
Reggel csípett még a nedves, szokatlanul tiszta őrsé
gi levegő, de mire a kiállítások megnyíltak, a sátrak el
készültek, már perzselt a nap, a fény és a meleg ragyo
gó hangulatában folyt az alku, élt az Őrségi vásár Őri- 
szentpéteren.

Először kulturális eseményekre hívták a rendezők a 
látogatókat. A művelődési házban dr. Gonda György 
ajánlotta a helybeliek és a turisták szeretetébe p helytör
téneti, néprajzi állandó kiállítást:

— Az Őrség felé fokozódó 
érdeklődéssel és rokonszerw- 
vel fordul az ország. Ez a 
vonzódás a  hagyományaink
hoz, értékeinkhez való ra 
gaszkodás megnyilvánulása. 
Az érzelmek it t  a  kiállításon 
tudással, esztétikai, történel
m i élménnyel egészülhetnek 
ki — mondta és dicsérő sza
vakkal emlegette Szikszay 
Edit tanárnő gyűjtemény
alapozó m unkáját, valam int 
Nagy Zoltán szervező, kíál- 
lításrendező szakértelmét.

Nagy Zoltánt, a  körmen
di múzeum vezetőjét a  k i
állítás megszületésének kö
rülményeiről kérdeztük:

— Hatvan napunk volt 
az anyag összeállítására. 
Szikszay Edit Körmenden 
őrzött gyűjteményéből, a 
Savaria Múzeum és a  buda
pesti Néprajzi Múzeum 
anyagából válogathattunk. 
A fotót tekintettem  vezérlő 
elemnek, a tárgyak illuszt
rálnak és nagyon kevés dí
szítőművészeti elemet alkal
maztam.

Szép és áttekinthető a 
tárlat, kevés szóval lénye
ges, pontos információkat 
közölnek a  felnagyított szö
vegek, a  18—19. századi őr
ségi életet és kultúrát do
kum entálják. Találkozott a 
szakértelem és a tájszeretet, 
az Őrség-szeretet.

Csernus M ariannt az el
ső látogatók között találtuk.

— Művésznő, erre az a l
kalom ra érkezett?

— Nem. Két hete meg
szabadítottam magamat
Pesttől és augusztus végéig 
maradok. Házunk van Szá
laién, ez a  hetedik nyaram  
az Őrségben.

— Gratulálok a Liv Ull- 
imann-életrajz fordításhoz, 
nagyon szívesen olvasom.

— Köszönöm, a  nőknek ál
talában tetszik. Nem is 
hagytam ki a könyvből 
azokat a  részeket, amelyek 
a  férfi—nő kapcsolatról 
szólnak. Bár a közönségta
lálkozókon érzékelem, hogy 
a  férfiaknak nehéz elfogad

niuk azt a képet, amelyet 
egy nő fest róluk.’ Ez a 
könyv számomra töhb, 
m int fordítás. Írtam  belőle 
egy monodrámát, el is fo
gom játszani az ősszel a 
Nemzetiben. És Liv Ullmann 
megígérte, eljön egy előadás
ra .

A Változások című könyv
ből újabb 30 ezer példányt 
nyomat az Európa Kiadó. 
Elköszönünk a  művésznőtől, 
m ert bélyegkiállítás nyí
lik. Gombák, gyógynövé
nyek, virágok, madarak, ku
tyák, lovak, fürdőhelyek, tá 
jak és városok, rendkívül 
gadag anyagot, színes vilá
got m utat a  bélyeggyűjte
mény, amelyet a természet
es környezetvédelem szol
gálatába állítottak. A MA- 
BEOSZ főtitkára, Kiss Er
nő, friss őrségi élményeinek 
hatására egy ígéretet is tett: 
a bélyegkiadás nem  fog 
megfeledkezni az Őrségről.

Az újabb esemény hely
színe a falu irodaháza. Göm
bös László szobrászművész 
kiállításának megnyitására 
.szépen átrendezték a dísz
termet. A művésznek Kör
menden és Szentgotthárdon 
áll egy-egy köztéri szobra. 
A szentgotthárdi ni. Béla 
kompozíció Gömbös László 
legszebb munkái közül va
ló. A csörötneki születésű 
művésznek, Prém Jenő ta 
nácselnök meleg köszöntő
jét hallgatva, könnyes lett 
a  szeme. Sokat jelenthet ne
ki ez a bemutató.

— ö n t m a m ár őrséginek 
mondják, de néhány évvel 
ezelőtt még nem volt kap
csolata a megyével. Hogyan

fedezték fel? — kérdeztük 
Gömbös Lászlót.

