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A londoni Wembley stadion katlanjában fortyogtak az érzelmek: harsogott a zene. A 
lelátókon ezrek és tízezrek az eksztázis felé ringatóztak. A fényekben, lézerben villogó 
dobogóról a déli kinézetű, déli temperamentuma, csöppet sem szűzies MADONNA 
izgatta a kedélyeket. 

Kis, magányos sikolyok és nagy, tömeges üvöltések. Aouu . . . Még! Még! 
A sztár úgy érezte, valamit még tennie kell. De hogy lehet a boszorkányszombatok e 

pokoli hangulatát fokozni? Nem töprengett sokáig. Egy váratlan fordulattal, ügyes 
táncmozdulattal lerántotta és a mámoros rajongók közé hajította a b u g y i j á t .  

A fiúk hörögtek, a lányok torkából hisztérikus visítás tört elő. 
Vége az angol hidegvérnek. 
Mint egy hatalmas, kozmikus abroncs, az indulatok elszabadult ereje préselni kezdte 

a tömeget . . . 
feltartóztathatatlan roham indult . . . 
és a következő pillanatban bugyik ezrei lepték el a dobogót.      Vége a világnak! 

Vége a világnak? 

1986 nyarán Magyarország déli falvaiban is dobogóra röppentek A BUGYIK. 
Három Bugyi plusz két nem-Bugyi. 
A jugoszláviai Vajdaságban, annak is dél-bánáti településein akkor már 

díszzsebkendőnek használt, parányi bugyikat szereztek be az emberek. Rajta az egyszerű 
számtani képlet: 
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Színpadon a 3+2 BS 
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Valaki Újvidékről hozott egy kazettát. Lejátszotta barátainak, akik rögtön írtak, 
telefonáltak, üzentek határmenti ismerőseiknek: vegyétek meg nekem is. Most már 
többen, többfelé hallgathatták, akik szintén beszerezték maguknak. A kör sebesen nőtt. 
A váratlan érdeklődésre felfigyeltek az élelmesek, megszimatolták az üzletet. Attól 
fogva a jugoszláv hanglemezgyárban nem győzték sokszorosítani a szalagokat, préselni 
a lemezeket - a magyar feketepiacra. 

Hetek alatt százezres forgalom Szeged, a Viharsarok, Baja környékén, majd 
megindult az „importáru" a főváros felé. Fiatal rockerek és öreg munkások, 
kisiskolások és orvosprofesszorok, csinos tinik és bőszoknyás nénik kapkodták a 
dobozolt zenét aluljárókban, pályaudvarokon, a piacok „vámmentes KGST zónájában". 

A Beatles nem robbant be ilyen villámgyorsan a show üzletbe. Magyarországon 
zeneáruból soha ennyit nem vásároltak néhány hét alatt, amennyit hirtelen elkelletett 
magából az ötven év után újra fellebbentett „Csipkés kombiné". Éjjel-nappal szólt a 
diákszobákban és minden ,jó társaságban", a Balatonnál és az üzemi étkezőkben, füstös 
csehókban és elegáns szállodákban, autómagnókban. 

A kiskunhalasi művelődési ház szervezői ismertek valakit a határ másik oldalán, akin 
keresztül meghívták a falusi zenekart több mint egy tucat koncertre ott a déli környéken. 
Alig csináltak reklámot, elég volt kiírni valamelyik kapura, hogy holnapután itt fellép 
a jugoszláviai magyar együttes, a 3+2. Mindenütt telt ház volt, helyenként nyomban meg 
kellett ismételni a bulit. 

A popszakma pesti berkeiben mintha bomba robbant volna, hirtelen megszűnt a 
fásult vakációs unalom. A haknifogyatkozás reménytelen heteiben jön egy idegen 
vidéki banda és valami elképesztően egyszerű, „neoprimitív" hanggal, özönvíz előtti 
kocsma-slágerekkel learatja a maradék terepet. Mi ez? 

„Kultúrbotrány!" 
„Giccsözön árasztja el az országot! Mindenki a gátra!" „Ne engedjék be őket! El 
kell kobozni a hangszereiket!" „Meg a kazettákat, a lemezeket!" 
„Mi van a bevételeikkel? Kicsempészik a forintot, vagy amit felvásárolnak belőle!" 
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A kiátkozó kórus tagjai elfelejtették saját műfajuk magyarországi betörésének, a saját 
pályafutásuk kezdetének történetét? Azt, hogy a tömegigénnyel szemben minden tiltás 
csak olaj a tűzre? Hogy a beat és a rock megszólalását az akkori ellenzők, a régi 
slágeriparban érdekeltek ugyanazzal a jelzővel illették: kultúrszemét, amit most hirtelen 
ők szedtek elő? Ügy látszik elfelejtették, mert akik lelkes amatőrökként forradalmi 
hévvel hadakoztak az „intézmények terrorja" ellen, azok 1986 forró napjaiban rohantak 
személyes kapcsolataikhoz — az intézményekbe: ne tűrjétek ezt a szennyet, tiltsátok, 
tiltassátok be! 
Rádióban, televízióban megértőkre találtak. Nem a befolyásuk, hanem az ott érvényes 
minőségi követelmények miatt. A szerkesztők a villamosított szórakoztató zenében is 
ragaszkodnak a kialakult szakmai szinthez. Ez munkaköri kötelességük. De nem árt 
emlékezni, hogy az első hazai beat együttesekkel, a későbbi sztárokkal szemben is az volt 
annak idején a kifogás, hogy primitív a hangzásuk, a hangszerkezelő technikájuk, alig 
három-négy akkordból áll a harmo-niaviláguk. Nem tetszett a szövegük, a dallamkészletük. 
A vajdasági kanyarral visszatért, régi slágerek és magyarnóták egyik-másika, vagy 
korabeli rokona szerepel ugyan egyes adásokban, csak éppen „eredeti" cigány-, vagy 
tánczenekari felvételről. Persze, ez is csak látszatra szilárd elvi-szakmai álláspont 
eredménye, mert ha következetesen betartanák, akkor a mai népi zenekarok nem 
játszhatnának egyetlen dudanótát, vagy furulyán fennmaradt dallamot sem ... A 
hanglemezgyárban már kevesebb siker és megértés fogadta a tiltakozókat: 

,,Szembe kell nézni a valósággal; ennek a fajta kultúrának nálunk széles közönsége 
van. Amikor mi elkezdtük behozni e lemezeket és kazettákat, a Rózsavölgyi Zeneműbolt 
kirakatában már több mint egy hete ott voltak, a magánkereskedelemben pedig régóta 
árusították . . . Megakadályozni úgysem tudjuk, hogy ami divat, az ne találjon utat 
Magyarországra; akkor pedig miért ne lehetnénk mi is kedvezményezettek, hogy a 
bevételből nívós produkciókat támogathassunk?" (Magyar Ifjúság, 1987. január 9.) 

A felhördülés akkor ért a csúcsra, amikor híre kelt, hogy fellépnek   a   Budapest   
Sportcsarnokban.   A   közbelépést  követelőket 
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reménnyel töltötte el a Népszabadságnak röviddel a beharangozott esemény előtt (1987. 
február 7.) megjelent egyik cikke (Popmérleg '86): 

,,Kiütéssel győzött az igénytelenség. Ezt lehet elmondani a múlt esztendőről készített 
popzenei gyorsmérleg rövid összefoglalásaként. 

Ha megírják egyszer a magyar pop- és rockzene hiteles történetét, 1986 bizonyára 
fekete esztendőként szerepel benne. Amióta — jó két évtizede már — a beatmuzsika 
betört a honi szórakoztatóiparban, talán sohasem süllyedt ilyen mélyre ez a műfaj . . . 

. . . Délről, Mohács felől jött ez a veszedelem is, s lakodalmas rockzeneként vonul 
majd be az évkönyvekbe. A rockzenéhez vajmi kevés köze van, annak csak az 
instrumentumait használja fel, a lakodalomhoz annál több. Bugyi-kórságnak is 
nevezhetnénk, mivel a vajdasági Bugyi testvérek zenekara, a 3+2 nevű együttes volt a 
kórokozó terjesztője. Az üzletekben és éttermekben a nyáron mást sem lehetett hallani, 
mint az ő dalaikat: Kombiné, Sárga kukoricaszár, Halvány őszi rózsa . . . 
Először illegálisan terjesztett, úgynevezett kalózkazettákról, . majd a hivatalos 

csatornák is megnyíltak e lemezek előtt. (A közkívánatra ma már gyorsan reagál a 
lemezgyár, különösen akkor, ha haszonnal kecsegtet az üzlet. A 3+2 esetében nem 
csalódott, minden eddiginél többet adott el az importált lemezekből.) 

Ez az ,új irányzat' nem más, mint a legigénytelenebb magyaros müdalok és sekélyes 
operettmelódiák érzelgős feldolgozása, ahogy azok a vidéki lakodalmakban 
megszólalnak. Persze a 3+2 együttes nem egyedüli képviselője ennek . . . 

A popzenében testet öltő fogyasztói igények alászállására a szakma hazai képviselői 
is gyorsan reagáltak. A Záray—Vámosi páros kislemezre énekelte a 3+2 két nagy 
slágerét, a hazai slágergyártók pedig ontani kezdték az e kategóriába tartozó, de vala-
mivel igényesebb melódiákat. . . 

Kétségkívül baj, hogy tavaly már olyan muzsikáért rajongtak a tizenévesek, amelyek 
ellen szüleik a hatvanas évek közepén lázadoztak." 

Azt már nem tette hozzá a cikk írója, hogy a hatvanas évek ma már temetői babérral 
koszorúzott zenéjét először ugyanilyen cikkek 
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fogadták, s a szórakoztatóipar akkori befutottjai ugyanolyan dühödt harcot folytattak mai 
utódaik ellen, amilyennel most azok támadtak a közönség új kedvenceinek 
megsemmisítésére. Felhasználva minden lehetséges (naiv) politikai demagógiát, 
esztétikainak látszó, s ki tudja még miféle érvet, névtelen följelentést és agresszív 
fenyegetést, hogy megsemmisítsék a veszélyes konkurrenciát. 

Mindezek ellenére hogyan jött létre a 3+2 budapesti bemutatkozása, annak egyedül az 
estet szervező Keszte Éva a megmondhatója. 

— Az állatvédők „Fekete István" körének akartam segíteni egy tisztességes 
állatmenhely létrehozásában. 

— Mint a kör tagja? 
— Nem voltam tag. A Budavári Programiroda munkatársaként kerültem velük 

kapcsolatba 1986 szeptemberében egy Kisasszony napi vásáron. Akkor láttam milyen 
keserves önfeláldozó munkát végeznek a természetvédelemnek ezen a speciális területén, 
hogy a más emberek felelőtlenségének különben áldozatul eső állatokon segítsenek. 
Megszerveztem egy műsort a tervezett menhely javára a Vígadóban, de láttam, hogy ilyen 
kis események bevételeivel nem mehetnek semmire. Megbeszéltük hát, hogy csinálunk 
valami nagyon népszerű koncertet, amire sok ezer jegyet el lehet adni. Lekötöttem a 
sportcsarnokot 1987. február 27-re, de még nem tudtam, mi legyen a program. 

— Mik merültek fel? 
— Csak olyasmire gondolhattunk, ami sokakat érdekel, tömegeket vonz. S persze, ami 

nem olyan költséges, hogy elviszi az egész bevételt. Dollárgázsis külföldi sztárok, akik a 
sportcsarnokot meg szokták tölteni szóba sem jöhettek. Az egy-két igazán népszerű 
magyar együttes pedig vagy foglalt volt, vagy nem engedte őket a szerződésük valamelyik 
rendező irodával. Teljes tanácstalanságomban Tolcsvay Bélához fordultam. Konkrét 
segítséget ő sem tudott ígérni, de annyit elmondott, hogy a hanglemezboltokban egy 
jugoszláviai együttes magyar lemezét tömegesen keresik. Sokszor annyian kíváncsiak és 
vevők rá, mint akármilyen más zenére. Adott is egyet. . . 

— Halvány őszi rózsa? 
— . . .  meghallgattam és majd elájultam. Ügy éreztem, hogy arra a zenére két ember sem 

vált nálunk jegyet. Dehát Tolcsvay komoly ember és ismeri a szakmát . . . Kezdtem 
érdeklődni. Megkerestem a 
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közönségszervezőket, akikkel valamikor dolgoztam, üzemekbe, szövetkezetekbe mentem, 
telefonáltam. Kiderült, hogy rajtam kívül mindenki ismeri őket és lelkesednek értük. 
Kifaggattam az operettszínház szervezésének vezetőjét, Füredinét is, hogy ő, aki állandó 
kapcsolatban áll az ilyenfajta szórakozást keresőkkel, látna-e benne fantáziát? 3+2? Hajaj!, 
de mennyire! Állandóan kérdezik, hogy mikor lépnek fel már Pesten . . . Ezen 
felbuzdulva leutaztam hozzájuk. 

— Hová? 
— Megtudtam, hogy Bácskatopolyán, ahova magyar popműsorokat gyakran hívnak, van 

egy művelődési ház, a Centár, ott szervezik a 3+2 szerepléseit. Bejelentkeztem Soós János 
igazgatóhelyettesnél és ő összehozta a találkozót Bugyi Zoltánékkal. 

— örültek? 
— Udvariasak voltak, de nem ugrottak ki a bőrükből. Soós mindenáron valutát akart, 

méghozzá sokat, rengeteget. Órákon át sirán-koztam nekik, hogy itt jótékony célról van 
szó, de nem hatódtak meg. Már beesteledett és nem mentem semmire. Akkor azt mond-
ták, menjünk el vacsorázni . . . 

— Azt már tudom, hogy enni, inni szeretnek. 
— Rettenetesen. És úgy gondolják, hogy a földön mindig, minden fehér asztalnál dől el. 

Ami az ő dolgaikat illeti, azt hiszem, így is van. Majd kidurrantunk, akkora vacsorát 
rendeltek és abrosz mellett már egészen más volt a légkör, a beszélgetés. A basszusgitáros 
Spör Helmuth állt mellém elsőnek: ez a szegény kislány itt sírogat órák óta, tudjátok, 
nekem is van négy kutyám, akiket szeretek, vállaljuk már el. Aztán hozták garmadával a 
megrakott tálakat és amikor mindent elfogyasztottak, a vacsora végén aláírták a szer-
ződést. 

— Lehetett kezdeni a szervezést. 
— Január 27-e volt, alig egy hónap állt rendelkezésre. Hazaérve rohantam a 

sportcsarnokba. Majd elájultak, amikor közöltem, hogy kik lépnek fel. De nagyon 
rendesek voltak, az állatvédőknek elengedtek 100 ezer forintot a terembérből, segítettek 
lealkudni 20 ezret az Omegánál az erősítés díjából . . . 

— Jegyek, reklám? 
— Rengeteg pénzt és időt öltünk a reklámba, de nagyon keveset értünk el. Bementem a 

rádióba, ahol közölték, nem foglalkoznak 
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a 3+2 szerepléseivel, mert nem elég kulturált, színvonaltalan amit játszanak. Később 
elhangzott egy riport, amelyben az ORI egyik vezető munkatársa nyilatkozott, hogy a 
vajdasági együttes az ő megkerülésükkel szivárgott be az ország falvaiba és nagyon 
szeretné, ha ez az abszolút nívótlan társaság többé nem jönne hozzánk. Ezek után volt 
újság, ahol fizetett hirdetést sem voltak hajlandók leközölni a koncert beharangozására. 

— Mit szóltak az állatbarátok? 
— Megvolt az egy alkalomra szóló rendezési engedélyük, de kiderült, hogy egy 1950-

ből ránk felejtett rendelet szerint, a nagyobb termekbe tervezett műsorokat 
véleményeztetni kell az ORI-val. Bementem hát a művészeti vezetőhöz, annál is inkább, 
mert ő már tiltakozó vészjeleket küldött a minisztériumba és a sportcsarnok 
igazgatójához, aki fel akarta bontani a szerződésünket. Azzal fogadott, hogy ilyen trágár 
zenekarral nem lehet szórakoztatni a magyar közönséget. Utólag tudtam meg, hogy ezt a 
trágár zenekart ők akarták tíz koncertre lekötni, amit megzavart a mi sportcsarnoki 
szervezésünk. 

Bugyi Zoltán nyilatkozatából: 
,,Lajosmizsén tárgyaltunk Bulányi Lászlóval. Nekünk tíz koncert terveiről beszélt. Már 

a honoráriumban is megegyeztünk, így 1400 dollárt kaptunk volna a nagyobb, 800-at a 
kisebb befogadóképességű termekben rendezett fellépésért. Nekünk nem mondta, hogy 
trágárak lennénk . . . "  - POP Periszkóp '87.) 

— Végül tisztázódott, hogy az állatvédők megbízottjának, az Art Mobil irodának 
jogában áll a koncertet megrendezni. De hogyan szerzett tudomást erről a közönség? 

— Az állatbarátok szétvitték a nyomtatványokat az áruházakba, Corvinba, Skálába, a 
pályaudvarokra, óriási propagandát fejtettek ki és segítettek a taxik: a kockás, a Buda, a 
City. A jegyek terítéséről pedig az operettszínház szervezői gondoskodtak. 

— Ennyi elég volt? 
— Fantasztikus érdeklődés volt. Csepelről levelet kaptam a Tye-:skova  brigádtól, hogy 

juttassunk ki számukra jegyeket, mert ..lunkaidőben nem tudnak bejönni vásárolni és 
nagyon szeretnék megismerni az együttest . . . 
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Kedves Keszte Éva! 

Tisztelettel kérjük tegye lehetővé, hogy a csepeli jegyiroda 
is árusitsa a  3 + 2  sportcsarnok! koncert jegyeit. 
Mi a Csepel Vas és fémművek öntő részlegének Tyereskova brigádja 
nevében kérjük őnt, mivel folyamatos munkarendben dolgozásunk 
miatt nem áll módúnkba felutazni Budapestre. 
Köszönetet szeretnénk mondani Önnek, hogy annyi év után gondolt 
arra a dolgozó korosztályra valaki, aki szintén vágyik a szóra- 
kozásra és a lágyabb zenét és dallamos táncraperditő melódiákat 
szereti. 

1987 január. 3o. Üdvözlettel 
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Lépten-nyomon tapasztalni lehetett a szájpropaganda óriási hatását és a kíváncsiságot. 
De az ellenpropagandát, a dühödt tiltakozást is. 

Az Esti Hírlap rábeszélte komolyzenei kritikusát, nézze meg, miféle ragály veszélyezteti 
azon az estén büszke zeneéletünket. Milyen természetű fertőzést terjeszt ez a minden 
reklámnál hatásosabban híressé szidott, kórusban elátkozott 3+2 vírus? 

(Esti Hírlap, 1987. március 2.) 
,,Könnyűzenei berkekben fölborzolta a kedélyeket egy ,orvbe-törés a hazai piacra — 

kívülről. Egy jugoszláviai magyar együttes felvételei, amiket déli szomszédaink 
százezerszámra vettek meg, hirtelen nálunk is nagy számban (becslések szerint 180 ezer 
példányban!) fogytak el — nem hivatalos üzleti úton. 

A magyar szakma, amely különben békésen tűri az így-úgy importált nyugati 
felvételek konkurenciáját, a bácskai .betolakodók' rohamára felhördült: Szupergiccs! 
Kultúrbotrány! Be kell tiltani! 

A kazetták nyomában személyesen is megjelentek az új sztárok. Szeged környékén 
pár nap alatt tizennégy műsort adtak zsúfolt házakkal, aztán — a magyar állatvédők 
javára — most fölléptek a Budapest Sportcsarnokban is. 

Több mint tízezren váltottak hozzájuk jegyet, különösebb reklám nélkül. Voltak, 
akik már a határnál meg akarták akadályozni, hogy megérkezzenek a Kerepesi útra. 
Olyanok, akik 20— 25 évvel ezelőtt a bőrükön tapasztalták, mit jelent az értetlen 
hatósági szigor, most ,iníézkedést' sürgettek. 

Ennek a műfajnak a figyelemmel kísérését már rég örömmel rátestáltam illetékesebb 
fiatalokra. Most végül hagytam magam rábeszélni: nézzük, hallgassuk meg, mitől a 
lázas érdeklődés az általános iskolásoktól az egyetemi professzorokig? Beat, rock, 
punk, diszkó és mindenféle újhullámok után mivel képesek ,vidéki' muzsikusok vihart 
kavarni e szakma egyre álmosítóbb állóvize fölött? Mit hozott, sodort felénk a 
délvidéki szél? 

Péntek este zsúfolt nézőtér volt a Sportcsarnokban. A tévé közvetlen modorú 
riportere, Juszt László bemutatta a fehér szmokingban dobogóra lépő együttest. A 
nevük: 3+2. Három testvér, a Bugyi fiúk, és két régebben hivatásos zenész adta az 
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elnevezést. Hármuk kezében gitár, a negyedik elektronizált billentyűk mögé, az ötödik 
elektromos erősítésű dobhoz ült. Most, talán a koncert impozáns mérete miatt, 
csatlakozott hozzájuk még egy billentyűs, sőt, később egy hegedűs is. Alkalmi nevük 
ezen az estén 3+4 is lehetett volna. 

Az együttes úgy született — tudtuk meg a bemutatásból —, hogy a Bugyi fiúk 
édesapjának egy bácskai faluban kocsmája volt (vagy talán van is?), ahol sok lakodalmi 
lakoma zajlott le a hetvenes évek közepén. Mikor a vendéglős fiait elkapta az ifjúság 
zenélési vágya, modern hangszereket szereztek, s attól kezdve ők hangoskodtak minden 
hímenpartyn (magyarán lagzin), a kapatos, vidám násznépnek. Minden beat, rock, punk 
vagy egyéb divat iránti vonzalmukat félretéve azt játszották, amit az ünneplők a 
menyasszony tánchoz kérte., Igy született meg az eredeti, a világon teljesen egyedülálló 
műfajuk, a lakodalmas rock. 

Muzsikus fülnek ez úgy hangzik, mint valami kísérlet a folklór és a rock egyesítésére. 
Van rá jó-rossz példa elég. Mitől ,kultúr-botrány' akkor nálunk? És miért bűvöl el 
százezreket? A három Bugyi lenne a rock Bartókja ? 

Nem akartam hinni sem a szememnek, sem a fülemnek amikor megszólaltak. A 
nézőtéren áhítatos, révült élvezetet tükröző arcok, mint akik most fedezik fel a legújabb 
és legkellemesebb csodát. A megafonokból viszont ömlenek gyerekkorom slágerhangjai, 
amiket nyaranta Duna menti falujában Csicsó Kálmán cigányzenekara húzott 
évtizedeken át a fülünkbe, s a tölcséres gramofonokon ugyanúgy nyikorogtak, mint a hi-
finek nem mondható detektoros rádiókban. 

,Egy asszony miatt lettem ilyen léha.'  
,En édes Katinkám, csak egyszer kacsincs rám!' 
.Sárgul már a kukoricaszár. . .' 

Ifjú kollégám nem akarta elhinni, hogy mind kívülről ismerem, amíg nem énekeltem 
előre a fülébe minden következő sort; s még akkor is gyanakodott, hogy tán van már 
nekem is Bugyi kazettám, amiről szorgalmas éjszakázással most tanultam be őket. 

Kultúrbotrány? Mitől botrányosabb a hatvan-nyolcvan évre visszanéző nosztalgia, 
mint a negyven-ötven évnyire emlékező? Vagy akár a rock'n'roll- és a beatnosztalgia? Ha 
kiadtuk Kalmár 
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Pál egykor népszerű felvételeit, ha Rátonyi sokkal ,szigorúbb'      években fölidézhette e 
lakodalmas rock kortársait (Éjjel az omni-I     busz tetején. Jöjjön ki Óbudára, Ujjé a ligetben 
. . . stb.), ez most milyen mércén más? Giccs? Az hát! 

Giccs az, ami tartalmatlan, felszínes érzelgősséget, üres kellemetességet áraszt művészi 
eszközök primitív felhasználásával. Mint a tápérték nélküli ínyességek, a gyereket nem 
akaró ölelés. E lét- és fajfenntartó sorskérdésekben annyira elnéző korunkban pont a 
fülnek teszünk szemrehányást ha céltalan, felszínes élvezetekre vágyik? Ezek a tünetek 
semmivel sem ártanak többet sem az egyénnek, sem a társadalomnak, sem az 
erkölcsnek, sem az igazi művészetnek (amelynek eszközeit bitorolják), mint a fentebb 
említett ,biológiai giccskultusz'. 

Ha a szórakoztató szakma a piacát félti a Bugyiktól és társaiktól, akik ugyanazt művelik 
lakodalmas kivitelben, amit magyar kollégáik az érzelgősség alig árnyalatnyit különböző 
szférájában, mondja ki nyíltan az aggályait. De ne hivatkozzon senki olyan magasabb 
szempontokra, amelyekhez semmi köze." 

Akik a hatvanas évek - immár múlttá szépült — beat és rock mámorában kamaszkodtunk, s 
most bevetődtünk erre a koncertre, először értetlen mosolygással fogadtuk a naiv zenei 
strófákat, rímeket és kínrímeket, az elemi összhangzati leckéknél szimplább harmóniákat. 
Eksztatikus csápoláshoz szokott szemeinknek szokatlan volt a tízezer arcon eláradó, nyugodt 
derű. Kisimultak az arcok, a „csintalan" és „pikáns" szavakra szelíd mosoly, halk nevetés 
hullámzott körbe a termen. Üzemi és diákmenzák, sivár eszpresszók és félhomályos 
diszkók légköréhez szokott fiatalok és öregek mintha egy régi, szerény kertvendéglő 
hangulatába csöppentek volna, ahol olcsón jót ehetnek, rá sört, kisfröccsöt ihatnak, s 
miközben a zene pezsgős vacsorákról és a végzet asszonyairól szól, megsimogathatják 
házastársuk, menyasszonyuk, vőlegényük, kiszemeltjük kezét. Dalról- dalra sűrűsödött ez a 
hangulat, párok óvakodtak a tribünökről a csarnok közepére és megkezdődött az össztánc. 
Középkortól fölfelé régimódi, riszálós foxtrottozás, amihez a fiatalok a maguk 
szvingesebb, rockosabb mozgásával csatlakoztak. A többség azon- 
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ban a széksorokban maradt és úgy hallgatta, élvezte némán ezt az egészet, 
mint gyerek a mesét. . . 

A szakma egyik dörzsölt haszonélvezője mellém sündörgött. 
— Zseniális ötlet, nagy üzlet! Ez kell a népnek! 
Dehogy volt ez ötlet. Csak egy véletlen, amely beleakadt a technikai 

kommunikáció hálójába. 
A mindenféle izgalmakba belefáradt közérzet kis pihenője. Mert a vérlázító 

zenék mesterkélt tovább erőltetése, az ifjúkori mámorok késő imitációi 
kifulladtak. A világ izgalmainak villámfényei mellett elsápadtak. 

Az érzelmek mai lázadása szelíd. Egyre szelídebb — egy darabig . . . 
Az élet bizonytalanságai közt a mesék biztonsága vonz. S ha nincs jobb 

mai, jöhetnek a régi mesék. Mesék kombinéról, őszirózsás szívfájdalomról, 
képzelt lumpolásokról, képzelt szerelmekről. 

Három testvér egy faluban - közkívánatra - új hangszereken régi 
mesestrófákat kezdett pengetni. . . 

 
Bugyi papa,Bugyi testvérek, Lajcsibácsi 
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Honnan, miből ered ez a teljesen váratlanul, fantasztikus gyorsasággal minden 

népszerűségi rekordot megdöntő zenélés? Ha nagyon a mélyére akarnánk nézni, 
belevesznénk a múlt végtelenjébe. 

Citera, furulya, nyenyere, köcsögduda - valamikor a szegény aprófalvakban jó, ha 
egy-kettő akadt belőlük a mulatságokhoz. Aztán jöttek vándorló cigányok, ahol 
barátságosan fogadták őket letelepedtek, faluszélen teknőt vájtak, vályogot vetettek, és a 
mindig velük vándorló nyirettyűkön, cimbalmokon, sípokon megtanulták a helybeliek 
dalait. 

Akkor még minden falu csak a maga nótáit fújta. Az új muzsikusok újakat hoztak a 
vándorútjukról, a másutt élő pereputtyuk-tól, a környéken átvonuló katonáktól, s ahová 
teknőiket, söprűiket, kosaraikat eladni vitték: a vásárokból. Szász és sváb, szerb, tót és 
oláh dallamokat, kólókat, polkákat, valcerféléket is. 

így ment ez sokáig, egészen a mi századunkig, mikor a két háború között megszólalt a 
rádió, aztán a mozi. Bennük még távolibb (né-geres, spanyolos) ritmusok. A 
cigányzenekarok azokat is gyorsan eltanulták. Attól kezdve kocsmákban, torokon, 
bálokban az ősi pásztor-, juhász-, kanásztáncok ütemes keménysége összekeveredett a 
népszínművek után az operettzenéhez lágyuló, újfajta csárdáséval, meg a foxtrottal. 
Nagyapáink, nagyanyáink már igen tarka hangáradatra mulattak, táncoltak. 

A második világégés utáni Magyarországon ennek a régebbi szórakoztató zenének a nagy 
részét erélyes intézkedésekkel kiszorították a rádióból, nyilvános műsorokból, a 
televíziózás pedig már egészen más zenevilágban indult. Az élet gyorsuló loholásában és 
gyanakvó nyilvánosságában lassan elfelejtődtek a régi nóták, slágerek. Külvárosi és 
falusi kocsmákban egy részük ugyan még valameddig hallható volt, az idősebb 
zenészektől megtanulták az újak is, ha gavalléros mulatozók kívánták, az ilyenek 
kiöregedésével és az újfajta tánczenei divatok terjedésével aztán ott is egyre ritkultak. Az 
„örökzöld" jelző a slágervilágban csak pár évtizedet jelent — még hatósági beavatkozás 
nélkül is. 

Jugoszlávia magyarok lakta vidékén, a Vajdaságban nem volt ilyen ügyekben hatósági 
beavatkozás. Odáig nem hatott az ötvenes években nálunk favorizált dallamok áradata 
sem. A kis dél-bánáti falu, Jermenovci — magyar nevén Ürményháza — vendéglőjéből a 
húszas-harmincas évek magyar slágereit és nótáit még sokáig nem 
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 Ürményháza, ahol minden elkezdődött 
 
szorította ki semmi újfajta zene. Mert amit a rádióból hallottak, arra a magyar parasztok 
és olajbányászok nem tudtak mulatni, a néhány szerb, román, szlovák, horvát és egyéb 
nemzetiségű család muzsikája viszont jól megfért a magyarokéval, színesítette a közös 
szórakozást. A kis, változó összetételű bandában összehangolódott a magyar cimbalom, 
hegedű, bőgő a délszláv tamburicákkal, harmonikával. 

Egyszer aztán rádión, televízión, lemezeken és kazettákon Ür-ményházára is betört a 
gitáros, dobos láz: a beat és a rock. Elkapta a kocsmáros gyerekeit, a három Bugyi fiút. 
Hangszerekhez akartak jutni, hát vállalták a hétvégi zenélést a táncos mulatságokon. Ké-
sőbb a nagy esemény számba menő lagzikon is. Ahol az örömapák, vőfélyek, násznagyok 
vastagabb bukszája nem a divatos rock ritmusokra nyílt meg igazán, hanem az 50—60 év 
előtti nótákra és slágerekre. Mert azok felidézték ifjúkori duhajságuk emlékeit, de úgy 
hogy kitűzésedett a képük és könnybelábadt a szemük. S olyan mulatást csaptak, hogy 
attól meg a fiatalabbak jöttek tűzbe. 

Régi nóták, régi hang - új hangszereken: ebből született meg Ürményházán, s lett 
híres-hírhedt, ahol csak magyarok élnek a földkerekségen a lakodalmas rock. 

Kik, hogyan hozták a világra, s miként vitték hírnévre - mondják el maguk: a három 
Bugyi testvér. 
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Zoltán 
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Bugyi Zoltán énekes, ritmusgitáros, az együttes frontembere. Tiltakozik, ha azt 
mondják, hogy ő a vezető, de mert legtöbbet ő tárgyal, a szerződéseket ő írja alá, 
nevezzük az együttes képviselőjének. 

Ürményházán 1960. február 6-án született. Nős, egy újszülött apja. Ő az, aki idősebb 
testvéreitől eltérően, már gyerekkorától zenésznek készült. 

— Késői gyerek voltál. 
— Gyulánál tizenegy, Jánosnál tíz évvel fiatalabb. 
— Iskoláid? 
— Kijártam Ürményházán nyolc osztályt, utána elkerültem Újvidékre a zeneiskolába. 
— Nálatok tízosztályos az általános iskola. 
— Én is beiratkoztam a kilenc-tizedikbe, de akkor már elkezdődött ez a zenélés . . . 
— A kocsmában? 
— Ott. Jöttek a reggelig tartó bálok, kétnapos lakodalmak, éjszakázás . . . 
— A zeneiskolában mit tanultál? 
— Klarinétot, de fölvettem a hangszerészetet és a tanárképzőt is, ahol kötelező volt a 

zongora, meg mindenféle elméleti tárgyak. 
— Jól ment? 
— A klarinét nagyon. Két év alatt négy osztály anyagából vizsgáztam, amire - a 

tanárom szerint - ott még nem volt példa. A zongora már nehezebb ügy volt, mert nem 
lehetett eleget gyakorolni. Délelőttönként tanításon voltam, délután pedig a zongoristák 
verték az iskola hangszereit, akiknek az volt a főtantárgyuk. 

