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Kapolcs

A
kezdõlökés
A helyszín Kapolcs, Gástya árok. Az esemény
pedig talán a legfontosabb a völgy életében,
méghozzá a MEGNYITÓ. Egyik kollégámmal
a helyszínre siettünk. Most jártam először az
ároknál. Mikor odaértünk, kisebb tömeg alakult ki a két bokor alkotta bejáratnál. „Jegyet
szednek?”– merült fel a kérdés többekben, de ahogy a két völgymunkás feliratú pólóban
lévő lánykához értek, lenyugodtak a kedélyek. Csupán tombolát osztogattak, hozzáteszem, ingyenesen. De azt majd csak később
mesélem el, hogy mi volt a nyeremény, nem
akarom elárulni már az elején a meglepetést.
16.30-ra volt kiírva
a program, de még
hiányoztak fontos
személyek a nagy
eseményről. A közönség szórakoztatása érdekében
a színpadra lépett
a Művészetek Völgyének igazgatója, Márta István és
Galkó Balázs. Egy
nyolcperces késésre
számítottak, így azt
az időt a „Kérdések
8 percének” nyilvánították. A közönségből bólogató mozgással
jelezte egy ember, hogy egyetért a dologgal,
ők persze egyből felszólították, hogy akkor
kezdje el. Ő nőies zavarában egy sablonos
„Hogy vagytok?”-kal rukkolt elő. Aztán nagyjából belendültek a kérdések a költségvetésről és a programokról. Az is kiderült, hogy egy
kedves házaspár, Kapolcsi Gábor és neje itt,



Kapolcson töltik a 30. házassági évfordulójukat, úgy gondolták, hogy így igazán emlékezetes lesz. Ezúton is sok boldogságot kívánok
nekik.
Közben mindenki megérkezett. A megnyitót
az a Tibi kezdte trombitaszólójával, aki egyidős a Völggyel. Aztán levetítettek egy kisfilmet (elég sajátos módon), melyet Márta Pista
készített egy Nokia mobillal, a cég által meghirdetett verseny
keretében. Különdíjakat is osztottak ki, azoknak,
akik a legtöbbet
tették a fesztivál
érdekében. Szegény Márta Pista
barátunknak el
is fogyott a nyál
a szájából, mire
végzett a szponzorok listájának
felolvasásával.
És a nagy pillanat,
elárulom, hogy mi
volt a nyereménye a tombolának. Akiknek
kihúzták a számát, ők írhatták alá a Művészetek Völgye érettségi bizonyítványát, mely így
18. életévét betöltve éretté vált. Felsorolták
a különböző tárgyakból elért eredményeket,
melyeket 10-es skálán osztályoztak. Végeredményben 8,7-es átlaggal jeles eredménnyel
érettségizett a hőn szeretett Völgy. És a sors
furcsa fintora, hogy többek között a Kapolcsi házaspár női tagja írhatta alá a bizonyítványt.
A megnyitót közös énekléssel zárták. Felcsendültek a mindenki által jól ismert dalok,
a Hej, Dunáról fúj a szél… és az Érik a szőlő
című muzsikák. Tehát felhőtlen jókedvvel indult el a fesztivál.

Erdős ANita
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Sárkányok a
templomnál
Gondoltál már rá, hogy legyen egy saját sárkányod? Igen, hihetetlennek hangzik, de itt a
Művészetek Völgyben minden lehetséges. Ha
egy ilyen repülő állatra vágysz, Kapolcsra kell
ellátogatnod a Katolikus Templomkertbe.
A szerencsésebbek két óra alatt szerezhetnek egy jól repülő egyedet, de tudnod kell,
tüzet nem fog fújni soha, és méteres sem lesz,
és élni sem fog. A papírsárkányok elkészítésében két fiatal segít a kertben. Elmondták,
hogy ők a hagyományos fajta, hatszög alakú,
nádrúdra kifeszített játék összerakásában
tudnak tanácsot adni. Lehetőséged van kiválasztani a színüket, lehet sárga, zöld, de akár
fehér is, ami azért jobb, mert úgy díszítheted,
ahogy akarod. Még ha nem is kapunk kedvet
első hallásra a repülő játék elkészítéséhez,

akkor is érdemes megnézni a kék ponyva
alatt készülő remekműveket. Emellett lehet,
hogy a végén még egy saját példánnyal is
rendelkezünk. A zsírpapírból készült szárnyasokat, elkészülésük után, már reptethetjük is
a templomkertben. A fiatalember ebben is
készségesen segít. ,,Ha már nagyon nagy rutinunk van a reptetésben, a közös eregetésen
is bátran részt vehetünk. Akiknek ez előszörre nem megy igazán zökkenőmentesen, az is
nyugodtan mehet a csoportos játékra a késő
délutáni órákban, de nem kell elkeseredni,
menni fog könnyen, csak kitartónak kell lenni” - mondta a sátor tulajdonosa.
A reptetést négy-öt óra tájban érdemes gyakorolni, ugyanis a nap többi részében, a kánikulában nem lesz lendületet adó szelünk.
A papírsárkány-rajongó férfi úgy gondolja,
hogy az eregetés egy nagyon varázslatos dolog, hiszen csak képzeljük el, hogy egy négyméteres szalag köt össze művünkkel, amit mi
irányítunk. Ez idő alatt teljesen felszabadulhatunk és élvezhetjük a kellemes szellőt is,
ami a reptetésünket segíti. Aki kedvet kap
mindehhez, a fesztivál egész ideje alatt lehetősége van csinálni egyet ezekből az egy-két
óra alatt elkészülő játékokból.
Na, akarsz már egy sárkányt?

Veress Dóri
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Kerámia kert
Czékmány Vera kerámia kiállítása nem található a programfüzetben. Ennek ellenére
előszeretettel látogatják az emberek a helyiséget. A szivárványban pompázó kerámiaállatok nyugalmat sugároztak.
Manapság már nem állnak meg a stopposoknak
az autósok. Részem volt ebben az élményben.
Tűző napon sétálni, közben lóbálni a táblát, amin
Taliándörögd felirat szerepelt, nem volt kellemes
érzés. De mégis, talán az egész stoppolásban a
legrosszabb, mikor az ember szemtanúja annak,
ahogy az egyik sorstársát simán felveszi az első
autó, de őt nem nagyon szeretik a négykerekes
járművek vezetői.
Mivel nem jutottunk el Dörögdre, kénytelenek
voltunk Kapolcson maradni, hogy meglegyen a feladatnak kiadott öt program, amiről majd fotóval
és cikkel kell beszámolni. Véletlenül észrevettem
egy olyan belső udvart, melyben kerámiaszobrok
álltak. Érdekesnek tűntek, ezért bementem. Szóba
elegyedtem az egyik művésszel. Elmondta, hogy
ő Czékmány Vera kerámikus-iparművész, az egész
kiállítás megalkotója. A természet adta színvilágot
a művész festette meg, mivel elmondása szerint
ők egy erdőben élnek. A kaméleon csodaszép
színárnyalatban pompázott. A teknősök, gőték,
polipok teljes nyugalomban ültek a köveken. Az

„élőlények” bájos mosolya békét sugárzott. Bármennyire is látszólag a gyerekeknek készültek, az
árak nem ezt sugallták.

Ezek dísztárgyak. Az alkotó ezért készített
kisebb darabokat, melyek a fiatalabb korosztály
számára is bátran megvehetők. Mikor ezt a mondatot befejezte, körbenéztem és megláttam egy
nagyon érdekes dolgot. A tárgy különösebben
nem volt szembetűnő, mivel ez egy maszk volt,
de a festése gyönyörű volt. Mondhatnám, egyedi.
Még nem láttam ehhez hasonló megoldást egy
maszk kidekorálásához. Ez az esemény nem szerepel a programfüzetben. De az emberek közül
sokan meglátták és bátran nézelődtek a sorok
között.
A fotózás és beszélgetés után még megnéztük a giccses darabokat. A fotózás jól ment,
mert könnyebb volt fényképezni a mozdulatlan,
mint az aktívan cselekvő állatokat. A program a
Művészetek Völgye időszaka alatt mindennap
megtekinthető.

Purwánto Enrico Sebastian
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LAZULJ
LAZULJ, azaz „Légy Aktív Zöld-Udvar Látogató” játék feladatai négy faluban zajlanak.
Pantali Bence elmondása szerint: „ a mai fiatalok csak bulizni járnak le a Völgybe és már
nem törődnek a hagyományokkal”. Ezért
rendezik meg az eseményt.
A katolikus templomi rendezvény megnézése
után a Zöld-Udvar felé vettük az irányt. Egy
kerülő út után megérkeztünk a már említett
helyre. A Felső Iskola udvarában rendezik meg
a „Légy Aktív Zöld-Udvar Látogató!” (LAZULJ)
néven futó eseményt.
Pantali Bencével, az esemény rendezőjével
lazán beszélgettünk a zöld füvön. A programot
idén rendezték meg először. Már két éve van
egy hasonló program, de az Gyalogcsiga néven
futott. Tényleg találó a név. LAZULJ. Megkérdeztem, mi is ennek a programnak a lényege.
Bence röviden elmondta a játékszabályokat: „Amennyiben a négy Zöld-Udvar (Kapolcs, Pula, Taliándörögd és Vigántpetend) közül legalább hármat
meglátogatunk, és ott helyesen kitöltöd az udvar
programjaival kapcsolatos tesztet, választani lehet az udvarokban
megtekinthető hasznos
ajándékok közül.” Elmondta, hogy
ezt azért szervezik
meg,
mert manapság a mai fiatalok, akik Pestről érkeznek,
csakis azért jönnek le, hogy bulizzanak, iszogassanak. Régebben
még nem ez volt és ezért szeret-

nék visszahozni , hogy kicsit „megtisztuljon” Kapolcs. Jobb lenne, ha többet járnának az emberek gyalog, mint hogy autójukkal szennyezzék
a környezetet. Ekkor körbenéztünk és az egész
Zöld-Udvar tele volt személygépkocsikkal.
Ezen elmosolyodtunk. Tovább folytatva a beszélgetést, kiderült, hogy az egész Művészetek
Völgye alatt itt lesznek. Több sátort is elhelyez-

tek az udvarban. A legelső sátor az „atomelleneseké” volt. Ők aláírásokat gyűjtöttek annak
érdekében, hogy ne épüljön több atomerőmű
Európában. A sátruk mellett állt egy nagyra felfújt szürke marha. Alatta egy stoptábla, melyen
a STOP feliraton kívül egy klímaváltozás-szöveg
is megtekinthető volt.
Konkrétan mi se tudtuk, miért is van kiállítva
az a szürke marha. Bővebb dolgokat az ökoturizmus.hu-ról lehet olvasni. Például, hogy miért
is áll ott az a nagydarab állat. Véleményem szerint nem fogják az emberek a hagyomány kedvéért letenni az autójukat egy jót tevő sétáért.
Sajnos.

