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Cimborák

Mindenkinek mond az a név valamit,
hogy Cimborák. Ugye, ugye! Már egészen
elfeledtük, de azért már rémlik valami? Igaz,
nekem csak halvány emlékeim vannak róla,
mert még egészen kicsi voltam, mikor ment
az a műsor.

Na, róluk van most szó. Idén 33 évesek, és ennek alkalmából felléptek itt a Művészetek Völgyében, Kapolcson, az Evangélikus kertben.
Már előtte is ott voltam a helyszínen, kissrácokat fotóztam homokozás, festegetés és fogócskázás közben. Nagyon aranyosak voltak, még
én is leültem a homokozó mellé labdázni velük.
Igaz, először egy jó fotó kedvéért játszottam
a kicsikkel, de aztán már jól éreztem magam,
annyira jó volt, amikor rámvigyorogtak a kis
pelenkások, mikor eldobták a labdát. Aztán sajnos ott kellett hagynom őket, mert úgy láttam,
hogy kezdődik a program. Persze még csak készülődtek. Mire elkezdődött, már az újdonsült
kis haverjaim is ott ültek az első sorban.



A jól ismert dallal kezdték. Már azt is egészen elfelejtettem, de ahogy felcsendült, egyből elkezdtem dúdolni (persze csak magamban).: cim-cimcimborák... De ez inkább csak a szülőknek volt ismerős, mert a kissrácok még csak pajzán gondolatok voltak, mikor ez ment. Ennek ellenére nagyon
élvezték. De miért is ne tettek volna így, hisz még
engem is ott tartottak a dalaikkal, a műsorukkal.
Korhecz Imola, Jaskó Bálint, Fehér Dániel és Vaszkó
Bence egyszerűen elkápráztatták a közönséget. A
gyerekek élvezték, mert Imola sokszor lement közéjük és bevonta őket a műsorba. Például, mikor
egy szélről szóló nótát daloltak, akkor egy szalaggal ment le és azt pörgette, majd odaadta a gyerekeknek is. Amikor pedig a Bóbita csendült fel,
akkor összeszedte maga mögé a kicsiket, és körbe-körbe mentek. A szülők pedig azért élvezték,
mert így legalább nosztalgiáztak egy kicsit.
Na, egyszóval jó volt a műsor. Alig bírtam elszakadni onnan, de muszáj volt, mert várt egy másik program. Egész nap ott éreztem a legjobban
magamat. Lehet, hogy már kicsit sok a „mennyire
nagyon jó volt”-ból, de akkor is tetszett. A három
srác szépen énekelt, Imolát pedig nagyon kellemes volt hallgatni.
Erdős ANita
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„Éljük második
gyerekkorunkat-kert”
Zsibongás segített megtalálni a helyszínt.
Csak annyit tudtam, hogy a Kastélynál van
valahol. Hát ott volt mellette, egy eldugott
kertecskében.
Két asztal volt, melyhez két-két pad tartozott.
Rajtuk gyerekek és szülők egyaránt ültek és
munkálkodtak. A játszóház témája a titokzatos
középkor volt. Koronákat, kardokat, pajzsokat,
lovagi bábukat és mécsestartókat készítettek a
gyerekek, bár olykor inkább a szülők. Segítettek
körberajzolni a figurát, aztán kivágták, majd
apuka megrajzolta a lovag arcát (ami kissé
mókásra sikeredett), a kisfiú kitalálta, hogy milyen
ruhát, felszerelést akar a bábujának, meg hogy
milyen színű legyen, de megrajzolni és kivágni
már megint csak anyukája segített. Végül a

ragasztásba egy kicsit belekóstolt a kissrác. Tehát
lényegében anyuka készítette el a babát, és csak
egy kicsit segítettek a család férfi tagjai. Vehetjük
úgy is, hogy nem gyerekjátszóház, hanem
„Anyukák szórakoztató központja”, vagy „Éljük

második gyerekkorunkat-kert”. Ami még szintén
furcsa volt, az az, hogy a kislányok katonákat
színeztek és rajzoltak, a kisfiúk pedig gyöngyöt
fűztek. Nem megszokott dolog, de aranyos volt.
Egész ügyes volt, pedig a fiúknak általában nincs
érzékük hozzá, persze nem akarom lehúzni itt a
férfinem tagjait, de ez így van.
A szokásos harc a szülőkkel sem maradt
el. Anyuka „Most már menjünk, kisfiam!”
„Nem akarok! Maradni akarok!” – sipítozott a
kisgyerek. Hát igen, a balhé nehéz dolgok ezek.
De általában ebben a harcban mindig a szülők
győzedelmeskednek. De azt is hozzá kell tennem,
hogy nem értem, miért akart annyira maradni a
kissrác. Nem volt jó, legalábbis nekem nem tetszett
annyira a program. Nagyon el volt dugva egy kis
helyre, kevesen voltak, és nem történt semmi
különös. Leültek a gyerekek, a szülők játszottak
helyettük és ennyi. Aztán lehet, hogy csak az volt a
baj, hogy én nem álltam be koronát készíteni.
Erdős ANita
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MELINDA
CSODAPATIKÁJA
Kapolcson, a katolikus templom kertjében nem
megszokott az ilyen viselkedés, így a Völgy alatt,
ami mondjuk bizonyos szinten érthető, de képzeld el: bemész, gyönyörű zöld fű és fák fogadnak,
egy korrekt kis templom és egy temető. Ez így
rendben is van, de még csak most jön az izgalmas
rész, várjál! Tehát bemész, és látod, amint tömegek
fekszenek a fűben, de nem ám szerzetesek, lelkészek és papok, hanem cigizgető, olvasgató emberek. Lányok fonogatják egymás haját, nem pedig
apácák. Alternatív emberek másznak elő a templom mögött felvert sátraikból, nem pedig zombik
sírjaikból. Mindeközben a templomból áriázás, és
Beethoven ötödik szimfóniájának orgonán játszott, dallamai teszik a kontrasztot még élesebbé.
De mi vonzza ide az embereket? Hát fordulj a
bejárati kapu után jobbra, ahol kő- és mandalafestés, egy úgynevezett Mutatványos sátor, egy
„Fogadó” és Melinda csodapatikája tárulkozik
eléd. Vagy jobbra akarsz fordulni? Hát… jobbra
nem fordultam, így
te se tedd! Na jó,
csak vicceltem. Úgy
értem, tényleg nem
fordultam jobbra,
de te nyugodtan
megteheted, mert
tudom, hogy ott
sem a zombik graszszálnak fel és alá,
hanem arra van a Remete-lak, a Katonai tábor
és a Kastélyképtár. Ám mindezek már kevésbé
furcsák egy művészeti fesztivál alatt, ezek a helyszínek, foglalkozások a szegedi Katolikus Ifjúsági
Alapítvány és a Tranzit Szupervíziós, Fókusz- és
Spirituális Felnőttképző Központ által szerepelnek Kapolcson.



De a szokatlan látvány kevésbé döbbentett
meg, sokkal inkább tetszett. Ki is szemeltem a
csodapatikát, és odaléptem Melindához. Elbeszélgettünk, és kiderült, hogy Melinda egy valódi
szerzetes, mindamellett, hogy nagyon kedves és
még annál is kreatívabb. Az ő ötlete például a Mutatványos sátor, vagy épp a csodapatika.
Melinda csodapatikája igazán kicsi, ám annál
hatalmasabb erővel bír. Oda nemcsak úgy besétál
az ember, hanem mielőtt gyógyírt kérnél panaszaidra, el kell készítened a gyógyszeres dobozodat. Olyan színűt készítesz, amilyet csak akarsz,
ám rá kell írnod a kívánt gyógyszerek nemes
nevét, mint például: pénzsóvárság, makacsság,
kapzsiság, rosszindulat, tohonyaság, irigység, haragtartás. Az ilyen negatív tulajdonsággal ellátott
fiolákban többnyire valami barna színű mag volt,
mint például lencse vagy keménymogyoró. Az
ilyesfajta gyógyszerek ellenszérumokként funkcionálnak. Ám vannak sima szérumok, mint önbizalom, nagylelkűség, bátorság, amik a laikusok
számára cukorkának tűnhetnek. A patika kincseit
nem csak egyszerűen beveszed egy pohár vízzel
vagy anélkül, csak akkor hat, ha tényleg, őszintén
vágysz a hatására.
Nem csak a patika az ilyen kreatív és rendkívüli
helyszíne a kertnek, ám a többi kifejtésére nincs
időnk: nekem mennem kell aludni, neked meg felkutatni a többi érdekességet Melinda környékén.

Nagy Rozália
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A Völgyben számtalan gyerekprogramot rendeznek, melyek egy jó részén
már meg is jelentem. Vasárnap a kapolcsi Cimbora Labirintus és Gyermek
Bt.-t néztem meg.
Az ilyen „völgyi gyerekprogramokon” mindig
meglepődöm újra és újra, milyen aranyosak
és energikusak is a gyerekek. Általános jelenség az ilyen rendezvényeken, hogy van egy
szőke hajú, rózsaszín ruhás kislány, és mindig
vannak morcos képű barna kisfiúk is.
Mire én odaértem, már semmilyen kötött
program nem volt, a gyerekek úgy, és olyan
sebességgel
rohangálhattak
és
dobálhatták egymást labdával, ahogyan csak akarták.
De voltak bőven
interaktív programokra utaló jelek,
mint például műanyag várépítés és
a háromdimenziós
puzzle. Ám a díszletek és a játékok
nagy része görög
mintában pompázott, aminek az oka számomra még most sem ismert. De mindenesetre jópofának tűnt, még a zene is görög
volt! A kapuban egy fagyiskocsi ácsorgott,
mely mögött állt egy ház. A ház falára papírlapokat ragasztottak, hogy a kiskölykök
kiélhessék freskókészítő vágyaikat. A fákról
hangulatos fényképek lógtak, melyek a korábbi összejövetelekről készültek. Voltak még
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olyan vászonképek, melyek görög isteneket,
vagy királykisasszonyt és sárkányokat ábrázoltak, a fejüknél egy kisgyerekfejnyi lyukkal,
ám a kreatív mini energiabombák csak néhanéha használták ezeket rendeltetésszerűen,
inkább labdákkal bombázták egymást, a
vásznat választófalnak tekintve.
Zárásként a rendezvény vezetője és egy
csapat kicsi mondókákat mondott és énekelt is, amiből mindenki sokat tanulhatott:
hat-hét éves gyerekek arra az ötletre, hogy
énekeljék el a „Hull a szilva a fáról, most jöttem a tanyáról” kezdetű dalt, ezt dalolászták a
mikrofonba: „Hull a macska a fáról, megdöglött a whiskastól”, illetve, hogy: „Hull a fogam
a számból, most jöttem a kocsmából”, amivel
sikerült végképp feldobni a búcsút.