— Kollégiumban laktál? 
— Az első évben a testvéremnél, aztán bevettek a kollégiumba. Ott is voltak 

zongorák, de olyan rosszak, hamisak, hogy nem bírta a fülem a saját gyakorlásomat. 
— Szeretted a klasszikus zenét? 
— Mozartot és Beethovent a legjobban. 
— Nem volt benned becsvágy, hogy előadóművész légy? 
— Nem tudom megmagyarázni, hogy miért maradt abba a klarinét . . . Nagyon 

szerettem a gitárt. Mikor Gyuszi testvérem elment hazulról katonának, az édesapánktól 
kapott gitárját nekem ajándé- 
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kozta. Kilencévesen beleszerettem. Akkor már játszottam az ür-ményházi 
iskola 16 tagú tamburazenekarában, amely megnyerte a dél-bánáti találkozót 
. . .  A húrok pengetése nekem azóta a szülőfalum muzsikája. Ehhez jöttek a 
Beatles álmok. 

— Haladtál az irányukba? 
— Újvidéken nem volt gitároktatás, csak Zágrábban, de oda nem mehettem. 
— Miért? 
— Nem tudtam volna hazajárni zenélni. Akkor meg nem tudtam volna se 

tanulni, se megélni. A zenekart semmiképpen sem adhattam fel. 
— Akkor hogyan tanultál? 
— Kottákat vettem, gitáriskolákat, azokat böngésztem. Közben leszedtük 

rádióból az új zenét. Hozzánk ezért a fiatalság járt szórakozni. 

Szárnybontogatás egy iskolai ünnepségen II. 
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— Az idősebbek? 
— Ürményházán volt egy népi zenekar, amelyik nótákat, csárdásokat játszott. Szerb 

táncokkal vegyesen, ahogy az a Bánátban már régóta mindig ment. Akik azt szerették, 
odajártak. 

— Ha ti a tánczenét és a beatet nyomtátok az ifjúságnak, mikor és miért 
kezdtetek régi számokat betanulni? 

— Valami búcsú alkalmából rendeztek nálunk egy vacsorát . . . vadászoknak, vagy 
veterán harcosok tiszteletére, már nem tudom. Apám mondta, hogy ott nem lehet csupa 
olyan zenét játszani, amit mi szoktunk. Volt a másik zenekarban egy idős klarinétos, a 
Túri Lajos bácsi, elmentünk hozzá, hogy muzsikáljon velünk azon az estén egy kicsit. Ö 
rengeteg ilyen régi nótát tudott. Előre megtanultunk vele jó párat, éjjel-nappal 
gyakoroltunk, s ő eljött kisegíteni. Ezért aztán a másik bandából kidobták. Ez a 
konkurrencia miatt volt, irigységből. Mi meg már becsületből is azt mondtuk neki, hogy 
ameddig csak bír, muzsikáljon velünk. 

— Szükség volt rá? 
— Egy hét múlva meg akarták fogadni azt a népi zenekart egy lakodalomba. A prímás 

ismerte a családot, tudta, hogy barátságban vannak egy ellenségével. Megkérdezte, hogy 
az ott lesz-e, mert annak ő nem játszik. A gazda erre azt mondta, rendben van, akkor 
nem kelletek. Ilyesmit nem lehet kikötni, a lakodalom nem gyerekjáték, arra rákészülés 
van, étel, ital, zene, sok kiadás, rengeteg dolog. Ez a Tószegi Béla lakodalma volt. Eljöttek 
hozzánk, hogy megfogadjanak bennünket. Mi addig még soha nem játszottunk lakoda-
lomban, de azt mondtuk, ha Túri Lajcsi bácsi vállalja . . . Vállalta és ráálltunk. 
Játszottuk vég nélkül a csárdásokat. A vendégeknek igen tetszett, hamarosan meghívtak 
más faluk lakodalmaira is a környéken. 

— Te énekeltél? 
— Doboltam. A zenekar először úgy alakult ki, hogy Gyuszi bátyám volt a 

szólógitáros, Jancsi a kísérőgitáros, én aki még iskolába jártam, a dobot vertem. De 
közben a gitárban nagyon haladtam, ki is kerültem a Jancsit, hamarosan helyet 
cseréltünk. Akkor jött az unokatestvérünk, a Táncos Lajcsi. Volt hangszere. No, legyen 
ő a basszusgitáros. Öt-hat hónapon át játszottunk így, s akkor láttuk, hogy egész éjszaka 
csak szólózgatni, ez így nem megy, kellene énekelni valakinek. Volt Ürményházán egy 
korosztályom- 
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béli, elég jó hangú fiú, egy osztályba jártunk, a Túri Misi. Hegedülni tanult, volt 
zeneérzéke, mi lenne, ha megpróbálnánk vele? Kezdett velünk énekelni és egész jól ment 
neki. 

- Miért maradt ki? 
- Gondolom, ahogy megismerkedett Becsen (Bécej) a feleségével, az azt mondta, vagy 

ő, vagy a zenélés. A szerelem döntött. Most már bánja. Egy héttel az ürményházi búcsú 
előtt hagyott el bennünket. Mondom neki, 500 ember várja a zenélésünket, ki fog nekik 
dalolni? Ne haragudjatok, aszondja, ha akarod, odaadom a füzetemet a szövegekkel. 
Ideadta és én betanultam, begyakoroltam belőle annyit, amennyit csak bírtam. Addig soha 
nem csináltam ezt, de elkezdtem dalolni és ment. Jól fogadták, jöttek a gyerekek, hogy 
tízszer jobban dalolsz, mint a Misi. Ezektől a dicséretektől olyan erőt kaptam, hogy 
éjszakákat átgyakoroltam. Volt a kocsma mellett egy raktár, esténként oda bezárkóztam, 
amíg csak záróra után nem szólt apám, hogy gyere haza. De reggel már megint ott voltam. 

— Volt már neve a zenekarnak? 
- Akkor 3+1 volt a nevünk, mert mi voltunk hárman a Bugyi testvérek, plusz a Táncos. 

A Túri Lajcsi bácsi nem volt mindig, de a lakodalmakba, amikből egyre több volt, jött 
velünk. Mindenfelé a környező falukba. Az nagy dolog volt, hogy felkaptak bennünket 
sok helyütt, így ment egész 1980-ig, amikor elmentem katonának. 

- Hová? 
— A szlovéniai Postojnán voltam katona. Telegrafista. Ott is volt egy nagyon jó zenekar, 

az ANPAK: 
— Mit jelent ez a név? 
— Hát . . . nem tudom lefordítani. De megnyertük a jugoszláv katonazenekarok 

versenyét. A legjobb jugoszláv zenét játszottuk, meg Deep Purplet és Queent. Rengeteget 
tanultam, nagyon jó zenészek voltak benne akkoriban. Például egy Petkovic Zlatko nevű 
gitáros, aki az Eurovízióban is játszott . . . Tőle vettem az első jó gitárt. Addig csak 
álmodozgattam róla. írtam édesapámnak, otthon lemorzsoltak egy egész hombár 
kukoricát, annak az ára mind ráment. 32 ezer dinár — akkor nagy pénz volt. 

— De egy jó gitárral szereltél le. 
- Tizenhárom hónapig nem játszottam itthon, a többieknek az alatt nem volt kezükben 

a hangszer. Nagyon le voltak maradva. Mondtam nekik, ez így nem lesz jó, már nagyon 
hozzászoktam a 
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A katonaegyüttes: ANPAK („Vagyis") 
 
 
jóhoz, ha utána jön a rossz, azt nehéz, nagyon nehéz elviselni. Elkezdtünk 
hát gyakorolni, de nagyon keserves körülmények között. 

- Ez 1981 lehetett. 
- A Jancsi akkor már megismerkedett a feleségével és Temerinbe költözött. 

Én is megismertem a Rózsit, addig-addig, míg én is Temerinben ragadtam. 
Mindketten munkaviszonyban voltunk, hozzá nap mint nap gyakoroltunk. 

- Te mit dolgoztál? 
- Raktáros voltam egy újvidéki karbantartó vállalatnál. 1982-től 1986 

áprilisáig. Nem volt nehéz a munkám, de a fizetés is pillekönnyű volt. 

- Dolgozni, zenélni utazni — kemény évek lehettek. 
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— Hogy mi mindenen mentünk keresztül, amíg elértük, ami most van, hogy ismertek, 
népszerűek vagyunk . . .  ?! 

— Sztárok. 
— Reggel 5-kor keltem, utaztam be Újvidékre, délután 2-ig dolgoztam, hazajöttem, 

gyakoroltam. Pénteken bálozás reggelig. Szombaton déltől lakodalmak vasárnap délig.-
Egyfolytában. Volt, hogy kora estig. És 7 órakor már kezdődött a tánc a vendéglőben. 
Hajnalig. Akkor felmentem a padlásra kicsit pihenni, de már hétfő volt, 5-kor megint 
irány az újvidéki raktár. A végén már olyan voltam, hogy akik láttak, szántak. Öt évig 
bírtam. Aztán én voltam az első, aki otthagytam a munkahelyemet. Mert már volt, hogy 
nem bírtam bemenni. 

— Drámai döntés volt feladni a biztos polgári foglalkozást? 
— Eléggé félelmetesnek éreztem: két-három havi előrelátásért egy egész életre szóló 

valamit felborítani. De minden akkora tempót vett, hogy nem lehetett másképp dönteni. 
Még meg sem jelent a lemez, csak a rádióban hallottak bennünket és elárasztottak hívá-
sokkal. Péntek helyett már csütörtökön kezdtünk, aztán vasárnap estig nyolc szereplésünk 
is volt. 1986. április 1-én ott kellett hagynom a civil életet. Egy hónap múlva követett a 
Jancsi. Legnagyobb gondban a Gyuszi volt, legnehezebben ő szakadt el a vállalatától. 

— Annak idején a régi munkatársak, majd átálláskor a családtagok megértettek? 
— Ügy 1985 táján a sajtó már kezdett írkálni rólunk, meg mi magunk is 

dicsekedgettünk . . . 
— De ahhoz előbb sikert kellett elérni, nem csak Ürményházán. 
— 1982-ben átkerültünk ide. 
— Az 1500 lakosú Ürményházáról a tizenötszörte nagyobb Temerinbe. Hogyan? 
— Talán mert a falvakban mindenfelé már kedveltek, eljutott a hírünk. Vadászbált 

tartottak az itteni Vadász vendéglőben és minket hívtak zenélni. 
— Azt beszélik, hogy a vadászbál itt nagy esemény, s hogy az volt a fordulópont a 

3+2 pályáján. 
— Akkor még a régi 3+1 felállásban voltunk, de jött kisegíteni Lajcsi bácsi és egy Fehér 
Sándor nevű tamburás, a Samu bácsi, aki basszusprímet játszott. Mert vegyesen kellett, 
felváltva magyar és szerb zene. Ott hallott bennünket a Bratstvo igazgatója és felaján- 
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lotta, hogy játsszunk minden este a temerini Csillag étteremben. Az itt a leghíresebb 
vendéglátó hely, ahol addig az igen népszerű Tizes Banda zenélt. Ismerik őket az egész 
Vajdaságban. 

- Mit játszanak? 
- Ez egy igen karakterisztikus tamburazenekar, egy nagyon jó fuvolással. 
- Mertétek vállalni? 
- Nem a méréssel volt baj, hanem hogy azt kellett mondanom az igazgatónak, hogy 

mi mindnyájan dolgozunk és nem mehetünk minden nap kialvatlan elnyűtten a 
munkahelyünkre. De ha az megfelel, pénteken, szombaton és vasárnap elvállaljuk. 
Belementek és akkor két hónapig, míg ott zenéltünk, hihetetlen tömeg járt az étterembe. 

- Magyarok? 
- Felesen. 
- Ahogy utánanéztem, itt több mint 10—10 000 szerb és magyar él. A többiek, alig 

kétezren, vagy húszféle nemzetiségnek vallják magukat: pár tucat horvát, szlovén, 
montenegrói, makedón, német, szlovák, egy-két albán, cigány, muzulmán, bolgár, 
ukrán, cseh . . . 

- Mi mindenkinek játszottunk, mindkét nagy népcsoportot kielégítettük, feliben szerb, 
feliben magyar zenét adtunk. 

- Mikor a két hónap lejárt? 
- Folytattuk, ahol abbahagytuk. Jártuk a lakodalmakat, a falvakat . . . Közben 

elkészítettünk egy hangszalagot a temerini helyi adónak, amit elég széles sugárban 
hallgatnak, s többször beját-szották. 

- Mikor lettetek 3+2? 
- Ügy gondoltuk, kellene azon a szalagon egy billentyűsnek is szólnia. Megkerestem a 

Hajdúk Jánost, aki korábban a Szignál együttes tagja volt. 
- Az elég ismert banda, jártak Magyarországon. A Hajdúk is. 
- Közöltem vele, s meg is mutattam, hogy mennyit muzsikálunk egy-egy hónapban, 

milyen feltételek mellett. Láttam, rögtön fel-dobódott, de el is felhősödött: nincs 
hangszere, ellopták tőle Becsén, valamilyen ifjúsági klubban. Azt mondtam, oldja meg. 
Ha akarja, a zenekar ad kölcsön pénzt, fektesse be, vegyen hangszert, másfél hónap alatt 
visszatérül. Ráállt, s akkor már meg kellett változtatni a nevet is 3+2-re. 
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Először mint 3+2 

 
 
- Ő szabadúszó profi volt? 
- Az újvidéki rádió hangtechnikusa. Abban a beosztásban tudta volna 

segíteni az előrejutásunkat, hogy bejussunk a nagy műsorok közé. Az igen 
sokat lendített volna rajtunk, de nem akarta. 

- Miért? 
- A mai napig nem tudom. Azt mondta, még nem vagyunk odavalók. 
- Ezért szakítottatok vele két évi közös munka után? 
- Nem ez volt a baj. Azt mondtuk, lehet igaza a Jancsinak, lehet, hogy ami a 

bálozó népnek, meg a lakodalmi hangulatban jó, az a stúdiófelvételhez még 
nem elég, precízebb kidolgozásra szorul, javítani kell az összjátékon, színesíteni 
a számokat. De akkor álljunk neki és csináljuk. Mi négyen régiek, mindent 
félretéve, gyakoroltunk 
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amennyit csak bírtunk, akkor is, ha a kétféle munkától kilógott a nyelvünk. Neki viszont 
ez szemlátomást nem volt fontos. Ha próbáltunk, ő vagy nem ért rá, vagy berúgva jött oda. 
Egyszer aztán azt mondtam neki, ez így nem lesz jó, hagyjuk abba; te csinálj amit akarsz, 
mi majd nézünk olyan embert, aki velünk egyet akar. 

— Az ilyen döntéseket általában te mondod ki? 
— Mi mindig mindent hárman döntünk el. Leültünk a Gyuszi-nál, megkérdeztem, jó-e 

ha így megy tovább, mi legyen. Egyformán vélekedtünk. Csakhogy akkor már a közönség 
is, mi is megszoktuk, hogy van billentyűsünk. Az a szín már nem maradhatott ki a játék-
ból. Mit tegyünk? Hallottam a Góbor Attiláról, hogy jól játszik és van is hangszere. 
Bementem a munkahelyére, a Centroslavija vasáruüzletébe és egy hét múlva már fellépett 
velünk. Gyorsan betanulta a számokat, mindent elsőre felfogott, érezte a harmonizálást. 
Mert ő négy év zeneiskolát végzett és igen tehetséges. De ami a legfontosabb volt: vállalta 
hosszútávon a kemény strapát. 

— Fejlődést hozott? 
— Annyira, hogy jött Varga József, a Pap Pál Népegyetem művelődési központjának 

vezetője, ahogy itt hívják: a temerini „Kultúr-jóska", hogy miért nem adunk ki lemezt. 
Hát, mondom, meg kellenne próbálni valami stúdiót. Bementünk Újvidékre a Vojvodina 
Koncerthez, bevittük a kazettát. Hümmögtek, hogy a Vajdaságban próbálkoztak 
nagyobbak lemezeivel is, amilyen például Biszak Júlia és más énekesek, de alig adtak el pár 
száz példányt. Ezt ők nem vállalhatják. Mentünk a Rádió Novi Sad rendezőjéhez, Farkas 
Katihoz, aki a felvett tíz dalból egynek a műsorra tűzését vállalta el. Nehéz érzés volt. 
Végül elszántuk magunkat: próbáljuk meg magánerőből. Jóskával bevonultunk a Lengyel 
Gabihoz, megcsináltuk a felvételt, kifizettük a stúdiót és ideadta a szalagot. Kész, ennyi 
volt. 

— Ez mikor zajlott le? 
— 1985 novemberében, vagy december elején kész volt a felvétel, de még 3—4 hónapig 

szaladgáltunk, hogy elfogadják. Csak áprilisban jelenhetett meg. 
— Az eredményt tudjuk: minden eladási rekordot megdöntöttetek. Ez a lemez és a 

kazetták elárasztották nemcsak a Vajdaságot, de egész Magyarországot is, viszik az USA-
ba, Kanadába, Ausztráliába. Pár hónap alatt megkaptátok a Jugotontól csúcseladásértjáró 
Aranymadarat. 
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— Az egyik csütörtökön szóltak, hogy pénteken legyünk Belgrádban, valami díszebéd 
lesz. Kiderült, hogy a belgrádi televízió élő egyenes adására érkeztünk. Elkezdték 
felsorolni a lemezeladás alapján legsikeresebb együtteseket, s azoknak szólítás szerint föl 
kellett menni a pódiumra. Mondják az egyiket: 15 000 lemez. Nagy taps. Aztán másik: 25 
000. És így sorra: 28, majd 30 ezer . . .  De egy sem volt 100 000 fölött. És akkor 
bemondják, hogy az év legsikeresebb jugoszláv együttese - amelynek (s ez szinte 
hihetetlen!) magyar nyelvű lemezéből 330 000 példány kelt el — a 3+2. Csend. A 
teremben sokan voltak, de mindenkinek elállt a szava. Azok kik? Itt vannak, bejöttek 
faluról, három hónap alatt 330 ezer eladott lemezzel . . .  És átadták az Aranymadarat. 

— Varga Józsefben, ahogy a beszélgetésünkből éreztem, van két tüske. Ügy érzi, 
sokat tett a lemezetek sikeréért, talán neki is járt volna az Aranymadár. A másik, 
hogy megbeszéltétek, ő fogja menedzselni a további szerepléseiteket, s ti másnap 
leszerződtetek a bácskatopolyai Centárhoz. Tudsz erről valamit mondani? 

— Jóska sokat tett valóban, hogy legyen lemezünk, jött velünk kitalpalni, s amikor 
készen volt írt, ajánlotta, publikálta mindenfelé az egész Vajdaságban. Az Aranymadár 
felől azonban minket senki meg nem kérdezett, hogy kinek mi érdeme van, vagy egyéb, 
azt se tudtuk, mire hívnak Belgrádba. Amikor aztán fölmerült, hogy a dolgainkat, a 
szerepléseket most már valakinek szerveznie kell, mi tényleg őt gondoltuk, vele 
tárgyaltunk. Csak rögtön kiderült, hogy mert ő nem hivatásos szervező, mindent feketén 
kellett volna csinálni. Ezt nem vállalhattuk, akkora volt már a nyilvánosság, hogy nem 
keveredhettünk törvényellenes dolgokba. Ezért kötöttük meg Topolyával az éves 
szerződést. Nem kellett volna ezért megsértődnie a Jóskának. 

— Nem sértődött meg, csak tüske van benne. A topolyai kapcsolat bevált? 
— Olyan lehetőségek merültek itt most már fel, amiket nem lehet Topolyáról 

intézni. Ezért nem hosszabbítottuk meg az együttműködést. Ügy gondoltuk, 
megkérjük Kovács Károlyt, az újvidéki rádió szerkesztőjét, hogy vállalja a 
menedzselésünket. Ö komolyan támogatja amit mi csinálunk, hadakozik azokkal, 
akik a sajtóban, egyebütt ellenünk vannak. Elmentünk hozzá, de azt mondta, hogy 
nekünk nálánál nagyobb menedzser kellene, gondolkodjunk mi is, 
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ő is, s pár nap múlva választ ad, hogy mégis vállalja-e. Eltelt az egész hónap válasz nélkül és 
akkor jött a budapesti felkéréssel Keszte Éva. Ügy intézte a sportcsarnoki szereplés ügyeit, 
utána meg egy hosszú turnét, hogy Jugoszlávián kívül minden dolgunkat rábíztuk. Itthon 
nincs menedzserünk, aki jön hozzánk, azzal megírjuk a szerződést és beküldjük a 
Muzicka Omladina ifjúsági koncertirodának. 

— Az együttesben eddig a 3+2 első fele, a három Bugyi testvér bizonyult csak 
stabilnak. A „+2" poszton több személycserére került sor. Először az éneklést te 
vettek át, aztán belépett billentyűsnek Hajdúk János, őt felváltotta Góbor Attila. 
Most pedig már jó ideje az unokatestvéretek, Táncos Lajos basszusgitáros szerepét 
is más tölti be, Spör Helmuth. 

— 1985. július 29-én, vasárnap reggel éppen egy temerini lakodalomban muzsikáltunk, 
amikor jöttek, hogy meghalt Táncos Lajcsi felesége. Itt maradt a két gyerekkel. 
Kikindán. Tíz év óta ott él, ott villanyszerelő. Még a felesége halála után is, amikor az 
első lemezt készítettük, munka után minden nap utazott ide Teme-rinbe és késő este, vagy 
éppen hajnalban vissza 80 kilométert. Nehéz helyzetben volt, de bíztunk vele együtt, hogy 
kilábal belőle. Az apósa azonban panaszt tett ellene, hogy része van a felesége halálában. 
Ez éppen akkor volt, mikor az első magyarországi szereplésekre készültünk. A 
p'anaszokat, feljelentéseket ki kell vizsgálni és aki ellen vizsgálat folyik, annak nálunk — 
de gondolom másutt is — bevonják az útlevelét. Amíg csak az ügy nem tisztázódik. Mi 
összejártunk, megmozgattunk mindent, de nem tehettünk, nem értünk el semmit. Két 
hetünk volt az indulásig, mikor a Centárból a Kóczán László ajánlotta a Spör Helmuthot. 

— Az állandó ötösfogat mellett, ahogy az elbeszélésedből kiveszem, a zenélésetek 
jellegének és műsorának megteremtésében fontos szerepet játszhattak a kisegítők: 

Lajcsi bácsi, Túri Lajos volt a „nótafátok", aki a régi műdalok és slágerek egész 
tömegét ismeri, melyekre az emberek 60—70 év óta szívesen mulatnak ezen a vidéken, 
és — ahogy a terjedő sikerekből látszik — másutt is. A klarinétozása talán a stílusotok 
kialakulásába is belejátszott. 

Samu bácsi, Fehér Sándor a tamburájával a délszláv zenélésben segített benneteket. 
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A pesti szereplésen látványos sikert aratott hegedülésével Schön Ignác, akit a 
Rádió Novi Sad, az újvidéki rádió népi zenekarának koncertmestereként 
mutattatok be. Ez a hivatalos cím azt jelenti magyarán, hogy ő ott a prímás? Sokszor 
fellép veletek? 

— Jugoszláviában senki sem játssza jobban a magyar népzenét és a népies nótákat, 
mint az Ignác. 1986 februárjától 1987 júliusáig rendszeresen velünk muzsikált. 

— Most már nem? 
— Ö minket lebecsült és a hátunk mögött elmondott mindenféle trógeroknak. Annak 

ellenére, hogy mi megbecsültük, mindig dicsértük, soha egy szóval meg nem bántottuk. A 
lakására érte mentünk, 

 
 
 

Schön Ignác és a Monti csárdás 
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hoztuk, vittük autóval és a pénzen úgy osztoztunk vele, mint a testvéreimmel. Egyszer 
kaptunk egy levelet, hogy mások előtt hogyan ócsárol bennünket. Megmutattuk neki és 
megkérdeztem: mi van, Ignác? Azt mondta, szemenszedett hazugság. Ez szombaton volt 
és másnap, vasárnap egy egész autóbusz arra lett figyelmes, hogy az édesanyjának 
hangosan miket beszél rólunk. Persze mindjárt többen jöttek elmondani, mert az emberek 
szeretik a botrányt, alig várják, hogy történjen valami. Erre Jancsi testvérem felhívta, 
mire válaszul elküldte őt a francba. És akkor szombaton már nem jött, nem mert eljönni a 
szereplésre a Fontanába. 

— Lehet, hogy még tisztázódik ez az affér és fog veletek játszani? 
— Nem hiszem. Mondják, kint volt Svájcban és lehet, hogy kiszerződik. 
— A második lemezen klarinétot is hallani . . . 
— Burai Károly az újvidéki operaház szólóklarinétosa véletlenül csöppent közénk. 

Szívességre kértük, egy hangszer kölcsönzéséhez és ő igen készségesen segített. 
Elrendezett mindent és egy vasat sem fogadott el tőlünk. Eljött a felvételre, rájátszott 
részleteket és azért sem kért semmit. Végül a Jugotonnal elintéztük, hogy ahány számban 
játszik, annyi százalékot kapjon a lemezek után. 

— Másban nem vett részt? 
— Addig, addig találkoztunk, hogy most már szinte közénk tartozik. Rengeteg zenei 

tanácsot ad, okos elgondolásai vannak és fel is lép velünk. 
— Hosszú távon számítotok rá? 
— Szeretnénk. Csak most már óvatosan mondok ilyet, mert közben megtanultuk, hogy 

a muzsikusok a hangulatuk szerint nagyon változóak, egyikükért sem tenném már tűzbe 
a kezem. Károly azonban már eddig sokat jelentett nekünk, eljött Budapestre is velünk, 
hogy minden jól menjen. 

— Fog játszani a következő lemezeteken? 
— Mi szeretnénk, ő ígéri. 
— Hogyan szoktátok kiválogatni a számokat, hogy mi kerüljön a lemezre? 
— Mikor még sokat játszottunk lakodalmakon, megfigyeltük, hogy mi tetszik 

legjobban, melyik nóta. Aztán kezdődött az újvidéki és a helyi rádiókban a rendelés. 
Abból is tudjuk, hogy mit hallgatnak legszívesebben az emberek. 
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— Ez olyan, mint valamikor a pesti rádióban a „Szív küldi" műsor volt, amire 
be lehetett fizetni számokat. A szerelmesek és a gratulálok zenével üzentek és 
küldték a jókívánságokat. A második lemeznél már erre figyeltetek? 

— Erősen. 
— A magyarországi reagálásokat, igényeket is figyelembe veszitek? 
— Azok nekünk nagyon fontosak. Csak innen nagyon nehéz felmérni őket. A 

Vajdaság kis terület . . . 
— A 22 milliós, sokféle népből álló Jugoszláviában a lakosságnak csak 3 százaléka 

magyar. 
— Hát éppen ezért. 
— Nem zavar, hogy Magyarországon féltékenység, gáncsoskodás, számtalan 

sajtótámadás fogadta a felbukkanásotokat? 
— Az itteni magyar sajtó is össztüzet zúdított ránk. Először nagyon bántott: 

nemhogy örülnének, amiért végre létezik magyar lemezpiac a Vajdaságban. Hiszen az 
eredeti folklórt, meg a klasz-szikus zenét nem miattunk nem vásárolták, mi mostanáig 
nem is léteztünk. 

— Azoknak csak segíthet egy kialakuló lemezpiac. 
— Hamar kiderült, hogy amit az újságok csinálnak, nem árt, inkább reklám nekünk. 

Attól fogva alig vártuk, hogy mikor ír rólunk megint a Magyar Szó. Magyarországon 
sem tudta elriasztani a közönséget a sok gyalázkodás, meg okoskodás. 

— Jársz külföldre? 
— Soha nem léptem át a határt, turistaként sem. Magyarországon is 1986 

augusztusában voltam először, mikor a kiskunhalasiak koncertezni hívtak. 
— Milyennek találtad? 
— Én itt születtem, ebben a kicsi Vajdaságban, ez a hazám. De mint zenésznek, ha 

átmegyek jobb. Akármennyién vannak a teremben, az egésznek - valahogy így érezzük - 
tízmilliós országnyi , akusztikája lesz. Ráadásul mindenütt kedvesen, barátságosan fogad-
tak, de kivétel nélkül mindenütt. Az ország valóságos képét és hangulatát még nem 
ismerhetjük, mert keveset láttunk, tapasztaltunk. Sűrű volt a program és annak kapcsán 
mi csak kellemességekben részesültünk. 

— Mindenütt teltházatok volt és a lemezetek azóta is hatalmas 
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példányszámban  fogynak.   Nem  gondoljátok,   hogy   a harmadik sorsdöntő, 
vízválasztó lesz? 

— Biztos, hogy az lesz. Körülöttünk itt a Vajdaságban gombamód szaporodnak a minket 
utánzó zenekarok. Egy év alatt 39 együttessel 42 lemez készült. Ez rengeteg. 

— Ez bizony nagy konkurrencia, bár az adatok azt mutatják, hogy együtt sem 
érik el a ti népszerűségeteket. De azzal, hogy ők is megjelentek, úgy néz ki, hogy 
lassan minden fellelhető és használható régi nóta lemezre kerül. Akkor mit 
csináltok? 

— Vannak dalaink, amelyeket a többiek nem ismernek. És arra törekszünk, hogy a mi 
játékunk csiszoltabb, hangulatosabb legyen. A lehető legegyszerűbb, minden bonyolult 
kombináció nélkül, hogy első hallásra fülbe ragadjanak a számok. 

— Neked személy szerint melyik a legkedvesebb a számaitok közül? 
— Nekem maidnem mind egyformán tetszik. 
— Ha mégis választani kellene? 
— Az első lemezről talán a „Halvány őszirózsa . . . "  a másodikról az „Életemben csak 

két nőt szerettem". 
— Érzelmes vagy? 
— Lehet. 
— Gondolsz arra, hogy nemcsak a muzsikusok változó hangulatúak, hanem a 

közönség is? Hogy újítani kell, mert mihályt megszoknak valamit, utána 
meglepetéseket várnak az emberek? 

— Ezzel a problémával állandóan foglalkozunk. 
— Nem kellene saját számokat készíteni, s előbb-utóbb egy azokból álló, önálló 

lemezt? Nem az lenne a következő előrelépés? 
— Az most veszélyes váltás lenne, ki tudja bejönne-e. 
— „Nem érdemes sírni", „Folytasd bátran tovább" — ezeknek te írtad a szövegét 

és a zenéjét is. 
— Most nincs saját számunk. Fő problémánk a szöveg. Nehéz jó szöveghez jutni, amit 

érdemes lenne megzenésíteni. 
— Amikor nem zenélsz, hogyan élsz? 
— Epítkezek. A magyarországi turné alatt megszületett kicsi fiam, Dániel. Szűk lett ez 

az egyszobás lakás. 
— Mind a három Bugyi építkezik. 
— Nagyon sokba kerül. 
— Bírjátok? 
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— Rólunk azt beszélik, hogy eleve gazdag kocsmáros család gyerekei voltunk, pedig 
sajnos nem így van. Tízéves voltam, amikor édesanyánk kórházba került, három évig ott 
feküdt mielőtt meghalt. Apánk tönkrement bele. El kellett adnia a kocsmát, elment 
alkalmi munkásnak. Az utcát tisztította. Aztán a vállalat, amely az üzletet átvette, 
visszafogadta ugyanoda munkavezetőnek. Ma is azt csinálja. 

— Jó viszonyban vagytok? 
— Nagyon jó viszonyban. 
— Nem nősült meg újból? 
— Megnősült, de a mostohaanyám olyan lett hozzám, mintha a saját fia lennék. 

Álmodni nem mertem, hogy ilyen lesz. öltöztetett, autót vettek . . . 
— A feleséged megajándékozott Dániellel. Az ő érkezése mit változtatott az 

életeden? 
— Először fel sem fogtam mit jelent így a család. Egyszerűen csak örültem. Most 

viszont lényegében miatta építkezünk. 
— Azt mondtad, tervezel bele egy stúdiót. 
— Az épület mögé. Ezt elhatároztam és véghez is viszem. A berendezést részletekben 

kell beszereznem, ahogy a zenélés jövedelme engedi. Burai Karcsival beszélgettünk róla, 
lehet hogy ő is beszáll. Eredetileg Gyuszi bátyámmal terveztük, de ő kávézót épített és 
ezzel már nem foglalkozik. 