Purwánto Enrico Sebastian
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Gamba
Coctail
A katolikus templomban volt a Gamba Coctail koncertje. A viola da gamba egy különleges
vonós hangszer, a violát két térd közé kell fogni.
Hasonlít a hegedűre, és érintőkön játszanak, ami
érdekes hanghatást eredményez. Ez a hangszer a
XVIII. század közepéig nagyon elterjedt volt Angliában, Franciaországban és Németországban. A
szóló- és kamarairodalma egyaránt jelentős. Annak következményeként halt ki, hogy Ábel, aki
ezen a hangszeren játszott, úgy végrendelkezett,
hogy vele együtt temessék el, ha meghal. Ettől
az Ábel nevű személytől csak néhány mű maradt

fönn. Például, amit elsőnek játszott a zenekar, a
Párizsi templom harangjai.
Ahogy megszólalt az egy nőből és három férfiból álló alakulat, a közönségen a meglepettség,
megdöbbenés látszott. Ugyanis nagyon szépen
szólt együtt a két viola da gamba, a hegedű és a
zongora. Mind a négy szereplő tetőtől talpig beleélte magát a darabba, látszott rajtuk, hogy élvezik,
amit csinálnak.
A kicsit hosszúnak mondható mű végén egy
kis előadás volt, amit az egyik viola da gambán
játszó úr tartott. Ebben elmondta, hogy a viola da
gamba idejében a kor uralkodója XIV. Lajos volt,
aki nagyon sok időt szentelt a művészeteknek.
Minden délután beengedte udvarába az alkotókat. Sokat fejlődött az ő idejében az építészet és
a zene is egyaránt. És ez a hangszer párás időben
elhangolódhat. Mondott is egy ideillő mondást:
„Egy lantos fél élete azzal megy el, hogy elkészítse hangszerét, fél élete meg azzal megy el, hogy
hangolja azt.”
Azután bejött a „színpadra” egy másik úriember
is, aki énekelt. Méghozzá nagyon magas hangon.
Lenyűgöző volt. Nem vagyok benne szakértő, de
szerintem a szakértők is azt mondták volna, hogy
„szép”.
Hallhattunk még pár darabot Marin Marais-tól,
aki 350 éve született, kiváló viola da gamba-játékos és zeneszerző volt. Ebben az évben az együttes fontos feladatának tekinti műveinek széles
körű bemutatását.
Szalay Gabriella
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Történelmi
játszóház
A Művészetek Völgyének első napján Kapolcsra, az Evangélikus udvarba látogattam el, ahol
a Cimbora Labirintus és Gyermek Bt. programja
volt megtekinthető Történelmi és gazdasági játszóház néven. Tényleg,
komolyan gondolom
ezt, hogy megtekinthető, mert amikor én
ott jártam délután
három óra körül, nem
volt senki. Mindenhol
festmények, rajzok kifüggesztve álltak, és
különböző
játékok,
amikre páncélos lovagok, várak voltak
festve.
De a tizen-huszonéves
szervezők lelkesedése
nem csüggedt még így se, akik második alkalommal vannak Kapolcson. Az egyik ilyen lelkes
fiúval beszélgettem:
- Mi az oka annak, hogy nincs itt
egyetlen vendég sem?
- A legfőbb gondunk az, hogy nincs
meghirdetve, valahol meg hibásan
van… de mi elvagyunk, reméljük
azért, hogy sokan eljönnek.
- Mit játszhatnak itt a gyerekek?
- Többféle játék van, és ezek Egyiptomhoz,
Görögországhoz, Rómához és a reneszánszhoz kapcsolódnak.
- Hogyan jött ez a lehetőség, hogy lejöttök ide, és gyerekekkel játszotok?

- Diákmunka ez valójában. Nagyon szeretjük a
gyerekeket, és
itt lehetőség nyílik lassabb, nyugodtabb tempóban foglalkozni velük.
- Mikor vannak ezek a foglalkozások?
- Két időpontban van a „nyitva tartás”, 10:0013:00-ig és 15:00-18:00-ig. Ami még fontos,
hogy
pontokat gyűjthetnek a gyerekek, és a nap végén ezeket összegezzük, és a nyertes - pontegyenlőség esetén sorsolással döntünk - ajándékot kap. Itt, a szomszédságban lévő hennafestővel és fagyiárussal már beszélgettünk erről, és lehet, hogy ők is
beszállnak ebbe az ajándékozásba.
Ha olyan korban lennék, hogy még
érdekelnének az ilyen játékok, valószínűleg kipróbálnám… és vinném a
barátaimat, hogy többen legyünk.
Reméljük, sokan felfedezik ezt a helyet, és a gyerekek szorgalmasan fogják gyűjtögetni a pontokat!
Szalay Gabriella
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Környezetünk
klímaváltozása
Otthon, amikor nem is nézed a tv-t, csak
megy alapzajként, eszedbe jutott már, hogy
ezzel mennyit is ártasz a környezetednek?
Rengeteg energiát elpocsékolsz és eközben üvegházhatású gázokkal szennyezed
a légkört, melyek felmelegítik a bolygót,
melyen élsz. Ez pedig vonzza magával a természeti katasztrófákat, mint például a szökőárakat, földrengéseket. De ne hibáztasd
magadat, ha még nem gondoltál erre, nem
te vagy az egyedüli. A Magyar Természetvédők Szövetsége bármikor rendelkezé-

sedre áll és hasznos tanácsokkal lát el. Most
a völgyben is meglátogat-hatod őket Kapolcson a Zöld Udvarban a felső iskolánál.
Nem kerülhetik el a figyelmedet, mert az
udvaron egy hatalmas felfújható szürkemarha ácsorog. Kezdetben én sem tudtam mire
vélni, hogy hogyan kapcsolódik a klímaváltozáshoz egy hatalmas szürke monstrum. Az
aktivisták felvilágosítottak, hogy ezzel arra
akarják felhívni a figyelmet, hogy inkább helyi termesztésű szezonális élelmiszert vásárolj, mert ezzel megtakaríthatod a szállítási
költségeket, meg a szállítással járó szennyező gázok kibocsátását is. Ezt a kampányt jövő
héten, pénteken és szombaton népszerűsítik
biokóstolás kíséretében.

„A 2003-as hõhullám
33 000 embert ölt meg
Európában. “
Továbbá üzenhetsz is a politikusoknak. Ha
még itt a völgyben ellátogatsz hozzájuk, akkor téged is lefotóznak, a „Klíma-alkud”-dal a
kezedben, melyet elvisznek majd Kenyába, a
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világ felmelegedésének megakadályozásáról
szóló tárgyalásra, mely novemberben lesz.
Egészen addig gyűjtik a jobbnál jobb alkukat, melyek lényege a következő: Te felajánlhatsz valamit, amit képes vagy megtenni a
globális éghajlat védelmében, és kérhetsz
valamit a kormánytól, amivel biztosítják a
te alkudat. Például: „Csak energiatakarékos
termékeket veszek – legyen több ilyen áru.”

„Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése
szerint körülbelül 150 000
ember hal meg minden évben
az éghajlatváltozás és hatásai
következtében.”

Vagy: „Biciklivel járok dolgozni – legyen több
bicikliút!” És ezek mellett várják a te alkudat
is, melyet felírhatsz egy szövegbuborékra és
ezzel a kezedben fotóznak le, mely bekerül a
gyűjteménybe, amit majd a klímatárgyalásra
visznek. Ha esetleg itt a völgyben mégsem sikerülne elcsípned őket, akkor bepótolhatod
a Szigeten, vagy Ma-gyarország nagyobb városaiban. Ha pedig a nyaralások miatt semmi
időd nincsen, akkor az interneten is jelentkezhetsz a www.mtvsz.hu oldalon, vagy küldhetsz már egyből képet az alkuddal együtt a
klimaalku@mtvsz.hu címre. Akkor se aggódj,
ha nincsen ötleted, de szeretnéd az arcodat
adni a kampányhoz, mert ők is rengeteg ötletet adnak neked.

Erdős ANita
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Színdarab a völgyben
A szentesi Horváth Mihály gimnázium volt
diákjai által alapított SzeMaSzu színtársulat előadása volt a kapolcsi faluházban. A
közönség bevonásával izgalmas előadást
láthattunk.
Ellátogattam a kapolcsi faluházba, hiszen tudtam, hogy egy ex-drámatagozatos szentesi
csoport, a SzeMaSzu tart előadást. Az épület
tele volt jobbnál jobb fotókkal, amik ékesen
díszítették a ház falát. Az így megteremtett
atmoszféra lenyűgözött, de az előadás csak ezután kezdődött.
A kilencórás kezdés nem lepett meg, hiszen
célszerű egy darabot este játszani. A kezdés
egy terápiára hasonlított. Elöl középen két
szék, körülöttük pedig a közönségnek fenntartott hely. Mikor elkezdődött a darab, nem
tudtam eldönteni, hogy ez most igazi történés
vagy sem. Egy hétköznapi témát dolgoztak fel
előszörre, amikor a férjétől a nő el akar válni,
de a gyerek elhelyezése nehézkes. A színészi
játék kiváló volt, ahogy váltogatták a különböző szerepeket nézőpontjuk szerint, az valami
zseniális volt.
Nagyon meglepett, amikor a második részben bevonták a közönséget. Szerencsémre
első sorban ültem, és kicsit szerepeltem. Nem
igazán nevezném szerepnek, de volt egy háromszavas megszólalásom. Nagyon meglepett, mert váratlanul jött számomra. Éppen a
cikk jegyzetelésével foglalkoztam, amikor az

egyik férfi színész (Szurmik Zoltán) vállamra
helyezte kezét. Be-vont egy rövid ideig a cselekménybe.

Az első rész feszes hangulatából a nézőt apró
viccekkel próbálták kizökkenteni. Számomra
egy névtelen gyűlésre hasonlított, ahogy mindenki egy embert néz, és az pedig mondta a
problémáját.
A második rész már önfeledtebb hangulatban
indult. Itt megcsillogtatták énektudásukat,
illetve ritmusérzéküket is. Próbáltak zenés
és vizuális effekteket is bevonni. Utánozták
Charlie Chaplint, de felcsendült egy Tankcsapda-szám is. Az így összegyúrt színjáték
fellendítette az egyébként álmosító estémet.
Bevallom, eleinte zavart a kései időpont, de
visszagondolva rá, örülök, hogy meg tudtam
nézni.
A közönség hatalmas tapsviharral búcsúztatta
az előadást, ami gyorsan indult, és hirtelen ért
véget. Nem mertem felállni, csak miután már
többek megtették ezt előttem, mert nem tudtam, lezárult-e már a rengeteg izgalmat felvonultató darab.

Balog Dávid
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Varázslatos kövek kertje
A kapolcsi katolikus templom kertjében
különböző apró pavilonok épültek fel, gondoltam, körbejárom, hogy mit lehet találni a
Művészetek Völgye első napján.