Nagy Rozália
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Falumalom-molnárház
A Falumalom-molnárház érdekes látványosságokat tartalmaz. Az idegenvezető a falu
alpolgármestere, Szokoliné Szabó Éva. Az
épület nem mindennapi története, a régi
élet érdekessége, a molnárok munkája leköti a hallgatóságot.
A programokat megkapva kiderült, hogy végig
Kapolcson töltjük az időt. Pláne az a tény, hogy
múzeumokba megyünk, végképp könnyített a
terhen. Legelőször a Falumalomba mentünk.
Kis keresgélés, kérdezősködés után meg is találtuk a bejáratot. Egy kedves néniről, Szabóné
Szokoli Éváról kiderült, hogy Kapolcs alpolgármestere, és ő vezetett körbe minket az öreg
malomházban. Az épületet Szaller Imre csinálta

1825-ben. A 16. században még hat malom volt
Kapolcson, de mára csak ez az egy maradt. Ez
egy felülcsapott fogaskerekű malom. Lényegében annyit tesz a felülcsapott szó, hogy a víz
fentről folyik a malomkerékre. A malomkereket



jó minőségű fából kellett építeni, hogy kibírja a víz pusztító hatását. Az épület egy nyitott
mederben épült, és mikor a folyó elöntötte a
medret, a helyi
gyerekek itt fürödtek, csónakáztak. A folyómedret ökrökkel
szántották fel,
és oda ültették a
gabonamagvakat. Az árvíz idején összeért a
két patak. A malom tulajdonosának vízjogot
kellett vennie az
uraságtól. Szaller Imre halála után, az ’50-es évek végén, nem
volt örökös, aki újra üzembe helyezte volna a
malmot. Emiatt az egyik rokonukra hagyták az
örökséget. A közlekedés ekkor még lovakkal
zajlott. A molnárlegénynek tisztában kellett
lennie az áruk árával, ezért gyakran lejárt a piacra. Mikor a szolgák vihették a molnárlegény
társaságában a céhlámpást, az megtisztelő
dolog volt akkoriban. Néha a zsiványok betelepedtek a malomházba. A molnár rejtegette
őket a csendőrök elől, és az őröknek tilos volt
bemenniük a malomba, bizonyos okok miatt. A
malom belsejében, a gerendákon, régi feliratok
is láthatóak. Különböző gabonafélék felirata
tekinthető meg. Egy kis áramfejlesztő generátor, mellesleg egyenáramú, látható a sarokban
is, ami a fényt biztosította a dolgozók számára.
Nagy János újította fel az épületet.

Purwánto Enrico Sebastian
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Kovácsmûhely Múzeum
A XVIII. századi lakóház és kovácsműhely a
Völgy-napok alatt kovácsolás, lópatkolás
helyszíne. Különböző fegyverzetek állnak a
műhelyben. A kisgyerekek érdeklődve nézik,
hogyan hajlítják a nehézfémet.
A kovácsműhely egy olyan épület, ahova a gyerekek szívesen mennek, mert nekik új ez a régi technológia, amivel megmunkálják a vasat.

A műhely 1798-ban épült. Az ’50-es évekig
itt élt és dolgozott a mester. Az épület a kovács
halála után összedőlt és a felismerhetetlenségig
megsemmisült. A Völgy-napok alkalmából újították fel a létesítményt. A műhely csak tíz napig
lesz nyitva, ezért jó, ha sietnek a látogatók. Tarsoly
László egy helyi kovácsmester. Már harmincöt éve
dolgozik kovácsmesterként. Sok érdekes dolgot
mondott el erről a régi mesterségről. A vasat ezer
Celsius-fokos hőben hevítik, és miután kiveszik a

tűzből, gyurmaként hajlítgatják. Akkoriban még
nem volt lámpa, és csak napfénynél dolgozott a
kovács. Nyáron akár este kilencig, de télen csak
ötig munkálhatta a vasat, mivel csak addig sütött
be a szűk ablakon a nap. A műhelynek nagy sikere
van. Sok érdeklődő látogat ide. A nagycsaládosok
számítsanak arra, hogy gyermeküket nem fogják
tudni kirángatni a helyiségből annyira érdeklődnek a fiatalok e mesterség iránt. Megpróbálhatják
kinyitni az ördöglakatot. A próbálkozások kisebbnagyobb sikerrel folynak. Az idősebb látogatók
nosztalgiából jönnek a múzeumba, felidézni a
régi emlékeket. Kapolcson ezenkívül még két műhely üzemel. Főleg ló patkolásával foglalkoznak. A
munkát csak a mester végezte.
Különböző szerszámok helyezkedtek el egy kis
széken. Úgymint patareszelő, patavágó, patafaragó kés. A patkolást kint végezték el. Manapság
Svédországból hozatják a patkószöget, mert itt
Magyarországon csak akkor tudnának jó minőségű szöget készíteni, ha„beolvasztják a régi Zsigulik
kasztniját.” A Múzeumban római, kétkezes kardot
is kiállítottak. Megtekinthető egy Kinizsikorabeli bárd. Az indián filmekben
látott tomahawkot a műhelyben három óra alatt
készíti el a kovácsmester.

Purwánto Enrico
Sebastian
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Szecessziós épületfotók
Hack Róbert, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal fotóműtermének vezetője
sok éve űzi magas színvonalon az építészeti fotózást. A budapesti szeceszsziós épületek dokumentálását néhány évvel ezelőtt egy, az európai szecessziós városokat bemutató nemzetközi együttműködés
okán kezdte. Ennek a gyümölcsét láthatjuk
a kapolcsi Kuthy-kastély épületében.
Hack Róbert lételeme az épületfotózás, ismeri
az épületek lelkét. Gyakran hívja fel a figyelmet egyes épületek nem elegendően ismert
részeire. Szívesen használja ki az árnyékok által keltett misztikus megjelenést.
A fotók témája általában maga az épület.
Ezenkívül még szívesen készít különböző városképeket, falszöveteket, illetve, mint ahogy

a megnyitón is mondták, műszaki hibákat. A
fotós az épületek imádata miatt is szívesen
foglalkozik az örökségvédelemmel. Különösen nagy gondot fordít
az épületeken megjelenő különböző stílusirányzatok elválasztására, erre hozták fel
példának a budapesti
Szív utca 7. szám alatt
található épületet.
Külön fontos megemlíteni, hogy örömmel
jeleníti meg képein akár a napfény beesését is, az Elefántos ház különböző ablakain.
Gondoljunk csak bele, mekkora többletet
adhat egy jó beesési szögből érkező fénysugár, ami véletlenül megcsillan egy mesés szobron. Az összhatás páratlan élményt nyújthat
szakembernek vagy laikusnak egyaránt. A
megnyitón pontosan így mondták el: „Ebből a
dokumentáláson iskolázott, értő látásmódból
adódik, hogy ezek az erőteljes, sok hangulati
energiával bíró felvételek mégsem hangulatfotók, hanem egy stílus jellemzőinek lírai megfogalmazása.”
Nem számít az, hogy a fotózandó épület mennyire „egyszerű” felépítésű. Mindig
megpróbálja felhívni a figyelmet arra, hogy a
könnyebb technikával készített motívumok is
mennyire káprázatosak tudnak lenni a megfelelő szögből.
Ezek a felvételek megannyi szónál kifejezőbben érvelnek a részletekben rejlő értékek
mellett.

Balog Dávid
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Tündérkert
A Manóműhely Udvara kuriózumnak számít
a Völgyben. Az udvaron található összes
kiállító családtag. Nem elhanyagolható az
sem, hogy direkt a rendezvényre alakítottak ki egy tavat, amelyben egy szép dísz is
ékeskedik.

Bubutimár Éva immár 15 éve foglalkozik kerámiával. Szülei is nagy művészek hírében álltak,
így az alkotói vérvonal tovább fog folytatódni.
Gyermekkorában is érdekelte már a megmunkálható anyag.
A kiállítással egybekötött vásár nagy érdekessége az, hogy a kiállítók rokoni viszonyban
vannak egymással. Mikor ezt először meghallottam Évától, igazán meglepődtem.
Nekem ez teljesen új
volt, nem hallottam
még ilyen párosításról. Nem volt két egyforma művészettel
foglakozó ember az
udvarban.
Nagyon szívesen
dolgoznak együtt a
különböző művészeti ággal foglalkozók.
A kiállításon nem
is egy, közös technikával készített alkotás volt megfigyelhető.
A legérdekesebb a Tündérfa volt. Ez egy haldokló fa, de visszametszették, és felraktak rá
kerámiákba ragasztott üveggolyókat, amelyhez olyan ragasztót használtak, ami viszonylag
alacsony hőfokon már elenged. Ha valaki felvesz egy gömböt, ami kiesett, az lesz az ő saját
tündérfatermése, ami szerencsét hoz.
Éva nagyon kedvelte a csodavilágot, fantá-

ziájának szüleményeit próbálta mindig megalkotni. Így jöttek a manók is, amik mára szinte
a fő profiljai lettek művészetének. A legújabb
meseországi alkotásai a vízilányok, amiket bele
is helyezett a kiállításra készített tóba.
A tó körül manók és különböző kerámialények és -formák voltak. A víz egy részén apró
vízimalom volt elhelyezve, ami egy kis fakalapácsot mozgatott. Mindez nagy sikert aratott
a nézők körében. A legtöbb ember természetesen a tó környékén sétált, élvezve az arról lágyan fújó szellőt.
A rendezvénynek különleges többletet adott
a szabadon kószáló kutyák látványa. Kifejezetten szabadnak éreztem magam az állatok
közelsége miatt, amit máshol a völgyben még
nem éreztem.

Balog Dávid
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Éghajlat
politika
Mi is valójában a legfontosabb a
világon? Ez a kérdés ma mindenki
fejében megfordult itt Kapolcson
a Zöld-udvarban. Négy órai
kezdettel lehetett megtekinteni egy
érdekes kis filmet, mely az éghajlat
politikáról szólt.
Ez a szóösszetétel sokak számára nem tisztázott. Én konkrétan azt se tudtam, hogy mi
ez… Ma találkoztam az egész programmal
először, és igazán meglepett. Nem tudtam,
hogy szinte minden, amit teszek, ártalmas
élőhelyünk számára.
A film voltaképpen egy olyan politikai
szervezet munkásságáról szólt, akik nap,
mint nap megküzdenek az emberekkel és
próbálják megmutatni mindenkinek, hogy
mit is tesz. Bemutatták, hogy miként végzik
a munkájukat, és hogy sokak számára ez
fel sem tűnik. Nekem, és szerintem a velem
egykorú nézőknek a szakszavak ismeretének hiánya miatt az egészből annyi jött le,
„hogy úristen”. Egyszerűen sokkolt mindenkit, hogy nap, mint nap mennyi olyan dolgot
teszünk, amivel ártunk a világnak. Például
az autók, avagy a dohányzás és a sok olyan
mű étel-ital vétele, melynek csomagolása a
természet számára nem lebontható. Szomorú volt, hogy szinte minden mozdulatunk
káros. A leghihetetlenebb dolog számomra,
hogy ez a szervezet már több mint húsz éve
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létezik az EU-ban, és Magyarországon még
csak most kezd elterjedni. Mutattak képeket
az elmaradottabb országokról, ahol szintén
tökéletesen tükröződött a környezetszennyezés problémája. Az autók általi széndioxid kibocsátás évről évre megduplázódik,
nem is beszélve a különböző gyárakról ne
is beszéljünk. Rohamosan csökken az esőerdők száma, és ezzel a föld oxigénháztartása
is szorult helyzetbe kerül. Fura, hogy ez ellen
a helyzet ellen emberek százainak harcolnia
kell, nem pedig önmagától jövő dolog.
Mindenki számára érezhető az időjárás
mostani szeszélyessége. Ki ne vette volna
észre, hogy a tél belecsúszik a tavaszba, illetve nyáron sivatagi forróság tombol hazánkban. A vetítés során megmagyarázták,
hogy milyen kis apró dolgokból tevődik
össze. A filmben szürreális helyszíneket mutattak be. A kedvenc részem az északi sark
bemutatása volt.
A globális felmelegedésről szinte már
mindenki hallott, de így szemléltetve iszonyú volt. Nem hittem volna, hogy ez ekkora probléma, mint ahogy a nézők többsége
sem. Egyszerűen nem értem, hogy miért
van szükség erre a szervezetre. Azt hiszem
a legjobb lenne, ha ezt a filmet minden ember a saját szemével látná, és elgondolkozna azon, hogy mit is tesz!
Fandohan Mira

Magtárlap

Örökség mely nem építhető
újjá. A múltból maradt és a
jelen lerombolja. Senki sem
törődik velük, pedig az értékük felbecsülhetetlen.