— Én 1948-ban, a  hadi
fogság után elszakadtam 
szülőhelyemtől, taszítottak 
ás, de tanulni is akartam, 
most ne részletezzük a kö
rülményeket, későn, 1957- 
ben jutottam  be a Képző- 
művészeti Főiskolára. A ha
zatérést két emebrnek kö
szönhetem. Elsősorban Sza
bó Lászlónak (a megyei ta 
nács elnökhelyettese — a 
szerk.), aki amint tudomást 
szerzett rólam, megnézte 
munkáimat, döntött is, szob
rot kért tőlem Szentgott- 
hárdra. A másik ember Prém 
Jenő. Öriszentpéteren adott 
egy szobát, bármikor jö
hetek. Neki köszönhetem el
ső kiállításomat szülőfölde
men, Vas megyében.

Prém  Jenő megerősíti a 
művész szavait: — Ezzel a 
kiállítással lett igazi őrségi

De igenis k e ll . . .  — és így 
tovább. Egy másik apa—fiú 
páros döntött: kicsi, fehér
állatot nézegetnek m ár sa
já t befőtbesüvegükben.

— Csak egyet vettek?
— Ez nőstény, van otthon 

egy hímünk, az barna. Fol
tos utódokat szeretnénk — 
mondták, miután arról is 
felvilágosítottak, hogy a kis 
fehér szőrcsomó aranyhör
csög.

Nagy kedve volt a vásá
rozóknak az idén az őrség
hez. Bazárosok, cukorká- 
sok, ezüstművesek, cipészek, 
bőrdíszművesek, kosárfo
nók, késesek, gyertya-, kegy
szer- és kerámiaárusok se
reglettek össze. Az idő re
mek, a vásárlókedv sem 
veszett ki, szerencsére, m ert 
most nemcsak az dől el, m i
lyen az idei őrségi vásár, 
hanem az is, milyen lesz a 
következő. Ha nem jó a for-

Mesterek találkozása: Besendorf er Ferenc nyergesmester és 
Palatkás József fafaragó népművész.

— 2800-ért lehe t
Itt megálltak. Én kérdez

hettem a mestert.
— Megérte eljönni? Nem 

túl drágák a maga porté
kái?

— Hogy megérte-e, majd 
elválik. De lószerszámmal 
foglalkozni, nyerget készí

Csemus Mariann a helytör
téneti kiállításon.

polgár Gömbös László. Sze
retnénk munkával erősíteni 
kapcsolatunkat. Kértük
Gömbös Lászlót, foglalkoz
zon az iskola tehetséges gye
rekeivel. Van kedve hozzá.

Korántsem említettünk 
minden sport- és kulturális 
rendezvényt, de ideje a vá
sárban is körülnézni.

A gyerekek m ár az elején 
lecövekeltek, a madarak, a 
kisállatok sátrainál. — De 
igenis kell az aranyhörcsög 
— toporzékolt az elhúzódó 
vita m iatt egy kisfiú. Az 
apa teljesen bizonytalan: — 
Anyád kivág bennünket. —

Prém Jenő tanácselnök megnyitja Gömbös László szobor- 
kiállítását.

gálám, a vásáros nem jön 
ide.

A karikás ostor pattogása 
csalt Besendorfer Ferenc 
szíjgyártó és nyergesmester 
sátrához. Egy magas, szőke 
fiatalem ber nyergekről é r
deklődött. Egy amerikai t í 
pusú western nyergen 18 
ezer forintot m utatott az 
árcédula, egy szerényebb 
feketén 16 ezret. Aztán a 
fiatalem ber mégis a  csikóbő
rös kulacsra kezdett alkud
ni. Háromliteres, sallanggal 
díszített szép darab, a cédu
la szerint 3 ezer forint.

— Adja kétezerért!

teni megéri. Jönnek a  tsz- 
ek, kantárt vesznek, darabja 
2600 forint, de tucatszám is 
viszik, megyek a  pesti k ira
kodóvásárra, fogy a karikás 
ostor 1200-ért, csak meg 
kell pattogtatni. A külföl
diek, tudja.

— Elviszem 2200-ért —
közli tűnődve eredményét 
a  fiatalember.

— Lemegyek 2700-ra, m ert 
látom, maga ért hozzá.

— Az sok.
A szíjgyártó megint felém 

fordul:
— Én nem  am atőr va

gyok. Ez a tanult mestersé

gem, Csongrádon tanultam  
ki az ipart, de most Pesten 
éleik.

A szőke férfi csak forgat
ja a csikóbőrös kulacsot:

— Adok 2500-at.
— Na, nem bánom, vigye. 

De válasszon egy ajándékot 
is — emelkedik ültéből a  
mester és nyújtja  a  kulcs
tartókat a  kedvére való ve
vőnek.

— Mondja, tényleg jó vá
sár volt? — faggatom az 
új tulajdonost.