A varázslatos kövek kertje című rendezvényt
a katolikus templom udvarán rendezték meg.
Az itt található bódékban különböző játékokat
mutattak be, és ki lehetett próbálni őket.
M egér kezésemkor árnyékban hűsölő embereket láttam. Békésen ültek
a padon és ették az
ebédjüket. Ahogy
körülnéztem, rá kellett jönnöm, hogy
érkezésem igazi oka,
a sárkányreptetés
és a remete szerzetes fotózása dugába
dőlt. Nem találtam senkit, csak a kifeszített
zászlajukat, ami mutatta, hogy merre is kéne
őket keresni. A mutatványos sátrat, a katonai
tábort, valamint a fogadót megtaláltam. Utóbbinál egy sétával időt múlató hölgy igazán
készségesen tájékoztatott arról, hogy a remete késik, mert fontos elfoglaltsága akadt.
A sárkányeregető-pavilonhoz tartozó emberekről sajnos nem tudtak semmit. A katonai
játékot
ottjártamkor
már használták. Számomra a Rizikó
nevű játékhoz
hasonlított, annyi különbséggel, hogy a régi
nagy Magyarország

volt látható rajta. A két játszani kívánó srác
meredten hallgatta a játékmestert, aki mintha
olvasná, úgy mesélte a szabályokat.
Számomra kellemetlen volt, hogy egy sírkert vége adott otthont a rendezvénynek. A
remete helye voltaképpen egy sír mellett lett
volna, amit én kifejezetten lesújtónak tartok.
A rendezvény reggel tízkor kezdődött volna,
viszont még délután háromkor is
hiányoztak a főpillérei. Fájdalommal
töltött el, hogy nem
si-került a remetével beszélnem, mert
amint azt másoktól
hallottam, sok olyan
dologban tud segíteni az embereknek,
amelyek nyomják a
lelküket.
Furcsának
véltem, hogy a kőfestő „műhelynél” a köveket a
templom mellett található kavicsos peremről szedték. Mindenki úgy ment a padokhoz,
ahol voltak a festéshez szükséges eszközök,
hogy felkapott egy követ és leült dolgozni.
Itt baráti társaságok múlatták az időt. Egész
szép alkotások születtek. Voltak, akik Kapolcsot próbálták illusztrálni, de egyesek inkább
absztrakt formákat alkottak.
Az itt tapasztalt hiányok, remélem, csak az
első napra jellemzőek. Véleményem szerint
előfordul, hogy egy rendezvény gyengén
kezd, de ezt nehezebb lesz felfuttatni, mint
az egyébként precízen megrendezett egyéb
programokat.

Balog Dávid
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Jazzpression
Már elhagytuk a Kapolcs végét
jelző táblát, de még mindig semmi.
Majd hirtelen egy- két villogó izzót látunk,
és megtaláljuk a keresett Jazz színpadot.
Egy vendéglő mellett, közvetlenül az erdő
szélén áll egy színpad, tele hangszerekkel
és hangfalakkal. Az erős fények miatt nem
láttam túl messzire, de az
első öt sorban biztosan
állíthatom, hogy sok
ember
volt.
Idősek,
fiatalok, elegánsak és
alternatívak
egyaránt,
olyanok is, akikről sose
gondoltam volna, hogy
szeretik ezt a fajta zenét.
Én
nem
ismertem
korábban a zenekart,
de már az első dal
meggyőzött arról, hogy
jól döntöttem. Érdemes
itt tölteni a péntek estémet. A zenészek is
nagyon szimpatikusak voltak, ugyanúgy
öltözködtek, mint az átlagemberek. Pedig sok
ember azt hiszi, hogy a jazz egy felső rétegnek
szóló, úri zene, ami nem is létezhet fehér ing
és nyakkendő nélkül. Sokan, ha meghallják
ezt a szót, már valami egész estés unalom jut
eszükbe, ahol mindenki kínosan mosolyogva
próbálja elhitetni a másikkal, hogy ez neki
valójában tetszik.
Ez a koncert egyáltalán nem ilyen volt, és én
most még biztosabb lettem abban, hogy a jazz
igenis élvezhető, mégis igényes zenét jelent.
Már az első szám után megosztotta velünk
Tóth Sándor, a zenekar szaxofonosa, hogy elég
hosszú hét áll a csapata mögött, ugyanis a
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harmadik lemezük felvételén dolgoztak. Kicsit
elmosolyodtam, arra gondolva, hogy nálam a
helyzet egy kicsit másképp van: előttem áll egy
hosszú hét.
Második dalként egy új nótát játszottak el
nekünk, a Moving-ot, ami elég pörgős volt,
rögtön elnyerte az ott ülők tetszését. A
közönség már a dal közben is tapsolt, ami elég
erős jele annak, hogy sikert aratott a zenéjük.
A következő számnál már előkerültek a
fényképezőgépek, és csak úgy villogtak a vakuk
a sötét estén.
A szaxofonos úr egy viccet is elejtett a két
dal közötti kis szünetben, ami az egész
koncertre rányomta a bélyegét, persze csak jó
értelemben. Elmondta nekünk ugyanis, hogy
egy barátja nemrég Velencében járt, ezért
megihlette őt a spanyol környezet, így megírta
a Spanyolország című számot. Nekem ez a
dal tetszett a legjobban, nyilván azért, mert
nagyon szeretem a latin zenét, de megfogott az
a dobverővel előállított hang is, ami leginkább
a kasztanyetták kattogását juttatta eszembe.
A koncert nagy sikert aratott, és azt hiszem,
akik ma ott voltak a Jazz színpadnál, azoknak ez
a látogatás közel sem az utolsó volt.

Dávid Szandra
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Mókás Malomsziget
Utcaszínház. Micsoda egy idióta ötlet,
gondolná az ember. Hiszen nem azért
járunk az utcán, hogy előadást nézzünk,
hanem mert célunk felé tartunk. De
Kapolcson minden megtörténhet!
Egy kartonpapír televízió, és sok, fűben üldögélő ember jelezte, hogy valami a békés kis
patakparton nem a megszokott. Közelebb
mentem: rengeteg előadó kartonpapír televízióval a feje körül rohangált, és ordítozott.
A színészek egyenesen Szentesről érkeztek, a
Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatos
tanulói voltak.
Senki ne ijedjen meg, a helyzet egyáltalán
nem volt kaotikus, még ha elsőre annak is tűnt.
Egy nagyon szépen felépített, vicces előadást
láthatott az, aki a Művészetek Völgyének első
napján hét óra körül a Malomkertben sétált.
Az egész előadás egy paródia volt, tulajdonképpen kifiguráztak mindent, ami a médiával,
pontosabban a televízióval kapcsolatos. Saját
poénokat is belevittek a történetbe, ami személyessé tette a darabot, de megvoltak benne
azok a poénok is, amiket már minden magyar
ismer,
például
„Hová tűnt Damon Hill?”, ami
akkor hangzott el
a magnóból, amikor egy német
sportriporter egy
futamot közvetített, miközben
három versenyzőt játszó színész
a kartonpapír tv
mögött verseny-

zett. Bukósisakban, képzeletbeli kormánnyal
a kezében. Végül is Schumacher nyert, egy
kisebb lökéssel eltávolítva magától versenytársát.

Nagyon ötletesnek találtam azt a részt is,
amikor három-négy egymás mögötti sorban
álltak/ültek a színészek, és kánonban szavaltak
a tévéről. Közben ütemes mozgást végeztek,
és a kis kánon végére egy tévé csatornából eljutottak az ezer csatornáig, amivel nagyon jól
jelképezték: az embernek semmi sem elég.
A közönség igen lelkesnek tűnt, szerintem
nem volt olyan ember, aki nem élvezte volna
az előadást. Két kisgyerek, körülbelül öt év
körüliek, kiszaladt a kartonpapír tv elé, és közelről figyelte az eseményeket, néha kacagva,
néha pedig megszeppenve, kicsit talán félve. A
közelemben egy féléves kislány is volt, akinek
a legnagyobb élményt az jelentette, hogy nézte a fényképező embereket. Elég sokan voltak.
Mert ez az előadás mindenkinek tetszett, és
meg akarták örökíteni a vidám pillanatokat.
Talán a fénykép nem adhatja vissza ezt az
élményt, de ne aggódjunk, mert lesz még Utcaszínház. Szombaton, öt órakor, a Malomszigeten.

Dávid Szandra
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Az ősi építkezés előnyei
Vigántpetenden az Öreg Iskola adott otthont a „Modell építkezés” névvel fémjelzett
programnak, melynek célja régi házak, épületek falainak, valamint az energiatakarékos
eszközök bemutatása volt.
Megérkezésemkor elég tanácstalan voltam,
nem mertem elhinni, hogy egy régi iskola udvarában járok, abszolút egy lakóházra hasonlított az épület.
A „házigazda”, egy középkorú úr, nagyon szívélyes fogadtatásban részesített: igazi vidéki,
kedves emberrel van dolgom – gondoltam.
Mivel jóformán fogalmam sem volt, hogy tulajdonképpen mik is ezek, amiket látok, s ezt
tudtára is adtam, nem lehetett nehéz kitalálni,
hogy honnan jöttem.
Idegenvezetőm szépen sorban kezdte elemezni a különféle szerkezeteket, így ismerkedtem meg a gyümölcsaszalóval, amely napenergiával működik, s így a-szalja meg a gyümölcsöt.
Továbbá mesélt egy keveset a faelgázosító ka-

zánról, a-mely – a nevéből is látszik – elgázosítja
a benne lévő fát.
Térjünk át a fő témára, a főként régen használt, azonban elvétve még ma is megtalálható
falfajtákra, a paticsfalra, a szalmabálára, valamint a vályog és a szalma ötvözetére. A paticsfal
lényege, hogy vesszőkből és vékony karókból

fonnak egy faszerkezetet, és ezt sárral és szalmával keverik össze. A sarat több rétegben kell
felhordani, hogy hatékony legyen, előnye, hogy
ezt a falat nagyon gyorsan fel lehet állítani. Ilyen,
ma is álló és használt épület a tákosi templom.
A szalmabála tulajdonképpen egy szoros szalmatömb, melynek legfőbb tulajdonsága a hőszigetelő képessége, ezzel nagy mennyiségű
energiát lehet megspórolni. A harmadik technika kihasználja a vályog hőtároló és a szalma
hőszigetelő képességét, így értelemszerűen a
vályog lesz a fal belső része, hogy télen nehezebben hűljön, nyáron pedig kevésbé melegedjen fel belülről a ház. Régebbi időkben való
elterjedtségét annak köszönhette, hogy nem
került sokba az előállítása, mivel helyben volt,
nem kellett sokat költeni az anyagszállításra, valamint kis gondoskodással rengeteg ideig képes „megállni a lábán”.
Az ilyen falak előnyeit már tudjuk, a hátrányairól nem esett szó, pedig biztos van, ha ma
már nem használjuk…

Körtvélyes Zsolt
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Elkezdődött
Egyre több ember rója Kapolcs utcáit, a
kocsmák forgalma egyre csak nő, egyre több
a részeg turista, s egyre csak a finom magyar
ételek illata csapja meg orrunkat. Ebből már
mindenki tudja: elkezdődött a Művészetek
Völgye.
A főtéren található bolt előtt üldögéltem a barátaimmal a fűben, mikor odajött hozzánk egy
idősödő hölgy, hogy legyünk olyan kedvesek,
máshol foglaljunk helyet, mivel itt hamarosan
egy ünnepélyes megnyitó
keretein belül hivatalosan elkezdődik az
ÖrökségVölgy.
Erre persze magunktól is rájöttünk, hiszen
televíziós stábok készülődtek,

ezenkívül rengeteg ember gyűlt össze a Kastély
előtt. Pár percen belül egy koros, alacsony, jóvágású úriember, bizonyos Galkó Balázs – vélhetően sokan ismerik – köszörülte meg torkát,
majd elszavalta József Attila Falu című versét.
Nagyon határozottan, méltóságteljesen mondta a költeményt, a közönség itta a szavait.
Miután a vers végére ért, a tulajdonképpeni műsorvezető, Deme Péter (a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Igazgatóságának vezetője) lépett a mikrofonhoz, s
felvezetésként elmondta, hogy az ÖrökségVölgy célja, hogy ráébressze az embereket: az
örökségek megőrzéséhez nem elég egy hivatal, együtt kell cselekedni – úgy vélem, sokan
egyetértünk vele, igazán nagyot alkotni csak
együtt lehet.
Felszólalt még Márta Pista, a Művészetek
Völgye főszervezője, mókás jelenetként hatott,
amikor egy kisfiú szaladgált előtte.
Ezt követően jutott szóhoz dr. Varga
Kálmán, a KÖH elnöke. Közölte, ma-napság már attól kell rettegni, hogy mikor jelentik be, hogy egy kulturális örökséget
le kell rombolni, mert a helyére egy bevásárlóközpontot fognak építeni. Röviden elmondta, milyen programokra számíthatunk,
majd átadta a szót Deme Péternek, aki egy rövid monológgal fejezte be a megnyitót, hogy
most már tényleg elinduljon az ÖrökségVölgy.

