Már egy fecske is nyarat csinált a Zirci Bulin. Még ha az időjárás nem is volt
mindig nyárias…
Rendkívül színes zenei repertoárral kínálta meg a vendégeket Encz Ilona és
csapata július első két napjában, a már harmadik évtizedét megkezdő Zirci
Bulin, a Közép-Dunántúl legnagyobb zenei fesztiválján. Érdemes volt ezúttal is
sátrat verni Tündérdombon, még ha az időjárás nem is volt mindig kegyes az
idei Bulihoz.
Hol leszakadt az ég, hol hét ágra sütött a nap. Szombat délután például annyira égett
a domb kopár szik sarja, hogy akár tikkadt szöcskenyájak is legelészhettek volna rajta.
Valóban voltak egyébként szöcskék is, de másként, színpadon, ugráló kötéllel, miképpen
több zirci amatőr művészeti csoport is lehetőséget kapott a bemutatkozásra a
kisszínpadon, illetve egy helyi fiatalokból álló zenekar a nagyszínpadon is
megmutatkozhatott a közönség előtt. VIP-sátor, sörsátor, eső előli menedéksátor,
Bakony-sátor, sátor közvetlenül az erdő mellett, sátor, kitűzve rá a nemzeti színű lobogó:
mindenütt jó hangulatban lehetett részük a fesztiválozóknak, még csak a színpad elé
sem kellett járulniuk ezért.
Pénteken két visszatérő vendég kezdett: a Kipu-ról tavaly még lehettek olyan
feltételezések, hogy kézműves foglalkozásként zsinórírást lehet tanulni ezen program
keretében, de idén biztos, hogy ismerősebben csengett az alternatív rockzenét játszó
csapat neve, amely már másutt fellépett az első napot záró 30Y-al.
Ica már a tavalyi Bulit követően jelezte felém, hogy a Firkin ismét itt lesz, s nem is
maradhatott ki a fellépők közül a féktelenül vidám hangulatot teremtő, őrült ír zenét
játszó formáció, akik egyébként magyarok. A Whisky-dal (Whisky in the Jar) után
Pálinkadal: másnap is visszaemlegették a vendégek a Magna Cum Laude produkcióját,
akik a funk-rock vonulatot képviselték a zirci fesztiválon. A Kispál és a Borzhoz hasonlóan
a Mecsek fővárosából induló, s a Bakony fővárosában egyszer, 2007-ben már megforduló

30Y méltóképpen fejezte be a napot, nagy kedvet adva a folytatáshoz. Csak
érdekességként jegyzem meg, hogy az együttes jele pont egy olyan sebességkorlátozó
tábla, amelyek hamarosan kihelyezésre kerülnek a Buli helyszínétől kicsit arrébb, Zirc
lakóterületén. A Zirci Buli jelentősége – túl az ingyenességen, amely az egyik párhuzam
a ’69-es bethelmi „woodstock”-fesztivállal – éppen az, hogy pár kilométert, esetleg
métert kell megtennünk, s élőben hallhatjuk azokat a zenéket, melyek az éteren
keresztül szobákban érkezve is kész őrületet okoznak bennünk.
A virágosítási nap alkalmából a Rákóczi téren már fellépő Menyét kezdte a második
zenei napot, s annyira jól sikerült a kezdés a próbáikat az Ifjúsági Házban végző
fiataloknak, hogy a fejünk fölött lévő „dézsából” sem öntötték ki a vizet, esetleg néhány
cseppet kaphattunk, de ez cseppet sem érdekelte a színpad előtt a zirci muzsikusokat
biztató maroknyi sereget. Olyan klasszikusokat is hallhattunk Tündérdombon, mint az
Edda, az AC/DC vagy a Red Hot Chilli Peppers. Na, persze nem teljes valóságukban. A
két külföldi világsztár együttes dalait a Good Time Boys és az AC/DC/GP tolmácsolta
felénk délutánból estébe fordulóan, míg a magyar rockbanda ’86-os Őrült-jét éppen a
nevüket a világ legkisebb testű emlős ragadozójától kölcsönző zirci fiatalok húzták el, a
saját zenei nyelvükre fordítva. Elhagyom a várost – Egyedül járom a várost: a miskolci
Műveket csak más fellépő által hallhattuk egy kicsit, a kor másik gyermeke, a Lord
viszont teljes mellszélességében itt volt Zircen. Nem nosztalgia-zenekarról van szó, a
nyolcvanas évek közepén befutó banda jelenleg is aktív, sőt új lemez kiadására készül.
Két órán keresztül szórakoztatták a közönséget, aztán következett az idei Buli egyik, ha
nem a legnagyobb ásza, a Pannonia Allstars Ska Orchestra.
Nem csak hazánkban, külföldön is nagy népszerűségnek örvend a több mint tíz tagot
számláló csapat, talán nem véletlenül: a jamaicai zene egyik formáját, a Ska-t
választották eszközül, hogy üzenetüket eljuttassák az emberekhez. Ezek után a zenei
csemegék után nem volt irigylésre méltó helyzetben a ZUP, amely már éjfél után lépett
színpadra, s buliztatta meg azokat, akiknek még mindig nem volt elég.
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