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A Szent László Gimnázium kiadványa

Magtárlap

Kapolcs
Láncreakció
„Filmrészletek és beszélgetés” – olvastam a Művészetek Völgye programmagazinjában a Zsigerbeszéd címszó alatt.
A mozgókép témája, valamint az érdekes szóösszetétel felkeltette az érdeklődésemet.

Belépek a helyszínül szolgáló iskola egyik osztálytermébe, ahol a sorba rendezett székek még
üresen várakoznak. Két szervező tartózkodik a
helyiségben, akik éppen a vetítésre alkalmas körülmények megteremtésén dolgoznak. Eközben
a lomhán szállingózó tömeg lassan megtölti a
nézőteret.
A program a film rövid bemutatásával kezdődik,
melyből kiderül, hogy a következő órában mai
világunk – emberek által teremtett – problémáiról tájékozódhatunk majd. Ezt hallva eddigi lelkesedésem kissé alábbhagy, mivel egy ilyen cím
mellett egy mélyre hatoló, érzelmekkel spékelt,
rejtett meglepetéseket tartalmazó filmet, később
egy beható beszélgetést vártam. Ez a – téves – feltételezés meghitt, kellemes hangulatot ébresztett bennem, még most is, hogy tudom, nem lesz
ilyen. Csalódottságom okán elmélkedve kissé elbambultam, és álmosság lett úrrá rajtam. A kába
állapotból a szervezők egyre hangosabb beszéde



keltett fel, ahogy technikai problémájukról, a vetítő makacskodásáról vitatkoztak. Leküzdöttem a
negatív hozzáállást, és a többi nézőhöz hasonlóan vártam a kezdésre. Végül a projektor némi akadékoskodás után kötélnek áll, és fénye a csöndes
teremben lándzsaként szeli át a sötétséget. A falra
kiakasztott vásznon megjelenő kép egy idősödő
férfit mutat, meglehetősen zöld környezetben.
Mondókája során, mely a világ problémáinak hálóján szalad végig, hallhatunk például bolygónk
szennyezettségéről, a klímaváltozásról, a globalizációról. Az eltérő ebben az előadásban, hogy továbbfűzi a megszokott „az ember tönkreteszi magát és környezetét” monológot. Lényege, hogy
mikor már egy-egy ilyen probléma válságossá
válik, és az ember a fejlődő technika segítségével
megoldásokat keres, ezekkel az úgymond kiutakkal újabb, megannyi bajt teremtünk, ismét több
felől terheljük a természeti környezetet. A vásznon a férfi címkékkel ellátott dobozkákkal egyszerű, mégis tiszta láncot fűzött, ezzel bemutatva
ezeket a negatív folyamatokat.
Az előadás befejeztével azonban nem maradt
idő beszélgetésre, a kezdeti nehézségek miatt. A
fő problémám ezzel az programmal az volt, hogy
utána becsapva éreztem magam, s így a napom

nem egy kellemes és érdekes, inkább egy száraz,
igaz, tájékoztató programmal indult. Az előbbi
többet adott volna…
			

Farkas Levente
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Gyalogtúra
A faluházból indult a túra, fel a dombra. Az út
egy félkört tett meg, miután kilyukadt a falu kőhídjánál. Bár már indulás előtt elmondták, hogy
nem ajánlott papucsban elindulni, mégis pár
hölgy vállalkozott a bátor feladatra, és kisebbnagyobb szenvedésekkel végig is csinálták. Az
út nehéz volt, nem olyan, mint amilyenre számítottam.
Nagyjából egy másfél órát tartott, aminek a végén teljesen kimerülten érkeztem
meg. Mikor felértünk a csúcspontra, egy
nagyon kellemes panoráma tárult elénk,
ahonnan láttuk Kapolcsot és Vigántpetendet is egyaránt. Sajnos, amikor én voltam
fenn, akkor nem volt túl tiszta az ég, így
olyan hatást keltett, mintha sötétség borult volna az egész falura. Egészen jó volt a
hangulat is a sok idegen ember között, hála
a vezetőnknek.
Egyetlen negatívuma az útnak (ami nem
hagyta, hogy jó hangulatban maradjak) egy
baleset volt. Ugyanis ekkor nem messze tőlünk lezuhant két sárkányrepülő. Sajnos,
mindkét utas meghalt. Egyébként idén van

először ilyen lehetőség, hogy Taliándörögd
és Kapolcs között lehessen repülni (azt nem
tudom, hogy ezután is lehet-e majd).
Az útra visszatérve, mindenkinek ajánlom, ha nem is megy több csoport, akkor
egyedül vagy egy baráttal tegyük meg ezt
az utat. Garantáltan nem fogunk unatkozni,
főleg, ha félhomályban megyünk. Én megpróbáltam, de nem sokáig jutottam. Ha pedig úgy döntünk, nappal megyünk, akkor
mindenképp vigyünk magunkkal rengeteg
vizet. Hisz az útnak több mint az egyharmada emelkedő.
Érdemesebb szerintem egyedül elmenni
a túrára (és persze cipőben, nem papucsban), mert sokkal lelkesebben ismerkedik
az ember, ha egyedül van. Na és persze
odafigyelni a túravezetőre, nemcsak azért,
mert hasznos információkat mond, hanem
emellett kedves is, és jól el lehet vele beszélgetni. Mindenki felé nagyon nyugodt,
és ez persze csak fokozza a program minőségét.
Halmos Gábor
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Mindenhol csak az a tv!
Kartonból, papírból, illetve régi rossz tv-borítókból állt a szentesi drámatagozatosok előadása. Megpróbálták műsorukkal felhívni az
emberek figyelmét arra, hogy voltaképpen a
tv fölösleges. Kiparodizálták a csatornák világát, de mégis vicces és egyáltalán nem sértő
módon.

volt. Ezzel arra próbálok célozni, hogy minden testközelben zajlott, és akadtak olyan
részek is, amikor be is vonták a nézőket. A
színészek fel-le sétálgattak köztünk.

Mikor megérkeztem, mindenfelé csak nézőket láttam, és szinte el sem tudtam dönteni, hogy ki színész és ki látogató. A „színpad körül” emberek ültek. és a két szélén
volt egy-egy tv. Az egyik műanyag és kicsi,
a másik nagy, és papírból készített. A műsor hirtelen kezdődött, és kellett ahhoz
egy kis idő, hogy mindenki felfogja a lényeget. A darab igazán ember- központú
A cselekmény roppant egyszerű. Szinte
csak műsorokat mutattak be egy kartonból
kivágott lap mögül. Kiparodizálták a szappanoperák lényegét, azaz egy párkapcsolat létrejöttét és megszakadását, valamint
a Forma 1-et és nem utolsó sorban az időjárás jelentést és sok más film klaszzikust.
A próbák minden nap zajlottak itt a magtárban, és hallomásból már ismertem a
darabot, de most már végre kép is társul
hozzá. Be kell vallanom, kellemesen csalódtam a társulattal kapcsolatban, és jelen
helyzetben ez volt idáig a legjobb program, amin résztvettem. A színészek, akik
valójában gimnáziumi tanulók, teljes mértékig beleélték magukat a szerepbe. Nem
szégyenlősködtek, nem bakiztak, hanem
profik módjára játszottak.

Fandohan Mira
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Távoli Afrika

Leletmentő akció Szudánban és egy
kisfilm, mely bemutatja ezt. Ezzel
várták az érdeklődőket ma az örökségvölgyben.
Lassány Gábor, aki régész és egyiptológus egyben, kéthónapnyi aktív munka
után hazatért, és fotókkal mutatta be az
ottani tevékenységeiket. Az érdeklődök
ma megtekinthettek egy kis összeállí-

tást a fotókból, és kérdezhettek bármit.
A vetítés során megtekinthettünk egy
múmiát, mely a régészek állítása szerint tökéletes állapotban volt, illetve
megtudhattuk azt is, hogy Szudánban
található a legtöbb piramis, mely itt is

az előkelők sírjaként működött. Hihetetlen, de Észak-Szudánt egy hatalmas természeti katasztrófa fogja súlytani rövid
időn belül, ezért is volt szükség egy régészcsapatra. A magyarok mind önkéntesek voltak. Már belekezdtek a munkába, de állításuk szerint ezt soha nem
lehet befejezni, csak abbahagyni. Az
önkéntesek még egyszer visszatérnek a
helyszínre január-február környékén, de
igen iparkodniuk kell, mivel a szárazföldet a becslések alapján 2008-ban már el
fogja önteni a víz.
A műsor mindössze háromnegyed óra
volt, ebből félóra fotónézés és egy negyedóra beszélgetés! A beszélgetés igen
érdekesen alakult, hiszen bárki bármit
kérdezhetett. Akadtak olyanok is, akik
a leletekről érdeklődtek, de voltaképpen a többség a körülményekre volt kíváncsi. Így megtudhattuk, hogy a helyi
lakosok sok esetben azt se tudják, hogy
mi fog történni, illetve Lassányi Gábor
elmondásai alapján abszolút barátságosak voltak. Néhány fotót láthattunk
a város polgárairól, melyeken tökéletesen tükröződött az éhínség és a háborúk
okozta pusztítás sokasága.
Fandohan Mira
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Gyermekvígadó
Legalább fél órát mászkáltam, mire megtaláltam az Evangélikus udvart. Minden egyes utcát végigjártam Kapolcson, csak azt az egyet
nem, ahol az volt. Azért volt ez olyan fontos
nekem, mert itt rendezték meg a kisgyerekek
számára az ókori játszóházat.
3 éves kortól egészen 12-13 éves korig minden korosztályt meg lehetett itt találni. Ahhoz
képest, hogy ilyen eldugott helyen volt, elég
nagy volt az érdeklődés.
Én, személy szerint nem nagyon szeretem a
gyerekeket, de akik ott játszottak, nagyon édesek voltak. Kergetőztek, labdáztak, vagy éppen
a fűben ülve rajzoltak. Volt ott minden, ami
csak egy ókori játszóházhoz szükséges. Egy
régi falon nagyon kreatív, festett képek voltak,
amiket láthatóan a gyerekek készítettek.

A fák ágairól fényképek lógtak, és nagyon szépen csillogtak a rájuk eső fényben. Az egyik
sarokban egy kislány játszott a régi képeket
ábrázoló háttérrel ellátott homokozóban. Lapát, vödör, és egy vár formakiöntő vette körül.
Kicsi volt még, csak dobálgatta maga körül
a homokot. Középen egy nagy üres tér volt
azoknak, akiket esetleg a többiekkel való labdázás vonzott volna. Voltak is itt bőven, még



engem is eltaláltak az egyik puha, felfújható
labdával. Egyszer annyira összeveszett rajta
két lány, hogy szinte szó szerint egymásnak
estek, és a szülőknek kellett szétválasztani a
feldühödött kicsiket. Egy pár lépéssel arrébb
egy testvérpár játszott békésen a hungarocelből készített várban, amit az ember tetszése
szerint szedhet szét, és rakhat össze. Ők is bőszen munkálkodtak ennek megvalósításában,
ami többé-kevésbé sikerült is nekik.
A játszótér egyik részén képek hevertek a fűben szanaszét. Kirakó darabkák voltak. Ezzel
épp nem játszott senki, ezért én megpróbáltam összerakni. Nem jártam túl nagy sikerrel,
ami kicsit elkeserített… Nekem a legjobban
tetsző, nem túlzottan játéknak mondható dolog, az a két felfüggesztett vászon volt, amik
embereket ábrázoltak, de a fejük hiányzott.
Ide a saját fejünket dughattuk be, és akár le is
fényképeztethettük magunkat.
Aki épp egy kis hűsre vágyott volna, annak
nem kellett messze mennie. A kapuban volt
egy fagyizó, ahol bőséges választékból kérhettük a saját kedvencünket.
Miközben a gyerkőcök játszottak, a szülők
az árnyékban lévő padokra ülhettek le, és
kellemesen elbeszélgettek egymással. Az idő
alatt, amíg ott voltam, igen nagy volt a ki-be
mászkálás. A türelmetlen szülők próbálták
szép szóval elcipelni onnan csemetéjüket, de
ha ez nem ment, hát elráncigálták onnan őket. Hisz
a jóból is megárt a sok…