Körtvélyes Zsolt
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Riadólánc 80
Odaléptem Vigántpetenden az információs
standhoz, és megkérdeztem: hol lesz a „Riadólánc 80” című előadás?
Az infós gyerek pedig balra mutatott: „Itt,
mindjárt!” Elsétáltam hát a Pesti Est Sátorhoz
háromnegyed hat körül, ahol a Biztonsági
Sáv és az AKT közös bemutatóját készültem
megnézni, és azon gondolkodtam, akármi
is lesz itt, hogy fogok én megírni egy szubjektív, de mégis nyilvánosságra szánt cikket
egy igazi darabról. Aztán az előadás végén
tényleg kétségbeestem, hogy vajon jó-e, ha
kezdő fejjel negatív kritikát írok egy olyan
eseményről, amit nem csak én láttam, és az
arról alkotott véleményemet szintén nem
csak én fogom olvasni?
A darab a nyolcvanas évek végén játszódott. Na igen, körülbelül ennyi, amit a tartalmáról írni tudok, mivel a hangosítás olyan
gyenge volt, hogy a hangfal mellett állva sem
értettem egészen jól a szövegeket. Ráadásul
a tény, hogy szinte szabadtéri előadás volt
minden zajjal, ami egy kirakodóvásár és
egy sörsátor közreműködésével
létrejön, eléggé megnehezített
a fülelésben. Így, sajnálom, de
olyan források alapján írom
most ezt a cikket, amiket egy
szórólapról, illetve a színészek
szájáról olvastam.
A történet a kommunizmus időszakában zajló
gyerekek élete köré épült
fel. Ugyan én nem éltem
a nyolcvanas években,
csak… háromszáznegyven napot, így személyes
emlékekre nem tudok
hivatkozni, de szerintem
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az élethelyzetek megjelenítése közhelyesre sikeredett. Igaz, hogy nem hallottam,
mi zajlik a színpadon, de legtöbbször tudtam, miről van szó, ennélfogva nem nagyon
kötötte le az érdeklődésemet semelyik jelenet sem. Véleményem szerint a színészek
túljátszották karakterüket, ami azért rontott
jelentősen a helyzeten, mert sok jelenet
alapból erőltetettnek tűnt.
Vannak olyan emberek, akiknek rossz
humoruk van, de szent meggyőződésük,
hogy viccesek. Az olyanok, ha elkezdenek
viccelődni, addig nem állnak le, amíg nem vigyorogsz, ha pedig már unod a képmutatást
és az álmosolyokat, a poénkodó szerencsétlen egyre erősebben büntet a nemhogy
nem humoros, hanem egyenesen siralmas
viccekkel. Egyes jelenetek erősen emlékeztettek az ilyen kínos helyzetekre, habár az
idősebb korosztály – úgy tűnt – jól elszórakozott a gyenge poénokon, amik lehet, hogy
nem lettek volna olyan gyengék, ha nem
hallottam már volna nagyon hasonlót más,
ilyen témájú műsorban.
Ha egy darab, aminek kategóriájában már
nagyon sok más mű is született, ennélfogva
kialakultak a témán belüli feldolgozásokban közhelyek, átlagosnak nevezhető, akkor
én azt mondom: átlagos kommunizmusról
szóló előadás volt.

Nagy Rozália
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Egy gyakorlott “csiga”
Van, aki először, van, aki másodszor, van, aki
tizennyolcadszor völgyezik a többi művészetkedvelő “puhatestűvel” együtt. Megpróbáltam kifogni egy olyan példányt, aki már törzsvendégnek számít, és feltenni neki általános
kérdéseket. Egy ötödik alkalommal felbukkanó “csigára” találtam, aki leginkább egy texasi
olajmágnás szőke, szalmagomba hajú junior
változatára emlékeztetett.

- Hol sátorozol?

- Egész végig itt leszel?

- Szoktál járni más fesztiválokra is?

- Igen.

- Igen, például idén voltam az EFOTT-on és a
Volt Fesztiválon is, de a Művészetek Völgyét
szeretem a legjobban, mert nagyon kellemes
hangulata van a Káli-medencének. Itt kikapcsolódom, ami más fesztiválokon nem na-gyon
jellemző. Azért is szeretem nagyon a Völgyet,
mert az utóbbi években elég sok emberrel ismerkedtem meg, volt köztük körülbelül ötven
éves, volt házaspár, voltak fiatalok… Szeretem
az embereket, akik itt vannak. Sokkal vegyesebb itt a felhozatal, mint egy Volton, vagy
EFOTT-on. Szerintem ez a legkulturálisabb
fesztivál – habár én utálom ezt a szót. Nekem
ez a rendezvény nagyon közel áll a szívemhez.

- Milyen programokra jársz legszívesebben?
- Főleg a jazzkoncertek miatt járok ide. Kötődöm ahhoz a műfajhoz, mivel tanultam is három évig.

- Kikkel, milyen csigákkal jársz le ide rendszeresen?
- Általában a szorosabb baráti körömmel.

- Eddig az idei Völgyben milyen programokon
vettél részt?
- Most érkeztem egy
pár órája, és a legfontosabb dolog számomra
az volt, hogy találkozzak a barátnőmmel, akivel az előbb néztem meg
a „Vízálló Kiállítást”.
Azt, hogy mit csinálok még ma, nem
tudom. Egyelőre
itt vagyok Petenden, hallgatom
az előadást…
egy darabig.

- Kapolcson van egy ingyenes sátorhely. Sokan szoktak ott sátorozni, tavaly is ott voltam,
amúgy meg szinte minden évben más helyen
telepszem le. Egyszer volt egy igazán jó sátorhelyem Taliándörögdön. Nagyon jó kapcsolatba kerültem a tulajdonos házaspárral, telefonszámot is cseréltünk, stb. A minap meghívtak
egy kis házipálinkázásra…

Nagy Rozália
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A vigántpetendi
szemetelés
A fesztivál hat falujában ha sétálunk, több
helyen is láthatunk szelektív hulladék- gyűjtőket a szokványos kukák mellett. A kilencnapos vidámságon töménytelen szemét gyűlhet és gyűlik is össze, de nem mindegy, hogy
hol és hogyan. A falvak hangulatát eléggé
rombolja a földön heverő csikkek és sörösdobozok, illetve egyéb hulladékok sokasága.
Az emberek úgy érzik, nincsenek otthon és
megtehetik, amolyan ,,tök mindegy”. De a
fesztiválszervezők igyekeznek mégis tisztaságot teremteni, szinte minden sarkon található egy szemétgyűjtő. Ezeknek a használatára
próbálják rávenni a völgylakókat több sátorban is, greenpeace-esek, szervezők.
A vigántpetendi ökonomikus kertben pár
felnőtt ugyanazt teszi, de úgy gondolják, a
baj megelőzését a fiataloknál kell elkezdeni.
A korhatár az öt-hat évestől kezdődik a tinédzserkorig. Ez a korosztály a ,,célpont”. Ettől
függetlenül bárki bemehet és tanulhat.
A füves területen kis asztaloknál ülnek és
segítenek a kicsiknek megtanítani, mit nem
szabad, és hogy mi a helyes. Játékosan mutatják meg nekik, hol a szemét helye. Három
darab kis kuka áll kint, az egyiken Papír, a másikon Fém , majd a harmadikon a Műanyag

felirat olvasható. A kedves hölgy lelkesen
magyarázza a kislányoknak és fiúknak, hogy
hova mi is tartozik. A játék, hogy a kukák tartalmát összekeverik és ezeket kell helyrerakni.
Kisebb-nagyobb hibákkal ez sikerül is. Illetve
kis karton- kártyákon megtudhatjuk, hogy
különböző országokban milyen jelzésekkel
tudatják az emberekkel, hogy a vásárolt termék újrahasznosítható. A hölgy elmesélte,
hogy a szelektív hulladékgyűjtés Európa országai közül Németországban a legelterjedtebb és a legsikeresebb. Magyarországra pár
éve kerültek ki a színes szemétgyűjtők. A nőé
és a saját tapasztalatom szerint ezeket Pesten
és itt a völgyben is használják, de nem helyesen. Ugyanis az emberek nincsenek teljesen
tisztában azzal, hogy mit hova kell rakni. Van,
aki figyelembe se veszi, hogy mi van a műanyag tárolókra írva, csak beledobja a szemetét. De legalább kidobja, mert akad olyan is,
aki melléhajítja… Ezért is hasznos ez a foglalkozás, hogy a mostani kisgyerekekből majd
nagykorúvá válók már tudni fogják, hova is
kerüljön a szemetük. Remélhetőleg ők ezt a
hulladékelhelyezési módszert már helyesen
és rendszeresen fogják igénybe venni.
Addig is, míg ez így lesz, mi is figyeljünk a
környezetünkre, nem csak itt a völgyben hanem az egész évben.

Veress Dóra
18

Magtárlap

Humoros,
sanzonos…
Július 28-án zenélt a vigántpetendi Tűzraktér
Est keretén belül az AKT színésznő-együttes. Ha
nem is humoros, de mindenképp jó hangulatú és
valóban sanzonos volt az előadás.
A műsorfüzetet nézegettem, mikor megláttam az AKT zenekar nevét a programok közt.
Elsőre érdekesen hangzott, nem tudtam, mire
gondoljak, mire gondolhatok. Ott állt mellette,
hogy „humoros, sanzonos”. A humoros része
még világos, de mi is az a sanzon? Egészen pon-

tosan dalt jelent, az 1920-as években alakult ki.
Az egész olyan keserédes. Talán mindenkinek,
így nekem is van elképzelésem erről az időszakról (különböző filmekből merítve az ötleteket),
pontosabban eszembe jut néhány szín, illat,
fogalom vagy éppen tárgy. A franciák, a szipkás cigaretta, a neccharisnya, a füstös lokálok,
csinos nők kivillanó térdei, körömlakkok, műszempillák, magas sarkú cipők… Zenei stílusjegyei pedig az irónia, a szövegcentrikusság, és

a túlfűtött érzelmek (épp emiatt rokon a
tangóval). Az egész a próza-ének keveredése. De nem csak a tangóval áll rokonságban, több ponton is megegyezik a
jazz-zel, habár a hangszerek a sanzonnál
csak kísérő szerepet töltenek be.
Valóban. Ez a koncert nagyon sanzonos
volt. Gondolok itt ruhára, mozdulatokra, megjelenésre és zenei hangzásra egyaránt.
Négy fiatal (színész)nő énekelt franciául, őket
dob, zongora, szaxofon és csörgődob kísérte.
A repertoár leginkább egy kívánságműsorhoz volt hasonlatos: az énekesek saját maguk
választották kedvenc nótájukat, amivel megörvendeztették a nagyérdeműt. Külön érdekesség, hogy ez a zenés összeállítás valójában
egy színdarab átkötő
része, mivel enélkül
túl száraznak találták
a művésznők a jeleneteket. Végül annyira jól
sikerült, hogy gyorsan
zenekart alapítottak és
tervezik a folytatást is.
Ami jó. A nők csábosak voltak, a zene élvezhető (leginkább az
ismerős dallamoknak
köszönhetően), az előadásmód pedig bravúros volt, látszott a nők
színpadi
jártassága.
Mindenképp említésre
méltóak még a koncert
hangosítói és világosítói, mert olyan sugárzó
életkedvvel és olyan precízen dolgoztak, hogy
bár a zene akár lehetett volna fülsértő is, de
nem volt az. Így örömmel várom a folytatást.
Legközelebb? A Kultiplexben majd az Almássy
téren, és reméljük, jövő nyáron ugyanitt.

