával egyáltalán nem tartom a kapcsolatot. 
Egyébként, ha ő felvetné az ötletet, nem hiszem, hogy ellenezném a 
dolgot. Tehát ha egy koncertet lehetősége felmerülne, benne lennék, 
viszont ha ő nem akarja, akkor nem lesz. 
- Mi az a dal az Ismerős Arcoktól, amit akárhányszor eljátszotok, akkor 
is ugyanakkora élvezet számodra? 
- Ezt megint külön kell választani akkor: Játszani, vagy a szöveg az, ami 
fontos kell, hogy legyen? 
 

- Is-is. 
- Szöveg szempontból, amire igazán büszke vagyok, az a Hegyeket 
nézek című dal. Ami úgy van megírva, hogy sikerült talán kihagynom a 
közhelyeket, és mégis valahogy megfogtam a Haza fogalmát. Úgy, hogy 
az ne legyen ciki, ne legyen sokszor ismételt, ne legyen nyálas, mégis 
könnyeket csaljon az ember szemébe. Zeneileg pedig… Hát, nem én a 
vagyok legjobb zenész a zenekarból, ezt hozzá kell, hogy tegyem. 
Nekem igazán örömet azt okoz, hogyha gond nélkül el tudok játszani 
egy-egy dalt, talán ez egészen biztosan megy. (nevet) Én a Kerítést 
bontok dalt mondanám. Ezt mostanában úgy játsszuk, ahogy nekem 
igazán tetszik. Picikét lazábban, picit könnyedebben, picit úgy, mint az 
aluljáróban az indiánok. Kapott egy ilyen feelinget mostanában. A 
Kongresszusi Központban játszottuk el először így, és aztán sokáig nem. 
Előrevonultunk, Lecsó harmonikával, mi akusztikus gitárokkal, Tomi 
csörgővel. Most ezt egy picit visszaültettük, Tomi a dob mögött, de 
seprűvel játssza, én akusztikussal tolom és az egésznek van egy nagyon 
kellemes tábortűz hangulata. Ezt nagyon szeretem játszani. 
- Van esetleg olyan könyv, film, zene, zenekar, előadó, ami, aki hogy 
inspirálóan hat rád? 
- Ilyenek előfordulnak, de erre sose készülök. Egyszer csak valami 
szembe jön velem, és akkor arra azt mondom: Hogy a szentségit! Így is 
lehet? Van, de ebbe csak úgy belefut az ember.   
- Üzensz valamit az olvasóknak? 
- Azt üzenem nekik, hogy járjanak Ismerős Arcok koncertre, mert ott 
minden titokra fény derül. Amiről itt nem beszéltünk, még arra is, főleg, 
ha figyelmesen hallgatják a dalokat és a dalszövegeket! 

 

Az Ismerős Arcok legközelebb 2017. 08. 15-én jön Esztergomba, 
amikor a Széchenyi téren lépnek fel egy fesztiválon! 

Az interjú a Dunapart Programajánló oldalán jelent meg. Készítette: Ric$ 
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F. O. System, Sexepil - Barba Negra, 2017. 02. 18.  

Lehet szeretni az F. O.-t, sőt, talán még nem szeretni is, egy dolgot 
azonban nem: elvitatni előle a kultikus státuszt, és azt, hogy bizony 
még ma is képesek teltházas koncerteket adni. A jó esetben évente 
egyszer színpadra lépő zenekar egy-egy fellépése mindig esemény. 
A zenészek maximalizmusát ismerve tudjuk: esélyünk sincsen arra, 
hogy a végén csalódottan menjünk haza. A szombati, kellően 
zűrzavaros buli sem tudott negatívba átcsapni, pedig az égiek 
mindent megtettek ezért. Bevallom töredelmesen: a Sexepil műsora 
alatt nem tudtam teljesen a színpadon zajló eseményekre 
koncentrálni, ugyanis annyi barátba, ismerősbe botlottam, hogy 
mire mindenkivel üdvözöltük egymást, Ők sajnos a programjuk 
végére értek. Amit láttam és hallottam, az eléggé rendben volt, a 
társaság jelentős része pedig elismerően nyilatkozott róluk. 
Legközelebb ígérem megkapják a figyelmet! Ahogy az első sejtelmes 
hangok megszólaltak, még naivan azt hittem, a szokásos Még vagy 
Nézz rám kezdés következik, ám amikor a Hold első dallamai 
felcsendültek, azonnal világossá vált: a banda nem bíz a véletlenre 
semmit, már a kezdés sem kiszámítható. Ez az anti-sablonosság 
mellesleg az egész koncertre jellemző volt. Alaposan megvariált 
dalsorrend, teljes beleélés, minimálisra vett konferálás, mint ahogy 
a fénykorban lehetett. Mindjárt az elején ki kell emelni egy fontos 
dolgot: a háttérvetítés egyenesen pazar volt. Sikerült kellően 
hatásos képsorokat találni, amik remek harmóniában voltak a 
dalokkal. Talán az Őrült világnál volt ez a leginkább érezhető, a 
maszkos-bólogató koponyák egyszerre voltak nyomasztóak és 
groteszkek. A Hold után érkezett a zenekar egyik legnagyobb slágere, 
a Nézz rám és az eddigre szinte agyig teltházas Barba Negra egy 
emberként kezdte Matyival: "Mikor a mozdulatlan árnyak..." 
Félelmetesen jól elkapta a hangulatot a zenekar és a közönség is. 
Jöttek sorban a klasszikusok, Engedj el, Ne félj, Hiába és a Talán, 
majd a sötétbe burkolózó színpadon felcsendült a billentyűkből a 
Lebegés kezdődallama, aztán újra, majd harmadszor is és ekkor már 
érezhető volt, hogy itt bizony valami baj van. Matyi gitárja elnémult. 
Kétségbe esett versenyfutás kezdődött, de a túl hosszúra nyúlt 
problémamegoldás már-már menthetetlenül megtörte a koncert 
ívét. Szinte tapintható volt a feszültség a levegőben, de az eddig 
bőven tökéletes koncert annyira doppingolta a közönséget, hogy 
nem hagyták kétségbe esni a zenekart. A biztatásnak engedve a 
Lebegést eljátszották gitár nélkül, és bár ennek a dalnak a szólója 
szerintem az F. O. egyik csúcspontja, mégis énekeltem, hagytam, 
hogy vigyen magával, és csak áldottam Matyi és Jerabek Csabi és a 
többiek hihetetlen lélekjelenlétét. Nem estek kétségbe, hanem 
megpróbálták a lehetetlen: visszahozni a hangulatot. Az Öngyilkos 
vágyak után Matyi visszakapta a hangszerét és újra minden a régi 
volt. A közönséget szemmel láthatóan nem frusztrálta a helyzet, a 
zenekarnak is sikerült szerintem újra felengedni, a technikai 
személyzet meg vélhetően évekig elrettentő példaként fogja 
emlegetni ezt az estét. (Lesz még ebből anekdota később: Emlékszel, 
amikor Matyi gitárja elnémult?)  A koncert külön érdekessége, hogy 
a pár éve megjelent Deluxe Remaster Box CD-n található 14 dalon 
felül elhangzott a Ha eljön és az Oly távol is, így kvázi a komplett 
életművet eljátszották nekünk ezen a szombat estén. Az Utazásnak 
például kifejezetten örültem, ráadásul itt volt az a pont, amikor 
végérvényesen eldöntöttem magamban, hogy ez a gitáros fiaskó 
sokkal inkábblesz vicces visszagondolva, mintsem kínos. Közeledett 
a végkifejlet menthetetlenül, hiszen tudjuk: minden jónak vége 
szakad egyszer. Az Utolsó üvöltés és a Még után csak álltam és 
néztem a színpadot, és elégedetten nyugtáztam: mindent 
összevetve is azt kell mondjam, kevés olyan zenekar van itthon, aki 
egy ilyen gikszer után sem adja fel, hanem eléri, hogy azt mondjuk 
ez a buli bizony zseniális volt. Vannak zenekarok, akik esetében az 

 évi egy bulit kevésnek gondolom ahhoz, hogy az ne érződjön a koncerten, 
viszont az F.O. nem tartozik ezek közé. Sikerült ezen az estén is valami olyat 
nyújtaniuk, ami után úgy mentem haza, hogy még napok múlva is elő 
fogom venni a lemezt, a CD-t és újra-újrahallgatom, nosztalgiázva. Nagyon 
remélem, hogy jövőre ismét lesz, legalább egy koncert, egészen biztosan 
ott leszek! 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sziva 40: Hunnia fia (2017) 

A nemzeti rock egyik legnagyobb élő 
ikonjának számító Sziva Balázs 
betöltötte a negyvenet. Úgy gondolta, 
hogy ezt a kerek évfordulót nem csak 
egy nagyszabású, bő 4 órás koncerttel, 
hanem egy dupla, különleges 
válogatáslemezzel is megünnepli. 
Kíváncsi voltam a koncepcióra, ugyanis 
Balázs életműve nem csak a 
Romantikus Erőszakra koncentrálódik, 
és egy szimpla best of nem szolgált 
volna különösebb érdekességgel. 
Szerencsére a Hunnia fia valóban egy 
tematikus válogatás lett, aminek célja a komplett életmű bemutatása, és nem 
egy szimpla slágergyűjtemény. Előkerülnek itt olyan tételek, formációk, amik 
egy részéről még én is megfeledkeztem, pedig 2000 óta aktívan követem a 
zenekart és rendre begyűjtök minden kiadványt. A dalok megszólalását 
igyekeztek egységesíteni, ami szerencsére sikerült, az új felvételek pedig 
kifejezetten jól szólnak. A címadó tétel egy klasszikus felépítésű RomEr nóta, 
mégis friss, mégis kicsit más, és szinte biztosan ki merem jelenteni, hogy 
koncertsláger lesz. Kicsit jobban dominál a rockos, már-már metalos íz, 
akárcsak legutóbb, a Fehér EP Angyal című dalánál, viszont gitártémában 
valahogy mégis érzem azt a klasszikus Oi! hangulatot, ami sok más, hasonló 
szövegvilágú csapat esetében komoly hiánycikk. Mód Szabi remek szólót pakolt 
bele, pont annyit, amennyit a dal megkíván, de azért úgy, hogy megjegyezze az 
ember. A többi dalt ismertük már, csak nem feltétlenül ilyen formában. Azt 
például nem értem, hogy a Piros EP egyik dalát, a Nem kell-t miért vette újra a 
csapat, nekem speciel jobban tetszett a régebbi verzió. A 100% Magyar 
akusztikus változata nagyon jól sikerült, pedig kicsit szkeptikus voltam vele 
kapcsolatban, hiszen ez a nóta annyira vibrál az eredeti hangszerelésével, hogy 
nehezen tudtam elképzelni ennek megmaradását az új köntösben. Erre 
azonban remekül rácáfol a vidám tábortűz hangulat. A RomErnél egyébként 
sem érzem erőltetésnek az akusztikus dalokat és koncerteket, valamiért tisztán 
érezni az örömzene jelleget bennük. A Fegyverbe volt anno a Zárva a 
mennyország korong rejtett bónusza. Az újrafelvett verzió megőrizte a 
feelinget, és bár a RomEr ezt nem "pontosan" dolgozta fel a Ballagó Időtől, 
hiszen Ők hozzátették a mára ikonikussá vált "Fegyverbe!" passzust, mégis ez 
a verzió lett mára a legismertebb talán. Ráadásul most Vári-Kovács Kornél 
gyönyörű szavalatával, az egri védők esküjével ki is bővült a dal. Az 
érdekességek között olyan tételek is találhatóak, amikről, mint említettem, 
még én is megfeledkeztem. Helyhiány miatt és azért, hogy legyen meglepetés 
is, nem sorolok fel mindent, csak néhány érdekességet említek meg. A Trianon 
90 CD-re felvett Egy régi óra, ami igazi sztárparádé felállással készült. Ennek 
zenéjét a Kormorán játszotta fel, zeneileg hasonló is, mint a zenekar akkoriban 
készült lemezei, de a Trianon-téma és a vendégek erősen rányomták 
bélyegüket, így egy kellőképpen slágeres, de mély mondanivalójú tétel 
született, melankolikus hangulattal. Azon kívül akad itt még a Bakancsok és Tar 
fejek alkalmi formációtól felvétel, vagy a Hadak Útja projekttől dal, de 
korábban kiadatlan, vagy CD-n még meg nem jelent Szent Suhancok dal is. 
Balázs fő zenekarától, a Romantikus Erőszaktól, illetve a másik, 
elterjedtebbnek mondható formációjától, a Hungaricától kerültek ide 
egyértelmű és kevésbé nyilvánvaló darabok is. Annak kifejezetten örülök, hogy 
a mára szinte feledésbe merült RomEr demoról, a Perdita Szerelemről is helyet 
kapott egy tétel, a Köpök rátok. (Személy szerint egy CD újrakiadást is szívesen 
vennék, hiszen anno csak nagyon minimális példányban jelent meg.) A Hunnia 
fia bátran nevezhető hiánypótlónak, hiszen ilyen tematikájú és ilyen igényes 
kivitelezésű válogatáslemezt nem csinált még Balázs, megfelelően 
megkoronázta vele ezt a kerek évfordulót. Mivel a koncert is közel teltházas 
lett, remélem, hogy legalább a hanganyaga előbb-utóbb napvilágot láthat, 
szerintem lenne rá igény. Remélem, még hosszú évekig, évtizedekig aktív 
marad a hazai nemzeti rock egyik leghitelesebb alakja. Innen is Boldog 
Születésnapot Neki! 
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Tíz éve ment el Pancho - Puskás Öcsire emlékezve 

Kétség nem férhet hozzá, hogy ha megkérdezünk egy 
külföldit, akkor Magyarországról az első ami eszébe jut, az 
Puskás Öcsi. A XX. század egyik legjobb labdarúgója, aki 85 
válogatott mérkőzésén 84 gólt szerzett. Ma tíz éve, hogy itt 
hagyta a bőrt.  

A Budapest Honvéd csapatában 1942  és 1956 között 349 
mérkőzésen húzhatta magára a 10-es mezt, amiben 358 gólt 
szerzett. A Honvéd a 10-es mezszámot visszavonultatta Öcsi 
előtt tisztelegve, soha senki nem játszhat ebben a 
mezszámban többé. Az 1956-os forradalom kitörésekor a 
Honvéd egy Európa Kupa-mérkőzésen vendégszerepelt 
Spanyolországban, ahol 2:3-ra kikapott az Athletic Bilbaótól. 
Ezután a bizonytalan hazai állapotok miatt a csapat úgy 
döntött, hogy vár a visszatéréssel, és a decemberi brüsszeli 
visszavágó után elutazott a hazai vezetés által nem 
engedélyezett dél-amerikai turnéra. A januári visszatérés 
idejére a szovjet hadsereg már leverte a forradalmat, Puskás 
és a csapat néhány másik tagja pedig úgy döntött, hogy 
Bécsben marad, elkerülendő az országra váró megtorlást. Az 
Aranycsapat ezzel véglegesen feloszlott. Spanyolországban 
a Real Madrid csapatához ment 1958-ban, amikor 
Östreicher Emil sportigazgatóként dolgozott a Real Madrid 
elnöke, Santiago Bernabéu mellett, és hiába volt harminc 
évesen súlyfeleslege, tisztelték annyira, hogy ott is 
megkapta a 10-es mezt. Összesen 372 meccset játszott 
végig és 324 gólt ragasztott az ellenfelek kapujába. Micsoda 
számok ezek! 

"Amikor a portugál Figo 2000-ben a Realhoz került, csak 
annyit mondott neki az elnök, úgy viselje ezt a mezt, hogy 
előtte Puskásé volt.” 

Kedvenc történetem a két legnagyobb sportolónkról, mint 
egy Rejtő Jenő könyv lenne.  Amikor Görbe (Papp Laci) és 
Higany (Puskás Öcsi) Madridban találkoztak 1963-ban. Na ez 
az igazi szív és az igazi sport.  Utána tuti elmentek fröccsözni. 
Vagy már a mérkőzés előtt is. Milyen volt két világklasszis 
Magyar sportoló? 

Papp László háromszoros ökölvívó olimpiai bajnokunk, 1963 
decemberében Madridban lépett szorítóba hivatásos 
mérkőzés keretében a spanyol Folledo ellen. A tét a 
középsúlyú Európa-bajnoki cím volt. A hatalmas csarnok 
zsúfolásig megtelt. Laci kissé szorongva nézett a mérkőzés elé. 
Nem az ellenfél izgatta, hanem a győzelemre áhítozó, heves 
vérmérsékletű, 15 ezer főnyi hazai közönség várható 
hangorkánja. Zúgott is a harsány biztatás a spanyolok 
kedvence felé. Egyszer azonban váratlanul felharsant a lelátó 
egyik szögletében a harsány „Hajrá, Papp!” kiáltás is. És míg 
Folledo hívei olykor szünetet is tartottak, Papp szurkolói 
megállás nélkül a mérkőzés végéig lankadatlanul biztatták a 
magyar fiút. 

"Laci önbizalmát láthatóan növelte a váratlan buzdítás." 

Fölénye egyre fokozódott. Végül biztos győzelemmel harcolta 
ki az Európa-bajnok büszke címet. Az első gratuláló Puskás Öcsi 
volt, aki a szorító közvetlen közelében szurkolta végig a 
mérkőzést. – Nem értelek, „Öcsi”! – jegyezte meg Papp. – Te 
amiatt panaszkodsz, hogy alig hallasz Spanyolországban 
magyar szót. És íme: ma este több száz magyar buzdított itt 
engem. – Tévedsz, „Görbe”! (ez Papp kedvenc beceneve) – 
magyarázott Puskás. – Rajtunk kívül egyetlen magyar sincs itt. 
Kubala és én fogadtuk fel ezeket az embereket itt. Kasztíliai 
munkanélküliek. Megvettük nekik a jegyet és órabért 
fizettünk, hogy téged biztassanak. Becsülettel rászolgáltak a 
fizetésre. 

Na ilyen volt a hőskorban két világklasszis Magyar sportoló. Azt 
viszont kevesen tudják, hogy Puskásnak a spanyolországi évei 
alatt lemeze is megjelent, ami kedvenc magyar nótáit 
tartalmazta és ezeket ő maga énekelte fel. Természetesen a 
magyar sírva vigad, ezért ezen a lemezen is inkább kesergők 
vannak, de felértékelődik, hogy ezeket maga a Száguldó 
Őrnagy énekli. Akinek érdemeit és személyes varázsát estig 
lehetne sorolni, aki szívén viselte a magyarok sorsát, aki maga 
volt a pesti csibész és a világsztár futballista egyben. 

Emlékezzünk Puskás Öcsire, aki ma tíz éve ment el az égi 
futballpályára, hogy két csel után lealázza a mennyei 
válogatottat. 

“…Én imádtam a futballt! Imádtam a családomat és mindig a 
futballpályán jártam, engem több más nem érdekelt. Az én 
kabalám mindig a labda volt. Akkor éreztem magam biztosnak, 
amikor a labda nálam volt, vagy ha a labdába belerúghattam…” 

A cikket Görögh Attila írta, eredetileg a Deadlenscult oldalán 
jelent meg! 
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Lemmy élt. 

„Bármit csinálsz, azt csináld jól!” A világon kétféle ember 
van, aki tudja, ki az a Ian Fraser Kilmister, és aki nem. 
Nincsenek példaképeim, nem követek senkit, hőseim 
vannak, akiket tisztelek. És Ő ilyen volt. Egy hős volt 
számomra, aki megcsinálta azt, amit úgy hívunk, 
rockzenész. A mai ripacsoknak fogalmuk sincs mit jelent 
egyéniségnek lenni. Mit jelent azt a mocskos stílust játszani 
halálodig, amivel előjöttél abból a kurva garázsból, és nem 
formált át a közízlés vagy a média. És most minden zenész 
tegye a szívére a kezét, hogy azt a zenét játssza-e, amit 
megálmodott (szomorú adat lenne). 