Kincs, ami
lassan nincs!
Húsz-harminc éve még menedékhelynek számítottak, az emberek támaszai voltak. Mára pedig
már csak romok. Ez nem más, mint az elfeledett
templomok sokasága.
Attól még, hogy nincs ráírva a nevünk, nem
kell rögtön semmibe venni a kilétüket! A leghátrányosabb helyzetben a határokon húzódó
templomok vannak. Ezeknél az országok nem
tudják eldönteni, hogy kihez tartozik, és ennek
köszönhetően mindenki a másikra mutat.
Szerencsére akad egy magyar önkéntes csapat, akik magukra vállalták ezt a szerepet, és ellátogatnak minden templomba, amely kimarad
a „törődésből”.
Ma az örökség völgyében bemutatták azt a filmet, melyet ők készítettek, méghozzá ezekről az

épületekről. Láthattuk őket régi lerobbant, és a
mostani felújított állapotukban. Mivel a pénzük
nem engedi, így csak a legfontosabb műveleteket képesek végrehajtani.
Meglepetésemre az érdeklődők nagy százaléka negyven év feletti volt, ami szintén elgondolkoztató. A mai fiatalságot sajnálatos módon abszolút nem hatja meg ez a téma, pedig számos
esetben ők teszik tönkre ezeket a mesterműveket az idétlen falfirkáikkal.
A fim után Káldi Gyula építész szemléltette,
hogy mennyi munka és idő van esetenként egy
ilyen alkotásban. Ő, mivel szakmabeli, gyorsan
átlátja a helyzetet. Hihetetlen, de elmondásai
alapján az ilyen templomok felhúzása még a mai
technikával is megizzasztaná a munkásokat, és
arra is van esély, hogy nem találnánk olyan művészt, aki az akkori kornak megfelelő és hasonló
minőségű freskóval látná el templomunkat. Fura,
de mikor megnézünk egy ilyen templomot, nem
az jut eszünkbe, hogy hány ember szenvedett,
mire felépült, hanem inkább a hibáit vesszük
észre. Senki sem értékeli őket, és senki sem foglakozik velük de mégis, ha nem lennének, egy
igen fontos értéket veszítenénk el.
Fandohan Mira
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Kapolcs

Eli Degibri Quartet
– Jazz egyenesen
Izraelből
Július 30-án, vasárnap, a Malompart Fesztiválközpont Jazz színpadán játszott az izraeli Eli Degibri
Quartet.
Ez volt az első igazi jazzkoncertem. Már jóval a
koncert előtt leültem a nézőtér első sorába, és
figyeltem az embereket. Kíváncsi voltam, kiknek
szól ez a zene. Pontosabban ki elég kifinomult a
jazzhez. Mert szerintem elég nagy zenei érzék
kell még a hallgatásához is.
Aztán gyűltek az emberek. Voltak egészen fiatalok is, akik élvezték a zenét, de igazi hozzáértő
kinézetű felnőttek is. Jó volt látni, ahogy átérezték a zenét, mert ez volt a nagybetűs Zene. (Számukra legalábbis biztosan.)
Lassan rám is, mint laikusra, átragadt a zenészek lelkesedése, mert nem csupán jöttek, játszottak, majd elmentek, hanem valóban jelen
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voltak. A számok közti átkötőik is személyesek
és aranyosak voltak, mivel héber anyanyelvvel
nehéz lehet az angol.
Szerencsém volt, mert egy jazzhez értő barátommal mentem, és elmagyarázta nekem, mit
is hallok. A végén már én is felismertem, mikor
improvizálnak a művészek, és a mai napig nem
tudom felfogni, hogy lehet annyit tanulni, hogy
a zenész ennyire bízzon, bízhasson magában. Sikerült elkapnom egy-egy pillantást a színpadról,
ahogy egymásra néztek és így kommunikáltak.
Általában ezek elismerőek voltak egy-egy jó szóló után, vagy épp így jeleztek,hogy bekapcsolódhat mondjuk a nagybőgő.
A jazzről az improvizáció mellett leginkább
a hangszerekkel teli színpad jut eszembe. Volt
zongora, nagybőgő, szaxofon, dob. Ez így magában nem tűnik túl gazdag hangzásvilágnak, de
valamiért az volt. A lelkesedés, ez tehette azzá.
Visszatérve magára a jazzre: Spongyabob szerint csak a felnőttek hallgatnak jazzt. És igaza
lehet. Nagyon várom már, hogy elérkezzem életem abba a stádiumába, hogy jazzt hallgassak,
örömmel.
Tamás Anna

Magtárlap

Bácskai Júlia
Pszichoszínháza
Július 30-án mutatta be a kapolcsi Malompart vendéglőben Bácskai Júlia és
Pszichoszínháza az „Azért, mert a férjedet kenyérre lehet kenni, nem kell folyton vajnak nézned!” című előadását.
Vegyünk egy csipetnyi pszichoterápiát, keverjük
össze egy kis színházzal, tegyünk bele sok humort
és improvizációt, s mindezt tálaljuk két profi színésszel és kész is van a pszichoszínház.
Mikor megérkeztem, már bent ült a közönség
a kis szabadtéri színház padjain, lelátóin és minden ülésre alkalmas dolgán, így gondoltam, megállok egy pillanatra a színpad szélén. De amint
ez eszembe jutott, meg is szólalt Bácskai Júlia a
színpadról, hogy aki most érkezett, nyugodtan üljön le. De nem lepődött meg
senki, hiszen ez egy olyan
originális színházi műfaj, ahol
hozzászólnak a közönséghez.
Talán épp ez adta meg azt a
közvetlen és jóleső érzést,
ami a műsor másfél óráját jellemezte.
A történet adott és hétköznapinak tűnő volt. Van
egy házaspár, akiket a válás
fenyeget, ha nem oldják meg
a problémájukat. Ezért a férj
felkeres egy pszichológust,
hogy segítsen. Ám a probléma maga első hallásra furcsa
talán, ugyanis a nő birtokolja
a férjét, ugráltatja, tárgyként
(le)kezeli. Emellett az egész
kapcsolat már rég ki volt hűlve, el volt fáradva, haldokolt.

Több részre bontható a darab. A kezdő jelenetben a kétségbeesett férj (Bezerédi Zoltán) beszélget a pszichológussal (Bácskai Júliával) a gondjairól. Aztán megismerhettük a férfi hétköznapjait,
amint a feleségével (Lang Györgyi) csipkelődik. A
következő részből megtudhattuk, hogy hogyan
is ismerkedtek meg, és akkor mennyire más volt
a viszonyuk. A nő még felnézett a férfira, és talán
sokkal természetesebb volt az egymáshoz való
hozzáállásuk. Végül időben újra visszakanyarodunk a történet kezdetéhez. A család közben öttagú lett. Talán ez az egyetlen összetartó elem egy
ilyen kapcsolatban. Megjelent a féltékenység, a
nő mértéktelen uralkodása a férje felett. A darab-

ban végig visszatérő – néhol poénos - elem volt a
vaj. A feleség általában vajat kenegetett a kenyérre, majd a férjével szolgáltatta fel a közönségnek,
szimbolizálva a férfi kenyérre kenhetőségét.
Majd Bácskai Júlia a közönség közé lépett és a
darab pszichológiájával kapcsolatos kérdéseket
tett fel. Többen hozzászóltak a témához, volt, aki
szerint mindkét fél halálosan depressziós. Erről
nem volt szó, sajnos az emberek hajlamosak mindent depressziónak diagnosztizálni.
A vélemények ez esetben nem oszlottak meg
túlságosan. A legtöbb ember szerint az, hogy a
pszichológustól várja a megoldást, jót jelent, hisz
meg szeretné oldani ezt a problémát. De azért le
kéne ülni vele egy korsó sör mellé és megértetni
vele, hogy a papucsférjeskedés nem egy tartható
állapot.
Tamás Anna
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Vigántpetend
Újrahasznosítók
Ezer-jó-fű játszóház. Félreértés ne essék, a
szervezők programjukban nem szándékoztak különböző drogokkal foglalkozni. Az
ötletes cím mindössze a foglalkozás természeten alapuló gyökereire hagy következtetni. A vigántpetendi Zöld udvarba egy
késő délutáni percben érkezek, mikor a nap
utolsó erős sugarait döfi belénk. De a völgy
látogatói ilyenkor is aktívan kihasználják az
eléjük táruló lehetőségeket.
Kicsit félek, mikor belépek egy épületbe, mivel a játszóház három órás időtartamából kettő már elrepült. De aggodalomra semmi ok, a
félhomályba burkolózó teremben verejtéktől
csillogó homlokú szorgos emberek ülnek zöld
iskolapadok mögött. Mindnyájan - koncentráló

képességüket teljességében bevetve - dolgoznak, apróságokat munkálva ujjbegyeik közt. Az
apróságok közt felfedezhetünk különböző szerves anyagokat, például parafa dugót, száraz növényeket. A tág, dudorodó pupillák, és a végtelen összpontosítás együttesét mindenki néma,
szorító csönddel párosítaná, de a kis helyiség-
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ben mégis halk, duruzsoló hullámok fogadnak.
A különböző dőlésszögben álló székeken
szintén a legkülönbözőbb emberek ülnek. Az
éretlen kislányoktól kezdve az idősödő férfiig,
de mindenki tekintetéből ugyanaz a gondolat
olvasható: „Alkotok…”
A szokatlan alapanyagokon kívül más is feltűnik. A két fiatal hölgy, aki felügyel és segít
mindenkinek, sokkal készségesebb a megszokottnál, főleg, ha figyelembe vesszük a program már lefutott idejét. Széles – de korántsem
erőltetett – mosollyal az arcukon járkálnak fel
s alá, kiszolgálva a résztvevőket. Még akkor
sem lankad lelkesedésük, mikor három, nem
túl kedves kinézetű fiatal érkezik. Valamilyen
szinten felpezsdítik az összképet rikító színekben tündöklő hajukkal. Mikor őket is látom az
iskolapadban ülve kis állatfigurákat összerakni
parafa dugókból, hirtelen különös, családi hangulat lesz úrrá rajtam. Ők, akik amúgy a dugókkal más kapcsolatot folytatnak, most a többi
emberrel együtt, közösen válnak művésszé.
Az egységes hangulat létrejött, kellemes
gondolatokkal távoztam, s léptem ki a narancssárga fénybe.
			

Farkas Levente

Magtárlap

Mentõakció
Káldi Gyula és néhány társa életmentésre
szólítják fel az embereket. De közel sem
emberi életek mentésére, inkább a határon túli, de régen hazánkhoz tartozó,
válságos állapotú templomok restaurálására készülnek. Saját bevallása szerint az
öreg épületek rendbehozatalára a hozzájuk kötődő emlékek és érzések miatt van
főleg szükség.

