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TÖBB NÉZŐPONTBÓL ÁBRÁZOLJA A NAGYVÁRADI ROCKBANDÁT A KIADVÁNY

DVD a Metropol zenekarról

Dokumentumfi lmeken, 
koncerteken keresztül 
mutatja be a csapat törté-
netét a Metropol Group: Fél 
évszázad Erdély rockszín-
padain című DVD, amelyet 
december 28-án koncerten 
mutatnak be a budapesti 
Rockmúzeumban.

 » KRÓNIKA

M etropol Group: Fél év-
század Erdély rockszín-
padain címmel jelent 

meg DVD minden idők legnép-
szerűbb erdélyi rockzenekará-
ról. A kiadványt, amely doku-
mentumfi lmeken, koncerteken 
keresztül mutatja be a csapat 
történetét, december 28-án kon-
certen mutatják be a budapesti 
Rockmúzeumban. „A rendszer-
váltás előtt, a hatvanas évek 
végétől a határon túli magyar-
lakta területek közül Erdély-
ben tudott kialakulni önállóan 
működő könnyűzenei színtér 
zenekarokkal, klubokkal, rá-
dióállomásokkal. Ez néhány el-
kötelezett, fanatikus embernek 
volt köszönhető, akik közösségi 
hálózatot alakítottak ki. 1968-
ban ebben a közegben indult 
el Nagyváradon a Metropol” – 
mondta Kovács László, a DVD-t 

megjelentető Moiras Records 
vezetője.

A Metropol Group a hetvenes 
évekre az erdélyi magyar rock-
zene legnépszerűbb előadójá-
vá vált, hard rock zenéjükön 
nemzedékek nőttek fel nem-
csak Erdélyben, hanem Romá-
nia-szerte. Az együttes önálló, 
karakteres hard rock hangzást 
alakított ki, a magyarországi 
színtérhez (P. Mobil, Piramis) 
képest lágyabb, countrys beü-
téssel. Szövegeik jelentős részét 
lefordították románra, és Bu-
karestben is komoly sikereket 
értek el. Első nagylemezük, az 
Égig érhetne az ének 1978-ban 
jelent meg, ezt további három 
követte 1987-ig, a csapat aktív 
korszakának végéig.

„A Ceauşescu-diktatúra leg-
sötétebb korszakáról beszé-
lünk, addigra teljesen elle-
hetetlenültek a körülmények 
egy magyar rockzenekar szá-
mára Romániában. A műve-
lődési házak áramellátása 
akadozott, nem volt benzin, 
a szállodákban nem fűtöttek, 
a koncertezés alapfeltételei 
hiányoztak, a Metropol ezért 
feloszlott” – idézte fel a le-
mezkiadó. A Metropol Group 
tagjai Nyugat-Európába és Ma-
gyarországra települtek át, a 
csapat Budapesten alakult újjá 
a kilencvenes évek elején, és 

több-kevesebb rendszeresség-
gel azóta is léteznek, időnként 
koncerteznek Magyarországon 
és Romániában, lemezeik is je-
lentek meg. A Moiras gondozá-
sában két vinyl és egy CD látott 
napvilágot a Metropoltól.

A korábbi tagok közül Ele-
kes Csaba, Ráduly Béla és idén 
januárban Trifán László is el-
hunyt, az alapítók közül nap-
jainkra egyedül Virányi Attila 
(basszusgitár, ének) maradt a 
Metropolban. Ő a zenekar ve-
zetője, aki hangmérnökként 
is részt vett a DVD elkészíté-
sében. Mellette Orbán András 
(gitár, ének), Szász Ferenc (gi-
tár, ének), Dobos József (gitár, 
ének), valamint Trendler József 
(dob) zenél az együttesben.

A zenekarhoz kapcsolódóan 
az évtizedek alatt több televízi-
ós műsor és dokumentumfi lm 
is készült, ezek a romániai ter-
jesztés nehézségei miatt csak 
kevés nézőhöz juthattak el. 
A DVD-n szereplő fi lmek több 
nézőpontból is ábrázolják a 
többek által Metropol-jelenség-
ként is meghatározott zenekar 
munkáját. A zárófejezetben a 
tavalyi 50. születésnapi jubileu-
mi budapesti Muzikum-koncer-
ten készült felvételekből látha-
tó válogatás. A fi lmek alkotói: 
Gödri Ildikó, Boros Zoltán, Vil-
lányi Zoltán és Virányi Attila.