„Valakinek nyomnia kell a rock'n'rollt, hogy megmutassa a 
fogalmatlan vakegereknek." 

 
 Ha rockzenésznek dobott volna le a gólya, akkor így 
csináltam volna én is, hogy kifacsarom az életet és pofán 
rúgom normalitást. A Tábornok végleg letette fegyverét, a 
Rickenbacker 4001, Gibson Thunderbird bőgőt, és belépett a 
pokolba ezzel a szöveggel: Én vagyok Lemmy, és Rock and 
Roll-t játszom! Most kezdődik a pokolban az igazán nagy 
muri, az ördög nyugodtan nyugdíjba mehet, mert a főnök 
lement a többiekhez, akik tuti fogadásokat kötöttek, hogy 
meddig lehet úgy élni, hogy szinte belehalsz. A válasz: 70 
évig! 

 
"Nem látom értelmét a nyugdíjba vonulásnak, amikor nincs 
miből/honnan nyugdíjba vonulni. Képzeld el, hogy nyugdíjba 
megyek. Mit csinálnék akkor? Ülnék otthon, hallgatnám a 
lemezeket és mondogatnám, hogy azok a régi szép idők...? 
Köszönöm, de nem. Az nem én lennék." 

 
Úgy vált már életében legendává, hogy fikarcnyit nem 
változott meg a sikerek alatt, és nem fordult ki önmagából. 
Hű volt önmagához és a zenéhez. Életemben először 
könnyezek írás közben, és nem tudom megfogalmazni, mi 
van bennem, mit érzek. Dühöt, hogy elment, vagy örömöt, 
hogy létezett.  Ahogy nyilatkozta: „Én a Rock ’n’ Rollnak 
adtam az életem, és a Rock ’n’ Rolltól megkaptam az 
életemet!” És mi pedig ezáltal kaptunk egy olyan életművet, 
aminek minden másodperce tanagyag. Hány gyerek kezdett 

el zenélni az Ő hatására, hány zenekar alakult meg miatta… 
Többek között a Metallica, hogy csak a legnagyobbat 
említsem. Igazából nem lehet felmérni, milyen hatással volt 
a világra, de ha belegondolunk, milyen lett volna nélküle a 
világ, akkor talán választ kapunk. Minden rockzenét szerető 
ember tudja, hogy Ő fektette le a metal alapjait, és nincs 
rocker a földön, aki ne hajtana fejet előtte. Legyen metálos 
vagy punk, mindenki a saját táborába akarja tudni Őt. Még 
Chuck Berry is fejet hajtott előtte. Lemmy egyik legnagyobb 
kedvence Chuck Berry volt (ki hitte volna, hogy Berry túléli 
őt), és a korai Rock and Roll istenének tiszteletét kivívni azért 
nem piskóta.  

"Igen, amíg fel nem dobjuk a bocskort, lemezeket fogunk 
készíteni. Valószínűleg a stúdióban fogok elpatkolni, 
miközben feléneklek egy új dalt!" 

"Jól esik a tisztelet ilyen megnyilvánulása, de akkor is csak a 
zene számít. Zenész vagyok, nem pedig személyiség." 

Egyszer Lemmy, Bill Maher "Politically Incorrect" című 
műsorában vendégeskedett. Egyszer csak eltűnt a színről. 
"Valaki feltett valami idióta kérdést. Emlékszem, hogy 
nagyon unatkoztam, úgyhogy kimentem és elszívtam egy 
jointot." 

Lemmy sok mindent megtehet, amit más rocker nem. Még a 
Beavis és Butthead vitriolos nyelvű készítőit is lenyűgözte. 
Miután Lemmy feltűnt egy Ramones videóban, Butthead így 
szól: "Ő Lemmy. Ő abba a videóba sétál be, amelyikbe akar." 
Erre Beavis egy elragadtatott "Lemmy rulez" felkiáltással 
válaszol. 

Vannak napok, amikor hátradőlsz a kedvenc foteledben, 
berakod a kedvenc lemezed és leszarod, hogy éppen kint 
összedől a világ. Na, a tavalyi halálhír egy ilyen nap volt. Ülök 
a gép előtt, és keresem a szavakat. Soha nem küzdöttem 
ennyit írással. Néha ránézek a facebookra, és a gyomrom 
szorul össze, ahogy az ismerősök nekem üzennek, hogy 
sajnálják. Sms-ben, facebookon, telefonon… Akik ismernek, 
tudják, hogy sokat jelentett nekem a zenéje, és annyi, de 
annyi erőt adott a nehezebb időkben, és még több 
boldogságot a napsütésben. És amikor látom, hogy mennyi 
ember szerette – és most búcsúznak Tőle egy poszttal… 
Zenészek, színészek, ápolók…. 

 „Ne gyere már te is ezzel 'a rock halott' baromsággal! 
Vannak menő bandák most is, csak nem teszik ki őket a 
kirakatba, a vakegerek meg lusták utánajárni. Inkább 
nyomkodják a kib...ottul okos telefonjaikat. Ezért is volt itt az 
ideje egy új Motörhead albumnak." 

A sors iróniája, hogy tavaly karácsonyra kaptam 3 jegyet 
februárra, 3 Motörhead koncertre. Ezek a jegyek nem 
lesznek már letépve, de könyörtelenül behajtom rajtad, 
Lemmy, mert majd ha rám kerül a sor, és évtizedek múlva 
megyek utánad, akkor kurvára le kell nyomnod nekem ezt a 
három bulit! Muszáj! 

 „Nálam nincs olyan, hogy muszáj. Ilyet utoljára aznap 
mondtak nekem, amikor felmondtam a melóhelyen. Vagy 
kirúgtak. Ez nézőpont kérdése. De addigra már megnőtt 
annyira a hajam, hogy bevettek akármelyik bandába. Azóta 
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úton vagyok, más életet nem is ismerek. Kapok kaját, adnak 
inni, van hol aludni, elvisznek az egyik színpadtól a másikig. 
Mi mást akarhatnék még? Én a rock'n'rollnak adtam az 
életemet, és a rock'n'rolltól megkaptam az életemet. 
Elégedett vagyok."  

Nem tudom, hol van most, de vendéglátójának csak annyit 
tudok tanácsolni, amit a Los Angeles-i Rainbow bár 
tulajdonosa is mondott, ami Lemmy törzshelye volt: “Hagyj 
üresen neki egy játékgépet és adj neki whisky-kólát, akkor 
maradni fog.” 

Nem fogsz hiányozni, mert itt hagytad nekünk emléked, és 
amíg a világ áll, addig Te leszel a Rock Keresztapja, a Főnök, 
az utolsó Mohikán, a 49% Mother fucker, az 51% Son of a 
bitch! Köszönök mindent, hogy megfogtad a gitárt, és 
előhívtad a rockzenét az univerzumból, hogy mi, tátott szájjal 
toljuk a metálvillát az égbe, és közben énekeljük, hogy: Born 
to lose, live to win… 

 „Az a baj, hogy túl sok mindent láttam már, engem nem 
lehet csak úgy megvezetni. Most már csak az a kérdés, hogy 
én húzom tovább vagy ez az elbaszott világ." 

Görögh Attila / Deadlenscult (A cikk eredetileg ott jelent meg!) 

 

Tartozom egy vallomással: A Motörhead nem tartozott a 
kedvenceim közé, egészen 2010-ig. Voltak dalaik, amiket 
szerettem, de valahogy azt éreztem, hogy ez nem nekem, 
nem hozzám szól. Mi történt? Mi változott? Eljött 2010, 
megnéztem a Lemmy filmet, és megértettem, hogy mégis 
mi ez, mi is akar lenni, mi is az, amit eddig kurvára nem 
fogtam fel. Kicsit arcul csapott, hogy elment mellettem egy 
akkora jelenség, egy akkora forma, mint Lemmy. A filmet 
megbabonázva néztem az elejétől, egészen a végéig.  Film? 
Igazából nem is film ez, hanem egy olyan valami, amit 
látnod kell, hogy érezhesd, hogy a részese legyél, hogy az 
ereidben lüktessen, hogy… Á, inkább figyelj! 

Az első megtekintés otthon történt, méghozzá egy kalóz 
relase-t töltött el egy nagyon kedves barátom, Döme, aki 
aztán odanyomta a kezembe, ténymegállapítással: Látnod 
KELL! Mivel pontosan tudom, hogy ilyet csak nagyon 
megalapozott esetekben mond, nem szaroztam, hanem 
hazamentem és megnéztem.  

Jól sejtettem: nem volt csalódás. Azaz volt, de pozitívan. 
Ahogy pörgött a számláló, egyre közelebb került hozzám, 
hozzánk ez az ember, egyre inkább érezni kezdtük, hogy 
kicsoda, micsoda Ő valójában. Mindebben az volt a nagyon 
jó, hogy olyan egyszerű és hétköznapi helyzeteken keresztül 
mutatták be Őt az alkotók, hogy képtelenség volt a végére 
nem a szívünkbe zárni Őt. 

A filmet két részre kell bontsuk: van, amikor látjuk Lemmy 
mindennapjait, bepillanthatunk oda, ahová eddig nem 
igazán sikerült, vagy ha volt is rá lehetőség, sosem ilyen 
részletességgel. Aztán ott a másik fele, amikor azok az arcok 
beszélnek róla, akik miatta fogtak hangszert a kezükbe, 
miatta kezdtek el dalokat írni, vele zenéltek, és tették 
gazdagabbá a rock and roll világát.  

Az első rész abszolút rendben van, ugyan azoknak, akik régi 
rajongók, sok újat nem tud mondani, mutatni a film ezen 
része, mégis egészen más hatásmechanizmussal bír, amikor 
azt olvassuk egy cikkben, hogy Lemmy háborús ereklyéket 
gyűjt, mint amikor Ő maga mutogatja meg azokat a 
kamerába. Ide sorolom azt is, amikor a fia nyilatkozik, aki 
szintén egy újfajta színt visz az öreggel kapcsolatban a 
képletbe. Felüdülés nézni, hallgatni ezt. A nyitó képsoroknál 
látható rádióinterjú már hoz egy olyan közelséget, ami előtte 
talán sosem a rajongó és rajongott között. Remekül kijön a 
humora, a többi egyéb, amik azzá tették Őt, aki volt. Amikor 
az áruházban keresi a Beatles Mono boxot, majd az 
üzletvezető hölgy a sajátját adja el Neki, aztán az 
értekezések, amikből rádöbbenünk, hogy a Motörhead 
igazából Beatles, Elvis és társai, csak sokkal gyorsabban, 
betorzítva, stb., az a pillanat segített abban, hogy igazán és 
tényleg megértsem, mitől is olyan különleges ez a zenekar és 
ez az ember. (Ahogy valószínűleg azért is a kedvenc 
Motörhead lemezem a Motörizer, mert a felvételei közben 
készült ez a mozi.) 

A második rész, ami nem ilyen kategorikusan különül ám el 
az elsőtől, csak számomra könnyebb így elemezni, pedig 
abból áll, hogy zenésztársak mesélnek róla sztorikat, 
mondják el a véleményüket. Mivel mindenki csak pozitívat 
mesél (mondjuk Ti tudtok bármi rosszat az Öregről?), így 
nem tudunk mást tenni, csak mosolyogni. Az egyébként is 
roppant szimpatikus Scott Ian például olyan elánnal meséli el 
a rövidnacis sztorit, hogy amíg élek nem felejtem el. Minden 
ember, minden sztori aranyat ér benne! 

Baromira sajnálatos, hogy ennek a filmnek nem létezik hazai 
kiadása semmilyen formában. Nagyon remélem, hogy 
egyszer lesz olyan forgalmazó, aki kiadja, szigorúan felirattal 
persze. Igazából ezt a filmet kötelezővé tenném mindenki 
számára. Ha szereti a rockzenét azért, ha nem, akkor meg 
azért. Egy olyan ember nyilatkozik ebben a filmben, aki már 
a rock and roll előtt is élt, ráadásul Ő maga volt az egyik, aki 
ezt a zenét azzá tette, ami.  – Ric$ 
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Gyurcsik Gyuri/Rockpanoráma –interjú 

Most tipikus hóhérakasztás történik, ugyanis Gyuri került a mikrofon, 
vagyis jelen esetben a klaviatúra másik végére. Ő egy nagyon kedves, 
közvetlen arc, aki a Sportalsónak is nagyon sokat segített már, nekem is 
volt szerencsém kérdezett félnek lenni a műsorában. Bár nem egy 
csapatnak szurkolunk, úgy gondolom, hogy mindig megtaláltuk a közös 
hangot, ezért meghívtam egy baráti csevejre, ami remélem Nektek is 
akkora öröm lesz, mint nekem volt elkészíteni. 

- Szerintem nagyon sok rockzenét kedvelő számára nem kell 
bemutatni Téged, hiszen a Rockvilág rádióadón Te vezeted a 
Rockpanoráma című műsort. Mikor és milyen céllal ültél 
először a mikrofon mögé? 
- Hát ez meglehetősen régen volt, ami csak engem öregbít. :D 
Számomra is hihetetlen az a tudat, hogy idén töltöttem a 20 
éves "műsorvezetői-státuszomat". Bizony, minden 1996 nyarán 
kezdődött. Szülővárosomban, Gyömrőn lakott egy idős 
elektroműszerész bácsi, Laczy István, aki hobbiból összerakott 
egy rádióstúdiót. Persze engedély az nuku, de az éterbe ezerrel 
tolta ki a muzsikát, nem foglalkozott a hírfelügyelettel. :D Pedig 
egy jó 20 kilométeres körzetben hallható volt a Sirius rádió 
adása. Egy helyi zenészbarátom, Kulcsár Géza ismerte őt, mert 
mindig hozzávitte a gitárerősítőit javításra. Arra jutottak, hogy 
lenne igény a keményebb műfaj bemutatására is, Géza pedig 
tudta, hogy én igen komoly gyűjteménnyel rendelkezem. 1996-
ban még csak pár CD lemezem volt, de kazettákból nem volt 
hiány, gyakorlatilag a szobám négy fala azzal volt "kitapétázva". 
:D Akkor még úgy szólt a fáma, hogy hetente beviszünk a 
stúdióba pár cuccot, ők pedig kitolják az éterbe. Mivel a hard 
rock/heavy metal minden ágazata bejövős volt számomra, ezért 
Gézával egyből a "Panoráma" szó jutott eszünkbe, mivel az 
magába foglal mindent. A Rock meg ugye adva volt :D Egy-két 
adás valóban úgy ment le, hogy csak az általunk összeállított 
zenék szóltak, de István már akkor ösztökélt arra, hogy jó lenne 
az adott zenékhez némi kommentár is, így aztán adáson kívül 
elkezdtünk gyakorolni. Elmondhatom, valóban van olyan, hogy 
mikrofonláz, a megszámlálhatatlan bakiról pedig nem is 
beszélek. :D De szerencsére gyorsan tanultunk, így aztán már 
jöttek a műsorvezetős Rockpanorámák is. Géza barátom annyira 
nem volt rajta a dolgon, sosem tagadta, hogy csak azért jár be, 
mert jobbnál jobb zenéket ismer meg általam, így hamar 
"kikopott" mellőlem. Az egyedüllét pedig nem túl jó, ezért 
elkezdtem zenekarokat meghívni az adásba, így alakult ki a 
Rockpanoráma mai arculata, és bár a 20 év alatt több rádió is 
teret adott a műsornak, ez a két részre tagolt interjús-koncepció 
még ma is kitart. 
- Manapság hétfőn esténként hallhatunk Téged, a Rockvilág 
online rádión. Mi is voltunk már Nálad vendégségben, én pedig 