Tamás Anna
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Mongol
nemezjurta
A Művészetek Völgye első napján került sor
- 2 órakor - a mongol nemezjurta felállítására, Vigántpetenden.
Percekig csak kerülgetni mertem monumentalitása, cseppnyi ridegsége és szigorú
kinézete miatt. Főleg, mivel azt sem tudtam,
jó helyen vagyok-e, hiszen a jurta már jóval
két óra előtt állt. Sajnos így lemaradtam az
építéséről, de kérdésemre elmondták, hogy
hogyan is történt ez. Egy mongol férfi segítségével sikerült négy óra alatt elkészülni,
ő pontosan tudta, hogy mit hova. És ez észrevehető volt. Habár nem értek a jurtákhoz
de ebből sugárzott a ( rögtönzött körülményeket figyelembe véve számított) precizitás,
meg persze a szakértelem.
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Aztán bemerészkedtem. És megérte.
Nem csak a belső tér, valamint a berendezés nyűgözött le, a jurtaépítők közvetlensége és kedvessége is elismerésre méltó
volt. Az ilyesmi az emberek közt már-már
eltűnőben van, csakúgy, mint a jurta, mint
valódi lakóhely. Megtudtam, hogy ma még
laknak ilyenben emberek, azaz törzsek, valahol a világban..
Ahogy leültem és bekapcsolódtam a beszélgetésbe, észrevettem, hogy hiányzik
valami idebentről, ami kint bőven megtalálható. Rá is jöttem, hogy a meleg az, ezért
olyan jó bent lenni. Tehát melegben kellemesen hűvös, de vajon a telet hogy lehet
átvészelni benne? Gyorsan meg is kaptam
a logikus választ. Melegben egy réteg nemezből áll a kis építmény, de ha jön a hideg
a nemezek számát megnövelik, ha jól értettem, igény szerint (általában 4-5 rétegűre).

Na meg padlóval is ellátják, nem úgy, mint
nyáron. A vigántpetendi jurta kültakarója
azonban csak egy nagyon vékony részből
áll és egy pázsitpadlóból.
A kis társaság közben kávézni kezdett,
engem is megkínáltak és mivel szeretem
a kávét, pláne ilyen szép bögrékből, főleg
ilyen izgalmas helyen, szóval elfogadtam.
Kiderült, hogy „fair trade” kávét kortyolgatok. Ennek a jelszava a „méltányos kereskedelem”. Tehát azt a kis farmert is igazságosan megfizetik, aki a kávészemeket szedegeti. Jól hangzik. De rengeteg teát is láttam
a jurta konyhájában. Az ok persze egyszerű,
egy teaház lesz itt holnaptól kezdve.
A beszélgetés érdekes, a kávé finom, a
jurtázás pedig izgalmas volt.

Tamás Anna
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Élet
Az egyik vigántpetendi telek mélyén, ahol az
ember nem is gondolná, áll egy mongol eredetű jurta. Óriási nemezdarabok egy favázon,
padló helyett selymes pázsit, színes szőnyegek, puha párnák, és a levegőben gőzölgő tea
illata terjeng.
Két, kedves arcú, batikolt ruhás nő lép be a
jurtába, és a forró vizet a teafűre öntve meséli,
hogyan is jött a teaház ötlete.
Törökországban jártak a barátokkal, és majdnem egy hónap sátorozás és ottlét eredményeképpen úgy megszerették a törökök teázási szokásainak hangulatát, hogy Magyarországon is szükségesnek látták az effajta kedveskedések bevezetését. Ugyanis a tea egy kis
odafigyelés a másiktól, ismerkedési eszköz,
vagy éppen csak egy kedves gesztus a vendéglátóktól, de mindenképpen szociológiai
okai is vannak a tea szeretetének.
Kis csészékben fogyasztják a nedűt, hiszen
a nagyobb bögrében hamarabb kihűlne. Az
ínyencebbek cukor és citrom nélkül, a kisebbek vagy az édesszájúak viszont azzal együtt
ihatják.
A jurtában nagyon családias hangulat uralkodott. Mindenki a földön heverő szőnyegeken és párnákon ült, a pár hónapos
gyermektől az

22

idősekig. Kortól és
nemtől függetlenül tértek be az
emberek, háromgyerekes családapák, fiatalok,
kismamák, párok, szinglik, tehát mindenki, aki
valaha is érezhette a világ apró finomságait.
Mint például a teát.
A tea egy nagyon egyszerű dolog. A legtöbb
nyelvben még a neve is csak három betű,
mégis képes arra, hogy általa barátságok köttessenek, vagy csak hogy az ember ellazuljon,
és kizárja az életből az összes negatív pólust.
Ha az emberek minden ilyen apró rezdülésre
felfigyelnének, mint a tea is, sokkal boldogabb
életük lehetne, egy természetes világban.
Hibiszkusz, citromfű, bodza, cickafark, menta,
zsálya. Mind-mind másra jó. A menta felfrissít,
a citromfű ellazít és nyugtat. A lehetőségek tárháza végtelen. Piros tea, sárga tea, zöld tea…
még a színük is változatos.
Az apró, keleti és török jelképek, valamint a
szárított gyógynövények olyan földöntúlian
felsőbbrendű légkört varázsoltak a jurtában,
hogy a szív nehezen szakad el tőle.
Elhatároztam, hogy visszamegyek
holnap is…holnapután is…érezni akarom a
mennyei mannát, és az igaz élet teafüvét…

Németi Fanni
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V í z á l l ó
A mai emberek „mű” életében az őselemekkel vetekedő gyakorisággal jelenik meg a
műanyag. Rohanó életvitelünk termékeként,
és a technika velejárójaként emlegetik, meg
persze olcsó, és sok benne a lehetőség. Igaz,
hogy egy művirág az igaziak szépségét még
töredékben sem adja vissza, viszont kreatív
módon alkothatunk neonzöld, világítós rózsaszín és skótkockás csokrokat is, garantálva
a le nem járó szavatosságot, és az örök életet. De ha mégsem, egy évet, hóban-fagyban,
a temetők sírjain biztosan. A visszamaradó
csonkokat pedig még évszázadokig fogják
rejteni a szeméttelepek gödrei.
De ne ragadjunk meg a virágoknál. Annyi
minden van még műanyagból: leveses tasak, mobilvécé, buszkapaszkodó, szívószál,
strandpapucs, jégkockatartó, öngyújtó, biliárdgolyó…
Ezen tárgyaknak nagyon sok közös tulajdonságuk lehet, de mi mégiscsak a legkézenfekvőbbet helyezzük előtérbe: mindegyik
vízálló.
Rendben, tudom, nekem sem ez jutott volna
kapásból eszembe, ha a fentieket felsorolják,
mégis erre az észrevételre építkezett a Néprajzi Múzeum, amikor megnyitotta Vízálló neve-

zetű kiállítását, amit Vigántpetenden kamarakiállításként látogathattak az érdeklődők.
Ahogy belép az ember, rögtön szembetűnik egy kupac, madárijesztőhöz hasonlatos
alak. Valójában egytől egyig esőkabátok, keresztbe feszített fákra aggatva, esernyővel a
„kézben”.
A benti tárlat három teremből áll, amelyekbe az alkotók meglepőnek ható, mégis
hétköznapi tárgyakat sorakoztattak fel, természetesen műanyagból. Kreatív elrendezés,
és szemet gyönyörködtető színek, fényekkel
kombinálva. Meglepő, és magával ragadó.
Akinek viszont a tárlat nem volt elég az
udvarban, az úgynevezett Vízálló alkotóműhelyben élheti ki kreativitását, és valósíthatja meg ötleteit, a hét minden napján más és
más kézműves programok keretében. (Pl.:
pillesakk, palackpropeller-készítés, szappanfaragás, térfonás stb.)
A programot vezető hölgy minden érdeklődőt megkínált palackozott vízzel, azzal a
feltétellel, hogy a megmaradó műanyagot
egy külön erre a célra fenntartott ládába
dobják. Az alapanyag gyűlik, készülhetnek a
propellerek!
Németi Fanni
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Áramszünet
A mai napi utolsó programom Ferenczi
György és bandájának koncertje volt a Klastrom színpadon.
Ez a feladat különösen tetszett, mert bolondulok az igazi, hamisítatlan élőzenéért.
Igaz, hogy én más stílusban utazom, és keményebb zenét helyeztem mindig is előtérbe,
de itt nem ezen van a hangsúly, hanem az „élő”
szón. Sajnos, ma már egyre többen pártolnak át
a CD-s megoldásra, amivel könnyedén be lehet
a közönséget csapni.
A készülődés időben meg is kezdődött, a tömeg is szépen összegyűlt, és feszülten figyelt.
Ám technikai problémák miatt a kezdés ideje
durván egy órát csúszott. Sokak arcán először
azt lehetett látni, hogy nem hiszik el, és csak
viccnek gondolják, majd a csalódottság érzése
tükröződött a szemekben.
Én nem ismertem eddig a zenekart, de egyre
izgatottabban és feszülten vártam a tényleges
kezdést. Már nagyon kíváncsi voltam.
Közben tudomásunkra hozták, hogy a kényszercsúszás áramhiány miatt van. A Nagyvázsonyi Tűzoltóság volt olyan kedves, és valamilyen
módon áramot varázsolt nekünk, körülbelül
egy óra alatt.
Végre elkezdődött a hangszerpróba és maga
a koncert is. Viszont egyszercsak csatt, és most a
világítás dobta be a törölközőt. Ennek ellenére
senki sem esett kétségbe, a közönség kitartóan
tapsolt továbbra is. A zene sötétben folytatódott, mindenki tombolt.
A fény is megszánt minket, úgy gondolta, visszatér köreinkbe egy pár perc múlva. Csak ránk
akart ijeszteni.
Végül egy fergeteges hangulatú előadás kerekedett ki belőle.
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Azt hiszem, minden gond ellenére örülhetünk
annak, hogy van még, aki élő zenével kedveskedik füleinknek, és nem a csinos táncosokra, meg
a playback-re hagyatkozva szakítja a pénzt.
Én, aki amúgy is imádok koncertre járni, nagyon élveztem az egészet. Megvolt a közönség
jókedve, tombolása, éneklése is. Tehát a kezdeti
nehézségek ellenére minden jól sikerült.
Azt még megemlíteném, kik a zenekar tagjai:
Ferenczi György: szájharmonika, hegedű,
		
gitár, ének
Pintér Zsolt:
gitár, mandolin, ének
Kormos Levente: gitár
Apáti Ádám:
basszusgitár
Gilián Gábor:
dob
Jutasi Tamás:
DJ