Radó
Alexandra
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Jazz szín pad
Az esti programok egyik előnye, hogy nincsen olyan füllesztő meleg, mint napközben.
Este 9. A Malompart Vendéglőben egyre több ember gyülekezett, és nem csak azért,
mert az üres hasukat akarták megtömni. A tér közepén egy kisebb színpad volt felállítva, amin 4 különböző hangszert láthattunk, egyelőre még gazda nélkül.
A program konkrét neve: Sárközi Lajos és zenekara jazz előadása. Bejött a 4 zenész.
A nép nem zavartatta magát, folytatták a táplálkozást. A zongora hangos robajjal megszólalt, a közönség egyes tagjait a szívroham kerülgette a hirtelen támadt zaj miatt.
Igen. Sikeres volt a bejelentkezés. Észre lettek véve. A zenekar fő embere bemutatta a
group tagjait, és egy kis beszédet mondott, mielőtt belekezdtek volna a muzsikálásba.
Azon kívül, hogy szinte a saját hangomat se lehetett hallani, nem volt jele annak,
hogy ott lennének. Az emberek halvány jelét nem mutatták az érdeklődésnek. Aztán
egy kis idő múlva egy varázsütésre megjavult minden. Egy elég jó kedvében lévő pár
felállt, és a helyhiány ellenére, cseppet sem zavartatva magukat táncolni
kezdtek. Az emberek érdeklődve figyelték őket. Felállt még egy ember.
És még egy. És még egy… A hangulat egyszerre hatalmas fordulatot vett.
Mindenki jókedvű, és lelkes volt. Egyre több ember gyűlt a vendéglő köré.
Úgy gondolom, ez a zenészeknek is jól esett, mert egyre pörgősebb lett az
egész. Nemhiába, az elismerés felbátorít, és önbizalmat ad.
A koncert innentől kezdve
megállíthatatlannak tűnt. 10 órakor azonban bejelentették, hogy
ennyi volt mára, az ő idejük most
lejárt. A közönség erre egy csalódott
„óóó”-val reagált, de hát nincs mit
tenni, ha menni kell, hát menni kell…

Radó Alexandra
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Finita la Commedia: Message 50

Írta: Khurelbator Anar

Kilenckor jelenésem volt a Gástya árokban,
a Finita la Commedia: Message 50 - re voltam hivatalos. Ahogy nézegettem a programfüzetben, nem volt annyira lelkesítő.
Nem akartam én Hip-Hop és Electric-boogie táncelőadást nézni, de szólított a kötelesség. Régebben láttam ilyen tánc előadásokat, és akkor sem tartoztak a kedvenceim
közé.
Kicsit nehezen, de megérkeztem. A projektorról egy érdekes lány portréját vetítették a vászonra, aztán elkezdődött egy film.
Egy lányt látunk, ahogy felvesz valamit
egy videokamerával. A kép iszonyatosan
ráng, mintha leskelődne. Az egész csupán
pár másodperces, de rengetegszer újrajátszották, szinte már idegesített, de kiderült,
ez egy cinetrip, egy nagyon jó cinetrip. A
műnek erősen szürrealista beütése volt, ami
nálam egy plusz pont. A másik, pozítivum,
hogy goa és psychotrance zenére vágták.
Ezután középre állt a táncos (Fehér Ferenc),
és elkezdte az előadást.



Azt kell, hogy mondjam, kellemesen csalódtam a programban. Ahhoz képest, hogy
semmi kedvem nem volt ide eljönni, mégsem
bántam meg. A Fehér Ferenc által bemutatott
táncprodukcióhoz hasonlót soha nem láttam.
Ahogy egybeszőtte a különböző táncstílusok
elemeit, egészen nonfiguratív koreográfia
kerekedett ki belőle. A tánc előadás sokban
hasonlított az előtte vetített cinetriphez,
mert szintén goa és psychotrance zene ment
a koreográfia alatt, ami Fehér Ferenc szerzeménye. Másik dolog, amiben hasonlítottak,
a látvány. Rengeteg ugyanolyan szürrealista
beütésű elem volt a táncban, ami cinetripben
is előfordult. Biztos nem véletlen.
Őszíntén bevallom, hogy se a cinetrip, se a
tánc lényegét nem tudtam értelmezni. Ezért
nem a készítőket hibáztatom, hanem magamat, mert a műveltségi szintem nem éri el azt
az értéket, amikor is tudnám értelmezni. Viszont ezt mindenki bánhatja, aki kihagyta.

Magtárlap

Tíbetben a lélek
Írta: Khurelbator Anar

A kapolcsi katolikus templomban ma mutatták be Tolvaly Ferenc legújabb zarándokregénye alapján készült filmjét. A filmet a
művész négyhetes tibeti kiruccanása alatt
forgatta le.
Tolvaly Ferenc Erdélyben született 1957ben. A rendszerváltás óta él Budapesten. Ő
volt a TV2 vezérigazgatója, de régebben vezetett egy reklámügynökséget, ma pedig az
Első Európai Befektetési és Fejlesztési Rt. vezérigazgatója.

A film egy emberről szól, aki meg akarja találni a belső világát. Zarándoklása közben végig
csodálhatjuk Tibet szépségeit, és olyan, mintha
mi is ott lennénk. A kamera szubjektív nézőpontból, vagyis a mi szemszögünkből rögzít.

Tibet szép táját jobban nem is lehetett volna lefilmezni. Az operatőr hibátlan munkát végzett.
Viszont a rendezővel voltak kifogásaim. A kiváló
operatőri munkával ellentétben a film sztorija
kicsit szétszórtabb volt. Nem lehetett benne
összefüggést találni, így nem állt össze a film
lényege sem. Nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy
el van kapkodva. Lehet, hogy csak nekem tűnt
így, mert a mű közepétől inkább a nézők arckifejezését figyeltem, ahogy reagáltak a filmre.
Sok érdekes dolgot lehet megfigyelni. A
legérdekesebb, ahogy hihetetlen módon
egyeznek a mimikák az egyes film részeken.
Mindenki együtt mozgott a filmmel. Szerettem volna fotózni, de bent a templomban
nem voltak meg a jó fényviszonyok. Egyébként ez a dolog azért is érdekes, mert egy remekműnél szinte az egész film le van írva az
emberek arcára.
A film végére kicsit elfáradtam, de nem
volt vészes. Végül is túl lehetett élni. A filmet
mindenképp meg fogom szerezni, és még
egyszer megnézem, akkor lehet, megértem.
Régebben gyakran előfordult, hogy amikor
először láttam egy filmet, akkor nem értettem, de ahogy megnéztem másodszorra, már
tiszta volt. Nem szeretnék senkinek semmit
sem ajánlani, de azért ezt a filmet legalább
egyszer érdemes megnézni. Legalább látod,
milyen Tibetben a lélek.



Vigántpetend
Ezer-jó-fű
Gyermekjátszóház a Zöld Udvarban
Egy régi iskolaszobába léptem be, ősrégi
iskolapadok és néhány gyerek közé. Mind
dolgozik valamin: fonogat, száraz virágot
vagdos, kötözget. Egy lány jár körbe és segít
nekik, mosolygós, kedves, hosszú hajú.
Amikor volt egy kis szabad ideje, beszélgetni kezdtem vele. Megkérdeztem, hogy miről
szól ez a játszóház.
Elmondta, hogy főleg gyerekeknek csinálják,
és lényege, hogy ők játszanak a növényekkel.
A Völgy környékén rengeteg hasznos gyógyfű
terem, ezeket használják fel kiszárítva, többek
között mindenféle apróság, dísztárgy készítésére, és közben azt is elmondják a kicsiknek,
hogy gyógyfűként milyen bajt és hogy orvosol
a növény, így az előadásoknak tanító jellegük is
lesz.
Az a társulat, aki beköltözött a petendi Zöld
Udvarba, termeszt növényeket kis cserepek-

ben, amit a kisebb korosztály tud tanulmányozgatni, nézegetni, szaglászni.
Évközben egy kis erdei iskolát és biotelepet is
üzemeltetnek vidéken.
Céljuk közelebbi kapcsolatba hozni az egész
kis gyerekeket a természettel, növényekkel, segít megérteni ezeknek jelentőségét és hasznos
felhasználását, igyekszik egy kis plusz jót hozzárakni a jövő generációjának életéhez.
A lány is tisztában volt vele, hogy ez nehéz
cél, de nem is világot akarnak megváltani.
Szívesen beszélgettem volna még a lánnyal,
szimpatikus volt a felfogása és a vidámsága.
De mennie kellett tovább, segíteni a gyerekeknek a virágfonásban.
Körülnéztem egy kicsit jobban is a teremben,
az ablakban kis kézműves termékek, ablakba
való díszek és kis szütyők, szó szerint fűből-fából összebarkácsolva.
Úgy láttam, a gyerekek nagyon élvezték a
bütykölést, egyáltalán
nem volt nehéz és megerőltető, de unalmas elfoglaltság sem.
Egy anyuka is benn
ült a kis padocskában, ő
valami bonyolultabbat
– ha lehet rá ezt mondani - készített. Mellette
ült a kislánya is, együtt
fonogattak. Sajnos, indulnom kellett tovább,
de jó emlékek maradtak a délutánról.
magyar
ajna
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Különös beszélgetés Törökországról
a jurta teázóban
A jurtába lépve kellemes teaillat csapta meg az orromat. Jobb oldalt egy kis
asztalka, tele teafüvekkel, kancsókkal,
tálkákkal, mögötte egy lány.
Mellettem egy másik hölgy épp Törökországi útjukról mesélt. Sátorral indultak neki az útnak, rengeteg csomaggal
és jókedvvel, de nagyon alacsony költségvetéssel. Nem terveztek el semmit
előre, spontán találták ki úti céljaikat,
alvóhelyeikről is érdekes történeteket
hallottunk.
A sátrukat a legkülönbözőbb helyekre
verték fel, mivel az egész országot bejárták, és sokféle vidékre eljutottak.
Egyszer egy török ember földjén aludtak. Másnap reggel a földtulajdonos
lánya odament hozzájuk, és egy csokor
petrezselymet adott nekik, majd megköszönte, hogy a földjükön aludtak.
Törökül egyikük sem beszélt, de ott sokan értették az angolt, és elmondásuk
szerint kézzel-lábbal mutogatva is jól
megértették egymást.
A helyiek is nagyon vendégszerető,
kedves emberek voltak. Nagyon sokszor behívták a túrázó fiatalokat a lakóhelyükre, és megvendégelték őket.
A törökök rengeteg teát is isznak.
„Csaé”-nak nevezik, és nagyon szívesen kínálgatják mindenkinek.