többször is voltam Nálad adásban. Mi az, ami még mindig tartja 
Benned a lelkesedést 20 év után, hiszen ez nem az a műfaj, 
amiben pénz lenne? 
- Jól látod, ebben nem, hogy nincs pénz, hanem inkább viszi. 
Különböző jogdíjak havi szintű fizetése, stúdiófelszerelések 
karbantartása és még sorolhatnám. Valahogy mindig úgy 
jellemzem, hogy mi amatőr rádiósok nagyjából úgy vagyunk, mint 
az itthoni zenészek. Toljuk-toljuk, mert az életünk része, ehhez 
értünk, ezek vagyunk mi. Megélni azonban ebből sem a zenészek, 
sem mi nem tudunk. Az azonban mindennél többet ér számomra, 
ha megkeresnek a zenekarok az interjú miatt, mert tudom azt, 
hogy fontosak vagyunk nekik. A hallgatottságról adatokat nem 
adhatok ki (ez nyílt titok, aki kíváncsi rá, simán utána tud járni), 
de ha már egy-két plusz embert maga mögé tud állítani a zenekar 
azzal, hogy a beszélgetés során bemutatom őket, már megérte a 
dolog. Ez pedig minden pénznél többet ér. 
- 20 év alatt biztosan voltak kiemelkedően jó és rossz 
pillanatok. Mikor érezted azt, hogy ennél feljebb már nincs, 
illetve hogy talán most kéne szögre akasztani a mikrofont? 
Megosztasz velünk pár sztorit? 
- A 20 év alatt több száz (de az is lehet, hogy ezer) interjút 
készítettem. Nyilván a távolság miatt behatárolt volt, hogy mely 
zenekarok jutnak el hozzánk a stúdióba, de a technika 
segítségével még Seattle városában is kapcsoltuk pld Szakácsi 
Greget. Tehát nyugodtan kijelentetem, hogy legyen feltörekvő, 
vagy elsőosztályú zenekar, mindenkinek igyekeztem teret adni. 
A csúcsot sosem érzetem, mert szerintem mindig van feljebb, 
van hova fejlődni és tudni is kell újat nyújtani a hallgatóknak. 
Ezzel a "szögre akasztással" azonban most akaratlanul is 
kaptárba nyúltál. :D Nem tudom mikor jelenik meg ez a 
beszélgetés, de akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Igazság 
szerint a nyáron én felmondtam a Rockvilágnál, egészen 
pontosan a műsorvezetéssel hagytam volna fel. Persze a 
kollégáim erről hallani sem akartak, meggyőztek a folytatásról. 
Csináltam hát tovább, de ha már valami nem úgy működik, mint 
rég, akkor megette a fene. Márpedig idén valami nálam eltört. 
Ezt azonban csak tiszta szívvel és óriási lelkesedéssel lehet 
csinálni. Mivel ez most nincs meg nálam, így erősen hajlok a 
"nyugdíjaztatásom" felé. A Rockvilágot azonban nem hagynám 
ott, maradna a honlap és jobban beleásnám magam a 
háttérdolgokba, amellyel még inkább előre lendíthetném a 
Rockvilág szekerét. Mert hát aki benne élt ebben a 
körforgásban, az tudja, hogy innen nem lehet kiszállni. Gyűjtsek 
mondjuk bélyeget? Gyűjthetnék, de minek! :D A zeneipar az 
életem, amit viszek is a síromig. Tehát ezzel most rendesen 
belenyúltál Ricsikém! :) 
- Ezzel azért sikerült meglepned, mert a kérdésemnek nem volt 
háttérinfója. Őszintén remélem, hogy csak átmeneti a dolog! 
Na de, folytassuk tovább! Nemrégiben indult egy földi 
sugárzású adó, ami névben felvállalta a rockzenét. Többen elég 
kritikus hangvétellel szólalnak meg vegül kapcsolatban, míg 
mások azt mondják, végre van ilyen is, miközben Te már 20 
éve csinálod. Mit szóltál, mikor megtudtad, hogy készül egy 
ilyen adó? Meg sem próbáltál bekerülni a stábba? 
- Érdekes a magyar ember. Az a fránya rosszindulat és az irigység 
mindenkiben ott bujkál. Pedig meggyőződésem, hogy itthon ezt 
a műfajt nem tudjuk magas szintre helyezni, csak úgy, ha 
összefogunk. Lehet szó újságról, kis fanzine-ről, webes 
oldalakról, blogokról, földi sugárzású rádiókról vagy csak online 
működő adókról mi mind egy csónakban evezünk. Legalábbis 
kellene. Máskülönben marad a széthúzás, a marakodás a 
rockzene pedig örök életre underground szinten marad nálunk. 
Amikor beindult a Rock Rádió sokan azt hitték, hogy ennek a 
Rockvilágnál mi nem örülünk, mert konkurenciának tartjuk őket 
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stb. Egy fityfenét! Egy ilyen adónak már nem most, hanem a 
rendszerváltás után el kellett volna indulnia, de minimum a 90-
es évek közepén. A Rockpanorámával a kecskeméti Gong 
rádióban én is megtapasztaltam, hogy milyen a földi sugárzás. 
Fenomenális érzés, amikor az emberek az autójukból hívnak fel 
és kérdeznek a műsor vendégeitől, vagy csupán csak egy dalt 
kérnek. És mindezt élő adásban. Ez a műsorvezetés lényege! 
Nincs cenzúra, nincs olyan, hogy majd valamikor adásba tesszük, 
hanem a betelefonáló azonnal visszahallhatja magát. A Rock 
Rádióval kapcsolatban a kritikus hangok leginkább a zenei 
repertoárt támadták. Biztos vagyok benne, hogy a zenei 
szerkesztőknek ott is megvannak kötve a kezeik (mint ahogy 
nálunk is van határ), de való igaz, lehetnének picit 
"agresszívebbek" a muzsikák. Jó, azzal takaróznak, hogy nem 
metal, hanem "csak" rock rádió, na de könyörgöm, mi is azok 
vagyunk. Véleményem szerint egy kis Slayertől délben sem 
menne neki senki a falnak. :) De nem vagyunk egyformák, ők 
máshogy látják a zenei palettát, mint mi. Mindent egybe vetve 
én örülök, hogy elindult valami és csak halkan jegyzem meg, a 
sugárzásuktól számítva cseppet sem kopott a hallgatótáborunk, 
igaz nem is nőtt. Sosem voltam az a törtető fajta, így meg sem 
kíséreltem a stáb közelébe férkőzni, tökéletes számomra a 
Rockvilág is. Kicsi ez az ország, ha annyira kellettem volna nekik, 
akkor megtaláltak volna. :) Egy biztos, szakmailag nem lógtam 
volna ki tőlük sem. 
- Van olyan hazai zenekar, akikkel még nem sikerült interjúznod, 
de szívesen látnád Őket a Rockpanorámában? 
- Nincs! :) Aki számít, az a 20 év alatt legalább egyszer, de volt már 
nálam! Aminek viszont nagyon örülök és az aktualitása is igen 
nagy, az az idén 30 esztendős HammerWorld magazin. Mikor, ha 
nem eme jeles esemény apropójaként december 12-én talán 
hazánk két legnagyobb metal-guruja, a magazin két 
főszerkesztője, Cselőtei László és Lénárd László lesz a műsorom 
vendége. Ha valakik igazán tudnak itthon valamit erről a műfajról, 
na azok ŐK. Már nagyon várom a velük folytatott beszélgetést, 
biztosan nagyon sok érdekes dolgot mesélnek majd. Kérdezted 
korábban, hogy mit tartottam a műsoromban csúcsnak, na ha ez 
az interjú lemegy, akár nyugodt szívvel vonultathatom vissza a 
Rockpanorámát. Én megtettem mindent, amit a hazai rockzene 
megkívánt! :) 
- Mint azt az elején is említetted, nagy szenvedélyed a CD-
gyűjtés. Mekkora jelenleg a gyűjteményed és miért tartod 
fontosnak, hogy eredetiben birtokold ezeket a kiadványokat? 
- Amiért Te is! :D Szerintem nálunk, régivágásúaknál nincs ez 
másképp. Amúgy pedig iszonyatosan fáj a szívem, ha arra 
gondolok, hogy 2008-ban egy építkezés során a teljes 
kazettagyűjteményem odaveszett, pedig 1988 óta gyűjtöttem 
őket. Olyan hazai demók vesztek oda...áááá inkább bele sem 
gondolok. A CD-táram szerencsére megmenekült, az a mai napig 
szépen gyarapodik, de a történethez hozzátartozik, hogy ezeket 
szépen szelektáltam, csak a legkedvesebb lemezeket tartom 
meg. Ha szám szerint kérded, akkor olyan 3000 körül lehet. A 
számomra legjobb lemezeket sikerült beszereznem, de hogy a 
korral is haladjak, éves szinten 40-50 CD-t még hozzágyűjtök. 
Csak jobb az, ha hi-fin dörren meg, nem pedig mp3-ban. A 
szomszéd is díjazza gondolom! :D Ami még érdekes, valahogy az 
élet úgy hozta, hogy sosem volt bakelit lejátszóm. Röhej, hogy 
már 40 éves elmúltam, amikor sikerült egyre szert tennem, így 
aztán most kicsit ráálltam a vinyl gyűjtésre. Ebből konkrétan 
tudom, hogy 39 darab van jelenleg, mert naponta számolgatom, 
nézegetem, gyönyörködöm bennük. :) 
- Van a zenén és a rádión kívül valami hobbid, amivel szívesen 
múlatod az időt? 
- Mivel a nap 24 órájából a legtöbbet a zene körüli tevékenység 

teszi ki nálam, így más hobbira nincs is lehetőségem, de nem is 
nagyon várom. Ha csak azt a perverzitást nem tartjuk annak, 
hogy hétvégente kimegyek a stadionba és rekedtre kiüvöltöm 
magam, miközben arra gondolok, hogy csak én lehetek ekkora 
hülye, hogy még kíváncsi egy magyar csapat meccsére. :) Jaaa, 
és esténként amolyan pihenésképp szoktam horror filmeket is 
nézni. Mondjuk Rob Zombie rendezéseit nagyon szeretem, de 
látod már megint e zenénél lyukadunk ki. :D 
- Ha csak öt lemezt vihetnél magaddal egy lakatlan szigetre, mit 
vinnél? 
- Phuu, miért csak ötöt? :D Na várj, megpróbálom stílusilag is 
vegyíteni: 
Skid Row - Slave To The Grind 
Paradise Lost - One Second 
Black-Out - Esőnap 
Testament - Practice What You Preach 
Black Sabbath - Headless Cross 
- Mit üzensz az Olvasóknak és a Sportalsó közönségének? 
- Várj, erről jut eszembe, kihagytam egy De Facto lemezt. Látod, 
én mondtam, hogy kevés az az öt. :D Legyen mondjuk az 
Evangeliom. Mert ha jól tudom karácsonykor többek közt Tóth 
Gyuláék lesznek a vendégeitek a klubban. Remélem most már én 
is lejutok Hozzátok és akkor a Sportalsó közönségével is 
találkozhatok. Kedves látogatók, a jövőben is legyetek nagyon 
aktívak, látogassátok a koncerteket, mert az élő zenénél nincsen 
jobb, annak pedig adjatok hálát, hogy városotokban működik egy 
országos szinten is igen magasan jegyzett klub. Ha én ott laknék, 
biztos minden hétvégémet ott tölteném. Köszönöm a 
beszélgetést Ricsi, és mindenkinek békés, boldog ünnepeket 
kívánok! 
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Szöszö/The Joystix-interjú 

Vannak olyan zenekarok, akikkel nem tudunk nem elfogultak 
lenni. Ennek oka nem is feltétlenül a személyes ismeretség vagy 
a jó kapcsolat, hanem egyszerűen a rajongás. Amikor idén, egy 
hirtelen ötlettől vezérelve megalapítottuk a Sportalsó-díjat, nem 
okozott túl nagy fejtörést, hogy ki kapja az elsőt. A díjról és némi 
aktualitásról beszélgettünk Szöszövel. 

- Idén szerencsére sikerült összehoznunk, hogy eljussatok a 
Sportalshow-ra. Mit jelent Nektek a klub és Esztergom, illetve 
most már a Sportalshow? 
- A Sportalsó klub nekünk az országban az egyik kedvenc helyünk. 
Mondhatjuk , hogy szinte hazajövünk. Marton Zolinak egyébként 
is hazai pálya ugye, de a zenekart is minden alkalommal olyan 
kedvesen fogadja a klub crew illetve a közönség is, hogy tényleg 
otthon érezhetjük magunkat. A Sportalshow fesztivál pedig 
szintén nagyon kellemes csalódás volt, A szervezés, a színpad, a 
közönség minden tuti volt, reméljük 2017-ben is helyet 
kaphatunk majd a rendezvényen! 
- Szemmel láthatóan meglepődtél, amikor átadtuk Neked a 
Sportalsó díjat. Igaz, hogy a díj tényét is titkoltuk előtte, de azért 
arra nem számítottunk, hogy senkinek nem jár el a szája, hiszen 
a többiek tudtak róla. Miért volt ez ennyire meglepő? 
- Életemben nem kaptam semmiféle díjat, és ide nyugodtan 
beleszámolhatjuk az általános iskolában év végén kiosztott 
könyvjutalmakat is. ;-) Meglepődtem, mert bár a banda 
szimpatizánsainak nagyon bejött a Punchline korong, nem 
hagytunk vele kitörölhetetlen nyomott a hazai popkultúra illetve 
rock szcéna fantasztikus színterén. Furcsa volt, mert bár jövőre 
már 12.-ik éve tesszük a dolgunkat, és úgy gondolom egyenletes 
színvonalon mindezt, a szakma nem feltétlenül tart minket 
számon a díjazható kategóriában. Mondjuk hozzátenném 
életünkben nem neveztünk semmiféle díjra, és nem is igényeljük 
ezeket az elismeréseket, a Sportalsó-díj viszont különösen jól 
esett, hiszen itt az igazi értékeket képviselő zenei irányzatokért, 
és zenekarokért fáradhatatlanul dolgozó emberek döntöttek úgy, 
hogy 2016-ban ezt nekem kéne odaadni!! Meghatódtam, jól 
esett!!! Óriási köszönet!! 
- Most voltatok egy francia turnén, ahol Jimmy családi okok 
miatt nem tudott részt venni, helyette Ben, a Flying Donutsból 
ütötte a bőröket. Milyen volt a turné? Szerettek kint játszani? 
Miben más 

odakint? 
- Nagyon szeretünk kint játszani, és mindig pozitív 
energiákkal feltöltődve térünk vissza! Amennyiben főképp 
más, az az újdonság ereje elsősorban. Magyarország egy kis 

ország, nem tudsz minimum évi rendszerességgel nem 
visszamenni ugyanazokra a helyekre. Szintén imádjuk, hogy 
a koncertekre járó 
arcok sokkal nyitottabban állnak a bandákhoz. Nem kell arra 
gondolni, hogy kint tömegeket mozgatnak meg ezek a 
viszonylag szűk rétegnek szóló bandák, de aki eljön, az 
elengedi magát, és kifejezésre is juttatja amennyiben tetszik 
neki, amit lát. Franciaországba sokadszor mentünk vissza, 
vannak kint barátaink,akikkel a zenekar révén ismerkedtünk 
össze az eddigi turnéjaink során, összefutottam olyan 
arcokkal is akik utoljára a 2007 es turnénkon láttak minket 
ott. Természetesen mindig nagy öröm számunkra együtt 
játszani High-School Motherfuckersékkel is, szóval tök jó 
volt újra kint játszani!! 
- Nemrég megjelent egy splitanyagotok a HighSchool 
Motherfuckers-el, akikkel a turnét is nyomjátok. 
Milyennek érzed az anyagot utólag? Mennyit fogtok 
játszani róla? 
- Úgy gondolom, az anyag abszolút megállja a helyét a 2016-
os hasonló stílusú nemzetközi kiadványok között is. Sajnos 
az utóbbi évek nem feltétlenül a punk/r’n’r stílus 
újravirágzásáról szólnak. Szerintünk egyenes folytatása az 
anyag a 2015ös Punchline-nak, a standard műsorba 
bekerült eddig 2 dal az 5-ből, és tervezzük további számok 
felvételét is! 
- Nyomtatok egy magyar kört is a francia után, ahová 
szintén elkísért Titeket a HighSchool Motherfuckers, plusz 
vittétek magatokkal a Sniffyction-t is. Milyen volt ez a 
kanyar? Élveztétek a bulikat? 
- Hála istennek, az első olyan körútunk volt itthon, ahol nem 
tudok panaszkodni. A bulikon a hangulat olyan volt, amilyet 
mindig is szerettünk volna. A nézőszámmal sem voltak 
gondok, 2016.-ban Magyarországon felesleges csodákat 
várni. Mindig elmondom, mi egy klubzenekar vagyunk és 
nem is akarunk más lenni, és úgy gondolom, aki részt vett 
valamelyik állomáson, egy tuti fasza klubkoncert részese 
lehetett. Köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott hozzánk 
ezeken a bulikon!! 
- Mit üzensz azoknak, akik még vacilálnak, hogy 
hallgassanak-e Joystix-et, vagy ne? 
Természetesen azt üzenem, véletlenül se hallgassanak 
minket….. Imádok panaszkodni, nehogy a végén még 
okafogyottá váljon a kedvenc passzióm! 
 
Az interjút készítette: Ric$ 
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Alvin Sportalsóban lépett színpadra 

Kicsit szokatlan beszámoló lesz, mert – mint minden Alvin és a Mókusok 
koncert után – elkapott a lázadás szele. A jó koncert ismertetőjele, hogy 
nem csak boldog 90 percnek éled meg, hanem utána is gondolkodsz a 
látottakon–hallottakon, és hazafelé azt tervezgeted, miként tudnád jobbá 
tenni a világot. Alvin és a Mókusok koncerten voltunk Esztergomban a 
Sportalsóban. És kitaláltam egy új beszámoló-sorozatot. 

ILLÚZIÓ 
A Deadlenskult elindítja új sorozatát annak érdekében, hogy ne 
legyen ciki egy falunapon fellépni. Vidéken nem azért hallgatnak 
mulatós turbótechnót, mert ennyire nincs ízlése a közösségnek, 
hanem mert ezt kapják – vénásan. 
Ezeket a kultúrgyilkosokat léptetik fel, és az egyszeri ember ha sokat 
lát és hall valamit, arról elhiszi, hogy jó. 
Ezentúl havonta legalább két alkalommal ellátogatunk egy-egy vidéki 
koncertekre, hogy ne csak a nagy pesti helyszínek rendezvényeiről 
szülessenek beszámolók, hanem az életben maradásért küzdő kisebb 
városokban működő klubok koncertjeiről is. Nem titkolt szándékunk, 
hogy némi reklámot csináljunk a helynek és kedvet az ott élőknek, 
hogy kimozduljanak a foteljükből. Hátha eljut szavunk a környező 
falunapok szervezőihez is, és meglátják a minőségi zenekarokban a 
lehetőséget ők is. Illúzió lenne? Nem baj, mi megpróbáljuk. 

A boldogság titkos receptje 
A Sportalsó egy igazi ellenálló hely, a Molotov méltó utódja. Akik nem 
ismerősek arrafelé: a Molotov egy legendás klub volt Esztergomban, 
és a Sportalsó nagy léptekkel halad a dicső előd lépte nyomán, hogy 
belépjen ő is a kultikus és legendás helyek közé. Tehát: végy egy esős 
szombat estét, egy vidéki nagyvárost, egy elhivatott rock-klubot és 
egy 23 éves punkzenekart. Ha ez megvan, akkor állj a pult elé, és 
rendelj egy italt, majd próbálj vegyülni a tömegben. Mert tömeg az 
bizony van, már a 20 órai kapunyitás meghozza a rajongókat. És 
Alvinék közönsége pedig ritka szép látvány, ahogy generációk 
találkoznak és együtt éneklik a legújabb és a húsz évnél is öregebb 
dalokat. (Mely dalok születésekor néhány rajongó még talán nem is 
élt.) Nem vagyok zenész, de úgy gondolom, nincs annál nagyobb 
elismerés, amikor a dalaid öregebbek a rajongóidnál. 
Hogy is nevezik ezt, na, ő igen, maradandó alkotás. 
Az élet szaga 
Miért szeretjük ennyire az Alvin és a Mókusokat? Röviden: mert 
emberek. A koncert előtt a bejáratnál állnak, és köszöntik a 
rajongóikat, van, akit már nevén szólítanak a sok éves ismeretség 
miatt, és van, aki még új arc a közönségben. Tök mindegy: bárki 
odamehet hozzájuk és beszélgethet velük. Nem vonulnak zenekari 
magányukba az öltözőbe és nem próbálják felvenni a gigasztár 
jelmezt, mert itthon ilyen nem létezik. 
Ezen a kicsi piacon ismert lehetsz, de ne játszd túl a szereped. 
Az emberközeliség mindig kifizetődő, mert a karma idővel igazságot 
szolgáltat, vagy ahogy mi, magyarok mondjuk: ki mint vet, úgy arat. 
Ahogy állunk a bejáratnál, Alvin elkezdi mesélni az első lemezfelvétel 
sztoriját, ahova stoppal mentek, kezükben egy pergővel és egy 
gitárral… Már a történet önmagában megállta volna a helyét, de  

amikor elmesélte, hogy egészen pontosan Nyíregyházáról 
mentek Szombathelyre stoppal, akkor azért nekiálltam 
jegyzetelni, hogy erről bővebben szeretnék vele majd 
beszélgetni, mert több van benne, mint néhány mondat. 
Tehát Alvinékat ezért is szeretjük, mert életszaguk van. 
Most is ugyanolyan jó 
Tizenkilenc éve járok Alvin-koncertekre, és még mindig meg 
tudják dolgoztatni a lábaimat és léggitár-mozgató izmaimat. A 
torkom másnap ugyanúgy fáj a sok üvöltéstől, és ugyanúgy 
kívül érzem magam a rendszeren, mint ifjú koromban, amikor 
bordó Getta bakancsban rugdostuk egymást az első 
sorokban. A kis klubok, mint a Sportalsó is, olyan miliőt adnak 
egy igazi izzadós koncertnek, amit láthatóan a zenészek is 
élveznek, mert közeli a rajongók szeretete. Amikor egymást 
húzva licitáljuk túl a hangulatot egészen addig, amíg 
robbanásszerű érzelemhullám lesz úrrá rajtad. Amikor a 
zenész belőled táplálkozik, te pedig a zenészből. Nem a 
tömeg nagysága spannolja fel, hanem a kis klub 
személyessége. A személyességet pedig megfejeli a telt ház, 
meg amikor egyszerre üvölt mindenki, még a pultban dolgozó 
személyzet is kér 3 perc türelmet, amíg vége lesz a dalnak. 
Ilyenkor nem baj, ha várnod kell az italodra, mert együtt élsz 
mindenkivel, és elkezdesz énekelni a pultosokkal. Ez az érzés 
most is ugyan olyan jó. 
A koncert tökéletes punk koncert volt. 
Alvin mint frontember tudja, mikor mit kell mondani, érzi a 
közönségét és tudja húzni az idegeket egészen addig, amíg te 
tényleg forradalmat akarsz csinálni és kisöpörni az országból a 
mocskot. Erőtől duzzadó zene és erőt adó üzenetek a 
dalokban. Punk! 
A végén majd  meghajlunk 
A Mókusok máshogy értelmezik a meghajlást. A koncert 
végén kijönnek a közönséghez beszélgetni, iszogatni és 
elköszönni. Ahogy azt a koncert előtt is tették. Megköszönik a 
részvételt és új ismeretségeket kötnek, hogy legközelebb még 
több embert tudjanak a nevükön szólítani. Mi is próbáltunk 
elköszönni, de olyan beszélgetésbe kezdtünk, hogy egyszer 
csak azt vettük észre, hogy a személyzet becsukja az ajtót és 
elköszönnek tőlünk. Pacsi a levegőben,  na, innen is mi 
mentünk el utolsónak! Meghajoltunk mi is a végén. 
Aludj csak 
Amikor hazaérsz, és búg a fejed a hangos zenétől, fekszel az 
ágyban és felröhögsz hangosan, amikor eszedbe jut egy este 
hallott sztori… Akkor érzem igazán, hogy ma is éltem, és 
megtöltöttem élménnyel ezt a pár órát. Aztán végül persze 
elalszol, és teleleheled a hálót alkoholszaggal, reggel ötös 
focilabda méretű hólyaggal ébredsz, a fogkefe a legnagyobb 
vágyad és a tanyasi csirkehúsleves. A leves után két eszközre 
van csak szükséged: kanapé, távirányító – és te vagy a 
legboldogabb a világon. Aludj csak még egy kicsit. 
Az erdőtől a fát 
Járjatok koncertekre, ahol élő emberek a hangszereken 
keresztül átadják a lelküket a közönségüknek, és ettől válsz 
eggyé a zenekarral… Erre semmi más nem képes, csakis a rock 
and roll! És jelen esetben a punk. Amikor beleüvöltik a 
mikrofonba a lelküket és minden dalnál újjászületnek, hogy 
közvetítsenek valamit az univerzum és közted, a “Put your 
hands up in the air” kurva bölcs faszságon kívül. Is. 
Soha nem fogsz ilyet átélni, ha sodródsz a kereskedelmi világ 
fosadék folyamában, és igyekszel NEM kilógni a sorból. 
Lásd meg a fát! 