Balogh Katalin
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Mi az egészség?
Bevallom őszintén, a cím hallatán egy sablonos előadásra számítottam, és nem nagy
kedvvel, persze valamilyen szintű érdeklődéssel indultam neki a projectnek.
Aztán leértem Taliándörögdre, és elindultam
megkeresni a programom helyszínét.
Mihelyt beléptem a kapun, lágy komolyzene ütötte meg füleimet, és egy ásványkincses
bódét pillantottam meg. Ekkor már éreztem,
nem olyan lesz, mint amilyennek én azt elképzeltem.
Készítettem néhány fotót az idilli környezetben, és vártam a konzultáció kezdetét. Még
csak egyedül ültem a kihelyezett padon, amikor Mihalikné Krémer Erzsébet megérkezett, és
azonnal szóba elegyedtünk. Elmeséltem, hogy
ki vagyok, és hogy a Völgyújsághoz szeretnék
majd cikket írni, illetve pár képet készíteni az
előadásáról.
Erre közvetlenül és természetesen elkezdett magáról mesélni, így megtudtam, hogy
hét gyermek boldog édesanyja, és eredetileg
zenetanárként praktizált. Később kezdett el
az egészséges táplálkozás témakörével foglalkozni. Majd az összegyűlt maroknyi embernek
kezdte el lelkesen mesélni saját tapasztalatai
mellett az elszomorító tényeket, és a változás
lehetőségeinek kincstárát.

Balra: Mihalikné Krémer Erzsébet
Többek között megtudhattuk, hogy a mai
bolti pasztőrözött tejek tejérzékenységet
okozhatnak. Az import gyümölcsök többsége permetezőszereket és káros vegyszereket
tartalmaz. A gyógyszerek és szintetikus vitaminok legyengítik a szervezetet, nem szívódnak fel száz százalékosan a szervezetünkben, és később betegségek okozói lehetnek.
Mindemellett persze a csipsz, kóla egészségtelen hatásáról, és a televízió, valamint a számítógép monitorjának káros kisugárzásairól
is hallhattunk.
Rengeteg hasznos információt kaptunk, és
kiderült, hogy rendelkezésünkre állnak már a
természetes alapanyagú termékek, csak nem
foglalkozunk az egészségünkkel eleget.
Az előadás végén még így, nem egészen
tizenhét évesen is arra gondoltam, hogy az
emberiség magát teszi tönkre, mert okosnak
hisszük magunkat. Közben csak józan paraszti ésszel kellene gondolkodnunk.

Balogh Katalin
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Megnyitó a Zöld Udvarban
Fél

négy körül érkeztünk Dörögdre, az
Óvodakerbe. Stoppal mentünk, jó volt az
út. Nyolcan voltunk egy személyautóban.
Ez már kezd a Völgyre hasonlítani.
Épp az udvar díszítése, szépítgetése folyt,
engem a kiakasztott fotók kötöttek le leginkább. Aztán megláttam, hogy lehet gyógyteákat venni, kinéztem a citromfüveset és
kértem. Mondták, hogy tíz perc múlva kész,
addig visszaültem nézelődni. Egyszer csak kijött egy-két szervezőszerű, és kicsit megtörték a csendet, bár a hangzavartól még így is
messze voltunk.

Picit felpörögtek az események, a teámat főzögető hölgy pedig bejelentette, hogy kezdjük a megnyitót.
Hirtelen egész sokan összegyűltünk, és a nő
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belekezdett a beszédbe. Három percig tartott, mégis teljesnek tűnt. Néhány szót mondott a Green Peace szervezetről, a Völgyről,
a gyógyteákról. Kedvesen beszélt, jó volt a
hangulat a megnyitón. Kicsit megnézegettem a kirakott plakátokat, és az asztalon lévő
földrajzi társasjátékokat. Eléggé elkötelezetteknek tűnnek a tagok, dolgosak, és tényleg
hisznek a természetben.
Váratlan volt számomra az esemény hangulata, ugyanis a program neve alapján (a Fair
Trade kávézó ünnepélyes megnyitása) teljesen másra számítottam. Gondoltam, lesz egy
átlagos kávézó. Persze nem teljesen átlagos,
mert a Völgyben semmi sem az,
csak mégis kicsit másképp képzeltem el. Viszont kellemes csalódás volt, ugyanis nagyon jól éreztem magam.
Miután befejezte a beszédet,
szólt, hogy megfőzte a teámat.
A citromfüveset. Iszogatni kezdtem, a kertben pedig folytatódott a pakolászás és készülődés.
Volt még egy szabad óránk, kész
voltam a fotókkal. Egy kis nyugalom, nem siettünk sehova. Írtam
egy cikkvázlatot az esti munkám
megkönnyítésére, aztán teázgattam tovább.
Öt óra lehetett, amikor indulnunk
kellett egy következő programra
a Klastromhoz. Később még kétszer is visszamentünk az Óvodakertbe. Tea
sajnos már nem volt.

			

magyar ajna
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RozmaringHagyományőrző egyesület
A színdarab a pletyka terjedéséről szól – egy
székely népmese alapján. A programfüzet enynyit írt a programról. Hatkor kezdődött a Klastrom színpadán, szinte teltház volt.
Az előadás egy falusi kocsmában kezdődött,
vidám énekléssel. A helyszín végig nem sokat
változott, az asztaloknál ülő parasztemberek és
a házuk ajtaja előtt pletykálkodó falusi asszonyok között ugráltunk.
Egy pár perc kocsmai mulatozás után tehát
behozták a házikókat, és megjelentek az aszszonyok. Magas hangon, nagyon szépen énekelgettek az alkoholról, leginkább férjeik részegen töltött esti óráikról.
Nagyon vicces volt az előadás, a közönség is
sokat nevetett.
Visszatértünk a kocsmába, ahol a férfiak
egy-egy fröccs mellett beszélték ki az aszszonyokkal való problémáikat. Az asszonyokhoz hasonló módon szidták ők
is párjukat, kicsit
persze férfiasabban, szemben a
női nem csipkelődésével, szurkálódásával.
Az egész a férfiak és nők pletykálkodási szokásai kö-

zötti eltérésekről szólt,
humorosan, kicsit komolytalanul, de elég sokatmondóan. Ez tényleg
hagyományőrzés, és bár
ez nem az én világom,
jól éreztem magam az
előadáson, mert egy
kicsit mégis sikerült belecsöppennem egy más
világba, a falusi életbe.
Ezzel a színdarab számomra elért valamit. Egy
célt. Elért és megérintett egy ettől egyébként
távol álló közönségréteget. Megmutatott valamit, amit mi ritkán látunk, nem nagyon ismerünk. Jól éreztük magunkat.
A darab vége egy nagy közös jelenet, hangos énekléssel. Előbb külön-külön, majd együtt
az asszonyok és férfiak, aztán egy nagy közös,
kellemes hangzavar lett az egészből.A jelenlevők ekkorra már egészen beleélték magukat a
mulatozásba, a nézőtéren volt, aki táncolni kezdett, de olyan is, aki beszállt az éneklésbe.
Hatalmas tapsviharral zárult az előadás, majd
jókedvű emberek szállingóztak be a sátorba,
nagyokat nevetve. Azt hiszem, mindenki jól
érezte magát
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Taliándörögd
Bortörténelmi
beszélgetés
Mikor először érkeztem meg az ősök házába (ahol a program zajlott) Taliándörögd
katolikus temploma mögé, talán picit túl
eldugottnak találtam. Véleményem szerint nem is hiába volt eldugott, hisz nem
mondható „nagy kaliberűnek”.
Egy kis pult elé gyűltek össze a kíváncsiskodók és az előadók. Itt természetesen kérhettünk bármilyen fajta/nemű italt, a bambitól
a rövidekig, és persze bort is. A pult mögött
viszonylag feltűnően tornyosultak a villányi
borok különböző dobozai.
A beszélgetés elején elmondták, miben
számít a borok kora, illetve mennyit számított, mert mint később kiderült, a mai technikák mellett már nem feltétlenül a régebbi
a jobb. Érdekességképpen elhangzott még
az is, hogy az előadást tartó hölgy még csak
nemrég kezdett foglalkozni a borokkal, de
láthatóan nagyon lelkesen tanul. A társa pedig olyan szerencsés, hogy lehetősége nyílt
megkóstolni egy 1848-as bort. A program
végén természetesen meg lehetett kóstolni a
borokat, és persze meg is lehetett vásárolni.
Hiányoltam egy picit a beszélgetés jellegét a dolgoknak, illetve, ha volt, az is csak a
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két borász között zajlott. Talán csak zavarban
volt a közönség, talán annyira egyetértettek,
hogy nem lehetett mit hozzáfűzni.
A hely, jellegét tekintve nagyon kellemes.
Árnyék van, csend és sok finom ital. Egyébként egy háznak a hátsó kertjében foglal
helyet egy kőfallal elválasztva az utcától. Abban biztosak lehetünk, hogy itt nem találunk
nagy tömeget. Tehát ha csak egy kis pihenésre vágyunk, meg egy kis hűsítőre a különböző
programok vadászása közben, mindenképp
térjünk be. Az árak nem sokkal különböznek
a „völgyi átlagtól”. Egyetlen problémája talán,
hogy nem lehet semmilyen ennivalót kapni,
sem hideget, sem meleget.
A hely szerintem nagyon kellemes, és úgy
gondolom, hogy senki nem szenvedett veszteséget, aki kihagyta.

Halmos Gábor
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Amadinda
A mai nap az ismerkedésről szólt. Felállítottak a színpadra körülbelül 15 hangszert,
és ezeket egyesével bemutatták. Doboktól
kezdve régi xilofonokig mindent láthattunk.
Sajnos csak messziről, de voltaképpen mindent be is mutattak. A technikákat, illetve
azt is megtudhattuk, hogy egyáltalán hogy
készültek ezek.
Hihetetlen, hogy mennyire fontos tud
lenni egy egyszerű réz cső. Mindegyik hangszerhez hozzáfűztek egy kis sztorit, amiből
megtudtam, hogy a legtöbb dob Baliról származik, valamint azt is, hogy a dob a legkönnyebben elsajátítható hangszer.
Mindig is csodáltam azokat, akik emberfeletti sebességgel képesek ütni a dobot, és így
hihetetlen hangokat és ritmusokat képesek
létrehozni. Emiatt nekem a legszimpatikusabb az volt, mikor egy egyetemi hallgató
bemutatta a tudományát, természetesen
dobbal. Ettől szinte mindenki lefordult a székéről, és én valóban úgy éreztem magam,
mintha egy amerikai football csapat dobosait hallgatnám.
Köztudott, hogy ez az egész dobhagyomány Amerikából került át Európába. Szerintem kicsit unalmasan kezdődött koncert,
hiszen úgy gondolták a zenekar tagjai, hogy
ha olyan dalokat játszanak, amik régen híresek voltak, akkor a közönség biztosan élvezni fogja, de sajnos ez velem nem így történt,
hiszen én nem nagyon ismertem ezeket,
így nem tudtam annyira értékelni a dolgot.
Hallhattunk rengeteg mese-dallamot, régi
mulatós zenéket, melyek persze technikailag nagyon jók voltak. A műsor végére tükröződött és világosodott ki számomra, hogy
mi is okozza a banda felkapottságát. A finá-

léban megmutatták, hogy ők voltaképpen
mindent tudnak ütőhangszerként használni.
A gitároktól egészen a pozdorjából készített dobozokig mindent hasznosítottak. A
színpadon 4 ember játszott, és körülbelül
állandóan 10 hangszer vette őket körül. Ekkor mindenki jogosan felteheti azt a kérdést,
hogy hogyan tudtak így zenét alkotni. A
megoldás pofon egyszerű. Miközben a kezükkel verték a dobként hasznosított tárgyakat, akadtak olyanok is, akik ekkor a szájukban tartottak egy sípot, és ezzel egészítették
ki a repertoárjukat.
Ha valaki igényes és szórakoztató zenét
akar hallgatni, méghozzá úgy, hogy még
meg is ismerkedik a hangszerekkel, akkor
annak mindennap délután négy órakor
Taliándörögdön van a helye az ütős völgyben.