Nagyon erős fekete teákat is használnak, máshoz szokott szervezetű fiataljaink sokszor már szédültek a rengeteg koffeintől.
Közben az úton készített fotókat adogattuk körbe a jurtában. Hallottam
már, hogy sok török lakik barlangokban, de elképzelni sosem tudtam, hogy
néznek ezek ki. Magas sziklák, téglalap alakú ablak- és ajtórésekkel. Kicsit
félelmetesnek tűnik ez az életmód, de
szívesen megnézném személyesen is.
A beszámolót tartó embereket is csodáltam. Tetszik az életfelfogásuk, tetszik, hogy amikor olyan kedvük van,
csak útnak indulnak, bele a Nagyvilágba.
Megittam három teát, a beszélgetés
lassan véget ért. Örülök, hogy benn
voltam.

magyar ajna
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Papagáj Kaki
Az általam igen kedvelt taliándörögdi Zöld
udvarba vezetett az utam 29-én, szombaton.
Rengeteg érdekes program várta a völgylakókat, időseket, fiatalokat egyaránt. Volt
játszóház, textil-újrahasznosítás, Magyarország nemzeti parkjai mutatkoztak be, és
helyi különlegességeket hoztak magukkal.
De amiért elkezdtem most írni, az egy olyan
program, melyet egyből kipécéztem a programfüzetből a neve miatt: „Gyümölcsbringa! Tekerj a levedért!”
El nem tudtam képzelni, hogy ez mit takarhat.
Na jó, voltak sejtéseim, és elég abszurd ötleteim is. Mikor megérkeztem, még nyoma sem
volt a programnak, melyre mentem. Aztán pár
perc múlva egy fekete autó állt meg a kert kapuja előtt. Kinyíltak az ajtók és belülről a legkülönbözőbb színű és formájú gyümölcsök és
zöldségek kandikáltak ki. Még egészen frissek
voltak. A völgy területéről érkeztek mindenféle
vegyszeres szennyezés és permetezés nélkül.
Tehát teljesen természetes, bionövények voltak. Kipakolták őket egy asztalra és aköré, de
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nem akárhogy, annyira kívánatosan, hogy nem
lehetett otthagyni őket, szinte már az ember
szájába kívánkoztak. Egy kisfiú is nagy buzgón
segédkezett apukájának, hogy minél szebben
elrendezzék a finom falatokat. Volt ott minden,
mi szem-szájnak ingere: meggy, csipkebogyó,
akácméz, alma, barack, karfiol, répa, hagyma és
még sorolhatnám… Ám ahogy körbejártam az
asztalt, megakadt a szemem a furcsa üvegeken.
Bár nem is az üvegek voltak furcsák, hanem
ami bennük volt. Valami érdekes színű
és állagú massza, vagy nem is tudom minek nevezzem, ami kitöltötte az üvegek
tartalmát. De nem hagytam annyiban
a dolgot, odasomfordáltam egy pakoló
férfihez és megtudakoltam tőle, hogy mit
tartalmaznak az üvegek. Elmosolyodott
és annyit felelt, hogy: kencéket. Kérdően
nézhettem rá, mert aztán rögtön kifejtette bővebben: természetesen biozöldségekből készült krémek. „Na de mire jók
ezek? Valamiféle orvosságok vagy étel?”
– kérdeztem. „Étel, általában reggelire

Magtárlap

fogyasztják kenyérrel” – hangzott el a kielégítő
válasz. Elég érdekesen néztek ki. Ugyan félve,
remegő kézzel, de megkóstoltam, azzal a bölcs
gondolattal bátorítva magamat, hogy úgyis
csak egyszer élünk. Utána annyira felbátorodtam, hogy majdnem mindet végigkóstoltam.
Rendkívül finomak voltak, főleg az undorítóan
kinéző csalános-diós. Az lett a kedvencem. Talán egy papagáj hígabb változatú ürülékéhez

kicsit máshogy tervezték, mint azt megtudtam,
mikor rákérdeztem a névadásra. Eredetileg átalakítottak volna egy biciklit, úgy, hogy miközben tekernek rajta, az préseli a gyümölcsöt és
végeredményképpen egy pohár 100 %-os gyümölcslevet kapnak, csak sajnos nem készült el a
praktikus szerkezet.
Eme történet mesélése közben a konyhában
felfedeztünk egy ismeretlen tárgyat. Kinyitottuk

hasonlított, de nincs rá szó, hogy mennyire fenomenális volt az íze. Közben megtudtam, hogy
feltett céljuk zöldségekből és gyümölcsökből
kirakni a Dörögdi-medencét, persze a közönség
segítségével. Tudomásom szerint nem lett belőle semmi, hacsak meg nem ették, mire visszaértem.
Mindeközben a konyhában nagyban folyt a
munka. Frissen préseltek különböző leveket.
Akármit oda lehetett vinni préseltetni. Bár ezt

és láttuk, hogy egy halfamília telepedett meg
benne. Inkább hagytuk őket békében fagyoskodni.
Akit jobban érdekel az efféle zöld megmozdulás vagy a bioétkezés, az itt a völgyben megrendelheti az ingyenes kiadványukat, a Tudatos
Vásárlók magazint, mely negyedévente jelenik
meg, vagy felmehet a honlapjukra, mely a www.
tudatosvasarlok.hu.

Erdős ANita
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Tanóra a nyári
forróságban
Ásványok és drágakövek az emberiség kultúrtörténetében... Érdekesnek tűnt. Hát ellátogattam rá. A taliándörögdi Ősök háza
adott otthont az eseménynek. Kisebb kérdezősködés és bolyongás után megtaláltam a nagytermet, mely nem is volt olyan
nagy, maximum a többihez képest. Én voltam az első vendég, aztán csak elkezdtek
gyűlni az emberek.
Horvát István bányamérnök tartott egy kis bevezetést, majd átvette a szót Szakáll Sándor, a
miskolci egyetem egyik tanára, aki rögvest ki
is javította az előtte szólót.
Bevezetésként definíciókkal kezdte az előadást. A közönség megtudhatta, hogy pontosan mi is az a kőzet, az ásvány és a drágakő, és
hogy mi közöttük a különbség. A felhasználásukat is összeszedte. Persze nem az összeset,
de a leggyakoribbak ott voltak a vetítővásznon. Megtudhattuk, hogy festhetünk velük,
előszeretettel használják őket a szobrászatban, építészetben és hogy a leggyakoribb és
legismertebb felhasználásuk az ékszerkészítésben honosult meg. Aztán magukkal a drágakövekkel folytatta az okítást. A tematika az
értékük volt, azaz a legdrágábbtól a legkevésbé drágáig haladt. A gyémánttal kezdte, mely
igazából szénatomokból épül fel, rettentően
erős, csak saját magával (gyémántfúróval) lehet fúrni. Annál
értékesebb, minél több oldala
van, minél csiszoltabb. Általában átlátszó, de
előfordul színes
változata is, ezek
még drágábbak.
Azt is megtudtam, hogy igazá-
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ból a rubin ritkább, így van, hogy drágább is.
A rubin csak piros színben fordul elő, és előszeretettel vegyítik gyémánttal az ékszerészek. Társa a zafír, mely ugyanabba a családba
tartozik. A zafír mindig zöld és tulajdonságai
nagyjából megegyeznek a rubinéval, csak a
zafír hosszúkásabb alakban található a természetben, és ugye más színű. Mesélt még
sokféle drágakőről, ami talán még érdekes
volt, az a turmalin. Nekem egy nyalóka jutott
róla eszembe. Ez a legváltozatosabb drágakőfajta, a fehértől a feketéig minden színben
találkozhatunk vele.
Az előadásnak itt vége is lett, de nem végleg, mert ez egy sorozat, több napon keresztül tart. A folytatása holnap várható. Utána
a kertben egy kedves hölgy várta a kövek
szerelmeseit. Nála mindenféle követ, ásványt
lehetett vásárolni, akár ékszerként is. Persze
drágakövet nem árult.
Én személy szerint többet vártam ettől a
programtól. Már nagyon beleéltem magam
és érdekességekre számítottam, részben voltak is, de inkább egy tanórához hasonlított.
Úgy éreztem magamat, mint ha az egyetemen hallgatnám az előadást, pedig ez így
nyáron egyáltalán nem hiányzik nekem. De
mondom, ez az én szerény véleményem.

Erdős ANita
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Piros folt
A nap már lemenőben, mikor elérem úti
célomat, a Klastromot, mely most a Panboro színház nevű programnak ad otthont. A hatalmas romra már narancsszínű fénysugarak sütnek, lassan kezdődik
az előadás. A nézőtér egyre telik, az emberek készítik már elő fényképezőgépeiket, de a színpadon az imént befejezett
táncjáték szereplőinek cipőnyomain kívül semmi sem látható. Egy húsz év körüli fiatalember kábeleket pakol, kérdésemre bejelenti a színjátszó társulat egy
órás késését.
Telik az idő, egyre hűvösebb lesz, lassan libabőrössé válik a bőröm. Besötétedik. Majd egy
nyugodt percben a távolból hirtelen zaj hallatszik. Már nem a részeg ember hangja, aki
egy fél órája táncolgatott, ez most egy kisebb
tömeg zsivaja.
Egyszerre egy halom fiatal rohan fel a színpadra, igen furcsa öltözékben. Egyikükön szakadt szoknyán kívül csupán egy kendő feszül,
egy másik gyereken rongyos törölköző lóg,
sőt, elég szembetűnő egy fiú is, aki melltartót visel a rövid ujjúja fölött. Buzgó pakolásba kezdenek, hogy díszleteik – késésűk miatt
főleg – minél előbb helyükre kerüljenek. Ezek
a színpadi eszközök sem kevésbé érdekesek,
mint maguk a szereplők. Szétszabdalt, megtépett faládák, egy adag
szemét, de külön kitűnt
valami
talicskaszerű,
kerekes. Miután a világítást biztosító állványok
is a helyükre kerülnek,
a színészek eltűnnek a
porondról.

A sötét ekkor már rég kiteljesedett, csak
egy lámpa fénye esett egy fiatal nő arcára, aki
röviden körülírta az előadás témáját. Ekkor
vált világossá, hogy miért is ez a sok furcsa
kellék. Ez az igen rövid zenés-táncos etűd a
párizsi nép legaljának – prostituáltak, alkoholisták, hajléktalanok – mindennapjait mutatja
be, pár életkép segítségével.

A fény kialudt. Senki nem tudta, mi történik a feketébe vesző színpadon. Néhány pillanat múlva narancs és piros fények villantak
fel izgalmas foltot ejtve a mély homályban.
A színpadon ekkor megkezdődött az élet. A
szereplők bemutatták a fanyarú légkörben
mozgó, sokszor kiszámíthatatlan életet élő
emberek pergő létét, ahol gyakran halnak
meg, az élet mégis gördül tovább nem mindig veszélytelenül, de mindenképp intenzíven. A hang lassan elszakadt a képtől, szemeim lassan lecsukódtak, de a szemhéjaimon
átvilágító fény elérte az eddigi hatást. A piros
villódzó foltok felgyorsítottak, ritmust adtak
mindenemnek.
A produkció rövid volt, de annál töményebb és színesebb. Egyszerűen érezhetővé
vált.
			

Farkas Levente
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Színház
Egy színházi előadásra indultam, amit nagy
meglepetésemre a műsorfüzetben csak negyed óra terjedelmű előadásnak írtak.
A rövidke darabot a szolnoki Liget Otthon értelmileg akadályozott fiataljaiból álló színházi
csoport adta elő. 12 éve kezdtek el színjátszással foglalkozni az intézményben, és ennek a
gyümölcsét láthattuk ma délután.
A kisebb memorizálási problémákon kívül nagyon élvezhető volt az előadás. A megakadásokból szépen kivágták magukat a szereplők,
mit sem törődve azzal, hogy elrontották. Tehetséges emberekből állt a szereplőgárda: Kiss Anikó, Péter Krisztina, Szabó Anikó, Burai Szabolcs,
Mozsárné Tarjáni Erika. Ezek a nevek nem mondanak senkinek semmit, de sokat értek el az életükben, mert nem adták fel, bármilyenek is.
Móricz Zsigmond: A zördög című komédiáját
játszották el hatalmas
sikerrel. Az összes

néző könnyes szemmel nevetett a humoros
történeten.
Két parasztember azon tanakodik, hogy milyen
feleség a jobb: az első esküszik arra, hogy a ronda és öreg asszony a jó társ, hiszen neki is az
van, a másik pedig a szép fiatal asszonykában
biztos. Nem jutnak közös megegyezésre, ezért
egy próbát eszelnek ki. Az egyik a szép feleségét behívja, addig a másik paraszt a pad alá
bújik. A férj faggatja a nejét, hogy megcsalta-e
már őt és megrémiszti azzal, hogy ha hazudik,
megfogja az ördög a lábát. A nő nem mondott
valódit, mert tagadta, hogy hűtlen lett volna,

de egy lábfogás után bevallotta az igazságot.
Elmondta, hogy fizettek neki érte.
A másik feleség is így járt, azzal a különbséggel, hogy ő fizetett azért, hogy megcsalhassa a férjét. Ezután a fiatal asszonynyal élő ember megjegyezte, hogy bár mind a
kettő hűtlen, de amíg a másiké pénzt ad ki, az
övé pénzt hoz a házhoz.
Nagyon élveztem az előadás minden pillanatát,
és alig látszott rajta, hogy fogyatékos fiatalok
adták elő.