A beszámolót Görög Attila írta, eredetileg a DeadlensKult 
oldalán jelent meg! 
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Papp Norbi/Kabinláz – Interjú 

Tartozom egy vallomással: a kabinláz zenekarról egy évvel ezelőtt 
megfeledkeztem, pedig azt ígértem Nekik, hogy írok az akkori EP-ről. 
Aztán szerencsére Norbi, az énekes elküldte a nagylemezt is, ráadásul 
olyan kedélyesen, nem felhánytorgatva korábbi mulasztásom, hogy 
vesztenivalóm nincs hozzáállással azt mondtam: No, meghallgatom a 
lemezt és írok róla. Nem tagadom: nagyon elvitt az anyag magával, 
sikeresen rákattantam, sokat is hallgattam, így adta magát, hogy meg is 
interjúvoljam Norbit. Ugyan ez a beszélgetés két hónapos már, 
aktualitásából semmit sem vesztett, remélem Nektek is akkora öröm lesz 
elolvasni, mint nekem elkészíteni. 

- Mit jelent számodra a Kabinláz? Hogyan tudnád 
definiálni azoknak, akik még sosem hallották? A nevet 
tudom, hogy Eli Roth-tól vettétek kölcsön. 
- Először is köszönjük a lehetőséget! A KabinLáz egy 3 és 
fél éves történet. Régebben voltak kevésbé jó 
tapasztalataink a zenéléssel kapcsolatban, emiatt is volt 
koncepció már a kezdetektől, hogy addig csináljuk, amíg 
mindannyian örömünket leljük benne, amíg lelkesedéssel, 
lélekkel tudunk együtt dolgozni. Épp ezért kezdettől fogva 
görcs-és stresszmentesen működik a banda, pedig sok 
minden történt velünk az indulás óta (magánéletileg is). A 
kérdés második felére rátérve, modernebb felfogású, riff-
központú rockzeneként szoktuk definiálni a stílust, amihez  
gunge-ének  és komor szövegek társulnak, de nyilván ez 
sem ilyen egyszerű, folyamatosan érnek minket is 
mindenféle hatások, formálódik a zenei ízlésünk, 
kipróbálunk új dolgokat, elhagyunk régieket... A lényeg, 
hogy nálunk a hangsúly mindig is a dalokon volt, sohasem 
egy adott stílus közhellyé koptatásán. 
- Mik a legfőbb hatásaitok szerinted, ha ki tudsz emelni 
párat? Miért éppen ezek? 
- Van néhány tök egyértelmű hatásunk, mint például a 
Down, az Alice In Chains, a Black-Out vagy éppen Api 
hangosabb dolgai. Ezeket nyilván nem is tudnánk 
letagadni, de azért törekszünk arra, hogy ne másoljunk 
senkit... Legalábbis tudatosan semmiképpen. Aztán 
vannak kevésbé egyértelmű hatások is, amik a zenénkben 
nem feltétlenül mutatkoznak meg, de szeretjük őket és 
jelzés/utalás szintjén talán észrevehetőek. Ilyenek Jimi 
(gitár) örök kedvencei (Pantera, Metallica, Lamb Of 
God,stb.) 

 vagy az általam kedvelt, a fősodortól kissé távolabb 
eső csodák (Real Lies, Shapat Terror, The Devils Trade, 
Polly Is Dead, Eleven Hold stb.)... és hát a korunkból 
adódóan hatással volt ránk az egész amerikai típusú 
modern rock/post-grunge/nu metal hullám a 90-es 
évektől napjainkig. 
- Nem érzed úgy, hogy ehhez a zenéhez az angol 
jobban illene? 
- Hú, ezt már sokszor megkaptam! :D Nem, sőt, nekem 
mindig is jobban bejöttek az igényesen 
megfogalmazott magyar szövegek, mint a százszor 
hallott angol dolgok. Nem mintha baj lenne azzal, ha 
valaki angolul énekel... Jól hangzik és nehezebb vele 
mellélőni... De én magyarul tudom kifejezni azt, amit 
közvetíteni szeretnék a zenén keresztül. Így nagyobb a 
szókincsem és több lehetőségem van játszani a 
szavakkal. Arról nem is beszélve, hogy nagyon 
pengének kellene lennem angolból ahhoz, hogy jobbat 
alkossak az átlagosnál (ilyenre is van azért példa... Api 
szövegei például oda tudnak vágni rendesen...). De a 
zenekari társaim sem erőltetik az angolt. Szóval 
egyelőre nem téma ez nálunk. :) 
- Nemrég jelent meg az első lemezetek. Milyennek 
érzed most és mit érdemes tudni róla? 
- Július 9-én jelent meg a cucc, egyelőre még csak 
digitális formában létezik (letölthető a zenekar 
bandcamp oldaláról), de remélhetőleg pár héten belül 
elkészülnek a CD-k is. 10 dalt vettünk fel Mulicz Zolinál 
Karcagon, ebből ötöt már évek óta játszunk a bulikon, 
öt nóta pedig új. A lemezt záró Altató például az 
énekfelvételek előtti pár napban íródott, de a 
Narkolepszia is idei szerzemény. Nekünk tetszik a 
végeredmény, bár 100%-osan elégedettek sosem 
leszünk semmivel... de ez is közhely. :D A megjelenése 
óta folyamatosan hallgatjuk, nálam ma reggel is ez 
szólt a vonaton és a visszajelzések is inkább pozitívak... 
Szóval szeretjük! :) Zoli kihozta belőlünk, amit lehetett. 
Még többet is! 
- Melyik dalok állnak róla legközelebb hozzád és 
miért? A két korábbi EP-ről is vannak kedvencek? 
- A kérdés jó, a válasz viszont közhelyes lesz! :D 
Mindegyiket szeretjük, mert mind a mi gyerekünk... és 
ezzel én is így vagyok. :) De mégis közelebb állnak 
hozzám a személyesebb hangvételű szövegeim, amik 
vagy egy nehezebb időszakban születtek és emiatt 
lettek olyanok amilyenek... vagy pedig csak éppen 
kikívánkoztak belőlem olyan gondolatok, amiket 
amúgy élőszóban nem biztos, hogy elmondanék 
bárkinek is - így viszont a kabinlázas kódnyelven 
keresztül át tudom adni őket az arra fogékony 
hallgatóknak. Ha ki kell emelnem párat a lemezről, 
akkor a Narkolepsziát, a Majdnemet és a Szédülést 
mondanám. Még most is megdöbbenek, mennyi ganét 
ki tudok adni magamból a színpadon, amikor ezeket 
éneklem. Az előző anyagon a címadó Ébredés ilyen, de 
annak idején az Álomféreg is rendesen meghágott 
lelkileg/érzelmileg minden egyes előadás alkalmával. 
Jó érzés látni, amikor a közönségre is átragad a 
hangulat, függetlenül attól, hogy számukra mit 
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jelentenek a szövegek és mit adnak a dalok. 
- Viszonylag keveset mozogtok, bár még a zenekar is 
fiatal, ahogy említetted is. Mi az oka annak, hogy 
kevset koncerteztek? Sosem volt cél, hogy 
rocksztárok legyetek úgymond? 
- Nincsenek illúzióink a sztárrá válást illetően... Vagy 
hogy tanult kollégámat, Jimit idézzem:  Tudjuk, hogy 
nem fogjuk luxuskurvák seggéről felszívni a kokót! :D 
Most ott tartunk, hogy többnyire az ország keleti felén 
koncertezünk, amennyit a munkahely, az anyagiak és a 
logisztika enged nekünk. Nem mondom, hogy mindent 
elvállalunk, ami adódik, de azért igyekszünk 
kihasználni a lehetőségeket. Ritka az a hétvége, amikor 
nincs legalább egy koncert. Eddig ez a legjobb évünk 
ezen a téren (is), Hajdú-Biharban már vannak, akik 
ismerik a nevünket, és most több irányba is próbálunk 
mozgolódni... Ja és novemberben már harmadjára 
látogatunk el Budapestre!  :D Szóval nem egyszerű, de 
nyomjuk, mert imádjuk. :) 
- Van olyan hazai klub, vagy fesztivál, ami még 
bakancslistás? Illetve van olyan, akivel szívesen 
turnéznátok? 
- Csak a magam nevében beszélhetek, de talán nem 
lövök nagyon mellé kabinlázas szinten sem, ha azt 
mondom, hogy szinte bármelyik nyári fesztiválon 
szívesen játszanánk. Sajnos eddig még nem sok 
minden jött össze ezen a téren, de talán majd jövőre! 
:) Klubok közül alap a debreceni Roncs, a békéscsabai 
Csehó és hát kb egy hónapja még írtam volna a Dürert 
is, de sajnos erre már egyre minimálisabb az esély, 
mint tudjuk... A Sportalsót azért nem említem, mert ha 
minden jól megy, év végén eljutunk hozzátok! :) Több 
olyan hazai zenekar is van, akikkel szívesen meginnánk 
ezt-azt; ha mindenkit felsorolnék, elkopna a 
billentyűzet. :) A teljesség igénye nélkül (és a 
legegyértelműbb, legnagyobb neveket szándékosan 
kihagyva): Salvus, Nomad, Apey and the Pea, AWS, 
Leander Kills, Ördög, Benzin, Dying Wish bárhol 
bármikor... de bárkivel szívesen koncertezünk, ha úgy 
adódik. :) 
- Nem tudom, mennyire korai még a kérdés, de 
dolgoztok már a következő lemezen? 
- Elméleti síkon már folyik a munka, vannak új dalok, 
ötletek, de most még jó ideig a Végül helyreáll 
albumot promózzuk és szerintem még jövőre is ez lesz 
a program. Szeretnénk, ha rendesen kifutná magát az 
anyag. Nagyjából már tudjuk, hogy mely dalok 
dörrennek meg faszán élőben is. Az sem lenne rossz, 
ha írnának róla páran, mert eddig még gyalázatosan 
kevesen adtak róla hírt, pedig minden létező helyre 
elküldtük a cuccot. Na de távol álljon tőlem a 
panaszkodás! :D A kérdésre válaszolva, ha lesz 
KabinLáz, lesz új lemez is a nem túl távoli (de nem is 
olyan közeli) jövőben. 
- Szerinted, reálisan nézve, meddig juthat el itthon a 
Kabinláz? Tudom, hogy érintettük ezt előbb, mégis 
érdekelne, hogy látod ezt. 
- Szeretnénk a nyári fesztiválok és kisebb-nagyobb 
klubok állandó (vagy legalább alkalmi) fellépőivé válni, 

eljutni a lehető legtöbb helyre az országban. 
Imádnánk, ha részesei lehetnénk egy (de inkább több) 
igazi turnénak... olyan jó kis buszban alvós, lábszagú 
koncertkörútnak... Na az már régi vágyunk! :D 
- Mik azok a nem zenei dolgok, amik inspirálnak? 
- Elég nagy filmbuzi vagyok és szeretem a jó könyveket 
is. Egy-egy film vagy könyv akkora élményt tud adni, 
amiből azután még jó sokáig táplálkozok. Bár 
mostanában nincs időm ilyesmire. Amúgy elég 
egyszerű vagyok, nekem egy jó beszélgetés vagy egy 
kiadós futás/edzés is nagy élmény, amitől jól érzem 
magam... A barátnőmről nem is beszélve. :) Ezek az 
élmények segítenek, hogy objektíven nézzem a 
dolgokat, ne lengjek ki semmilyen szélsőséges 
érzelmi/hangulati irányba... Ha a dalírást nézzük, olyan 
vagyok, hogy nem tudok kitalált sztorikról írni, csak 
olyasmiről, amit átéltem, ami feszít, amit ki kell 
adnom. Az, hogy ez pozitív vagy negatív élmény, 
változó, eddig az esetek többségében inkább negatív 
volt, mert az utóbbi években rendesen meghajtottam 
a szopórollert, de ez most változni látszik minden 
téren. :) Lehet, hogy a következő lemezen kevesebb 
lesz a komorság és több a pozitív üzenet. :) 
- Van olyan, amit nem érintettünk, de szívesen 
mesélnél róla? 
- Szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet 
mondani a  KabinCrew -nak és a Narkóslepke 
Szakasznak, amiért minden egyes bulin ott vannak, 
segítenek, amiben kell, megcsinálják a hangulatot. 
Továbbá köszönet mindenkinek, aki segített elkészíteni 
ezt a lemezt (Szüleinknek, Barátoknak, Barátnőknek és 
persze Mulicz Zolinak), amit most eddigi életünk eddigi 
fő művének tekintünk! :) Szeretünk Titeket! 
- Üzensz valamit az Olvasóinknak? 
- Hallgassatok sok hazai (rock)zenét és járjatok 
koncertekre! De ne csak a hedlájnert nézzétek meg, 
hanem az előzenekarokat is! Higgyétek el, megéri, 
mert rengeteg jó kis banda van itthon, akiket nagyon 
kevesen ismerünk. Ja és még annyit, hogy szeressétek 
egymást, legyetek őszinték és csak pozitívan! Nem 
csak a jó dolgok múlnak el, hanem a rosszak is... :) 

Az interjút készítette: Ric$ 
Ne feledjétek: a Kabinláz zenekar december 26-án 
fellép a Sportalsó első karácsonyi buliján a Mátyás 
Attila Band és a De Facto társaságában! 
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Billy Idol: Happy 
Holidays (2006) 

A karácsonyi lemezekkel 
valahogy úgy vagyok, mint 
az akusztikus és unplugged 
anyagokkal. Szeretem, de 
csak abban az esetben, ha 
az tényleg úgy van 
összerakva, ahogy egy 
ilyennek lennie kell. Ha nem 
hiszem el, nem érzem 
benne a szívet, lelket, akkor 

az egész mehet a kukába. 2006-ban kicsit mosolyogva 
könyveltem el, hogy Bálvány Billy bácsinál a hóesés tényleg azt 
jelöli, amit a szó jelent, nem pedig valami csalafinta huncutságot. 
Kiadott egy karácsonyi lemezt, ami sajnos nem lett akkora siker, 
mint lehetett volna, viszont aki ismeri, az nagyon szereti. (Még 
annak ellenére sem, hogy a 2005-ös, szintén hibátlan Devil's 
Playground lemezen lévő karácsonyi dalát mindenki szereti...) 
Hogy miért? 
A Happy Holidays igazából pontosan attól lett különleges, hogy 
meg sem próbált az lenni. Nincsenek megfejtések, nincsen görcs, 
csak 17 dal, amit Főhősünk nagyon szeret, és ezért eldalolja 
nekünk is. Az az érdekes, hogy ez a műfaj, amikor ezer éves 
örökzöldeket kell lemezre venni, egyszerre tűnik baromi 
könnyűnek és baromi egyszerűnek is. Van két eset: az ember 
odaáll a mikrofon mögé, felénekli, mindenki örül, kijön a lemez, 
de igazából műanyag, giccses, nem hiszed el, majd aztán ott a 
másik eset, hogy az ember odaáll a mikrofon mögé, felénekli, 
mindenki örül, kijön a lemez, megveszed, majd erre díszíted a 
karácsonyfát, hallgatod az ünnepek előtt, ünnepek alatt, és 
megköszönöd, hogy ez az ember megosztotta Veled, amit átérez 
az ünnepből. Nos, számomra ez a lemez vastagon az utóbbi. 
Hogy miért? Lehet, hogy naiv vagyok, sőt, mondjuk ki 
nyugodtan: az vagyok, de valamiért elhiszem, hogy Billy bácsinak 
ez a lemez szívügy volt, nem pedig üzleti vállalkozás. Miért? 
Hallgasd meg, szerintem teljesen egyértelmű. 
Kapunk egy lemezt, 17 dallal, aminek a nagy részét már ezerszer 
hallottuk, ráadásul a hangszereléssel sem lett túl sok variálva, 
mégis fülig ér a szánk. Brian Tichy megadobos és multi-
instrumentalista bizony kitett magáért és úgy alkotta meg a 
soundot, ahogy azt kell, egyszerűen semmibe sem tudnék 
belekötni sehol, semelyik dalnál. Van, ahol lazán, egyfajta 
modern Sinatraként énekel hősünk, ugyanakkor, például a Santa 
Claus is back in Town-ban például pimaszul megidézi az eredeti 
előadót, a Királyt, vagyis Elvis Presley-t, ráadásul a végeredmény 
is közel annyira hibátlan lett, mint az eredeti! Természetesen 
van, amikor rálépnek a torzítóra, hiszen kell egy kis rock and roll, 
de ez is olyannyira természetesen történik, hogy a Run Rudolph 
Run is csak mosolyra késztet, meg egy kis rockyra a fenyő körül. 
Ha mindez nem lenne elég, akkor megtalálhatjuk a lemezen a 
God Rest Ye Merry Gentlemen legszívbemarkolóbb előadását, és 
az Auld Lang Syne tiszta acapella verzióját zárásnak, úgy, hogy 
semmi másra nem tudunk gondolni közben, csak újraindítani a 
lemezt. Egyszerűen maga a csoda az egész dalcsokor számomra. 
Próbáltam visszafogni magam, de igazából csak még inkább 
ömlengeni tudnék erről a lemezről, annak pedig semmi értelme 
nincs. Nem mondom, hogy ez minden idők legjobb karácsonyi 
lemeze, pedig annak érzem, évről évre egyre jobban, de azt 
bátran ki merem jelenteni, hogy az elmúlt 30 év legjobbja! 
Mindegy nekem, hogy Mr. Idol mitől mosolyog annyira a 
klipekben, a lényeg az, hogy ez a lemez annyira szívből jön, hogy 
csak imádni lehet. Szerintem persze.  

