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A kultúra városi ünnepe
Az ünnepségen T. Mészáros 
András polgármester és Temesi 
Ferenc József Attila-díjas író 
mondta el a magyar kultúrával 
kapcsolatos gondolatait, majd 
a polgármester és Vasy Géza, 
az Írószövetség elnöke adta át 
a közösen alapított Bella István-
díjat – Eőry Emil szobrászmű-
vész kisplasztikáját – Nagy Gábor 
fiatal költőnek. A Péterfi Vilmos-
díjat Oláh János író, a Magyar 
Napló főszerkesztője kapta, míg 
a Magyar Írószövetség örökös 
tagja díszoklevelet Hárs Ernő 
költő-műfordító vehette át. Tóth 
Bálint költő betegsége miatt 
nem lehetett jelen. Az ünnepi 
pillanatok után a Thália ördö-
gei színjátszó társulat előadásá-
ban láthatta a közönség Molnár 
Ferenc: Liliom című művének 
feldolgozását, amelyet Fellner 
Gréti rendezett.

Ha lenne galéria…

A kultúranapi programok 
másnap a Téli tárlat megnyitójá-
val folytatódtak. A szép számú 
érdeklődő előtt Feledy Balázs 
művészettörténész beszélt a 
kiállított képekről. A kiállítás 
rendezőjét, Kéri Mihály festő-
művészt kérdeztük a megnyitó 
után:

– Hányadik Téli tárlatot ren
dezte meg idén?

– Az ötödiket. Az első 2002-
ben volt, de nem én indítottam 
el a folyamatot, már régebbi 
keletű. Arra gondoltunk, hogy 
az érdi képzőművészeknek, 
jelesül a hivatásos képzőmű-
vészeknek érdemes lenne 
„seregszemlét” rendezni, hogy 
a közönség egyszer egy évben 
találkozhasson velük.

– Ki válogatja ki a műveket?
– Mindenkit meghívunk a 

hivatásosok közül, akit isme-
rünk. Bár ez érdekes probléma, 
mert nem biztos, hogy minden-

kit ismerünk, hiszen évről évre 
egyre többen költöznek Érdre, 
és nem mindig szerzünk idő-
ben tudomást az új kollégáról. 
Általában jelentkeznek a műve-
lődési házban, vagy értelmiségi 
körökből jelzik, hogy valaki 
letelepedett a városunkban. 
Tehát elég gyorsan megtudjuk 
és mindenkit, aki ebben a stá-
tusban dolgozik, meghívunk. 

– Milyen az érdi képzőművé
szeti élet?

– Kritikus leszek magamhoz, 
magunkhoz. Még nem monda-
nám, hogy nálunk képzőművé-
szeti élet lenne, mert szerintem 
ez egy félig-meddig alvóváros. 
Aki valaha dolgozott a kultúra 
területén itt, Érden, az nagyon jól 
tudja, hogy milyen nehézségek-
be ütközik az alkotó művésze-
ket valamilyen társasági létben 
összefogni vagy annak a feltéte-
leit megteremtve, köztük kapcso-
latot teremteni. A közönséggel 
való viszony is nehézkes, mert 
óriási versenytársunk a főváros. 
Autóval, fél óra alatt a legjobb 
minőség érhető el Budapesten. 
A városunkban élő, most már 
több mint 30 képzőművész olyan 
nagyságrend, amely már önma-
gától generál egyfajta művészeti 
életet… vagy legalábbis annak 
csíráját. Ezek az emberek talán 
most már keresik a közösséget 
egymással, keresik a megnyilvá-
nulási lehetőségeket. Mindennek 
az az akadálya, hogy Érden nincs 
galéria, nincs meg hozzá az inf-
rastruktúra. Most mindenki ezért 
küzd és erőlködik. Akkor szüle-
tik meg az igazi művészeti élet a 
városban, hogyha ez a művészeti 
ág is megnyilvánulási terephez 
jut: ami egy képtár és egy galé-
ria.

Háttérember a színpadon

A Téli tárlat megnyitója után 
kezdődött Eberhard Streul: A 

kellékes című művének érdi 
bemutatója. Parti Nagy Lajos 
„magyarított” szövegei és Kern 
András egyszemélyes produk-
ciója feledhetetlen színházi 
élményt nyújtott a teltházas 
nézőtér számára. A művésszel 
az előadás előtt beszélget-
tünk.

