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I .  N E K E M  N E  M O N D D  M E G , 
H O G Y  M I T  C S I N Á L J A K !

Rossz voltam, sokat verekedtem. Óvodás lehettem, amikor 
a csatornaparti sétán az egyik társamat belöktem a vízbe, 
majdnem megfulladt a szerencsétlen. Jellemzőnek nem 
mondanám, mert számtalan ovissal haverkodtam, de azért 
egyszer-egyszer már ebben az időben is megtaláltak, cigá-
nyoztak, kaviccsal hajigáltak. Persze nem hagytam annyi-
ban – sose kerestem menedéket, ha bántottak. 

Kisdobos, úttörő nem sokáig voltam, úgy basztak ki, 
ahogy kellett, szégyenszemre megfosztva a nyakkendőtől, 
mindenki viselte, csak én nem. Nem feltétlen tudatosan, 
de kezdettől fogva bandákat szerveztem, mindig pezsgés 
volt körülöttem. Ha játszani kellett, ott volt a helyem, így 
fociztam is, de hamarosan kiraktak a csapatból, mert ag-
resszívan nyomtam. Nem bírtam elviselni, ha nem nye-
rünk, de főleg azt, ha azért nem mi győzünk, mert a többi 
nem teszi oda magát rendesen. Ezt rendszeresen szóvá is 
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tettem, mígnem balhé lett belőle, elvették tőlem a legjobb-
nak járó tízes számú mezt. Egy sulirangadó előtt aztán 
azt is közölték velem, hogy felejtsem el a csapatkapitányi 
tisztséget, amire azt feleltem, oké, akkor csináljátok nél-
külem, és földre dobtam a nekem osztott hatos mezt. Fu-
tottak utánam, kérleltek, mert jó focistának számítottam, 
sőt igazi vezérnek, aki ha kell, lökdösődik és a saját testi 
épségét sem félti, de éreztettem velük, hogy számomra 
ezzel a döntéssel értelmét vesztette a játék. Ki is kaptak a 
meccsen, én pedig soha többet nem mentem vissza közéjük. 
A foci jó volt, de magát a futást rühelltem, ráadásul egyszer 
a társunkba kapaszkodva kellett futni tesiórán, én meg az 
egyik kapufánál megbotlottam, és olyan szerencsétlenül 
estem, hogy eltört a csuklóm. A baleset utáni első emlé-
kem, hogy ülök a teremben, s nézem az eldeformálódott 
testrészt. Rohantak orvosért. Szerencsére ennek nem ma-
radt nyoma, gitározás közben sem érzem.

A nyolcvanas években Mezőkovácsházára is bejött a nin-
dzsaláz, még szép, hogy elkapott bennünket. Gyártottuk a 
dobócsillagot, teledobáltuk vele a suli hátulját, ahol olajos-
hordók sorakoztak, jött is érte a jutalom, az igazgatói intő. 
Nem lettem bűnbánóbb, pedig a csuklótörésen túl volt rá 
példa, hogy alaposan megjártam. Az iskola udvarán állt 
egy nagy lajtos kocsi, esélytelen, hogy az általános suli-
sok figyelmen kívül hagyják. Rendszeresen megszálltuk, 
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őrjöngtünk rajta, miközben a többiek tologatták keresz-
tül-kasul az udvaron. Egy ilyen ökörködéskor leestem róla, 
és az egész tákolmány, tele gyerekkel, átgördült a mellka-
somon. Jobb nem emlékezni rá, a vállamból leszakadt egy 
darab, fityegett a bőr, de törés nélkül megúsztam, és hát, 
íme, élek. Pedig ha máskor nem, akkor kivégezhetett volna 
a tanárnőnk, amikor meglestük, ahogy az udvari budiban 
pisil, s visszafelé osonva egymásba ütköztünk – nem mel-
lesleg fantasztikusan nézett ki a csaj. Később sem lettem 
jobb diák, a szakmunkásban egyik osztályból a másikba 
rugdostak a matek, a fizika és a kémia miatt, sose érdekelt 
egyik se. Énekből mindig kettes voltam. Jöttek Kodállyal, 
de mondtam, hogy sajnos engem ez nem érdekel. Az Iron 
Maiden, az igen. Sose voltam eminens diák, de ettől még 
lehet véleményem: meg merem kockáztatni, hogy a zene-
tanításra ráférne némi frissítés. Kellenek a régi zenék, a 
klasszikusok, ez evidens, de ma, amikor a rádióban vagy 
a neten mindenfajta, tényleg a világ minden tájáról min-
denféle zenét meg lehet hallgatni, talán a keményebb mű-
faj jelentősebb képviselőinek is, mint mondjuk a Metallica, 
juthatna némi hely az órán. De hogy a Beatles minimális 
ismerete nélkül végezze el valaki az iskolát, szinte felfog-
hatatlan. A bukta tehát a szakmunkásban talált meg, ál-
talánosban nem kellett évet ismételnem, mert a tanári kar 
jól ismerte és kedvelte a szüleimet. Minden csínytevésem 
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ellenére azonban szerettem suliba járni. Mindig akadtak 
apróbb társadalmi munkák, amelyek, ha értelmetlenek is 
voltak, összekovácsolták valamennyire a csapatot, tapasz-
talható volt némi egymásra figyelés, és ezt ma nem annyira 
látni a világban. Nem akarok öregnek tűnni, de jó volt a 
nyolcvanas években felnőni.