Amik nélkül nálam nincs karácsony: 
Train – Christmas In Tahoe, Lynyrd Skynyrd- Christmas Time Again, The 
Baseballs – Good Ol’ Christmas, Alan Jackson – Honky Tonk & Let It Be 
Christmas, Elvis – Christmas Album és sings The Wonderful World Of 
Christmas, Johnny Cash – Minden karácsonyi lemeze 

 

Hegedűs István: Mobilógia/Andrássy Bálint: A dal 
ugyanaz marad (2016) 

Ha van zenekar, amit az elmúlt években igyekeztek jól dokumentálni, 
akkor azok egyike biztosan a P. Mobil. Soha nem látott kiadvány-cunamit 
zúdítottak a nyakunkban az elmúlt két évben, amiben minden bizonnyal 
közrejátszik Schuster Lóránt betegsége is. (Remélem, még sok évig ugrál 
a színpadon, nem szeretnék megbarátkozni egy örökre nélküle felálló P. 
Mobillal.) Ez a két, egybekötött könyv ugyan nem a zenekar kiadványa, 
nem is a Nagy P. Sorozat része, viszont kiemelten fontosnak tartom, 
ráadásul a megjelenés ténye is pozitív dolog. 

Bevallom, először kicsit értetlenkedtem azon, hogy egy olyan kötet 
jelenik meg, ami a két író korábban online már publikált, a zenekarral 
kapcsolatos interjúit, cikkeit, írásait tartalmazza, hiszen ezek a 
publikációk a mai napig hozzáférhetőek. Aztán amikor kézbe vettem, és 
elkezdtem olvasni a Mobilógiát, majd túljutottam az első 100 oldalon, 
akkor világosodtam meg: hiába olvastam ezeket az interjúkat anno 
mindig, amikor Pisti kitette őket, így is vannak, amik akkor kimaradtak, 
most pedig kronológiai sorrendbe rendezve, egymás után olvasva kvázi 
megkapjuk a zenekar (és Lóránt) történetét, a Főnök szemszögéből. 
Fontos, hogy aki olvasta Sárvári Vili könyvét, annak is sok újat 
tartalmazhatnak ezek a cikkek, és egyébként is: valahogy mégis teljesen 
másak ezek az írások. Jól esik elmerülni bennük, jól esik olvasni, és ami a 
legfontosabb: jó egy helyen, összeszedve kézbe venni őket. Néha ugyan 
érezni, hogy Hegedűs kellőképpen elfogult a zenekarral, vagy épp Lórival, 
viszont ez sosem csap át zavaróba, ugyanis ez a könyv a rajongóknak 
készült, nem a laikusoknak (Bár ettől függetlenül ajánlom Nekik is!). Mi 
pedig érdekesen ítélkezhetnék, mikor valószínűleg mi is éppen ilyen 
elfogultak vagyunk. 
Andrássy Bálint írásait korábban csak nagyon felületesen ismertem, 
először naivan mindössze kritikáknak gondoltam őket, majd a kötet 
elolvasása után csodálkozva hümmögtem, milyen sok kutatómunkája 
lehet egyes írásokban. A terjedelmeket is ügyesen lőtte be, nem csapnak 
át az írások unalmasba, végig érdekesek maradnak, még annak ellenére 
is, hogy ezek aztán már tényleg elsősorban a fanatikusoknak szólnak. 

Manapság mindenre rámondják, hogy hiánypótló és kihagyhatatlan, így 
nem sütöm el ezeket a helyes kis közhelyeket, inkább csak annyit 
mondok helyettük, hogy aki szereti az Örökmozgót, az már csak a baráti 
árszabás miatt is nevezzen be a kötetre, garantálom, hogy nem fogja 
megbánni. Ha pedig nem szereti, de úgy érzi, hogy ismerkedne velük, 
mondván hátha, akkor még arra is ideális lehet ez a kötet. 

Ajánlott olvasnivalók még a karácsonyfa melletti pihenéshez: 
Schuster Lóránt: Kaptafa 
Duff McKagan: It’s So Easy… és más hazugságok 
Mark Lindquist: NeverMind Nirvana (regény) 
Steven Tyler: Nem zavar a zaj a fejemben? 
Johnny Cash: Walk The Line 
Lemmy: Fehércsíkláz 
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A világ 10 legjobb metal lemeze 2. és 3. rész 

Stone az első számban elkezdett egy cikksorozatot, amelyet 4 
részre lebontva terveztünk megjelentetni, de most a két szám 
összecsúszása miatt a 2. és 3. részt egyben olvashatjátok el, az 
utolsó, lezáró rész pedig a következőben lát napvilágot!  

07. Floodgate – Penalty 
Emlékszem, az általános iskolában, felsőben mindig a műszaki 
terembe jártunk be zenét hallgatni, ahol egy polgári szolgálaton 
lévő Laci nevű srác hozta nekünk a friss kazettákat. Egyik napon 
ezt az albumot nyomta a kezembe. A mai napig libabőrös leszek, 
ha beteszem. 1996-ban jelent meg az album, az együttes rögtön 
utána fel is oszlott. A Doom alapjait fektették le, csak még 
maguk sem nagyon tudtak róla. Persze, van már akkor Kyuss, 
Down, COC, satöbbi, de valahogy a Floodgate nekem mindig is a 
legjobbnak számított. Kyle Thomas hangja isteni! A riffek meg… 
mit is írhatnék? Zseniálisak. Szomorú fordulat, hogy egy ilyen 
reprezentatív, stílusteremtő, és rettenetesen profi összeállítás 
sajnos sohasem tudott „befutni”. Pedig még a metál világ nagy 
öregje, Phil Anselmo is azt említi több interjúban, hogy 
rengeteget tanult a Floodgate énekesétől. 

 

 

 

 

 

 

 

06. Pantera – Cowboys from hell 
Vajon mit lehet írni a világ legjobb metálzenekaráról? 
Őstehetségek bandája, mely a metál világ legmeghatározóbb 
jelensége volt a kilencvenes években. A bőgős Rex Brown és 
társszerzője által megénekelt sztori Pityesznek és Ákosnak hála 
magyar nyelven is olvasható, s hát sok részletre és 
érdekességre derül fény az irományból. New Orleans a metál 
színtér vezető városa volt a kilencvenes években, rengeteg 
halhatatlan csapatnak adott otthont, mindközül a 
legkiemelkedőbb a Phil Anselmo vezette horda volt, akik az 
ezredfordulóig végigszántották az egész fölgolyóbist. Mindenki 
ismeri a sajnálatos végkifejletet, minden túlzás nélkül 
kijelenthetjük, hogy 2004 december 8.-án a világ egyik legjobb 
gitárosa távozott el. Rest in peace Dime!!! 

 

 

 

 

 

 

 

05. Paradise Lost – Draconian Times 
Drákói idők, s valóban rettentő szigorú lemez lett ez az 
angliai gothic metál fenegyerekeitől. A legjobb lemezük. 
A Nick Holmes és Greg Mackintosh alkotta szerzőpáros 
egy tökéletes albumot prezentált 1995-ben. Sorban az 
ötödiket. Enchantmen, The Last Time, Forever Failure, de 
igazából az albumról bármelyik szám címét ideírhatnám, 
mert nincs rajta gyenge szerzemény. Stílusteremtő, 
korszakalkotó tökéletesség, amelyet 20 évvel a 
megjelenés után is olyan örömmel teszek fel hétről 
hétre, hónapról hónapra, hogy arra alig találni kifejezést. 
A vizuális munka szintén zseniális, én meg a világ egyik 
legszerencsésebb embere vagyok, nemcsak azért mert 
98-ban ott lehettem a Kisstadionban a Black Sabbath, 
Pantera, Helloween, Coal Chamber koncerten, ami miatt 
rendszeresen szívják is a vérem a fiatalabb kollégák a mai 
napig, hanem mert a Paradise Lost-ot is sikerült 
ugyanebben az évben meghallgatnom a Szigeten, ahol a 
Draconian Times albumról is felcsendült 4-5 szerzemény. 

 

 

 

 

 

 

 

04. Nevermore – The politics of ecstasy 
A Nevermore, mondhatni amolyan supergroup féleség 
mindig is a legjobbak között foglalt helyet nálam. Miért 
írom, hogy supergroup? Azért mert ebben a zenekarban 
jó néhány isten áldotta tehetség megfordult már, többek 
között Jeff Loomis, aki a mai napig az egyik legjobb 
gitáros ebben a műfajban, az alapító Jim Sheppard mellet 
a szövegíró-énekes poszton Warrel Dane, aki egy bitang 
jó torok, majd a Cannibal Corpse későbbi tagja Pat 
O’Brian, illetve a Megadethbe átigazolt Chris Broderick is. 
Meg még sokan mások is, viszont ők a legjelentősebbek. 
A politics of ecstasy pedig a metál történelem egyik leg 
jelentősebb mérföldköve. Számomra legalábbis. 
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A gitárhangzás iszonyatosan brutális, hihetetlenül magával 
ragadó, még úgyis, hogy 1996-ot írunk. A szövegek nagy 
része éles társadalomkritika, és szomorú, hogy talán még 
inkább aktuálisak 20 év után is. Volt szerencsém a zenekart 
élőben látni Magyarországon Vörös Attila 
közreműködésével, sajnos a zenekar a turnét követően 
feloszlott. 
Az énekes a régi zenekarát, a Sanctuary-t egyesítette újra, 
illetve a szólógárdája zenészeivel kiegészülve 
megturnéztatták Európa szerte a 15 éves jubileumot megért 
Dead Heart in a Dead World albumukat. Jómagam nem 
voltam ott a koncerten, de több beszámolóból arról lehetett 
értesülni, hogy nem sokat veszítettem. 

 

03. Psychotic Waltz – A social grace 
A világ egyik legkreatívabb csapata, e felől semmi 
kétségem. Dan Rock gitáros olyan nagy hatással volt rám a 
játékával, hogy nem árulok el titkot, ha azt írom, ő egy igazi 
idol volt a számomra. Buddy Lackey énekes fuvolás, Norm 
Leggio dobos, Brian McAlpin gitáros és Ward Evans 
basszusgitáros bandája sokkal kevésbé volt ismert, sokkal 
kevésbé volt mainstream, mint az akkori nagy nevek. Ebből 
kifolyólag ők sohasem töltöttek meg óriási stadionokat, 
viszont számomra a zenéjük a legmeghatározóbb a 
progresszív metál műfajban. Rengeteget adott ez a 
muzsika a technikás, ám de dallamos riffjeivel, abszurd, 
már-már groteszk szövegvilágával. Némely lassú 
számukban (I remember, stb…) annyi, de annyi érzelem 
van, hogy szavak és mondatok formájában papírra vetni 
egész egyszerűen lehetetlen. A borítóképeket legtöbbször 
H.R. Giger beteg illusztrációi díszítik. A zenekar 1997-ben 
járt Magyarországon, ahol az E-klubban adtak egy közel 3 
(!!!) órás koncertet. Azon az eseményen akkor nem tudtam 
ott lenni. Ha lenne egy időgépem, huhh… na, de mindegy 
is… 

 

        

 

02. Death – Symbolic 
Érdekes, hogy pont azon a napon írok a death metal műfajának 
megteremtőjéről, amely napon itt hagyta a földi életet nem kis 
zenei hagyatékával. Éppen 15 éve. 34 éves volt, és zsenialitása 
hosszú időkre meghatározó lesz még a műfajban. Elég csak arra 
a tényre gondolni, hogy 15 évvel a Mester halála után több 

emlékzenekar is aktívan koncertezik, turnézik Death dalokkal, 
Chuck Schuldiner emlékét méltóképpen megőrizve. És ez 
nagyon helyes így, ahogy van. Tudvalevő, hogy emberileg sosem 
volt egy könnyű eset, viszont amit a zene világának adott, az 
hosszú évek távlatából is megkérdőjelezhetetlen. Állhatna itt 
akármelyik albuma. Miért épp a Symbolic? Jó kérdés. Ugyanúgy 
lehetne az Individual is, mint a Sound of Perseverence, a 
Human, vagy akár a Scream Bloody Gore. Az albumokat 
időrendben végighallgatva egy olyan töretlen zenei fejlődés, egy 
zenei életút bontakozik ki, amely mentes kérem szépen minden 
kamutól. A Death-nek nem, hogy egy szar albuma, de egy szar 
száma nincs! Egy gyenge riffet nem találsz 7 albumban!!! Sok ma 
is aktív, magát progresszív metál zenekarnak tituláló banda 
játssza ugyanazt a zenét közel 20 éve, semmiféle fejlődést nem 
mutatva. A Death egy egyszerű death metal bandaként kezdte, 
soha nem tartották magukat progresszív metál zenészeknek, 
mégis az albumokat szépen sorban egymás után véve olyan 
mértékű zenei fejlődés figyelhető meg, ami egyedülálló. Nagyon 
kevés ilyen banda van, ha létezik egyáltalán. Erről az emberről 
én csak és kizárólag szuperlatívuszokban tudok beszélni. Mindig 
úgy szoktam nyilatkozni, hogy a metál zene világában, kettő azaz 
kettő valóban pótolhatatlan tehetség távozott el eddig, az egyik 
Dime, a másik Chuck. R.I.P. 
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Ismerd meg a 
Stábot! – Bozsó 
- Mikor találtad 
magad először a 
Sportalsó Teamben? 
- Mindig is imádtam 
sportalsót hordani, 
aztán egy másnapos 
reggelen arra 
ébredtem: hú baszki, 
van egy rocklubom... 
hahaha 
- Mi fogott meg a 
helyben anno? Miért 
kezdtél ide járni? 

Vagyis Te inkább miért láttál benne fantáziát? 
- Nem úgy indult az egész, hogy itt lesz egy élőzenés hely. Csak 
egyszerűen a büfé részét -tekepálya- akartuk vinni, aztán annyira 
adta magát a hely ezzel a hülye hosszúságával meg keskenységével 
együtt, hogy már láttam lelki szemeimmel az egész témát, ott lesz a 
színpad, mögötte backstage, próbaterem, meg aztán éppen akkor 
zárt a molotow ugye...  Ha a Duna meg kijön, mert szokott, akkor 
jó lesz vízi váltoversenyeknek… hahahaha 
- Mi az, amiért szívesen ajánlanád/ajánlod másoknak a helyet? 
- Ezt inkább a vendégektől kérdezd meg!haha 
- Melyik koncert volt eddig a legjobb, amit a klubban láttál, illetve 
amin stábtagként részt vettél? 
- Huhú... Rengeteg buli volt 4-5év alatt. Szinte mindegyik kedves a 
szívemnek, de ha nagyon szeretnéd, egy párat megemlítek, nem 
fontossági sorrenben: az összes Másnaposok bulija a Tűzkerékkel, az 
első P. Mobil, Pokolgép, Paddy and the Rats, Thell Barrio, a Trick or 
Treat-ek, Pál Utcai Fiúk, Péterfy Boriék, az örök kedvenc KFT, Le 
Panic, Graveyard At Maximum és a legendássá vált kibaszott 
MADBALL! Na meg a Martonék, azaz a The Joystix a Highschool 
Motherfuckers-el.... Van még hely?  Ja, meg van az a szexárdi 
brigád, de nem jut eszembe a nevük, tudod ahol a gitáros répát meg 
banánt eszik a buli előtt, meg ingyen adja a pólókat... Na, azok is... 
Hahaha 
- Mi a feladatod pontosan? 
- Próbálom rávenni a Szénégetőt, hogy tuti teltházas bulikat 
szervezzen... Hahaha, Egyébként meg kirakom a részegeket a helyről 
és felmosom utánuk a hányást... Hahaha 
- Számodra megvan a varázsa annak, hogy alkalomadtán belátsz a 
kulisszák mögé? 
- Hogyha van a bandában csaj, akkor igen! hahaha 
- Kit látnál szívesen a klubban, aki még nem volt? 
- Dolly Roll, mert az a Csabika kedvence! Vagy a 100 Folk Celsiust, 
mert az meg a Szénégetőé! Magam részéről pedig a Suicidal 
Tendencies-nek örülnék a legjobban! 
- Kinek a koncertjeire mész el mindig, ha teheted? (Nem csak 
hozzánk!) 
- Mindenkiére! 
- Mikor, hol és mi volt az első koncertélményed? 
- Soltész Rezső a dorogi mukiban. Ne nevessetek, tényleg erre 
emlékszem! Amúgy meg P. Mobil Dorogon, a nyolcvanas évek 
legelején, na meg a Halász Judit zeneakadémia! 
- Milyen zenekari ereklyéket gyűjtesz? 
- Minden jöhet! Pólómániás vagyok, van vagy 300 db…  
- Kik a kedvenc zenekaraid? 
- Az egész újság kevés lenne rá! Mondom a nem túl „egyértelmű” 
bandákat: Rush, Toto, Asia, Fun Lovin’ Criminals, King Diamond, 
bármi, ami hardcore, alapmetál... Honiak közül: P. Mobil, Pokolgép, 
Black-Out, Auróráék, The Joystix, meg azok a szexárdiak tudod.... :) 
Botrányosan sok kedvencem van.... 
- Kedvenc ételed, italod? 
- "Ebéd céklával", tej, vennék tehenet otthonra ha elférne... Na meg 
a sör,annyira szeretem legszívesebben leköltöznék Komlóra... 
Hahaha 

 

- Kedvenc filmed, könyved? 
- Film: Vera Hityilova: Örökség! Sírok rajta mai napig, annyira hibátlan! 
Brian élete, Nem vénnek való vidék - könyvben is -, bármi, ami horror, 
csak folyjon a vér.... 
Könyv: Kingtől bármi, Abe Kobo: A homok asszonya, aztán Kenneth 
Roberts: Észak-nyugati átjáró, Norman Mailer: Meztelenek és holtak. 
Magyarok közül Máraitól bármi, Temesi Ferenc: Por, és bírom Vámos 
Miklóst is! 
- Kedvenc focicsapatod? 
- Utálom a focit! Hahahaha 
- Vannak-e tetoválásaid? Milyenek? 
- Gondolod érdekel vkit? Hahaha Van egy oldszkúúúl Krisztinám, a 
lányom miatt, meg egy God Hates Us All, az nagyon személyes okból, 
meg egy MADBALL az egomi Bazilika kontúrjaival megspékelve, nyilván 
a itteni koncert miatt. A börtöntetkóimat már lézerrel kiüttettem. 
Hahahaa 
- Mit üzensz az Olvasóknak? 
- Miért? Ezt tényleg olvasni fogják? 

Ismerd meg a Stábot! – 
Dzsinya 
- Mikor találtad magad először a 
Sportalsó Teamben? 
- Kérdezhetsz könnyebbet is, nem 
regisztráltam pontosan. 
- Mi fogott meg a helyben anno? 
Miért kezdtél ide járni? 
- Anno még volt játékterem meg 
Spori diszkó és ott portáskodtam.  
De most igazán a hely ÉLŐ zenés 
mivoltja, meg aztán szeretek pultozni 
ilyen közegben. 