— Legközelebb milyen jövedelmeket ígér a zenélés, mik a tervek? 
— Most legfontosabb a harmadik lemez és hogy kijussunk az óceánon túlra. Az 

Egyesült Államokba és Kanadába van meghívásunk. A Jugoton lemezgyárral hároméves 
szerződést kötöttünk, évenként egy-egy lemezre. És ha Ausztrália is bejönne . . . 
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Bugyi Gyula szólógitáros, a testvérhármas legidősebb tagja. 1949. augusztus 11-én 
Ürményházán született. Nős, két kislány apja. Eredeti mestersége kőműves, 1987 nyaráig 
hivatásos gépkocsivezető. Azóta hivatásos zenész. Újvidéki (Novi Sad) lakos, 
találkozásunk idején már épül az új otthona. 

Ürményházán, a szülőhelyén beszélgetünk. Kívülről éppen a kis falu kis 
templomtornyának kis harangja szól. Bent a szobában nagy, értékes hi-fi toronyból nagy 
hang: a Dire Straits rafinált countrys rockja. Tina Turner izgató rekedtsége, Ál DiMeola 
ördön-gős gitárkeverése rázza a falakat. Aki a 3+2 váratlan berobbanásá-nak, a lakodalmi 
zenélés „rock hullámmá" duzzadásának, az elektromos hangszereken ébresztgetett 
Kombinék, Őszirózsák, Kukoricaszárak reneszánszának titkáért toppan ebbe a 
környezetbe, jó ha megrázza a fejét. 

A zenében nem iskolázott, csak a hajlamaira és a fülére támaszkodó kőműves-muzsikus 
első szavaira is. 

- Ennek a hi-fi toronynak a 3+2 nagyon sokat köszönhet. Nagyon sokat tanultunk tőle. 
- Mit? 
- Üj harmóniát a régi dalokhoz. Meg a rockhangszerek természetét, viselkedését. No és 

a hangzás előcsikarásának sok módját, trükkjét. Sokat „loptunk", úgy értve, ahogy az 
ember „lelopja" a szülei, a tanítói, a mesterei tudását, tapasztalatait. Aztán csinál belőle, 
amit tud. S persze, amit az élet, a körülmények hagynak. 

- Ha így nézem, akkor a ti hajlamaitokat, a Bugyi fiúk zenélés! vágyát a beat 
ébresztette fel, az noszogatott, hogy vegyetek hangszert a kezetekbe; viszont 
Ürményháza szórakozási, lakodalmi és egyéb szokásai szabták meg, hogy mit 
hagynak zenélni. Kívülállónak rejtély, hogyan jött össze és fér meg a kettő egymással. 

- Attól függ, ki hallgatja. Akik harminc éve már szerettek valamilyen megszokottat, az 
akkori sima tánczenét, azoknak Elvis Presley és a Beatles üvöltése, a melódia 
összekapcsolása az új dübörgéssel, az volt rejtély. Akik viszont gyerekek voltunk, azt 
nem értettük, hogy mit nem szeretnek rajta a felnőttek. Miért mondják, hogy primitív 
szemét, miért szidják az újságok, a kritikusok, miért akarják elhallgattatni. Miért baj, 
hogy követeljük és nem hagyjuk, ha egyszer jó hallgatni. 
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— Most úgy látszik, hogy sokaknak a ti zenéteket jó hallgatni. Mit gondolsz 
miért? 

— Nem szeretek olyasmit mondani, ami ellene lehet azoknak, akik hallgatnak 
bennünket . . .  de sokan vannak, akik nem reagálnak a kemény rockhangra, nem izgatja 
őket. Talán éppen, mert nem akarnak izgalmat. Abból elég nekik, amit a jelenlegi világ 
kavar, ez az úgynevezett dinamikus élet. Ugye, mi lázadni akartunk annak idején és 
kívántuk, vártuk, hogy lazítson bennünket a zene. De aztán jött, hogy a többségnek 
inkább a csendes dolgok kellettek. A mindenféle nosztalgiás zenék. Nyugaton is egyre 
több country szólt bele a rockba . . . 

— Értem mire gondolsz: a bendzsós country ugyanaz a nyugati zenében, ami 
nálunk a nóta. 

— Sokszor csodáltam, hogy azt a gazdagságot, ami a magyar zenében adva van, otthon 
nem használták ki ugyanúgy, mint nyugaton a country t. 

— Megpróbálták, például Illések, Tolcsvayék. Nem lett belőle tömegsiker. Az 
igény nem azt várta. 

— Az igény nem várta a 3+2-t sem. 
— Hát ez az. A magyarnótázást, meg a kávéházak egykori slágereit a közönség már-

már a legósdibb dolognak tartotta. Ettől persze azt még nem nehéz megérteni, ha 
Ürményházán és a környékén sikert arattatok azokkal a dallamokkal, amikre itt 
emberemlékezet óta mulatnak. De mi tetszik bennük annak a pesti fiatalnak, aki 
azelőtt sohasem hallotta a ti régi nótáitokat? 

— Biztatnálak, hogy ezt a kritikusoknak kéne kihámozni, de inkább azt hiszem, majd 
az idő megmondja. Amit említettem már, biztos van a zenélésünkben valami egyszerű, 
ami most jólesik az embereknek. Valami nyugalom, még akkor is, ha gyakorta magya-
rosan mulatós a ritmusa. 

— Sokan azon háborognak, hogy ami magyarosat csináltok, az árt a népzenének. 
— A 3+2 sose bántotta a népzenét. A slágereken túl csak magyarnótát dolgoztunk fel, 

ami nem népzene, hanem műdal. 
— Nálunk a nótákat ragyogó cigányzenekarok játsszák. Lakodalmakban is. Van 

némelyiküknek lemeze, de labdába sem rúgnak mellettetek. 
— Nem tudom, hol játszanak azok a ragyogó cigányzenekarok, 
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biztos külföldön. Mert ahol mi a magyarországi szereplések után vacsorázgattunk, néha 
igen elegáns helyeken is, hát . . . egy-két kivétellel . . . Pedig, azt gondolom, már csak a 
turizmus miatt is tartani kellene az otthoni szintet. 

— Számodra milyen volt eddig a több mint hatvan magyarországi szereplés? 
— Felejthetetlen. 
— Ahogy daloljátok: elhagytátok kicsiny falutokat. Több ezres nézőseregek, a 

Budapest Sportcsarnokban több mint 11 ezren . . . 
— Azért volt előiskolánk. Itt a Vajdaságban is előfordultak ezres, kétezres koncertek. És 

nagyon sok kisebb. Ügy voltunk vele, ahogy az amerikai szaxofonos Gerry Mulligan 
mondta, hogy amikor bekerült a zenevilágba, nem válogatta a helyeket, hol és kiknek 
játsszék; azt nézte csak, hogy minél többször fellépjen és hallják. 

— Nem volt nehéz a kezed a zenéléshez? Én a gitárt olyan légies hangszernek 
érzem. 

— Csak a hangja légies. Könnyen mozgó, de kemény ujjakat kíván. Én a 
kőművességet tizenvalahány éve abbahagytam, azóta kocsivezető voltam. 1986. június 
20-ig . . . 

— Te is, a testvéreid is nagyon megjegyeztétek a napját, amikor feladtátok a 
polgári foglalkozástokat. 

— Fordulópont volt az életünkben. Nem gondolkodás nélkül tettük. 
— Egyikőtök sem bánta meg? 
— Nagyon jó, hogy immár minden percet a zenére fordíthatunk. A jövő hogy megy 

tovább, még nem tudjuk. Most az a fontos, hogy a zenében lépjünk előre és ahhoz a tanulás 
lehetősége megvan. 

— Itt hallgatod Al DiMeola gitározását, a Dire Straits számait, de ezeket egy világ 
választja el a 3+2 zenéjétől. Mit tanulhatsz belőlük? 

— Sokféle zenét hallgatok és mindenből megragad bennem valami. Technika, hangzás . 
. . Minden zenetanulás a már meglévő dolgok elsajátításából áll, csak a zeneiskolákban 
ez rendszerezetten megy. Én oda nem jutottam el, ahogy elém kerülnek, véletlenszerűen 
figyelek fel itt erre, ott arra. Hogy mennyit bírok magamba lopni belőlük, az sok 
mindentől függ. S akkor még odébb van, hogy mennyi reked bennem és mennyit tudok 
belőlük kiadni abba 
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a zenébe, amit tőlünk várnak. Mert mi nem utánozhatunk senkit, semmit. Tartani kell az 
irányt, amin elindultunk. 

— Számomra még mindig ez az indulás a legmegfoghatatlanabb. Van egy kis falu, 
összesen nyolc utca . . . másfélezren lakják, abból több mint ezer magyar ajkú, a 
többi legalább tízféle nemzetiségnek vallja magát. Parasztok és akik a szántók, 
mezők közt olajat, földgázt bányásznak. A főutcában a szokott kocsma, minden nap 
cigányzene, a kocsmárosnak egy beteg felesége és három fia. Az egyik 
kőművességet tanul és sofőr lesz, a másik pincérkedik, de szükségből minden 
egyebet is csinál . . . Aztán egyszer csak zenélni kezdenek . . . Miért? 

— Én kezdtem el 1965-ben, egészen véletlenül. Itt-ott már hallani lehetett a rádióban az 
új zenét, a villanygitárok hangját, amitől a fiatalok olyan lázba jöttek. Nálunk is, főleg 
azok, akik az iskola tamburazenekarában már pöcögtettek. A Zoli akkor még csak ötéves 
volt, én tizenhat. Ürményházáról épp elment az addigi iskolaigazgató, s aki a helyébe állt, 
annak volt egy korombeli, Pintér Károly nevű fia, neki egy Höfner gitárja erősítővel. 
Zeneiskolába járt — most stúdiózenész az NSZK-ban és mindig kihallatszott a házukból, 
ha gyakorolt. Igen meglepett, hogy ugyanúgy szól, mint a rádióbeli gitárok, meg-
megálltam hallgatni. Egyszer azt mondta, ha már itt van, szeretne valamilyen zenekart 
alakítani . . . 

— Veled? 
— Kérdezte, én mit tudok. Semmit. Pár akkordot még az iskolából. Azért eljártam 

hozzá, meg-megpengettem néha a hangszerét. Azt mondta: jól játszod a dallamot, kellene 
egy dobos és csinálhatnánk valamit. A kőolajosoknál egy fiúnak szintén volt már 
elektromos gitárja, lassan az is eljárt az iskolába, ahol mi a Pintér Karcsival 
gyakorolgattunk. 

— összeállt egy trió. Honnan vettetek dobot? 
— A vendéglőnkben minden este a Lajcsi bácsiék népi zenekara játszott. Magyar és 

szerb számokat, de tánczenét is. Erre volt egy nagy és egy kis dobjuk. Mielőtt az esti 
zenét elkezdték, egy-egy órán át mi próbálgattuk ott a magunkét, s jöttek hallgatni a 
fiatalok. A Karcsi mutatta milyen fogások vannak, egyre jobban ment, lassan egész jó 
hangulat kerekedett. Édesapám ezt látva vett nekem egy gitárt. 

— Amelyiket aztán a Zolinak adtál. 
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- Mert bevonultam katonának. Olyan helyre kerültem, ahol voltak profi zenészek is, az 
újvidéki rádiózenekarból az egyik szaxofonos, másik a belgrádi zenekarból, beálltam 
melléjük basszusgitározni. 

- A katonáknak játszottatok? 
- Volt a városban egy kultúrház, ahova katonák nem is járhattak. Az emberek minden 

este táncolni jöttek oda, mint egy étterembe, vagy bárba. Enni, inni lehetett ott és 
csütörtöktől vasárnapig mi szolgáltattuk a zenét. . . Aztán leszereltem, s láttam, hogy a 
Zoli kezében milyen jól szól már a gitár. Beszéltünk a családban, hogy tanulnia kellene, 
zeneiskolában. Én akkor már Újvidéken laktam, odaköltözött hozzám . . . 

 
 

 
Kezdetek a „Rozoga" kocsmában 
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— Miért klarinét szakra írattátok be? 
— A zenész barátaim azt mondták, hiány van klarinétosokból a zenekarokban. Azzal 

klasszikus zenész lehet, de szórakoztató is, s azt lehet cserélgetni szaxofonokkal. De ha 
együtt voltunk, mindig gitároztunk. Éjjel-nappal. Hétvégeken meg hazajártunk ide 
Ürményházára. 

— És zenekarrá alakultatok. 
— Volt itt a mi egykori vendéglőnkön kívül egy másik is, Rozoga kocsmának hívták, 

annak a nagytermében disco működött. Megbeszéltük az ifjúsági elnökséggel, hogy mi, a 
három testvér, ott zenélni fogunk. Tudtunk húsz számot, azt háromnegyed óra alatt 
lejátszottuk, taps, és kezdtük elölről. Táncos Lajcsi, a másodunokatestvérünk csatlakozott 
hozzánk, így lettünk 3+1. Rádióból lelopott számokat játszottunk, ami a fiataloknak 
kellett. 

— Hogy lett abból lakodalmas rock? 
— Apánk kezébe kerülve újból a régi kocsma, ott is szükség lett ránk, mert a Rácz 

Ferkó zenekara folyton cívódott, vagy voltak, vagy nem. De ez már nem disco volt, itt 
másféle zenére volt igény. 

Én sok nótára emlékeztem a Lajcsi bácsitól, s amikor vállalni tudta, hívtuk, hogy játsszon 
velünk, segítsen nekünk, tanítsa meg a régi melódiákat, amikre szívesen mulatnak az 
idősebbek. 

— Aligha gondoltátok, hogy lesöpritek velük az új divatokat. Nem csak a 
falutokban. 

— Hívtak bennünket egyre többfelé lakodalmakba, bálokba, táncos vacsorákra. 
— Mit gondolsz, mi tetszett meg annyira rajtatok, mitől tetszik amit játszotok? 
— Talán hogy ezek a régi egyszerűségek azokon az elektromos hangszereken olyan 

hangzásokkal szólalnak meg, amiket a mai fülek már megszoktak. De a velük együtt 
megszokott keménység, agresszív élesség nélkül. 

— Vagyis pont az nincs benne, amiért a fiatalok számára fontossá vált a rock. És 
ami téged is izgatott, amikor megismerted. Nem vágysz rá néha, hogy igazi rockot 
játszhass? Egyáltalán, mire vágysz, mit szeretnél zenészként még elérni? 

— Zolival, ha kettesben vagyunk, gyakran játszunk egészen más, mai zenét, s őszintén 
szólva néha sokkal jobban megy, mint a lako- 
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dalmas. De nem lenne reális, ha nem lennék elégedett azzal, amit a 3+2 révén 
elértünk. Szerintem számunkra ez a maximum. 

— Rengeteget utaztok itt a szűkebb hazátokban és most már . Magyarországon is. 
Saját buszotok van? 

— Volt, de a tavalyi karambollal elúszott. Én és az Ignác alig maradtunk életben. 
— Itt történt valahol a közelben? 
— Előző egész éjjel játszottunk egy bánáti magyar községben, Backi Jarakon. Mire 

fölpakoltuk, Temerinben meg lepakoltuk a holmit és én Újvidékre hazaérve kicsit 
lefekhettem, délelőtt 9-10 óra volt. Kettőkor pedig már indulni kellett újra Temerinbe a 
többiekért, mert Bácskatopolyán a Vénusz vendéglőben játszottunk. Tél volt, korán 
sötétedett és Topolya előtt nem sokkal sűrű hózápor kapott el bennünket. Lassan, 
csúszkálva épp felkapaszkodtunk egy emelkedőre, amikor leblokkolt a hátsó kerékfék, 
megperdültünk és felvágódtunk az út szélén. Szerencsénk, hogy nem orral, mert a kocsi 
tetejére pakolt rengeteg erősítő, hangfal, hangszer agyonütött volna bennünket. 

— Mennyi károd volt? 
— A biztosító szerint csak félmillió dinár, de az összetört kisbuszt alig tudtuk 

bevontattatni az étterem elé, aztán eladtuk rosszvas áron. Mi pedig mindnyájan jó ideig 
véraláfutásokkal díszítve álltunk a közönség elé. 

— Mivel erősítettetek azon az estén? 
— Burai Karcsi ott lakik Topolyához közel, Feketicen. Elmentünk személykocsival az 

ő cuccáért. 
— Minek hangosító berendezés egy klarinétművésznek? 
— Ő kiválóan zongorázik is és nagyon jó szintetizátora, erősítője, hangszórói vannak. 

A pesti koncerten játszott velünk, mint kisegítő billentyűs. 
— Az együttes pályafutásán, gondolom, az a topolyai est a legrosszabb emléked. 
— Inkább a topolyai Centár. Amikor már jól ment a szekér,kikö-nyörögték, hogy ők 

közvetíthessenek bennünket, aztán igen gáládul intézték a dolgainkat. Csak azzal 
törődtek, hogy mindent leszedjenek rólunk. 

— És mi a legkellemesebb emléked? Melyik volt a legszebb napod? 
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— Amikor kijött az első lemezünk. Senki nem hitte, hogy vajdasági magyar együttesnek 
valaha lemeze lehet. Minden régebbi tapasztalat ellene szólt. Ügy éreztem, nagy csatát 
nyertünk akkor, pedig még nem is láttuk, hogy mekkora lesz az a győzelem. 

— A barátaid mit szólnak a sikerekhez? 
— A barátságnak nincs köze a sikerhez, más közös nevezőkön múlik. 
— Kedvez ez a kor, a mi hajszolt világunk a barátságoknak? 
— Már mikor kérdeztek, már tudtad, hogy erre csak nemmel lehet felelni. 
— A család? 
— Az egyik lányom 1971-ben, a másik 77-ben született. Tanulnak. 
— Szeretik a zenét? 
— Mindkettő jó hallású, tehát szeretik. De egyik sem készül, vagy vágyik erre a pályára. 
— A ti pályátok most hogyan alakul? 
— Sokfelé hívnak bennünket, s bevallom, akik felnőttek lettünk úgy, hogy semmit sem 

láttunk a nagyvilágból, kicsit izgalmasan gondolunk a külföldi, pláne tengeren túli 
utazásokra. Ha megvalósulnának! Egyébként most erősen köt bennünket a Jugoton szerző-
dése. A fellépéseken már bedobunk előre számokat a következő, harmadik lemezről . . . .  

— Azelőtt lakodalmakhoz, mulatságokhoz igazodtatok, most lemezekben 
gondolkodtuk. Beleszól a Jugoton a dolgaitokba? Vannak kikötéseik, igényeik? 

— Őket nem érdeklik zenei dolgok, minőségi fejlődés, csakis az üzleti szempontok. Azt 
mondják, az első lemezhez igazodjunk, mert abból többet adtak el, mint a másodikból. 
Közben mintha elfelejtenék, hogy az elsőt 750 dinárért árusították, a másodikért már 
2600-at kértek . . 
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Bugyi János, a középső testvér dobon, ütőhangszereken játszik. Ö is Urményházán 
született, 1950. augusztus 15-én, egy évvel és négy nappal Gyula után. Nős, két fiú apja. 
Pincér volt, de aztán dolgozott építkezéseken, hegesztő és öntő műhelyekben, próbál-
kozott sok mindennel. 1987. májusa óta hivatásos zenész. 

Ügy érzi, nagyon mélyről kellett indulnia, a boldogulás útját kanyargós ösvényeken 
kereste, keserves volt megannyi próbálkozása, hogy megkapaszkodjon az életben. 

— Édesapánk, amikor megszülettem, még az ürményházi téglagyárban dolgozott. 
Egyszer megkérdezte az igazgatója, nem akarna-e pincérkedni a szomszédban. Vállalta és 
1951-ben átköltöztünk a szerbek lakta Velika Greda nevű faluba. 

— Györgyháza volt a magyar neve, valamikor főleg németek (szászok) és 
magyarok lakták. 

— Ott éltünk öt évet, aztán visszatértünk Ürményházára, egy privát kocsmáros 
hívására. Ujabb év múltán vállalati vendéglőbe került apánk . . . így, ha a közeli 
napokban nyugdíjba megy, 40 szolgálati év lesz mögötte. 

— Iskolába már itt jártál. 
— A hatosztályos iskola négy tanteremben működött. A második a negyedikkel, a 

harmadik az ötödikkel együtt ült. Szegényes iskola volt, szegényes tanítókkal. Mikor a 
hatodikat befejeztük, mindenki ott folytatta, ahol tudta. Én egy szomszéd falu szlovák 
iskolájába kerültem. 

— Melyik volt a kedvenc tantárgyad? Mi érdekelt? 
— Apró koromtól a zene érdekelt; a tantárgyak közül pedig — mert folyton a ház 

körül, a vendéglőben segítettem — a háztartástan. 
— Milyen volt gyerekszemmel az a Bugyi féle kisvendéglő? 
— Nem mondható kicsinek; ahol táncmulatságokat, lakodalmakat rendeznek, az már 

nem kisvendéglő. Ott nemcsak szombaton és vasárnap, de a hét minden napján szólt a 
zene. Talán azért is nem akartam középiskolába menni, mert ahhoz el kellett volna 
költözni hazulról, akkor pedig nem hallgathattam volna éjjel-nappal a mi népi 
zenekarunkat. 

— Azt már tudom, hogy Rácz Ferkó volt a prímás. 
— Rácz Ferkó ma is ott él Urményházán. Az ő zenéjükre nagyon 
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tudtam énekelni, nótás gyerek lettem. Nemcsak népzenét és magyarnótát játszottak, 
hanem mindent. Jött valami új sláger, azt rögtön betanulták és már ment nálunk. 

- Meddig pincérkedtél odahaza? 
- Amíg bevonultam katonának. Utána már nem sokáig volt meg i kocsma. 
- Hol voltál katona? 
- önként jelentkeztem tengerésznek Pulába. 
- Miért jelentkeztél önként? 
- Volt a faluban egy tengerész, amikor hazajárt nagyon megtetszett a ruhája. 

Télen kék, nyáron fehér matrózruhábanjött. Ők még három évig szolgáltak, engem 
már csak 24 hónapra soroztak be a 
 

 
Bugyi család (3+2 papa, mama) 
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hajóra.   Nem   afféle   kiszuperált   iskolahajó,   komoly   tengerjáró volt, bombákkal. 
— Amikor leszereltél? 
- Visszatértem dolgozni a kocsmába. De édesanyám már súlyos beteg volt, ráment 

mindénünk, nem tudtuk tartani az üzletet. Apánk beadta az ipart és becsuktuk. Amikor 
aztán államiként újra kinyitották, ő lett az üzletvezető. 

- Te mit csináltál? 
— A feleségemmel sokat töprengtünk, mindenfélét forgattunk a fejünkben és úgy 

döntöttünk, megpróbálunk önálló talpra állni valahol a világban. Szerettem volna 
pincérkedni Ausztriában, de nem tudtam a szükséges papírokhoz jutni, csak egy üzembe 
vettek fel, hegesztés előtt smirglizni a munkadarabokat. 

- Utáltad? 
- Nagyon. Ráadásul illegális munka volt, nem mertem maradni, hazajöttünk. Innen 

jelentkeztünk Németországba. A feleségemnek mindjárt megjött a hívás konyhai 
munkára. Persze, nem engedtem egyedül, mentem vele és el is helyezkedtem pincérnek. 

- Hol? 
— Stuttgartban voltunk, majd Frankfurtban. 
— Az ottani német zene tetszett? Hatott rád? 
— Nem kerültem vele kapcsolatba, mert egy ljubljanai embernél dolgoztam, akinek öt 

jugoszláv vendéglője volt, különböző városokban. 
— Gondolom a honfitársakra épített elsősorban, a sok vendégmunkásra. Azok kint 

összetartanak? 
— Már akik összetartanak. 
- Miért jöttetek haza? 
- Mert a feleségem állapotos lett. Visszatértünk körülbelül egy évre a faluba, utána 

áttelepedtünk Újvidékre. Gyuszi bátyám már ott élt, ott dolgozott, egyengette a 
dolgaimat. Arra az emberre számítottunk, aki neki is segített elhelyezkedni, de az 
váratlanul meghalt. Magamra hagyatkozva munkába álltam egy privát kőművesnél. 
Kemény dolog volt, de nem válogathattam, kellett a megélhetés és kellett a szociális 
biztosítás, mert útban volt a második gyerek. Később öntödében dolgoztam 11 évig. 
Előmunkásként nyolc emberem volt, akikkel motorrészeket öntöttünk. Az sem volt 
gyerekjáték, minthogy közben már folyt a zenélés. 
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Hárman együtt. . .  

 
 

- Nem lehet mondani, hogy átaludtátok az eddigi életeteket. Meddig 
folytattad az öntödei munkát? 

- Pontosan 1986. április 27-én hagytam abba. Egy hónappal azután, hogy 
Zoli kilépett a raktárból. A Gyula még két-három hónapig tétovázott. 

— Nálad hogyan kezdődött ez a zenélés? 
— Amint mondtam, odahaza a vendéglőben nagyon megkedveltem a 

muzsikát, nagyon szerettem énekelgetni. Mikor a bátyámmal nagyjából 
egyszerre bevonultunk katonának, már nekem is volt gitárom. Gyula az övét 
odaadta Zolinak, a katonaságnál azonban kapott hangszert, mert zenekaruk 
volt. Állandóan játszottak, s akkor sokat haladt előre. Mikor leszereltünk 
kiderült, hogy közben 
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a tizenöt éves öcskös is mennyire haladt. Nem sokat gondolkodtunk, azt mondtuk, ha már 
édesapánk újra vendéglősként dolgozik, miért ne próbáljunk nála zenét szolgáltatni. Előbb 
ugyan a 15-20 számos repertoárunkkal discóban léptünk fel, mert Gyulával együtt a beat 
világában éltünk, a fiatalok számait kedveltük, köztük a magyarországi bandákét. De épp 
akkor a kocsma népi zentkara hol volt-, hol nem, hol összevesztek, hol kibékültek, hol 
muzsikáltak, hol nem, apánk emiatt gondban volt. Azt mondtuk, akkor majd mi játszunk. 
Nem tudtuk, mekkora kínlódás lesz, ha beindul a dolog, átzenélni az éjszakákat, aztán 
utazni minden kora reggel kinek-kinek a munkahelyére, s ott is helytállni. Mert én például 
nem lehettem volna sokáig előmunkás, ha az álmosságom miatt baj lett volna nyolc ember 
termelésével az öntődében. 

— Anyagilag viszont jól jött. 
— Kezdetben az anyagi ellenszolgáltatás csak jelképes volt. 
— Mikor ereztétek először, hogy most már igazán érdemes csinálni? 
— Biztos említették már a fiúk azt a bizonyos vadászvacsorát 1982-ben, amikor Lajcsi 

bácsi és a citerás Fehér Samu bácsi beszállt és rengeteg régi nótával bődületes hangulatot 
csináltunk. A környéken mindenki arról beszélt. Az öregeknek őrült nagy repertoárjuk volt, 
egyre tanultuk tőlük a számokat és párat szalagra vettünk. Játszotta a temerini rádió, az 
emberek kazettára vették, hogy hallgathassák. Mindenfelé hívtak bennünket, s lassan 
fölmerült a lemez gondolata . . . 

— Fejlődtetek közben? Te például hogy haladtál a dobolásban? 
— £n csak úgy dobolok, muzsikálok, ahogy érzem. Nem tartom magam profi dobosnak, 

nem is leszek az soha. A modern virtuóz-kodás távol áll tőlem, már meg sem tudnám talán 
tanulni, de nem is vonz. Az ember legyen tisztában magával: én nem vagyok úgynevezett 
muzsikus egyéniség. Ezt a mi stílusunkat gyerekkorom óta nagyon érzem, mással nem 
akartam, idő sem volt foglalkozni. A fülem kinyílt, amennyire kinyílt, bár külön nem sokat 
gyakoroltam, a bálokban, lakodalmakban folyt a gyakorlás. Nem csináltam ebből 
presztízskérdést. Megházasodtam, jöttek a gyerekek, házbér, megélhetés, adózás . . .  

— Kellett vizsgát tennetek?         
— 1982-ben, a vadászvacsora előtt levizsgáztunk.  
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— Miből állt? 
— Jugoszláviában az ilyen esztrád működéshez meg kell lennie az alapnak. Tizenöt 

számot kellett vinni a vizsgára, rendesen harmonizálva, arra különösen odafigyeltek, s 
amikor lejátszottuk a számokat, még egyénileg is kellett a hangszeren mutatni valamit. 
Mi 4.8-as eredménnyel vizsgáztunk. 

— Attól kezdve rendes gázsit kérhettetek a bulikért. 
— A vadászvacsorán már szabályos szerződéssel játszottunk. Utána jött a Csillag 

étterem folyamatos szerződése, s 1985-ben eljutottunk a lemezig. 
— Milyen érzés volt stúdióban dolgozni? 
— Nem is tudom visszaidézni, annyira meg voltam ijedve. Az ember bemegy egy 

helyiségbe, ahol azt se tudja, mi fog történni . . . Csak azt tudtam, hogy amit ott játszunk, 
azt már nem csak egy lakodalomnyi nép fogja hallgatni. 

— Nem sejtettétek, hogy mi lesz a vége, mi lesz az eredmény? 
— Optimisták voltunk: muszáj sikerülnie. 
— Lakodalomban szívesebben zenéltél? 
— Számtalanban játszottunk, azt könnyű volt megszokni. 
— Minden lagzi egyformán zajlik le? 
— Ahány falu, annyiféle. Mások a bánáti, mások a dél-bánáti szokások. 
— Például miben térnek el? 
— Amíg például még csupa kis faluba jártunk, megszoktuk, hogy ott minden nagyon 

közel van egymáshoz. A lakodalmas háztól nincs messze a templom, a tanács, a vendéglő. 
Ez megszabja a lakodalmi menetet, hogy mi történik a vonulás alatt. 

— Mi történik? 
— Ürményházán például az a rend, hogy a vőfélyek irányítják, hogy mi legyen az 

ének, a zene. Ők mennek elől lassan, táncosán a nyoszolyólányokkal, vezetik a menetet, 
ők kezdenek bele egy-egy lakodalmi nótába, azt veszi át a zenekar és mindenki azt 
dalolja. Itt Temerinben egészen más a helyzet. Vannak 7 kilóméteres utcák, s ha annak a 
végében van a vőlegény, akkor a központból oda kell gyalogolni és vissza kell 
gyalogolni. Ezt már jó tempósan kell csinálni, s akkor már más a menet és a zenélés is. 
Tempósan megy minden, de a tanács, a templom, meg a fényképezés eltarthat este hét-
nyolcig is. Mikor visszaérnek a lakodalmas házhoz, onnan min- 
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denki hazamegy átöltözni. Mert a vacsora nem ott van, hanem valamelyik vendéglőben, 
ahol evés-ivás mellett folyik a tánc. De az nem olyan igazi mulatás. 

— Csak kis falvakban folyik igazi mulatság? 
— Dehogy. Csak itt előbb eltelik szolidan áttáncolva a vendéglői éjszaka, amíg reggel 6 

órakor elérkezik a záróra. Akkor aztán az egész nép áttelepszik a lakodalmas házhoz. Ott 
már előre sátrat, sátrakat állítanak fel az udvaron, ahol megkezdődik a keményebb 
mulatás — délig, vagy kettőig, néha kora estig. 

— Sokan részt vesznek benne? 
— Amennyien csak beférnek. Nem ritka a 3-400 ember, s ez néhol maga a fél falu. 
— Az akkor már tényleg nagy esemény. 
— Óriási ceremóniák vannak. 
— A templomban? 
— Abban nem vagyok különösen jártas, azt hiszem, hogy jött minden egyforma 

előírás szerint történik az egész világon. Úgy értve, hogy felekezetek szerint. 
— De azután bizonyára előjönnek a helyi hagyományok, amelyek néhol legalább 

olyan szigorúak lehetnek, mint az egyházi, vagy állami előírások. 
— Dél-Bánátban például - tehát Ürményházán is — a lakodalom napján viszik a házhoz 

az ajándékokat. Megvan, hogy mit illik mondani, hogyan illik átadni. Ez aztán már 
beleolvad a többi ceremóniába. Mikor elindul a nép az esketésre, mindenkinek tudnia 
kell, hogy menetbe állásnál hol a helye: násznagyok, vőfélyek, nyoszo-lyólányok, 
örömszülők, rokonok a rokonság foka szerint, aztán a többi, barátok, szomszédok, 
kollégák, stb. . . .  Itt Temerinben viszont már előző nap, vagy akár napokkal előbb viszik 
és átadják az ajándékokat. Az külön dolog, külön kis ceremónia, van jókívánság, 
megköszönés, kínálás, „aztán ott legyenek ám a lakodalomban!" 

— Errefelé minden esküvő szombat délben kezdődik? 
— Az esküvők szombaton. De nemcsak az ajándékozás előzi meg. Pénteken többnyire 

disznóvágás folyik, legalábbis sütés-főzés. Az sem valami néma sürgés-forgás, akik részt 
vesznek benne, már akkor elkezdik a bulit. Esznek, isznak, evődnek, mindenkinek megvan 
a kiszabott munkája, meg az avval járó szerepe, megy a szőve- 
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gelés. Este, ha nem is szabályos disznótor, de kóstolós előlakodalom válhatik a dologból. 
Ilyenkor azonban, ha napközben, vagy az esti búcsúpoharazásnál éneklésre kerekedik 
kedvük, az csak úgy zene nélkül megy. 