Mikor beléptem az előadóterembe, már tele
volt az összes, nézőtér gyanánt szolgáló, sorok
és oszlopok hálózatába rendezett szék. A kicsiny
helyiséget halvány, piros fény töltötte ki, csupán
az egyik sarokból törte meg egy hideg, kék fényű
televízió. Mikor szék hiányában elfoglalom nem
túl előkelő helyemet a padlón, egy eléggé érett,
őszes úr lép el mellettem, épp oly lassan, ahogy a
porszemek lomhán repkednek körülöttem, a vörös függönyök alatt egy élesen beszúró, keskeny
fénysugárban. Miközben a közönség hangjai kezdenek alábbhagyni, körülnézek. A sok érdeklődő
tekintethez most már csönd párosul, így a kinti
zajok halk képe lesz úrrá e szűk helyen. A falakon
fényképek lógnak, minden képen egy-egy templom, mely nyilvánvalóan karbantartásra vár, és re-

ménye az előbb említett ősz férfihez kötődik, aki
most szóra nyitja száját.
Elmondja, hogy mit is fogunk látni a következő fél órában. Beszédén erősen érződik, hogy
mennyire szívén viseli ezeknek a törékeny épületeknek a sorsát, kefe bajsza alatt alakuló szavai
érzelmekkel teliek, szeméből őszinteség sugárzik.
Szavain csüngő közönségének tudtára adja, hogy
a film után válaszol minden kérdésre.
A mozgókép elkezdődik. Egymás után háromnégy erdélyi templom állapotáról és közösségéről tudhatunk meg csekély információt, de az
előadás nem a történelmükről való tájékoztatást,
annál inkább a nézők ösztönzését célozza meg,
hogy törődjünk ezzel, ha nem is közvetlen problémánk. A lejátszó hirtelen megakad, de az anyag
nagy részét megtekintettük.
Az kérdések olyan személyektől hangoztak el,
akikhez közel állt az idős építmények sorsa, és már
azelőtt is foglalkoztak velük. Az esemény legvégét
nem vártam meg, de nem éreztem nagy veszteséget. Azt kaptam, amit vártam, és elég volt.
			

Farkas Levente
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Vigántpetend

Anselmo Crew- koncert
Egy órám volt még körülbelül a kezdésig Vigántpetenden, ezért elmentem nézegetni
azt a rengeteg bódét, ami körülöttem volt.
Találtam is egy fülbevalót, ami nagyon tetszett, megvettem, még olcsó is volt! Hogy
ne legyek éhes és szomjas, vásároltam, ami
nagyon magas áron volt elérhető! A sörsátorban még rosszabb volt a helyzet az árak
tekintetében. Szóval nem vettem magamnak hurkát, se sültkrumplit…
A legelső sorban ültünk ugyanis már többen
voltunk- és néztük, ahogy hangoltak, vártuk a
kezdést. Volt a közönségben
egy nagyon aranyos kislány,
ő már akkor táncolt. Jó ideig
eltartott a hangolás.
De aztán elkezdődött a koncert… Az Anselmo Crew egy
olyan együttes, ami nagyon
fura zenét játszik. Van benne
minden, latin zene, reggae,
funky, keleti zene is. Nem hallottam még ezelőtt ilyet. A
zenekar tíz tagból áll, plusz
a hangtechnikusból (akit ők
tiszteletbeli tagként tartanak
számon). A zenészek többsége
sok más zenekarban is játszott
már. A 2001 óta létező Anselmo Crew végigjátszotta az országot: felléptek Debrecentől
Tiszaújvároson át Esztergomig
sok-sok klubban és rendezvényen. Az Anselmo Crew szíve a
tangóharmonikás,
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Árkosi Szabolcs. Az énekesük Király Martina, akinek tetszett a hangja. Az Anselmo nevet Erdős Tamás, a basszusgitáros hagyományozta a bandára.
Na, de vissza a koncertre,
nekem kimondhatatlanul tetszett.
Ugye, a másik feladatunk az,
hogy fotózzunk, így készítettem képeket. Az első szám felénél sem jártunk, amikor már
páran táncoltak a színpad előtt.
Ettől még jobb lett a hangulat.
Kis idő múlva mentünk mi is
táncolni. Szinte a fél sátor így
tett. Sajnos, nem tartott sokáig a koncert, vagy csak nekem
tűnt kevés időnek, mert annyira
élveztem? Más is nagyon élvezhette, ezt persze lehetett látni
onnan, hogy mindenki táncolt,
és onnan, hogy visszatapsoltuk
őket.
Szalay Gabriella

Magtárlap

Pillekő Project elhalasztva…
Vagyis nem tudom biztosan, hogy elhalasztották-e, de az hétszentség, hogy nem tartották meg. Bementem Vigántpetenden a Plébánia Galériába, ahol a Néprajzi Múzeum Vízálló
kiállítása volt megtekinthető. Ezt meg is néztem… de Pillekő és filmvetítés nem volt.
Ezért elmentem a szomszédságában lévő
alkotóműhelybe - remélem, ez volt a neve.
Kinti felirat szerint limonádé és zsíroskenyér
volt kapható, én nem voltam éhes... Ott először egy korongozóhelyet láttam. Egy néni
mutogatta, hogyan kell elkészíteni kis köcsö-

göket, virágcserepeket,
vagy bárminek nevezhetnénk, attól függ, mire fogja használni, aki elkészíti.
Ugyanis haza lehetett
vinni a kész műveinket.
Mindenki megtalálható
volt, kicsi-nagy. Beljebb
haladva íjászkodás zajlott. Persze itt is, mi lőhettünk. Öt próbálkozása
volt mindenkinek. Ez a
program a kicsik számára
volt nagyon népszerű.
Más látnivaló, amikor
már odaértem, nem volt.
Ezért utam a Delelő Játszóházba vezetett, a Zöld
udvarba. A kisgyerekek
körében a horgászat volt
a legnépszerűbb. Ki kellett horgászni a hulladékot a medencéből, és belerakni a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő kis szemetesbe.
A nagyobbak körében volt népszerű a Jurta
teaház és varázskert. Itt sok mindent lehetett
csinálni: teázni, beszélgetni, pihenni, zenét
hallgatni, zenélni. Amikor beléptem, akkor
pont beszélgetés és teázgatás zajlott. Plusz
szövés. Érdeklődően figyelték, hogyan kell
szőni, ki is lehetett próbálni. A teákat főleg
gyógynövényekből készítették, kóstolásukért fizetség helyett adományokat vártak.
Itt mindenkit szeretettel várnak jurtájukba,
a tűz köré, ahol körbeadják a mesélőbotot,
és bárki megoszthatja kedvencét és sajátját
mesés, verses, dalos műfajokból. Szívesen elmennék, de igazán szerintem nekem nincs is
ilyen megosztható dolgom…
Szalay Gabriella
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Csigabusz helyett

Taliándörögdön került megrendezésre a Tour de Völgy, ami egy,
a Művészetek Völgyének falvait bejáró biciklis túra. A tervezett
időtartam két és fél óra. A cangás
kirándulás Dörögdről indul, majd
átmegy Öcsön, Pulán, Vigántpetenden, Kapolcson, Monostorapátin,
végül visszaér Taliándörögdre.
Hogy a választás miért pont
a Taliándörögdön lévő Óvodakertre esett?
A válasz egyszerű: mert itt
már eleve voltak biciklizéssel kapcsolatos
dolgok. Itt árulgatták portékáikat azok, akik a
kerékpáros-hulladék újrahasznosításával foglalkoznak. Volt itt Gumiból
és kis fogaskerékből tákolt nadrágszíj,
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fogaskerekekből kreált mécsestartó, gumiból készült karkötő, és szintén gumiból
gyártott füstölőtartó. Persze még számos
kreatív dologgal találkozhattunk, amit kerékpárosok által kiselejtezett hulladékból
készítettek.
Megkérdeztem a Tour vezetőjét, Gajda
Attilát, hogy miért tartja fontosnak ezt az
egész kétkerekűs kirándulást. A válasszal
teljesen egyetértek: a Völgyben lévő művészetet kedvelő embereknek a közlekedést
nem a pöfékelő Csigabusszal kéne megoldani, hanem mindenki számára biztosított
biciklikkel. Ilyen melegben ez kellemesebb
is, jó mozgás is, sőt, környezetbarát is. A fiataloknak meg elvileg nem jelenthetnek
gondot a falvak között lévő kisebb-nagyobb emelkedők. Ráadásul talán valamiféle közösségformáló hatása is van a közös
biciklizésnek, ám ezt talán inkább a mai
kiskirándulásra értette. 10-15 főre számított, és úgy tervezte, hogy ha tartják a 20
km/h-s sebességet, akkor két és fél óra alatt
meg is vannak.
Az indulás előtt össze is gyűltek a résztvevők. Volt egy négytagú család, egy középkorú házaspár, és még egy-két bicik-
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lista. És persze a vezető, Gajda Attila. Meg
is volt a tervezett tíz fő, így ez inkább egy
baráti túrának indult, és semmiféleképpen
nem hasonlítható a Critical Mass-hoz, ahol
több tízezres tömeg teker együtt.
A rajtot picit megbonyolította az MTV-től
jött stáb, akik kedvéért kétszer indultak el. S
a tévések műsorvezetője is biciklire pattant,
hogy a túra alatt meginterjúvolja Attilát. Az
operatőr pedig egy autó csomagtartójából
kamerázott. Igaz, hogy ez a procedúra picit
hátráltatta az indulást, de biztos örül majd
az a 10 ember, ha viszontlátják magukat a

televízióban. Végül elindult a társaság, és
elhagyták Dörögdöt.
Ha a túra elején nem is ismerte egymást
ez a tíz sportos kedvű ember, a végére
egészen összekovácsolódtak. A szervező
mondta is nekem, hogy ha visszaérnek,
mindenkit meghív egy fröccsre. Én valóban
sajnálom, hogy nem biztosítanak nekünk
biciklit. Hisz Csigabusszal menni nem nagy
élvezet, a kerékpárbérlés pedig iszonyú
drága.

Solymosi Márton
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“Ha tudnál ang

olul, akkor ért
enéd is…”

Éry Kovács András színpadi műve, „Az én székem, te magad” (My Chair, Your self ), Taliándörögdön lett megrendezve, Szalontai Tünde és
Alexis Latham előadásában. A darab különlegessége, hogy főleg angolul beszéltek benne,
így ez azoknak szólt, akik már jól tudnak angolul, vagy esetleg gyakorolni akarják a nyelvet.
Mikor leértem Taliándörögdre, a színpadon
egy rakás embert láttam. Eleinte azt hittem,
egy beszélgetés végére értem oda. Észrevettem a tegnapi műsorvezetőt, aki odahívta az
érdeklődőket a darabra. Akkor esett le, hogy
ezen az előadáson a közönség is a színpadon
lesz, ezért ülnek már ott fenn.
A díszlet marha egyszerű volt: egy fémből
készült kockaváz, és egy szék. Megjelent a két
színész, viszonylag hétköznapi öltözetben. Ám
ennek ellenére maga a mű nagyon egyedi volt.
A két szereplő közül a férfi angolul, míg a hölgy
magyarul beszélt. (A férfi többször, a nő ritkán
szólalt meg.) Persze egymással kommunikáltak, de mindezt teljesen természetesen, mintha egy nyelvet beszélnének.
A történet valóban elvont volt. Szerény
angoltudásom segítségével megértettem az
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alapsztorit, miszerint a férfinek tetszett a nő. Ez
magyarázatot ad arra, miért kúszott-mászott
a földön. Látszott rajta, hogy képes mindent
megtenni, csakhogy a nő kedvében járjon,
hogy aztán majd megszerezze. Próbált is ismerkedni a szép hölggyel, és sosem adta fel. A
hölgynek is tetszett a dolog, ezért táncikált anynyit. A férfi közben sokszor mondta, hogy az a
szék, amin eleinte a nő ült, az övé. De volt, hogy
azt magyarázta a hölgynek, hogy ő a szék, így a
szék simogatására buzdította a nőt. A nő tette
a dolgát, továbbá táncolt körülötte, és erotikus
mozdulatokat tett, mintha a férfi lenne a szék.
Tehát egész érdekes volt a dolog, bár az én
szemszögemből inkább különös.
A színpadon ülő nézőknek tetszett a darab,
élvezték, sokat nevettek rajta. A nevetések
előtt angol káromkodásokat hallottam, lehet,
hogy csak ezen nevettek, ám biztos voltak, akik
kenik-vágják az angolt. Rengetegen fotóztak is,
ami persze érthető, hisz látványos volt a koreográfia. És természetesen a színészek is nagyon
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jól játszottak, jól alakították a rájuk ruházott
egy-egy karaktert.
Igazából nem nagyon kedvelem az
elvont alkotásokat, és ez se jött be annyira. Bár
idegen nyelv gyakorlása szempontjából jó volt,
hisz amit nem értettem, az vizuálisan jutott el
a tudatomig, a koreográfiának köszönhetően.
Tehát hiába volt elvont a darab, megvolt a
haszna is, mert sokak nyelvtudásának jót tett. A
közönségnél teljes sikert aratott, és ez a lényeg.
Sajnos, nekem azért voltak problémáim az angol nyelvvel kapcsolatosan, de mindenképpen
jót tett egy kis angolozás a nyáron. Több nyelvi
gyakorlatra lenne szükség, ha nem csak ilyen
felületesen akarnám megérteni a sztorit, hanem részletesen, belemenve a rendezői finomságokba. Ahogy apukám mondaná:
„Ha tudnál angolul, akkor értenéd is…”