Fandohan Mira
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Filmszemle Dörögdön…
Ki ne lett volna már olyan
helyzetben, hogy csak egy
kis nyugalomra vágyakozik,
főleg egy olyan pörgős nap
után, mint amilyen az első
nap volt itt a völgyben. Az
ide érkezés fáradalmait, illetve az első itteni lerészegedés
okozta szédelgést mindenki
enyhíthette Dörögdön, méghozzá este kilenc és tizenegy
között.
Az óvodakert udvarán mindennap ebben az időpontban szívesen
látják a kikapcsolódásra vágyókat
kényelmes és igen kreatív zsákokkal, amiket szalmával töltöttek
meg. Itt mindenki megtekintheti
a Szolnoki TISZApART mozi szervezet válogatásait. Igazi filmremekeket
csodáltunk meg, melyek egészen nosz-
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talgikus hangulatot keltettek bennem.
Az ezerkilencszázas évek elejéről maradt
filmektől a mai napig készített darabokig,
mindent megtekinthettek itt. A
minőség és a hang természetesen hagy maga után némi kívánni valót, de ezért kárpótol
az az érzés, hogy majdnem száz
éves filmet nézhetünk.
Sajnálatos módon az elejéről
lemaradtam, mivel fotóznom
is kellett, de a Zórád Ernő grafikusművésszel való interjúnak
teljes mértékig szem- és fültanúja voltam. Ezt még valamikor
a Duna Televízió készítette, és
sok régi, de fontos dolgot tud-
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hattunk meg belőle. A bácsi elmesélte
az egész életét, egészen a születésétől
kezdve mindent. Megtudhattuk a Tabán
lerombolásának részleteit, illetve elkalauzolt minket a régi újságszerkesztés
világába. Mindenki találkozott már a
Füles nevű rejtvényújsággal, melynek
meglepő módon ő volt a kitalálója.
Ezen kívül ő tervezte meg Winetou karakterét, és megtudhattuk, hogy abban
az időben kifejezettem ciki volt képregényt rajzolni.
Igazi kikapcsolódást jelentett számomra ez a program. Jó volt ledögleni a
bálákra az egész napos mászkálás után,
és bármilyen hihetetlen, de igazán jót
tesz az ember fülének egy kis csend.
A vetítés végén szóba elegyedtem
egy technikus sráccal, aki kicsit mesélt
nekem a filmek eredetéről, és kaptam
tőle egy programfüzetet is, méghozzá
arról, hogy mikkel fognak titeket várni
nap, mint nap. Szóval ajánlom a figyelmetekbe minden este kilenctől az óvodakertet. Remélem ebből az élményből
legalább egyszer ti is kiveszitek a részeteket, de figyelmeztetnem kell arra
titeket, hogy a hazafelé út kalandos
lesz, hiszen a vetítés befejeztével indul
az utolsó Csigabusz, mely teljesen tele
lesz. Így gondoljátok át, hogy nem lenne-e egyszerűbb stoppal hazajutni…

Fandohan Mira
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Hangkavalkád
Képzeljünk el egy filmet kép nélkül, csak
hangokkal, szereplőkkel és egy mesélővel,
aki elmondja, mi történik a láthatatlan
mozivásznon.
A már megszokott képet magának a hallgatónak kell összeállítania a képzelőereje – kell a szórakozáshoz ez a tulajdonság
– és a zörejek, mondatok segítségével. Aki
nem rendelkezik kreativitással, az könnyen
elszundíthat, ami egy-két emberrel ezen a
rádiós hangjátékon is megtörtént a taliándörögdi Katolikus templomban.
Nem egyenes adásban adták le a „darabot”.
Az első magyar 1975-ös felvételt hallgathattuk meg, amit még régi szalagos technikával vettek fel, de már átmásolták egy
korszerűbb hordozóra, ezért magával a régi
rádiós lejátszógéppel és az eredeti szalaggal nem találkozhattunk.
Az eredeti szöveget egy ötvenkét éve ha-

lott, angol nyelvű walesi költő, Dylan Thomas írta, A mi erdőnk címmel.
Nagyon sok szereplője van a műnek: Kacor Kapitány, az álmodozó extengerész, az
állandóan veszekedő Puff házaspár és az
egész elképzelt walesi falucska. Eredetileg
két narrátorra írták, de Latinovits Zoltán a
két szerepet egyesítve mondta el.
A nagy közönség-kedvenc a tapasztalataim
alapján a Puff házaspár volt, akiket Máriáss
József és Pogány Margit alakított. Szerintem bravúrosan játszották a kötekedő pár
szerepét. Hatalmas szóvicceket mondtak, a
kedvencem: a borotvaédes hang.
Két hibát is találtam a darabban, bár lehet,
hogy csak az idő és az új megszokások miatt
éreztem azoknak őket. Engem zavart, hogy
nagyon sokszor egyszerre beszélt több szereplő is, emiatt nem lehetett tisztán érteni
a szöveget, ami néhol fontosabb információkat is hordozott. A másik problémám a
papír forgatásának jól hallhatósága volt, de megértem
azt, hogy az akkori rendszerrel nem tudták megoldani
másképpen a felolvasást.
Ami nagyon tetszett, hogy
bár régi, rossz technikával
dolgoztak, de mégis képesek voltak olyan hanghatásokat belerakni ebbe a
műbe, ami mellett a mostani
számítógépes hangok sem
emelkednek ki.

Kiss Máté
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Gömböcke
A műsorfüzetet kezembe véve megláttam
egy Moliére-darabot, amit semmi esetre
sem hagytam volna ki.
Megérkeztem a Lőtér színpadra, és gyorsan elkezdtem keresni, hogy hol gyülekezik a nézőközönség, hiszen színház lesz és nem is akármilyen: Moliére: Gömböc úr.
Sokáig nézelődtem a színpad közelében, de
nem láttam senkit. Végül meghallottam egy
zongora hangját – később kiderült, hogy szintetizátor –, ami egy szép dallamot játszott éppen. Egy nő elkezdett énekelni.
Elindultam a hang irányába, ami az általános
iskola hátsó teraszához vezetett, ahol csak pár
ember ült, és nézték a mászkáló színészeket az
új „kisszínpadon”. Gyorsan világossá vált előttem, hogy nem kezdték el előbb a darabot játszani, nem késtem le
semmiről, kezdhetek megnyugodni.
Ez még csak
a főpróba volt,
ami nagyon
látszódott. A
szereplők viccelődtek, és néhol
el is rontották,
hogy hol a helyük
és mit kell csinálniuk.

Érkezésem után fél órával elkezdődött az előadás, amit a Shakespeare
Színiakadémia végzősei
adtak elő.
Másfél óráig tartó
viccdömping és abbahagyhatatlan nevetés a
közönség minden tagjától, akik ellepték a terasz
előtti teret a színház kezdete előtt 10 perccel.
A történet egy szerelem megmentéséről
szól, amit egy házasság
veszélyeztet. Megjelenik a gazdag trónbitorló
férfi, akit az após választott, megpróbálja a falu
népe elüldözni. A próbálkozás nem is lesz sikertelen. A tehetős ember elmenekül, és az apuka
egy másik férjet választ a lányának, akihez már
szerelem is köti.
A színészek ügyesek voltak, bár néha beugrott egy-két baki, ami szerintem nem rontotta a színvonalat. Köszönhető a kitartó, jó
rendezőnek, aki az utolsó sorból figyelve,
körmöt rágva izgulta végig a darabot. Bekerültek a Művészetek Völgyére tett célzások a
szövegkönyvbe, és a közös előadás a nézőkkel,
ami nagyon nagy sikert aratott.
Valaki azt mondta nekem egyszer, hogy Moliére művei annyira jók, hogy csak kevesen tudják jól eljátszani a darabjait. Ez most sikerült.

Kiss Máté
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Óvodakert – Filmvetítés
Tipikus „töltsükkiamaradékidőt” program. Úgy indult, hogy odamentem,
és egy asztalra helyezett számítógépet és vetítőt láttam. Sehol senki.
A szervezők nagy tájékozottságot mutatva elmondták, hogy ők nem
is nagyon tudnak semmiféle vetítésről, de azért várjak, hátha.
Mivel nem volt más dolgom, és ismerősökkel is összefutottam,
ottmaradtam.
Teltek-múltak a percek, fél óra, egy óra… már épp indulni készültem,
amikor hangos zaj hallatszódott a filmsátor felől. Gondoltam, megnézem.
Ott ült egy néni a gép mögött, és elindította a filmet. Nem fogok hazudni,
velem és a nénivel együtt összesen 4-en voltunk. Hát igen, végül is ez
az első nap, mit akarok én itt. Lementek a filmek. (Közben az egyik néző
kiment…maradtunk hárman.) A vetítés a következő filmekből állt:
Erőd kávé – holland oktatófilm
Méltányos kereskedelem – dia vetítés
Csak kávé – dokumentumfilm
Hogy teljesen őszinte legyek, a végére már halálra untam magam, mert
nagyon nem izgattak ezek a témák, de megnéztem. Szegény néni
elég rosszul érezhette magát, hogy ennyire nincs érdeklődés eziránt a
dolog iránt.
A filmek után egy kis előadást tartott még a Méltányos Kereskedelem című
diasorozathoz. Ez lényegében egy beszélgetés volt arról, hogy ki mit gondol
erről a dologról, és hogy egyáltalán tudják-e, hogy mit takar ez a fogalom.
Általában mindenki csak kukán ült ott, és bután nézett a nénire, aki már
szinte a szájukba rágta a megoldást, de hát ez a meleg levegő elszívja itt az
emberek agyát. Mindenki tudatlannak bizonyult, így mindent neki kellett
elmondani.
A vetítés sikertelensége ellenére este és az elkövetkezendő napokban is
megrendezésre kerül ez a program, remélhetőleg több érdeklődést
keltve a felhozott témák felé.

