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A magyarok vitték a prímet
A  kü lfö ld i zenekaroktó l nem  do b tu n k  hátast, de kellenek  • E lsőző  voltam  a VO LT-on

Lukács László, a Tankcsapda frontem bere az együttes fellépésén, a fesztivál harmadik napján FOTÖ: m t i/ m o h a i Ba lázs

Tám ogatás
s z í n h á z a k n a k

Több mint 9 millió forintot nyert 
idén 17 független színházi 
társulat előadásainak belföldi 
forgalmazására az Emberi Erő- 
források'Minisztériumának 
(Emmi) kultúráért felelős 
államtitkársága pályázatán. 
Színházi nevelési programok
ban részt vevő szakemberek 
továbbképzésére pedig 12 pá
lyázó 5,35 millió forintot nyert 
el. A támogatási szerződéseket 
a nyertes szervezetekkel a 
Nemzeti Kulturális Alap Igaz
gatósága köti meg. (MN)

M ár te lt  házas 
a Balaton Sound

Már nem lehet napijegyet kapni a 
jövő héten induló MasterCard 
Balaton Sound pénteki és 
szombati napjára. Csütörtökre 
és vasárnapra ugyan még van
nak napijegyek, de a szervezők 
közlése szerint azok is roha
mosan fogynak. Csütörtökön 
Nervo, Martin Garrix és Ales- 
so, a zárónapon pedig Azaelia 
Banks és Armin van Buuren is 
a közönség elé lép. (MN)

B a r ó t i  I s t v á n  

b ú c s ú z t a t á s a
Július 18-án, pénteken helyezik 

végső nyugalomra Baróti Ist
ván nemzetközi hírű orgona
művész hamvait az esztergomi 
bazilika altemplomában lévő 
umatemetőben. Az esztergomi 
főszékesegyház orgonistája és 
karnagya volt 1975 óta, ő ter
vezte a bazilika újjáépülő orgo
náját. Temetése napján délután 
négy órától zenés áhítatot tar
tanak, öt órakor pedig gyász
misét az elhunyt orgonamű
vész lelki üdvéért az esztergomi 
főszékesegyházban. (MTI)

Ha magyarázatot kellene ad
nom arra, hogy miért nem jár
tam az elmúlt huszonegy évben 
a VOLT Fesztiválon, akkor nem 
tudnék. Huszonegy év élm é
nyei pótolhatatlanok, és ezt én 
most siratom, de a sírás igenis 
férfias, úgyhogy vállalom is. 
Idén jutottam el életemben elő
ször a soproni Lövér kemping
be, hogy megnézzem végre, mit 
is jelent az, hogy ez az egyetlen 
olyan magyar fesztivál, amely
re tényleg igazi világsztárok 
jönnek, mégis emberi léptékű, 
és még mindig leginkább ma
gyarok látogatják.

M P ion István____________________

Nem, nem az egész hetet töltöt
tem Sopronban, ahhoz igazá

ból már húszéves koromban is öreg 
lettem volna, de így is büszke lehe
tek az autóban eltöltött két fél éjsza
kára. Munkatársaim, akik jelenlé
tüket péntekig időzítették, kellő
képpen felkészítettek a fesztiválra. 
Kihangsúlyozták az emberi lépté
ket, amellyel csak egyetérteni tu
dok, mert egészen egyszerűen a 
VOLT Fesztivál területén nem kell 
elfáradni, ha egyik koncertről át 
akarunk menni a másikra.

Szóval pénteken érkeztem, és 
mint a csecsemőnek, nekem is 
minden új volt itt. Eddig akármi
lyen fesztiválra jutottam el, min
denhol az volt a tapasztalat, hogy 
portásország ott is van, ahová ép
pen bemegyek, de itt egészen konk
rétan az történt, hogy a bejáratnál 
bezárták mögöttem portásország

kapuit, és csak előzékenységgel, 
kedvességgel és türelemmel talál
koztam. Szóval portásország lakóit 
ide kell küldeni továbbképzésre, de 
tényleg. Már dübörgött a huszonöt 
éves Tankcsapda koncertje a nagy
színpadon, és Lukácsék zenekaruk 
életkorához megfelelően kitettek 
magukért, bár itt is kiütközött egy 
kicsit, hogy már nem húszéves va
gyok: akkor élveztem igazán a ze
nét, amikor a korai számok kerül
tek elő. De egyébként az első szige
tes nagyszínpados koncertjük ug
rott be, tálán akkor láttam őket 
ilyen energikusnak és koncentrált
nak. Ezen a napon nem voltunk el
kényeztetve egyetlen igazi világ

sztárral sem, úgyhogy alkalom nyűt 
arra, hogy két nap alatt végignéz
zük a fesztiválokon kiemelt szerep
hez jutó magyar zenekart.