— A zenészeknek van valami külön szertartásos szerepük a lagzi során, vagy csak 
dolgoztok, mint kívülálló alkalmazottak? 

— Azt is a helyi szokások alakították ki, hogyan illik a zenészeket fogadni, ellátni, 
velük bánni. És viszont, a zenészeknek is tudni kell, mikor rajtuk a sor, hogy 
gratuláljanak, a hangulat adott fokán köszöntőt mondjanak, rá a megfelelő muzsikával. 
Itt Temerinben amikor megérkeznek déltájt a zenészek, őket ebéddel kínálják. De már a 
vendégeket nem, azok csak a cécók után ülnek asztalhoz, miután otthon átöltöztek. 
Ürményházán és sok faluban a közelebbi ősrokonságot is megkínálják paprikással. 
Mindig paprikást ebédelnek. Utána a násznagyok elmennek virágot feltűzni, s visszajövet 
nyomukban az egész vendégsereglet. Falun mindig van menyasz-szonytánc, itt a 
kimértebb vacsorák alatt többnyire nincs. De éjfél után mindenütt van 
menyecsketáncoltatás. 

— A menyasszonytáncba be kell fizetni? 
— A felkérésnél mindenki beteszi a magáét a kalapba. Akkor még az asszonyok is 

megforgathatják a menyasszonyt. Erről mostanában sokat vitatkoznak, de szerintem jó 
dolog, mert jól jön a fiataloknak az induláshoz az a pénz, ami néha tekintélyes summává 
jön össze. 

— Emlékszel-e melyik volt a leggazdagabb, legfényesebb lakodalom, ahol ti 
játszottatok? 

— Itt Bácskában volt, nem is olyan rég, Adán. Az nagyon jól meg volt szervezve. Egy 
privát táskakészítő nősült, külföldön is van neki piaca. Külön pincéreket hozatott a 
felszolgáláshoz és minden volt. Ha valamit megkívántál, már hozták is. Szuper volt, 
szerintem ráment egy kis vagyon. 

— A te lakodalmad milyen volt? 
— Szerény. Édesanyánk betegsége miatt nem lett volna illő, de lehetséges sem nagy 

dáridót csapni. Csak a legszűkebb rokonságot hívtuk vacsorára. A hangulat azért igazi 
lakodalmi volt. Az esküvőnek szép emléket kell hagynia. 
— Lényegében erre a vajdasági lakodalmazásra épült fel a ti egész zenélésetek, ebből 
fakadt a közkedveltségetek, hírnevetek is. De ahogy most már hármotok 
elbeszéléséből kiveszem, tényleg nem 
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lehetett könnyű végigmuzsikálni másfél-két napot, aztán kialvatlan, kimerültén beállni 
az öntödébe, raktárba, vagy a Gyulának volánhoz ülni. 

— És egyre több volt belőlük, egyre nagyobb lagzik, mulatságok jöttek. A végén fel 
kellett adni a kettős életet. 

— Az asszony mit szólt, amikor otthagytad a vállalatodat? 
— Aggódott nagyon, meg volt ijedve. Ám megnyugtatta valamennyire, mikor hallotta, 

hogy mondják: János, ide ha bekopogsz az ablakon, bármelyik pillanatban visszajöhetsz. 
— Hogy találod meg a számításodat, mint főfoglalkozású zenész? 
— Munkának könnyebb, keresetben is több az öntödénél. De messze nem annyi, mint 

amit az emberek most már képzelnek és rebesgetnek. A nemzetközi sztárbandák, vagy 
akár csak a magyarországi menők is abból gazdagszanak meg, hogy a saját számaikat 
veszik lemezre, azokat játsszák mindenütt. Abból jön a tekintélyes szerzői díj. Mi mások 
régi számait játsszuk, azok után nekünk semmi nem jár, csak a fellépti díjat kapjuk és az 
már olyan, hogy igen jól be kell osztani. 

— Akár csak Gyula és Zoltán, most azért te is építkezel. 
— Ezt még az öntödei keresetből kezdtem, abból, meg egy kis kölcsönből vettem meg 

a portát. Aztán sokáig megállt a dolog, nem tudtam továbbmozdulni. Most ahogy a 
zenélés engedi, amit időről időre félre tudok — ha tudok — rakni, abból ráteszünk vala-
mit az alapokra. De amint látod, még mindig lassan haladunk. 

— Láttam, disznókat hizlalsz. 
— Talán a lelkem mélyén paraszt vagyok. Szeretem az állatokat, nagyon jólesik velük 

foglalkozni. Magam nem is bírnám levágni őket, akkor nekem el kell mennem messzire 
hazulról. 

— Mi a hobbid? 
— A horgászat, amire most már jó ideje nem futja. 
— Mi a vágyad? 
— Csak így maradjon minden. 
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Az utolsó simítások 

 
Bugyi János a trófeákkal 
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Tánczos Lajcsi                                               Spör Helmuth 

      
Góbor Attila                                                 Burai Károly       
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   A 3 + 2 együttesben 

12 év (1975-1987) alatt 12 muzsikus szerepelt: 

 

3 
 
Szólógitár:                                       BUGYI GYULA
Ritmusgitár, ének:                        BUGYI ZOLTÁN
Dob, ütők:                                      BUGYI JÁNOS 

 

+2 

 

Basszusgitár:                TÁNCOS LAJOS         (1975-86) 
                           SPÖR HELMUTH        (1986-     
Billentyűs 
hangszerek:                  HAJDÚK JÁNOS        (1983-85) 
                               GÓBOR ATTILA         (1985-    ) 
 
Ének:                            TÚRI MIHÁLY         (1975-76) 
 
Klarinét:                       TÚRI LAJOS            (1975-83) 
                                    BURAI KÁROLY     (1985-    ) 
 
Tamburák                      FEHÉR SÁNDOR     (1982-83) 
 
Hegedű:                           SCHÖN IGNÁC        (1986-87) 
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A testvérhármashoz elsőnek csatlakozott és eddig leghűségesebb társuk volt Táncos 

Lajos basszusgitáros, a másodunokatestvér, aki Gyulával és Jánossal együtt kapta fel fejét 
a beat megszólalására, együtt kereste velük a zenéhez vezető utat és 11 évig (1975 — 86) 
vállalta mellettük a félamatőr falusi zenélés összes megpróbáltatását. Része volt az alapok 
küzdelmes lerakásában, a helyi sikerek kiterjesztésében előbb a környékre, azután az 
egész Vojvodina (Vajdaság) területére. Részt vett az első lemez elkészítésében, amely a hír 
szárnyára kapta őket. Alakja és működése hozzátartozik a 3+2 összképéhez, több mint 
egy évtizedes történetéhez. Akkor is, ha közben a sors orvcsapásai kirángatták társai 
szerencsecsillagzata alól, megfosztották a népszerűség gyümölcseinek learatásától és 
élvezésétől. 

Tragédiák árnyékában és terheivel küszködve, vajon mit jelenthet számára a tudat, 
egyáltalán gondol-e, tud-e gondolni rá, hogy azon az egyetlen közös lemezen, a gitárjával 
rótt barázdákkal az ő hangja is túlszárnyalt Ürményháza, Kikinda, a szűkebb szülőföld 
határain, s szól máig, körben a földön, a világban élő magyarok millióinak fülébe? 

— £n is Ürményházán születtem, 1953. március 25-én. Tizenévesek voltunk úgy 1968 
táján, amikor együtt lestük Gyuszival és Jancsival — a Zoli akkor még csak nyolcéves 
körüli volt — az új gitárzenét, a beat hangját. Egymást serkentettük az első elektromos 
hangszerek megszerzésére. Együtt is próbálgattuk, erőltettük őket. A hajlamot, úgy 
hiszem, örököltük: az ő édesanyjuk szépen énekelt, az én apám zenélt szabad idejében, 
náluk a vendéglőben folyton szólt a muzsika . . .  Az iskolában volt citerazenekar, 
gyerektársaink körében is téma volt a zene, érdeklődtünk sokan iránta . . . 

— A fiúk elmondták, hogy 1975-ben együtt vállalkoztatok mások szórakoztatására, a 
discóban, vendéglőkben, lakodalmakban zenélésre; azt is, hogy Kikindáról naponként 
vállaltad az utazást Teme-rinbe és vissza, minden próbán, minden szereplésen velük 
helytálltai. 

— Reggel 6-tól délután 2-ig esztergályos munkát végeztem, akár csak ma. Utána 
mentem Temerinbe gitározni. 

— Mekkora a távolság? 

— 80 kilométer . . . Mikor a lemezre készültünk, éjjel egykor, kettőkor hajtottam haza, 
mindig csak az elalvástól félve az úton. 
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A hétvégeken egész éjszaka játszottunk vendéglőben, mulatságokon, gyakran Topolyán, 
vagy még messzebb. Télen jeges, máskor ázott utakon jártuk a közei-távoli környéket . . . 

— Ilyen fontos volt számodra a zene? 
— Most érzem igazán, hogy mennyire. 
— A fiúk szerettek, te is őket . . . mikor és miért kellett kiválnod közülük? 
— Nem nagyon szeretnék . . . nehéz nekem erről beszélni . . . 
— Meghalt a feleséged. 
— 1985. július 28-án . . .  én akkcr is zenéltem, reggel felé járt már, mikor hozták a 

hírt . . .  föl sem fogtam . . . Nem lehetett azt fölfogni . . . 
— összeroppantál. 
— Valami rámszakadt . . .  a nyomása két év alatt nem szűnt. Máig sem . . . Munkából 

haza mindig azzal mentem, hogy majd belépek a lakásba és ott lesz . . . Nincs . . . Mégse' 
úgy, mintha örökre . . . talán csak mintha át kellett volna neki ide a faluba, Ürmény-
házára . . . 

— A két gyerek? 
— Kaptunk lakást . . . édesanyám bejött törődni velük. Nehéz neki a falu után . . . 

Kikinda város, más az élet, senkit, semmit nem ismer. Csak a gyerekek vannak neki . . . 
Gyászidőben is jártam még zenélni, megcsináltuk a lemezt . . .  A kislányt kellett iskolára 
készíteni . . . bútor a lakásba . . . Kellett az a pénz is . . .  

— A feleséged hogy viselte örökös távollétedet a zene miatt? 
— Szerette a zenét nagyon . . . meg aztán fontos volt a pénz is a boldoguláshoz. 

Tudta, hogy a családért csinálom . . . Meg hogy nekem zene nélkül az élet . . . 
— Amikor felmerült, hogy utazni kellene, de te nem tarthatsz a fiúkkal, ki kellett 

válnod. 
— Ki. . .  
— Itthon magadban azért előveszed a gitárt? 
— Akkor valami megroppant . . . Próbáltam, de sokáig nem ment . . .  Az első 

hónapokat nehéz volt elviselni . . . Mostanában már egyszer-egyszer . . . 
— Elképzelhető, hogy még folytatni fogod? 
— Bízom . . .  A fiúk küldenek szalagokat, néha már tudom hallgatni . . . olykor 

próbálok belejátszani . . . Abba' maradtunk, hogy 
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ha képes leszek, visszaállok közéjük. Ha az idegeim . . . pszichikai lag, meg fizikailag is 
. . .  A körülmények . . . Vannak még ezek a problémák . . . konkrétan a bíróságra 
gondolok, ami hátrányba tart . . . Ami azt illeti, most már pár nap, s gondolom rendbe 
lesz minden hozva . . . akkor talán . . . Bízom . . . Egy muzsikus tragédiája - 
töredékszavakban. 

A basszusgitárt 1986-ban gyakorlott, komoly szakmai múlttá rendelkező muzsikus vette 
át: Spör Helmuth. Novo Orahovo község ben él, 70 kilométerre a többiektől. 

— Ez a szülőfalud? 
— Caracasban születtem, Venezuela fővárosában. 
— Nofene . . .  Ez a Helmuth név nem hangzik valami indiánosan 
— Szüleim a háború után vándoroltak ki, a nővérem már ott szü letett, aztán 1953. 

január 31-én világra jöttem én is. 
— Mivel foglalkoztak Caracasban a szüleid? 
— Apám hangszerüzletben volt eladó, anyám a háztartással és ; nevelésünkkel 

foglalkozott. 
— Ott jártál iskolába? 
— Egy osztályt. Hétéves koromig. Aztán itt folytattam. 
— Hogy kerül az ember Caracasból Novo Orahovóba? 
— Anyánk szerb volt, itt élt a családja. 1960-ban látogatób; hozott bennünket az 

édesanyjához. Megérkeztünk és egy hé múlva . . . meghalt. Mi akkor itt maradtunk apám 
szüleinél Bácska topolyán. 

— Caracasból mi maradt meg benned? 
— A latin-amerikai muzsika és a nyelv. 
— Anyanyelvi szinten beszéled a spanyolt? 
— Az volt az első nyelv, amit megtanultam. De otthon szerbü is beszéltünk. 
— Milyen állampolgár vagy? 
— 1975 óta jugoszláv. 
— Jártál kint azóta? 
— Féltem volna odamenni. 
— Mitől? 

— Jó, ne válaszolj. De vágysz oda? 
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— Már nem annyira. Most már itt van a család. 
— Mennyire érezted kint a gyökereidet? Gondolkodásban, zenében német, szláv, vagy 

venezuelai voltál inkább? 
— Németül nem is tanultam meg beszélni. Nem muzikális nyelv, legfeljebb 

marsokat lehet énekelni rajta. 
— Azért Bachtól Schubertig sok mást is . . .  
— A dél-amerikai zenét szeretem. 
— Itt hogyan alakult a sorsod? 
— Öregapáméknál velünk lakott a nagynénénk, apám nővére is, tulajdonképpen 

ő nevelt fel bennünket. 
— Jólétben? 
— Egyetlen nyugdíjból éltünk öten. De a nagynénémnek termett egy kis szőlője, 

azt árulta. Rendes gyerekkorunk volt. Kijáratta velünk az elemi iskolát, utána a 
nővérem közgazdaságit végzett. Én zeneiskolába áhítoztam, de az csak Szabadkán 
lett volna. Beírattak inasiskolába. Választhattam, hogy szerelő legyek-e, vagy 
lakatos. Azt mondták, a szerelőt agyonütheti az áram, így lettem lakatos. Közben 
kezdtem a gitárral foglalkozni és beszálltam a Sound Gene-ration együttesbe. 
Orgona és dob mellett három gitár volt benne, én — kamaszhangon — énekeltem. 

— Volt táborotok? 
— Hatalmas. A környéken az volt az első ilyen együttes. A 600— 700 személyes 

termünk állandóan tömve volt. A srácok kis nemzeti hősökként ünnepeltek 
bennünket. Főleg angol számokat játszottunk és magyarokat. Errefelé magyar a 
többség . . . Rengeteg Ber-gendit nyomtunk. 

— Azóta hordod ezt a fülbevalót? 
— Egy aranyműves barátom iszogatás közben rábeszélt és belőtte a fülembe. 1971 

körül lehetett. 
— Akkor ez kihívás volt. Kitörés a szokásokból, szembefordulás a közfelfogással, sokak 

szerint a közerkölccsel. 
— Az egész életem kihívás volt . . . Persze, elsősorban a zene, amihez 

csatlakoztam. A banda öltözködése, a programunk, a hangunk, ahogy énekeltem. 
Megszóltak bennünket, mi meg azt mondtuk, akkor már legyen rá okuk. 

— Meddig élt a Sound Generation? 
— Három-négy év után a fiúk kezdtek menni katonának. Én laka- 
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toskodtam tovább és szombaton, vasárnap zenéltem. Két-három havonként születtek a 
környéken az új meg új együttesek, sokfelé hívtak. 1972-től már meg tudtam élni belőle. 
Egy-egy hétvégén a nővérem vállalati fizetésénél többet kerestem. 

— Valamilyen stílusra specializáltad magad? 
— Mindenütt mást kellett játszani. De éppen ezért nem okozott gondot 1974-től beállni 

a vendéglátó szakmába, ahol aztán mindent tudni kellett. Ahányféle népzene csak létezik 
errefelé, márpedig sok létezik, azoktól kezdve a régebbi fajta tánczenéig és az újabb pop 
irányzatokig minden volt. 

— Hol játszottál hivatásosként? 
— Egész Jugoszláviában. Boszniában, Szerbiában, közelebbről itt a Vajdaságban, a 

dalmát tengerparton, Makedóniában . . . Egykét hónap itt, egy-két hónap ott. Mígcsak 
1975 decemberében be nem vonultattak Skopjébe katonának. Szerencsére a zenésznek 
ott is jó dolga lehet, mert mindenütt alakítanak zenekart. Mi elsősorban a tiszti otthonban 
játszottunk. Akkor tanultam meg a makedón népzene gyönyörű keleties dallamait, a 
bonyolult páratlan ritmusokat. Az nagy iskola volt. 

— Mikor szereltél le? 
— 1977 tavaszán. Topolyára költöztem a nővéremhez és folytattam a vendéglői 

zenélést. Rengeteget éltem a tengerparton. 1980-ban a feleségem (akkor még nem volt 
az) unokatestvére hívott, hogy alakítsunk zenekart. Akkor épp elegem volt a harmonika-
gitár—dob—ének vendéglői vegyes felvágottból, hát ráálltam. Megalakítottuk a Royal 
Flush együttest. 

— Királyi Áradat, vagy Királyi Zuhatag? A flush szó mindennek a túláradását 
érzékelteti: tomboló ifjúság, elsöprő győzelem, attól függ mihez kapcsolja az ember. 
A kártyások is használják, mikor a teljes tét besöpréséről van szó: temérdek pénz. 

— Nem sokat töprengtünk ezen, értse mindenki ahogy akarja. Nekünk kellett valami 
név, s ez megtetszett. Egy magyar énekesnővel alakítottuk meg a bandát, aki előtte 
Németországban szerepelt, ott ment férjhez egy topolyai pincérhez. Artista családban 
született, az apja bohóc volt, a bátyja ma is zsonglőr. Tartelli az eredeti lányneve. Most 
Pesten él megint, mert elvált a pincértől, s ezzel megszűnt az itteni munkaengedélye. 
Találkoztam vele amikor Győrben voltunk, ahol esténként két bárban is fellépett. 
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Nagyon érzi a bluest. Győrben a műsora után belekezdett a zenekar és beszálltam, ketten 
improvizáltunk szinte vég nélkül. 

— Milyen blues áll hozzád közel: Mississippi, New Orleans? Vagy a rockosabb? 
— Nekem a Mississippi megy legjobban, de mindent szeretek, ami blues. Kár, hogy 

nem lehet belőle megélni. Ha az ember családot alapít, akkor azt kell csinálnia, amiből 
rendes életkörülményeket teremthet. 

— Mikor nősültél? 
— 1984. február 18-án. Abban az évben bomlott fel a Royal Flush. S az én új 

helyzetem azt diktálta, hogy biztos profi pályán haladjak tovább. Ezért újból vendéglői 
zenekart alakítottunk. Mindig itt a környéken játszottunk - Zentán, Topolyán. Jó zenekar 
volt, rendes szerződéseink voltak. Mégis, amikor Kóczán Laci a művelődési 
központból azzal jött, hogy akarok-e a 3+2 basszusgitárosa lenni, a kollégáim 
megértésével igent mondtam. A hírük akkor már elterjedt itt mindenütt, a rádiók 
kívánságműsoraiban folyton őket kérték, és a lemezük fantasztikus eladási rekordot 
ért el. Elmentem Temerinbe, hogy meghallgassam őket élő közelből is. Valami 
mosolykeltő naivitásnak hatott ahhoz a zenéhez képest, amit én szívesen játszottam. 
De a vendéglátó szakmában megtanultam respektálni a közönség igényét. Azt mondtam, 
valami komoly oka lehet, ha ma a legtöbb ember ezt a hangot kívánja. Hiszen ők is 
másfajta zenélésért szerettek bele a gitárba, a mesterségbe, nagy közönségnyomásnak 
kellett lennie annak, ami erre irányította őket. 

— Egy, modern szerző elhatározhatja, hogy a feltételezett utókornak komponál, 
de a szórakoztató zenének pillanatnyi napi igényeket kell kielégítenie. Szakmailag 
milyennek találtad őket? 

— Azt tudtam, hogy a Zoli és Góbor Attila zeneiskolában tanult, s hogy technikailag 
és muzikálisan is képesek lennének sokféle más zenét játszani. Nem volt nehéz 
meghallani, hogy itt egy tudatos egyszerűségről van szó. 

— Hogy fogadtak? 
— Levizsgáztattak. Az állandó külsőként velük szereplő Schön Ignác volt a hangadó, 

talán mert ő, mint újvidéki zenekarvezető, a rádióban már sok meghallgatáson vett részt. 
— Kifaggattak? 
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— Nem beszéltünk semmit, van annak biztosabb módja: felvették a hangszereiket, 

kezembe nyomták a basszusgitárt és azt mondták, próbáljak velük játszani. Figyeltem az 
egyszerű harmóniáikat, a ritmust és követtem őket. Néha egy kis futam, egy-egy kilőtt 
hangsúly, különben csak jó ritmikusan nyomtam az akkordok alapbasz-szusát. Láttam, 
hogy elégedettek, megoldottam egy sürgős problémájukat. 

— Miféle problémát? 
— Egy hét múlva indult az első magyarországi turnéjuk. 
— Hercegszántón szerepeltél velük először? 
— Előbb még volt egy lakodalom itt Szentalmáson és egy koncert Tepellón. Azok után, 

pontosan 1986. augusztus 17-én szólaltunk meg először Magyarországon, valóban a 
hercegszántói TSZ lakodalmi termében. 

— Milyennek tartod ezt a zenét? 
  - Régi számok új hangszerelésben, élesebb ritmusban. Pihentető, megnyugtató annak, aki 
hallgatja. £n azelőtt is játszottam csárdást és hasonlókat, de nem ilyen stílusban. Ezt a 
Zoliék alakították ki. Most már sokan utánozzák, de ugyanúgy egyik banda sem. A 3+2 
ezért tartja a népszerűségét. 

— Megszeretted? 
— Megkedveltem. 
— Nem csak azért, mert több pénzt hoz? 
— Ez valami új az én zenei hátizsákomban, amit végigcipelek az életemen. 
— Nem megalkuvás? Leveszed a sportos, rockos viseletet és felöltöd a fehér 

szmokingot. Csak a fülbevaló marad. Nem ellentmondás: szmoking és fülbevaló? 
— Kellemes kontraszt. 
— Hát igen, csupa ilyen kontraszt az élet. A tegnap és a holnap ütközése jelenti 

azt, hogy ma. Te lázadó gyerek voltál, most mégis belemész a tutti vajba. 
— A körülöttem kialakult közönség és a barátaim eleinte szememre vetették ezt. A 

siker arányai azonban őket is elgondolkodtatják. 
— A világ ifjúsága a körülmények ellen, az emberiség rosszul szerveződött 

viszonyai ellen, a léleknyomorító gyerek- és kamasz-kori kudarcélmények ellen 
lázadt fel. Ez szólalt meg az új zenék- 
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ben . . .  A siker ellen azonban nehéz lázadni. 
— A mostani közönségünk, ez a fantasztikus sokaság azt mutatja, hogy az emberek 

belefáradtak a lázadásba. A boldogulásért folyó hajszában pihentető nyugalmat kívánnak. 
— Egyelőre. De lehet, hogy ez most csak vihar előtti szélcsend. Erőt gyűjtő 

megpihenés újabb, ki tudja milyen csaták előtt. Addig . . . 
— Addig mi elkészítjük a harmadik lemezt. 
— Az milyen lesz? 
— Zeneileg jobb mint az első, de hangulatában valami olyan. Mert a vásárlások szerint 

arra szavaztak az emberek. Vidámnak, sőt, pajzánnak kell lennie. A mi műsorpolitikánkat 
a közönség szabja meg. 

 
 
 

Helmuth valahol Dél-Amerikában jár 
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Góbor Attila az együttes — zongorán, szintetizátorokon játszó legfiatalabb tagja. 

— 1963. június 3-án születtem, itt Temerinben. 
— A szüleid? 
— Édesanyám varrónő, édesapám a kereskedelemben dolgozik, eladó. 
— Milyen gyerekkorod volt? 
— Amennyire visszaemlékszem, először unalmas volt. ötéves koromban megszületett az 

öcsém és attól kezdve mozgalmasabb lett. Különösen amikor jött az iskola és vele 
együtt az alsófokú zeneiskola. 

— Az azt jelentette, hogy amíg a többi, veled egykorú gyerek játszott, addig te 
zenét tanultál, gyakoroltál. 

— Az utcabeli srácok gondoskodtak róla, hogy ne sokat verjem a zongorát, hanem 
velük rúgjam a labdát. Mint a legtöbb gyerek, nagyon szomorú voltam, ha foci helyett 
tanulni és gyakorolni kellett. Rengeteget lógtam. Csak később kezdtem megszeretni a 
zenét. Akkor, amikor a fiatalok általában kezdenek vonzódni iránta. 

— Jönnek az érzelmek, a serdülőkor indulatai és fontossá válik a zene. Van aki 
csak hallgatja, van aki csinálni is akarja. Neked akkor biztosan jól jött, hogy már 
benne voltál. Az általános iskola után mit csináltál? 

— Felvettek a zeneművészeti szakközépiskolába és jeles eredménnyel elvégeztem. 
— Újvidékre költöztél? Kollégiumba? 
— Innen Temerinből jártam be Újvidékre. Sajnos a főiskolára nem tudtam 

felkészülni, mert beteg lettem. Egy év múlva pedig már benne voltam az életben, nem 
tértem vissza a tanuláshoz. 

— Milyen életbe csöppentél bele? 
— Érettségi után, amikor meggyógyultam, elmentem katonának. Utána pedig - apám 

példájára - elhelyezkedtem a kereskedelemben. Hangszerek és lemezek eladását bízták 
rám. Közben zenekarokban játszottam. 

— Mifélékben? 
— Megfordultam néhány újvidéki rock együttesben, minden különösebb, csillogó siker 

nélkül. Átlagos zenekarok, átlagos muzsi- 
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kálás. Kemény rock után punk hullám, abba is belemerültem, de az hamar levonult, mert 
itt nem volt komoly közönsége. 

— Ügy hallom, az öcséd is zenével foglalkozik. Segíted? 
— Minden kezdőnek jól jön a segítség. Ö zenét szerez és szövegeket ír. Készítettünk 

felvételt a számaiból, én voltam a producer. 
— Milyen zenét komponál? Jazz-rock, vagy . . .? 
— Könnyebbet. Egyszerű fülbemászó melódiákat a fiatalok ízlése szerint. 
— Hogyan jöttél össze a Bugyi fiúkkal? 
— 1985 nyarának egyik csütörtökjén találkoztam Zolival és megkérdezte, játszanék-e 

velük már szombat este. Hirtelen jött a dolog, de kivált az orgonistájuk. Két nap alatt 
meg kellett tanulnom egy egész estére szóló programot. Ez nemcsak mennyiségben volt 
nehéz, hanem főleg azért, mert nagyon sokféle műfajból tevődött össze. Olyanokból, 
amiket addig nem játszottam. Csárdások, régi slágerek, kupié- és operettszerű számok. 

— A 3+2-nek nincs egységes stílusa? 
— De van, mert mindent áthangszerelünk, átritmizálunk, néha át is harmonizálunk. 
— Nehéz dolog ez? 
— Nem nehéz, de nagyon munkaigényes. Bizonyos mértékig egyformán egyszerűsítjük a 

számokat, ugyanakkor meg kell őrizni eredeti sokféleségüket, jellegüket. A próbákon 
egyes részleteket sok változatban kipróbálunk. 

— Az egyik sikerszámnak te vagy az énekese is. Te választottad magadnak? 
— Hallottam valahol és nagyon a fülembe ragadt. Javasoltam és fölvettük a 

műsorunkba. 
— Az éneklése csak egy kis kiruccanás számodra, vagy vannak énekes ambícióid? 
— Tudok és szeretek énekelni, de nekünk jó torkú szólistánk van, nem szorul 

kisegítésre. A Zoli fényes hangja még soha be nem rekedt, akkor sem, ha három éjjelt 
végig énekelt. 

— S téged nem fáraszt ez a — ahogy mondtad — munkaigényes műfaj, vagy 
stílus? 

— Nagy energiafogyasztó, az biztos. 
— Melyik vesz ki több erőt, a koncert, vagy a lakodalom? 
— Majd ' hogy egyformán. A színpadon koncentrált energia fogy. 
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A lakodalomban lezserebben játszunk, de harminc órán keresztül. 

- Nem taposómalom ez? Van magánéleted? 
- Kevés jut rá. 
- Nem egészen úgy élsz, mint a többiek, ők mind a négyen megnősültek már. Te 

vagy az egyetlen legényember. Nem gondolsz a házasságra? 
- Tervezem, talán már jövőre. 
- Van jelölt? 
- Másfél éve ismerek egy lányt, Becsén dolgozik. 
- Tetszik neki, hogy zenélsz? 

- Zenélés alkalmával ismerkedtünk meg. Szívesen hallgatja, ha játszom. Most még azt is 
könnyebben viseli el, hogy sokat kell 
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utazni, nagyon kevés a szabad idő. Az asszonyok már nem annyira örülnek az ilyesminek. 

— Itt rengeteg pecát látok. Mikor jut időd a horgászásra? 
— Egyre ritkábban. A sok felszerelés azért van, mert minden halfajtára más botot 

használok, más orsót, más zsinórt. 
— Hol lehet itt horgászni? 
— Tíz kilométerre van a Duna, harmincra a Tisza. S van még a Duna-Tisza csatorna. 
— Melyik folyót szereted jobban? 
— A Tisza kedvesebb és még elég tűrhető állapotban van. A Duna már nagyon 

szennyezett. 
— A többiek mind feladták a polgári foglalkozásukat. Te most is 

munkaviszonyban vagy. 
— Otthont akarok teremteni és tartani akarom a társadalombiztosítást. De voltam már 

hosszú fizetés nélküli szabadságon, amikor egyeztethetetlen volt a két munka. 
— Most visszamentél dolgozni. Ha újabb turné jön, éjszakákon át lemezfelvétel, 

hogyan oldod meg? 
— Valahogy mindenre fogok találni időt, vagy újabb szabadságot kérek. 
— Mire vágysz most az életben? 
— Tovább csinálni sikeresen azt, amit eddig. Minden maradjon így, ne legyen rosszabb. 
— És a magánéletedben? 
— Minél többet pihenni. 

A beszélgetés után Attila nehéz problémák elé került. A munkahelyén, ha tartani 
akarja, ragaszkodnak a teljes helytálláshoz, úgy néz ki, hogy nem számíthat rendkívüli, 
fizetés nélküli szabadságokra. A zenekarban ezért más foglalja el a helyét. De nem válik 
meg a barátaitól: a nagyobb szerepléseken továbbra is fellép. 

A Budapest Sportcsarnokba - mint szó esett róla — erősítéssel érkezett a 3+2 együttes. 
Ami alatt most nem az elektroakusztikai berendezést kell érteni, hanem két alkalmi 
közreműködőt. A koncert eleve nem 3+2, hanem 3+3 taggal kezdődött: két billentyűs 
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hangszerrel. S a vendégjátékos nem akármilyen muzsikus volt . . . 
Ügy ismerkedtek meg vele, hogy a második lemezen szerettek volna megszólaltatni 

néhány színező elektromos effektust, ahhoz hangszert kerestek. Valaki azt mondta, van 
egy operaházi klarinétművész, aki ifjúként rock zenekarban is játszott, annak a szintetizá-
tora alkalmas lehetne, jó pénzért talán kölcsön adja. Kölcsön adta - és nem kért érte 
pénzt. Sőt, bement velük a stúdióba és amikor egyikük megjegyezte, hogy némelyik 
szám hangulatából hiányzik az öreg falusi klarinétos, Lajcsi bácsi szólama, a művész 
nevetve kinyitotta a táskáját, elővette azt a hangszert, amelyen Mozartot és Bartókot 
szokott játszani és azt mondta: „Ezen ne múljék . . ." 

Hol tudnék vele beszélni? Próbáljam a szülőfalujában keresni, minden ráérő idejében 
ott van. 

Feketic — Bácsfeketehegy — pontosan félúton fekszik Subotica (Szabadka) és Novi 
Sad (Újvidék) között, mindkettőtől 50 kilométerre. Ott született 1952. december 9-én 
Burai Károly az újvidéki opera szimfonikus zenekarának művész-tanár diplomás 
szólóklari-nétosa. Az embernek az az érzése, hogy bármit kérdezhetnek tőle, csak nevetve 
tud válaszolni. 

— Miről híres ez a Feketic? 
— Először is arról, hogy az én falum. De van egy nagyon jól dolgozó cipőgyára is, 

exportál a világ minden igényes tájára. Talán még Magyarországra is. 
— S gondolom, van zeneiskolája. 
— Az nincs. Mégis egész sor komoly zenész került el innen. Például operánk 

elsőhegedűse, Gutvay Ádám, akinek az édesapja neves hangszerkészítő mester. Izsák 
Károly a mélyhegedűsök szólamvezetője is feketici, akárcsak a kiváló szoprán, Katái 
Ilonka. 