Egy időben mániám volt a könyvlopás, de nagyon sza-
rul csináltam. Loptam dinoszauruszos és halakról szóló 
gyönyörű képeskönyvet, meg Galaktika magazint is. Egy-
szer négy könyvvel készültem távozni, de megállítottak a 
bejáratnál, és rám parancsoltak, hogy húzzam fel a pólóm. 
Kurva nagy égés volt. Otthon rendesen elővettek, ordibál-
tak velem, micsoda szégyen, és megígértették, hogy ilyen 
soha többé nem fordul elő. Esküdöztem, hogyne. Aztán 
mégiscsak előfordult: Metallica-kazettát akartam csenni a 
búcsúban, paff, lefogták a kezem. Jött a hegyi beszéd újból. 
Az első metálpólóm is a búcsúból származik. Venom-pó-
lót választottam, de nem azért, mert szerettem a Venomot, 
hanem mert lenyűgözött a minta: egy kígyó tekergőzik elő 
egy koponya szemgödréből, szájában a szemgolyóval. Az 
öcsém, Csaba ugyanekkor Testament-pólót kapott. Egy 
úton jártunk. Ebben az időben már tánciskolakorban vol-
tunk, aminek apám örült a legjobban. Akart menni a halál, 
de ő mindenáron erőltette, meg kell tanulni, ott a helyetek. 
Társastánc. Nem is tudom, mit kívántam jobban a hátam 
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közepére, a magyar nótát vagy ezt. Végigcsináltuk a tan-
folyamot, de a vizsgára öcsémmel ketten nem fehér inget 
vettünk fel, hanem a metálpólókat. Anyám totál kész volt, 
micsoda szégyen, hát ezt érdemli ő, de kiröhögtük, mire ér-
kezett is a szokásos füles. A nyolcvanas évek végén járunk, 
se autó, se semmi, hazaugrani rendes ruháért már nem 
volt idő, jobb híján Venom-pólóban keringőztem a vizsgán. 

Minél jobban tiltottak valamit, annál inkább csináltam, 
de ennek ellenére sosem éreztették a szüleim direktben, 
hogy zűrös vagyok, mindhármunkat, öcsémet, húgomat 
és engem is egyformán szerettek. Nem várták el például, 
hogy segítsek odahaza, hamar felismerték, hogy nem sok 
hasznomat veszik. Ha beállítottak a kertbe dolgozni, öt 
perc múlva már máshol jártam, vagy felidegesítettem apá-
mat, mert amit rám bízott, képtelen voltam megcsinálni. 
Nemrég pont erről beszélgettem a Kreator énekesével, Mil-
le Petrozzával, aki ugyanebben a cipőben járt. De nem is 
akartam megfelelni az elvárásoknak. Az öcsémre inkább 
lehetett számítani, ez is volt a leosztás: ő a jó, a család bá-
ránya, én a rossz, az ördög. Dolgozni, egyáltalán csinálni 
valamit az első demók idején kezdtem, amikor polgári 
szolgálatos katona lettem. Addig persze eltelt jó pár év.

Ötéves korában nagyon megbetegedett – emlékezik Zoli 
édesanyja. – Azonnal kórházba szaladtam vele, de a dok-

