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Etűdök 4 nőre, 
sámlira, asztalra 
és székre
Négy nő. Négy különböző karakter. De egy kö-
zös bennük. Mindannyian pszichiáterek, akik 
emellett színészi tehetséggel is meg lettek 
áldva. Az előadás fantasztikus volt, remélem a 
beszámolóm is hasonló jól sikerül. 

Nagy nehezen megtaláltam a Faluházat, ami 
természetesen ott volt az orrom előtt, mint 
az általában lenni szokott azokkal a dolgokkal, 
amit nagyon meg akarunk találni. Már csak az 
előtte összegyűlt hatalmas tömegből is gon-
dolhattam volna, de idáig már nem terjedt ki az 
estére maradt agyi felfogóképességem. 

Bementem, és lekuporodtam legelőre a 
földre, amit később meg is bántam, ugyanis 
iszonyúan elzsibbadt a lábam. Az embereket 
kezdték beengedni, egy szempillantás alatt 
megtelt a terem. A helyiségre sötétség borult. 
Pár pillanat múlva piros fénybe öltözött a szín-
pad, és megjelent rajta 4 nő, 4 sámlin feküdve. 
Elindult a zene, ami már magában is varázsla-
tos hangulattal ruházta fel hallgatóit, hát még, 
mikor a nők elkezdtek rá vonaglani, táncolni... 
A rövid bevezető után csak egyikük maradt a 
színpadon, a 4 sámlival együtt, amik segítségé-
vel különböző tornagyakorlatokat végzett el. 
Ez egy igen fura, és számomra érthetetlen jele-
net volt. Ezután egy másik jött be a színpadra. 
Először csak körbesétált, majd szépen lassan, a 
zene ritmusára leereszkedett a földre, és ide-
oda vonszolta magát, miközben azt hajtogatta, 
hogy „Kutya, kutya, kutya… halott kutya… a sír-
ban… a síroknál… így csinálunk mi…így, így, 
így…” Majd újra tele lett a tér, és már négyen 
hajtogatták ugyanazt. „Kutya, kutya….halott ku-

tya… így, így, így, így” Majd leállt a zene, és kővé 
meredtek. A következő jelenetben bekerült a 
képbe az asztal is. Hárman állták körül, egyikük 
úgy csinált, mintha tésztát dagasztana, másikuk 
törölgetett és megterített, a harmadik nő pe-
dig tésztát lopott, és bőszen nyalogatta kezeit. 
Ám ezt a folyamatot hamar abbahagyták, és a 
negyedik nő lógott az asztalon, és aludt. Fura 
mozdulatokat végzett rajta, fejjel lefelé lógott, 
és aludt rajta, lába közt az asztallappal. Az ös-
szes többi jelenet is hasonló formában zajlott. 
És ugyan úgy nem láttam értelmüket, de ettől 
függetlenül nagyon látványosak voltak. A vége 
sokak számára kicsit sokkolóan hatott. Hogy mi-
ért? Egy szék. Egy nő. Egy szoknya. A felállás ez 
volt. A nő a széken guggolt, a szoknya teljesen 
ellepte őt, majd szépen kezdett kibontakozni 
belőle, olyannyira, hogy a végén már teljesen 
kibújt, ám alatta nem volt semmi ruha... Nem 
hiába mondták hát, hogy gyerekeket ne na-
gyon engedjenek be. A nő cseppet sem zavar-
tatta magát, ugyanazzal a semleges fapofával 
játszotta tovább szerepét…

     

Az előadás hatalmas vastapssal zárult, amit 
bőven meg is érdemeltek, hiszen az előadás na-
gyon egyedire, és színvonalasra sikerült. Egyes 
jelenetei kicsit elvontak ugyan, de mint kide-
rült, ezek kis darabkák a 4 nő lelkivilágából…

Radó Alexandra
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Koncert 
Olgyay 
módra
Akik szeretik az olykor lassú, olykor 
pörgős zenét, 
azoknak kötelező 
volt megjelenni 
az Olgyai család 
koncertjén 
Kapolcson, 
a Katolikus 
Templomban.