— Mekkora település ez? 
— Talán öt-hatezer lélek. 
— Hogyan lett a feketici gyerekekből ennyi klasszikus zeneművész? 
— Itt Bácskában, Bánátban mulatós nép élt, erősek a nótás hagyományok. Minden 

falunak megvolt a maga egy vagy több zenekara. Az én édesapám is amatőr muzsikus 
volt, több hangszeren játszott. Trombitásként kezdte, majd szaxofonozott, végül a 
tambura lett a fő hangszere. Híres nótafa volt! A környék összes 
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nótáját tudta. Mikor a Bugyi fiúkat, meg az ő lakodalmas rockjukat megismertem, 
eszembe jutott, mennyi lakodalomban muzsikált az én apám környékszerte híres, ma is 
meglévő zenekarával. 

— Ha itt nem volt zeneiskola . . . 
— Én Szabadkán kezdtem a tanulmányaimat. A szakközépiskolát Újvidéken végeztem, 

a diplomámat Belgrádban szereztem. 
— Tanárit, vagy művészit? 
— Mindkettőt. Négy év tanárképző után külön két év volt a művészképző. 
— Az álom a szólista karrier volt? 
— A szólista karrier mindenkinek — kisebb országok fiainak különösen - csak álom 

ezeken a hangszereken. Itt van a mi velem egyidős Konrádunk, Párizsban végzett, kiváló 
művész, de még nem jött be neki egyetlen szólólemez. A legjobbak is zenekarban keresik 
meg a kenyerük javát. Olyan klarinétművész, aki a klasz-szikus műfajokban kizárólag 
szólózásból él, alig akad néhány a világon. 

— Milyen egzisztenciát nyújt az újvidéki opera szólóklarinétos státusa? 
— Biztosított egzisztenciát. Nem valami nagy jövedelmet, de meg tudok élni belőle a 

családommal. 
— Hogyan nyerted el ezt a státust? 
— Úgy, hogy meghirdették. £n éppen befejeztem a zeneakadémiát, jelentkeztem és 

1978 április 1-én felvettek. 
— Mekkora elfoglaltság? 
— Operákat, baletteket, operetteket játszunk, s egyben mi vagyunk a Vajdaság 

központi szimfonikus zenekara. Ketten vagyunk a posztomon, a havi fizetésért 15 
szolgálatot — próbát, illetve szereplést - kell teljesítenem. 

— Vérbeli színházi muzsikus vagy? 
— A szimfonikus koncertzenétjobban szeretem. 
— Azon belül mit leginkább? 
— A barokkot. Már az egyetemen a legnagyobb, legmegnyugtatóbb élvezetet jelentette, 

amikor a fúgáktól a h-moll miséig végigvettük Bachot. Abban viszont, hogy a klarinét 
életcélommá lett, a döntő ösztönzést Mozart hozta, amikor megismertem a klari-
nétversenyét. 

— Az még az ő zseniális életművén belül is a legmélyebb, leg- 
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érettebb alkotások egyike. Csak a halála évében készült el vele . . . A modern 
szerzőkkel hogy vagy? 

- Bartók operáját, A kékszakállú herceg várát választottam diplomamunkámnak. Ez 
talán mutatja, hogy fiatal éveimben milyen lázasan kutattam a modern zenét. Az ember 
aztán, ahogy érik, csak visszatér a jó öreg klasszikusokhoz. Azért az élvezetért, amit ők 
nyújtottak az életemben, meg az újvidéki rádióban készített kamarazenei felvételeimért 
- megérte évtizedeken át tanulni. S megéri tovább is, egy egész életen át. 

- Félek, hogy ezek után az amúgy is háborgók valóságos szentségtörésnek fogják 
érezni beszélgetésünk kikerülhetetlen fordulatát: hogy jön a csizma az asztalra?!, 
hogy jön ehhez a kultúrához és művészi múlthoz-jelenhez a 3+2? 

- Volt egy bölcs tanárom, aki - mikor bevallottam, hogy a tanulás mellett rockerek 
bandájába álltam, mert hajtott az ifjú indulat és jól jött a pénz — azt mondta: 
„Mindenkivel muzsikálj! Ha jobb, tanulj tőle — ha rosszabb, tanítsd!" Mikor a Bugyi 
fiúk kölcsön kérték a hangszeremet, bementem a lemezfelvételükre, hogy lássam mit 
csinálnak vele. Az ilyen rögtönzött felvételeknél bizony sokszor meg kell állni, 
javítani a hibákat és változtatni azon, ami nem elég jól szól. Ők is el-
elbizonytalanodtak néhányszor, s akkor óvatosan közbeszóltam, tanácsoltam valamilyen 
megoldást. Amikor pedig jó hangulat keveredett, ingerem támadt és be-bejátszottam 
nekik néhány taktust. Csupa véletlen volt: véletlenül szükségük volt egy szintetizátorra, 
nekem véletlenül volt, véletlenül hozzám küldték őket, véletlenül ráértem és bementem a 
felvételükre, véletlenül nálam volt a klarinétom, véletlenül olyan emberek, akik 
nemhogy hiún elutasították volna a segítségemet, de még meg is köszönték. Az is 
véletlen, hogy nekem gyerekkori emlékeim voltak: apámmal kisfiúként többször 
játszottam falusi lakodalmakban, felidéződött a hangulatuk és előjöttek fülembe a régi 
magyar nóták: „Kicsiny falum" — hányszor kérték mindenütt. 

- Nem merült fel benned, hogy mindezt a te közegedben giccsként elítélik, a 
zenekultúra prostituálásának tartják? 

- Éppen a kulturált gondolkodásnak kellene már eljutnia annak belátásához, hogy a 
zene nem egyféle szerepet tölt be az életünkben. Ahogy az irodalomban sem csak 
bonyolult filozófiai alkotá- 
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sokra, intellektuális magasröptűségekre van igény és szükség — igenis szükség! —, 
hanem tan- és mesekönyvekre, könnyű elbeszélésekre, uram bocsa' krimikre is. Amikor én 
szakközépiskolásként két-három órára letettem a klarinétot és leültem a rock banda 
billentyűs hangszerei mellé, akkor nem Bach és Mozart helyett harsogtattam a ritmikus 
akkordokat, hanem a többi tizenévessel közös indulataimnak engedtem szabad utat. 
Micsoda korlátolt gondolkodás, amelyik azt hiszi, hogy azok az egyszerű, nyugodt 
érzelmességek, amiket — mint látjuk — annyian szeretnek a 3+2 zenéjében, ártanak a 
magasabb kultúrának? Ha nem szólaltatják meg őket, akkor nincsenek, vagy 
megsemmisülnek az emberekben azok a lenézett, felszínes érzelmek? Vagy ha Jani bácsi, 
Zsófi néni nem hallgathatja a 3+2 nosztalgiázását, akkor majd a hiányérzetük ráviszi őket, 
hogy dodekafon vonósnégyeseket hallgassanak? No, nem! Ha létezne olyan erő - de nem 
létezik! — amely megakadályozhatná a „primitív" indulatok megszólalását, akkor azok 
bennrekednének az emberekben és olyan tömeges lelki feszültséget teremtenének, ami csak 
az emberiség további pszichés korcsosodásához vezetne, s a mai tomboló agresszivitásnál 
ezerszer szörnyűbb magatartáskényszerekhez. 

— De akárhogy nézzük, ez a lakodalmas, vagy muskátlizene még a jóindulatú 
hozzáértők szerint is magán viseli a giccs jegyeit. Az pedig — olyan gondolkodók 
szerint is, amilyen Lukács, vagy Gramsci volt — hamis illúziókba vezeti az 
embereket és gyengíti elszántságukat, hogy megváltoztassák az életüket, 
környezetüket. 

— Ez igaz minden esetben, ha a rózsaszín illúziók a művészet helyébe akarnak 
tolakodni. De ahogy nem minden leírt mondat irodalom, ugyanúgy nem vonható minden 
zenei megszólalás sem a művészet kategóriájába. Ha egy ember pillanatnyi hangulatában 
hamiskásan valami slágert dúdolászik, azt (bár művészi ösztönök diktálják!) nem lehet a 
klasszikus, vagy a forradalmi művészet esztétikai mércéje alá vetni. Ha sokan együtt 
teszik ezt, mert nekik úgy esik jól, például a 3+2 valamelyik estjén, azt nem lehet a IX. 
szimfónia örömódájával, vagy akár csak az évezredes népi dallamokkal összevetni. Sok 
embert, köztük művelt értelmiségieket ismerek, akiknek az életében megfér mind a kettő. 
Egyáltalán nem zárják ki egymást, mert más életfunkciókhoz kötődnek, más a szerepük. 
Azt hiszem, ha az esztéták és kritikusok nemcsak elmélet- 

 

 

 
 

 

  
 
 

 

82. 
 



 

 
 
 
 
 

tel foglalkoznának, hanem legalább egy kicsit gyakorló muzsikusok is lennének, mindent 
sokkal világosabban értenének. Mert biztos, hogy nekik is vannak nemcsak fennkölt, 
hanem hétköznapi gondolataik is, nemcsak mély érzelmeik, hanem kis felszínes 
hangulataik is. Ilyen az élet. 

— Mégis, aki eljutottál a művészet magas szférájába, nem érzed méltatlannak, ha 
a tudásodat olykor puszta hangulatkeltésre pazarolod? 

— Te tényleg nem értettél meg, vagy csak cukkolsz? Hát ha elismert író lennék, akkor 
nem mondhatnám a feleségemnek, hogy „de szép vagy, ma szentem", hogy fáj a hasam, 
s hogy „nézd, de szép a rózsaszínű naplemente"? Vagy valamelyik gyerekkori feketici 
pajtásomnak, hogy „hogy ityeg a fityeg, komám"? A Zoliékkal én ilyen pajtási alapon 
zenélek. Világos? És nem esik le a korona a fejemről. 

— Mit szólnak hozzá operaházi kollégáid? 
— A kutyát sem érdekli, kivéve azokat, akiket irigységgel vert meg a jóistenük, s arra 

gondolva, hogy ez nekem mellesleg jó bevétel lehet — sajogni kezd a szívük. 
— És a feleséged mit szól? Elvégre ő egy művészhez ment férjhez, akit lassan 

többen hallgatnak a könnyű múzsák birodalmában, mint az operaházban. 
— A feleségem szereti a zenét és szívesen jön velem a 3+2 kirándulásaira. 
— Mivel foglalkozik? 
— Emberekkel és politikával. Tanárképzőt végzett és újságíró. Most a Szövetség 

tartományi központjában a sajtóügyek referense. 
— Magyar ajkú? 
— Magyar. 
— A ti lakodalmatok milyen volt? 
— Népes, nagy mulatság. Ahogy erre szokás. Több mint négyszáz vendég volt. S aki 

Feketicen zenésznek tartja magát, az itt muzsikált. A tűzoltók otthonában kezdtük, majd 
- sajnos, az ömlő eső miatt zene nélkül — átvonultunk reggel a szülői házhoz. Ott aztán 
szólt újra kint is, bent is. Annyira, hogy fogadkozásom ellenére, én is beszálltam a 
hangulat megfelelő fokán. 

— Ritka ember, aki a saját lakodalmán muzsikál . . .  De mi volt a menü? Azt is a 
szokások, a hagyományok szabják meg? 
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— Ebben a református faluban csigaleves a kötelező divat. Est 
ebédre három-négy üstben fő a rengeteg tyúkhús, a levükben meg 
a rengeteg csigatészta. Ahány család meg van híva, mind hoz egy 
pár tyúkot, kakast, ha nem éppen egy tucatra valót. Utána pörköl 
teket esznek marhából, disznóból, birkából, ki mit szeret, meg a 
levesben puhult tyúkokat kisütve. A zúzákból, lábakból, májakból, 
borsos, rizses kása készül, jól csúszik rá a bor. Torta is akad daga- 
dásig. Hajnaltájt felmelegítik azt a híres csigalevest és van rá sült 
hús, töltve vagy anélkül, gusztus szerint. Sajnos, mostanában az 
emberek sok dolga miatt másnap délelőtt a lakodalom többnyire 
véget ér. Azelőtt eltartott két-három napig. , 
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— A családi életben mit kívánsz, mik a megvalósulásra váró álmaid? 
— Kicsivel nagyobb lakás, a négy ócska helyett, két rendes kocsi, jó 

hangszerek . . .  A gyerekemet a lehető legjobban taníttathassam, ha kell 
külföldre küldhessem. Mert holnap már sokat kell tudnia annak, aki boldogulni 
akar. 

— És a zenében? 
— Szeretnék saját klasszikus szólólemezt készíteni, sok jó zenészszel 

muzsikálni, minden műfajban, vagyis mindenevő maradni, de minél inkább 
magamat kifejezni, önálló stílust kialakítani valamiben. És elérni, hogy ne a 
pénz diktálja a muzsikát. 
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ő ennek a históriának a kulcsfigurája! 
Nélküle nem született volna meg a lakodalmas rock. 
Túri Lajos 65 éves falusi zenész beállt az elektromos gitárok, dobok, szintetizátorok 

megszólaltatói közé, hogy megtanítsa őket a dalokra, melyek a század eleje óta 
meggyökeresedtek Ürmény-háza és a többi vajdasági magyar község lakodalmaiban és 
egyéb mulatságain. 

Hagyományt adott át. 
Az évezredes dallamörökség ápolóinak szemében korcsosult hagyományt. A zene 

klasszikusait (szerény eredménnyel) közkinccsé tenni akarók szemében selejtes, giccses 
hagyományt. De tudomásul kell venni: akkor is hagyományt. Valóságosat és főleg élőt. 
Tudomásul kell venni, hogy amit a tudományos kutatók keresnek és itt-ott még találnak, arra 
az emberek már falun is legfeljebb csak emlékeznek. Ez viszont 60-80 esztendő óta él a 
bácskai, bánáti falvakban. 

— A fiúk azt mondják, Lajcsi bácsival kezdődött a lakodalmas nótáknak ez a nagy divatja. 
- Való, hogy a Bugyi társakkal kezdődött, s úgy jött a helyzetem, hogy hozzájuk 

csatlakoztam. Korábban ők már muzsikáltak a kocsmában, szépen zenéltek, nekem igen 
tetszett, csak az még nem ez volt. De szívesen beálltam közéjük. Az apjuk komám . . . 

(Ma már nem mindenki tudja, mi az igazából, hogy koma. Kérdeztem idősebbeket, akik 
azt felelték: férfirokon, sógor, vagy jó-barát. A fiatalok pajtást, havert értenek alatta. A 
Bugyi testvérek édesapja pontosan megmagyarázta: 

- Hogy hívták azt a komikust Magyarországon . . . ? Az, az . . . a Latabár! Mikor itt 
volt, kérdéseket tettek föl neki. Már vagy huszonnyolcnak válaszolt, akkor azt mondja, ki 
tudna még valamit kérdezni tőle? Mondtam, volna nekem egy kérdésem: Van nekem itt 
három rendes komám és három nem rendes komám — fejtse meg, hogyan lehet ez. Ment 
jobbra, ment balra, de nem bírta kitalálni. A végin odajött, hogy most már mondjam meg 
neki én. Jól van, megmondom, de valamiért. Meg is egyeztünk egy italban. Akkor 
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rámutattam a mellettem ülőre: nézze, ez rendes komám, aki keresztelte a fiamat. Aztán odébb 
mutattam: ez a bérmakomám, ez nem rendes. És sorra megmutattam neki, hogy ott van 
mind a három keresztkomám és mind a három bérmakomám . . .) 

* * * 

 

— Lajcsi bácsi, nem volt baj a nagy korkülönbség mikor a Bugyi társak közé állt? 
— A nagyfiamtól csak egy év van köztük . . .  de a zenének az nem fáj. 
— Mikor tetszett kezdeni a zenélést? Kisgyerek korában? 
— Tizennyolc évesen vettem fel a hangszert. 
— Mit jelentett ez az életében? A klarinét? 
— Az nekem nagyon kedves hangszerem pelyhes koromtúl fogva. De a szüleim, míg 

kisgyerek voltam, nem akartak hallani a zenélésről. 
— Mik voltak a szülei? 
— Hát, nem milliomosok. Ámbár a mai helyzetben már milliót is nagyon könnyen lehet 

csinálni, de annak idején 15 dinárért egész nap kaszált az ember. Képzelje az milyen volt. 
Az én apám nagy családdal volt és más tarlóján kerestük meg a kenyeret, csakúgy, ahogy e 
fiúk öregapjáék is. Részért szántottunk-vetettünk, jó időkben feléért, de volt, hogy négy 
sáncot ki kellett szántani, hogy egy legyen minekünk. Nem sok tellett pihenésre. 

— Talán azért nem akarták a szülei, hogy még zenéljen is. 
— De csak jött egy komám, hogy összevesztek a tamburazene-karban, otthagyta őket a 

bőgős meg a klarinétos, nem mennék-e bőgősnek? Volt egy öreg prímás, ahhoz vitt a 
komám, az aszondja, a bőgőssel már kibékültünk, klarinétos kellene. Mondtam, annak én nem 
tudok menni, nem tudom én azt megtanulni. Meg bízvást apám se enged. Majd én beszélek 
apáddal, s megtanulod te azt. Valóban jött velem hazafelé, be az apámhoz: hallom, van a 
gyereknek kedve muzsikásnak. Adjad, csinálok belőle jó klarinétost. S mit tesz valóban, apám 
kötélnek állt. Én úgy képzeltem, úgyse enged, de ő csak: hadd menjen. A prímásunk szerzett 
egy embertől klarinétot próbára, aszondta az az ember, ő megtanít. Nem a kottára, csak 
hangból. Jártam hozzá két hétig, tanultam a fúvást, meg a billentyűket, 
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s akkor jött az öreg prímás megtanítani a nótákat. Kiabálta a hangokat és kijött a nóta. 
— Attól kezdve mindig ugyanabban a zenekarban tetszett játszani? 
— Épp' mert ilyen könnyen ment, szerettem volna én mindenfélét, csak akkor volt 

nálunk az összeomlás. De még előbb a háború elején kezdtük a levente zenekart, van is 
róla fénykép, majd megmutatom. Az kedvence lett a falunak. Az, meg a futball. Mert 
futballoztunk is az Ürményházi Testedző Gárdában 43-ig, míg be nem jöttek az oroszok 
és akkor mi még elmentünk a háborúba. Amikor a németek voltak itt, otthon nem 
szabadott muzsikálni, de a kocsmában, ott lehetett, csak táncot nem. 

— A régi zenekarral sok lagziban működtek? 
— Nem lehet azt összeszámlálni. Négy évig tartott nekünk a háború, akkor nem 

nősült senki. Mikor hazajöttek az emberek, volt olyan hét, hogy csak pénteken nem 
muzsikáltunk, annyi lagzi volt. 

— Pénteken miért nem? 
— Böjtnap. Különben . . . Nemcsak Ürményházán, hanem ahol csak magyarság volt itt 

a környékben, mindenütt játszottunk. Nem győztük. Akkor muzsikált a Kálmán bácsi, a 
Gyuszi, a Barsi, az apja is még . . .  Itt mindig volt két-három zenekar. 

— Most hány lagzi van egy évben? 
— Néha egy se. 
— Hányan laknak a faluban? 
— 1600 körül. 
— Ezen a környéken mindenütt magyar szokás szerint mennek a dolgok? 
— Északon mind magyarlakta van, de keveredés is. Van itt Ürményházánál egy kis 

magyar rész, Székelykeve a neve . . . Van egy harmadfokú unokatestvérem, annak van két 
lánya. Ö is magyar, a felesége is észak-bácskai magyar, de már egyik lányuk se tud 
magyarul beszélni. Kiment hozzájuk az iskolaigazgató, aki szerb nyelvű, s ő könyörgött 
nekik, hogy írassák a lányokat magyar tagozatra. De hogy ők otthon szerbül beszélnek, s 
nem akarják, hogy a gyerekek magyarul tanuljanak. 

— Magyar lakodalom, most már sokaktól hallom, mégis van elég. Mikor tetszett elkezdeni 
a Zoliékkal járni őket. 
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— ők elég ideig csak táncra játszottak a fiataloknak. Előbb a népi zene volt jobbára a kocsmában, 
de az emberek arra nem indultak táncra, akár tangót, valcert, vagy csárdást játszottunk, tánc nem 
volt. Mikor ők kezdtek zenélni, egyszeribe tömve lett a kocsma, s mihelyt megpendült a muzsika, 
mentek táncolni. Egyszer hívták őket lakodalomba, ahol kellenek a régi nóták és hozzájuk 
csatlakoztam. Megtetszett mindenkinek ahogy dolgoztunk, híre ment, hogy nagyon szépen zenélünk. 
Egyik lagzi követte a másikat. Nekem nagy ismeretségem volt itt a környékbeli magyarságnál, s 
egyre mentünk tovább. Temerinbe mikor elmentünk a vadászbálba, nem is tudom hogy keveredtünk 
mi arra a vadászvacsorára, ott nem győztek vállalni bennünket. Csodálkoztak, hogy egyszerű emberek 
hogy nyomják a zenét. 

— Könnyen össze tudtak hangolódni? ők az elektromos rock hangszereikkel tudtak 
alkalmazkodni? 

— Kis idő tellett és nem létezett olyan nóta, amit mi ne tudtunk volna. Én előálltam, ők meg 
kísértek. A Gyula bele-belecifrázott, de én főleg a Zolit figyeltem: szépen dolgozott, ahogyan a 
zeneiskolában tanulta. Olyan szép hangokat befogott a kíséretbe, s mindjárt kontrára is! Engem igen 
megbecsültek, hogy volt valaki, aki tudja az öreg nótákat. Mert az a roppant baj, nálunk, ha egy 
zenekar összeáll, nincs közte öreg. Kérdeztek egyiktől egy nótát, hogy: „Már én mikor tizenhat éves 
voltam, már én akkor házasodni akartam", de az atyaistennek nem tudták eljátszani, így van ez, 
mikor ezeket a nótákat kérik, hát honnan játssza el, ha nem tudja. Mi meg esküvőről, 
menyasszonytáncból a szülői házig a menetben, ha a vőfélyek mondták, mit kérnek, én már nyomtam 
is. Mindegy volt, hogy milyen mollban - a fiúk kérdezték, Lajcsi bácsi, honnan kapcsol ilyen hamar -
, azon nyomban kellett dikicselni. 

— Hány nap, hány éjszaka tudna úgy dalolni, játszani, hogy nem ismétel nótát? 
— Azt így nem lehet kipróbálni. A nóta csak akkor jön az ember eszibe, ha vagyunk többen, az 

egyik mondja ezt, a másik amazt, s akkor megy vég nélkül. 
— A fiatalok ezt már nem tudják eltanulni. 
— Hol tanulnák? Nekik a tánc a lényeg. Van, hogy az öregháznál összejönnek és kezdenek nótázni, 

de az egyik ezt nem hallotta még, a másik azt se hallotta. Hát hol hallottad volna, mikor a táncda- 
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lókba vagy szerelmes! Mi már a táncból nem sokat élvezünk, hiába jön össze a 
hasdörzsölés, nekünk már . . . 

— A Bugyi testvérek szívesen tanultak Lajcsi bácsitól. Meg is becsülték érte? 
— Nekem úgy voltak ezek a gyerekek, mintha a tenyerükön vittek volna. Egy rossz 

szót se tudok rájuk mondani. Hogy becsaptak volna, csak egy párával is, olyan nem 
létezett. Nagyon szeretem őket, nemcsak azért, mert komák vagyunk. Amikor én 
elváltam a másik zenekaromtól, mert kidobtak . . . 

— Miért? 
— Mert eljöttem egy-kétszer segíteni nekik. Az nekem nem volt ám mindegy, mert 

valamikor én vezettem azt a zenekart. S ezt, hogy kidobjanak el nem tudtam volna 
képzelni, talán úgy volt, hogy majd' könnyeztem is. A Zoli fiú akkor azt mondta: Lajcsi 
bátyám, ne aggódjon maga, itt marad velünk míg csak muzsikálni akar. Attól én olyan 
örömet kaptam, meg kurázsit, hogy láthatta, aki velem ki akart tolni . . . Ezek meg 
felkaroltak, megmutattuk . . . Elindultunk a lakodalmakba és mink lettünk mingyárt 
előnyben. Őket meg csak ritkán hívták, ha két lakodalom volt egyszerre a faluban. 
Mindenütt bennünket akartak, ezt a jó kis muzsikánkat, mi meg ütöttük a vasat, amíg ki 
nem hűlt. Fél Bácskát összejártuk lakodalmakkor. 

— Tetszett velük koncerteken is játszani? 
— Koncertet azt nem adtam velük, de a lakodalmat igen szerettem csinálni. Szeretném 

ma is. de észreveszem, hogy már nincs értelme kínlódjak vele. Kifáradok, ha sokáig kell 
állni. Pedig velük igen jól lehetett. És úgy tartottak, mint a saját édesapjukat. Tán akkor 
se mondták volna álljak odébb, ha megsértem őket . . . Elmentünk a Hotel Parkba. Nem 
is tudtam, hova vezetnek ezek engem. Hát létezik ez? Vén szamár fejjel megyek a Hotel 
Parkba? Ezeket nem lehet elfelejteni, olyan szép dolog, amit velem tettek. Ki nem tudom 
mondani, akármennyit beszéljek is, nincs nekem akkora szókincsem. 

— Tetszett volna gondolni, hogy ilyen híresek lesznek? 
— Azt nem gondoltam. Tudtam, hogyan haladnak előre, de hogy ilyen nagy eredményt 

elérjenek, még véletlen se gondoltam. Ilyen itt még soha nem volt. 
— Mi lehet a titka, hogy így befutottak? 
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— Vélem, hogy összetartottak, folyton tanultak, gyakoroltak meg a jó fülhallás is . . .  
— Megvannak a lemezeik, kazettáik? 
— Nincs egy se, mert hogy nincs lejátszó . . . 

Míg Lajcsi bácsi lakodalmakban fáradt lábai kísérnek a kiskapuhoz, nézem a lépteit: 
megyünk kifelé a hagyományokból. A folklórt próbáljuk eleveníteni, tudatosan 
szellemünkbe plántálni, ámde a traktordübörgéses, olajkutas, hangszóróerdős faluban már 
csak kis rezervátumnyi, emlékkertnyi termőföld, hajut számára. Ennek a másik felvegyült 
hagyománynak aligha kerítünk ilyet. 

Mondják, hogy a természet romlásához, a földi légkör változásaihoz hozzá-hozzáidomul, 
-edződik a szívós emberi sejtszervezet. Nem is olyan lassan, akár néhány generáció alatt. 

Félő, hogy a lélek nemcsak sérülékenyebb, de konokabb is . . .  
 
 

Lajcsi bácsi ..kedvence" . . . 
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Mile Milojevic a Temerini Rádió igazgatója és Varga József, kultúrházigazgató a 
lemezekkel 
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A giccsvita 
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A jugoszláviai Vajdaság kétnyelvű — szerb és magyar — hivatásos kulturális intézményei: 

a nagy távolságra sugárzó (Magyarországon jól vehető) rádió és televízió, színház, opera, 
a koncertezés, könyves lemezkiadás, a felsőoktatás és a sajtó bázisszervezetei Újvidéken 
működnek. A közművelődés ezzel szemben nagymértékben decentralizált. A városi és 
községi művelődési központok teljes önállóságot élveznek, szabadon alakítják ki 
tevékenységi körüket és helyi programjaikat, beleértve a számos helyi rádió adásait, az 
iskolán kívüli népművelést, a művészi és szórakoztató eseményeket. 

A 22—23 ezer lakosú nagyközség, Temerin szellemi központja a Pap Pál Népegyetem. 
Elég széles kisugárzású rádióját mintegy 200 ezren, köztük dél-magyarországiak is 
hallgatják. Művelődési központja színházi és filmelőadásokat szervez, kiállításokat és 
hangversenyeket rendez, s az állami iskolákon kívül kézben tart minden szellemi 
tevékenységet, igyekszik kielégíteni minden művelődési és szórakozási igényt. 

Varga József, a művelődési központ vezetője hamar felfigyelt az Ürményházáról 
Temerinbe telepedett 3+2 gyorsan terjedő népszerűségére. Bíztatására felvételt készítettek 
néhány legsikerültebb műsorszámukról és bejátszották a rádióhallgatóknak. A reagálás 
gyors és meglepő volt. A kívánságműsorokba tömegesen adtak fel fizetett rendeléseket a 
számaikra, a rádióhoz érkező levelek megszaporodtak a felőlük tudakozókkal. 

- Kétszeresen érdekelt, hogy ez a jelenség nemcsak a szórakozási igényekkel, hanem a 
helyi lakodalmas szokásokkal is összefüggésben volt és objektív jelzéseket tartalmazott a 
hullámzó közízlés váratlan alakulásáról. Hogy további próbára tegyük, beküldtem a 
felvételekből az újvidéki rádiónak is, ahol ottani volt kollégám, Gyantár Józsi bácsi — 
nem kis ellenkezést leküzdve —,beszerkesztett egy-két számot a közkedvelt reggeli 
műsorokba. És jöttek a visszajelzések nemcsak egész Vojvodinából, hanem magyar és 
román területről is. Ekkor vetettem fel Zoliéknak, hogy meg kellene próbálkozni a 
lemezgyáraknál. Azok mereven elzárkóztak. A gondolat azonban befészkelődött a fiúkba, 
s engem sem hagyott nyugodni. Megbeszéltük, hogy saját költségükön megcsinálnak 
Szabadkán egy jobb minőségű felvételt, méghozzá egy teljes lemezre való anyagot Lengyel 
Gabi privát stúdiójában. Azzal elölről kezdtük a kilincselést. Sem az újvidéki rádiónál, 
sem a PGP-kiadónál nem jártunk 

 

 

 

 

 

 

 

96. 

 



 

 
 
 
 

 
eredménnyel. Végül a Jugotonnál - hosszas alkudozás után - azt mondták, ha legalább 
ötezer előfizetést szerzünk, akkor vállalják a sokszorosítást és terjesztést. 

- Azt akarták, hogy ti házaljatok előre ötezer vásárlónál? 
- Az úgy nem ment volna. Viszont beültünk Zolival az autóba és felkerestük a lemezt, 

kazettát árusító boltokat. Mentünk városról városra, faluról falura. Zentán rendeltek 200 
lemezt + 400 kazettát. Adán 200 + 600, Bácskatopolyán 500 + 1000 került a 
megrendelőlistára. Ekkor odaértünk a szabadkai Jugoton üzletbe, s kérdeztem a vezetőt, 
hallottak-e náluk a 3+2 együttesről. Hogyne, hamarosan megjelenik a lemezük. Majd 
hanyatt estünk. Honnan 

 

Fogynak a kazetták 
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veszi ilyen biztosra, hisz éppen abban járunk, hogy összekunyerál-junk annyi 
megrendelést, amennyivel kierőszakolható lenne, hogy kiadják. Miért, nincs 
szerződésük? Nincs — feleltünk, amire ő esett majdnem hanyatt. Ne menjenek sehová . . . 
Felhívta a zágrábi igazgatót: hogy képzelik, hogy ezt az üzletet kihagyjuk? Milyen 
üzletet? A 3+2-t. Mindenki az ő felvételeiket keresi. Csak nekem kell tízezer kazetta, de 
azonnal. .. 

- Blöffölt az az ember? 
— Pontosan tájékozott volt. A rádióktól mindent megtudott és valóban jártak be a 

boltba, keresték a 3+2 lemezeit. Elvittük hát Zágrábba a felvételt, s amikor zsebben volt a 
szerződés, készítettem és szétküldtem egy körlevelet az egész Vajdaságba. 

 

Kedves Barátaink, 

örömmel jelentjük, hogy a népszerű temerini ,,3+2" együttes hanglemeze 
HALVÁNY ŐSZI ROZSA 
címmel február hónap folyamán megjelenik, mely iránt máris nagy érdeklődés 
nyilvánul meg. Tekintettel, hogy az önök környezetében, városában is nép-
szerűek az együttes által lemezre vett dalok (Halvány őszi rózsa, Kicsiny falum, 
Egy asszony miatt, Sárgul már, Én édes Katinkám, stb.) és hogy már sokan meg-
bizonyosodtak árról, hogy a f,3+2" együttes rendkívül jó hángiífatGí tud 
teremteni mind á hangversenytermekben, mind pedig a vendéglátóipart létesít-
ményekben megrendezésre kerülő táncmulatságokon, szórakoztató estéken — 
szeretnénk Önöknél is bemutatkozni, 

Szerintünk legjobb lenne, ha a bemutatkozás formáját Önök választanak meg. 
Kérjük, minél előbb jelentkezzenek, hogy az idő-pontot és más részleteket 

megbeszélhessük . . . 
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— Jöttek a hívások. Már a lemez megjelenése előtt zsúfolásig teltek Szentalmás, 
Topolya, Feketics termei. Ahogy a jegyek fogytak, úgy kérték az ismétléseket: Topolyán 
és Feketicsen egymásután négy koncert volt. A Jugotonnak pedig sietnie kellett, mert a 
rádióból vették magnóra a számokat és sokszorosították. A bolhapiacon — vagy ahogy itt 
hívják: a lengyel piacon — a szokásosnál 5000 dinárral drágábban keltek el úgy, hogy 
sorba álltak értük. 