Kiss Máté
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Viharos koncert
Nagyon siettem a Klastrom színpad felé,
mert az egyik kedvenc zenekarom, a Pannonia Allstars Ska Orchestra koncertjére
mentem, amit semmi esetre sem akartam
kihagyni.

Már két órával kezdés előtt ott voltam a
helyszínen, de az izgalmam gyorsan elmúlt. Megláttam, hogy csúsznak a programok. Másfél órával érkezésem előtt esett az
eső, és a nyitott színpadon az összes hangtechnikai eszköz elromlott a víz miatt. Gondoltam, nincs gond, egy kis várakozás még
belefér ennyi végigizgult nap után. De ked-

vemet hirtelen elrontotta az erős szél és az
utána érkező vihar, ami elég volt arra, hogy
a közeli nagysátor alá bebújjon mindenki,
és a koncertek elmaradjanak.
Várakoztam, hogy egy kicsit enyhüljön az
idő. Minden reményem elveszett, hogy táncolhassak ezen az estén. Egy jazz zenekar
játszott könnyed dallamokat a sátor alatt,
tíz percig bírták a nyüzsgést és abbahagyták, összepakoltak, elmentek.
Vártam.
Fél óra múlva, a koncert eredeti kezdő időpontja előtt tíz perccel mozgolódást láttam
az emberek között. Ládák, hangszertokok
és egyéb felszerelések bújtak elő a fejek
felett. Húsz perc múlva eszméletlen tombolás és hangzavar támadt a tömegben. A
koncertet megtartják itt, azonnal.
A zenekar tagjai a közönség között játszottak hangszereiken, kevesebb mint fél
méterre a hallgatóság tagjaitól. Mindenki
őrült táncba kezdett, feléledt a sátor népe
egy trombitaszóra, és nem akarták abbahagyni a bulizást.
A zenekar hatalmas energia-bedobással játszott, a közönséggel kialakított szoros kapcsolatának köszönhetően. Izzadás, őrjöngés, tapsviharok, zene, tánc…
Befejezték. Megvolt az utolsó szám, a rajongók tapsolnak, ordítanak és nem engedik
elsurranni a zenészeket, de nem is akartak
elmenni. Megint elkezdték. Ez a folyamat
lejátszódott még háromszor az éjszaka folyamán, és végül egy másfél órás koncertet
tartottak.
Életem legjobb élménye volt ez a táncmulatság.

Kiss Máté
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Jazzmaraton
Ma Taliángödörögdre megyek. Első program egy
jazzkoncert, és a Jazzstand játszik. Fiatalokból
álló jazz-társulat, akik klasszikusokat játszanak a
swing korszakból, illetve bossanovákat, melyek a
latin jazz alapját képezik. Nekem az volt az érzésem, hogy egy-két bluesos szám is elhangzott.

A zenekar élén Pankovits Nikolett áll, aki lágy
hangjával tölti be az óriás sátorféleséget, ahol a
színpad áll. Gitáron ketten is játszottak, Esztergály Botond és Flaisz Ágoston. A dobok mögött
Lombos Norbert ücsörög, ám a rockban megszokott hatalmas szerkók helyett egy viszonylag
egyszerűvel játszik, ám a jazzbe nem is kell több.
Végül az öthúros basszusgitárt Szalay Tamás
pengeti, aki a folyton sétáló basszus szólamával
és a sok magasan megszólaló hanggal megnyerte a tetszésemet.
A koncert a kisszínpadon zajlik.
Ez a koncert nem
a hangerőről szól,
az biztos. Egyetlen hangfal van a
gitárcombókon kívül az énekesnek.
Nagyszínpadon
is szívesen hallgatnám őket, de
ők talán inkább

18

amolyan háttérzenét játszanak, ami nagyon kellemes egy ebéd vagy egy sör mellett. Ez nem az
a fajta jazz, ahol a zenészek nagyon fitogtatják
hangszerükön technikai tudásukat. Persze ez
nem jelenti azt, hogy nincsenek szólók, hanem
itt maga az összhangzás és a hangulatkeltés a
számottevő. De ha az ember odafigyelve hallgatja, rájön, ez több mint háttérzene: nagyon jól
szól az egész zenekar. Csodálatos, ahogy az énekest váltja az egyik, majd a másik gitáros, és alig
észrevenni, hisz folytatják a másik által elkezdett
dallamvonulatot és a futamokat. A latinos gitárszólók is nagyon szépen és lágyan szólalnak meg
a nylonhúros gitáron. A dobos is folyton variál a
ritmussal, és a különböző dobverőkkel különböző hangszíneket ér el. Látszik, hogy szívből-lélekből jön a zenéjük, ami nagyon össze van rakva,
hisz profi zenészekről van szó, csak talán még
nem nagyon híresek. Ha így folytatják, elismert
zenekarrá válnak.
Az együttes ma legalább négy vagy öt órát
játszott, persze több koncert keretein belül.
Ám amikor ránk szakad a vihar, némi bíztatásra
elkezd játszani, csak úgy. Eleinte csak a basszusgitáros játszik, majd miután bekötik magukat a
gitárosok, ők is bekapcsolódnak a zenélésbe. Végül az egész zenekar megszólalt. Látszik, ők valóban szeretnek zenélni, bármikor játszanak, ha
van rá mód, és ez tiszteletre méltó teljesítmény,
főleg, hogy ennyit kevés zenész bír egy nap.
A vihar alatti „koncert” során sokat improvizáltak. Erről beszélgettem is a dobossal, aki szerint
az improzás folyamán tudják csak a zenészek teljesen önmagukat adni. Akkor tiszta szívből tudnak zenélni, és tulajdonképpen ekkor az ő lelkük
szólal meg a hangszereiken keresztül.

Solymosi Márton

Magtárlap

Van-e élet húson túl?
A Klastrom színpadtól sajnos elég messze van
az Óvodakert, ahol ez a beszélgetés zajlott. A
húsfogyasztás témáját tárgyalták meg. Persze
többféle szempontból. Lelovics Zsuzsanna a
Magyar OÉTI-től jött, Harangi Rita a Nyitott Kert
alapítványt képviselte, Pelcz Levente a Fauna
Egyesület eszméit osztotta meg velünk, Gulyás
Emese pedig a Tudatos Vásárlók Egyesület tagjaként volt jelen.

Viszonylag kevés ember tartózkodott ebben a
pavilonban, ahol a társalgása zajlott. Ám ez a
kevés ember szinte végig ott volt, és aktív tagja
volt a beszélgetésnek. Kiemelkedett azonban
egy középkorú házaspár, akik rengeteget beszéltek, persze ez nem baj, hisz azért jöttek,
hogy kérdéseikre választ kapjanak, és hogy
véleményüket megosszák a többiekkel. Amin
megdöbbentem, hogy két kutya is jelen volt.
Pedig azt hittem, hogy az „egészségmániás”
emberek nem tartanak állatokat, mert, hogy
vírusokat terjesztenek, meg ilyenek. De hát tévedtem.
A húsfogyasztással kapcsolatban mindent
megbeszéltek. Semmi nem maradt ki. Az állatvédők szerint azért nem szabad húst enni, mert
rengeteg állatot kell leölni emiatt. Az OÉTI álláspontja ettől merőben eltér, nem az a baj, hogy
meghalnak a disznók, azonban sokkal fonto-

sabb, hogy az ember egészséges táplálkozása
mennyire igényli a húst. Például fiatal korban
elengedhetetlen a húsételek fogyasztása, míg
később jobb azt mellőzni. Szó esett a közétkeztetés gondjairól, szidták a Menzát. Különböző
génmódosításról is beszéltek, meg arról is,
hogy az eltérő anyagi helyzetben lévő emberek
különböző módon táplálkoznak.
Nekem már az egész bűzlött, hogy két óráig tart egy ilyen beszélgetés. Én ezt az egész
„egészségesdis” ügyet ellenzem. Persze még
fiatal vagyok, nekem az a lényeg, hogy finom
legyen, amit elém raknak. Sőt, nagyon is szeretem a húsból készült ételeket. Egy jó kis zsíros
marhapörköltet bármikor bepuszilok. Persze az
én álláspontom is bizonyára megváltozik, ha
idősebb koromban egészségügyi problémáim
lesznek, de addig is maradok a finom ételek hű
fogyasztója.

Solymosi Márton
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A különös termény
Utam következő állomása - az eső miatt elmaradt programom után – egy felolvasás volt a
Kávéházban.
Gyanútlanul indultam el a templomtól egy
irodalmi - verses, vagy prózai - előadásra. Megérkezve kattintottam néhány képet a gyülekező tömegről, majd kevés késéssel megérkezett
a művész úr is.
A melegre való tekintettel természetesen a
víz ki volt készítve az asztalra.
Helyet foglalt, majd elkezdett a papírjai között kotorászni.
Elővetette a szerinte megfelelő tömböt, és
jóízűen belekezdett a mesélésbe. Mondanom
sem kell, hogy a kezdeti homályosság után nagyon fényesen kirajzolódott minden. A közönség tagjai kivétel nélkül élvezték az előadást,
végig mosolyogták a történeteket. Nem lehetett semmit félreérteni, olyan egyértelműen és
primitíven nevezték nevükön a dolgokat.
Ezen lehetne is rögtön vitatkozni, hogy jó-e.
Tényleg ennyire szabad mindent? Minden
ennyire megváltozott volna, vagy az ellenkezőjéről van szó?
Mindig is voltak tények, ezelőtt is ismerték a
dolgokat, csak nem beszéltek róla, mert tabunak számított. Ez jó? Miért ne beszélhetnénk
arról, ami a valóság? Miért álszenteskedünk
más kifejezésekkel, amelyek végső soron
ugyanazt jelentik. Mi vagyunk ennyire primitívek, vagy azok, akik ki merik nyilvánosság előtt
mondani azokat a bizonyos tabu szavakat.
Ezen a felolvasáson rendkívüli esemény történt. Nem a megszokott stílusban voltak előadva a történetek. Nem volt udvarias, publikus
megfogalmazás, hanem egyszerű, emberi. A
téma, mint mindig, ilyen vagy olyan formában,
de egy és ugyanaz.
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A legemlékezetesebb történet a gazdag aszszonyról szólt, akinek egy átok miatt a földeken dolgozó parasztja igen furcsa, növénynek
nem nevezhető tárgyat termesztett.
Ez pedig pénisz volt. Majd a paraszt eladta jó
pénzért az egyik darabot a magányos asszonynak, aki ezzel vigasztalódott időnként. Ezek a
lágy órák pedig szaftosan megfogalmazva,
semmilyen apró részletet el nem titkolva kerültek a közönség elé.
Nem is említenék szó szerint semmit, mert
az nyomdafestéket nem tűr. A közönség viszont a trágár kifejezések óceánjának áradatában nagyon is jól érezte magát, tombolt és
mosolygott.
Egyébként vicces volt, mindennel együtt én
is jól éreztem magam.
Balogh Katalin

Magtárlap

Játszóház
Hamarabb értem oda, de igazából akkor még
teljesen üres volt minden. Meg is ijedtem,
hogy rossz helyre mentem, vagy elmarad valamiért a játék.
Aztán szépen lassan kikerültek az asztalok,
székek és kellékek. Röviddel rá megjött az
első vendég is, egy kislány az anyukája kíséretében. Rögtön kiválasztotta a számára
legszimpatikusabb dolgot, és a programot
vezető hölgyek segítségével el is kezdett
morzsolni.