– Hogyan sikerül egy színész
nek belebújnia egy színházi kol
léga bőrébe?

– Tanult szakmánk, hogy 
valaki bőrébe bújjunk. Hogy az 
király, házmester, ügyvéd vagy 
trolibuszvezető, az teljesen 
mindegy. A kellékes egy német 
színdarab, Eberhard Streul írta. 
Én láttam egy osztrák színész 
előadásában. Az eredeti darab 
egy operaházi kellékesről szól. 
Megkértük Parti Nagy Lajost, 
hogy írja át magyar prózai 
színházra. Nem sok maradt az 
eredeti darabból, mert pestiesí-
tette. Tehát a szerepem Bieder 
József, egy elképzelt kellékes 
egy irodalmi műből.

– A darab létrehozásában is 
aktív szerepet vállalt?

– Csak egy kicsit. Pár tör-
ténettel hozzájárultam én is, 
mert nekem is vannak színházi 
emlékeim, élményeim. A darab 
a kellékesről szól, aki egy elma-

radt előadás alatt véletlenül 
szembe találja magát a nézők-
kel. Ő nem oda való, mert ő egy 
háttérember, de egyszer csak 
ott áll sok ember előtt és kény-
telen beszélni hozzájuk. Millió 
történettel és emlékkel áll elő, 
melyek közül egy pár – igen – a 
sajátom.

– Mennyire fárasztó egyedül 
játszani másfél órán keresztül?

– Eleinte rettentő nehéz volt, 
mert ez számomra is újdon-
ság. Sose volt még versmondó 
vagy előadóestem, nem vol-
tam még egyedül színpadon. 
Olyan színdarabokban játszom, 
ahol sokan vannak, és abból 
én vagyok az egyik. Itt nagyon 
egyedül van az ember, jó melós 
dolog volt megszokni, de már 
a 30. előadásnál tartunk, kezd 
kevésbé fárasztó lenni.

Több, mint zene

Szombaton délután szin-
tén telt ház előtt játszotta el 
a gyerekeknek a budapesti 
Trambulin Színház Pinokkió 
történetét, este pedig a Treff 
sportcsarnokban adott csodála-
tos koncertet a Székelyföldről 
érkezett TransylMánia zenekar. 
A magyar és székely himnuszt 
is eléneklő közönség nehezen 
engedte le őket a színpadról. A 
siker után az együttes alapítójá-
val beszélgettünk. 

– Mi az oka annak, hogy zenei 
és személyi változások voltak a 
zenekarban?

Cseresznyés Szilamér, zene-
karvezető: 

– Tudatosan próbálunk örök-
ké újat hozni, ami persze nem 
jelent azonnali személycse-
rét. Azzal, hogy cserélődnek a 
tagok, mindenki hoz egy új ízt, 
új kis zenei világot. Sokat dolgo-
zunk népzenészekkel, nálunk a 
szólóhangszerek a hegedű és 
a furulya, de ott van a rock 
alapja, a basszusgitár is. A mos-

tani hegedűsünk tanult ember, 
érződik rajta a klasszikus zene, 
de jár táncházba, minden ren-
dezvényen ott van, ami a nép-
zenével kapcsolatos. Jó stílusa 
van. Most jelent meg a zenekar-
ban a fuvola, mert eddig csak 
autentikus népi hangszereket 
használtunk. A fuvola hangja 
új világot, szép harmóniát, kel-
lemes hangzást hozott. Ilyen 
dolgokban változtunk. Ahogy 
telik az idő, egyre inkább letisz-
tulunk zeneileg és emberileg. 
Talán ez is érződik. Nem ismé-
teljük magunkat, próbálunk új 
dolgokat felmutatni. Az első 
albumon, a „Legyen úgy, mint 
régen volt” címűn a beszéd, a 
vers, a népzene dominált. A 
második albumon, az „El ne 
add az ősi házat” címűn meg-
próbáltunk a zenére nagyobb 
hangsúlyt fektetni. A harmadik 
TransylMania-lemez, a „Mert 
tudnom kell” tavaly októberben 
jelent meg. Azon vegyítettük az 
előző kettőt: legyen izgalmas 
zeneileg és a szöveg, a mon-
danivaló is legyen jobb. Annyi 
változott, hogy többet írunk 
zenekaron belül.