— Csak közbevetőleg: miért „lengyel" a bolhapiac? 
— A turisták kedvenc tartózkodási helye. Azt mondják, elsőnek a lengyelek fedezték 

fel a kalózkazettákat - a magyar feketepiac számára. Jöttek, tömegesen felvásárolták 
őket és már fordultak is vissza Szegedre, Budapestre velük. 

— Ez 1986 márciusában kezdődött. 
— És a hónap utolsó napján, húsvéthétfőn megjelent a rendes, jó minőségű lemez, meg 

a belőle sokszorosított kazetták. A Jugoton ilyen kis befektetéssel még nem adott ki 
semmit és ekkora bevételt nem aratott semmivel. 90 ezer dinárt költöttek és eddig 330 
ezer példányt adtak el. A második lemez, szerintem, az elsőnél is nagyobb pénzt hozott, 
bár valamivel kevesebb fogyott belőle. De az elsőt 750 dinárért kezdték árusítani, ma 
pedig egy 3+2 lemez több mint 2600 dinárba kerül. A többit az aranylemezig, 
platinalemezig. Aranymadárig már tudod a fiúktól. 

— Akik azt is elmondták, hogy mennyit fáradoztál, mi mindent tettél értük 
odáig. Mégis elváltatok, nem te szervezted tovább a koncertjeiket, a rengeteg 
vajdasági, majd magyarországi vendégszereplést. 

— Én a népegyetemen dolgozom, ahol nem foglalkozunk Teme-rinen kívüli 
szervezéssel, nincs is olyan apparátusunk. Privát jogosítványom sem volt arra, hogy 
mellékesen ilyesmivel pénzt keressek. Találni kellett effélékbe tapasztalt intézményt, vagy 
menedzsert. A topolyai művelődési ház munkatársai akkor már sok ilyesmit csináltak, 
hoztak magyar együtteseket is a Vajdaságba - tehát velük kötöttek egy egyéves 
szerződést. 

— Nem sajnáltál kiszállni a bombasiker küszöbén? Nem lehetett volna legalizálni a 
menedzserkedésedet? Hiszen megcsináltad a legnehezebbet: a startot. 

— Biztosan lehetett volna próbálni valamit, de nekik sürgős volt a dolog. Kicsit sértett 
is, ahogy mindez lezajlott, de a haverság meg- 
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maradt. Amit csinálnak, az nekem szívügyem ma is és nem értek egyet a dühös 
kritizálókkal. 

— Milyen jövőt jósolsz a 3+2-nek? 
- Könnyebb a sikert elérni, mint megtartani. Sok mindent kell még kitalálniuk, 

újítaniuk zenében is, látványban is, ha a csúcson akarnak maradni. De nem lesz 
kérészéletű a 3+2! Jól csinálják a gyerekek, a személycserék jó muzsikusokkal 
erősítették a színvonalukat és az esélyeiket, jó időben is futottak be. Az utánzásukra 
gomba mód szaporodó együttesek között akad néhány jó, de ők az eredetiségükkel 
tartani tudják behozhatatlan előnyüket ebben a maguk teremtette műfajban. Tudok a 
tengerentúli meghívásaikról, tudom hogyan terjed külföldön a hírük. Már az első 
megszólaltatásaik után levelet kapott az újvidéki rádió az athéni magyar nagykövetségről, 
hogy játsszák át a számaikat egy szalagra és küldjék el nekik, mert a görög vendégek 
folyton reklamálják, hogy szeretnék hallgatni . . . 

Kovács Károly, az újvidéki rádió 37 éves zenei szerkesztője a 3+2 feltűnése óta 
fanatikusán küzd azért a zenei hullámért, amely a Vajdaságban az ő nyomukban 
kibontakozott, s úgy szülte az amatőr és félprofi bandákat, ahogy a Beatles megszólalása 
annak idején az egész földkerekségen meghonosította az elektromosgitár-együtteseket. 

— Húsz éve dolgozom a rádiónál. Már előbb rock zenész voltam. Mindenki, aki ebben a 
szakmában képtelen valamire jutni, átnyergel vagy kritikusnak, vagy műsorvezetőnek — 
ez történt velem is. Tizenhét éves koromban sorozatműsort indíthattam a rádióban 
„Muzikális vicinális" címen az 1963. és 1966. közötti beat felvételeket ismertettem. 
Azóta volt már vagy tíz hasonló sorozatom. 

- A Magyar Televízióban a 3+2 menedzsereként mutatott be Szilágyi. 
- Az élő adás volt, én eléggé idegesen kezdtem és mire felocsúdva kiigazíthattam 

volna, már - amire nem számítottam -, a Szilágyi rokonszenves könnyedsége tovább 
pörgette a beszélgetést. A lényeg: nem vagyok az együttes menedzsere. Egyszerűen 
jónak és fontosnak tartom, amit csinálnak és mellettük vagyok. 

— Ez miben nyilvánul meg? 
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—- Például abban, hogy amikor először bejátszottam a Sárgul már a kukoricaszárt, 
figyelmeztettek, többé ne forduljon elő, de természetesen csak azért is előfordult. Azóta 
nem melózhattam mostanáig. 

— Ez mikor volt? 
— Még a kezdet kezdetén. 
— A munkakönyved? 
— A rádiónál van. 
— Akkor ez fegyelmi volt. 
— Szóbeli. 
— Mit kifogásoltak? 
— Ehhez tudni kell, hogy a szerb folklórt,a hiteles népzene tisztaságát nálunk kivont 

karddal védik. Ami helyes. De az már nem, 
 

Kovács Károly (az Újvidéki Rádió szerkesztője) 
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hogy ezen a címen a népies műdalt olyan giccsnek minősítik, ami nem szólalhat meg 
rádióban, televízióban. S azt mondták, ha magyar vonatkozásban nem tartják magukat 
ugyanehhez, akkor nem tudnak küzdeni a délszláv giccs ellen sem. 

— Azóta rádióban is, tévében is rengetegszer megszólalt a 3+2. 
— Kialakult egy óriási vita, hiszen az ilyen korlátok nem tarthatók, ezt millió példából 

tudjuk. De aki elsőnek töri át azokat, az rendszerint pórul jár. 
— Az ilyesmi a folklórnak sem használ. 
— Ahhoz nem értek, én a rock and roll világából csöppentem ebbe az egészbe. Nem a 

népzene szempontjából néztem, hogy mi történik a 3+2 körül, hanem azt láttam, hogy az 
emberek ezért őrülnek meg, akkor pedig - az én műfajom könyörtelen törvényei szerint - 
ezt kell játszani. 

— A híred és eddigi beszélgetéseink szerint fanatikusán kiállsz ezért a zenéért és a 
terjedéséért. 

— Én nem vagyok fanatikus, csak ingerültté tesz az ostoba korlátoltság. 
— De a heves kiállásod e lakodalmas zenéért mégis csak furcsa egy rock- és heavy 

metál emlőkön nevelkedett zenésztől. 
— Mi az a heavy metál? Nézd meg: pár rím, szimpla zene és tömegőrület. Ebben a 

műfajban, ebben a világban csak egy dolog hiteles: amit a közönség elfogad. A mérce a 
tömegbázis. Ezt minden nagy figura tudja, vagy pontosan érzi. Itt van a kemény 
sztárbanda, az Uriah Heep. A gitárosuk meghallgatta a Szivárvány együttes lemezén azt, 
hogy „Kiskereki betyárcsárda" és fel akarják venni a saját lemezükre, mert úgy szól, 
mintha ők csinálták volna. Mindig boldog vagyok, ha valaki azt mondja, köp mindenféle 
stílusra, spekulációra. Az ilyen szentségek védelmezői a 3+2 megszólalására hisztérikus 
tiltakozásba kezdtek, de senki nem elemezte közülük komolyan, hogy mi ez a zene és 
mitől hat az emberekre. Azt mondták, a tömeg kritikátlanul elfogadja, mert a tömeg 
kultúrálatlan, buta, nem gondolkodik, csak lelkesedik. Ők kulturáltak, okosak, de ők sem 
gondolkodnak, csak dühöngenek. 

— Végül is, szerinted mi ez a zene, amit a Bugyi fiúk ilyen fantasztikusan 
befuttattak? Vagy — talán így pontosabb -, ami ilyen fantasztikusan befuttatta őket? 

— Dezső Jancsi barátommal beszélgettünk róla annak idején, s 
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azt mondtuk: muskátlizene. A muskátli a magyar falvak, a paraszti kertek 
legjellegzetesebb virága. Mindenütt megtalálható. Sokkal jellegzetesebb, mint akár a pipacs. 
Mielőtt leállítottak, akartam egy állandó műsort szerkeszteni, az lett volna a címe: 
„Muskátlis ablakok". 

— Ha most újból dolgozni fogsz, megcsinálod? 
— Megmondták, hogy milyen zenét sugározhatok: külföldi, főleg angolszász blokkokat. 

Magyart nem. 
— Ehhez a főnökeid már   csak tekintélyokból is ragaszkodnak. 
— De valószínűleg megcsinálom valamelyik helyi rádióban, Topolyán, vagy Szabadkán. 

És biztos, hogy az lesz a leghallgatottabb műsor. Ez a zene a helyi adók jóvoltából lett ilyen 
közkedvelt. 

— Nem játszik szerepet az újvidékiek döntésében, hogy valami nacionalizmust 
gyanítanak mögötte, amit kerülni akarnak? 

— Ez csak azért juthatott az eszedbe, mert ti egészen mást értetek nacionalizmuson, 
mint mi Jugoszláviában. Itt rengeteg nemzetiség él önálló tagköztársaságokban és 
tartományokban, s a problémáiknak semmi közük a magyarországi fogalmak szerinti 
nacionalizmushoz. Ennek a lakodalmas, vagy muskátlizenének meg végképp. Miféle 
„kisebbségi nacionalizmusra" vallana az, aminek Magyarországon, ahol nincs „kisebbségi 
érzés", ugyanolyan a fogadtatása, mint nálunk. Szerintem itt kizárólag a kultúrsznobokról 
van szó, akiket a rádiósok nem akarnak ingerelni. A komolyabb aggodalmaskodókkal 
pedig nem akarnak ilyen, kis ügyekben vitába szállni. 

— Akkor végül is miben látod e lakodalmi zene bődületes hatásának a titkát? 
— Hogy Magyarországon így bejött, abból látszik, hogy egy űrt, méghozzá nagy űrt 

talált, amit kitölthet. Mert a szórakoztató zene intézményei, amelyek sokáig acsarkodva 
ellenálltak az ifjúság „lázadó" zenéjének, az anyagi érdekek nyomására teljes fordulatot 
vettek, s ma már csak a fiatalok igényeit elégítik ki. Amit azon kívül, az idős és 
középkorú közönségnek nyújtanak, az már csak tessék-lássék valami és merő unalom. A 
magyar színtérről letűnt, elment Szécsi Pál, aztán elment Máthé Péter. Az ő zenéjük és 
egész jelenségük a középgenerációnak szólt. Óriási táboruk maradt kielégítetlenül. Ebbe 
az űrbe lépett a 3+2. Ha jól megnézed, a Zolinak még a fazonja is pontosan beleillik a 
Máthés képbe. 
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- És a fiatalok? ők miért élvezik a lakodalmast? 
- Nem lehet folyton úgy beszélni a fiatalokról, mintha csupa uniformizált agyú 

gyerek lenne. Sokfélék. Más az EDDA közönsége és más az R-GO közönsége. Vannak 
köztük, akik fanatikusán esküsznek egy bandára, egyfajta zenére, de a legtöbben nem 
szeretik a sovány, egyforma kosztot. Hányan hallgatnak klasszikus zenét, hallgatják a 
HOBO, vagy az EDDA zenéjét és ha úgy támad kedvük, hallgatják a Kombinét. Máthé 
Péternek is rengeteg fiatal rajongója volt. 

- És ha levonul ez a hullám? 
- Én eddig mindig jól éreztem és ítéltem meg öt-tíz évre előre, hogy ebben a 

szakmában mi várható. (Ebből voltak a bajaim is.) Most pontosan tudom, biztos vagyok 
benne, hogy ami a Bugyiékkal beindult, nem rövid lejáratú dolog. A középkorú 
közönség kitartó. A fiatalok pedig nem is képzelik, milyen hamar középkorúakká 
válnak. 

- Vagyis a rádiók és más intézmények, szervezetek ugyanúgy beadják majd a 
derekukat, mint a beat és a rock esetében? 

- A lemezgyárak, amelyeknél az anyagi érdekek közvetlenül hatnak, már megadták 
magukat. Az újvidéki rádióban eddig csak a Vámosi—Záray duó előadásában hallatszott 
sűrűn a Halvány őszi rózsa, rájuk tehát nem vonatkozik a giccstilalom. De most már 
egyre több lakodalmas bandát sugárzunk. 

- Vámosiék a 3+2 utánzóivá váltak? 
- Ahogy az egész újjászületésüket az itteni Boros házaspár utánzatának tartom. 
- Úgy látom azonban, hogy itt most hirtelen túltelítetté vált ez a lakodalmas 

piac. Egyesek szerint közel száz banda bukkant fel egymás után, s közülük pár 
hónap alatt 39-nek készült nagylemeze. Sokuknak — így mondják -, te voltál a 
felfedezője és befuttatója. 

- Foglalkozom azzal, amelyikben látok fantáziát. Nem egynek a lemezfelvételénél 
én voltam a producer. Úgy néz ki, hogy az év végéig még megjelenik vagy tíz újabb 
lemez. 

- Nem árt ez a piaci telítettség és túlkínálat a 3+2-nek? 
- A műfaj fejlődésének biztos, hogy használ a verseny. Egyelőre a Zoliék 

népszerűségét semmi sem veszélyezteti komolyan. Egyik banda lemeze sem kelt el 70 
ezernél több példányban, a legtöbb 
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10 és 30 ezer között mozog. A lemezgyáraknak már 3000 eladása is üzlet. Magának a 3+2-
nek pedig szintén csak használhat, ha komolyan fogja fel a versenyhelyzetet és nem ül a 
babérjain. Úgy is tudom, hogy most nagyon komolyan dolgoznak a harmadik lemezen. 
Majd kiderül, van-e olyan kapacitású zenész a Zoli (meg egy-két társa), hogy az általuk 
vágott úton nyomukba özönlő sáskahadnak utat mutasson. 

— Azt mondják, van itt együttes, amely náluk sokkal régebben felfedezte a 
lakodalmi hagyományok zenéjét. 

— A Hetes Fogat. Közel húsz éve készítettek egy lemezt, amelyen eredeti, hiteles 
népdalokat játszanak szaxofonokkal, bendzsóval. Ha Bugyiék zenéjét elkeresztelték 
lakodalmas rocknak, akkor az, amit a Hetes Fogat játszik: lakodalmas jazz. 

— Magyar folklór jazzes-countrys vegyes hangszerelésben? Ez azért nem azonos 
azzal, amit Pege Aladár népi dallamokra rögtönöz. No, és vették a lemezeiket? 

— Kapaszkodj meg, több mint 800 ezer példányt adtak el. 
— Akkor a 3+2 tulajdonképpen csak őket folytatta, utánozta? 
— A kettő ég és föld. Amit a 3+2 csinál: autentikus, eredeti. Mindenki, aki utánuk 

jött, csak őket utánozza. De el kell árulnom, hogy ebben a stílusban a legjobb bandát 
Magyarországon hallottam. Jazztalálkozón voltunk Szekszárdon, szörnyű unalmas volt, de 
másnap lementem a közeli kocsmába, ahol két négyzetméteren pázs-ban nyomta három 
cigány . . .  Ha azokat a srácokat ki tudnám hozni, a világ legnagyobb bizniszét csinálnám 
meg velük. 

— Miért nem mész el értük? 
— Kicsit elkésett ügy lenne. Most már csak a kibontakozott lakodalmas-muskátlis-

sógorizmusnak, a vajdasági eredetinek a lekoppintása lehetne. 
— A világ legnagyobb üzletéért én mégis elmennék Szekszárdra. 
— Nem vagyok tőkeerős vállalkozó. 
— Nincs egy árva lemezbutikod sem? 
— Nincs. Pedig amiről eddig beszéltünk, azt mind a magyarországi lemezbutikok 

hozták össze. 
— Ezt hogy kell érteni? 
— Magyarországon ez a műfaj nem születhetett meg, mert a népdal ott is védett 

szentség, a szakmai köztudatba pedig a Kodályapostolok az itteninél is mélyebben 
beoltották a népies műdalok 
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A Hetes Fogat 
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lenézését. Ott nincs olyan erős lakodalmi kultusz, amely mindezen áttörhetett volna a 
tömegek erejével. A nagy lakodalmi kultuszt őrző vajdasági magyarok viszont kevesen 
vannak ahhoz, hogy a lemezpiac révén ezt a robbanást előidézzék. 300 ezer magyar ajkú 
lakos 60-80 ezer családot jelent. Az nem mind zenehallgató, tehát magyar lemezből 
optimális körülmények között is legfeljebb 30 ezer mehet el. Ilyen kilátásokkal is 
megjelenhetett az első 3+2 lemez, hiszen alig volt rá befektetés, a tizedrésze is hasznot 
jelentett volna. És a rádióhallgatók jelzései, érdeklődései alapján megindult a 
feketeexport — a magyar lemezbutikokba. 

— Értelek és igazad van, mert az állami üzletek sohasem vállalták volna a 3+2 
árusítását, ha be nem indul a kereslet a maszekoknál. 

— Ebben játszottak aztán szerepet a lengyel turisták, akik a mai Európa nomádjai, 
vándorkereskedői. Elindulnak hazulról Magyarországon keresztül a Balkánra, hozzánk, 
sőt egész Isztambulig. És itt rászagoltak erre az üzletre. Azóta megvásárolnak minden új 
lemezt és kazettát, hazaviszik, sokszorosítják és viszik a magyar aluljárókba, 
pályaudvarokra. Az ügy szempontjából döntő, nagy tételeket pedig a butikokba. 

— Ezt jól kifigyelted és felmérted. 
— De még nincs vége! A folyamat azáltal szélesedik világméretűvé, hogy a 

Magyarországra hazalátogató, idegenbe szakadt honfitársak viszik e zeneárut az USA-ba, 
Kanadába, Ausztráliába . . . 

— ... és Nyugat-Európába. 
— Oda folyik tőlünk direktben is a feketefuvar. Ismerek egy újvidéki úriembert, 

berakott egy uszályba ezer kazettát, felküldte Regensburgig. Ö kocsival utánuk ment és 
Regensburgból átvitte a pakkot Münchenbe. Megtudakolta, melyik templomba járnak a 
kitelepült magyarok, ott mise után kinyitotta az autó csomagtartóját, bekapcsolta a 
magnót - és vették tőle a Halvány őszi rózsát, 25 márkáért, mint a cukrot. Ez a ti 
forintotokban közel egymilliós bevétel. 
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— De ebből a Bugyi fiúk egy fülért, egy párát sem látnak. 
— Egy párát sem. A legális eladásból amit kapnak, az ugyan a régi szegénységükhöz képest nem 

kevés, de nem is lehet belőle igazán meggazdagodni. 
— Mégis féltékeny gyűlölködés veszi őket körül a magyar szakma részéről. 
— Légy nyugodt, itthon is. De ez futtatta be őket. A pletyka és a csinnadrattás gyűlölség a 

legnagyobb reklám. Mindenki, aki le akarja járatni őket. csak a hírnevüket növeli. 

Annyi szinte valamennyi nyilatkozatból kiderült már, hogy a 3+2 lakodalmas zenéjének 
elterjedésében és gyors népszerűvé válásában indító szerepet töltött be, méghozzá igen hatásosan, 
Temerin helyi rádiója. Várták vagy sem, az adások készítői és irányítói ezzel magukra vették a vele 
járó felelősséget is, amelynek súlyát szemrehányó kritikák egész áradata jelzi. E felelősség nagy 
részét személy szerint és elsősorban az adót működtető Pap Pál Népegyetem igazgatójának kellett 
vállalnia. 

Mile Milojevic igazgató nemcsak hivatalból ismeri a temeriniek és környékbeliek 
gondolkodásmódját, ízlésvilágát, hagyományos szokásait és kulturális igényeit, de egyenesen azok 
közt nőtt fel. Élethivatásának választotta, hogy szülőfalujának szerb és magyarajkú lakói számára 
közvetítse a világ rohamosan szaporodó ismereteit, szükségleteikhez válogassa az információk 
áradatából a leginkább hasznosíthatókat; egyúttal fórumokat és eszközöket teremtsen önmaguk 
kifejezése, az együtt élők érintkezése, a községlakók közösséggé kovácsolódása számára. 

Amikor a vendéglői és lakodalmi mulatságokon kibontakozott a helyi fiatalemberek zenélésének 
hatása és igen erős vonzása, felismerte benne e törekvések, elsősorban is az egészséges lokálpatriotiz-
mus és a közösségi érzés erősítésének egy váratlan, új eszközét. 

— A Bugyi testvérek zenéje új hang volt a jugoszláviai magyarok környezetében.   Örök   probléma,   
hogy  a hagyományok helyről helyre, időről időre megmerevednek, különösen amikor nem tart-
hatnak már lépést a világnak, az életnek a mostanihoz hasonló, minden téren gyors és radikális 
változásaival. A falu életében csakis 
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így válthatta fel a régi, nemes veretű népdalt a népies és a városi műzene, még az olyan 
hagyományos rítusokban is, amilyenek az erre igen fontos szerepet betöltő lakodalmi 
szokások. 

— Gondolom, ezek a lakodalmak néha megmozgatják a falvak tekintélyes részét 
(kisebb településeken, amilyen például Ürmény-háza, akár az egész falut), s ha 
kihalnának, ha elsorvadnának, akkor nehéz lenne egyhamar találni helyettük 
olyasmit, ami ugyanúgy összehozná az embereket, pótolná a kieső, igen erős társas 
érintkezést. 

— Ezért fontos a hagyományok frissen tartása, ameddig csak lehet. Nos, a 3+2 
lakodalmas zenéje az új elektromos hangszerekkel felfrissítette a hagyományok élő, létező 
dallamvilágát. Hogy ezt az emberek mennyire felvillanyozónak érezték, azt mutatja a 
hatása: amióta megismerték, csak itt nálunk ezrek és ezrek várták, keresték az alkalmat, 
hogy lakodalmakon kívül is minél gyakrabban hallják. Nincs az az elvont művészi 
szempont, amely miatt ezt a hatást figyelmen kívül lehetne hagyni. Amikor megkaptuk az 
első, házilag készített felvételüket, azonnal és ismételten bejátszottuk rádiónk műsorába 
és a tömeges reagálás bizonyította, hogy jól ítéltük meg a temeriniek igényét. 

— Egyes fórumokon és lapokban később mégis élesen bírálták emiatt a 
rádiójukat. 

— Magam, az itteni elfoglaltságom mellett, tizenkét éve újság-íróskodom szerb nyelvű 
lapoknál, amelyek hasábjain vitába szálltam a bírálatokkal. Amikor például az újvidéki 
cégek kereken elutasították az együttes lemezének kiadását, de a zágrábi Jugoton végül vál-
lalta, meg kellett írnom a Dnevnik nevű, százezer példányos napilapban, hogy nem 
érthetünk egyet azzal, ha Zágráb közelebb van Temerinhez, mint Újvidék. Az is jellemző, 
hogy bár magyar nyelvű dalokról van szó, az újvidéki szerb Dnevnik - tőlem függetlenül 
is -több figyelmet szentelt az errefelé mindeddig páratlan méretű sikernek, mint az 
ugyancsak újvidéki Magyar Szó. Szerb lap méltányolta, hogy Jugoszláviában először 
sikerült eredményesen beindítani magyar nyelvű lemezek sorozatos kiadását. 

— Mint magánember, személy szerint is szereti ezt a zenét? 
— Kedvelem és szeretek együtt érezni azokkal, akik között felnőttem és élek. Talán 

nem baj, ha elmondom, hogy mi — azért, hogy összehozzuk egymással az embereket - 
gyakran rendezünk 
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táncos szórakozásokat, s bizony előfordult már néhányszor, hogy hajó  kedvem 
kerekedett, felmentem a zenekar mellé és énekeltem a dalaikat. 

— Volt magyar lakodalmakban? 
— Sokszor. Már csak azért is, mert szlovéniai feleségem félig szlovén, félig magyar. 
— A 3+2 játszik szerb lakodalmakban is? 
— Hallottam ilyenekről. Főleg, ahol a szertartás és a külsőségek ugyan szerb 

szokásokat követnek, de az egyik házasuló fél magyar. Ilyenkor az együttes, tudtommal, 
harmonikást és tamburást is visz magával. 

— Az elmondottakon kívül lát még valamit a 3+2 népszerűségében, aminek 
jelentősége lehet Temerin és a környék szempontjából? 

— Temerin régen az itt készített népi szandálokról volt híres. Utána felfigyeltek a 
bokszolok eredményeire, majd a jó női kézilabdacsapatunkra. A 3+2 elősegítheti, hogy 
akár a világ messzi tájain is megtudják, hogy van Európában egy jugoszláviai, köze-
lebbről szerbiai Vojvodina, Vajdaság nevű tartomány, s abban egy muzikális, 
hagyományokat ápoló község, amelynek Temerin a neve. 

A népegyetem igazgatójának megjegyzései után, nézzük konkrétan, hogyan reagált a 
jugoszláviai magyar nyelvű sajtó „a temerini giccsfertőzés" terjedésére. 

Az újvidéki Magyar Szó első fellelt cikke az 1985. szeptember 27-i,csütörtöki 
mellékletében jelent meg. A négyoldalas melléklet külön címet visel: TEMERINI 
ÚJSÁG. A fejléc mellett kis tájékoztatás: 

,,Temerinnek 1928—1944 között saját lapja volt, amelyet a helyi Láng nyomda 
tulajdonosa adott ki hetente Temerini Üjság címen. A Magyar Szó 1959-től Temerin 
rovatcím alatt híreket közölt előbb szórványosan, majd csütörtökönként rendszeresen, 
ebből lett 1960-tól a csütörtöki Temerini Újságmelléklet, amelynek elnevezése 1966-
ban Temerini Újságra változott, s 1974-től kezdve csütörtökön és szombaton is 
megjelent. A négyoldalas 
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Temerini Újság 1978. október 5-étöl szolgálja a község dolgozóinak és polgárainak 
tájékoztatását." 

Az említett példány 3. oldalán „Régi melódiák nyomában" címmel néhány sort közöl 
az együttes növekvő népszerűségéről és Bugyi Zoltán elmondja ürményházi eredetüket, 
Temerinbe költözésüket, s hogy elkészült az első hangszalag, amit a helyi rádió sugároz. 
A fotóval illusztrált sorok azzal végződnek, hogy „A Magyar Szó olvasóinak a holnap esti 
élőújságon lesz alkalmuk ismét hallaniuk a Három plusz kettő zenekar fülbemászó meló-
diáit." Vagyis itt még a „kölcsönös érdekek" szabták meg a szerkesztőség és a 
muzsikusok kapcsolatát: a lap reklámozta a népszerű együttest, a népszerű együttes 
reklámozta a lap temerini estjét. 

Ezután, úgy látszik, sokáig nem foglalkozott a Magyar Szó a falusi muzsikusokkal, 
míg 1986. március 22-én - egy héttel az első nagylemez megjelenése előtt! — a 
Rádiónapló című rovatban meg nem jelent P. Náray Éva támadások és viták áradatát 
elindító „Észrevétel"-e: 

,, . . . Egyik vidéki rádióállomásunk (megnevezni azért nem tartom fontosnak, mert 
sajnos nem egyedüli) heteken keresztül, műsorait megszakítva reklámozta, éltette, 
tömjénezte a temerini 3+2 együttes közelgő vendégszereplését. A reklámhadjárat 
eredményesnek bizonyult, a fellépésre özönlött a nép, s a hangversenyt az óriási 
érdeklődésre való tekintettel (s a meglehetősen borsos belépődíjakra való tekintet 
nélkül) többször is meg kellett ismételni. A rádiós hírverésnek köszönhetően (előzőleg a 
hallgatók a Zenés üdvözletek műsorában hallhatták az együttes gazdag repertoárját) az 
illető városban mintegy kétezren látták-hallottak a temerini együttest, ami művelődési 
rendezvényről lévén szó, példa nélküli a város történetében. Amikor valaki csak úgy 
mellékesen megjegyezte, hogy a rádió más, kevésbé kétes értékű művelődési események 
érdekében is ,,bedobhatná" magát, a bennfentes körökből érkező (nem hivatalos) 
válasz az volt, hogy: de miért, hisz a népnek ilyen giccs kell, ez a kelendő (értsd: ez 
hozza a pénzt). 
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Tény, hogy a giccs azért él (azért élhet) tovább a mi társadalmunkban is, mert 
tömegigény mutatkozik iránta. De a művelődésben, a tájékoztatásban dolgozók . . . 
nem ártana, ha őrizkednének attól, hogy ezt a tömegigényt felduzzasszák, sőt attól is, 
hogy meggyőződésből vallják, hogy ez kell a népnek . . ." 

Hamarosan megérkezett az észrevétel alátámasztása a közvélemény (?) felől. P. E. 
temerini olvasó leközölt levelét azzal kezdte, hogy „dicshimnuszt szeretnék zengeni P. 
Náray Éva rádiónaplós észrevételéről". S mindjárt jól elhúzta a topolyai, a szabadkai, a 
temerini, a szenttamási, az újvidéki rádiószerkesztők nótáját: „Vajon ezek a ,szakik' 
megérzik-e személyi jövedelmükön, hogy munkájuk minőség nélküli, káros, giccses . . . ?" 
Végül teljes határozottsággal magára vállalta a népképviseletet: „A népnek kell az ilyen 
giccs? Merem állítani, hogy nem . . . Hatvanszázalékos kávét is csak akkor fogyasztunk, 
ha rendes kávé nincs." 

A talán jó szándékú, de naiv dörgedelmet hatalmas levélözön követte. A szerkesztőség 
1986. április 13-tól négy vasárnapi szám teljes oldalát volt kénytelen feláldozni az 
olvasók heves vitájának. (Ami - rosszindulatúak szerint - kapóra jött, hogy háttérbe szo-
rítson kínosabb témákat, például az épp megugrott infláció és a hirtelen támadt kávéínség 
feletti kifakadásokat.) 

Kulcsmondatok az olykor kicsit bakafántos, de mindig szenvedélyes érvek és ellenérvek 
sokaságából: 

BECSEI olvasó. (Cím a szerkesztőségben) — P. E. temerini olvasónak A giccs 
netovábbja című írása felháborodást váltott ki a családunkban . . . nem olyan világot 
élünk, amikor csak művészi alkotásokra van szükség . . . 

TÓTH Béla, Temerin. — A Fontana kerthelyiségben, ha a 3+2 játszott, nem lehetett 
jegyet kapni. Viszont amikor az ifjúsági otthonban komolyzenei hangverseny volt, alig 
volt érdeklődés. 

FEKETICSI olvasó. (Cím a szerkesztőségben.) - Szerintem elég sajnos, hogy egy 
műsorszerkesztő nem tudja felismerni a 
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giccset, sőt élteti azt. De az is lehet, hogy egyesek egyszerűen nem akarják ezt megtenni, 
egyéb érdekeket szem előtt tartva . . . 

Z. L, Száján. (Cím a szerkesztőségben.) — Nekem legalábbis egyforma élvezetet tud 
adni a napi 12 órás fárasztó paraszti munka mellett egy opera, vagy egy, mondjuk, 3+2 
énekszám. Kár lebecsülni őket. . . 

PÁL Jolán, Temerin. - P. E. nagyon is jól állapította meg, és még sokak felháborodása 
is jogos, hogy a 3+2 repertoárja, zenéje giccs. Ez talán megfelel egy kocsmában, ahol az 
ember saját pénzéért kedvére rendelhet nótát, de egy rádióállomásnak még ha helyi adó 
is, vagy mondjuk valami botcsinálta zenei szerkesztője van, mégiscsak többre, nívósabb 
műsorra kell törekednie. 

NOVÁK Ilona, Temerin. — Ha a széles néptömeg is károsnak és rombolónak találná 
az együttes zenéjét, biztosan nem vette volna meg a lemezeit sem. 

B. K., Topolya. - Vannak és lesznek is egyszerű emberek, akik megtalálják a maguk 
módján a giccsben is a szépet . . . A néptömegnek azt kell nyújtani — ha már fizeti a 
rádióelőfizetést, vagy a zenés üdvözleteket — amit kedvel, szeret. . . 

ÚJVIDÉKI olvasó. (Cím a szerkesztőségben.) — Jómagam is az örökzöld dallamok 
kedvelője vagyok . . . A Sárgul már a kukoricaszár ha nem tévedek, népzenei alkotás, 
csárdás, de hogy az a 3+2 előadásában mi akar lenni, sajnos, nem tudom . . . ha valaki 
csárdáslépésben tud rá táncolni, azt rögtön Nobel-díjrajavaslom. 