- Mi az, amiért szívesen ajánlanád/ajánlod másoknak a helyet? 
- Jó bulik és igazi emberek igazi hangszereken igazán közel ZENÉLNEK 
(persze mindig van egy két kivétel). 
- Melyik koncert volt eddig a legjobb, amit a klubban láttál, illetve 
amin stábtagként részt vettél? 
- Ezt szintén nehéz megmondani, volt egy pár pl.: Pokolgép, Auróra, 
Anna & The B. Mátyás Atilla B és persze a MADBALL! 
- Mi a feladatod pontosan? 
- Pultoskodom. De természetesen ha mást is kell azt is megcsinálom. 
- Számodra megvan a varázsa annak, hogy alkalomadtán belátsz a 
kulisszák mögé? 
- Igazából meg van,de ha a kulissza a színpad mögötti rész az a 
koncertek után nem egy nagy élmény.  
- Kit látnál szívesen a klubban, aki még nem volt? 
- A Női Szinkronúszó Válogatottat!   
- Kinek a koncertjeire mész el mindig, ha teheted? (Nem csak 
hozzánk!) 
- Nem nagyon tehetem,de ha lehet a Sportalsóban ott vagyok mindig. 
- Mikor, hol és mi volt az első koncertélményed? 
- Amikor még a mammutok éltek, volt egy Omega koncert a Városháza 
udvarán, de nem is az volt a lényeg (nekem), hanem az előzenekar, akik 
valami számomra "új" zenét játszó, két dobossal, gitárossal, két 
énekessel (minusz egy láb)… Talán Hobó Blues Band volt?!   
- Milyen zenekari ereklyéket gyűjtesz? 
- Pl.: versenyzongorát, vadászkürtöt… Nem vagyok egy gyűjtögetős 
típus. 
- Kik a kedvenc zenekaraid? 
- Vissza kérdezhetek? Van annyi hely itt? 
- Kedvenc ételed, italod? 
- Bableves csülökkel (vár az édes otthon)  Alaszkai forrásvíz. 
- Kedvenc filmed, könyved? 
- Blues Brothers, Crossroads (1986-ból). Könyv? Az ellenőrzőm.  
- Kedvenc focicsapatod? 
- Nincs. De ha lenne biztos az Újpest lenne (már csak Bozsóra való 
tekintettel is). 
- Vannak-e tetoválásaid? Milyenek? 
- Nincsenek, de azok szépek. 
- Mit üzensz az Olvasóknak? 
- Sex & R n' R a többit kihagyhatjuk!  
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Ismerd meg a Stábot! – Neves 
„Foton” Ildikó 
- Mikor találtad magad először a 
Sportalsó Teamben?  
- Először kezdő fotósként jöttem le a 
Sportalsóba, Maszkura és a Tücsökraj 
koncertre. Ha jól emlékszem 
2014.03.14-én. Nagyon jól éreztem 
magam már első alkalommal is, alig 
vártam a következő koncertet. Azóta, 
ha tehetem, erősítem a csapatot. 

Tulajdonképpen itt tanultam meg fényképezni, hiszen fotós 
szempontból egyesíti a „legnehezebb terep” összes ismérvét. Kicsi, 
sötét, változó színűek a  fények, a téma állandó mozgásban van… stb. 
Aki itt tud jó képeket készíteni, az máshol is könnyen boldogul. 
- Mi fogott meg a helyben anno? Miért kezdtél ide járni?  
- Nagyon tetszett és tetszik a mai napig, hogy a zenészeket a 
közönségtől nem választja el kordon. A közvetlen kapcsolat 
eredményeképpen sokkal beszédesebb képek születnek.  
- Mi az, amiért szívesen ajánlanád/ajánlod másoknak a helyet?  
- Egyedül is érdemes jönni, mert biztos akad itt ismerős.  
- Melyik koncert volt eddig a legjobb, amit a klubban láttál, illetve 
amin stábtagként részt vettél?  
- Az a Paddy and the Rats koncert, ahol annyian voltunk, hogy én csak a 
hangfal tetején fértem el.  
- Mi a feladatod pontosan?  
- A koncertek hangulatának visszaadása képekben. Azt szeretném, hogy 
akik ott voltak, fel tudják idézi a dalokat,  a hangulatot, a közönség 
lüktetését miközben a fotókat nézik, így újra ott érezzék magukat a 
helyszínen. Aki pedig nem volt ott, el tudja képzelni mindezt. 
- Számodra megvan a varázsa annak, hogy alkalomadtán belátsz a 
kulisszák mögé?  
- Úgy gondolom mindenki szeretett volna már benézni a színfalak mögé 
és meglesni egy-két titkot. Szerencsésnek érzem magam amiért a 
munkám révén erre van lehetőségem. Igaz ezzel  ritkán élek, mivel 
igyekszem tiszteletben tartani a fellépők koncert előtti és utáni 
készülési és pihenési igényét. 
- Kit látnál szívesen a klubban, aki még nem volt?  
- A Road zenekart. Sok koncertfotót láttam rólunk és nagyon tetszik a 
vizuál. Az ország számos zenekara megfordult már a kamerám előtt, ők 
még hiányoznak a portfóliomból. 
- Kinek a koncertjeire mész el mindig, ha teheted? (Nem csak 
hozzánk!)  
- Maszkura és a Tücsökraj, Ganxsta Zolee és a Kartel, Tankcsapda, 
Junkies, Zorall, Kalapács, Kiscsillag, Aurora. 
- Mikor, hol és mi volt az első koncertélményed?  
- Az Első Emelet koncert, a Tökházban, kisiskolás koromban.  
Mostanában  :) 
- Milyen zenekari ereklyéket gyűjtesz?  
- Dobverőket. A történet röviden a következő: 2014-ben álltam az Anna 
& the Barbies dobosa mellett a színpadon, aki az elhasznált dobverőket 
dobálta maga mellé. Megkérdeztem, elvihetek-e ezekből egyet 
emlékbe?  Elvihettem. Azóta közel 100 db-os a gyűjteményem. 
Mindegyik másért kedves nekem, kiemelni egyet sem tudok.   
- Kik a kedvenc zenekaraid?  
- Maszkura és a Tücsökraj, Zorall, Tankcsapda, Ganxsta Zolee és a 
Kartel, a legújabb kedvencem a The Joystix 
- Kedvenc ételed, italod?  
- Sajtos tészta, a főnököm bora  
- Kedvenc filmed, könyved?  
Film: Brian élete 259-szer láttam oda-, és 178-szor visszafelé  
Könyv: Emil Ajar Előttem az élet 
- Kedvenc focicsapatod?  
- A fociért nem rajongok, mindig elalszom még a félidő vége előtt.  
 

- Vannak-e tetoválásaid? Milyenek?  
- Nincsenek, nem is tervezem. 
- Mit üzensz az Olvasóknak?  
- Hétről-hétre az ország legjobb zenekarai lépnek fel, sőt időnként 
külföldi bandák is zúznak a színpadon. Érdemes átnézni a 
programot! Kizárt, hogy a kedvenced nem lép fel valamikor. 

 

 

Ismerd meg a Stábot! – 
Szegi Laci 
 

- Mikor találtad magad először 
a Sportalsó Teamben? 
- Már nyitástól ott vigyorgok az 
első sorban.  
- Mi fogott meg a helyben 

anno? Miért kezdtél ide járni? 
- Jó zene, jó társaság, pia és rock and roll. Kell ezen mit magyarázni?  
- Mi az, amiért szívesen ajánlanád/ajánlod másoknak a helyet? 
- Ha én oda járok, akkor szar hely nem lehet.  
- Melyik koncert volt eddig a legjobb, amit a klubban láttál, illetve 
amin stábtagként részt vettél? 
- Nagyon sok jó koncert volt, de hát a nagy szerelem a Don Gatto.  
- Mi a feladatod pontosan? 
- Én vagyok a Sportalsó méregkeverője, ha úgy kívánják, akkor főzők.  
- Számodra megvan a varázsa annak, hogy alkalomadtán belátsz a 
kulisszák mögé? 
- Hogy a faszba ne! Imádok a sztárok közelében lenni! Így ismertem 
meg pl. Aczélos, Gege, Weisz és Nyúl urakat!  
- Kit látnál szívesen a klubban, aki még nem volt? 
- Beatrice, illetve a thrash és a hard core vonalból bárkit.  
- Kinek a koncertjeire mész el mindig, ha teheted? (Nem csak 
hozzánk!) 
- DON GATTO! 39 koncertjükön voltam már.  
- Mikor, hol és mi volt az első koncertélményed? 
- 1983-ban Pilisborosjenőn a Fenevad Fesztiválon, Nazareth koncerten.  
- Milyen zenekari ereklyéket gyűjtesz? 
- Dobverőket és a ticketteket.  
- Kik a kedvenc zenekaraid? 
- Don Gatto, Sonic Rise, Dirty Dawn, C.Y.D., The Joystix, High School 
Motherfuckers  
- Kedvenc ételed, italod? 
- Pacalpörkölt sok sörrel.  
- Kedvenc filmed, könyved? 
- Halálsoron, A remény rabjai és Henri Charriére : Pillangó  
- Kedvenc focicsapatod? 
- Barcelona  
- Vannak-e tetoválásaid? Milyenek? 
- Nem kevés… Rajtam van mindenki aki számít, a fiam , feleségem, 
OZZY, Zakk Wylde, egy két koponya , indián motívumok és nagy zenei 
szerelmeim Don Gatto, Sonic Rise.  
- Mit üzensz az Olvasóknak? 
- Hello! 
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Ismerd meg a Stábot! – Ric$ 

- Mikor találtad magad először a Sportalsó 
Teamben? 
- 2012 őszén keresett meg Bozsó azzal, hogy 
menjek le pár buliba és írjak róluk cikkeket. 
Akkoriban elég népszerű volt a honlapom a 
környéken, éppen akkor indultunk újra. 
Aztán megkérdezte, hogy mennyire vagyok 
jóban a Paddy And The Rats és a Rómeó 
Vérzik zenekarokkal, mert ezt a két bandát 

igazán leköthetném. Először gondolkodtam, hogy bele akarok én 
folyni ebbe? Akkor már 3 éve nem szerveztem semmit, de végül 
lekötöttem ezt a két koncertet 2013 őszére. Aztán kettőt 
pislogtam és már tele is volt a tavasz. Innentől már adta magát, 
hogy ezt én csináljam tovább. 
- Mi fogott meg a helyben anno? Miért kezdtél ide járni? 
- Ez egy roppant jó kérdés, mert akkoriban még nem egészen ilyen 
volt a hely hangulata. Eleinte kétségkívül a bandák miatt mentem. 
A hely varázsa csak később ütött be, viszont onnantól mondhatni 
otthon éreztem magam itt. Ezért készültek itt még a családfotóink 
is. 
- Mi az, amiért szívesen ajánlanád/ajánlod másoknak a helyet? 
- Nehezen tudok elfogulatlanul tekinteni a Sportalsóra. Amiben a 
legtöbb helytől különbözik, az szerintem az, hogy a hangulata 
tényleg a klasszikus értelemben vett klubokét idézi, míg a 
programkínálat pedig igyekszik megütni a nagyvárosi szintet. Ez a 
keverék pedig van annyira sajátos, hogy ajánljam a helyet! 
- Melyik koncert volt eddig a legjobb, amit a klubban láttál, 
illetve amin stábtagként részt vettél? 
-  Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, mert valahol minden 
koncert a mi gyermekünk. Stábtagként „kötelező” szeretnem 
minden koncertet, nem tehetek különbséget és hellyel-közzel így 
is van. Amiket mindenképpen kiemelnék, azokat még nem én 
szerveztem, de már részt vettem benne: a Holy Shit! 
mindenképpen ilyen volt, és az első The Joystix/Highschool 
Motherfuckers buli, ami után megünnepeltük Martonzoli 
születésnapját. A többi részlet nem publikus, bocsesz.  Ezen felül 
az első P. Mobil, az első Paddy (bár ezek mindig események), a KFT 
és a RomEr bulik. 
- Mi a feladatod pontosan? 
- Bozsó szerint a titulusom: „Programigazgató”  Leginkább a 
többiek idegeire megyek azzal, hogy mindig, mindennek úgy kell 
mennie, ahogy szerintem jó.  
- Számodra megvan a varázsa annak, hogy alkalomadtán belátsz 
a kulisszák mögé? 
- Volt olyan, amikor azt kívántam, bárcsak sose kezdtem volna 
ebbe bele, amikor bálvány dőlt, de összességében csak pozitívan 
tudok erről nyilatkozni. Megvan, igen. Leginkább akkor, amikor ez 
még olyankor is visszaköszön, ha éppen nem is a Sportalsóban 
vagyok. 
- Kit látnál szívesen a klubban, aki még nem volt? 
- A kibaszott Body Count-ot egyértelműen. De sok zenekar van 
még: Tankcsapda, The 69 Eyes, szívesen csinálnék Cannibal 
Corpse-ot, egy Ghost-ot is és az amcsi country-pop vonalról is van 
vagy 30 előadó, akiket képzeletben már felléptettem nálunk. 
- Kinek a koncertjeire mész el mindig, ha teheted? (Nem csak 
hozzánk!) 
- Amióta Ellák megszületett, kicsit nyuggerre vettem a figurát, 
és csak a nagyon kötelező bulikra megyek el, de vannak 
zenekarok, akiket képtelen vagyok megunni. Az egyik ilyen 
itthonról mindenképpen a The Joystix, akikkel szinte minden 
koncerten ott voltam az elmúlt két évben, mégis minden 
alkalom olyan, mintha az első lenne. Ezen felül még a Sex Action 
az, aki bármikor szívesen utazom, meg tudnék mondani biztosan 
még pár bandát, de most senki nem ugrik be.  
- Mikor, hol és mi volt az első koncertélményed? 
- 1998-ban, a Kutyából szalonna lemezzel turnézó P. Mobil 
csíptem el Párkányban, ha jól emlékszem. Eszméletlen élmény 
volt, sosem felejtem a bulit. 

 
- Milyen zenekari ereklyéket gyűjtesz? 
- Egy időben szenvedélyesen gyűjtöttem a dobverőket és a 
pengetőket, jegyeket, de aztán ez alábbhagyott, ma már 
csak nagyon kivételes esetben kérek ilyesmit. Talán egyedül 
a Dog Eat Dog az, akinek minden olyan bulijáról, ahol részt 
vettem, van egy pengetőm a basszerostól, Dave-től. Ma már 
„csak” pólókat, CD-ket, DVD-ket, blu-ray-eket gyűjtök, az 
egészségesnél kicsit nagyobb intenzitással. 
- Kik a kedvenc zenekaraid? 
- A kérdés, amire nem létezik válasz, vagy legalábbis olyan, 
ami ne lenne tele önellentmondással. Itthon nehezen 
kezelik, ha valaki egymástól abszolút ellentétes bandákat is 
szívesen hallgat. A három kedvenc zenekarom is három 
különböző stílus: Body Count, Lynyrd Skynyrd és The Joystix. 
Melléjük jönnek olyanok, mint a Mötley Crüe, a Vain, a 
Zodiac Mindwarp and the Love Reaction, Alan Jackson, Jake 
Owen, Johnny Cash, Uncle Kracker, Kid Rock, Florida Georgia 
Line, Skid Row, Pantera, Billy Idol, Biohazard, C.Y.D., Asphalt 
Horsemen, Rob Zombie, Buckcherry, Scum Of The Earth, 
Jerry Lee Lewis, Little Caesar, The 69 Eyes, Santana, Beatrice, 
Omega, Pearl Jam, Train… Rengeteg van. 
- Kedvenc ételed, italod? 
- Ételre pár éve rávágtam volna, hogy a pacalpörkölt és a 
brassói, de mostanában talán a saját receptünk alapján 
készült sajtmártásos hús a favorit. Italban pedig 
verhetetlenül a szóda és a Captain Morgan, meg a hider 
Miller, a világ legjobb söre. 
- Kedvenc filmed, könyved? 
- Szintén végtelen hosszan lehetne sorolni, de leszorítom 
rövidre: Filmek: A hét mestterlövész (1960), A Váltás: Az 
ambíciótól az értelemig, Támadás a Krull-bolygó ellen, Gran 
Torino, Tökéletes világ, Véres Gyémánt, Die Hard-sorozat, 
Indiana Jones-sorozat, Az utolsó cserkész, Kiss Kiss Bang 
Bang, Trópusi vihar, Apa ég!, Nagyfiúk 1-2, Rendes 
fickók+100. Könyvben pedig: Mark Lindquist: NeverMind 
Nirvana című regény, Robert Louis Stevenson: A Kincses 
Sziget, Karl May: Az ezüst tó kincse, Stephen King: Joyland és 
Rémület a sivatagban+100 ismét.  
- Kedvenc focicsapatod? 
- Egyértelműen az Újpest! (Na meg a Juventus, csak ezt ne 
mondjátok meg Bozsónak!) 
- Vannak-e tetoválásaid? Milyenek? 
- Van pár. A jobb karomat a kalózoknak szenteltem, ami 
hatalmas mániám gyerekkorom óta, ezen felül zenekarok 
tetkóim vannak még, illetve rövidítések, meg mindenféle 
bizbaszok. Hosszú lenne felsorolni.  
- Mit üzensz az Olvasóknak? 
- Járjatok koncertekre, támogassátok az élőzenét, a 
zenekarokat! Ne legyetek restek fizetni a zenért, filmekért, 
könyvekért! Lerágott csont ugyan, de enélkül egy idő után 
összeomlik minden! Amit pedig még üzennék: Éljetek a 
mostban!  
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Ismerd meg a 
Törzsvendéget! – 
Izsó Veronika 

- Mikor jártál először a 
Sportalsóban? 
- Ha jól emlékszem 
2014- ben, Rómeó 
Vérzik koncerten .. 
Psychogang volt az 
előzenekar. Maradandó 
élmény volt, Koppány 
betöltötte a hangjával a 
klubot  

- Mi fogott meg a helyben? Miért szeretsz ide járni? 
- Egyszerű, de nagyszerű. Nem kell viselkedni  A pult a sok 
zászlóval zseniális. 
- Mi az, amiért szívesen ajánlanád/ajánlod másoknak a 
helyet? 
- A remek társaság miatt, és mert változatos a koncertek stílusa, 
szinte bárki megtalálhatja a neki tetszőt. 
- Melyik koncert volt eddig a legjobb, amit a klubban láttál? 
- Egyértelműen a Ladánybene27. Elvarázsolták a közönséget, 
talán a fizikai közelség miatt is. Fuvolistát külön kiemelném, 
mivel én is játszom a hangszeren. Profi volt, vérprofi! 
- Kit látnál szívesen a klubban, aki még nem volt? 
- Alternatív vonalat kedvelem, és hiányolom is így a helyről. Vad 
Fruttikért nagyon hálásak lennénk. 
- Kinek a koncertjeire mész el mindig, ha teheted? (Nem csak 
hozzánk!) 
- Ismételnem kell önmagam, Ladánybenén voltunk megint a 
nyáron, bár a Sportalsós buli klasszisokkal jobb volt, mint a 
szabadtéri. Erre mindig vevő vagyok  
Vad Fruttik ehhez a válaszhoz is. 
- Mikor, hol és mi volt az első koncertélményed? 
- Ha igazán őszinte akarok lenni, akkor nevetséges a válasz.. 
TNT koncert volt fényévekkel ezelőtt Dorogon, az Otthon téren. 
Épp hogy gimnazista voltam. Akkor mindenki tudta a 
szövegeket, nem is volt nagy feladat megjegyezni….  
- Milyen zenekari ereklyéket gyűjtesz? 
- Nem vagyok gyűjtögetős… De a koncertjegyek megvannak, ha 
ez belefér  Inkább élményeket gyűjtök ;) 
- Kik a kedvenc zenekaraid? 
Megint ismétlés  Vad Fruttik, Ladánybene27. A többi 
zenekartól egy-két szám tetszik, egész munkásságot nehéz 
kiemelni. Külföldi van, Nick Cave and the Bad Seeds a szívem 
csücske. 
- Kedvenc ételed, italod? 
- Halészlevet mindenhol megkóstolom, ahol tehetem, nincs két 
egyforma. Balatonon a velős pirítós a soha ki nem hagyható 
csemege  Vizet iszom, még az alkoholhoz is :D Ami általában 
jagermeister, esetleg pálinka. 
- Kedvenc filmed, könyved? 
- A hableány nagy kedvencem. (ez egy orosz film egy 
Moszkvába került kislányról, mielőtt.. :D ) Hülyék paradicsoma, 
Erőszakik. Magyar filmeket is szeretem, rengeteg fantasztikus 
van! Könyveket nem győzném sorolni. Csak néhány: Maurice 
Druon: Elátkozott királyok (kötelező olvasmánnyá tenném), 
Dallos Sándor: Aranyecset; A nap szerelmese, Ken Follett: A 
katedrális; Az idők végezetéig. A sor végtelen  
- Kedvenc focicsapatod? 
- Hmmmm. Dorog, ha már szurkolni kell :D Ez nem nőknek való 
kérdés. 
- Vannak-e tetoválásaid? Milyenek? 
- Nincs. Úgy érzem, hogy egy tetoválásnak magadat, vagyis egy 
részed kell szimbolizálnia, belső értéked külső megfelelője 
kellene, hogy legyen. Ennyire nem érzem kész embernek 
magam, nem tudnék kiragadni bármit, amit egy képben meg 
tudnék fogalmazni. Másokon tetszik, magamon nem tudnám 
elképzelni. Talán idővel egy macskát. Macskás vagyok ;) 

 
- Mit üzensz az Olvasóknak? 
- Mindenkinek a legjobbakat kívánom, sok jó koncertet, 
szuper élményeket  És egy szavamat se higgyék el :D 
Találkozunk a következő bulin a Sportalsóban!  