Örök hang. A Metropol hard rock zenéjén nemzedékek nőttek fel nemcsak Erdélyben, hanem Románia-szerte

 » B. L. J.

Karácsony közeledtével ismét 
összefogásra szólítják az ada-

kozó családokat Nagyszalontán. 
A pénteken 19 órakor kezdődő 
jótékonysági estet a helyi Szent 
Antal-gyermekotthon neveltjeinek 
megsegítése, valamint az SMA-be-
tegségben (gerincvelő-izomsorva-

dás) szenvedő Noel gyógyítása 
érdekében rendezik a Zilahy Lajos 
Művelődési Házban. A karácso-
nyi adakozás szellemében évről 
évre megrendezett eseményen a 
hajdúváros lakosai összefogással 
segítenek a nehéz körülmények 
között élő gyermekeknek, hogy a 
mindennapok könnyebbek legye-
nek számukra. A szervezők vár-

nak a rendezvényre minden segítő 
szándékú embert, viszonzásként 
műsorral ajándékozzák meg a tá-
mogatókat. A rendezvényen ün-
nepi beszédet mond Böjte Csaba 
ferences szerzetes, házigazdaként 
Török László polgármester köszön-
ti a résztvevőket. A jótékonysági 
gála sztárvendége a Bojtorján ma-
gyarországi countryegyüttes.

Jótékonysági est Nagyszalontán

 » R. SZ. 

Váratlan fordulatot vett a Szat-
már megyei Felsőberekszón 

elkövetett kettős gyilkosság ügye, 
miután a nyomozó hatóságok im-
már nem a magyarországi háza-
ló árusokat, hanem egy helybeli 
visszaeső bűnözőt gyanúsítanak 
a bűncselekmény elkövetésével. 
A mintegy két és fél ezer lelkes 
szatmári községben kedden tör-
tént emberölés során két, 54 és 63 
éves helybeli nőt gyilkoltak meg, 
mindkét holttestet az egyik áldo-
zat házában fedezte fel egyikük 
sógora. A szatmárnémeti ügyész-
ség által lefolytatott nyomozás 
kezdeti szakaszában a gyanú két 
magyarországi házaló árusra te-
relődött, aki a gyilkosság elköveté-
sének időpontjában a településen 
tartózkodott, és az egyik áldozat-
nak el is adott néhány paplant.

Az ügyészek eleinte azt hitték, 
hogy a két debreceni férfi  követte 
el a bűncselekményt, mégpedig 
anyagi haszonszerzés céljából. 
Csakhogy a kedden őrizetbe vett 
szőnyeg- és paplanárusokat csü-

törtökön szabadon engedték a 
hatóságok, és a gyilkossággal egy 
helybeli férfi t gyanúsítottak meg. 
A PresaSm portál értesülései sze-
rint a 45 éves, büntetett előéletű 
Marin P.-ről van szó, aki állító-
lag tudott arról, hogy az egyik 
áldozat nagyobb összegű eurót 
tart otthon, és kirabolta a nőt. 
A másik, a szomszédasszonyához 
átlátogató áldozatot a feltételezé-
sek szerint amiatt gyilkolta meg, 
mert tetten érte a bűncselekmény 
közben.

Nem hivatalos információk sze-
rint a feltételezett elkövetőt 2015-
ben hat év letöltendő börtönbün-
tetésre ítélték emberölési kísérlet 
miatt, miután agyba-főbe verte a 
feleségét. Büntetése egy részének 
letöltése után, a „miniamnesztia-
ként” emlegetett törvénynek kö-
szönhetően tavaly májusban felté-
telesen szabadult, majd külföldön 
vállalt munkát. Itt együtt dolgo-
zott egy felsőberekszói nővel, és 
tőle szerzett tudomást arról, hogy 
egyik későbbi áldozata – aki mun-
katársnője rokona volt – nagy ösz-
szegű készpénzt tart otthon. 

Megtalálták az igazi gyilkost