BOSNYÁK Mária, Bezdán. — Miért pont a rádió szerkesztőségében van szükség 
giccsvizsgálóra . . . ? Talán a rádió vonható felelősségre, amiért az eredeti kulturális 
élvezetekről az emberiség többségének le kell mondania ... .? 

JAKUBECZ József, a Temerini Rádió magyar nyelvű műsorának szerkesztője.  — A 
Temerini Rádió stúdiójában született ,a giccs netovábbja' . . . A szerkesztők rendre 
járatlanok a művelőin 

 
 

 

 

 

 

113. 

 



 

 
 
 
 
 
 

déspolitikában és ama bizonyos esztétikai kategóriákban is (!) és mindenütt a 3+2 
együttes felvételei forognak. Mondanám szinte kivétel nélkül a hallgatók kívánsága 
szerint, akik pénzt sem sajnálva — lásd a zenés üdvözletekben — kérik azokat, mégpedig 
anélkül, hogy az idézett Lukácsnak akár a puszta létezéséről is tudnának. 

ZEG VÁRI Sándor, Bácsföldvár. — . . .  ha giccs a fizetésünk, giccs a cipőnk és giccs 
az erkölcsünk, miért éppen a zenénk ne legyen giccs. A 3+2 együttest elfogadók nagy 
átlagának nem volt alkalma az elmúlt évtizedekben zeneileg — kulturálisan — képezni 
magát, mert dolgozott a saját megélhetéséért . . .  A mi pedig magát a 3+2 együttest illeti, 
feltételezem, hogy ők maguk sem hisznek az ilyen népszerűség hosszú életében . . . 
Népszerűségüket a tömegigény szülte és őket lepte meg a legjobban. 

SZABADKAI egyetemi hallgató. (Cím a szerkesztőségben.) -. . . úgy találom, hogy a 
3+2 a felületes, sivár és fejletlen érzel-műek számára ,villantja fel a már elfakult 
emlékeket' és .döbbenti rá a .romantikus szerelem' szépségére . . .  ha a giccses slágerek 
egyelőre még nélkülözhetetlen részei is életünknek, vegyünk már annyi fáradságot, hogy 
az igényesebben készülteket, a rafináltabb giccseket részesítsük előnyben. 

MÁRIÁS Zoltán, Újvidék. — . . .  a vajdasági zeneiparnak égetően szüksége volt egy 
ilyennemű kiadványra . . . ez lesz az első jugoszláviai magyar zenekiadvány, amely nem 
kecsegtet a teljes csőd kísértésével. Az eddigi lemezkiadványoktól többnyire még az 
ajándékozás szintjén sem tudott megszabadulni a forgalmazó. 

BICSKEI Zoltán, Újvidék. — Bár jómagam a felszínes, úgynevezett giccses zenét csak 
idézőjelbe téve tudom hallgatni, . . . mégsem csatlakoznék a 3+2 együttest elhallgattatok 
közé. . . . ez egyszerűen nem is volna lehetséges, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy . . . 
a nép mindig kiharcolja az ehhez hasonló termékek létjogosultságát . . . Eme abszurditás 
helyett . . . létfontosságúnak tartanám a vajdasági folklórgyűjtemény kiadását. 
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ZOMBORI Ilonka, Szaján. — Nevetséges, ha azt hisszük, hogy akár ezer kritikus is 
meg tudja egy ember egyéni ízlését változtatni. A környezet nagyban hozzájárul az 
emberi kultúra fejlődéséhez. 

NOVAK Ilonka, Temerin. — . . .  úgy érzem, az egyéni ízlés szabadsága lett megsértve . . 
. Volna jelentősebb vitatárgy, pl. az infláció, amely az életszínvonalat sokkal jobban 
érinti, mint a 3+2. 

MÉSZÁROS Ferenc, Szabadka. — . . . elsősorban a provinciális kultúrsznobok 
dörgedeznek üres szószátyár fegyvereikkel. . . szeretnénk, ha a Közös íróasztalunk 
szerkesztője pontot tenne erre a vitára. 

GABNAI György, Horgos. - Őszinte részvétem a kisszámú értelmiségnek, akik 
elvesznek a kispolgárok könyörtelen szorításában. 

PAP T., Milosevo. — . . .  még ezt nevezik giccsnek! Inkább bírálnák a TV műsorait, 
amikor a szexet egészében mutatják! 

PUSZTAI Lajos, Doroszló. — Az átlagembernek van két, igencsak fölróható 
hiányossága: először az, hogy ember, másodszor pedig, hogy meglehetősen középszerű 
valaki. Szóval közönséges tucatember, szürke sorozatlény, élő klisétermék, két lábon járó 
giccshalmaz . . .    . . .  az átlagember képviseli a közízlést . . . ezt 
lehet (és kell is) befolyásolni, alakítani, esetleg elfogadni vagy elvetni. De egy valamit 
nem ajánlatos: kritikátlanul ócsárolni. . . Annál is inkább, mint tudjuk, az ízlések legalább 
annyira különböznek, mint a közvélemény részéről visszaütött pofonok. Azonkívül a 
túlzottan bősz giccsüldözés közelebb áll a sznobizmushoz, mint a 3+2 együttes a 
zeneakadémiai dísztagsághoz. 

GAZDAG Lujza, Kanizsa. — . . .  a 3+2-nek sok sikert a továbbiakban, biztatásul mondva, 
hogy olyan emberek is szívesen hallgatják őket, akik jártasak a zeneművészetben'! 
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Talán máig nem szűnt volna meg a levéláradat, ha a szerkesztőség négy hét után nem 
azok mellett dönt, akik szerint „már unalmas ez a vita" (V. R. feketicsi olvasó, cím 
természetesen a szerkesztőségben). A hozzászólások azonban nem voltak unalmasak, még 
kevésbé volt felesleges a közlésükkel ráébreszteni az elfogultakat, hogy az ő érveiken 
kívül léteznek egyéb szempontok is, s hogy csak ezek együttes mérlegelésével lehet egy-
egy jelenséget úgy megítélni, hogy abból ki-ki a maga tanulságát levonhassa, s a feltárt 
állapoton túllépni segíthessen — ha akar. 

Aki a Magyar Szó lapjain helyet szerzett, szorított e vitának, Csorba Zoltán (31 éves) 
szerkesztő elfogulatlanul ütköztette a szemben álló véleményeket. Talán igazságérzete is 
közrejátszott ebben, az első éles - ha nem is rosszindulatú, de nem is körültekintő, az 
életet a bölcs elvekhez parancsszóval igazítani akaró — támadások leközlése és 
fogadtatása után. Kollégái magas képzettségű, nagy tudású újságírónak tartják. 

— A Magyar Szó ösztöndíjasaként francia irodalmat tanultam, később Párizsban 
zsurnalisztikát. Aztán ifjúkori vágyam és vállalt kötelezettségem szerint visszajöttem ebbe 
a szerkesztőségbe. 

— Milyen szerepet tölt be ez a lap a Vajdaság életében? 
— Úgy gondolom, az itt élő magyarság gazdasági és kulturális tájékoztatásában a 

legfontosabb szerepet tölti be, s a közvéleménynek hangot adva, egyúttal százezrek 
társadalmi fóruma. 

— Mi késztetett arra, hogy súlyos társadalmi témák, problémák mellé sorozatot 
indíts egy szórakoztató együttesről? 

— Az, hogy ez is társadalmi jelenséggé vált. Az a vihar késztetett, amit a 
szenvedélyekben kavart, s amelyet az egyetlen illetékes napilapnak kötelessége volt 
észrevenni és nem elhallgatni. Mulasztásnak érzem, hogy nem előbb foglalkoztunk vele, 
amikor még nem rágták be magukat indulat fűtötte tévelképzelések a témában érintett, 
vagy iránta érdeklődő emberekbe. 

— Miből erednek az ilyen tévelképzelések? 
— Hiányos, egyoldalú tájékozottságból. A mindenre kiterjedő információk híján lábra 

kapó legendákból. Vagyis a tájékoztatás mulasztásaiból. 
— Azt hallottam, valamikor zenéltél. 
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— Az egyik vajdasági zenekarban basszusgitáron, zongorán és szaxofonon játszottam. 
— Tehát hozzáértőként tudod minősíteni ezt a 3+2 jelenséget. Milyennek? 
— Újságírónyelvünkön: szenzácionális jelenségnek tartom. Az elért sikereik - ha csak az 

eladott, több mint 600 ezer lemezt, a zsúfolt nézőtereket vesszük figyelembe —
,közvetlenül milliónyi emberhez fűződnek. A közvetett hatásuk pedig ennél sokkal 
szélesebb és mélyebb. Ahogy az ilyen sikerek okai és forrásai is igen mély és széles 
felszín alatti rétegekből fakadnak. 

— A kritikák éppen ellenkezőleg, nagyon is felszínesnek ítélik, üres giccsnek. 
Éppen ebből kapta a lapotokban folytatott véleménycsata a nevét: giccsvita. Amiben 
az a sajnálatos, hogy a kritikusok és a kultúra oltalmazol a saját hitelüket és 
lehetőségeiket gyengítették a sokszoros többség szemében. Mert nem jutottak el 
azokig az egyszerű következtetésekig, amit több laikus levélíró, köztük néhány alig 
iskolázott munkás és paraszt azonnal felvetett: a közízlés nem egyszerűen esztétikai 
kérdés, elért és el nem ért foka az életkörülmények összességétől függ. Beleértve 
olyan hatalmas — ma már nem titokzatos — tényezőket, amilyenek az öröklött 
hajlamok és képességek. 

— Vagyis megint fordított az eredmény, az elmarasztaló, ledorongoló kritikák csak 
használtak, reklámot csináltak a 3+2-nek. Nem hiszem, hogy akadt ember, aki a kritikák 
miatt ne vette volna meg a lemezüket, vagy ne ment volna el a szereplésükre. Sőt! De azt 
sem hiszem, hogy ebben a rádiók a ludasak. Nem ők tették naggyá az együttest, ők csak 
a lakosság nyomásának engedtek. Kis helyi sikerek álltak össze naggyá. Lakodalmi 
sikerek! A Magyarországon élők el sem tudják képzelni, hogy a vajdasági falvakban 
milyen óriási társadalmi szerepük van a lakodalmaknak. 

— A vitában többen is azt hozták fel, hogy ha egy húsz évvel ezelőtti, eredeti 
folklórt tartalmazó lakodalmas felvétel, a „Moholi lakodalom", amit a Hetes Fogat 
készített, ugyanilyen sok példányban fogyott el, miért nem azt a törekvést lovagolta 
meg a jugoszláv lemezüzlet? 

— Mert azóta a tiszta folklór helyét végleg átvette a lakodalmakban a népies nóta és a 
sláger. Ma már ezekhez fűződnek az emberek élményei. Különben az is vitatható, vitatták 
is eleget, hogy a szaxo- 
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fonos, bendzsós előadás használ-e a népművészeti hagyományoknak, nem árt-e többet, ha 
a nemes dallamokat primitíven harmonizálják és tőlük idegen hangszereléssel torzítják. 
Közben a népi zenekarok egyre fogynak. Ez azonban szintén nem okozója, hanem 
következménye az igények jól látható - lehet, hogy sajnálatos -átalakulásának. De hát 
amikor már mindenki mindenütt harsogó hangszórók között él, néhány szál hegedű, bőgő 
szerény hangzása nem állhatja a versenyt azzal a mellbevágó hatással, amit az elektromos 
erősítésű hangok keltenek. Vannak nálunk nagyon jó népi együttesek, a Hívogató, a 
Batyu és a többi. Igazán színesek a „Gyöngyösbokréta" népzenei szemlék programjai, de 
az ott szereplő dallamok és táncok ma már csak a színpadok élnek.Nincs az a nemes 
igyekezettel szervezett, szemgyönyörködtető és szívmelengető táncházmozgalom, amely 
visszafordíthatná a technikai eszközök térhódítását, a városiasodás folyamatát. Ha 
sajnáljuk, ha nem, ha átkozódunk, ha nem a régi paraszti folklór elvesztette eleven 
szerepét a falu életében, nem az a közösségi élmény, ami volt. Viszont már fokozatosan 
átveszi új szerepét, mint műélvezet. Csak így már nem közősségi, hanem közönségélmény. 

— Igazad lehet. A közösségi élményben minden résztvevő aktív, mindenki táncol, 
dalol. A „nézőtéri" közönség általában néma és mozdulatlan: passzív. A Bugyi fiúk 
„nótafája", Túri Lajos bácsi elmondta, hogy amikor az ürményházi kocsmában a 
régi népi zenekar játszott, senki nem táncolt. Amikor átvette helyüket a 3+2, „amint 
megpendült a muzsikájuk, már mindenki táncba állt". 

— Szerintem itt a titok nyitja. Ez a régi—új mulatózene mozgásba hozta az 
embereket. Olyan ingereket kelt, amelyekre - ha akarják, ha nem —, az emberi 
idegrendszer aktívan reagál. Ezért lesz több rövid divathullámnál az, amire a Bugyi 
testvérek tíz évvel ezelőtt ott Ürményházán - nyilván véletlenül —, rátapintottak. £s ezért 
szaporodhatnak a nyomukba lépő új együttesek. 

— Ez itt a Vajdaságban most hasonlít a beat betörését követő zenélési, zenekar-
alapítási lázra. De nem fogja a sok új banda gyengíteni a 3+2 sikereit? 

— A show üzletben konkurálhatnak egymással, tönkre is tehetik egymást, de a jelenség, 
az az igény, hogy a rock hangszerein valami aktivizáló, táncra ingerlő zene szólaljon meg, 
attól még nem változik. A 3+2 ebben a felfedezés erejével hatott és olyan erősen meg- 
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fogta a közönséget, hogy ha maguk nem rontják el a dolgukat, ha nem csinálnak 
olyasmit, amivel valami nagy csalódást keltenek, akkor más együttesek nem árthatnak 
nekik. Hatalmas teret nyitottak, ahol elférnek mellettük nagyon sokan. 

— Tudsz róla, hogy nem magyarok is hallgatják-e itt őket? Veszik a lemezeiket 
szerbek, horvátok? 

— Talán ha egyesek. Kíváncsiságból. Mert a lemezrekordnak híre kelt. A legismertebb 
horvát pop kritikus jgen pozitívan értékelte ezt az egész lakodalmas rockot, és persze a 
tényt, hogy a Jugoton ezzel érte el legnagyobb exportját. 

— A magyar piacon. 
— A magyar piac megtízszerezte a Halvány őszi rózsa keresletét és forgalmát. 
— Köszönöm a hasznos információkat, a hasznos beszélgetést. 

Lakodalmas rock, muskátlizene, sógorizmus . . .  
Giccszene. 
Aktivizáló zene. 
A közép- és idősebb nemzedék rátalált a hangra, amelyen folytathatja azt, amiről már-

már úgy érezte, ezentúl le kell mondania. 
No de a fiatalok . . .  ?! 
Szabadkán mesélték, hogy a srácok a rock koncerteken jót „csapolnak", kitombolják 

magukat, aztán kisétálnak a tóhoz és 3+2 nótákat énekelnek. 
,,Halvány őszi rózsa, 
Gyógyítsd meg a szívemet . . ." 
A Budapest Sportcsarnokba és még vagy hatvan magyarországi koncertre rengeteg 

fiatal özönlött. Hallgatni a régi kocsmadalokat . . .  És táncolni. 
Riszálva foxtrottozó, csárdásozó öregek, szvingesen ringatózó középkorúak, rockosan 

vonagló fiatalok. 
Ma. 
A harmadik évezred küszöbén. 
A tegnap és a holnap ütközőzónáján. 
Kombiné . . . kombiné . . . 
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Hölgyeim és uraim a 3+2 következik (műsorvezető: Rónai Egon) PS 1987 
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lakodalom- 
Magyarországon 
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Villámkarrier '86! 

Január: 
A 3+2 együttes decemberben elkészült stúdiófelvételére nem akad jugoszláviai kiadó: 

magyar nyelvű lemez nem üzlet. 
A bácskai, bánáti falvak kis helyi adói, a közönség követelésére minden nap a felvétel 

megszerzett részleteit sugározzák, a fizetett zenés üzenetekből szinte teljesen kiszorul 
minden egyéb. Recsegő szalagok másolódnak, kézről-kézre vándorolnak. Át a határon 
a dél-magyarországi falvakba, városokba is. 

Február: 
A vajdasági lemezboltok ezrivel írják alá az előrendelést a Jugo-ton zágrábi gyárának. 

Mindenütt a 3+2 nem létező lemezét keresik. Üzletszaga van a dolognak. Kezdődik az 
első 30 000 példány préselése. A rádiókban az első vajdasági turnét hirdetik a bejátszott 
számok között. 

Március: 
Az első lemezhirdető koncertek. A jegyek mindenütt órák alatt elfogynak. Azonnal 

szervezik az ismétléseket. Kis és nagy termekben, kis és nagy településeken két-három-
négyelőadás. 

Húsvét hétfőjén (márc. 27.) megjelenik a nagylemez: Halvány őszi rózsa. A boltok 
előtt hosszú sorok állnak. 

Április: 
Kiskunhalason épül a sportcsarnok, de fogytán a pénz. Kellene valami jó bevétel. 

Hámori Imre, a művelődési ház előadója, aki feleségével gyakran látogatja annak zentai 
rokonait, javasolja: meg kell hívni a 3+2 együttest. A határ mindkét oldalán mindenki 
őket hallgatja, minden kocsmában az ő zenéjük szól a magnóból, mindenki rájuk 
kíváncsi. 

Bácskatopolyán, ahol az együttes szerepléseit szervezik, azt 
mondják: rendben, de akkor legyen turné.  

. 
Május: 

A halasi Hámori Imre felkeresi a budapesi ŐRI irodát: szervezzék a turnét. A válasz 
bizonytalan, halogató, kelletlen. Megkeresi a dél- 
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magyarországi művelődési házakat: itt a biztos bevétel. Rendezze ki-ki a magáét, turnévá 
egyeztetett időpontokban. 

A szegedi ipari vásáron standja van a topolyai művelődési háznak (Centár). A dél-
magyarországi művelődési házak képviselői ott találkoznak az együttes szervezőjével, 
Soós Jánossal. A dátumokon összevesznek, Kalocsa sértődve lemond a koncertről. 
Végül megbízzák Hámorit a turné egyeztetésével és lebonyolításával. 

Június: 
Tömegméreteket ölt a lemezek, kazetták magyarországi feketepiaca. Jó áru: egy-két 

példány nem csempészés — és itthon sokszorosítható. 

Július: 
A zugimport — lengyel és jugoszláviai turisták közreműködésével - eléri Budapestet. 
A déli városokban, községekben szervezik az augusztusi turnét. 

Augusztus: 
17-21. öt nap alatt tíz koncert. 
Baján két nap alatt öt előadás a zsúfolt színházban. Alkotmánynap délutánján 

Bácsalmás, este Mórahalom, éjfélkor sportcsarnok avatása Soltvadkerten. 
A 27-i kiskunhalasi koncerten megállapodnak a magyarországi szereplések októberi 

folytatásában. 

Szeptember: 
A magyar pop szakma zenészei és road csapatai (hangerősítő, világosító műszakiak) 

sztrájkkal fenyegetik a művelődési házakat: botrány, hogy ilyen zene megszólalhat 
Magyarországon és letarolja a piacukat. 

Az októberi turné szervezése folyik. 

Október: 
Nyolc nap alatt 14 koncert, még mindig a déli területen. Pécsett két egymás utáni 

napon kétszer-kétszer telik meg az Apáczai Csere János Nevelési Központ nagyterme. 
Harkányban egy nap alatt három koncert. Egy orosházi KlSZ-bálon a zenét a 3+2 
szolgáltatja! 
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A halasiak megyeszékhelyén, Kecskeméten óvakodva figyelik a ,.hisztérikus" siker 
híreit és a még hisztérikusabb szakmai tiltakozásokat. Végül - ilyen bevételről nem lehet 
lemondani - beadják a derekukat: az Erdei Ferenc Megyei Művelődési Központ december 
l-re (egyetlen napra) leköt három koncertet. A közönség azon a napon melegváltásban 
cserélődik a 600 rózsaszín bársonyszéken. 

Hámori Imre: 
— Nem jött könnyen létre a dolog. A topolyaiak mindenképpen keményvalutát akartak 

keresni. Mentem az Interkoncerthez, de kinevettek. De hát, ha egyszer a forintot nem 
lehet kivinni?! Fizessünk napidíjat, amit itt el kell költeni. Ezen meg Topolyán nevettek. 
Végül megszületett a megoldás: csereműsorok. Ők a gázsijukat otthon kapják, tőlünk meg 
mehetett az EDDA, a 100 Főik, Kor-dáék, Harangozó Teri, operettesek és mások, akik 
viszont itthon kapták a felléptidíjat. 

— Ősi cserekereskedelem, ami a modern export-import kapcsolatokban is bevált. 
Áruért áruval fizetni. Szónoki kérdés: megérte? 

— Nálunk mindenkinek. De részt vettem az együttes évzáró vacsoráján, s ott láttam, 
hogy ők is elégedettek. 

— Mindenütt telt ház volt? 
— Az első sorokban párttitkárral, tanácselnökkel, vezető értelmiségiekkel. A nézőterek 

elegáns képet mutattak. 
— A személyes benyomások? 
— Eleinte nagyon élveztem a zenéjüket, de tíz koncert után kezdett unalmassá válni. A 

szimplasága mellett nincs ebben a zenélésben semmi rosszabb, ízlésrontóbb, mint 
akármiben a könnyű szórakoztatás terén. Csak a szakmai irigység piszkálta fel a 
kedélyeket, újságok fakadtak ki, írók ragadtak tollat ellenük és (ritkábban) mellettük, a 
kulturális hatóságokat és szervezeteket szólítva harcba. A pocskondiázó túlzások és a 
nagy szavak azonban nem helyén-valóak ebben az ügyben. A szórakozás, szórakoztatás 
az emberi kultúra része. Egv ilven hirtelen felvillanást nem kell sem túlbecsülni, sem 
lekicsinyellni. Inkább azt kell nézni, mivel ragadja meg az embereket, miféle belső 
szomjat elégít ki ez a limonádé. És levonni a tanulságokat. 

 

        * * * 
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A hagyományok tiszta forrásvize nélkül kiszáradna a lélek. A klasszikus művészet nemes 
aszújára szomjat kell ébreszteni. Miért ne lehetnénk   e verejtékes, tikkasztó életben 
szomjasak — néha limonádéra is? 

1987. február 27-én a budapesti bemutatkozást rendező iroda felbátorodott a sikeren. 
Képviselői a koncertet követő vacsorán országos turnét ajánlottak a temerinieknek. Akik 
ezt — a várt lelkesedés helyett — zavart elzárkózással fogadták. 

Az a nap sokat zúdított rájuk. 
A magyar határon négy órát töltöttek, ahol a vámőrök udvariasan, de — ma már 

sejthető névtelen „bejelentés" nyomán — alaposan végezték a kötelességüket. Nem érte 
őket sérelem, de csak az utolsó pillanatban futottak be Pestre. Október óta tudták, milyen 
gyűlölködést szítottak ellenük szakmai körökben. Hallottak a műszakiak 
„sztrájkfenyegetéséről", s most rettegtek, mi lesz, ha a sportcsarnoki erősítők nem 
szólalnak meg. Hozták a maguk emberét, de az talán nem is látott még ilyen sok ezer 
wattos berendezést közelről. Ráadásul egy szót sem tudott magyarul. Az is megfordult a 
fejükben, hogy mi lesz, ha a gyűlölőik tüntetést szerveznek ellenük, füttykoncertet 
rendeznek, újra meg újra megzavarják a műsor menetét. 
Ők nem erőszakolták magukat a magyarokra, őket elhívták ide a falujukból. Miről 

tehetnek? Kinek ártanak? Nem értették. És féltek. 
A mérleg másik serpenyőjében ott volt az a hatalmas csarnok, amelyhez hasonlóban 

még nézőként sem voltak, s a félhomályból több mint tízezer szempár meredt rájuk. 
Mintha mesébe csöppentek volna . . . Felmentek a pódiumra - kitört a taps. Megszólaltak 
a hangszereik - gyönyörűen működtek a mikrofonok és a hangszó-rók! A televízió 
riportere közvetlen volt velük, vidám légkört varázsolt köréjük. A közönség pedig minden 
szám után hihetetlen, csodás zenével viszonozta az ő egyszerű kis számaikat: húszezer 
tenyér muzsikált vissza behízelgően a fülükbe. 

Ó, a taps varázsa! 
A szorongások és a boldogság pólusainak ezt a magasfeszültségű érintkezését honnan 

ismerték volna? 
Kimerültek. Hazamentek és fontolgatták — aminek a megvála- 
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szólásával adósak maradtak: vállalják-e az egyhónapos magyarországi turnét? 
A topolyaiakkal kötött éves megállapodásuk lejárt. A jelek és a budapesti kapcsolatok 

olyan lehetőségeket sejtettek, amelyeket már nem lehetett egy Temerintől is távoleső, kis 
faluból megragadni és intézni. Újvidéki rádiós barátjuk nem válaszolt a javaslatukra, hogy 
menedzselje őket. Viszont azt a hatalmas sportcsarnoki estet, összes csínjával-bínjával, 
bonyodalmával milyen jól hozta össze az a „kislány". Ahogy a vajdasági lapok, rádiók 
emlegették: a Szőke Pesti Éva. Az biztosan jól kézben tartaná a dolgaikat. Otthon, a 
Vajdaságban elboldogulnak maguk is. Az kis terület és jól ismerik. A nem magyarlakta 
részeken meg úgysincs keresnivalója az ő zenéjüknek. Túl a határon negyvenszer annyi a 
magyarság: szép nagy közönség. S azok ott folyton érintkeznek az amerikás honfitársak 
millióival. Tán még az óceánt is átszelhetnék egyszer ezzel a lakodalmas zenével .. . 

Itt tartottak, amikor megszólalt a telefon, Keszte Éva sürgette a választ. Dönteni 
kellett, hogy egy hónap múlva nekivágnak-e az ismeretlen magyar városoknak 
Körmendtől Sátoraljaújhelyig, Győrtől Békésig. 

Próbáljunk megegyezni - mondták. 
Nem volt könnyű. Természetes józan gondolkodással tárgyaltak: Ha az ŐRI 

hazautalható dollárgázsit ígért a tervezett szereplésekért azon a lajosmizsei tárgyaláson, 
most miért akarják őket napidíjért megkapni? Mi közük nekik ahhoz, hogy ennek a másik 
irodának nincs devizaszámlája? Miért nem olyan cég hívja őket, amelyiknek van? Paraszti 
fejszámolással is tudták, mennyi lehet a bevétel egy-egy koncerten. Ha a közönség értük 
fizet, miért nem kaphatják meg abból a méltányos részt? Mit csináljanak a napidíjból 
megtakarított forinttal, ha azt nem lehet kivinni, de még ha például jobb hangszert 
vásárolnának rajta, azt sem? 

Végül az Interkoncert — csereműsorokkal kombinált — áthidaló megoldásaiba 
belementek és az Art Mobil Iroda illetékes munkatársa, Rónai Egon — dicséretes 
gyorsasággal — egy hét alatt leköthetett 19 városban 27 koncertet. Április 20-án a 
sátoraljaújhelyi színházteremben elindult a turné. 

A maguk saját, otthon kialakult rituáléja szerint. 
Talpig fehér öltönyben szerepelnek mindenütt, és amikor pódi- 
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umra lépnek, minden zenész két kézzel csókot int a közönségnek. Nincsenek villogó 
fényeik, nincs füstfelhő, nincs lézer. Semmi vonagló tánc, semmi eksztázis, semmi érzéki 
üvöltés. Jól fésült, illedelmes megjelenésük az Illés-zenekar alkalomhoz szelídített, 
nyakkendős szereplésére emlékeztet egy régi táncdalfesztiválon. Kicsit testesebb tagokkal. 
Bugyi Zoli olyan jó modorú (olykor finomkodó) hangon énekel, mint egykor Kalmár Pál 
az Ostende kávéházban, csak ritkán merészkedik a Vámosi János modernségéig. Lehet, 
hogy a dolog így (gúnyolódó szándék nélkül) ironikusan hangzik, de azt már őszintén el 
kell ismerni, hogy mindez nagyon jól áll a régi nótákhoz. A számok végén a szólista 
mellre szorított 

 
Keszte Éva menedzser — Bugyi Zoltán 
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tenyérrel fejet hajt, szólógitáros bátyja is feláll mögötte közös meg-hajlásra. Ez a világ 
legegyszerűbb zenés ceremóniája, olyan puritán — bocsánat a hasonlatért -, mint egy 
protestáns istentisztelet. 

A programjuk - az eddigiek szerint — majdnem mindig ugyanaz. 
Az első szám („Egy asszony miatt vagyok ilyen léha") megadja az alaphangot: azonnal 

érzelmes vizeken evezünk. Még egy-két ilyen és mindjárt elmerülünk. De nem, mert a 
nézőtér kis, boldog morajától kísérve, hirtelen pajzán kedélyre gerjeszt az újjászületésével 
karrierjének csúcsára érkezett fősláger: ,,Kombiné, kombiné, csipkés kombiné". Ez a 
váltás: ösztönös zenedramaturgiai bravúr! Oldott mosolyok, bizsergő kuncogás, az 
érzelmek megnyugszanak . . .  de csak hogy még jobban megpuhuljanak az „Én édes 
Katinkám, csak egyszer kacsints rám" refrénű, búcsúzáshangulatba torkolló slágerballada 
számára. Ezt kivételesen a billentyűkön játszó Góbor Attila énekli, akinek nett, kisfiús 
kinézete direkt használ a szelíd meghatottságnak. 

Egyik vajdasági barátjuk — talán emlékszünk még — azt mondta, hogy óvatos, 
egyszerűsítő áthangszerelésükkel felfrissítik a régi nótákat. Hogy itt többről van szó a 
hegedű és bőgő hangjának elektromos gitárra cserélésénél, az igazából az első lemez 
címadó számánál derül ki. A „Halvány őszi rózsa" szabadon kígyózó, szinte ritmus-
talanul „beszélő" (parlando) dallamvonala most teljesen új karaktert ölt magára. A 
cigányzenekarok elnyújtott akkordjai felett panaszosán jajduló melódia itt a tenger 
hullámzásának lassú lüktetésévé ritmizálódik, ami a természet univerzális 
ritmusrokonságai révén, a nagy Világanyag titokzatos mozgásharmóniáját oltja az emberi 
szívverésbe és idegrendszerbe. Az eredeti hangalakjában tompán szorító dallamsor ezzel 
kivilágosodik, valóban felfrissül és felfrissít. S ha kínrímekhez igazított szövegében nem 
lenne annyi bugyutaság, ezt a felfrissített dallamot nehéz lenne a giccsáruk skatulyájába 
préselni . . . 

És kiderül, hogy nemcsak az egész, átkokkal fűszerezett giccsvita hamis attól, hogy a 
kritikák összetévesztik művészet és szórakozás funkcióját. Vendéglőkből, lakodalmakból 
a színpadra emelve, funkciótévesztés ez az egész,úgy, ahogy van. A közönség ösztöne 
mindenütt igyekszik a maga módján korrigálni a helyzetet: ahol csak mód nyílt rá, mikor 
a hangulat megfelelő fokra ért, a magyar 
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turné  színhelyeinek  egy-egy  sarkában,  karzatán  párok kezdtek táncolni. És volt.ahol 
táncteremmé alakult az egész nézőtér. 

Az ő ösztönük azonban a közönségénél is jobban érzi „koncertművészi" állapotuk 
fonákságát. Egyes helyzetekben félreérthetetlenül kitűnik, hogy menekülnének belőle. 
Keszte Éva, akiből a véletlenek játéka menedzsert kovácsolt számukra, jól látja ezt. 

- Gyakran érzem, látom rajtuk, hogy előbb-utóbb visszavonulnak oda, ahonnan 
indultak. Most nem állhatnak ellent az ezres nézőterek tapsának, az anyagi ajánlatokkal 
alátámasztott fellépési csábításoknak, de nem sokat tesznek valamiféle „művészi karrier" 
kiépítéséért. Jól kitervelt és gondos erőfeszítések nélkül pedig e pálya síkos lejtőjén 
hamar ott találja magát az ember, ahol kezdte. 

- Lehet, hogy akkor lennének boldogabbak. 
- Ez egészen biztos. Soha a pódiumon olyan felszabadultnak és oldottnak nem láttam 

őket, mint amikor valamelyik vendéglőben megtapsolták a belépésüket és vacsora után a 
helyi zenészekkel muzsikáltak. Körmenden kitudódott, hol foglaltam számukra asztalt, s 
az étterem körül kordont kellett vonni és utat törni, hogy bejussanak. Azt a sikert élvezték 
a legjobban. Kaposváron az utcán odarohant valaki hozzájuk azzal, hogy most megy egy 
hozzátartozójának a temetésére, az égre kéri, vállalják a halotti toron a zenélést . . . 