— Nekem az. Az idegen
forgalomban dolgozom, lo
vakkal foglalkozom Solton, 
ha hallott már róla. Jönnek 
a külföldiek, szükségünk 
van mutatós, eredeti dara
bokra. Ez értékes, elhiheti.|

Nagyméretű, szobadísz
nek való sallangot mozdít 
sóvárogva egy nő.

— Mennyi ?
— Hatezer.
— Túl sok.
— Asszonyom, egyhónapi 

munkám van benne.
— Nekem meg nincs eny- 

nyi a  havi keresetem. Az üz
let elmarad.

Nézelődünk tovább. A vé
letlen néhány kedves, rég 
látott ismerőst hoz elénk: 
Palatkás Józseffel, a fafara
gó népművésszel, a velemi 
stúdió alapító, összetartó sze
mélyiségével régóta nem ta 
lálkoztam. Bútorai nem sza
badtéri vásárra valók, annál 
inkább kiállításra, lakásba. 
Legfrissebb sikere: első dí
ja t nyert (fiával együtt) 
Siófokon, a kismesterségek 
országos kiállításán. Erre 
koccintunk.

És viszontlátásra ünneplő 
őrség!

Budai Rózsa 
fotó: Kaczmarski Zoltán

Grencsó István zenész, 
dzsessz-muzsikus, fiatal, 
Szombathelyen lakik, nős, 
javarészt a fővárosban dol
gozik.

— Az elmúlt évek válto
zásokkal teltek. Sokan for
dultak meg körülötted, vagy 
Te mások körül?

— Ma Magyarországon 
nagyon sok zenész van, sze
rencsére! De valójában ke
vés azok száma, akik embe
rileg alkalmasak arra, hogy 
igazán jó zenészek legye
nek, és igazán kevesen ké
pesek arra az áldozatválla
lásra, am it megkövetel a ze
nész élete.

— Mit értesz áldozatválla
láson ?

— Magát az életformát. 
Ha elhatározta valaki, hogy 
ennek, vagy annak akar

élni, akkor csak arra figyel
het.

— Hogy élsz, mivel töltőd 
a  napokat?

—• Egész nap gyakorolok, 
azonkívül látszólagos sem
mittevéssel : gondolkodom.
Sok em ber életéből ez hi
ányzik. Szerencsés vagyok, 
hogy ezt megtehetem, hogy 
távolabbra „látok”, figyelek 
magamra, belső világomra 
is. A hét első felében Szom
bathelyen vagyok. A hét 
második felében Budapes
ten koncertek, és a minden 
péntek esti Bem -rakparti 
klub következik.

— Említetted, hogy sokan 
gazdasági okok m iatt nem 
tudták vállalni a  profi ze
nész életét. Te miből élsz?

— Hát ez az! — mondja, 
és először mosolyodik el, 
m aid bal kezével alulról 
felfelé kopogtatja az asz
talt, úgy folytatja. — Ezt le
kopogom! Ez a fél év nagyon 
jó volt. Szabados György, 
akivel mostanában többször 
együtt játszom, írt a Győri 
Balett részére zenét, a nyá
ri szegedi ősbemutatóra, és 
ennek felvételein dolgoztam 
a  rádió stúdiójában. De ta
láltam  állandó m unkát is 
Pesten. Számítógépes nyelv- 
oktatási programokhoz ké
szítek zenei betéteket. Nagy 
ajándéka ez a sorsnak, hi
szen kedvem tellik benne, és

fedezi szerény igényeimet, 
földi dolgokra fordítható ki
adásaimat. Sokat koncer
teztünk a szombathelyi trió
val." Írtam  egy háromszor 
egyórás számot, am it m ár 
kétszer előadtunk a fő
városban, és a  nyár végén 
kazettán is megjelenik a 
Győri Jazz Klub mellékle
teként.

— Hol tanultad a zenét?
—• Komolyan itt Szombat

helyen, amikor 1975-ben ide 
költöztünk. Egy évig magán
úton tanultam  fuvolázni, 
am it megszakított a katona
ság, majd utána különféle 
segítséggel képeztem m a
gam. Ezzel, — ma m ár jól 
látom — az „alapok, alap
já t” sikerült elsajátítanom.

— Az ú t hosszú volt a 
Masina Triótól Szabados 
Györgyig?