Ismerd meg a 
Törzsvendéget! 
– Kun Edit  

- Mikor jártál először a 
Sportalsóban? 
- 2015. szeptember 18-án, 
Belgán. 
- Mi fogott meg a helyben? 
Miért szeretsz ide járni? 
- A családias hangulat, a jó 
zene, és a pultos fiúk)) 
Hatalmas figura mindegyik. 
- Mi az, amiért szívesen 

ajánlanád/ajánlod másoknak a helyet? 
- Elsőre azt hiszi mindenki, hogy ez egy rock klub, de nem. Többféle 
koncerten voltam már itt, nagyon színes a zenei paletta. Olyan 
együtteseket is láthattam, akiket régóta szeretek, de Budapestre a 
belvárosba aligha jutottam volna el a fellépésükre. A belépő- és az 
italárak korrektek.  
- Melyik koncert volt eddig a legjobb, amit a klubban láttál? 
- Egyértelmű: Péterfy Bori (már amennyire emlékszem) smile 
- Kit látnál szívesen a klubban, aki még nem volt? 
- Ezt nagyon jól tudja a Mélyen Tisztelt Szerkesztő Úr) VAD FRUTTIK 
- Kinek a koncertjeire mész el mindig, ha teheted? (Nem csak 
hozzánk!) 
- Nomadra. A tavaszira épp lebetegedtem, de a jövő márciusit 
semmiért sem hagynám ki. De a fő kedvenc: Vad Fruttik. 
Természetesen. 
- Mikor, hol és mi volt az első koncertélményed? 
- Általános iskolában fellépett a sárisápi kultúrotthonban Heilig Gábor 
és Eszményi Viktória))), Kovács Katitól akkor még autogramot is 
kértem. Komolyabb: nyolcadikban Xénia-Láz (az egy akkori magyar, 
tiniknek szóló filmsorozat volt) tag voltam, és felutaztunk bátyám 
barátnőjével a néhai Budapest Sportcsarnokba a nagy Xénia-Láz 
koncertre. A magyar fellépők közül az FLM-re emlékszem, a külföldi 
sztárvendég Dr. Alban volt. Bár akkorra már nem volt pályája csúcsán, 
nagy élmény volt vidéki gyerekként látni őt. 
- Milyen zenekari ereklyéket gyűjtesz? 
- Ezért kapok majd a fejemre…Semmilyet… Na jó, néhány belépő 
megvan valahol.  Nem támogatom aktívan a zenekarokat. Csak a 
belépő megvételével sajnos. 
- Kik a kedvenc zenekaraid? 
- Vad Fruttik, Armin Van Buuren (ő egy DJ) hehe, de szinte mindent 
meghallgatok. 
- Kedvenc ételed, italod? 
- Ételből szinte bármi jöhet, az olívabogyón és a pacalon kívül. 
Kedvencem a húsleves, a csípős gyros (legfinomabb: Biatorbágy 
Premier Outlet), anyukám töltött káposztája és a mátrai borzaska 
rizzsel. Süti (ha érdekel valakit): dobos torta, eszterházy szelet, 
lekváros palacsinta, isler. Ital: víz minden mennyiségben. Vodka-
sprite, jóféle pálinka és fehérbor. 
- Kedvenc filmed, könyved? 
Film: A titkok kulcsa, Kapj el, ha tudsz, Viharsziget, Életrevalók, 
Bourne-filmek, Footlose, Bud Spencer-Terence Hill összes filmje, 
Kötelező táncok. Imádom az összes zenés-táncos filmet és azokat, 
amiken hosszasan lehet utána gondolkodni. Kedvenc színészem 
Johnny Depp és Leonardo Dicaprio. 
Könyv: Tali Gitta: Várj még, alkony, Ernest Hemingway: A folyón át a 
fák közé, Akiért a harang szól. 
- Kedvenc focicsapatod? 
- Az mi?  A magyar válogatott!  Ezt lehet? 
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- Vannak-e tetoválásaid? Milyenek? 
- Imádom a tetkókat, de nem magamon. A színeseket és a nonfiguratívat 
annyira nem, szerintem szebb, ha bizonyos téma köré csoportosul egy-egy 
ember „testfestése”.Egy icipici tetkóm van csak (még), iszonyú nehéz 
megszabadulni tőle. Jól meg kell gondolni, mielőtt belevágsz. 
- Mit üzensz az Olvasóknak? 
- Csupa jót kívánok Mindenkinek)) Maradjatok meg zenebarátnak, 
olvassatok, kiránduljatok sokat, lássatok világot) Legyetek befogadóak az 
élet minden területén. Úgy szép az élet, ha zajlik, és ha jó színes. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ismerd meg a Törzsvendéget! – 
Szegi Csabika 

- Mikor jártál először a 
Sportalsóban?  
- Mint jó apám, én is nyitástól 
fogva jelen vagyok  
- Mi fogott meg a helyben? 
Miért szeretsz ide járni?  
- Végre lett próbatermem, és 
hát a zene, meg a csajok  
- Mi az, amiért szívesen 
ajánlanád/ajánlod másoknak a 
helyet? 

- Ha a jövő sztárját is szeretnék látni, hát itt vagyok én!  
- Melyik koncert volt eddig a legjobb, amit a klubban láttál? 
- Amikor a Don Gattoval doboltam, az vitt mindent  
- Kit látnál szívesen a klubban, aki még nem volt? 
- Trivium, Ektomorf, Zuul fx, It Dies Today  
- Kinek a koncertjeire mész el mindig, ha teheted? (Nem csak 
hozzánk!) 
- Ezzel is apámat követem: Don Gattora! 
 - Mikor, hol és mi volt az első koncertélményed? 
- Black Label Society 2011 06. 29. Bp Pecsa  
- Milyen zenekari ereklyéket gyűjtesz? 
- Dedikált dobverőket, pólókat, baseball sapkákat  
- Kik a kedvenc zenekaraid? 
- Trivium, Slayer, Anthrax, Don Gatto  
- Kedvenc ételed, italod? 
- Hús- hússal, minimális köret. Ital: tonic  
- Kedvenc filmed, könyved? 
- Nyagyfiúk , jelenleg a 6.os irodalom-történelem könyv  
- Kedvenc focicsapatod? 
- Barcelona  
- Vannak-e tetoválásaid? Milyenek? 
- Jelenleg sajnos nincs, de vannak már tervek  
- Mit üzensz az Olvasóknak? 
- Olvassanak sokat! 

 

 

 

 

 

Ismerd meg a 
Törzsvendéget! – 
Kis Zsombor 

- Mikor jártál először a 
Sportalsóban? 
- Emlékeim szerint a 
legelső évben, amikor az 
Auróra játszott és én 
dobosként vettem részt 
azon az estén, mivel 
zenekarunkkal Mi zártuk 
az estét!  
- Mi fogott meg a helyben? Miért szeretsz ide járni? 
- Nagyon kedvelem a kiszolgálást, a sok jó koncertet! A 
sok sportrelikviát és sálakat,  de számomra a 
legfontosabb,  hogy rengeteg Barátot szereztem és 
kialakult egy úgy nevezett Sportalsó Család!  
- Mi az, amiért szívesen ajánlanád/ajánlod másoknak a 
helyet? 
- Változékony és színvonalas koncertek vannak hétről 
hétre! Aki szereti az élőzenét itt biztos hogy megtalálja a 
Maga stílusát!  
- Melyik koncert volt eddig a legjobb, amit a klubban 
láttál? 
- Amin zenészként vettem részt az a Bon Scott emlékest, 
amikor sok környékbeli zenésszel emlékeztünk a 
Mesterre! Közönségként Nekem a Ganxsta Zolee és a 
Kartel sikerül mindig a legemlékezetesebbre! :) 
- Kit látnál szívesen a klubban, aki még nem volt? 
- Ilyet nem tudok mondani, mert az összes magyar 
kedvencemet láttam már a Sportalsó színpadán! 
- Kinek a koncertjeire mész el mindig, ha teheted? (Nem 
csak hozzánk!) 
- Konkrét zenekarok nincsenek! Rengeteg koncertre 
járok a Sportalsóba és más helyekre is!  
- Mikor, hol és mi volt az első koncertélményed? 
- Talán a legelső koncertélmény, ami igazán megfogott az 
Pilismaróton történt ahol a KISS FOREVER BAND játszott 
a Duna-parton!  
- Milyen zenekari ereklyéket gyűjtesz? 
- Gyerekkoromban rengeteg dobverőt és pengetőt 
gyűjtöttem, amiket a mai napig örzök,  ma már csak 
ritkán bővül ez a gyűjtemény, de néha rám talál 
szerencse!  
- Kik a kedvenc zenekaraid? 
- PANTERA, Ganxsta Zolee és Kartel,  Fish!, Ossian,  
NOMAD,  THE JOYSTIX,  Slipknot,  OZZY OSBOURNE,  
JOHN 5, BLACK LABEL SOCIETY,  AVENGED SEVENFOLD, 
IGNITE,  PARKWAY DRIVE  
- Kedvenc ételed, italod? 
- Kedvenc ételem a rántott hús,  krumpli pürével!  
Kedvenc italom A SÖR,  WHISKY, PÁLINKA  
- Kedvenc filmed, könyved? 
Kedvenc film a TORRENTE 1-2-3-4-5  
Könyv Pedig a BEÉPÍTETT HULIGÁN  
- Kedvenc focicsapatod? 
- Ferencvárosi Torna Club 
- Vannak-e tetoválásaid? Milyenek? 
- 3 darab díszíti a testem eddig egy Fradi címer és 2 
emlék tetoválás a világ legjobb dobosáról Jimmy "THE 
REV" Sullivanről 
- Mit üzensz az Olvasóknak? 
- Gyertek minél többször a helyre, hirdessétek és 
csináljunk egy országos szintű Clubot 
MAGYARORSZÁGON!  
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Ismerd meg a Törzsvendéget! – Pető 
„Teszemét” Zoltán 
- Mikor jártál először a Sportalsóban? 
- Először a Sportalsóban: frankás koromban 
(1988-92) sokszor a büfében, de az nem 
számít. Ami igen: 2012.12.22., Don Gatto, 
négyen Kaposvárról (Végh Bandi, Miló Robi, 
Dagadt, én). Berúgtunk, a Bozsónál aludtunk, 
reggel óriási havazás, reggeli a piacon és a 
Sörakadémián. 
- Mi fogott meg a helyben? Miért szeretsz 
ide járni? 
- Miért szeretek idejárni? A fociereklyék, az 

hogy egyáltalán van rockos hely a Molothow Liget után is, és a sok 
ismerős. A Bozsót pl. 1988 óta ismerem. Azóta sír. 
- Mi az, amiért szívesen ajánlanád/ajánlod másoknak a helyet? 
- Hát például előbb ajánlottam, mint ahogy ott voltam. A Momót 
küldtem el oda Don Gattóra, pedig valami fosra akart menni Pesten. Ez 
kábé 2011-ben volt. Válttozatos pogromok (ja nem, programok), 
mindenféle zene (még a csajom is találna neki tetszőt), barátságos 
kiszolglálás. A vécé mondjuk tré, de ez a rockklubok és fesztiválok 
velejárója, ki lehet bírni. A padlóról azért ne egyél!  
- Melyik koncert volt eddig a legjobb, amit a klubban láttál? 
- Legjobb koncert: a Madballról lemaradtam, mert előre megvett 
jegyem volt aznap a bécsi Metallica koncertre. Azt ondanám. de így 
2014.11.29., a Szegi "Vénember" Laci ötvenedik születésnapján tartott 
Don Gatto koncert és hányás. 
- Kit látnál szívesen a klubban, aki még nem volt? 
- Metallica, Slayer. Klubban biztos gecijól szólnak. Nemtom, ha nem volt 
Apey and the Pea, akkor azt is. Ha a Slogan összeáll koncertezni is, 
akkor őket. Meg ha a Végh Bandi megcsinálja az új Murderer lemezt, és 
fel akar lépni, akkor őket. Ja, és Huszti rendőrtábornok csapatát, a Sonic 
Rise-t. Meg a Dirty Dawn-t. Ők foltak a nyári fesztiválon, de a klubot 
nemtom. 
- Kinek a koncertjeire mész el mindig, ha teheted? (Nem csak 
hozzánk!) 
- Don Gatoo (ma lesz Pécsen a hatvannegyedik), Metallica (eddig 
tizenkettő), Slayer, Obituary, Voi Vod, Down, Apey and the Pea. 
- Mikor, hol és mi volt az első koncertélményed? 
- Legyen az első kettő, mert meghatározóak. 1990.09.17., PeCsa: 
Obituary, Morgoth, Demolition Hammer. A másik 1991.06.17., PeCsa: 
Sepultura, Sacred Reich, Heathen, Auróra. Másnap pedig vonattal 
Miskolcra, a Fradi Vác (1-0) kupadöntőre. 
- Milyen zenekari ereklyéket gyűjtesz? 
- Turnépóló MINDIG, de az nem ereklye, hanem veszek. A 
koncertbelépőket megőrzöm, akáérmilyen tróger zenekarról van szó. 
Pengetőt is szereztem már, nem is keveset. De a Kecka mindig 
elkunyizza. Én meg mindig neki adom.  
- Kik a kedvenc zenekaraid? 
- Metallica, Slayer, Down, Don Gatto, Obituary, Carcass. És még sokan 
mások. Holnap lehet, hogy másokat írnék.  
- Kedvenc ételed, italod? 
-  Kedvenc étel: gyümölcsmártás, pirított darával, sajtos paradicsomos 
makaróni. Húst nem eszem már. Kedvenc ital: Bernard, Pilsner Urquell 
sörök, anyám házi szörpjei, hideg szódával, limonádé, víz. 
- Kedvenc filmed, könyved? 
- Kedvenc film: Jöttünk, láttunk, visszamennénk 1-2., Hyppolit a lakáj, 
Shop Stop. Meghatározóak. Kedvenc könyvek: inkább írókat nevezek 
meg. Irvine Welsh, Kurt Vonnegut, Charles Bukowski, Fehér Béla, Mihail 
Bulgakov. Stb... 
- Kedvenc focicsapatod? 
- Mint apámnál, a Ferencváros és a Kaposvári Rákóczi. Zöld-fehérség 
mindenhol. 
- Vannak-e tetoválásaid? Milyenek? 
- Egy Metallica logo, az M betű a karikával, és egy Heavy Betyár logo. A 
HB az én vagyok, és az én márkám is egyben. 

- Mit üzensz az Olvasóknak? 
- Bozsót ne hagyjátok élni a pult mögött. Egyik lába itt, a másik 
keze ott! És persze, hajrá Zöldek ti Szemetek! 

Suicidal Tendecies: World Gone Mad (2016) 

Bármennyire szeretem Cyco-ékat, bizony egy szakadt régi 
kétszázasban sem fogadtam volna, hogy a (szerintem zseniális) 13 
után lesz még valaha Suicidal lemez. Aztán belengette a góré, hogy 
bizony lesz, ráadásul az utolsó. Na, bumm neki! Aztán jött a 
tizenkilencre laphúzás: Dave Lombardo jön Eric Moore helyére! 
Állandóra! (A többi tagcserét helyhiány miatt nem sorolnám fel, ha 
nem baj.) Hiába nem vagyok egy Lombardo fan, azért ez egy kicsit 
jobban elősegítette azt az állapotot, hogy bizony nagyon 
felfokozott hangulatban vártam a korongot. 
Túlzásba nem vitték, mindössze 11 nótát kapunk, aminél először 
lehet, hogy a kevés jelző felmerülhet, viszont amikor 
végighallgatjuk a korongot, akkor bizony meg kell állapítani: a 
kevesebb néha több. (Mellesleg korábban volt már rövidebb lemez 
is.) Dave játéka volt számomra egy nagy kérdés, hogy vajon 
mennyire fogja önmagát adni a dalokban, vagy mennyire hozza 
majd azt, amit egy ST lemeztől elvárunk? Szerintem valahol a kettő 
között van az igazság, ami viszont számomra több, mint jó. A 
kiemelt hangszeres tudás nyilván megvan, ahogy a zenekar többi 
tagjánál is, bár ez mindig is jellemezte a csapatot. Dave teljesen 
másképpen dobol, mint ami eddig jellemző volt itt, mégis 
felismerhetően ST-stílus. Az első néhány hallgatás alatt csak az Ő 
témáit emésztgettem. Eléggé jól sikerült összerakni ezt a 11 dalt, 
ugyanis kellően széles skálán mozognak ahhoz, hogy fel se 
merülhessen bennünk, hogy kimaradt volna valami, ami miatt 
szeretjük Muir-t és zenekarát. 
Van itt kérem sodró lendületű crossover, thrash, hardcore és némi 
rádiós ízű sláger is, amolyan igazi Cyco Mico módra természetesen. 
Az a helyzet, hogy baromi nagy gondban lennék, ha ki kellene 
emelnem dalokat, mert meg merem kockáztatni, hogy egységesen 
erős mind a lemezről! Inkább csak olyat tudok mondani, ami 
elsőre és azonnal levett a lábamról: World Gone Mad!, Clap Like 
Ozzy, Get Your Fight On!, The Struggle Is Real, Still Dying To Live, 
This World, de szinte mindet fel lehetne sorolni, ám ezek abszolút 
taroltak azonnal. (A This World lebegős dallamaitól a libabőr 
kerülget mindig.) Minél többet hallgatom, annál inkább biztos 
vagyok benne, hogy még a 13-nál is erősebb anyaggal tértek vissza 
Mike-ék, ami azért elég nagy dolog, főleg annak fényében, hogy 
most nem kellett 13 évet várni a lemezre. Ezekhez a kiváló 
dalokhoz jön még Dean Pleasents gitárjátéka, amivel nem tudok 
betelni. Főleg a sound-ja és a szólói azok, amikre sokszor csak 
rácsodálkozni tudtam, egyfajta gyermeki naivsággal úgymond. (Bár 
a megszólalás hibátlan volta nem csak a gitárokra, hanem az egész 
lemezre érvényes.) 
Az a helyzet, hogy bármennyire hosszan és gondosan akartam 
kielemezni, ahogy a Világ megőrül, egyszerűen feleslegesnek 
érzem. A dalok önmagukért beszélnek, aki szeretni akarja, úgyis 
fogja, mások pedig nyilván még mindig a korai lemezeket fogják 
etalonnak tekinteni, talán még az esélyt sem megadva ennek. Az 
biztos, hogy elsőre én is nehezen szántam rá magam, azóta 
sokszor kapom magam azon, hogy a cucc nem akar kiszállni a 
lejátszómból. Januárban muszáj lesz elcsípjem őket az Európa-
turnén. Egészen biztosan átkoznám magam, ha kihagynám. 
Remélem Cyco meggondolja magát és nem ez a korong lesz az 
utolsó. Ha mégis, akkor viszont méltó befejezés. ---- 10/10 - Ric$ 
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Asphalt Horsemen: 
Brotherhood (2016) 

A gödöllői Aszfalt Lovasok két éve 
egy több, mint meggyőző 
lemezzel mutatkoztak be, majd jó 
alaposan megturnéztatták 
idehaza és több európai 
országban is a cuccot. Mivel a cím 
nélküli debüt nagyon a szívemhez 
nőtt, és szinte minden koncerten 
láttam őket az elmúlt egy-másfél 
évben, nagy várakozás előzte meg 

részemről, hogy mit fognak mutatni a második lemezen. 