– Sokat koncerteznek Ma
gyarországon. Itt értik jobban a 
zenéjüket vagy otthon? 

– Otthon érezzük, hogy vár-
ják, hogy újat nyújtsunk, de 
igazából az anyaországban 
vagyunk izgalmasak, itt is van 
több koncertünk. Talán a mon-
danivalónk, a székely nyerses-
ség, a székely virtus, íz, amit 
próbálunk hozni a zenénkkel, 
tetszik a közönségnek, ezért 
számítunk kuriózumnak. Amit 
csinálunk, az  már több, mint 

zene. Szívvel-lélekkel szolgál-
juk a közös ügyet.  Így is élünk. 
Mi egy nemzetben gondolko-
dunk, nekünk nincsenek hatá-
rok, nincsen jobb- meg baloldal. 
Sok rossz példa van egy nemze-
ten belül. Mi úgy gondoljuk, 
hogy egyek vagyunk és egyek is 
szeretnénk maradni, mindegy 
hogy hol vagyunk, Felvidéken, 

Délvidéken az anyaországban 
vagy Muravidéken.

Barátság és megértés

A TransylMánia után Charlie 
és nagynevű zenészekből álló 
kísérő zenekara lépett szín-
padra. Másfél órás fergeteges 
koncertet adott. Szusszanásnyi 
szünet után tudtunk szót vál-
tani.

– Érden volt az idei első kon
certjük. Mit vár a 2009es évtől?

Charlie: 
– Legyen meg ez a zeneka-

rom, ami már 20 éve megvan. 
Legyenek meg a barátaim, az 
egészségem, a kis családom, a 
kiskutyám és a kismacskám. 
Alapvetően azt várom ettől az 
évtől, hogy ne legyen olyan szo-
morú, mint amilyennek tűnik. 
Boldogságban, összetartásban 
éljünk. Barátságot kérnék és 
megértést, akkor sikerülni fog 
minden, nekem is, és minden-
kinek. Ebben az évben készítek 
egy új anyagot, ami október 
környékén jelenik majd meg, 
nem sorlemez lesz, hanem vala-
mi érdekesség. 

– Vannak közös tervei a fiá
val?

– A fiam kiadott egy új 
lemezt, egy szuperlemezt, min-
denkinek ajánlom. Tízes skálán 
tizenegyes. Olyan típusú ember, 
mint én, saját magát akarja 
megvalósítani. Neki nincs szük-
sége a papára, van bőven ideje 
arra, hogy tíz évet kínlódjon, 
mert ezért a szakmáért meg kell 
harcolni. Egyébként a dalokat ő 
írta, engem nem is engedett le 
a stúdióba. Ő később kezdte, 
mint én – ahogy a mama mond-
ta – rosszkor, mert mostanság 
nincs szükség jó zenére. 

– Volt valamilyen kapcsolata 
Érddel? Szokott itt fellépni?

– Sok barátom lakik itt. Még 
nagyon régen a Generállal lép-
tünk fel. Mi oda megyünk, ahova 
meghívnak, nem szervezünk 
magunknak bulikat. Szerencsés 
vagyok, mert nekem tavaly 200 
előadásom volt. Boldog vagyok, 
mert az idei első, ez az érdi, 
nagyon jó buli volt. Örülök, 
mert jó volt újra találkozni a 
zenész kollégákkal.

Igazi ünnep volt ez a három 
nap, a kultúra ünnepe. Sokszínű, 
érdekes és értékes programokat 
hoztak Érdre a szervezők. A 
város lakói is kezdik megérezni, 
hogy ezen az alvónak titulált 
településen is hozzájuthatnak a 
magas színvonalú kulturális és 
művészeti eseményekhez, pro-
dukciókhoz. 

Folytatás jövőre.
 Ozsda Erika

Második alkalommal került sor a Himnusz születésnapján, 
a magyar kultúra napja tiszteletére megrendezett több 
napos programsorozatra Érden. Január 22-én a Magyar 
Írószövetség választmánya tisztelte meg városunkat azzal, 
hogy itt adták át a szövetség díjait, okleveleit.
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