Solymosi Márton
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Nemzeti parkok
Ha már Művészetek Völgye, akkor kreativitás. Ha kreativitás, akkor természetes
alapanyagok. Ha természetes alapanyagok,
természetvédelem. Ha természetvédelem,
akkor nemzeti park.
Taliándörögdön az Óvodakertben apróbb
standok gyűltek össze, hogy képviseljék Magyarország nemzeti parkjait. A megmozdulás célja itt is a természet szeretetének hirdetése, és a kisebb-nagyobb gyerekek, illetve
érdeklődő felnőttek tájékoztatása, valamint a
parkokkal való megismertetése volt. A kíváncsibbak játékokkal, kézműves foglalkozásokkal,
és persze vásárlással tölthették el idejüket.
A telek egyik szegletében egy kosárfonó mutatta be hivatásának apróbb fortélyait. A mester éppen mogyorófaágakból készülő kosarán
mutatta be a fonás menetét. A kosár talpával
kezdte, ami eleinte úgy néz ki, mint egy kereszt,
aztán hasonlít egy edényalátétre, majd kezd
kialakulni az egyértelmű kosárforma. Mogyoró helyett boróka, nyár, és különböző fűzfélék
ágait is használhatná, a lényeg, hogy vékony
és rugalmas, tehát könynyen hajlítható anyag
legyen.
Egy másik standnál nemezből készült táskák,
apróbb bábuk és mellények kaphatók. Meglepetésemre kiderült, hogy a nemezelés eredetileg Ázsiából származó művészet, ami már i.e.
3000-ben is ismeretes volt arra.
Ha a mai textíliákhoz hasonlítanánk, a filchez
áll a legközelebb. Ez egy szövés nélkül készített
„szövet”, ugyanis szőrből tömörítik össze.
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Kicsit távolabb kisgyerekek egy csoportja agyagozik elmerülten, egy alacsony faasztalnál.
Ez nagyon nagy öröm lehet az apukáknak és
anyukáknak, ugyanis pszichológusok kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen
élik ki kreativitásukat különböző kézműves tevékenységekkel, énekléssel, rajzolással, sokkal
sikeresebben boldogulnak majd életük elkövetkező szakaszában.
Ha jobban belegondolunk, megnyugtató, hogy még a nemzeti parkok is a
gyerekek személyiségfejlődésében segédkeznek.
Németi Fanni
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Retextil
Re-textil? Még ezt is újra lehet hasznosítani?
A válasz igen.
Zsinórokról lógó táskák, szőnyegek, fotelek,
ugrókötél, és még megannyi apró dolog jelzi a re-textil jelenlétét, a füves taliándörögdi
telek szegletében. Színes kavalkád. Fura az
anyaguk, kicsit durva, és nagyobb hézagok
vannak benne. Rojtos is egy kicsit, de ez
teljesen érthető.
Nézelődöm, és egy tizenéves fiú jön oda hozzám. Elkezdi magyarázni, hogy ezeket a szülei
készítik, és egész gyorsan megvan egy-egy
darab.
- Az a párna például egy hét - mutat az előttem
heverő, hatalmas rongygömböcre.
Értetlenül nézek.
Körbenézek, fotózok, és találok a párnákra fektetve egy színes füzetet.

- Ebben van leírva a technika története?
- Á, nem. Ilyen szabásminta-szerű dolgok vannak benne.
Ráülök egy párnára, csak hogy legyenek más
tapasztalataim is a vizuális élményen kívül.

- Kicsit durva ez az anyag, nem?

- Na jó. A dolog úgy van, hogy fogunk egy anyagdarabot, és csíkokra hasítjuk, aztán fonalat sodrunk belőle.

- És aztán?
- Aztán sok mindent lehet vele csinálni. Fonjuk, horgoljuk, szőjük, attól függ, hogy mi lesz
belőle.

- Hát igen, de ha nem sodornánk elég szorosan,
akkor lehet, hogy nem lenne kemény, de hamar
szétjönne. Viszont van párna, ami szivaccsal van
kitömve, de van, amikor abba is anyagot tesz
apa. Termoanyagot, és az puha, meg meleg is.

- Egyébként honnan szedtek ennyi ruhát?
- Bálákban hozzák. Külföldi használt ruha. Most
is jött egy adag nemrég. Ezt megmentettem
belőle… - és büszkén mutat végig saját, színes,
mintás ingén.
Németi Fanni
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Egy Kis Erzsi Zene
írta: Khurelbator Anar

Helyszín, a taliándörögdi Klastrom, ahol
ma este egy kis örömzenélés volt. Egy Kiss
Erzsi Zenére. A zenekar tagjai, akik egyébként egytől-egyig magasan képzett jazz
zenészek, behatárolhatatlan műfajú zenét
játszik, de ha részletesen elemezzük találhatunk pár érdekes műfajjal. Ilyen például
a drum and bass, ami teljesen gépzene, és
nagyon eltér Kiss Erzsitől, de mégis találhatunk ráutaló jeleket. Például a dob ütemek
nagy része volt ilyen.
Ahogy az ember hallgatja a zenét, mintha a meseországban érezné magát. Talán
az úgynevezett ballasztikus mese irányzata
miatt, ami azt jelenti, hogy a szövegvilága
meseszerű, és az előadásmód is ilyesfajta.
Olyan, mintha Kiss Erzsi egy jó zenekar mellett mesét mesélne. Éppen emiatt különböznek más koncertektől a zenekar fellépései.
A mai koncerten például az énekesnő
elkövetett egy bakit, amit probléma nélkül tovább
énekelhetett volna, anélkül, hogy
mi észrevettük volna,
de Kiss Erzsi bevallotta a hibáját (persze énekelve), és feltett egy-két kérdést.
Ezzel kialakítva egy
kommunikációs
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csatornát a közönséggel. Az ilyen dolgok hiányoznak más együttesek koncertjeiről, és
ez lehetne máshogy is.
A közönség szerintem zseniális volt. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, hogy egy lelkes
koncertlátogató meghívás nélkül felment a
színpadra, és táncolt a zenekarral együtt. Ez
volt a másik, amiért a többi koncerttől. Sőt,
még a szám végén meg is tapsolta a táncost.
Ez sem egy hétköznapi dolog. Hiszen tudjuk,
hogy a mai világban a sztársággal együtt
van jelen az egoizmus. Szóval a sztárok nem
törődnek olyanokkal, mint a közönség.
A furcsa, vagy érdekes zenei hangzás nagyon sokban hasonlít a zenekar tagjainak
jellemére, mert amikor a Völgyhíradó egyik
stábja riportot készített az énekessel, én is
egy kicsit belehallgattam. Ahogy hallgattam, rájöttem, hogy ő mindig énekel, még
akkor is, ha még nyilatkozik. Olyan, mintha
egy mesevilágban élne. Például az egyik
stábtagtól azt kérdezte, hogy : mi ez a hangzavar, talán valami meccs megy? Pedig az
már a következő koncert volt…
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Tájak, falvak, emberek
írta: Khurelbator Anar

A

Tájak Falvak Emberek program
keretein belül ma bemutatkoztak
az ország különböző részei. Volt itt hagyományos, régi tánc-bemutatótól kezdve a
viszonylag fiatal szamba műfajig mindenféle. De volt zenés előadás is, rengeteg fajta
hangszeren, sőt éneklés is előfordult, de az
ritkábban.
A régi, hagyományos néptáncokat leginkább az öregebb generációtól láthattuk.
Mivel ez a fajta tánc nem tartozott a kedvenceim közé, attól féltem, majd nem tudok
pártatlanul írni róla, de az előadás után rá
kellett döbbenjek, nem volt rossz, sőt olyan
volt, mintha egész napra visszahozta volna

teg rétegből álltak, amitől úgy néztek ki,
mintha kisgombócok lennének, és amikor
az urak megpörgették a párjukat, olyan
volt, mintha sok kisgömb repült volna.
Sajnos, a férfiak ruházata kevésbé volt
látványos. A megszokott formula: fekete
csizma, fekete nadrág, fehér ing fekete zakóval, és persze az elmaradhatatlan szalagos kalap.
A szamba előadás viszont kevésbé sikerült
jóra. Pontosan olyan volt, amilyennek képzeltem. A betegesen sovány táncosok, ráadásul nem az a megszokott férfias mozgás
az uraktól. Úgy összességében nem egy nyerő stílus számomra. Nekem túl van csicsázva.

az életkedvemet. Öröm volt nézni, ahogy
az idős emberek fiatalokat megszégyenítő
kondícióval bírták a táncolást, úgy, hogy
közben állandóan mosolyogtak, és semmi
jelét nem adták annak, hogy elfáradtak
volna.
Az idős nénik ruhái zseniálisan néztek ki.
Az a tipikus régi néptánc szoknya. Eddig
csak olyat láttam, ami egyetlen rétegből
állt, de ezek a szoknyák viszont renge-