Hogy miért mondom azt, hogy morzsolni?
Mert szó szerint így volt. A játék lényege,
hogy egy lavor vízben vattát kell szappanos
kézzel egyre kisebbre gyúrni, míg végül kemény gömbbé nem válik, és lehet belőle karkötőt, nyakláncot, vagy bármi mást fűzni.
Színes vatta beleforgatásával még nagyobb
élményt lehet elérni. A kislány nagyon élvezte a dolgot, lehet hogy a szabályos pancsolás
örömei miatt?

A másik asztalnál a kapolcsi csiga varrásának
fortélyaiba tanulhattunk bele, ami nem is
olyan bonyolult szerintem, de lehet, hogy ezt
a fiúk másképp gondolják.

A harmadik asztalon történelmi képeskönyvek, társasjátékok és térképek voltak. Ezt az
asztalt inkább az idősebbek kedvelték, és
ittlétem alatt is csak komolyabb, érdeklődő
tekintettel találkoztam.
Ez az asztal azért tetszett nekem különösen,
mert a kedvenc tantárgyam az iskola idején
a történelem. Fontosnak tartom, hogy az emberek ismerjék a múltjukat, őrizzék a hagyományaikat. Itt olyan térképek voltak, melyek
az 1920 előtti Magyarországot ábrázolják.
Egy kicsit ugyan másra számítottam, de így is
jó, és főleg érdekes volt.
Labdázós, fogócskázós játszóházra gondoltam, ehelyett kaptam egy nyugodt, kézimunkás és tanulós foglalkozást.
Balogh Katalin
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A taliándörögdi fonóban
Dörögd. Klastrom. Hőség. Árnyékba, fehér napernyő alá menekülő emberek. A
színpadon idős hölgyek, egy bottal, rajta
fonállal. Félkörben ülnek, az egyik végén
egy öregedő férfi. A népies öltözetben
fellépő hölgyek elkezdenek énekelni.
A taliándörögdi romnál régi népdalokat
adtak elő, fonódalokat, amiket anno a legények a leányoknak énekeltek, ha udvaroltak a fonókban. A műsort a Rozmaring
Hagyományőrző Egyesület adta elő. Régies
hangulatot nem csak a dalok, hanem a fellépő idősebbek népi öltözete, a virágmintás, több rétegű szoknyáik, mellénykéjük is
varázsolt.
Észrevehető volt, hogy a hölgyek mind
kontyban viselték a frizurájukat, vagy az
eleve rövid volt. Ezzel is bepillantást nyújtottak a nézőknek a régi fonó szokásaiba,
illetve a régi korba.
A tizenvalahány asszony a színpadon amellett, hogy betanult szövegeit mondta, tényleg fontak is, azaz dupla munkát végeztek,

hitelesebbé téve
így az előadást.
A darab elején az
idős férfi szereplő
létének hiábavalóságáról volt szó, ki
miközben az asszonyok a régi erejét,
legénykorát emlegették, járóbotjára támaszkodva
hallgatta fiatalkorát, és elkeseredve
baktatott tovább,
mikor elhangzott:
,,Bezzeg most…” Később megláthattuk kalapos, inges fiatal emberektől, hogyan csábították el a dolgozó lányokat hangjukkal,
tánctudásukkal.
Az előadásnak volt egy régies hangulata,
mely megfogta a nézőt. Eme hangulat mellett látható volt az öregedő szereplőkön a
lelkesedés, hogy szívesen vannak a színpadon, ami szintén pozitívum a darabbal kapcsolatban. Mindez nem meglepő, hiszen
ha belegondolunk, az előadók nagy részének ez az előadás egy nosztalgikus munka.
Emellett a helyszín is tökéletes volt, a falu
várromja háttérként, a kék ég és a búzamező keretbe foglalta a színpadot.
A vidéki szokásokat bemutató előadást
többet már nem láthatjuk itt a völgyben,
de a társulat egész évben dolgozik, így nem
kell elkeseredni, senki sem marad le a fonós
udvarlásokról.

Veress Dóra
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Faluházi mulatság
Színes ruhás, fejkötős, fonott hajú lányok,
csizmás, fehér ingben és fekete nadrágban
táncoló fiúk sokaságát vártam tegnap, mikor
megérkeztem Öcsre, a Faluházba. A település központjába a fesztivál ideje alatt négy
alkalommal látogathatunk el erre a Táncház
és mulatság nevet viselő rendezvényre. Az
érdeklődőket jó időben a Faluház udvarába
várják, ahol élvezhetik a magyar muzsika
varázsát. Aki kedvet kap hozzá, táncolhat is,
aki szégyellős és ezt inkább másra hagyná,
az leülhet a fűbe vagy a padokra egy üdítő,
vagy egy kenyérlángos társaságában, ahogy
ezt ottjártamkor oly sokan is tették.

A fesztivál második napján a zenét a Matokabinde
zenekar biztosította. Érdekesség, hogy nevük egy
magyarlaki parasztember beceneve. Az együttes
hét éve állt össze és azóta együtt zenél, megértésben, összhangban és nem utolsósorban jól. Az
egyik hegedűs, név szerint Mesics György (,,Mesó”)
elmondta, hogy a zenekar tagjait nem csak a zene
szeretete, hanem a barátság is összeköti, és talán
ennek a két dolognak is köszönhető, hogy az előző évben megjelent az albumuk, amit bármelyik
nagyobb lemezboltban megvásárolhatunk. A zenészek egy-két szám között szünetet is tartottak,

melyet nem csak a maguk pihenésére, felfrissítésére használtak, hanem a gyerekek zeneismeretét
is segítettek gyarapítani. A bátrabb kislányok és
kisfiúk odamehettek akármelyik úriemberhez, kik
készségesen megmutatták, hogyan kell használni
a hegedűt, a nagybőgőt, ki min játszik. Az együttesben brácsát is hallhatunk,de a tegnapi napon
Erdei Attila (,,Stunyó”) ismeretlen okokból nem
volt látható a Faluházban.
Jelentkezők akadtak, volt
gyerek, akit megijesztett
a hegedű közeli látványa
és hangja, de egy kislány
mintha társra talált volna benne. Daniss András
(,,Kongó”), Molnár Miklós
(,,Pirók”) és a már fent említett zenészek „ősvölgyesek”, ugyanis eddig minden évben képviseltették
magukat ezen a nyári
nagy fesztiválon, annyi eltéréssel, hogy eddig
mindig Monostorapátiban léptek fel. A Faluház
udvarát nem töltötték meg teljesen az emberek,
és akik ott is voltak, vagy nem szeretnek, vagy
nem tudnak táncolni, mert senki sem állt fel ülőhelyéről, amit én hiányoltam.
Ha valaki lemaradt volna a szombati táncházról,
az elkövetkező napokban még kétszer tekinthet meg hasonló jellegű előadást, ugyan más
együttesekkel. Viszont ha valaki a Matokabinde
zenekart szeretné újra látni, az a következő Művészetek Völgyében biztosan megtalálja őket.
De ha már ott lennénk, bátrabban, tessék táncolni!

Veress Dóra
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Énekelt imádságok
a klasszikus zenében
Szombaton két templomba is elzarándokoltam
Öcsön, hogy jelen legyek két zenei előadáson.
Az első a római katolikus templom volt, ahol Lovász Irén népdalénekes és Lőrinszky Attila nagybőgős koncertjén adtam hálát az Istennek, hogy
az ember megtanult masszív tetőszerkezetet
építeni, ugyanis öt perc zenélés után kitört a vihar. A református templomba menet viszont újra
kisütött a napocska, ami kizárólag azért érdekes,
mert az időjárás ezen a napon abszolút össz-

A templom hiába volt kicsi, és kinézetre egyszerű, mégis családias hangulat uralkodott
benne. Minden egyes művet barátságosan felkonferáltak, azonkívül érdekességek is elhangzottak,
mint például: Magyarországon az oratóriumokban a mezzo-k szokták énekelni az alt szólókat,
mivel itthon kevés alt operaénekesnő lelhető fel.
Az előadás egy órán keresztül tartott, ahhoz képest, hogy kevesen nézték meg, tapsviharral zárult és a református “csigák” fő figurája ajándék gyanánt átnyújtott egy-egy
„narancssárga tábori batyut” a művészeknek.

Nagy Rozália

hangban volt az öcsi templomok előadásaival.
A Lovász–Lőrinszky-hangorgánumon szerintem nagyban segített a borongós, nyomasztó idő, hisz a ragyogó napsárga fény és az
a misztikus zene bizarr egyveleget alkotott volna, taszította volna egymást. És amilyen túlvilági volt az említett előadás, olyan
életteli volt a másik. A református templomban Denk Viktória és Kun Ágnes Anna zongorával kísért operaéneklése fogócskázott a napsugarakkal. Az egész rendezvény igazán barátságos,
közvetlen és mégis vérprofi volt. A művek között
voltak Händeltől, Bachtól, Cavallitól olasz barokkok, oratóriumokból áriák, korálok, romantikus,
klasz-szicista és huszadik századi szerzemények.
A két fellépő hölgy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem negyedéves hallgatója, ahol mindketten operaének szakon tanulnak. Kun Ágnes
Anna első diplomája szerint református lelkész,
ami az alapja lehet annak a történetnek, hogy
is kerültek ők Öcsre, a református templomba.
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Táncház
és
mulatság
Igaz, én még sosem voltam táncházban azelőtt,
de amit Öcsön, a Faluház kertjében rendeztek
meg, az némely tekintetben elég rendhagyó
volt. Jobb volt, mint amire számítottam.
Igaz, nem volt valami nagy durranás, valami
kihagyhatatlan, megismételhetetlen extraizgalmas program, de talán pont ez volt benne a
jó. Mikor odaértem, még gyerektáncház néven
ment a műsor, ami azt eredményezte, hogy a fél
órával később kezdődő programon, mely simán
a „Táncház” nevet viselte, több öt
évnél fiatalabb ember volt,
mint azt a statisztikai
adatok mutatják.
Igaz, a napernyők alatt már
nem volt hely, így
kellően felforrtak
a testnedveink, de a
közelgő vihar még
különlegesebb

hangulatot festett az amúgy egyáltalán nem különleges program alá.
Igaz, nem táncoltak túl sokat, csak ha voltak
táncra hajlamos kiskölykök, akkor viszont körbeálltak a különböző generációs elemek, és úgy zúztak, mint a profik. A zenészek hárman voltak: egy
hegedűs, egy brácsás, és egy nagybőgős. A programfüzetben eggyel több hegedűst említenek,

de mindegy. Nekem különösen a nagybőgős
tetszett, mert mint ember, nagyon megfogott
va-lamiért. Olyan kisugárzása volt, ami laza, művészi, közvetlen és alternatív. De tulajdonképpen
a zenéjükre figyeltem, amiben nem volt semmilyen hiba, sőt. Néha-néha megálltak egy sörre
vagy üdítőre, akkor beültek a padokhoz, és kellemesen elbeszélgettek az asztaltársasággal. Az
egész esemény nagyon közvetlen és barátságos
volt.
Igaz, a kisgyerekekkel nehéz bánni, rendezvényekre vinni őket kockázatos dolog, mert elmászkálnak, bebújnak a bokor alá, vagy éppen
felcsimpaszkodnak a nagybőgős szakállára, de
itt pont az volt a jó az egészben, hogy a kicsik
még jobban megadták a hangulatot az egésznek. Nem volt baj, ha sírtak, nem volt baj, ha rángatóztak, vagy ha körbejárták háromszor a kert
sarkában zenélő művészeket, sőt, az segített a
családias légkör kialakításában.