outcast001-.indd   11 2015.09.25.   12:09



12

tor hazaküldött, hogy fejezzem be a hisztériát, a gyereknek 
egyszerű gyomorrontása van. Nem vitatkoztam vele, ő az 
orvos: hazajöttünk. De az éjszaka szörnyű volt, egy percet 
nem aludtunk, reggel pedig már a mezőkovácsházi tűzoltók 
autója száguldott velünk Orosházára. Tíz perc alatt tettük 
meg a harminc kilométeres távot. Azonnal agyvizet vettek 
tőle, s megállapították, amit előző este már egyértelmű-
en lehetett látni: agyhártyagyulladása van. A bajban sze-
rencsénk is volt, mert minden akut tünet ellenére enyhébb 
gyulladás jelentkezett nála, így jött ki rajta a mumpsz. Az-
előtt halt meg itt, Mezőkovácsházán egy kisgyerek, és pont 
agyhártyagyulladásban. A tudat, hogy elveszíthetem a fia-
mat, kikészített. Magamból kikelve ordítottam az orvossal, 
aki próbált csillapítani, de kiabáltam, hogy nem nyugszom, 
mégis mit képzel, előző este felelőtlenül hazaküld, erre tes-
sék, másnapra majdnem meghal a gyerekem. Amíg nem 
láttam a teljes felépülést, nem nyugodtam meg.

A főorvos azzal bocsátott el minket, hogy készüljünk fel, 
Zoli az átlagosnál ingerlékenyebb, türelmetlenebb lesz, sok-
szor indulatosan fog reagálni bizonyos helyzetekben. Bent 
tartották megfigyelésre, s amikor meglátogattuk, annyit 
szólt csöndesen, jól megijesztettelek benneteket. Mondtuk, 
hát, kisfiam, jól.
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Bagdi Tomi, becenevén Cece volt az egyik legjobb ha-
verom, aki kezdettől fogva csábított, menjek el hozzájuk, 
rohadt jó zenéket hallgatnak, apám azonban nem akart 
átengedni, ne torzuljon az ízlésem. A nyolcvanas évek ze-
néitől elbújni sem lehetett, odahaza nemcsak a nagy ked-
vence, az EDDA ment, akik nagyon jók is voltak az elején, 
de valamiért a Modern Talkingot is hallgatta, meg egyéb 
üres diszkózenéket, mondjuk, a halálom a magyar nóta 
volt. Egyszerűen nem bírtam elviselni ezeket. Aztán per-
sze csak átszöktem Cecéékhez, és teljesen kész voltam attól, 
amit ott kaptam. Hosszú hajú srácok egy hátsó szobában 
Iron Maidenre, Acceptre és W.A.S.P.-re headbangeltek, de 
mutattak magyar zenéket is, Vasmacskát, Beatricét, a falon 
kurva nagy Metallica- és Iron Maiden-poszter, minden-
felé a céllövöldékből beszerezhető műanyag csontvázak, 
koponyák – megfeküdtem a gyönyörűségtől. Így talál-
koztam a metállal. Később Metal Fan Clubot alapítottam 
a suliban, ami nem volt túl népszerű, mindössze hárman 
voltunk benne, de legalább szenvedélyesen és hittel csinál-
tuk. Mintha csak szakkör volna, délutánonként jöttünk 
össze, volt egy kis faliújságunk a suliban, ezen a felületen 
helyeztük el a mai Metal Hammer elődlapjából, a Metalli-
ca Hungarica magazinból kivágott fotókat, meg nyomtuk 
a zenéket hordozható magnón. A Cecééknél hallott Ac-
cept letaglózó erővel hatott rám, a Sodom szintén tarolt, 
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az Agent Orange lemezük a mai napig etalon. A Kreatort 
sokáig nem bírtam hallgatni, de amikor kijött az Extreme 
Aggression album, már ott sem volt apelláta, azt mondtam, 
ez igen, bazmeg, ez kurva kemény. Az igazi áttörést a Me-
tallica Cliff’Em All videója hozta meg, attól a pillanattól 
tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Pedig kezdetben nem 
voltam jóban velük, túl zörgősnek tartottam a zenéjüket, 
majd a Ride The Lightning albumra felkaptam a fejem, ami-
kor pedig megismertem a Master Of Puppetset, nem volt 
mellébeszélés. És utána ez a Cliff’Em All. Előttem van most 
is a kép, Cliff Burton, az elhunyt basszusgitáros a keresztek 
fölött, hosszú haj, kemény tekintet, s mutatja az ökleit a 
koponyás gyűrűkkel. Na, ez! Ezt! Utána jöttek a durvábbak 
is. A Slayert a Reign In Blood lemezzel ismertem meg, ne-
vetséges körülmények között. Egy KISZ-táborban voltunk 
Mezőkovácsházán, amelyben az egyetlen érdekes esemény 
az volt számomra, amikor a külsős rockerek összegyűltek 
a kerítésnél csajozni. Egyedül én merészkedtem oda hoz-
zájuk, hogy milyen fasza zenét hallgatnak. Tök barátsá-
gosan fogadtak, szia, kicsi, meg hogy ezt hallottam-e már, 
és elővettek egy BASF kazettát, rajta a kötelező fordított 
kereszt, meg a cím: Reign In Blood. Ahogy megszólalt az 
első szám, az Angel Of Death, a fejemhez kaptam, te atya-
úristen, hát ez mi! Nagyon bejöttek a középtempóik, fel is 
került a farmerdzsekimre: Slayer. És így tovább, Overkill, 
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Anthrax, Testament, Helloween, alaplemezekkel, alapté-
mákkal, meghatározó zenék, amelyeket ma is előveszek. 
Néha magyarok, P. Box, majd a Pokolgép, s főleg a Moby 
Dick. Az Iron Maiden is ment, ugyanakkor néha már ki-
fejezetten fárasztott, s bár a Metallica mindig megmaradt 
csúcsnak, idővel a Sepultura vette át a fő kedvenc szerepét, 
Max Cavalera és bandája. Azért tetszett különösen, mert 
olyan énekhangot hozott, amit addig nem ismertem, de 
amikor meghallottam, világossá vált, hogy ehhez a ze-
néhez ez kell, a gyomorból induló üvöltés. Az első szám, 
amely rabul ejtett, a letisztult, de brutális középtempós In-
ner Self volt. Hallottam korábbi dalaikat is, de azok, leszá-
mítva a sátáni attitűdöt, nem tetszettek. Hanem az Inner 
Self! Ezt így kell csinálni! Szeretem a gyorsat, mértékkel, 
de inkább a középtempó és a lassú, súlyos témák a ked-
venceim. Mezőkovácsházán egy sátánista banda nyálasnak 
nevezett a Metallica miatt, de a Reign In Blood előtt már 
ők is meghajoltak, a Sepultura pedig főleg az elfogadottak 
közé tartozott. Egy Csöpi nevű srác oltott be Sepulturával, 
tőle kaptam a jobbnál jobb anyagokat. Kemény zene volt, 
helyenként brutális, full erő, és a stílusuk, a megjelenésük 
is bejött. Lazábbra, sportosabbra vették a ruhát és a cipő-
ket, mégis keményebb volt az összhatás. Imponált, hogy 
nem föltétlen kell bőrgatya meg a szokványos felszerelés 
ahhoz, hogy keménynek tűnjön az ember. Már akkor el-
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kezdtek összehasonlítgatni Max Cavalerával. Emlékszem, 
bementünk a medgyesegyházi Csicsely kocsmába, és a 
helyi bluesgitáros srác nem győzött ájuldozni, bazmeg, te 
totál az a típus vagy. A hajam sem fésültem ki, hagytam, 
ahogy volt, egyre többször viseltem terepszínű levágott 
nadrágot, bakanccsal, ujjatlan pólóval, rajta az „S” betűs 
logóval. Mondták, hogy ez milyen sepulturás. Persze hogy 
olyan, akkor már kifejezetten ez volt a cél. Ilyen zenék 
hallgatása közben nem lehetett kétséges, hogy előbb-utóbb 
zenekarunk lesz.