Nem látok benne semmi összefüggést.
A zenés előadások nagyon jól sikerültek.
Nekem ez volt a csúcspont. Egy zenekar
csupa tizenéves fiatalokból állt, akik cimbalmon játszottak, és közben énekeltek is
néha.
Az előadások végére megfogalmazódott
bennem egy nagy kérdés, miszerint: hogyan
jött képbe a szamba, amikor a program a tájak, falvak embereiről szól?
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80 perc alatt a Föld körül
Egy utazás mindig jó.
De ennyi idő alatt? Igen!
Ugyanis Taliándörögdön
semmi sem lehetetlen.
Már a Művelődési Ház bejáratánál megpillanthattunk egy hangszert, amiből következtetni
lehetett, mi készülődik odabent. Mire beértünk,
már óriási volt a tömeg, ülőhelyről álmodni sem
lehetett, de ezt senki sem bánta. Mindenki igyekezett előrébb
törni a tömegben.
A nagy lökdösődés közepette sikerült elcsípnem egy beszélgetést:
- Miért nem tartják a koncertet egy nagyobb helyen?
- Igazából teljesen mindegy,
az Amadindának minden hely
kicsi lenne.
Itt még azt gondoltam, ez
azért erős túlzás lehet, de amikor meghallottam az első számot, én is teljesen egyetértettem ezzel a kijelentéssel. Minden szám között hallhattunk egykét jellegzetes, emlékezetes történetet, amik a
zenészekkel történtek meg.
Egy ilyen történet volt az egyiküktől példá-

ul, hogy egyszer, egy
gamelán
mesterrel
való találkozáskor leültek egy különleges
kétfenekű dobhoz, és
az a zenész tanította
őt különböző kis fortélyokra. Több napon
keresztül ment ez
így, amikor a mester
azt monda: „Magából nagyon jó dobos
lehetne.” Ekkor az
Amadinda együttes
tagja már 25 éve foglalkozott zenéléssel. Saját
bevallása szerint ez volt élete legnagyobb elismerése.
Az együttes tradicionális zenéket játszott,
ami a koncertnek egy nagyon jó hangulatot
adott. Az ilyen zenében még nincsenek trükkök, csak az őszinte zene tisztasága, ami mindenkinek maradandó élményt nyújt.
Rengeteg új hangszerrel megismerkedtem
ezalatt a rövid idő alatt, például az amadindával,
ami egyben az együttes névadója. Ez egy olyan
hangszer, amin fahasábok vannak. Nagyon különleges, és a koncerten kiderült, a résztvevők
fele eddig nem hallott erről a hangszerről. A
többiek nyilván már jártak az együttes korábbi
koncertjein.
Ez az előadás ugyanis egy hangversenysorozatba tartozik, aminek a 80 perc alatt a Föld
körül a negyedik része volt. Aki kihagyta, ne
bánkódjon. A hangversenysorozat újból kezdődik hétfőn, így mindenki közelebbről is megismerkedhet az ütős hangszerekkel.
Dávid Szandra
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Ásványok és drágakövek
Taliándörögd
Ősök Háza
Zsúfoltság egy kis teremben.
Mikor megérkeztem, még nem volt nyoma a
készülődésnek. Félve érdeklődtem a programról, de mondták: nemsokára lesz bent pár pad
is.
Jó, gondoltam, majd kíváncsian beültem.
Vajon csak ennyien leszünk? Pár perc múlva
beözönlöttek az emberek a terembe. Sőt, a
későn érkezőknek már hely sem jutott, ők a
földön ültek le.
Az előadássorozat második része volt ez, mint megtudtam. Az első részben,
tegnap, drágakövekről volt
szó. Sajnáltam is, hogy nem
tegnap mentem el Taliándörögdre, hiszen a drágakövek
érdekesebbek lettek volna
számomra, mint a mai téma.
Most az átlagosabb, hétköznapibb kövekről szólt az
előadás, illetve arról, milyen
eszközöket készítettek és
készítenek belőlük.
Az első téma a kövek voltak és a kőkorszakok. Milyennek kellett lennie
egy kőzetnek, amelyből kőeszközöket készítettek? Kemény, szívós, finomszemcsés, éles vagy
szilánkos törési felülete legyen. Ilyen kőzetek a
magas kvarctartalmúak (ezek majdnem tiszta
kvarcból állnak), például a jáspis, és az üveges
szerkezetűek is.
Foglalkoztunk még a kőeszközökkel is, amiket
az ősember használt. Azt már mindenki megtanulta az iskolában, hogy minél jobb a megmun-

kálása egy eszköznek, annál később jött létre. A
leghíresebb kőeszköz, ami itt, Magyarországon
került elő, pontosabban Miskolcon, az egy szakóca. A Miskolc környéki hegyekben többször is
találtak már kőeszközöket.
„Sziklakristályos kvarcból művészien megmunkált eszközöket lehet készíteni” - mondta
nekünk Szakáll Sándor, miközben a kivetítőn
dárdahegyeket mutatott. Tényleg nagyon szépek voltak.
Ezután végigvettük a történelmi korokat, és
időrendben megbeszéltük a legfontosabb helyeken talált eszközöket.
Nemcsak a kövekről szólt az előadás, hanem
a fémekből és ásványokból nyert festékanyagokról is, amikkel az ősemberek a barlangrajzokat készítették.
Nekem nem tetszett annyira ez az előadás,
de nem azért, mert felkészületlen volt Szakáll
Sándor, vagy mert unalmasan tartotta az előadást. A képek tényleg érdekesek voltak, de én
túl hosszúnak tartottam a beszélgetést. Az én
figyelmemet nem kötötte le teljesen, de csak
mert ez a téma számomra nem annyira érdekes. Senkit sem próbálok meg elriasztani az
előadássorozattól, mindenki győződjön meg az
előadás milyenségéről.
Dávid Szandra
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A lőtéri verseny
Dörögdön voltam. Kettő óra múlt tizenöt
perccel és a Lőtéren lévő sátorban ültem.
A színpadon egyetlenegy ember állt
egy mikrofonnal. Csapatoknak dirigált.
Ugyanis kettő órakor kezdődött Dörögdi
hétpróba néven az öt csapat erejének és
tudásának összemérése.
Inkább erejének.
Maga az egész rendezvény számomra anynyira erőltetett volt és döcögős, hogy élvezni abszolút nem tudtam. De akadt, aki nem
ezen a véleményen volt. Az öt csapatnak
különböző fizikai feladatokon kellett részt
vennie, és ezeket nem utolsó sorban jó időn
belül is teljesíteni.
Maga a műsorvezető
stílusa is antipatikus volt,
legalábbis a számomra.
Gondolom, hogy úgy kapta ennek a programnak a
levezetését, hogy mozgásban tartsa a történteket a
hangjával, ami érthető, de
ha valaki nem tudja ezt jól
teljesíteni és csak beszél és
beszél és… de a sörsátorban ülőknek és a csapattagoknak tetszett a rózsaszín felsős, fehér
kötött sapkás férfi munkája. Lehet, hogy más
a humorérzékük, de lehet, hogy a túlzott alkoholmennyiségnek volt ez betudható.
De beszélek egy kicsit a feladatokról. A vállalkozó szelleműek közül minden, a versenyre
jelentkező baráti társaságból két embernek
fel kellett mennie a színpadra és hátat fordítania egymásnak. A műsort segítő lányok
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bekötötték a két versenyző szemét, majd elvitték őket akkori helyükről, és kezdődött a
játék. Meg kellett találni a másikat.
A következő próbaként egy asztalra kellett
háttal ráfeküdni a bátrabbaknak, majd két
lábfejük közé szorítottak egy vízzel teli poharat. Az nyert, aki minél többet tudott így inni
a pohár tartalmából.
Azután újabb két embernek kellett kiállni
a csapatáért kézen fogva. A feladata az volt,
hogy az egyik ember felvett egy pólót, és
egymás kezét el nem eresztve át kellett vennie a felsőt a másik személynek. Ez mindenkinek sikerült.
Ilyen, és ehhez hasonló feladatok voltak
még, és a legügyesebb csapat jutalmul egy
ötezer forint értékű vásárlási utalványt kapott, amit a helyi büfében költhet el.
Ezt utólag tudtam meg, de így már érthető volt számomra, hogy miért is jelentkeztek
ezekre a feladatokra.

Veress Dóra
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Magyar-angol kockában
Egy kocka, benne egy szék. Hamarosan kezdődik Taliándörögdön egy előadás: Az Én székem, Te magad.
A fémkeret köré már összegyűlt a nézősereg.
Várják, hogy történjen valami. Pár perc múlva
ez a vágyuk már teljesül is, egy nő ül le a székre,
alá meg egy pasi kerül, mármint a szék alá. Vörös
göndör haj, virágos, rózsaszín ruha, egy tűsarkú,
és egy fekete bokamelegítő, így néz ki az a karakter, akit Szalontai Tünde alakít ebben a darabban.
Az alatta fekvő Alexis Latham színésznek egyszerű az öltözete, talpig feketében van. A színésznő
ül és néz. A közönség soraiban síri csend. A hölgy
vidám, amolyan bolondos tekintetű. Mint aki
szerelmes, akit elvarázsoltak. Gondolkodik, az ég
felé néz könyörögve és vár. Nem történik semmi.
A további pár percben önmagával és a világgal
beszél, amit némán, gesztusokkal mesél el.
Valami történik. A
szék alatt megmozdul valami, vagyis
valaki. A színész kinéz, és ráköszön a
hölgyre.
- Hello!
- Szia!
- That’s my chair,
and you are my too.
( Ez az én székem,
és te is az enyém
vagy.)
És ebben a pillanatban kicsit megdöbbentem és lehangolódtam, ugyanis tanulok
én angolt, de annyira nem vagyok rutinos még
a használatában, hogy a darabot teljességében
megértsem.

Ugyan utólag már észrevettem a műsorfüzetben, de jobb lett volna, ha figyelmesebb vagyok
már a darab elkezdése előtt.
Mindegy - gondoltam -, nézem még. Viszont az
előző probléma nem csak nálam merült fel, mert
láttam a közönség sorai között egy-két, hozzám
hasonlóan, angolul kevésbé értő embert.
Miközben ezen elmélkedtem, a színpadon
már Alexis Lathamnál volt a szék. Miközben a
bútordarabot ölelgette, Szalontai Tünde színésznő a fémkocka sarkában ábrándozott.
Eddig bírtam. Nem értettem, nem maradtam
tovább.
A nézősereget elnézve volt olyan, aki nem
küzdött hasonló problémával, mint én. A darab
jó lehetett, sokan nevettek egy-egy rövidebb
párbeszéd után.
A fémkockában játszódó angol-magyar nyelvű darabot remélem, máskor is előadják, ugyanis érdekel. Elhatároztam, hogy gyarapítom angoltudásom, és megnézem újra a mozgásvilág
és az előadásmód miatt. Amit értettem belőle,
elég volt hozzá, hogy erre a döntésre jussak.
Elmentem. A távolból még visszanéztem. Még
láttam a fémkeretet, a két színészt és a nevető
közönséget. Még egyszer meg kell néznem.

Veress Dóra
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Mondala
Egy varázslatosan fülbemászó hang,
egy ördögi gitárvirtuóz, egy templom,
és néhány zene keveredéséből születő
csoda.
Nem kell megijedni, semmit nem írtam félre.
Az elején a műsornak elhangzott, hogy ez a
zenekar által alkotott szó, mely a monda és a
dal ötvözéséből fakad. Én sem ismertem eddig ezen a néven.
A formáció két tagja
áll, egy hölgy és egy úr.
A hölgynek gyönyörű
hangja van, káprázatosan tud énekelni, és
még csinos is. Hangja
mindenkit elvarázsol,
aki hallotta. Egyszerűen
elbűvölően fülbemászó.
Tud mélyen és magasan is csengeni, és minden egyes kiejtett hang
tiszta.
Az úr tökéletesen
játszott a gitáron, profi
módon.
Valószínűnek
tartom, hogy nem most
kezdte.
Semmivel sem foglalkozott, csak azzal, hogy
teljesen beleélje magát
a zenébe, mindenét
odaadta neki.
A katolikus templomban volt, amely nem
túl nagy. Mikor beléptem, tényleg egy föld
feletti érzés fogott el. A templomban a padokon szép sorban ültek az emberek, mindenki nyugodtan. A falakon lévő festményeket
nézegették, a templom szépségeit próbálták
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meg felfedezni, és abból minél többet megcsodálni. Bejött a duó, mindenki lélegzet visszafojtva ült.
Felcsendültek a dalok, és elámultunk, hogy
ilyen még van! Mintha tényleg nem földi dolgot élnénk meg.
Ehhez képest a Megasztárok semmik. Először magyar, és csík népdalokat hallgathattunk meg. Később maradt ez a vonal, csak a
gitárkíséret már egy kicsit előhozta a spanyolos,
argentin népi dallamokat, latinos ritmusokat
is. Kicsit temperamentumosabb, táncosabb
lett tőle a hangzásvilága.
Ismeretlenebb, titokzatosabb.
Először
érdekesnek
tűnt nekem, hogy fér
meg a két kultúra zenéje
együtt. Számomra teljesen más a kettő.
A végén minden ötvözve volt, és csodálatos
hangzásvilágot ért el.
Mindenki szuszvétel
nélkül hallgatott, és átengedtük magunkat a
zene varázsának.
Csak le kellett hunyni
egy pillanatra a szemünket, és már nem is ebben
a világban éltünk, hanem egy békés nyugodt
környezetben, melyben mégis volt valami titokzatos ismeretlen, ami csábít. Csábít a lágy
egymásba fonódásra.
Balogh Kata

Magtárlap

Csík
Népzenénk zenéje, hagyományos hangzásvilágának felidézése.
Ma csak viszonylag kevesen mozognak ebben
a stílusban, de van még, aki kitart.
Létezik ezen a néven egy zenekar, akik
különböző hangszereken játszanak magyar
népzenét.
Ma Öcs Faluházában került sor arra, hogy
zenéltek. Gyönyörű magyar és csík népdalokat játszottak, és olyan érzést keltettek bennem, mintha éppen egy erdélyi falucskában lennék. Furcsa, hogy a zene, ha
odafigyelünk rá, mennyi mindent kihoz az
emberből!