Radó Alexandra

34

Magtárlap
Krétakör űrbázis
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Monostorapáti
Élénk színek
Stand-up comedy… Ez egy színpadi
előadásfajta, ahol az egyetlen főszereplő találékonyabbnál találékonyabban
nyitja és zárja mondatait, melyekből
összefüggő szöveget komponál. Körülbelül ennyit tudtam én is róla, mikor
beléptem a Monostorapáti művelődési
ház kertjébe, hogy tanúja legyek egy
efféle fellépésnek.
Helyet foglaltam a fűben, több másik nézővel
egyetemben. Miközben a színész megérkeztére vártunk – ami egy óra múlva következett
csak be – NOKIA felirattal ellátott öltözetű, a
céget reklámozó fiatalok zaklatták a melegben
szenvedő közönséget.

Lassan megszokottá vált a csönd, az asztaloknál ülő, étkeiket majszoló emberek halk
duruzsolása töretlen maradt, mígnem egyszer
csak egy alak jelent meg a kertben felállított
színpadon. Egy könnyen felismerhető alak, akire egyáltalán nem számítottam: Badár Sándor,
akit a legtöbben a Kontroll című filmből ismerhetünk. Ahogy belefogott mondókájába, az emberek visszaköltöztek a legalkalmasabb néző-
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térre, a puha fűbe,
ahol én is tanyáztam. Az eddig egyhangú zöld terület
egyik pillanatról a
másikra színek kavalkádjává vált, melyeket a változatos
ruhavilág nyújtott.
A hangulat is egyre
jobban tükrözte ezt
az élénk, lendületes látványt, ahogy
a színész előadta
viszonyát a mobiltelefonokkal.
A bevezető harminc perc után egy hosszabb
szünet következett, mialatt a természetes fényből mesterséges lett. A velősebb szórakozás
este kilenckor vette kezdetét. Habár a sötétben az emberek eltérő színű alsói, felsői már
nem nyújtották a délutáni festői képet, de kárpótlásképpen felkapcsoltak néhány színezett
reflektort, melyek a szereplőnek kölcsönöztek
változatos külsőt. Az emberek sziluettjein kívül
nem sok mindent láthattunk, de a ciklikusan
felhangzó nevetések, kuncogások és kurjantások között ez nem zavart senkit.
Az est fénypontját egy ifjú humorista jelentette. A különböző beszédhibák és a kissé érezhető
bizonytalanság csökkentette ugyan az előadás
hitelét, de mégis csak sikeresnek mondhattuk
az ő fellépését is, mivel kezdő létére a közönség
igen jól fogadta. A kezdeti sikertelenség oka a
túlzott negatív hozzáállás lehetett önmagával
szemben, ami persze viccesen lett előadva, és
a végén már mindenki értékelte.
Végül az utolsó tapsok és nevetések közepette távoztam a helyszínről és örültem, hogy
a nap ezzel az eseménnyel zárult.

Farkas Levente

Magtárlap

Szálak
Meglepetés! Hatalmas meglepetés ért,
mikor este nyolc óra tájban megszólalt
egy hang. Egy brácsa hangja.
Monostorapáti katolikus temploma a lemenő
nap fényében kedves, megnyerő képet
mutat a turisták szemének. A bejárat előtt
szellemi fogyatékosok egy csoportja tolong,
mindnyájukon a zenét magasztaló felirattal
ellátott rövid ujjú póló feszül, illetve lóg alkatuk
szerint. Ebből nyíltan kiderül, hogy egy koncert
színhelyére érkeztem, egy népzenei előadást
vár minden körülöttem álló személy.
Nem izgat fel előre a dolog, nem áll hozzám
közel ez a zenei stílus, sem a vallási környezet.
De most mégis magával ragadott mindkettő.
Ahogy belépek az épület hűvös falai közé, a kinti
és benti hőmérséklet és hangulat kontrasztja
felnyitja a fülledtségtől kókadó szemhéjaimat.
Eszembe jut, hogy mi is fog itt lejátszódni. Egy
helyiség, ahol amúgy kötelező csend honol,
most egy koncert hangjaitól zeng majd.
Mindenki elfoglalja a helyét, a levegőben
egyfajta vákuumhangulat uralkodik. A falak
mögül hirtelen egy hegedű hangjai szűrődnek
ki. Egy kislány buzgón nyújtogatja nyakát,
hogy szemügyre vehesse a zene forrását.
De egyszerre nem is egy, hanem rögtön

négy ember vonul be a „színre”, ki-ki saját
hangszerével. A lassan az ötvenes éveikben
járó urak se szó se beszéd egyből rázendítenek,
mintha a nézőtér üres volna, és egy hatalmas
térben mindössze ők lennének, kezükben lévő
segédeikkel. A gördülékeny zene olyannyira
illik hozzájuk, hogy az ember egy idő után
természetesnek hallja. Hozzájuk társul ez a
hangzás, ők egybeszőtt szálak. Ebben a magával

ragadó játékban vizsgálni kezdem magukat
a művészeket. A nekem legszimpatikusabb
előadó, egy őszes arcszőrzetű férfi, sajnos csak
pillanatokra bukkan elő egy magányos zongora
mögül, miközben vidáman lépked, hegedűjét
nyakához szorítva. Társaira mindig rámosolyog,
akárhányszor találkozik tekintetük. Ezekből
az arcjátékokból látszik, hogy közel állnak
egymáshoz, ők közösen egyek.
A lendületes előadás közben gyorsan száll az
idő, a kislány már édesanyja ölében nyugszik,
én pedig indulok tovább egy közel sem ekkora
élményt nyújtó programra. A szálak fonódnak
tovább.

Farkas Levente
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Pula
„A magyar írók írója”
Ma úgy indultam el, hogy Pulán mindent
megnézek. A Faluházban tartott Szeleburdiákok előadása után, ami nagyon érdekes volt,
kimentem az udvarra, a Bárkakertbe, hogy
megnézzem Lévai Balázs beszélgetését
Németh Gáborral. Mivel a színdarab
elhúzódott, így sajnos negyed órát késtem az
interjúról.
A késés miatt elég idegen volt tőlem a dolog, főleg, hogy a „magyar írók íróját”, Németh
Gábort nem is ismertem. Próbáltam azért
bekapcsolódni az irodalommal kapcsolatos
beszélgetésbe, de szemügyre vettem a hallgatóságot is. Körülbelül 15 pad volt, amin
szétszórva ültek az emberek. A korosztály változatos volt, de nyugdíjasok nem voltak, a legidősebb hallgatók 50 felett lehettek picivel.
Majd figyelmemet megint az író által mondottakra próbáltam terelni. A beszélgetés
elég feszült volt, csak elvétve voltak poénok,
de azoknak közük sem volt az irodalomhoz.
Próbáltam magamnak kialakítani egy képet
erről az íróról. Első könyvének kiadásakor,
1990-ben harmincnégy évet bírt. Elmondása
szerint későn kezdett el írni. A beszélgetés
után megkérdeztem tőle, miért kezdett el
írni. Válasza igen megdöbbentő volt: Nem az
a kérdés, hogy miért kezdett el írni, hisz mindenki elkezd, az a kérdés, miért nem hagyta
abba. Na és azért nem hagyta abba, mert

írás közben érzi úgy
magát, mint máskor
sohasem. Utóbbit az
előadáson is többször hangsúlyozta.
Megtudtam, hogy
viszonylag keveset
írt, de ezt azzal magyarázza, hogy kevés művel is híressé
lehet válni, ám neki
ez a kevés is soknak
tűnik. Mesélt arról
is, hogy a számítógép megjelenése
neki hatalmas megkönnyebbülést okozott, többek között azt, hogy bárhol elkezdhet egy irományt.
Más írókról is sok szó esett, megemlítették
Gárdonyi Gézát, Hemingwayt, de még Örkény
István is szóba került.
Az előadás vége felé a színpad mögötti
toronyban elkezdtek harangozni. Ez eléggé
szétverte a hangulatot, amit már magam is
kezdtem felvenni, ugyanis a harangozás két
percig legalább szólt. Végre elhallgatott, ám
ismét elkezdtek harangozni két másodperc
múlva, de már lágyabb hangszínen, és csak
egy percen keresztül. Miután végre abbamaradt a nem kívánt hangzavar, Németh Úr
felolvasott egy nemrég elhunyt barátjáról írt
megemlékezést, amelynek stílusa igen változatos volt.
Mivel az íróval kellemesen beszélgettem
a műsor után, és elmondása szerint mindig
más stílusban ír, kedvet kaptam, hogy elolvassam egy-két könyvét. Persze, mivel itt a
„Völgyben” még sok érdekes program vár
rám, így erre csak Pesten kerül sor.

Solymosi Márton
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Magtárlap

Éjjeli Filmklub
A mai nap végére Pulán, mivel tervem szerint az
egész délutánt itt akartam tölteni, ez volt az utolsó

program. Az éjféli kezdetű Vidó Filmklubról lenne
szó, ahol Jim Jarmusch Florida, a paradicsom című
filmjét vetítették. Mivel a Művészetek Völgyében
vagyunk, természetesen egy művészfilmről van
szó. ’84-esamerikai film, mely rövid, epizódszerű
jelenetekből áll, sok fesztiválgyőztes alkotása, és
J.Jarmusch második nagyjátékfilmje.
A sztori két srácról meg egy lányról szól. De én
már éjfél után nem nagyon tudtam figyelni
ezt a filmet, mivel az elejéről szintén lekéstem,
mert az előtte lévő jazzkoncert elhúzódott. Meg
nekem ezek a fajta művészfilmek nem jönnek be.
Kezdjük ott, hogy ez feliratos volt, és a feliratot az
emberek eltakarták. Ha már az emberekről van
szó, csak épp annyian voltak, hogy eltakarják a
vászon alját. Sőt, a film végére már csak öt-hat
ember maradt rajtam, meg a büféseken kívül. Bár
a büfé drága volt, rengetegen ettek, ittak. Talán az
is elmondható, hogy a nézők nagy része inkább
csak beszélgetett, és nem is nézték a filmet,
ami igen érdekes volt. Sok jelenet megszakadt,

feketeség volt, de a zene csak később halkult.
Engem ez zavar. Továbbá nem szeretem azt,
amikor a szereplők csak mocorognak, és csak
hangokat hallunk, nem beszélnek. A falusi
szereplők állandóan rágyújtanak, ami alatt persze
nincs beszéd, csak az öngyújtó hangja, meg ilyen
kis halk idegesítő hangok. Ez nem az én stílusom.
De akkor pláne nem volt olyan hangulatom, hogy
ezt a filmet rendesen nézzem meg. Mert az átlagos
filmszemléken igen sok hasonló alkotás látható,
de azokat általában élvezettel nézem meg.
Ám most nem volt meg ez a hangulatom. De
a többieknek sem, mindenki csak a saját baráti
körével társalgott. Összesen egy házaspárt láttam,
akik csendben, a filmre koncentrálva ültek.
Megkérdeztem egy-két lányt a filmmel
kapcsolatban, de nekik sem volt ínyükre ez a
fekete-fehér mű. Ők inkább az újabb filmeket
szeretik, de itt a „Völgyben” tulajdonképpen
inkább koncertekre szeretnének ellátogatni, mint
például a Kispálra.

Hát az igazságot megvallva, én sem filmet nézni
jöttem ide, sokkal jobban vonzanak a koncertek,
és a színpadi előadások.

Solymosi Márton
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