 
Annak ellenére, hogy Karcsi például többször elmondta a lemezre való 
felkészülés közben: a southern ízek lehet kicsit háttérbe szorulnak majd, 
jóval erősebbnek érzem, mint korábban. Ha őszinte akarok lenni, akkor ez 
a legjobb dolog, ami történhetett a Brotherhood lemezzel. Sajnáltam 
volna, ha az ország legjobb (vagy inkább egyetlen) southern rock 
zenekara elfeledi a déli ízeket. Sokkal inkább érzem most a Lynyrd 
Skynyrd (főleg a női vokálokkal dúsított dalok esetében, mint a Thank 
You), Blackfoot, vagy a fiatalabb csapatok közül a Blackberry Smoke 
hatását, de néhol egy kis Black Stone Cherry is becsúszik, ugyanakkor nem 
csak a dél van jelen, hanem a minőségi hard rock muzsika is, ugyanis 
(természetesen) felbukkannak a Whitesnake hatások, akárcsak a Little 
Caesar, vagy a Four Horsemen is többek között. Ám egy valami roppant 
fontos: NEM érzi úgy az ember, hogy ez a turmix bizony csak egy 
kipróbált muzsikusokból álló nosztalgiacsapat dalcsokra, hanem éppen 
ellenkezőleg. A műfaj tisztelete nyilvánvaló, ahogy az is, hogy ízig-vérig 
érzik ezt a muzsikát, nem porosan koppintanak, hanem odapörkölnek, 
ahogy kell. Akkor mi végre soroltam fel ezeket a bandákat? Nemes 
egyszerűséggel azért, hogy aki még nem találkozott a csapat nevével, be 
tudja lőni, hogy körülbelül mire is számítson. 
Hangzás tekintetében ezúttal is sikerült hozni az egészséges középutat a 
karcos, mocskos és a letisztult, slágeres hangzás között. Minden hangszer 
kivehető, az arányok abszolút rendben vannak, a gitársound pedig 
szerintem sokkal jobb, mint a bemutatkozó lemezen. Nem kívánom 
végigelemezni mind a 12 dalt, mert kicsit feleslegesnek is érzem, ugyanis 
nincsenek nagy különbségek a dalok minőségét tekintve. A koncerteken 
korábban hallott dalok (Down In The Dirt, Thank You, Wicked Woman) 
egészen biztosan továbbra is a műsor részesei maradnak, ahogy azon sem 
csodálkoznék, ha a Thank You például kapna egy jópofa klipet, amolyan 
horgászós, lazítós, grillezős házibuli jellegűt, aztán ez lenne a rockrádió 
következő nagy slágere a csapattól. Van még pár tétel, ami szerintem 
komolyan közönségkedvenc lehet, a Mill of Grief például abszolút ilyen, 
amellett, hogy a refrén erősen hajaz az előző lemez Mexico című dalának 
refrénjére (a Seize The Day kezdése is hajaz kicsit a Change-re, de ez is 
inkább kapaszkodó, összekötő a két lemez között, mint zavaró tényező), 
de a The Sacrifice is ugyanígy beüthet, már csak gyorsabb tempója miatt 
is. A My Old Town megvillant némi country-s lüktetést is, óriási refrénnel, 
aminek méltó folytatása a címadó dal. Ahhoz képest, hogy nem akartam 
dalonkénti elemzést, szinte minden dalról írtam pár gondolatot, és a 
maradékról is tudnék, de nem akarom lecsupaszítani a lemezt, mert van 
még benne kakaó ezen felül is. Amit viszont nem hagyhatok szó nélkül, az 
az, hogy szövegileg nagyot sikerült előrelépni a csapatnak. Nem csak 
azokra a darabokra gondolok, amiknek a szövegét Szöszö (The Joystix) 
írta, hanem a többi dalnál is kerekebbnek érzem a szövegeket, ezáltal 
pedig egységesebbnek az egész lemezt. 
Szerintem kár is tovább szaporítanom a szót, bár kétség kívül 
megérdemelné a lemez: a Brotherhood méltó folytatása a debütnek. 
Nem lett hibátlan, abban viszont egészen biztos vagyok, hogy legalább 
annyit fogom hallgatni, mint az elődjét. Aki hozzám hasonlóan picit 
csalódott az idei Blackfoot lemezben, illetve rongyosra hallgatta a BSC 
Kentucky-ját, az itt megtalálhatja a számítását. A lemezbemutatón 
egészen biztosan találkozunk!  
10/9 – Ric$ 

 

 

Auróra: Se 
fájdalom, Se 
félelem  (2016) 
Három év telt el a győri 
trió legutóbbi nagylemeze 
óta, és bár két éve a 30 
éves jubileumi 
koncertanyagon kaptunk 3 
új dalt, itt volt az ideje egy 
következő sorlemeznek. 
Erre Ők gondoltak egy 
merészet és rögtön két új 
lemezt szabadítottak a 

világra. 
A 2000-es években készült Róra-lemezek nálam csont nélkül a 
legjobbak közé tartoznak, még úgy is, hogy nyilván a klasszikus 
korszak anyagait tartom én is az alapvetéseknek természetesen. Az 
előző, Még nem ez a tréfa vége kicsit a korai érához kanyarodott 
vissza, és megvolt az a jó értelemben vett tábortüzes feelingje, amitől 
bármikor szívesen vettem elő és hallgattam meg újra és újra. Nagyon 
kíváncsi voltam, hogy ez a dupla milyen irányvonalat követ majd, 
hiszen 22 dalba simán belefér az is, hogy minden korszak minden arca 
megidéződjön. Ugyanakkor hiába élvezi a banda feltétel nélküli 
bizalmam, tartottam is ettől a dalmennyiségtől. 
Hiába kapható külön-külön is a két korong, sokadik hallgatás után is 
képtelen vagyok külön kezelni a két lemezt, így az írást sem szedem 
kétfelé. 
Ami elsőre fülbe tűnt, hogy a hangzás most kicsit tisztább, de mégis 
karcosabb, viszont arányosabb is, mint legutóbb. Ez a letisztulás 
megfigyelhető szerintem a Meddig tart lemez óta, onnantól 
folyamatosan keresik azt a megszólalást lemezen, ami élőben is 
jellemzi a bandát és talán most kerültek ehhez a legközelebb. 
Na, szóval a dalok: a 22 tételből 18 teljesen új dal, ami mellé 
megkapjuk az Áramszünet remixét és az Őrült világ 3 új dalát is. 
Ezúttal sokkal inkább a rockos énjük dominál, a punkos dalok kicsit 
háttérbe szorultak, viszont végighallgatva az anyagot nekem például 
szemernyi hiányérzetem sem volt. Ami azonnal feltűnt viszont, az az, 
hogy Pusztai Zoli bizony most eléggé negatív periódusban lehet, 
ugyanis pozitív pillanat elég kevés akad a szövegekben. KisBé előre 
figyelmeztetett, hogy a pengéket tegyem el a közelből, mikor a 
lemezt hallgatom. Ugyan én nem érzem, hogy az összkép sokkal 
sötétebb lenne, mint a Rezervátum óta bármelyik lemeznél. (Na jó, 
talán egy kicsit mégis.) Vannak itt akkora kaliberű, azonnal fülben 
ragadó dalok, amik simán lehetnének bármelyik klasszikus lemezen, 
vannak a tipikusan érettebb fejjel való gondolkodást igénylő tételek, 
amik az utóbbi Róra-lemezeket jellemzik, meg a tipikus fütyülős-
dúdolós vonal is.  
A legtöbb dupla anyagot végighallgatva arra szoktam gondolni, hogy 
ebből lehetett volna egy erős szimpla cucc és mindenki boldog. Most 
azonban ha megvernének, akkor sem tudnék lehagyni egyet sem. 
Nyilván van olyan, aminek kevésbé sikerült a szívembe lopnia magát, 
de ez nem vonja maga után azt, hogy rossz tétel, hanem inkább azt 
mutatja, hogy sok a kiugróan jól sikerült. A Szép és szomorú (nálam 
az abszolút csúcspont), Hadüzenet nélkül, Intim dolog, Nélküled, 
Tartanak tőlem, Nem baj, Idők vége (tökéletes ötlet volt bele a 
hegedű!), Vigyázz magadra... Sorolhatnám tovább, de minek soroljak 
fel (szinte) minden dalt? Magáért beszél ez a két korong.  
Tudnám még hizlalni a karakterek számát, viszont nem érzem úgy, 
hogy kellene. Minden Auróra lemeznél azt éreztem az elmúlt 15 
évben, hogy ha ez lenne az utolsó, az méltó lezárása lenne a banda 
életművének. Ezúttal hátrányozottan ezt gondolom, viszont ismerve 
Őket tudom, ez még mindig nem a tréfa vége. Hiába lesz lassan 35 
éves a zenekar, még mindig van mondanivalója, ráadásul és persze 
sajnos aktuális most is. Nagyon sokat vártam ettől a duplától és meg 
is kaptam. Elégedett lehet vele mindenki, aki valaha szerette a 
győrieket, aki nem, az valószínűleg most sem fogja megszeretni. Nem 
mondom, hogy hibátlan, mert az Áramszünet megremixelve sem 
tetszik (hahaha), de ijesztően közel van hozzá. Remélem sok dalt 
viszonthallok majd a koncerteken, ugyanis ezt ígérte a zenekar, hogy 
ez a lemez a koncertekre született, nem a polcra, ezt pedig hallani is. 
2x10/10 – Ric$ 
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Kerecsen: Majom a trónon 
(2016) 

A felvidéki Kerecsen nem egy 
fiatal csapat, mégis közel egy 
évtized kellett Nekik, hogy végre 
kézbe vehessük az első 
nagylemezüket. A Majom a 
trónon albumtól pontosan 
tudtam mit várok, hiszen az 

elmúlt években sokszor láttam élőben a triót és a demokat 
természetesen ismertem. Ugyan a 11 dalból szinte mindet 
ismertük már a korábbi anyagokról, ilyen összeszedett formában 
még nem jelent meg egy kvázi átfogó lemez tőlük. 
Nehéz definiálni, hogy a Kerecsen igazából milyen zenét csinál. 
Van benne némi folkos beütés, viszont nem olyan értelemben, 
ahogy manapság divatos, hanem inkább a dallamokban, 
ritmusokban és persze a szövegekben érhetőek tetten ezek a 
hatások. Ugyanakkor emellett megvan a trióban a klasszikus 
hard rock szellemiség is, sok helyen eszembe jutnak a nagy 
elődök, a Hendrix vagy Radics-féle vonal, illetve némi blues-os 
lüktetés is előfordul. Érdekes egyveleget alkot ez, viszont pont 
ettől lesz olyan a banda, akire érdemes odafigyelni szerintem. 
A demokkal az volt az elsődleges problémám, hogy nem adta 
vissza azt az energiát, ami a csapatot jellemzi a koncertjein. 
Valahogy most a Decibel stúdióban sikerült elérniük azt a 
hangzást, ami már megközelíti azt, amit a koncerteken hallok. A 
Hatala-Freusz ritmusszekció nagyon jó alapokat rak Varga Zsolti 
alá, aki a gitározás mellett énekel. Emellett mondhatni virtuózan 
játszik egy-egy dalban, ami alatt nyilván nem hatalmas 
tekerésekre gondolok, hanem arra, hogy nem csak alibi 
maszatolás van egy-egy gitárszólóban. Ráadásul a hangja és 
éneke szerintem abszolút passzol ehhez a muzsikához. 
A lemezen található 11 dal 59 percnyi játékidőt jelent, tehát nem 
beszélhetünk rövid szösszenetekről, azonban unalmassá sem 
válik egyik tétel sem. A szövegek voltak azok, amikre először 
felfigyeltem a csapatnál anno, ugyanis mielőtt valaki rásütné a 
manapság oly divatos nemzeti rock jelzőt a Kerecsenre, érdemes 
kicsit elmélyedniezekben. Nyilván megjelenik benne az 
egészséges mértékű hazaszeretet, viszont az acsarkodás nem. 
Vannak kicsit odamondogatósabb dalok nyilván, de ezek célja is 
inkább az iránymutatás. Üzenet és tartalom van, gyűlölködés 
nincs. Pozitív példa, aminek nagyon tudok örülni még mindig. 
Gondolkodtam, hogy ki kell-e emelnem dalokat az anyagról, 
vagy süssem-e el megint az egységesen erős jelzőt? Aztán úgy 
döntöttem, hogy leírom, melyek a lemez csúcspontjai szerintem: 
Csillagösvényen, Nem vagyok..., Emese álma és Az Én házamban. 
Ez az öt dal méregerős, és bár a többi is nagyon jó, ezek 
valamiért jobban a szívemhez tudtak nőni. (Érdekes, hogy 
koncerteken azonban nem feltétlenül ezeket emelném ki.) 
Szerintem érdemes odafigyelni a Kerecsenre azoknak, akik 
kedvelik ezt a klasszikusnak mondható hard rock vonalat. Ám 
azokat is arra buzdítom, hogy tegyenek egy példát, akik még azt 
gondolják, hogy az nem az Ő műfajuk. Sosem lehet tudni, hátha 
éppen ez a zenekar lesz az, aki megszeretteti velük is. Minden 
adottságuk megvan hozzá. ------ 10/8 – Ric$ 
A KerecseN fellép a Másnaposok buliján, január 1-én! 

Kabinláz: Végül helyreáll 
(2016) 
A Kabinláz zenekar egy 
nagyon fiatal csapat, hiszen 
alig három éve, 2013-ban 
alakultak. 2014-ben és 2015-
ben már kiadtak egy-egy 
demot, amiből a tavalyihoz 
volt is szerencsém, és bár 
különösebben nem ragadott  

magával, nagyon korrekt kis anyag volt, és egy ígéretes bandát 
vetített előre. (Akkor ígértem egy kritikát róla, ami végül azóta sem 
született meg és ezért bocsi srácok!) Bár elfeledkeztem Róluk anno, 
amikor elküldték nekem az új anyagot, nagyon kíváncsian ültem neki 
a lemeznek. 
Igazából ha meg kéne határozzam, hogy ezek a srácok milyen zenét 
játszanak, már ott bajban lennék. Jót, az én fülemnek legalábbis, de 
ennél jobban megmondani... Vannak benne modern megoldások, 
rockos, metálos ízek, és talán leginkább az énekben egy óriási adag 
grunge-os íz. Egyszerre jut eszembe róla a Black-Out, meg a mostani 
bandák egy része, mint a Depi, Road, stb. 
Nos, elsőre volt némi zavarom a koronggal, mert bármennyire 
fogósak a dalok, hiába vittek el magukkal  a dallamok, sőt, több 
helyen a szöveg is, valamiért mégis volt benne némi hiányérzet, vagy 
inkább csak furcsaság a magyar nyelv miatt. Nagyon nehéz ezt a 
zenét jól játszani magyarul. Viszont Papp Norbi szövegei maximum 
első hallásra lehetnek furcsák. Míg hangszíne sok esetben idézi a 
V.V.V./Szabadlábon korszakos Kowát, addig a szövegei teljesen más 
közeget pedzegetnek, és nincs olyan érzésünk, hogy hmmm... Ezt már 
hallottam valahol... 
A 10 tétel zeneileg amennyire egységes, annyira eklektikus is. 
Radikálisan csak a két utolsó dal, a Sehogy se jó és a Lélekben 
eldúdolt altató lírája lóg ki. Előbbi tempóssága, picit punkos, slágeres 
mivolta miatt, utóbbi pedig lírikussága okán. A másik nyolc dal viszont 
jószerivel igazi grunge-rock nóta, jó értelemben vett modern 
felfogásban és köntösben. Vannak harapósabb, tempósabb tételek, 
mint a Hol voltál? vagy a Sapiens, de inkább a középtempó és egyfajta 
jóleső melankólia uralkodik a dalokon. A fátyolos szóképek és 
szövegek igazi lebegős élményt adnak az olyan daloknál, mint a 
Narkolepszia, Szédülés, vagy a személyes kedvencem, az Egyszer. A 
címadó először egy kicsit kakukktojás volt a tördelt ritmusaival, a 
refrén hangszereléséhez szerintem nem feltétlenül illő énektémával, 
de aztán jó néhány hallgatás után olyannyira a fülemben maradt az 
egész, hogy kifejezetten megszerettem mostanra. A Sehogy se jó, 
mint említettem, eléggé kilóg a többi dal közül, de ez abszolút nem 
hátrány, hiszen bevallom, elsőre erre kaptam fel a fejem igazán, pont 
a slágeresség, a többitől való elütés miatt. Ez sarkallt arra, hogy újra 
nekiugorjak az egész dalcsokornak.  
A hangzáson bőven lenne még mit csiszolni, néha úgy érzem, kicsit 
túlságosan előtérbe van tolva az ének, és kicsit vékonyan szólnak a 
gitárok. Nem mondom, hogy zavaróvá válik ez bárhol is, de sokkal 
könnyebben ráállna a fülem a dalokra, ha kicsit arányosabb lenne az 
összkép. Amit mindenképpen ki kell emeljek, azok a szólók. Valahogy 
megvan az az érzék, hogy éppen annyi és éppen ott van, ahol és 
amennyi kell. Ráadásul itt a gitár is sokkal jobban szól, és a hangerő is 
arányosabban van belőve sokkal. (A szólók pedig eszembe juttatják 
Csányi Szabi játékát, főleg a Szabadlábon/Spirálgeneráció időszakból, 
még soundban is.) A ritmusszekció hozza a kellő alapokat, egyedül a 
pergő megszólalása az, amin lehetett volna kicsit finomítani. 
A Végül helyreáll egy nagyon ígéretes debütáló lemez számomra egy 
zenekartól, akikre szerintem érdemes lesz odafigyelni. Nem tudom, 
hogy a Kabinláz eljuthat-e valaha egy komolyabb közönségréteghez, 
ahhoz talán populárisabb szövegek kellenének, viszont az már nem 
lenne ugyanaz. Én nagyon remélem, hogy megtalálja a maga 
közönségét, hiszen a sok áthallás és nyilvánvaló hatás ellenére a 
sajátnak mondható hang már megvan. Nekem pedig tetszik, amit 
hallok.  --- 10/8 – Ric$ 
A Kabinláz fellép a Sportalsó karácsonyon, december 26-án! 
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Szeretsz olvasni? Akkor a legjobb helyen jársz! Könyvesboltunk idestova 35 éve várja az olvasni vágyókat, széles 
választékkal és szakértelemmel! Nálunk mindent megtalálsz, legyen az szépirodalom, szakkönyv, tankönyv, esetleg 

szórakoztató irodalom. Kínálatunkban a könyveken felül találsz zenei CD-ket, DVD-ket, blu-ray-eket, kártyákat, 
társasjátékokat és még sok egyebet is! Várunk szeretettel!  

Babits Mihály Könyvesbolt – 35 év tapasztalattal! 
(2500 Esztergom, Aradi tér 4. +36-33-413-575, konyvbagoly.hu, facebook.com/babitsbolt) 
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