A zene, az folyton ment – meséli Zoli édesapja. – Zotya 
kívülről fújta a dalszövegeket, ismerte a világ nagy zene-
karait, jöttek hozzánk az osztálytársak, itt, a nappaliban 
nézték a kedvencek videokazettáit. Úgy voltam vele, nem 
szólok bele, én is zenéltem valamikor, ha ő ezt választja, 
csinálja, úgyis lesz valahogy. Kezdettől bíztam benne. De 
azért sokszor kihúzta a gyufát. Amikor a zeneimádat a 
tanulás rovására ment, büntetésből leszaggattam a posz-
tereket a falról, ezt a mai napig fölemlegeti. A hajáért sem 
dicsértem meg, sőt egy alkalommal az étkezőben, a boltív 
alatt magam nyírtam meg a tűrhetetlen tanulmányi ered-
mények miatt. Csurgott a könnye, de tartotta magát. És a 
tetoválások még csak ezután következtek.
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1990 környékén kezdtem zenélni, apám kapott a barát-
jától egy rossz akusztikus gitárt, azon pöntyögtem. A kör-
nyezetemben sokan kiröhögtek, ugyan mit akarok már egy 
ilyen házilag barkácsolt szarral, de én nagyon határozot-
tan tudtam, hogy a sorsom elrendeltetett. Ez lesz, és kész! 
S amikor megkaptam életem első igazi gitárját, egy Jola-
nát, nemsokára jött is a legelső demónk, a Holocaust, amit 
a klasszikus első felállásban jelentettünk meg: Janó Misi 
gitárral, a dobok mögött Rudi, vagyis Ternován Csaba, az 
öcsém basszusozott, én meg az élen a gitárral és az énekkel. 
1993-ban a békéscsabai Ifiházban vettük föl, Király Péter 
segítségével. Igaz, hogy tizenötezer forintunkba került, de 
a zenekar neve már Ektomorf volt. Szó se volt még mp3-ról 
meg egyéb technikai finomságokról, egy az egyben rögzí-
tettünk három számot. És hozott némi elismertséget! Két 
év múlva megcsináltuk A Romok Alatt címmel a következő 
demót, de az egy komoly anyag volt, lemezismertetőjében 
a Metal Hammer azt írta az Ektomorfról, hogy „nemcsak 
húsból-vérből építkeznek, hanem ésszel alkotnak, zseniá-
lis technikával terrorizálják a hallgatót”. Telitalálat! Má-
soknak is tetszett, hiszen tehetségkutatót nyertünk vele. 
S annak már stúdiózás volt a jutalma.