A Tankcsapda után még elkap
tuk a 30Y-t. Beck Zoliék érezték a 
lüktetést, nagyjából az utolsó fél
órára hagytak mindent, amit egy 
átlag rádióhallgató is ismerhet tő
lük, szóvá a fináé extatikusra sike
redett, és mire átértünk Lajkó Fé- 
lixre, addigra már a hegedű- (és ci- 
tera-) virtuóz is bemelegítette a kö
zönségét. A lendület ebben a figu
rában van meg igazán: sorra jön
nek, sorra mennek a pop-rock csa
patok, de ő kiáll három kísérőze
nésszel, és először leciterázza a ha

jamat, aztán kihegedül a ruhám
ból. Egészen egyszerűen elképesz
tő, hogy mit művel a hangszereivel, 
és a legcsodálatosabb ebben az, 
hogy ugyanúgy viselkedik egy 
hangversenyteremben, mint egy 
fesztiválon. Talán segítene kicsit a 
közönségnevelésen, ha találnánk 
még egy-két ilyen figurát. Aztán éj
szakai levezetésnek megérkezett a 
Heaven Street Seven is, és tényleg a 
Menny utca 7.-ben jártam, ráadá
sul még mindig bírtam állva. Elké
pesztő. Végül a Carbonfools köze
pén mentem aludni, Fehér 
Balázsék sajnos nem tudnak úgy 
lekötni sem stúdió-, sem koncert
körülmények között.

Szombaton civilekkel kezdtük a 
napot délután, és nem mondom 
meg, hánykor. A katonaság kitele
pült toborzóálomásától kezdve a 
közlekedésbiztonsági játékokon, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vám- 
hivatáon át egészen az irodáomig 
terjedt a sor. Hogy hányán álltak be 
a fesztivál ideje alatt katonának, azt 
nem tudom. Azt viszont megtud
tam, hogy egy autó ütközésekor 
esélyem sincs a kezemben megtar
tani egy vízzel teli poharat -  az már 
nagyjából 20 km/órás ütközésnél 
konkrétan kirobban a marokból. És 
ezt ki is lehetett próbálni. Az iroda
lom egy kicsit alulreprezentált, de 
ez nem a szervezőkön múlik.

A Hurts koncertjén csalódnom 
kellett: szerintem hiába jöttek na
gyon sokan csak és kizárólag a brit 
szintipop királyai miatt, nem vará
zsoltak, s mivel először voltam a 
VOLT-on, nincs összehasonlítási 
alapom. Hát ismét a magyarokban 
kezdtem bízni, de valahogy ez a 
szombat nem akart igazi buli
szombat lenni: a Punnany Massif 
fullra megtöltötte a második legna
gyobb színpad előtti teret, és a kö
zönség is együtt élt a zenekarral, de 
annyiszor hallottam már őket, hogy 
újat nem sikerült mutatniuk, ám 
panaszra sem lehetett okom. Vi
szont az estét számomra megmen
tette a Subscribe: ezt a zenekart na
gyobb színpadra kell varázsolni.

S hogy a fesztivál csak azért lett 
egy nappal hosszabb, mert az Arc
tic Monkeys csak így tudta vállalni 
a koncertet, azért jár a szervezők
nek egy nagy pacsi. Különnap egy 
zenekar miatt: menő.

Július 6-tól
keresse m újságosoknál!

Identitásválság
Hajrá e lő tt  a sk ó t  

n é p sz a v a z á s i kam p án y:  
fo n t v a g y  fü g g e t le n s é g ?

Lódoktorok
Az állatklin ika m in d en n a p ja i

A fájdalom örök
M eg g y ilk o lt  z s id ó  tin éd zserek :  

a K ö ze l-K eleten  m in d en k in ek  van  
m iért b o ssz ú t  állni

Casting a kabaréban
F ő p o lg á r m e ste r -je lö lte k  balról, a v a g y  

ja v á b a n  zajlik az  ö s sz e fo g ó sd in a k  
n e v e z e t t  k iszorítósd i

Egy betyáros thriller
Baráth K ata lin  fo jtoga tó  hangula tú  történelm i bűnregénye
Küszöbönáll az első világháború, a bácskai parasztok és polgárok 
többsége egyelőre hazafias lelkesedéssel készül a szerbek megbün
tetésére. Az ókanizsai Remete István mérnököt azonban sokkal 
inkább az aggasztja, hová tűnhetett cserfes és minden lében kanál 
felesége, aki eljutott ugyan Zentára a szenzációsnak számító új au
tomobiljárat segítségével, csakhogy vissza már nem érkezett a dél
alföldi városkába. A férj joggal sejti ugyanis, hogy Dávid Verőn kö
rül mindig akad egy szokatlan bűntény.