Nagy Rozália
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Lovász Irén
és Lőrinszky Attila koncertje
Szombaton fél hatkor Öcsön, a katolikus
templomba vezetett utunk. Ugyanis Lovász
Irén, aki a világ egyik legismertebb és legelismertebb népdalénekeseként számon
tartott művésze, és 2002-ben az Év énekesnőjeként Emerton-díjat kapott, Lőrinszky
Attilával adott koncertet.
Egy négytételes művet hallhattunk, amit a
négy természeti őselem, a föld, a víz, a tűz
és a levegő zenébe átvitt hangja, hangulata adott.
Az énekesnő elmondta, hogy ne fotózzunk,
ne hangoskodjunk, hogy teljes egészében
át tudják adni az érzést, és mi is át tudjuk
venni, amire gondolnak. Úgy néz ki, ez sikerült.
Elkezdődött… szerintem az egész falu
hallhatta, ahogy Lovász Irén énekelt. De a
Lőrinszky Attila keze alatt levő nagybőgőt
sem csak a szomszédban hallhatták.
Mind a négy tétel formája ugyanolyan volt:
az elején csak a nagybőgő szólt, utána
dúdolásszerű hanggal bekapcsolódott az
énekesnő, kicsit később szöveggel énekelt,
amit felváltott újból a dúdolásszerű hang.
A második részben, a víz tételében a hanghatások olyanok voltak, mintha fújt volna
a szél.
A harmadik tétel kicsit pörgősebb volt, mint
az előző kettő. Nekem ez tetszett a legjobban. Mert tényleg olyan volt, mintha tűz
körül táncolnának. Emellett lehetett érezni
a meleget, és nem azért, mert az a rettentő
hőség volt, sőt, akkor kezdett el szakadni az
eső. A másik, ami miatt ez tetszett a legjob-
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ban, hogy a végén, úgymond, egy csattanó
volt, mert egy felkiáltással zárult.
A negyedik tétel nekem olyannak tűnt,
mint az első kettő, azzal a különbséggel,
hogy a művésznő itt már leült egy székre,
és úgy énekelt.
Végén a közönség hatalmas tapssal köszönte meg az előadást. Az előadók is megköszönték egy ráadásszámmal. Utána még
kétszer visszatapsoltuk a nagyszerű művészeket, és ők még két dallal viszonozták lelkesedésünket.
Szalay Gabriella

Magtárlap

Tara-Fuki
„Elfogadsz tőlünk egy párnát?” - kérdezte tőlem
egy mobilvállalat hostesse. Igazából nem tudtam, miért kellene nekem egy párna, de aztán,
amikor bementem Öcsön a Kőfejtőbe, megláttam: koncert készülődött, és a padokra kellett
rárakni a párnát, hogy minél kényelmesebben
tudjunk ülni, meg még azért is, mert előtte volt
egy nagy zuhé. Jó ötlet!
Igazából én a második koncertre jöttem, amit
a Csehországból idelátogató Tara-Fuki duó tartott. Már sötét volt. Jól lehetett látni a fényeket,
amik kék, piros és zöld fényekben világították
meg a sziklákat. Ez megadta az alaphangulatot.
A két szereplő hangolta a csellóját. Bevonták
a technikust is a színpadon, akinek angolul
mondták, hogy följebb vagy lejjebb húzza a
potmétert. Ez eltartott egy darabig, körülbelül
tíz pecig. Kezdett elmenni a kedvem…
De aztán megszólalt kettőjük szószólója, természetesen még mindig angolul. Köszöntött
minket, bemutatkozott. Sok szám, amit játszani
fognak, melankolikus lesz, ezért csukjuk be a
szemünket, és viccesen hozzátette, meg azért
is, hogy ne őket nézzük, mert nem szépek.
Csellón játszottak, és énekeltek. Nagyon szép

hangjuk volt. A minket körülvevő sziklák szinte beleremegtek. Aztán a szószóló felcserélte a
csellóját egy másik hangszerre. Nem is tudom,
hogy mi lehetett. Messziről úgy nézett ki, mint
egy teknősbéka páncélja. A kezében fogta, és
ütögetni kellett. De nem úgy, mint egy dobot,
hanem sokkal finomabban. A hangja nagyon
szép volt, kicsit hasonlított a triangulumra.
Nem tudtunk ott maradni sajnos a végéig, el
kellett indulnunk hazafelé. Gyalogoltunk, és
elkezdett szakadni az eső. Dörgött, villámlott.
Még jó, hogy ott volt az a párna a kezünkben,
fejünk fölé tartva enyhíthettük így kicsit az
esőt.
Stoppoltunk, felvettek. A kocsiban a néni egyből mondta: „Ezeket a párnákat le kellett volna
adni!”
Szalay Gabriella
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Barlangkutató Múzeum
Mindennapi programként üzemel a Barlangkutató Múzeum Öcsön. Bemutatja
az ősember művészetét, valamint a barlangkutatáshoz kapcsolódó tevékenységeket. Mindezt egy nagyon érdekes tárlatvezetés mellett.
A tárlatvezetés előtt gyorsan körbenéztem
a kiállításon. Meg is jegyeztem, hogy milyen sok szép régi csont és felszerelés van
a szobákban. Majd megérkezett a barlangkutató-kiállítás tulajdonosa, hogy körbevezessen. A véleményem teljesen megváltozott. Pozitívan…
Megálltunk az állatcsontok mellett és elkezdte mondani. „A legmélyebb barlangot
akartam megtalálni. Aztán a Bükkben rátaláltunk a Kálmán-réti-zsombolyra. Szerettük
volna mélyíteni, ezért elkezdtük ásni” - meséli Kardos László. Majd ahogy a felszínre
hozták a kimert homokot és törmelékeket,
csontokat, csontvázakat találtak közöttük.
Valójában három teljes bölénycsontvázat.
Elképzelem, ahogy a tudósok remegő kézzel emelik a magasba a várva várt leletet.
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Mert így történt. Érdekességképp: az ásatások közben a barlangból miskolci kukákkal
merték ki a homokot. A csontokat a Nemzeti Múzeumban állították ki.
Aztán nem volt elég barlangkutatónknak a
bölénycsontváz, találtak gyorsan egy olyan
bölénylapockát, amire ránőtt egy cseppkő.
Kormeghatározással kiderült, hogy míg a
cseppkő 2000 éves, addig a csont 2130. Belevonva a kő 28 cm-es hosszát és összerakva néhány grafikont, kiderült, hogy bizony
a cseppkövek évmilliókban mért növekedéselmélete helytelen. Ugyanis ez nem
mutat összefüggő görbét. Van, hogy több
évig egy millimétert sem nő.
De hősünk úgy volt a barlangokkal, mint
horgász a hallal. Hajtotta a vágy, hogy minél nagyobbra bukkanjon. És mivel térképezéssel is foglalatoskodott, feltérképezte
a leghosszabb barlangot.
Ahogy a fotókat nézegettem, irigykedtem.
Ennyi bizonyítási vágy, ambíció és bátorság
valaki múltjában szerintem nagy dolog. Levelet írt Franciaországba a barlangászok
elnökének, hogy Magyarországra hívja egy
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rendezvénysorozatra. És eljött. Majd meghívták őt, egy fiatal magyar barlangászt,
hogy tanuljon egy francia barlangásziskolában. Mindezt azért, mert le akart jutni a
Pierre St. Martin barlangba. És lejutott.
Azzal csak fokozni tudnám, hogy ő vitte ki
azokat a tudományokat Amerikába, amiket
a franciáktól tanult.
Végül itt bizonyított a „barlangos világfővárosban”, Budapesten. Kiderítette, hogy a
Gellért-hegyen laktak ősemberek, majd felfedezett néhány eddig ismeretlen barlangot, amik ma már hajléktalanok lakhelyei,
mellesleg a Világörökség részei.
Így a hajdanában Mariskának csúfolt, hosszú szőke hajú beatzenész bizonyított.
Tamás Anna
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Gyerektáncház
A második napon négy órától
a Matokabinde együttes szórakoztatta az odalátogatókat
Öcsön.
Beléptem a faluház kis udvarára és aztán
feszengtem. Épp gyerekek táncoltak körben, mulatósabb hangzású zenére, néhol a
körbe csatlakozott egy-egy anyuka, apuka,
nagymama, nagypapa.
A hangulat határozottan családias volt, pedig nem csak családok üldögéltek az udvarban. Aztán lassan befogadott a „nagy
család”, és én is kezdtem feloldódni. A zenészek nagyon beleillettek a környezetbe
és – habár nem értek a hagyományos magyar vonósmuzsikához - jól és látszólag
örömmel zenéltek. És ugyebár hasznos, ha
az ember már ilyen fiatal korban megis-
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meri saját kultúrája zenéjét. A hangszereik
bennem nagyon megragadtak, mivel azok
is olyan hagyományosak és tekintélyesek
voltak.
A gyerekek tánca után tartottak egy kis
pihenőt, amíg mindenki kifújta magát. Az
anyukák egymással megbeszélhették a
gyereknevelés csínját-bínját, az apukák a
barkácsolásról társaloghattak, a gyerekek
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pedig együtt játszhattak. Az egész „puha”
volt, ami nem negatívum. Biztosan maradandóbb élményt nyújtott volna számomra, ha egy családanya lennék.
Majd a pihenő után újra a húrok közé csaptak, a gyerekek ugrálni kezdtek, újra indult
a buli. Szép lassan aztán vége lett és minden kicsi vagy akár nagy kipróbálhatta a
művészek hangszereit. Ezt különösen élvezte mindenki. A gyerekek szívesen próbálgatták a nagybőgőt vagy épp a hegedűt, a szülők jókat mosolyogtak gyermekeik szárnypróbálgatásain.
Kerestem külföldieket mind a szememmel,
mind a fülemmel, mert szerintem a lángos
mellett ez egy igazi kis magyaros program
volt.
Emellett kedves, békés szombat délutáni
zenés-táncos időtöltés családoknak.
Tamás Anna
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A varázshajón
Szándékaim szerint egy gyermekprogramra
akartam menni, de sajnos a feladat kiosztása
előtt befejeződött. Ez nem gátolt a munkában, így gondoltam, készítek egy interjút a
program kiötlőjével, Tarján Katalinnal.
A Pulán megrendezett Varázshajóra vitt mostani
utam. A műsortár leírásából tudtam, hogy gyermekprogramra kell mennem, csak az volt a kérdés, hogyan is jutok el oda.
Hárman vágtunk neki az útnak, és mivel Pula távol található székhelyünktől, stoppal kellett mennünk. Vigántpetend után egy kilométerrel sikerült egy autóst
megállítanunk, aki szívesen vitt el
bennünket. Miután kitett minket
a falu buszmegállójában, szétváltunk és mindenki ment a saját
útjára. Szerencsémre nekem csak
egy lépcsőn kellett feljutnom a
helyszínre. A programot lekéstem,
de sikerült megtalálnom Tarján
Katit, aki szívesen válaszolt kérdéseimre.
Mint elmondta, a programok
mindig valamilyen módon kapcsolódnak a bárkákhoz, hajókhoz. Ma például
drótból és gipszből készítettek kisebb-nagyobb
vízi járműveket, mindezt
Noé bárkájának története kapcsán. A résztvevő
gyerekek korhatára kettő és tizenhárom év között lehetett. A program
célja az, hogy a családokat hozzászoktassák a
művészetekhez, legyen
az képzőművészet vagy
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akár színház. Mint megtudtam, a gyermekek nagy
része önállóan akart eljönni ide, és nem a szülőknek kellett győzködniük, hogy látogassanak el közösen. A programot hatalmas érdeklődés várta.
Komolyan el kellett gondolkodniuk Katiéknak azon, hogy az egyik
program helyett ismét rendezzenek egy hajós foglalkozást, mert
nem igazán tudtak minden gyermeknek anyagot adni.
Immár ötödik éve látogatnak el
Pulára - tudtam meg a hölgytől,
aki megkért rá, hogy tegezzem.
Meglepődtem, hogy ennyire közvetlen az emberekkel, de később
belegondoltam, hogy ő óvónő, és
neki ez a megszokott. A beszélgetés során még az is kiderült, hogy
van közös ismerősünk is.
Az interjú közben megmutatta nekem a lányai
által készített műveket. 5-6 éves gyermekek érett
gondolatmeneteket ábrázoltak. Ami nagyon
megdöbbentett engem, az a férfi és nő találkozásából következő házasság és gyermek-nemzés
levezetése.
Az elkövetkezendő időkben Fábián Éva fog lejönni ide és énekelni a kíváncsi gyerekeknek. Erre
Kati nagyon büszke és várja az eredetileg óvodapedagógusnak tanult hölgyet.