— _ Az első igazi zenekar, 
amiben játszottam az a  Ma
sina volt. Az ott zenélő tá r
saik hangszeres tudása kö
vetelményt támasztott ve
lem szemben is. Szegeden 
volt egy jazztábor, ott 
megismerkedtem Dresch 
Mihállyal, aki alkalm an
ként elhívott zenélni a Bin
der kvintettbe. A zenekarral 
azóta állandósult a  kapcso
latom, és Misivel közös ze
nei nyelvet találtunk meg. 
A kettőnk barátságát „ze
nei testvérségnek” is nevez

hetném. Mindketten tanul
tunk egymástól, ő szaxofonra 
tanított, és én a fuvolázásban 
segítettem neki. Így jutottam 
el Szabados Györgyhöz, 
pontosabban ahhoz a  spon
tán művészi csoportosulás
hoz, amelynek ő a vezér- 
egyénisége.

— Mit nyújt neked ez a 
csoport, m it változtat ra j
tad?

— Nem tudom m it vegyek 
előbbre, szakmai segítséget, 
egyfajta védelmet, olyan kö
zösséget, melynek létesése 
nélkül egyedül nem jutottam  
volna idáig, megtörtem vol
na. Személy szerint nekem 
segít eligazodni a világban, 
emberi dolgokban mindez 
am it ott hallok, látok, é s  ez
által m ár tisztán, vagy tisz
tábban látok. Persze a  fe
leségem támogatása nélkül 
mindez nehezebben menne, 
ha menne egyáltalán, de ő 
tudja, hogy nekünk ez a 
dolgunk és ezt kell csinál
nunk maximális tudásunk
kal, erőnkkel.

— A helyzet a  világban, 
vagy' szűkebb környezetünk
ben nem olyan, hogy ked
vezne a komolyabb zenei 
próbálkozások bem utatásá
ra.

— Bizonyos, hogy az em
bereik inkább keresik a 
könnyebb, felszínes csillogó 
dolgokat, a fiatalok a diva

tos, direkt zene felé fordul
nak. De ha egy-egy koncer
ten körülnézek, örülök, hogy 
kíváncsiak ránk is, és be
szélgetésben is felbukkan
nak a hasonló gondolatok.

— Az olcsóság elleni til
takozás volt a  pár évvel ez
előtti számod, a „Munkás
művelődés” amikor a nya
kadba akasztott m agneto
fonról „mentek a menő szá
mok” és te szaxofonnal „be
lerúgtál” ebbe, amihez a ze
nekar is csatlakozott?

— Igen annak szántuk.
— Miltont határozod meg, 

milyen zenét játszol ma?
— Tisztába vagyok azzal,

hogy m it szeretnék, vagyis 
m it játszom,, de megfogal
mazni nehéz. Talán Ladányi 
Mihály „Készülődés” című 
versével magyaráznám,
amely a m ár em lített szer
zeményemhez is az indítta
tást adta: „Köszörüljük a ké
seket. / Csendben vagyunk, 
nem 5s vicsorgunk. I Anyánk 
szeme reánk mered: / rég 
gyanús neki a m ai dol
gunk. / Aztán a szekrényhez 
megyen, / sötét ruhánkat k i
porolja — / Mióta megszült, 
tudja hogy / mindenkinek 
megvan a dolga.”

— Elégedett ember vagy?
— Tisztán látom azt az 

utat, melyet választottam, 
és amin végig akarok men
ni, de nem  vagyok megelége

dett, nem vagyok elbizako
dott. Lelkiismereti, erköl
csi, hitbeli kötelezettségnek 
érzem, hogy am it csinálok, 
azt. jól csináljam, talán sze
rencsésnek mondhatom m a
gam, hogy létezik ez a fa jta  
személyes egybeesés a ben
nem élő vágyakkal és a ze
nével. Talán ha mindenki 
így végezné dolgát, más 
lenne a világunk, valódi 
nevén neveznénk a dolgo
kat, valódi értékeik szerint 
ítélnénk meg tetteket, em
bereket. Hiszek a  játék 
őszinteségében, hogy m int 
minden művészet, a jazz 
is, általa én is képes vagyon 
olyan közlésre, mely e felé 
irányítja az embereket.

— Hiányérzeted van?
— Talán egy, és ezért ez 

a  legnagyobb. Szombathely
ről kiszorult a jazz. Van 
képtár, művelődési ház, 
sok minden más kulturális 
intézmény, rendezvény, de 
ebből kim aradt a jazz. Pe
dig a környező megyékben 
jelentős szerepet játszik, és 
Szombathely sok gondolkodó 
fiataljában erre is van 
igény.

— És ha máshol is, de 
hol hallhatunk benneteket?

— Bem-rakparton . m in
den pénteken van klubunk, 
de az a nyáron szünetel. 
Július 18—21. között hosszú 
idő után ú jra részt vehe
tünk a  Debreceni Jazz Fesz
tiválon a „trióval”. Bízom 
benne, hogy a közeljövőben 
egyszer Szombathelyen is.

Sibinger János 
Fotó: Benkő Sándor
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Találkozások az Űrségi vásárban