Jó érzéssel töltött el, hogy vannak még
emberek, akik őrzik zenei múltunkat, hagyományainkat és népzenénket, pontosabban
igazi magyar népzenét játszanak. És van
még olyan ember, nem is olyan kevés, aki
szereti, eljön rá, és fontosnak tartja.

Sajnos a mai Magyarországon nincs
igazi magyar népzeneoktatás, főleg nem
felsőfokú. Ez többek között a frontember
beszédéből derült ki. El lehet ugyan menni
zenei oktatásra, de csak hasonló dallamú
zenét fognak tanítani.
Elmesélte azt is, hogy ő ezt igazán csak
Erdélyben tanulta meg. Amit előtte magyar
népzenének gondolt, az valójában nem az
volt, csak valami hasonló.
Na de a program címe „Gyermekműsor”
volt, ezért furcsállottam is kicsit a dolgot,
mert hát az eddigi téma nem éppen tartozik
bele a gyermekek fő érdeklődési körébe.
Aztán a zene és a beszélgetés után ők is
előtérbe kerültek. A zenészek
a hangszereikről meséltek, és
tettek fel kérdéseket nekik. Mi
a neve, mivel szólaltatják meg,
mely nagycsaládba tartozik, honnan származik, miből készült,
rokon hangszerei, stb… Elsőre ez
sem hangzott túl gyerekesnek,
de elő tudták a dolgokat úgy
adni, hogy mindenki figyelmét
lefoglalja.
Majd zárásképpen énekeltek
még egy kicsit. Már vége volt a
műsornak, amikor egy asszony
rögtön elment megvenni a CDjüket, és a szünetben szóló zenét
átkapcsoltatta erre.
Jó érzés fogott el itt, mert van
még olyan magyar, aki nem felejti el, mi
történt 1920-ig és azután. Ma már sajnos
súlyos emberi és politikai konfliktusok vannak a határokon túl, amely szégyellni való,
hogy így alakult.
Balogh Kata
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Hangulatból csillagos ötös
Megettem egy kókuszos kürtőskalácsot. Már nagyon
kellett. Egész nap alig ettem. Szépen lassan elkezdtem sétálni
az Óvodakert felé, ahol a Vian együttes koncertje volt. A
műsorfüzetből tudtam, hogy rock zenét játszanak, de nem
izgatott a dolog túlzottan. Amikor odaértem a helyszínre,
már fel volt állítva a színpadra a felszerelés.
7 óra. A koncertkezdésnek még nyoma sincs. Az
emberek már gyülekeztek, egyre több fiatal is megjelent
a helyszínen. Csak nem lesz olyan rossz, ha már ekkora az
érdeklődés, gondoltam. Fél óra elteltével megszólaltak
a dobok. Aztán a gitárt is kezdték behangolni. Szépen
lassan összeállt a zenekar, és a koncert elkezdődött. Már az
elején nagyon tetszett. Odaültem közvetlen a színpad elé, és
sorban kattintgattam a fényképezőm, miközben a zene csak úgy
hasított belém. Teljesen átadtam magam a zenének, fényképezni
is elfelejtettem. Csak úgy bámultam magam elé, hol a gitárost, hol
az énekest, hol pedig a dobost nézve. A szöveget sem értettem, pedig
magyarul énekeltek. Ahogy a többi embert néztem magam körül, ők is hasonló állapotban
voltak, mint én. Egy-egy nagyon zenébe mélyedt embernek még a szája is tátva maradt.
A zenészek az egész teret betöltötték játékukkal. Láthatóan ők is rettenetesen élvezték
a dolgot, pedig a koncert előtt az együttes egyik tagja azt mondta, hogy nem feltétlen
vágynak hírnévre. Azért, ha az ember úgy érzi, hogy a többieknek tetszik, amit csinál, az
mégis jó érzéssel tölti el.
A rock zenét hallgatók nagyon élvezték a koncertet, de még azok is, akiknek semmi közük
ehhez a stílushoz. Akik ismerik ezt az együttest, azok az egyes számokat még énekelték is.
A buli végén nagy volt a szomorkodás, de rögtön visszajött a jókedv, amikor meghallották,
hogy 11-kor még lesz egy ráadás koncert. Én ugyan nem voltam azon ott, de biztosan még
többen jelentek meg rajta, hisz kiderült róluk, hogy amit játszanak, az fantasztikus!

Radó Alexandra
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Bábszínjátszóház
Ha Művészetek Völgye, akkor gyerekek,
felnőttek, szórakozás. Ez mind hozzá tartozik.
A bábok nagyon népszerűek a kicsik körében,
így természetesen az sem hiányozhat.
Kicsit izgultam, mert már késésben voltam.
Nemhiába, mert le is késtem az elejét. Mikor
odaértem a Lőtérre, a hangos gyerekzsivajból már
tudtam is, hogy hova kell mennem.
Gyorsan odasiettem. A játéknak szánt tér teljesen
ki volt töltve. A fűben mindenhol
csak kisgyerekeket és
szüleiket lehetett látni.
Előttük volt a paraván,
ami mögött megbújtak
a bábokat mozgató
színészek. Épp egy
udvari bolond mondott
valami össze-vissza
szöveget, mindenféle
hibákkal benne, amiket a
gyerekek mind észre is
vettek, és nagy kiabálással
jelezték, hogy az úgy
nekik nem tetszik, nem
helyes. Majd a bolond
megkérdezte tőlük
a helyes választ, ami
szintén nagy kiabálást
vont maga után.
Egy kis idő
múlva a bolondhoz
csatlakozott
egy királylány is.
Megkérdezte a
bolondot, nem tudja-e,

hogy mitől ilyen boldogtalan. Azt mondta, hogy
ha megmondja, odaadja neki az arany nyakláncát.
A nyaklánc már a bolondnál volt, viszont a
válasza csak annyi volt, hogy „mert”. A királylány
csalódott volt, és még azt is ráfogták, hogy nem
is igazi arany a nyaklánca. Amikor a bolond látta,
hogy a királylány pityeregni kezd, bocsánatot
kért tőle. A történet vége az volt, hogy a bolond
a királylány udvarába szegődött, és minden nap
megnevettette, így a királylány boldog volt.
A gyerekek feszülten figyelték a történet
kibontakozását, és ők is együtt sírtak és nevettek
a szereplőkkel. Teljesen átérezték a királylány
bánatát, és azokban a percekben síri csend
volt. A végére természetesen visszajött a jó
hangulat, a kicsik nevettek, vidámak voltak.
A bábszínház a gyerekek nagy örömére
minden nap más és más történetet
ad elő. Láttam, amint egy szülő
épp próbálta elhurcolni onnan
a lurkóját, aki toporzékolt, hogy
ő még maradni akar. Nem lett
szerencséje, mert elmentek
onnan, de meg lett ígérve neki,
hogy másnap még visszajönnek.
Én régebben elég sokszor jártam
bábelőadásokra, így ez egyfajta
nosztalgia volt számomra. Azóta
a bábok is modernebbek, szebben
kidolgozottabbak
lettek, így
élvezetesebbek az
előadások is.

Radó Alexandra
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Öcs
A szibériai Huun-Hur
Tu népzenei együttes a
Kőfejtőben
Egy újabb hatalmas kellemes csalódás a
Völgyben. Persze egyáltalán nem unalmasra
számítottam, sőt, elég lelkesen készültem
erre a kora esti koncertre. Viszont amikor
megláttam a zenekart először a színpadon,
már gondoltam, hogy ez más lesz, mint amit
vártam.
Ünnepélyes népi öltözetbe bújt, hosszú
hajú, közép-ázsiai, valószínűleg még félnomádnak született férfiak léptek ki, és ültek
le. A berendezés egyszerű volt, négy szék,
előttük mikrofonokkal.
Miután megjelentek az előadók, hamar
elkezdődött a koncert. Ekkor ért az igazi
meglepetés! Ugyanis az egyébként is különös hangszerek mellett (mint később utána olvastam, volt például igil, dunggur és
tuyug) egyáltalán nem mindennapi éneklésbe kezdtek, ami tényleg rögtön lenyűgözött.
Ugyanis ez ősrégi közép-ázsiai torokéneklés
volt.
Torokhangjaikat elnyújtva, mély hangon
„énekeltek” elképesztő hosszúságokig tartva
azt. Rövidebb, magasabb szólamok is voltak.
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Ezek így együttesen a hangszerekkel nagyszerű, és egyáltalán nem megszokott hangzást nyújtottak, és a közönség nagy részét
egy egészen különleges állapotba ejtették.
Talán azért is, mert annyira ősi, egy nagyon
régóta létező műfajról van szó, ami már több
ezredfordulót is megélt és tapasztalt.
A közönség soraiban minden korosztály és
a legváltozatosabb emberek voltak, és érezték nagyon jól magukat. Egészen fiatalok,
tizenévesek is eljöttek. Jónak tartom, hogy
ők is értékelik az ennyire szélsőséges, de éppen ettől érdekes kultúrák műsorait. Mivel
majdnem minden programon jelen vagyunk
a Völgyben, én is sok olyan helyre eljutok,
ahova magamtól nem valószínű, hogy mennék, és mégis rengeteg érdekes dologgal
találkozom, minden nap tanulok valami újat.
Ez a koncert is egy ilyen élmény volt, nagyon
jól éreztem magam.
Körülbelül másfél óráig zenéltek, de nehezen akartuk elengedni őket, többször is
visszajöttek egy-egy rövid számra. Sajnos,
egyszer vége lett ennek is, de a közönség
láthatóan jól érezte magát. Úgy láttam, mindenkinek tetszett a koncert, és elégedetten
barangoltak tovább újabb érdekességeket
keresni. Velem együtt.
		