Balog Dávid
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Tényleg nem mindennapi irodalom
A pulai Bárkakertben beszélgetett Lévai Balázs
Tasnádi István íróval. A téma a művész élete, és
véleménye a mai alkotásokról.
A terem már tele volt, mikor megérkeztem. Az első
sorban voltak helyek, melyek közül rögtön egyet
meg is szereztem szerencsére.
Két rövidnadrágos ember ült az emelvényen. Ők
voltak Tasnádi István és Lévai Balázs, akik éppen a
labdarúgó VB-ről beszélgettek, mikor megérkeztem.
Majd hirtelen egy dedikálásról szóló történet került
a középpontba. Már itt elvesztettem a fonalat. Ekkor
még nem tudtam, hogy nem ez lesz az első alkalom,
amikor ilyen problémával fogok küzdeni.
Tasnádi volt a riportalany, akinek eleinte meg
sem fordult a fejében az, hogy színész legyen. Mesélte, hogy bátyja kérte meg arra, hogy lépjen be
a színtársulatába, ami akkor még csak női tagokat
számlált. Ez sajnos nagyon leszűkítette a játszható
darabok számát. Segített a testvérének, és így indult
a szakmában. Később egy mellékszínész mókás játéka segítette a szakmaválasztásban. Ekkor vette
észre, hogy a jó színész akár fizikailag is ki tudja készíteni a nézőközönséget.
Ekkor kezdett el hirtelen zuhogni az eső és kopogni az ablakon. Egy közeli ajtó elkezdett nyikorogni,

amire a közönség
szinte egy emberként
ült feljebb a székében.
Ez egy löketet adott
a beszélgetésnek, én
úgy éreztem. Ezek
után mintha felfrissültem volna, újult erővel
tudtam a feladatomra
koncentrálni, azaz az
írásra. Ekkor mentek
bele a művei „elemzésébe”.
Kiderült,
hogy első alkotásának témája egy kézilabdameccs utolsó pillanatait dolgozta fel egy felvonásban. Hogyan lehet
egy ilyen rövid eseményt színdarabban megjeleníteni? Ez elgondolkodtatott.
Visszatérve a beszélgetésbe, már azon kaptam magam, hogy a díjakról beszélnek. Kevesen tudják, hogy Tasnádi István régebben
színikritikus is volt. Ezért meg is kapta az „Év
legjobb színi- kritikusa” címet. Ezenkívül büszkélkedhet “A ’98-as év legjobb új drámája” díjával is.
A beszélgetés után megpróbálták a közönségnek megmutatni, milyen az igazi Tasnádiféle írás. Ekkor egy rövid felolvasás következett. Szellemesnek találtam a szemelvényeket.
Érdekes volt a régies szövegezés és a modern
mondanivaló, valamint temperamentum ötvözése.
Zárásként a művész úgy értékelte a magyar
harmincas éveikben járó írókat, hogy „Idáig
azt hittem, a pálya szélét jelző vonal előtt állunk, de tévedtem.”

Balog Dávid
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Papírvarázskert
A környezetvédők újabb akcióba kezdtek.
Papírtégla készítésével használják fel az eldobott hulladékot és ez még a belsőépítészetben is alkalmazható lesz, egy kis továbbfejlesztés után. Ismét egy olyan helyen jártam,
ahol környezetvédőket találtam. Mellékesen
az is kiderült, hogy ők az atomenergia-ellenes
petíció lelkes tüntetői.
A Papírvarázskert-programot Pulán rendezték
meg. Az esemény a tűzoltószertár mellett ta-

lálható. A sátor minden nap meglátogatható a
Művészetek Völgye időszaka alatt. Már harmadik
éve járnak Pulára, hogy elszántan tüntessenek a
környezetvédelem érdekében. Messziről megláttam, hogy egy lelkes tag turkál egy fekete ládában. Közelebb mentem és észrevettem, hogy
egy papírmaséval töltött ládában keveri, gyúrja
az ázott papírt. Papírtéglákat készítenek. Töretlen
lelkesedés fogadott. Voltak a fiataloktól kezdve az
idősebb korosztályig, hogy ők is megtapasztal-
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ják a papírtégla-készítés érdekességét.
Újrahasznosítják
a
kidobott hulladékot.
Ezeket a papírtéglákat a belsőépítészetben akarják felhasználni. Persze ez még
gyerekcipőben jár, mivel ha a papírtéglát víz éri,
elázik. Különböző kísérleteket folytatnak annak
érdekében, hogy masszívabb építészeti kelléket
kapjanak.
Cementtel, gipsszel, esetleg agyaggal is keverik a masszát. A papírtégla hőszigetelésre alkalmas. Erről Lajtmann Csaba számolt be nekem. Általában egy tapasztaltabb, gyakorlottabb kéznek
tíz perc kell, egy kezdő pedig harminc perc alatt
készíti el a téglát. Na-gyobb, téglalap alakú papírtáblák is láthatóak voltak, melyeken a festést egy
alternatív üzenetküldésre szánják. Azért harcolnak a zöldek, hogy az Európai Unió ne támogassa
az atomerőművek építését, hiszen az elmúlt fél
évszázadban több baleset is volt az atomenergia
miatt. Ez ellen küzdenek a tüntetők. Egész Magyarország energiaszükségletének 35 százalékát
Paks termeli. Újabb energiahordozókat állítanak
fel, persze ezek szélenergiát termelnek, és ha beválik, akkor több energiához jut az ország.
Valószínűleg, ameddig lesz atomenergia, addig lesznek ez ellen tüntetők is. Egyre nagyobb a
tábor, bár sok embert nem érdekel ez, mondván:
„Minket úgysem érint, mert addigra már meghalunk.” Sajnos nem gondolnak bele, hogy a következő generáció milyen életet fog élni az egyre
inkább „elmérgesedett” világban.

Purwánto Enrico Sebastian
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A legyek ura
A Bárka Színház előadásában „A legyek ura”
című színdarab játszódott a Bárkaréten. Az
előadásnak nagy sikere volt. A közönség
vastapssal búcsúztatta a színészeket.
Ma az egész napomat Pulán töltöttem. Teljesen el voltam foglalva, annyi helyszínt láto-

gattam meg. Az utolsó esemény, amin részt
vettem, egy színdarab volt. Mikor odaértem,
a közönség már tűkön ült. Izgatottan várták
az előadást. Szokatlannak tűnt, hogy a színtér nem egy színpad, hanem egy domboldal.
Telt ház volt, igaz, az
előadás nem házban
zajlott. Ismert emberek voltak a közönség
sorai között. Erre abból következtettem,
hogy
szemtanúja
voltam egy autogram kérésének. Egyre nagyobb teret foglaltak el a nézők sorai, ezért csak a füvön
jutott ülő-, esetleg

állóhely. Két srác vicces játékokkal múlatta az
időt. Egymás fejére dobálgatták a fűszálakat.
Aztán megjelent a rendező. Elmondta, hogy
két színészpalántát felvettek a Színművészeti
Egyetemre. Már hetvenötödszörre játsszák el
a darabot. Sajnos az eső elmosta az elektronikai berendezést, ezért a kezdetekben nem
működtek a térmikrofonok. Ezért a rendező
azt javasolta, hogy maradjunk csöndben,
nehogy „hallhatatlan” legyen az előadás. Ezzel megnevettette a publikumot és már el is
kezdődött az előadás. A színdarab a háborúról szól. Angol diákok lezuhantak egy repülőgéppel és egy szigetre kerültek, messze a
csatától. A szereplők között volt egy kis nézeteltérés, de ezt hamar megoldották. Vezetőt választottak. Röfi az egyik kulcsszereplő,
elvesztette a szemüvegét, de egy kis baráti
segítséggel megtalálták. Röfi egy okoskodó „mama kedvence”. A többi kölyök hamar
megtapasztaltatja vele, hogy itt farkastörvények uralkodnak. Lassan összejön a kis csapat
és elkezdődik a vadászat…

Purwánto Enrico Sebastian
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Délutáni beszélgetés
Egy csíkos ingben lévő, kutyával
érkező férfi körül nagy a tömeg.
Páran még fényképezik is.
Pedig ő csak beszélgetni jött.
Bárka Színház. Ezt láttam messziről, na és
persze azt, hogy egy színpad körül rengeteg
ember legyeskedett. A nagy részük felemelte
a kezét, úgy néztek ki messziről, mint túlkoros gyerekek az iskolában. Azért jelentkeztek,
mert ők Alföldi Róbertre vártak. Kérdéses volt,
hogy a rendezvényt kint, a tűző napon, vagy
bent, egy teremben tartják-e meg, de végül a
rengeteg érdeklődő miatt a forróságot kellett
választani.
Fél öt lehetett, amikor
egy csíkos ingben érkező művész megérkezett
egy kutyával. A kutya
inni kapott, az úr pedig
felfáradt a színpadra, és
elkezdődött a beszélgetés. Már az első kérdés
feltevésénél kuncogott
a közönség, ugyanis a
kérdés nem a férfire,
hanem a kutyára vonatkozott. Megtudhattuk, hogy a kutya Szőke
András kutyapárjának
kölyke.
A beszélgetés nagy
része a színház körül
forgott, bár ezt a közönség nagy része előre
sejthette. Felfogásbeli kérdésekről is volt szó,
például, hogy mikor esik kétségbe Alföldi Róbert egy darab kapcsán. Erre a válasz az volt,
hogy a kétségbeesés pillanata az előadás közben és utána lehet, de nem szabad leragadni a
hibáknál, tovább kell lendülni, és még többet
kell dolgozni, hogy jobb legyen.
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Megbeszélték még,
hogy a színészetben
az a jó, ahogy eljutnak a végeredményig, és nem maga
a végeredmény az
igazi
boldogság.
Azt hiszem, ez igaz
az élet minden területére. Ha mindig
csak egy célt hajszolunk, akkor nem
figyelünk a lehetőségeinkre, amik az
élet folyamán elénk
tárulnak, csak a célt
látjuk magunk előtt,
csőlátásunk miatt
pedig nem élvezzük
ki életünk pillanatait.
Érdekes, hogy saját bevallása szerint Alföldi
mint színész teljesen máshogy gondolkodik,
mint Alföldi rendezőként. Színészként bizonytalan, és kétségek gyötrik, míg rendezőként
magabiztosnak kell lennie, mert a színészek rá
vannak utalva.
Dávid Szandra

Magtárlap

Különleges utazás
Fél négykor valami különleges
érzés szállt Pulára, és várakozást
lehetett érezni a levegőben.
Sok papír hirdette a program egyediségét,
de senki sem tudhatta igazán, mire
vállalkozik.
Minden faluban van egy vagy két templom, amikben mint már kiderült, nagyon érdekes programokat rendeznek. Az ember először azt hinné, hogy
a templom nem megfelelő hely egy koncert, kiállítás számára, sokan távolságtartónak vélnek egy
ilyen nem mindennapi környezetben.
A pulai templom előtt nagyon sokan gyülekeztek.
Meglepően sokan. Már a kezdés előtt fél órával
rengetegen tolongtak a templom kertjében,
várva, mikor engedik be őket.
Kisebb problémák
után
elkezdődött ez
az átlagosnak
egyáltalán nem
mondható koncert. Kis csengők
hangját lehetett
hallani, de senki
nem látott még
előadókat. Mindenki kíváncsian forgolódott, majd egyszer csak
nyílt a templomajtó, és bejöttek rajta az énekesek.
Lassan, libasorban vonultak az oltár felé, hosszú,
vörös vagy méregzöld ruhában, deréktájon díszítéssel. A közönségnek tátva maradt a szája.
Se szó, se beszéd, elkezdtek énekelni. Hangjuk

egy pillanat alatt betöltötte a teret, és annyira erősen, tisztán énekeltek egy 18. századi himnuszt,
hogy mindenki elámult. Csodálkozva, fürkészve
figyeltem őket én is, és annak ellenére, hogy nem
vagyok vallásos, nagyon magával ragadott a hangulat.
A harmadik ének után a karmester, Bubnó Tamás
mondott pár szót a kórusról. Megtudhattuk, hogy
többször léptek már fel ebben a templomban, és
hogy nagyon szeretnek itt énekelni, mert jó az
akusztika.
Akinek kezd ismerős lenni az, amiről írok, ne lepődjön meg. A Szent Efrém Férfikar sok helyen fellépett már, többek közt márciusban, a Tavaszi Fesztiválon. Megragadó hangulatuk sok embert megfogott már. Különlegességük abban rejlik, hogy ők
Magyarország egyetlen bizánci zenei együttese.
Legjobban a Hegyi Beszédből származó Boldogságok című ének tetszett, mert ebben sok volt a
szólista, ami az egésznek egyedi hangzásvilágot
adott.
Nagyon sajnálhatja az, aki kihagyta ezt a koncertet. Ilyen érzésvilágot még semmilyen zenében
sem hallottam. Egyben volt evilági és túlvilági. És
a kristálytiszta hangok önmagukban is elbűvölők
voltak.
Dávid Szandra
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No comment
Vannak alkalmak, amikor ha az ember megszakad, akkor sem tud semmi értelmeset kezdeni
a helyzettel.