O L V A S Ó

I I  Szathmáry István P ái. ________

A bravúr sikerült: Baráth Ka
talin krimisorozata, mely a 

Fekete zongora című kötettel in
dult útjára, úgy őrizte meg a ne
gyedik kötetre is kedélyes, béke
beli, mondhatni „monarchiás” 
hangulatát és humorát, hogy a 
történelmi háttér egyre komo- 
rabbnak tűnik.

Ebben szerepet játszik az is, 
hogy a szerző úgy érzékelteti a 
háborús előkészületektől felboly- 
dult alföldi városka közéleti han
gulatváltozását, hogy regényében 
nem a közelgő nagy világégés ha
tározza meg a cselekményt. Mert 
miközben a városka lakóinak 
többsége nem is sejti, hogy ko
rábbi életük nemsokára vissza
vonhatatlanul a múlt részévé vá
lik, sőt nem is olyan sokára egy 
idegen állam fennhatósága alá 
kerülnek majd, a múlt, az inkább 
kegyetlen, mintsem romantikus 
dél-alföldi betyárvilág kísérteiéi
nek képében egyszer csak meg
elevenedik, és ez még azok életét 
is felbolygatja, akik legfeljebb 
csak a filléres ponyvafüzetekből 
ismerhetik Rózsa Sándor vagy 
Veszelka Imre történeteit. Közé
jük tartozik Baráth Katalin bot
csinálta, ugyanakkor nagyon is

hatékony nyomozója, a mostani 
regényben ‘már gyermeket váró 
Dávid Verőn is. Aki ugyan egy 
helyi nagygazda lányától némi
képp szokatlan módon inkább a 
Nyugat lapszámait forgatja olcsó 
kalandtörténetek helyett, ugyan
akkor mégiscsak azzal kénytelen 
szembesülni, hogy a zentai vizitá- 
cióról visszatérve két ismeretlen 
és meglehetősen nyers bűnöző 
négy' útitársával együtt elrabolja 
és egy ismeretlen tanyára hurcol
ja, ahol a rejtélyes Gazda, a hajda
ni betyár, annak akar a végére 
járni, ki árulta el egykor a betyár
fejedelmet, Rózsa Sándort. Rá
adásul igen hamar kiderül, hogy 
akad a látszólag véletlenül össze

került foglyok között olyan, aki a 
gyilkosságtól sem riad vissza 
azért, hogy a múltbéli bűnük ne 
kerüljenek napvilágra. Persze Dá
vid Verőn jó szokása szerint nem 
bír csillapíthatatlan elméjével, és 
miközben a gyermekáldás nehéz
ségeivel kell megküzdenie, vala
mint pszichológiai hadviselést 
folytat a nem éppen finom modo
rú fogva tartóival szemben, a rej
tély megoldása sem hagyja nyu
godni. Baráth ezzel a fordulattal 
megteremti -  még ha egy alföldi 
tanya kevéssé kifinomult díszle
tei között is -  az Agatha Christie 
nevével fémjelzett klasszikus kri
mikre jellemző dramaturgiai fe
szültséget, mely a szűz térbe ösz- 
szezárt áldozatok és gyanúsí
tottak közötti játszmáknak is te
ret enged.

A sorozat korábbi darabjaihoz 
képest Az arany cimbalom alap
hangja komorabb, a regény jele
nét meghatározó, betyárokhoz 
kötődő bűntény leírása egészen 
nyers és szikár, ám ezt a realiz
must most is igyekszik ellensú
lyozni a főhősnő kissé különc 
személyiségéből fakadó ironikus 
nézőpont. Emellett a szerző ismét 
kiválóan hasznosítja történészi 
ismereteit, a visszaemlékező feje
zeteknek köszönhetően megele
venedik a betyárok világa, a cse
lekmény fő szála mentén pedig 
kibomlik előttünk a vidéki Ma
gyarország hétköznapi élete a 
maga esendőségével és szerethe- 
tőségével, amit az utána követke
ző sötét évek színeznek utólag fé
nyesebbre.

(Baráth Katalin: Az arany 
cimbalom. Agave Könyvek, 2014, 
440 oldal, 3480 Ft.)