Death Royalként indultunk, az Ektomorf név később 
került a képbe. Minden szempontból kezdetleges időszak 
volt, lábdobnak egy fémhordót használtunk, rámázolva 
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fekete filccel, ízlésesen, a banda neve: Death Royal. Sajnos 
nincsen róla kép, akkoriban még nem nagyon dokumen-
táltuk a zenekart. Hárman alkottuk, Rudi dobolt, még a 
bátyja, Tamás basszusgitározott, s természetesen már itt 
is én vittem a gitárt és az üvöltést. Rudi fémhordója idővel 
sokszínűbbé vált, kiegészült egy a MÉH-telepről származó, 
bőrborítású tűzoltódobbal. A zenekar próbált megfelelni a 
nevének, olyan dalaink voltak, mint a Sátáni Éj, a Kripta 
vagy A Vámpír, nem mondanám, hogy letisztult ötletek. 
A köszörült húros akusztikus gitáromat, ami a húrminő-
ség miatt eleve nem szólhatott keményen, rádugtam apám 
Eurostar magnójára, máskor a lemezjátszóra, és mehetett 
a dara. Akusztikailag nem épp a legtökéletesebb megol-
dás volt, de működött. A dob a szoba közepén, Rudi két 
faággal ütötte, ahogy kell. Akkor még gyakorlatilag egy 
lábdob volt az egész dobcucc. Így születtek az első dalok, 
kompromisszummentes thrash szerzemények, gyors és 
középtempó váltogatta egymást, elsősorban a Slayer ha-
tására. Koncertünk is volt, az első mindjárt az általános 
suliban, öcsém bankettjén, szegény – azóta elhunyt – Bál-
ványosné, az igazgató már a második számnál véget vetett 
a bulinak. Iszonyú szarul szóltunk, mondjuk, nem csoda, 
a gitárom torzítója egy varrógép pedáljából lett átalakítva, 
ehhez jött a dob csattogása, szegecselt lemezes cinekkel, a 
mikrofonomat leszámítva gyakorlatilag hangosítás nél-
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kül zenéltünk. Zaj volt az, nem is zene, másoknak kábé 
elviselhetetlen. A második fellépésünket egy kunágotai 
kocsmában abszolváltuk, a Silence nevű zenekar társa-
ságában. A Silence egyik gitárosa, Gyüre Zsolt később az 
Ektomorfban is játszott pár hónapig.

Zoli öccse, Csaba, becenevén Fecse, tizennégy éven át 
volt az Ektomorf basszusgitárosa: Mielőtt az Ektomorf-
ba kerültem, egy medgyesegyházi zenekarban játszottam 
gitáros-énekesként, death metált zúztunk. Hétvégenként 
Zotya gitárjával és erősítőjével húztam át Medgyesre, de 
egy év alatt egyetlen fellépésünk sem volt, a próbák se ala-
kultak mindig jól, a többiek nem vették nagyon komolyan 
ezt a zenekarosdit. Zotyáék próbálkozása sem volt előzmény 
nélküli, egy mezőkovácsházi punkzenekarnak a próbáira 
jártak el Rudival, s igaz, abból a bandából semmi nem lett, 
de legalább volt cuccuk, dob, fecskefarkú gitár és egyéb hang-
szerek, bátyámék meg ott tátották a szájukat, hogy egyszer 
majd ők is ilyen zenészek lesznek. Hívott engem is, menjek 
hallgatni őket, tök jó, de mondtam, hogy inkább pecáznék. 
Ők viszont ott szerezték az első impulzusokat. Persze ennél 
azért többet nyomott a latban a Cecénél kialakult közösség.
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