- Van valami különösebb ok, amiért ezt a sok
kaját sütitek?
- Nincs.

- Vagy ez most az Alföldi Robival kapcsolatos
dolog miatt van?
- Nem.

- Akkor miért???
- Nem tudom… azért, hogy megegyétek…
(Sanda mosoly a sráctól, én is röhögök.)

- De most komolyan… ebből cikket kell
írnom…
- De mondom, hogy csak azért van, hogy
megegyétek…

- Ki itt a főszervező?
- Hát, őt már vagy fél napja nem láttam…
Hát elég már! Kolbász, sült hús, pulyka,
rablóhús, krumpli, bogrács, és nem hajlandó
semmit mondani a konyhatündér…

Gazdag gulyás
Hozzávalók 4 személyre:
• 50 dkg pulykamellfilé
• 1 nagy fej hagyma
• 1 paprika
• 2 paradicsom
• 1 cukkini
• 1 padlizsán
• 2 evőkanál olaj
• 1 mokkáskanál pirospaprika
Előkészítés: A pulykamellet megmossuk, kockákra vágjuk. A hagymát megtisztítjuk, felaprítjuk. A zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk,
kisebb darabokra vágjuk.
Elkészítés: Az olajat felforrósítjuk, megfuttatjuk
a hagymát, hozzáadjuk a húst, és megpirítjuk.
A húst megszórjuk a pirospaprikával, annyi vizet öntünk rá, ami éppen ellepi. Belekeverjük a
paprikát és a paradicsomot, összeforraljuk. Hozzáadjuk a cukkinit, padlizsánt, sóval, borssal
fűszerezzük, és kb. 20 percig főzzük. Bazsalikomlevélkékkel díszítve tálaljuk. Köretként friss
kenyeret vagy párolt rizst kínáljunk.

- Nem akar meggyulladni ez a tűz…

- Ilyen melegben?
- Nem kap levegőt, azért kell legyezni. (Előkap
egy nagy lapos valamit, és kapálózni kezd.)

- Vagy csak nincs alatta elég szén…Egyébként
milyen szerepet töltesz be itt?
- Én vagyok a helyi vendéglátóipari személy…
Kever kettőt-hármat egy fakanállal. A kondér
tartalma valami hagymás, és még kicsi húsdarabok is vannak benne, az illata pompás.
Kezd megsülni a grillen a kolbász is.
Németi Fanni
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Megjegyzés:
Munka: kb. 30 perc
Fogyasztható: kb. 45 perc múlva
Forrás: www.mindmegette.hu
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Papírtégla
„Papírtégla? Az meg mi?” Ha kíváncsi vagy,
Pulán megtudhatod. Én már kipróbáltam.
Hát az úgy néz ki, hogy sok-sok újságpapírt
picike cafatokra szaggatunk, és vízbe áztatjuk.
Tépegetjük, morzsolgatjuk, amíg egy viszonylag sűrű, papírrostokkal teli masszát kapunk.
Miután az alapanyag kész, kezdetét veszi a tégla
alakú, rácsos testbe való betöltés. Figyelni kell,
hogy jól kinyomkodjuk a vizet a kezünkbe vett
adagokból, másképp nem áll össze rendesen.
Szürke az anyag, és trutymós. Igen, erre nincs
jobb és találóbb szó, még akkor sem, ha a Word
pirossal aláhúzza. Nem ért ez semmit…nem értheti, még nem csinált ilyet…
Szóval a massza benne van a formában. Ezek
után jön a díszítés, persze újságból kivágott
képekből.
„Na, akkor szerintem legyen láncfűrész… az
vicces” - szól mosolyogva az illetékes srác.
„De a mosógép is jó… vagy, ha gondolod,
kivághatunk egy porszívót…”
Vigyorogva érvelek a láncfűrész mellett. Kinyírjuk a fotót a reklámújságból, aztán azt is vízbe
merítjük, majd ráhelyezzük a felhalmozott trutymó tetejére.
„Add csak ide!” - szól a srác, és már ki is kapja a
kezemből a fémszerkezetet. Csavarja erre, arra,
aztán ránehezedik, majd présel, mintha csak
valami szőlőről lenne szó.

„Hát, ez így néz ki, kérlek!” - és kezembe nyom
egy valódi tégla méretű papírtömböt, amiből
olyan magabiztossággal kacsint ki a láncfűrész,
mintha büszke lenne, hogy ő túlélte…
Az alkotás minden bizonnyal két nap alatt
szárad ki teljesen, és áll össze tömör tömbbé.
„Látod, te is tudsz újrahasznosítani…”
Igen…és mit kezdjek egy papírtéglával? Jó
móka meg minden, de…

„Ez a dolog inkább jelképes. Igyekszünk ráébreszteni az embereket a természetvédelem
fontosságára. Aláírásokat is gyűjtünk, hogy
vonják meg az atomerőművek anyagi támogatását.”
Olyan jó érzéssel töltött el a lelkesedésük és
az elképzeléseik, hogy aláírtam. Név, lakcím,
személyi szám stb.
Nincs jobb befejezés: sok sikert, Papírvarázskert!

Németi Fanni
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Éjjeli kabaré
A délutáni, esti csapadékos időjárás miatt
egyórás késéssel kezdték játszani a pulai Faluházban Slawomir Mrožek Mulatság című
darabját. Az éjféli kezdés ellenére megtelt
a helyiség, hatalmas volt az érdeklődés és a
siker is, a közönség szinte egész végig hahotázott és a hasát fogta.

Megérte várakoznia a lelkes nézőknek, hiszen
egy remek előadást láthattak a Bárka Színház
előadásában, Mrožek Bérczes László által feldolgozott darabját nagyon magas színvonalon
adták elő. A darab lényege, hogy három falusi
legény valahogy betör a falusi kultúrházba, azt
hiszik, valakik vannak ott és mulatnak, csak őket
épp nem engedik be.
Bérczes László mondott néhány szót a darabról és a társulatról.
„Mrožek Mulatság című darabjának Bárka
Színház-béli előadása, 1999 februárjában született meg, már ötödik éve, hogy itt vagyunk
Pulán, talán kilenc-tizedik alkalommal. Mindenféle tereket kitaláltunk ehhez, a Bárka régi épületében, új épületében és különböző tájelőadásokon, de amikor öt évvel ezelőtt ideérkeztünk,
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és megláttuk ezt a kicsike kultúrházat, akkor
kellett látnunk: ez az a tér, ez az a hely, ahová

Mrožek ezt a darabot megírta. Tehát ez a leghitelesebb hely, ahol ez játszható. Rögtön 99-ben
volt Stúdiószínházi Fesztivál, azon a fesztiválon
nyertünk. Aztán Mucsi Zoli a Vidor Fesztiválon
nyerte a legjobb férfialakítást tavaly, talán Lengyelországban, és az is tavaly volt, hogy egy
fesztiválon a legjobb előadás díját kaptuk meg.
Szikszai Rémusz, az egyik legény, ő tavaly vagy
tavalyelőtt a Bárkán a közönségszavazás alapján a legjobb alakítás díjat kapta. Nem hiszem,
hogy olyan sokan leszünk, mint szoktunk, de
biztos, hogy többen leszünk, mint ahányan
beférnénk. Normálisan kb. 80-an férnének be,
130-an be fognak furakodni valahogy. Kétszáz
lakosra egy ilyen pici kultúrház jut, ők itt várják
a világ csodáját, hogy itt történjen meg velük a
MULATSÁG, ami bármi lehet, attól függ, ki mire
vár. Ők azt remélik, hogy pont ma este ez meg
fog történni.”
Nem tudom, kivel történt meg, de biztosan
nagyon jól szórakozott a kitartó közönség.

Körtvélyes Zsolt
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Pulai kavalkád

A mai naphoz foghatót még sosem éltem át,
egyszerűen ezen a délutánon odafent úgy
gondolták, nekem nem jöhet össze semmi.
Legalábbis ami a programokat illeti, szinte
minden olyan esemény, amelyen nekem ott
kellett volna lennem, elmaradt vagy éppen
már befejeződött.
Körülbelül délután fél kettő körül indultam el két
társammal, hogy részt vegyek a Pulán megrendezett völgyprogramokon. Már az utazással is
gondjaink adódtak, hozzávetőlegesen fél órán
keresztül stoppoltunk, mire egy autó volt olyan
kedves, és megállt, hogy elvigyen minket úti

célunkhoz. Első állomásunk a Varázshajó címet
viselő program lett volna, mely – mint kiderült
– már fél kettőkor véget ért, így kénytelen-kelletlen más rendezvényt választottam. Úgy döntöttem, a papírtégla- és papírszobor-készítésről

készítek néhány fotót. Munka közben beszélgettem a program szervezőivel, akik atomenergiafelhasználás és a Veszprém-Sopron vasútvonal
megszüntetése ellen gyűjtöttek aláírásokat.
Ezt követően a Bárkalakomára látogattunk el,

ez tulajdonképpen az Alföldi Róberttel való beszélgetéssel volt egybekötve, itt fotóztam a színész-rendező urat, a közönséget, ők nagyon jól
szórakoztak Róbert poénjain és Bérczes László
néhány frappáns megnyilvánulásán. A beszélgetés végeztével kezdődött meg a lakoma, a menü
lecsót tartalmazott.
A következő feladatom az lett volna, hogy
Marozsán Erika színész-énekesnővel készítsek
interjút, ez sajnos nem jött össze, mivel a műsor
megváltozott, helyette a Duende együttes lépett fel. A koncert egyórás késéssel kezdődött,
ugyanis eleredt az eső, s meg kellett várni, amíg
normalizálódik az időjárás. Ha nem is verőfényes
napsütésben, de kellemesen hűvös időben élvezhették a jazz kedvelői a zenészek előadását.
Nem mondhatni, hogy a színvonal eget rengetően magas lett volna, de szerencsére hallhattunk
nagyon jó nótákat is.
A mai napom megkoronázásaként megtudtam, hogy Jónás Tamást sem fogom meginterjúvolni, mivel az ő fellépése is elmaradt.
Eléggé ki voltam akadva, de a mai napnál már
csak jobb lehet – nagyon remélem.

Körtvélyes Zsolt
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