- Még van ilyen? 
- De mennyire. És alig lehetett őket visszatartani. 
Érték őket kegyetlen visszariasztások, provokációk a magyar tájakon. Egyértelműen 

kiderült belőlük, hogy az ártatlan giccsvita jó szándékú érvelői mögé bújva, micsoda 
riválisharcot folytatnak egyesek ellenük. A maffia fegyvereivel. Nem keretesből 
húzódoztak ők a budapesti bemutatkozás után az országos turnétól, hanem mert már 
tudomásuk és tapasztalatuk is volt a féltékeny gyűlöletről. Gyakran látszott rajtuk, néha 
ki is mondták, mennyire tartanak az orvtámadásoktól. Nem ok nélkül. Amikor például 
Cegléden beléptek egy étterembe, az üzletvezető (akinél előre asztalt foglaltak) 
kedveskedő gesztussal megszólaltatta a hangszóróban egyik felvételüket. Egy férfi 
viszont sörösüveggel, üvöltve rontott „ezekre a szemetekre", akik „már ide is betolták a 
pofájukat". Másutt kiszúrták az autójuk gumiját. Névtelen fenyegetések sokaságát kapták, 
hogy úgymond: „nem fogtok megérkezni élve a koncertre". 
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Lehet, hogy a sajtóvitákat fel lehet fogni előbb-utóbb jó reklámnak. Lehet, hogy egy kis 
faluban is vannak személyeskedő intrikák és ellenségeskedések. De Ürményházáról, 
Temerinből a fenyegetettség ilyen légkörébe kerülni nem kis megrázkódtatás a legnyugod-
tabb idegrendszer számára sem. És voltak — ugyancsak Keszte Éva a megmondhatója —, 
sokkal súlyosabb akciók is. 

— Feljelentések özöne indult a rendőrségre, vámparancsnokságra, népi ellenőrzéshez, 
minisztériumba, sőt a pártközpont titkárságára. Csempészés, vámcsalás, valutabűntett, 
sikkasztás, hamis elszámolás - felsorolhatatlanok a rágalmak. És mert törvény írja elő a 
bejelentések kivizsgálását, el lehet képzelni, miken mentünk át itt a rendezőiroda 
munkatársaival. Minden fórumon külön kellett bizonyítani minden vád minden részletének 
hamisságát. Engem a munkahelyemen kerestek meg mindenünnen telefonon és - bár nem 
mutattak semmi gyanakvást — el tudom képzelni, mit gondoltak a kollégáim és főnökeim 
magukban ezekről a hívásokról. 

— Csupa névtelen feljelentés? 
— Akadt, amelyiket Jugoszláviában adtak postára, a többségüket itt, Pesten. De volt, 

amit alá is írtak. Kértük, közöljék ki az, hogy rágalmazási, hitelsértési és kártérítési pert 
indíthasson a rendező vállalat, de nem tudhattuk meg, mert „biztonsága védelmében" 
hivatali titoktartást követelt a hatóságoktój. És úgy látszik, a mi rendelkezéseink a 
rágalmazókat védik. A rágalmazottakat viszont semmi sem védi a meghurcoltatásoktól. 

— A fiúk mit tettek, amikor minderről tudomást szereztek? 
— Azonnal rohanni akartak az eljáró hatóságokhoz. Csakhogy a dolog nem ilyen 

egyszerű. Külföldi állampolgárok nem sétálhatnak be csak úgy kedvükre beszélgetni az 
ilyen hivatalokba, arról a diplomáciai képviseletüknek is tudni kellene, vagy mit tudom 
én, hogy van. Még arról is le kellett beszélnünk őket, hogy levelet írjanak, mert ha 
bevonják őket akármilyen vizsgálatba, már értesíteni kell a jugoszláv rendőrséget is. 
Amitől, nélkülük is bizonyítható ügyekről lévén szó, jobb ha megkímélik magukat, 
ahogy mi igyekeztünk megkímélni őket. 

* * * 
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Tíz- és százezrek rajongása sem védhet meg senkit kevesek alattomosságától. Azonban az 
eléggé el nem ítélhető alattomos módszerek, akármilyen agyafúrtak legyenek, csak 
kellemetlenkedhetnek, de nem változtathatnak a tömeges rajongáson. 

A turné, minden sötét kis epizód ellenére, emelkedett sikerhangulatban folyt le, 
tapsviharai tompították a tűszúrásokat, a 3+2 olyan tűzkeresztséget állt ki, ami után most 
minden lehetséges. 

Torontóból, Kaliforniából, Münchenből, Ausztráliából érkeznek a hívások. 
Lehet, hogy az ürményházi, adai, temerini, szabadkai lakodalmas nóták bejárják a 

világot. 
Lehet, hogy utána, vagy már előtte belefáradnak nem keresett és nem élvezett 

helyzetükbe — és semmit sem tesznek a folytatásért. 
Lehet, hogy a visszhangokból új, a sokaságnak még kellemesebb hangzásokat 

csiholnak, új felvételekkel és új turnékkal tovább kapaszkodnak Siker-Himalája ködös 
csúcsai felé . . . 

* * * 

Mikor rövid, de nem eseménytelen történetük utolsó lapjai számára papírt vásároltam, 
átvágtam a Nyugati pályaudvar aluljáróján. Töprengtem, hogy mi közöm nekem, az öreg 
rockernek ehhez az egész giccsvitához, mikor olyan elegánsan elmegy a világ az egyházi 
giccsek, a mozgalmi giccsek, a giccsüldözők giccses sznobizmusa mellett? Mi közöm az 
ódon nóták, hajdani kocsmaslágerek reneszánszához? 

Dühös lettem magamra, bántam már az egészet, hogy foglalkozni kezdtem vele . . .  S 
akkor hirtelen újra mellbevágott a jelenség. 

Egy férfi ütött-kopott ruhában, borotválatlan ábrázattal megállt az egyik oszlopnál, 
leterítette koszos, bő köpenyét és rárakta az alatta dugva cipelt, rengeteg kazettát. Unott 
ábrázattal és nyitott nadrágsliccel beindította a magnetofonját és megszólalt a ,,Kom-
biné, kombiné . . ." 

Másodpercek alatt tömeg állta körül. 
Percek alatt elkapkodták a kazettáit. 
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Koncertek - Magyarországon 

1986 

(Rendező: Kiskunhalasi Művelődési Ház - Hámori Imre) 

 

 
Augusztus 

17. vasárnap                 HERCEGSZÁNTÓ - tsz, lakodalmas terem 
18. hétfő                      BAJA — színház (2 koncert)                   
19. kedd                       BAJA — színház (3 koncert)                   
20. szerda                    du.: BÁCSALMÁS – művelődési otthon 
                                    este: MÓRAHALOM – szabadtéri szinpad 
                                    éjfél avatása SZEGED - sportcsarnok 
21. csütörtök             SZEGED – sportcsarnok 
27. szerda                    KISKUNHALAS - sportcsarnok        
 
 
 
Október 
 

18. szombat                LAJOSMIZSE - művelődési ház (2 koncert) 
19. vasárnap                 MAKÓ - művelődési ház (2 koncert) 
20. hétfő                   HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - művelődési központ           
21. kedd                        OROSHÁZA - Hotel Alföld (KlSZ-bál) 
22. szerda                   TOMPA - művelődési ház 
28. kedd                     PÉCS - nevelési központ (2 koncert) 
29. szerda                   PÉCS - nevelési központ (2 koncert) 
30. csütörtök             HARKÁNY - művelődési ház (3 koncert) 
 
 
 

  l. hétfő                   KECSKEMÉT   -   megyei   művelődési   központ 

Decemb
er 

(3 koncert)  
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1987 

 
 

(Rendező: Art Mobil Iroda - Keszte Éva) 
 
Február 
 
27. péntek      BUDAPEST   - Budapest Sportcsarnok (a „Fekete István" Állatbarát Kör           

                                    állatmenhelyejavára) 
 
 
Április 
 
20. hétfő   SÁTORALJAÚJHELY - színház 
21. kedd  GYŐR - sportcsarnok 
22. szerda KÖRMEND - sportcsarnok 
23. csütörtök  CEGLÉD - sportcsarnok 
24. péntek  KOMLÓ - sportcsarnok 
25. szombat  PÉCS - művelődési központ 
26. vasárnap  VESZPRÉM – sportcsarnok 
 
 
Május 
 
4. hétfő  SZOMBATHELY - sportcsarnok 
5. kedd   ZALAEGERSZEG — sportcsarnok 
6. szerda  DEBRECEN - sportcsarnok 
7. csütörtök  MISKOLC - sportcsarnok 
8. péntek  ÓZD — művelődési központ 
9. szombat  SALGÓTARJÁN - sportcsarnok 
10. vasárnap  SZÁZHALOMBATTA — sportcsarnok 
11. hétfő  SZÉKESFEHÉRVÁR - sportcsarnok 
13. szerda  TATABÁNYA - sportcsarnok 
14. csütörtök SZOLNOK — sportcsarnok 
15. péntek  OROSHÁZA — művelődési központ 
16. szombat  DUNAÚJVÁROS  - Duna-sziget (szabadtéri  színpad) 
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Aranylemez! 
 Platinalemez! Gyémántlemez! 

ARANYMADÁR!!! 
 
 
 

- amely a könyv megírásáig kiadott,  
csupán két nagylemezt regisztrálja.  
Ez a két felvétel (20 dal) összesen 

660 000  
lemez * kazetta példányban kelt el. 

 
Az   illegálisan   másolt   és  terjesztett 
ún. kalózpéldányokról becsült adatok 

sincsenek. 
 

 
 
 
 

— amely a könyv megírásáig kiadott, 
csupán két nagylemezt regisztrálja. 
 Ez a két felvétel (20 dal) összesen 

660 000  
lemez + kazetta példányban kelt el. 

 
Az   illegálisan   másolt   és   terjesztett 
ún. kalózpéldányokról becsült adatok 

sincsenek. 
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HALVÁNY ŐSZI RÓZSA 

(Jesenja ruza) 
 

LSY-62089 STEREO 
 
 
 
 
 

Zách l.-Szécsén M.: EGY ASSZONY MIATT  
                                              Zbogjedne zene 

* * *           KICSINY FALUM  
   Selo moje malo 

 
Majorossy A.~ 

        Szenes A.-Darvas Sz.: KOMBINÉ 
       Kombinezon 

                                  Vértes H.-Ilniczky L.: HALVÁNY ŐSZI RÓZSA 
         Jesenja ruza 

Lajtai L.- 
                                     Szenes I.-Békeffy I.:ÉN ÉDES KATINKÁM 

                   Katinko draga 
                                                  Erdélyi M.: KIS CSÓNAKOM 

                                            Camac moj mali 
Thegze Gerber M.- 

                               Kunéri K.: SÁRGUL MÁR A KUKORICASZÁR  
     Zuti se, zuti kukuruz 

Bugyi Z.: FOLYTASD BÁTRAN TOVÁBB 
         Nastavi ti samo hrabro 

         Bugyi Z.: NEM ÉRDEMES SÍRNI 
          Ne vredi plakati 

                          Szerdahelyi Z.-Rákosi J.: EGY MÁJUS ÉJSZAKÁN 
              Jedne majske noci 
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grupa 3 + 2 együttes 
 

solo gitara - BUGYI GYULA - szólógitár  
dubnjevi, udraljke - BUGYI JÁNOS - dobok, ütőhangszerek 

vokal, ritma gitara - BUGYI ZOLTÁN - ritmusgitár, ének 
klavijature, vokal - GÓBOR ATTILA - billentyűs hangsz., ének 

bas gitara - TÁNCOS LAJOS - basszusgitár 
A felvétel a szabadkai ZENEI MŰTEREMBEN (MUZICKOM ATELJEU- Subotica) 

készült. 
Hangmérnök:  Kiss Zoltán / Zenei  munkatárs:  Lengyel  Gábor / Szervező: Varga József 

/ Urednik: Dusán Sarac / Glavni i odgovorni 
urednik: Sinisa Skarica 

Made in Yugoslavia, 1986 
JUGOTON ZAGREB - Niska b.b. 
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EGY ASSZONY MIATT . . . 
Zene: Zách István  
Szöveg: Szécsén Mihály 
 
 
 
Egy asszony miatt vagyok ilyen léha,  
Ki meg sem érdemelt engem talán. 
Egy asszony miatt fáj a szívem néha,  
Ki meg sem érdemelt engem talán. 
Egy asszony, aki elrontotta az életem, 
Ki azt se tudta, mi a csók és mi a szerelem.  
Egy asszony miatt vagyok ilyen léha,  
Kit elfeledni nem tudok soha. 
 
KICSINY FALUM 
 
Kicsiny falum, ott születtem én,  
Nincs ott gyertya, nincs ott lámpafény,  
Házunk előtt vén eperfa áll,  
Engem anyám mindig hazavár. 
Megírom majd jó anyám neked,  
Ne várj haza, többé nem megyek.  
Amikor a kis falumban nyugovóra térnek,  
Anyám, mondj el értem egy imát. 
 
Rendes ember én már nem leszek,  
Minden éjjel zülleni megyek,  
Várnak rám a züllött cimborák,  
A festett nők, a pezsgős vacsorák.  
Hogy mi lesz a vége, nem tudom.  
Meghalok egy züllött hajnalon.  
Amikor a kis falumban nyugovóra térnek,  
Anyám, mondj el értem egy imát. 
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KOMBINÉ 
 
Zene: Majorossy Aladár 
Szöveg: Szenes Andor, 
Darvas Szilárd 
 
 
 
Kombiné, kombiné, csipkés kombiné, 
 Még az éjjel fölhajtalak én.  
Híd alatt, híd alatt, Margit-híd alatt  
Láttam meg a kombinétodat. 

Ne félj, kislány, nem lesz baj, 
Majd a paplan betakar,       

            Majd a paplan mindent eltakar . .  
Kombiné, kombiné, csipkés kombiné,  
Még az éjjel fölhajtom biz' én. 
 
Kombiné, kombiné, csipkés kombiné,  
Ha megvadulok, szétszaggatom én.  
Híd alatt, híd alatt, Margit-híd alatt  
Otthagytad a kombinétodat. 

Ne félj, kislány, nem lesz baj, 
Majd a paplan betakar, 
Majd a paplan minden eltakar 
(ha akar). 

Kombiné, kombiné, csipkés kombiné 
 Ha megvadulok, szétszaggatom én. 
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Az eddigi sikerek csúcsa, B S koncert 1987 
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HALVÁNY ŐSZI RÓZSA 
 
Zene: Vértes Henrik  
Szöveg :Illiniczky László 
 
 
De szomorú a nyár után, 
Sárga levél zizeg a fán,  
A fülembe az őszi szél  
Édes emlékekről mesél.  
Kis szobámban  
Minden olyan kihalt, üres,  
Találok bent egy bús szívet,  
Felnyitom a vén zongorát,  
Eljátszom a szívem dalát: 
 
Ha majd újra eljő a nyár,  
A boldogság reámtalál,  
S visszahozza egy perc alatt  
Mindazt, ami úgy elszaladt. 
Virág nyílik 
Kis szobámnak kis ablakán,  
Eljön hozzám az én babám.  
Virág lesz majd a fájdalom,  
Virág lesz majd az én dalom: 

 
Halvány őszi rózsa,  
Mondd el, hogy imádom én.  
Halvány őszi rózsa,  
Mért nem jön sosem felém?  
Mondd el, hogy rab vagyok,  
Azt is, hogy meghalok, 

ha mást szeret.  
Halvány őszi rózsa,  
Gyógyítsd meg a szívemet! 
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ÉN ÉDES KATINKÁM 
 
Zene: Lajtai Lajos 
Szöveg: Békeffy István, 
Szenes Iván 

 
 

Szilveszter éjjelén esett a hó.  
Egy szán jött könnyedén, egy csillogó. 
Katinka nézte csak a könnyű szánt, 
Kiszállt egy fess legény, s eléje állt: 
 
Én édes Katinkám, csak egyszer kacsints rám, 
Csókolj meg, ha szeretsz és gyere, bújj hozzám! 
Elviszlek magammal, csak egyszer nevess rám, 
Nem fázol sohasem, ha idebújsz hozzám. 
Hideg a tél, júj!, 
Szél fúj, 
Esik a hó! 
Repül a szánkó! 
Hajhó! 
Szalad a ló! 
Én édes Katinkám, csak egyszer kacsints rám, 
Csókolj meg, ha szeretsz és gyere, bújj hozzám! 
 
Szilveszter éjjelén tüzelt a vágy,  
De másnap már a szán indult tovább. 
A legény elköszönt, nagyon hamar,  
S Katinak nem maradt, csak ez a dal: 
 
Én édes Katinkám . . . stb. 
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KIS CSÓNAKOM 
 
Zene és szöveg: Erdélyi Mihály 
 
 
Kis csónakom leng a Duna vizén,            Eveznék, de nem bírja a karom, 
Barna kislány áll a túlsó szélén,               Eltörött az evezőlapátom, 
Selyemkendőt lobogtat kezébe'                Kis csónakom nem halad előre. 
Integet, hogy evezzek feléje.                    Isten veled, kedvesem, örökre! 
 
 
SÁRGUL MÁR . . . 
 
Zene: Thegze-Gerber Miklós 
Szöveg: Kunéri Kálmán 
 
 
Sárgul már a kukoricaszár,  
Vadvirágos, madárdalos a határ.  
Szép galambom, kicsi tubicám  

Patyolatos jegykendővel vár énrám.  
Patyolatos jegykendővel, 

  Kicsi szíve szerelmével  
Légy az enyém, kis babám! 

Sárgul már a kukoricaszár,  
Az én szívem, kis galambom, téged vár. 
 
Sárgul már a kukoricaszár, 
Párosával költözik a kismadár. 
Árva fészek a ház ereszén, 
Hét falunak legszebb lánya az enyém.  

Hét falunak legszebb lánya, 
Lelkem dalos csalogánya,  
Fészket raknék véled én. 

Sárgul már a kukoricaszár, 
Ugye babám, mi egymásé leszünk már?! 
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FOLYTASD BÁTRAN TOVÁBB 
 
Zene és szöveg: Bugyi Zoltán 
 
 
Szomorú este volt,   Arca olyan szép volt, 
Mikor elutazott,   Mint a legszebb álom, 
Én mindig csak vártam,  S én talán soha őt 
De már más karjában volt.  Feledni nem tudom. 
Múltat megtalálni,   Múltat megtalálni, 
Mondják, nem lehet.   Mondják, nem lehet, 
Én mindig keresem,   Én mégis keresem, 
Pedig minden csak álom lett. Pedig minden csak álom lett. 

 Nem kell neked soha más,  Nem kell neked soha más, 
 Mondtad, nem érhet csalódás?  Mondtad, nem érhet csalódás? 
 Múltad, mit nekem megbántál,  Múltad, mit nekem megbántál, 
 Folytasd bátran tovább!   Folytasd bátran tovább! 
 
 
 

NEM ÉRDEMES SÍRNI 
 
Zene és szöveg: Bugyi Zoltán 
 
Nem mondhatom azt, hogy  Egyszer egy szépasszony 
Ölelek már mást is,   Rontotta életem el. 
Vártam, bár reszketve  Most hiába törekszem, 
Más virágnyílást is.   Mindent elvesztettem. 

Nem érdemes sirni    Nem érdemes sírni 
Ha gyötör a bánat.   Ha gyötör a bánat. 
Csak kuncognak rajtam,   Csak kuncognak rajtam, 
Hogyha sírni látnak.   Hogyha sírni látnak. 
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EGY MÁJUS ÉJSZAKÁN 

Zene: Szerdahelyi Zoltán Szöveg: Rákosí János 
 
Napsugaras, csodaszép az égbolt, 
Künn a kertben nyílik a virág. 
Egyszer, tudom, nagyon szép volt, 
Ragyogott az égen a hold. 
Oly szép, gyönyörű volt a világ. 

Egy május éjszakán 
Szívem szívedre vár, 
Orgonák illatoznak, csillagos az ég 
Oly szép lesz égő ajkkal 
Halkan súgni egy nevet. 
Orgonák illatában 
A szívnek fájni nem lehet . . . 
Egy május éjszakán 
Boldog leszek talán, 
Hisz nem csak könny az élet. 
Én remélek még. 

 
Csalogány dalol ismét a fán,  Fájó szívvel járom az utcákat, 
Új tavaszról súg az esti szél,  Gyászba borult már a kéklő ég, 
Éjjel az utcákatjárom,   Rózsa nincs a rózsafákon, 
Ablakodnál sírdogálok:   Sárga levél hull az ágról, 
Szeress, drágám, légy az enyém.   Minden, ami szép volt, elmúlt rég.   

Egy május éjszakán . . . stb.  Egy majus éjszakán . . . stb. 
 
Nem hiszem, hogy álmaimnak vége, 
Nem hiszem, hogy nem lesz többé nyár.  
Üj tavaszjön majd a télre, 
 Boldogság a szenvedésre, 
 Üjra felragyog a napsugár: 

Egy május éjszakán . . . stb. 
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HEJ, DE KUTYA JÓKEDVEM VAN 
(Alal mi je danas po volji) 

LSY-62167 STEREO 
 
 
 

Balázs Arpád- 
Petőfí Sándor: FA LESZEK, HA . .  

            Bicu drvo 
     * * *         HEJ, DE KUTYA JÓKEDVEM VAN 

                        Ala] mi je danas po volji 
      * * *        ÉLETEMBEN CSAK KÉT NŐT SZERETTEM  

           Voleo sam samo dve zene 
Sípos István- 
Rákosi János: HÁT, IDE FIGYELJ, LAJOS!  

           Cui ti. Lajose! 
 

T.Glikyson-R. Dehr-F. 
 Miller—Reményi 

Gyeneslstván: ZÖLD MEZŐK Zelena polja 
  Szabó Géza: NEM FÁJ 

           Vec me i ne boli 
      I. Miljutyin—A. Szofranov: 

      GyulaiGaálFerenc: LILA ORGONAK Plavi jorgovani 
                                             * * *        KÉT LAKAT.. .  
                                                             Dva lokota . . . 

                        Erdélyi Mihály: A HÁZUNK TETEJÉN ZSÚPFÖDÉL VAN  
              Na nasoj kuci sindra 

                         ErdélyiMihály: NEM VAGYOK ÉN MÁR AZ, AKI VOLTAM  
                          Nisam vise onaj stari 
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grupa 3 + 2 együttes 
 

solo gitara - BUGYI GYULA - szólógitár  
dubnjevi, udraljke - BUGYI JÁNOS - dobok, ütőhangszerek 

vokal, ritma gitara - BUGYI ZOLTÁN - ritmusgitár, ének 
klavijature, vokal - GÓBOR ATTILA - billentyűs hangsz., ének 

bas gitara - SPÖR HELMUTH - basszusgitár 
A felvétel a szabadkai ZENEI MŰTEREMBEN (MUZICKOM ATELJEU- Subotica)  

A hangfelvétel a BARBARÓ stúdióban készült Bukovácon. Zenei rendező: 3+2 együttes 
/ Zenei munkatárs, hangmérnök: 

Vlatkovic Iván / Glavni i odgovorni urednik (felelős főszerkesztő): 
Sinisa Skarica 

 
Made in Yugoslavia, 1986 JUGOTON ZAGREB - Niska b.b. 
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FA LESZEK,HA . .. 
 
Zene: Balázs Árpád Vers: Petőfi Sándor 
 
 
 
 
Fa leszek, ha fának vagy virága. 
Ha harmat vagy: én virág leszek.  
Harmat leszek, ha te napsugár vagy .  
Csak, hogy lényink egyesüljenek. 
 
Ha leányka, te vagy a mennyország: 
Akkor én csillaggá változom. 
Ha leányka, te vagy a pokol: (hogy 
Egyesüljünk) én elkárhozom. 
 
Barna kislány fekete szemébe 
Szerelmes lett egy szőke legény.  
Megvan az a sors könyvébe írva,  
Elkárhozik ő majd, a szegény. 
 
Mért van az, hogy mindig az imádjuk, 
Aki hűtlen, aki mást szeret? 
Mért van az, hogy szívepedve várjuk,  
Pedig rajtunk ő majd csak nevet. 
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HEJ, DE KUTYA JÓKEDVEM VAN! 
 
 
 
 
Hej, de kutya jókedvem van, 
Az áldóját néki!  
Még az éjjel úgy berúgok,  
öröm lesz azt nézni! 
 
 

Szombat este azt mondta a babám,  
Hogy nejárjak, bolonduljak utána, 
Kontyba tekert hajával, bíz' 
Másnak lesz a babája. 

 
 
Hej, de kutyajókedvem van,  
Az áldóját néki! 
Még az éjjel úgy berúgok,  
öröm lesz azt nézni! 
 
 

De én arra azt feleltem néki, 
Ha meguntál, köllesz te a fenének! 
Nem vagyok én bugyi,  
akit Minden este cserélnek! 

 
 
Hej, de kutya jókedvem van, 
Az áldóját néki!  
Még az éjjel úgy berúgok,  
öröm lesz azt nézni! 
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ÉLETEMBEN CSAK KÉT NŐT SZERETTEM 

 
 
Életemben csak két nőt szerettem. 
Egyik volt a drágajó anyám.  
Ügy szeretett, ápolgatott engem,  
Istenem, de vigyázott reám! 
És amikor betegségbe estem 
Féltő szíwel úgy imádkozott . . .  
De én csak az ellenét kerestem.  
Anyám sírt, de nem panaszkodott. 
 
 
 
És egy csendes nyári éjszakában  
Jött felém egy csinos barna lány. 
Úgy jött, mint egy megvalósult álom.  
Azóta nincs nyugtom, éjszakám. 
Másodszor csak azt a lányt szerettem.  
Szívem, lelkem úgy megváltozott . . . 
De annak is az ellenét kerestem.  
A lány sírt, de nem panaszkodott. 
 
 
 
És a lány, hogy vágyait kövesse,  
Elment tőlem. Nem volt irgalom.  
Jó anyám is elhagyott örökre. 
Nem maradt más.csak egy sírhalom.  
Én azóta a temetőtjárom. 
Mit ér az élet? Minden elhagyott.  
Visszasírom százszor azt az asszonyt,  
aki sírt, de nem panaszkodott. 
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HÁT, IDE FIGYELJ, LAJOS! 
 
Zene: Sípos István 
Szöveg: Rákosi János 
 

 
Kint a Dankó Pista utcán szült anyám,  
Iskoláztatott a drágajó apám. 
Tánc- és faiskolábajártam sokat én. 
Muzsikálni megtanultam rendesen,  
Hetvenedik Rácz Laci a mesterem.  
Mégis, ha egy cigány meglát, így dalol felém: 

Hát, ide figyelj, Lajos! 
A G-húr kicsit magos. 
Hát, rossz a filhallásod már. 
Hát, húzd el nekem, Lajos, 
Hogy házunk előtt magos, 
Egy nagyon magos eperfa áll. 
De húzd megjól, hogy ne lógjon 
A földig a lószőr a vonódon . . .! 
Hát, kérlek, figyelj, Lajos! 
Így muzsikálni bajos, 
Mert rossz a filhallásod már. 

 
 
Mert kontrázni egyik banda sem hagyott, 
Gondoltam, hogy jazz-zenésznek felcsapok.  
Lássák csak a cigányok, játszom azért is.  
Megzavartak engem ott a dúr-mollok,  
Azt hitték a többiek, hogy durmolok.  
Sajnos, ma így dicsér mind ajazz-zenész is: 

Hát, ide figyelj, Lajos! . . .stb. 
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ZÖLD MEZŐK 

Zene és szöveg: T. Glikyson— 
R. Drehr-F. Miller 
Magyar szöveg: Reményi Gyenes István 
 
 
Zöld volt a mező, színes a rét, 
Ház ült a völgyben, kék volt fenn az ég, 
Hófehér felhőkkel cicázott a fény,  
Csillagot vetett a patakok vizén . . .  
Kéz-kézbenjárt egy pár: 

te meg én. 
 
Sárgult a mező, szürke a rét, 
Száz nehéz felhőtől sötét lett az ég,  
Jéghideg szellő száll az álmok ligetén,  
Uj színü ruhát ölt patakon a fény, 
Lenn, ahol kószált egy pár: 

te meg én. 
 
Szóljon az ég, hogy mért van ez, miért? 
Merre szöksz előlem, merre és kiért?  
Hiába szó . . . a válasz néma csend,  
Némult a világ, csak szívem hangja cseng . . . 
 
 
Várom a napot, míg visszatérsz. 
Nem lehetsz boldog, míg társad nélkül élsz! 
Az emlék él, s a távolok ködén 
Zöld lesz a mező és visszatér a fény . . . 
Jár majd a mezőn egy pár: 

te meg én. 
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NEM FÁJ, NEM FÁJ ...  
 
Zene és szöveg: Szabó Géza 
 
 
 
Múlnak a napok és évek, újra magam vagyok. 
Szívemben régi emlékek, úgy érzem, belehalok.  
Nem tudok hinni a nyárnak, álom volt minden csupán, 
Szerelmek és forró vágyak, úgysem volt igaz talán. 
 

Nem fáj, nem fáj, 
Nem fáj, hogy másé leszel. 
Hisz nem vétkezel, 
Boldog leszel. 
Ügysem vár az én szívem. 
Nem fáj, nem fáj, 
Én csendesen továbbmegyek. 
Hisz számomra már 
Nincs napsugár, 
Meguntam az életet. 
 
 
Kívánom neked, ne érjen csalódás soha, soha. 
Ajó isten áldjon, kísérjen utadon ezer csoda. 
 

Nem fáj, nem fáj, 
Mert akkor már rég nem leszek. 
Légy boldog nagyon, 
Oly nagyon-nagyon, 
Ahogy én szerettelek. 
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LILA ORGONÁK 
 
Zene: Georgij J. Sz. Miljutyin 
Szöveg:A. Szofranov 
Magyar szöveg; Gyulai Gaál Ferenc 
 

Lila orgonák, ó, vigasztaljatok! 
Mi lesz most velem, hogy mind kinyíltatok? 
Hiábajárok a kertbe 
Jobbra-balra nézegetve, 
Nem találok kedvesemre, 
Bárhol is keresem, 
A sok szép virág közt én nem lelem őt. 

 

Lila orgonák, oly bús a lombotok! 
Egy kis barna lányt de elbujtattatok! 
Ha nem jő elő a párom, 
Nem marad virág az ágon, 
Mind letépem, s megtalálom. 
Többé nem menekül! 
Bármerre szaladna, karomba repül! 

 

Lila orgonák, a bokrotok alól 
Hallom, hogy az én szép kedvesem dalol! 
Mondj búcsút az orgonáknak, 
Pompázzanak a világnak! 
Jöjj elő, én csókkal várlak, 
Megkérem a kezedet! 
Boldogok leszünk mi, kettesben veled! 
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KÉT LAKAT . .. 

Két lakat őrzi az ajtóm.   Várom, hogy jöjjön a szombat, 
Vasrács van az ablakon.   Hogy újra láthassalak.  
Kemény faágyon     Alig hogy szóltál, 
Kerül az álom.     Közöttünk őr áll, 
Csak rólad álmodozom.   Már el is választanak. 
 

 

Várom hiába a postát.   Kisfíam, ne hullass könnyet! 
Levelet úgysem kapok.    Mesél majd a jó anyád 
Talán már másnak     Édesapádról, 
Adtad a szádat.     Ki messze távol 
Két karom nem ölel át.   Hordja a bilincseket. 
 
 
 
Raboknak öt perc a séta,    Visznek a börtönbe vissza, 
Rabsétánk az udvaron.    Rám pattan már a lakat. 
Magas a kőfal,     Még visszanézek, 
Mindenütt őr van,     Te vagy az élet . . . 
Nem száll át a sóhajom.   Szívem majd' kettéhasad. 
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NEM VAGYOK ÉN MÁR . . . 
Zene és szöveg: Erdélyi Mihály 

 

Nekem már tavasszal sem nyílik virág, 
Évek óta nem volt májusom. 
Falevél hulldogál, 
S egy csendes fapadon 
öszidő a társam, jól tudom. 
Felveszek egy fonnyadt levelet, 
S kérdem én magamtól: 
Mi lett belőled? 
Nekem már hűvösebb a fényes napsugár, 
Simogatva súgja azt, hogy  
Kár érted,de kár. . . 
 
 
 
 

Nemvagyok én már az, aki voltam,  
Néha-néha fáj még a szívem. 
Életemet régen eldaloltam,  
Nem segít már rajtam senki sem 
Szerelmes voltam a holdas éjbe,  
Elbúcsúzom, megyek már . . . tovább . . .  
Nem vagyok én már az, aki voltam . . .  
Szépasszonyok, szépjó éjszakát! 
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A HÁZUNK TETEJÉN 
Zene és szöveg: Erdélyi Mihály 
 
 
 
Fű, fa, lomb, virág,   A házunk tetején zsúpfödél van 
Szívem úgy imád.    És ha tél van, 
Nyári zöld levél    Összebújunk, kicsi párom. 
Álmomról mesél.    Vasárnap délelőtt kis harang szól 
Szép arany kalász,   És ilyenkor 
Gólyafészek, száz,   Te vagy az én imádságom. 
Csillagfényes ég . . .   Boldogságom látom a két szemedben. 
Hőn szeretsz-e még?  Hidd el, rózsám. ez az igaz szerelem. 
     A házunk tetején zsúpfödél van 
     És ha tél van, 
     Összebújunk, kicsi párom. 
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