magyar ajna
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A csík zenekar táncháza a faluház kertjében
Sokat hallottam már az együttesről, ismerősök révén, viszont zenéjükhöz most először volt szerencsém. Kellemes csalódás
volt, jóra számítottam, de nem ennyire.
A táncház előtt gyermekeknek játszottak,
erdélyi és magyar népdalokat előadva
ritmusosan, vidáman és nagyon élvezhetően. A zenei blokkok között meséltek
a kicsiknek a népzene történetéről és az
általuk használt hangszerek használatáról, zenei jelentőségükről, régi hagyományokról.
A gyerekprogram után rövid szünet
következett. Amíg a zenekar tagjai viszszavonultak egy kis pihenőre, addig a jelenlevők kézbe vehették, kipróbálhatták
a hangszereket. Pár perc, és a zenészek
visszatértek, megkezdődött a táncház.
A zene persze nem sokban különbözött
az előző részben hallottaktól, kicsit több
ének jellemezte. Előadás nem volt, csak
muzsika és tánc. A közönség hamar felállt és elkezdett mozgolódni, főleg nagyobbak, de egészen kicsi gyerekek is
ropták, és énekelték az általuk is ismert
dalokat. Néhányat még én is dúdolgattam halkan.
Az együttesről érdemes tudni, hogy
népzenei körben nagyon sikeres, nemcsak
hazánkban, hanem más országokban is
terjesztik hagyományos kultúránkat. Lassan tizenöt éve váltak elismertté, számos
lemezük jelent meg már és aratott sikert.
Hangszereik: cimbalom, harmonika
(Barcza Zsolt), bőgő (Bartók József ), hegedű (Csík János és Szabó Attila), szaxofon,
furulya (Kunos Tamás Mihály), és duda

(Szokolay Dongó Balázs). Énekelt Majorosi Marianna.
Bő másfél óra zene után végződött a
táncház. Párszor még visszatapsolták őket
a nézők. A tagok még sokat beszélgettek
az érdeklődőkkel, több ember is ottmaradt még nézelődni, a jó hangulat a koncert után is megmaradt.
Nekünk viszont sétálnunk kellett tovább a mindig békés kis Öcsön, de jókedvűen mentünk tovább a következő programunkra.
		

magyar ajna
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Háy János
Nem mindennapi irodalom Pulán, ami egy
beszélgetés két ember között, kis élettörténettel, filozofálással és emlékekkel fűszerezve. Ez alkalommal Háy Jánost kérdezgette Lévai Balázs.
Komoly két ember lépett fel a színpadra, és
két komolytalan gyerek lépett le róla. Az egész
műsor tele volt baráti „égetésekkel”, csipkelődésekkel.

Sokat tudtunk meg Háy János életéről. 1960ban született Vámosmikolán. Egy szegény családból származik. Apja és anyja segítsége nélkül
bekerült Szegedre a főiskolára, ahol rockzenei
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pályafutását akarta a csúcsra vinni. 1981-ben
alapított egy Originál Láger nevű zenekart, de
néhány demofelvétel után feloszlottak. Ez a
csalódás teljesen derékba törte zenei ambícióit. Később elvégezte az ELTE esztétika szakát, és
két gyermeke született.
Költészettel már gyerekkora óta foglalkozott. Folyamatosan írt verseket, de Juhász Ferenc műveihez hasonlóan befejezni nem tudta
igazából őket. Régi írásait egy lány miatt mind
elégette. Gyermekkori költeményei nagyon érzelemgazdagok. Tizenöt-tizenhat éves korában
kezdett el komolyabban írni, amikor magánéletét már visszafogottabban vitte papírra.
Első kötetét Szegeden akarta hagyni a főiskolás korszaka lezárásának céljából, de egyik barátja meggyőzte, hogy vigye magával Budapestre,
és próbálja meg kiadatni. A Móra Kiadónál talált embereire, akik azonnal elkezdték nyomtatni Gyalog Megyek hozzád a sétálóúton című
kötetét.
A nyolcvanas évek végén belső indíttatásra
kezdett el drámákat is írni. Egyiket közülük elvitte a Debreceni Színházba, ahol nagy érdeklődést mutattak a darab iránt, és színpadra vitték.
Hatalmas sikert ért el ezzel az írásával.
Egy idézettel fejezem be cikkemet:
„Ez még szerető, az már feleség,
Ez még feleség, az már szerető,
Ez még elvált, az már házas,
Ez még házas, az már elvált…
Ez már, az még és ez még, az már,
De végül mindegyiket megette a halál.”

Kiss Máté

Magtárlap

Templomi kvartett
EXtreme Harsona Kvartett egy órában Pulán
a templomban, nagy tömeg előtt.
Templomi koncert, ami nem sok jót jelentett
számomra, mert egy pörgős zenei élményhez
lett volna kedvem.
Fél órával kezdés előtt már a templom kertjében ültem és vártam, hogy teljen az idő. Közben azon gondolkodtam, milyen
lehet egy harsonakvartét, mit
tud négy harsona egymás mellett. Komolyzenére számítottam,
de nem csak azt kaptam.
Az első három műsorszám komolyzenei darabokból állt össze.
Utána egy könnyebb latin zenei
stílusban játszottak, bossa novában. Később áttértek a jazzre, és
a végén egy kicsit rockos számokat is fújtak a közönségnek.
Ez a különleges zenekar az
EXtreme Harsona Kvartett. Tagjai
közül ketten profi zenészek: Diószegi Tamás és Zakó Péter, a másik két zenész még zenei akadémián tanul: Horváth Szabolcs és Stürzenbaum
Róbert. Nagyon tehetséges fiatalok. Hatalmas
erőbedobással játszottak, csak sajnos a körülmények kicsit visszafogták a hallgatóságot.
Az első pár szám után elfelejtettek tapsolni,
és a zenekar zavartan állt, de tűrték a közönség
illemtudatlanságát. Tovább zenéltek, de érezhető volt rajtuk az, hogy nem tudták biztosan,
élvezik-e a koncertet az előttük ülők. A komolyzenei darabokat úgy vették, mintha nem is hal-

lották volna, pedig nagyon szépen játszották el
azokat. A latinos hangvételű számok után kaptak elismerést, és attól kezdve nem maradtak
taps nélkül a zenészek.
Bennem kisebb feszengést hozott létre az,
hogy egy templomban vagyunk, és ott nem állhat fel az ember táncolni. Nagyon bennem volt
a pörgős, energikus dallamoknál, hogy erre szí-

vesen elkezdenék mozogni, de visszatartottam
érzéseimet, és ültem tovább a pad mélyén.
Diószegi Tamás konferálta fel a darabokat,
meglepetésemre nagyon szépen, artikuláltan
beszélt, és normálisan viselkedett a közönséggel, még az illetlenségük közben is.
Szeretnék még egyszer eljutni a koncertjükre, mert szép élménnyel gazdagodtam.

Kiss Máté
37

Pula

Dumadélután
Cseh Tamás Csillagokkal táncoló Kojot
című könyvének bemutatójára a pulai
Bárkakertben kerítettek sort. A színpadon összesen négyen foglaltak helyet,
balról jobbra haladva: Méry Gábor, a
kiadó vezetője, Bérczes László, a riporter, Cseh Tamás, az író és Cseh András, az illusztrátor. Ismét jó hangulatú
beszélgetést láthatott a nagyérdemű,
most is jó poénok hangoztak el.

A rendezvény 16 órakor vette kezdetét, először
három fiatal zenélt a közönségnek, indián – pontosabban lakota – nótákat játszottak, természetesen a szöveg is lakota nyelvű volt. Volt köztük
varjúgúnyoló és győzelmi dal is, számomra kifejezetten élvezetes volt a nem mindennapi muzsika.
Zenélés közben a könyv szerzője, Cseh Tamás is
fellépett a színpadra a fiatalok közé, akik között
ott volt András fia is. Talán ki lehet találni, nem véletlenül játszottak indián dalokat, a könyv indián
mesék magyar változatát tartalmazza, azonban
nem mondhatni, hogy fordítás, hiszen a szerző
egy ma-gyar változatot alakított úgy, hogy abban
az ő stílusjegyeire lehessen ismerni.
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Lehet, hogy én vagyok műveletlen, de bevallom, nekem halvány fogalmam sem volt
arról, hogy mi is a címben szereplő kojot, így
nagyon örültem neki, hogy ezt elmondták.
Mégis kellemetlen lenne, ha egy olyan dologról kéne írnom, amiről soha életemben
nem hallottam. Nos, a kojot egy prérifarkas,
amely az indiánoknak sok bosszúságot okozott, de ennek ellenére is úgy tekintettek rá,
mint egy emberre. Emberi tulajdonságokkal
rendelkezett a mesékben, előfordult, hogy éppen egy emberrel beszélte meg az élet nagy
problémáit.
Cseh András, aki édesapja „indiánmániája”
miatt egészen kiskora óta foglalkozik Amerika őslakóival, készítette a történetekhez az illusztrációkat, amelyek a kiadó vezetője szerint
egyszerűen lenyűgözők voltak.
A szerző fel is olvasott egy aranyos történetet, melynek lényege, hogy a Kojot – azért
nagybetűvel, mert ez is jelzi, hogy ő emberi
tulajdonságokkal rendelkezik – megteremti
a világot, minden nagyon jó, de a grizlimedve fellázad, a Kojot kitagadja és téli álommal
bünteti, mondván, addig sem zavarja a világot
jelenlétével.
A program dedikálással fejeződött be, sokan megkapták az ott megvásárolt példányba
a szerző aláírását.
			

Körtvélyes Zsolt
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Egyszemélyes
előadás
Háy János másfél órán keresztül beszélgetett Lévai Balázzsal, mielőtt megnéztük
volna A bogyósgyümölcskertész fia című
darabját. A (fő)szereplő Rátóti Zoltán volt
az egyszemélyes előadásban. A humoros
produkció alatt akkora tömeg volt, hogy
szinte megmozdulni sem lehetett. Nem gondoltam volna, hogy ennyien lesznek a pulai
Bárkakertben, de utólag megértem a nagy
érdeklődést.

Amikor megtudtam, hogy Rátóti Zoltán egyedül
fog végigbeszélni másfél órát, finoman szólva is
kételkedtem benne, hogy ennyire fogom élvezni
az előadást. Háy János szerzeménye egy fiatal
srácról szól, a történet pedig a 70-es évek elején
játszódik. A vidéken élő fiú Pesten lesz kollégista,
itt esik szerelembe, sokáig szenved a hölgy megszerzésével, de végül sikerrel jár. Hosszú idő után

kettesben marad a lánnyal, gitározik, előadja neki
a Skorpió Dédapám című számát. Természetesen
a színész énekel és gitározik is meglehetősen magas színvonalon. A fent említett nóta mellett szóba
kerül még az Omega Gyöngyhajú lánya, illetve
külföldi előadók dalai is, például Jimi Hendrixtől a
Voodoo Child. Folytatva a történetet, a fiú elhatározza, hogy a barátnőjével elmegy Párizsba, ehhez
azonban dolgozni kell, úgy dönt, ribizlit fog szedni.
Mivel a bogyósgyümölcskertésznek a fia, nincs nehéz dolga, gyorsan és rendkívül hatékonyan végzi
munkáját, így sok pénzt is tud szerezni. Különböző
okok miatt nem jut el Párizsba, mivel Bécsben
adódik egy kis problémája, de nem szeretnék
minden részletet elárulni, aki kíváncsi, megnézheti
a Bárka Színházban Budapesten a darabot.
Mindent összevetve nagyon jól szórakozott a
közönség, beleértve engem is. Rátóti Zoltánt külön
dicséret illeti, amiért a nyolc órakor megszólaló és
sokáig tartó harangozásnál feltalálta magát, s a
harangkongás ütemét felvéve gitározott és grimaszolt is, mi pedig a hasunkat fogva dőltünk a
nevetéstől.
			

Körtvélyes Zsolt
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