Az Olgyay család 
együttesében kizá-
rólag családtagok 
vannak. 1996-ban, 
pontosan 10 éve ala-
kultak. A két fivér 20 
gyereket nevel, akik-
ből 5 játszik a zene-
karban. Összesen ha-
tan vannak. A hatodik 
tag maga Olgyay Gá-
bor, az egyik fivér, aki 
zeneszerző és egyben 
az együttes gitáro-
sa. Anna furulyával 
kápráztatta hallgatóit, Margit hegedűvel, 
Veronika csodálatos hangjával, Gergő (aki 
mellesleg a csapat legfiatalabb tagja) a szin-
tetizátort vette birtokába, Máté pedig ütős 
hangszereken játszott.   
     A műsorban elhangzottak részletek a 
Missa Noe és az Izzik a menny című kompo-
zíciókból is. Valamint az egyes számok kö-

zött Weöres Sándor írásaiból is hallhattunk 
ízelítőt. 
     Azt hittem, hogy majd átlagos, unalmas 
lesz az egész, de amikor elkezdték, már tud-
tam, hogy tetszeni fog. Szinte minden szám-
ban volt egy kis népzenei hatás. Voltak lágy, 
és voltak egészen pörgős, aluljárói indián 
zenekarra emlékeztető dalok is. A hangsze-
relésük nagyon sokszínű. A furulyától kezdve 

a cintányéron át a gitárig 
minden hangszer hallha-
tó, ha egy Olgyay koncert-
re elmegyünk. A legegy-
szerűbb hangszerük egy 
közönséges szélcsengő. A 
tökéletes hangzást pedig 
az elektronikus hangalá-
festések biztosították. Az 
énekek magyar és latin 
nyelven hangzottak, amik 
főleg bibliai eseményeket 
dolgoztak fel. 
     Most játszottak először 
Kapolcson, de a műsor 
után megígérték, hogy 
máskor is ellátogatnak 
ide. Hogy miért? A közön-
ség! Először is, a templom 
teljesen megtelt, már az 
elején alig lehetett be-
férni. Minden szám után 
olyan tapsot kaptak a te-

hetséges zenészek, hogy alig tudták folytatni 
a műsort. 
     Egyáltalán nem bántam meg, hogy beül-
tem, mert a zenei ízlésemtől egy egészen el-
térő stílust ismertem meg kicsit közelebbről. 
A változatosság sosem árt…

            Radó Alexandra
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Egy színházi darab nagyon kevés sikerrel 
és unalmas előadási móddal.

Kapolcson a Gástya Árokban este kilenckor 
kezdődött egy Szép Ernő színdarab Vőlegény 
címmel. 
Egy órával kezdés előtt gyűltek az emberek, 
hogy bejussanak, de csak tíz perccel előtte 
engedtek be mindenkit. Telt ház volt. Nagy 
izgalommal vártam, milyen lesz a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem harmadikos 
színészeinek  előadása. Egy vőle-
gényjelölt várással kezdődött az 
első felvonás, amiben mindenki 
szaladgált össze-vissza, de nem 
történt lényegében semmi a 
színpadon. Egyfolytában volt 
valami zaj vagy beszéd, de 
semmi értelme nem volt a 
dolognak. 
A következő sokk ak-
kor ért, amikor egy 
szerepben két szí-
nész is feltűnt. Ami 
kicsit összezavart 
mindenkit, hogy 
egy feketehajú 
apukából egy 
vörös lett és 
utána visszaszí-
nezték. Női szerepekben 
voltak férfiak is, és nekem nem 
tetszett az, hogy egyáltalán nem pró-
bálták eljátszani, hogy ők most nők. Ugyan-
olyan mély hanggal beszéltek és ugyanúgy 
mozogtak, mint az utcán. 

A díszletről nem tehetnek. Olyan rossz mi-
nőségű anyagokból voltak a falak, hogy egy 
ajtócsukásnál majdnem kidőlt az ajtófélfa, és 
csak sok szenvedés árán tudták megjavítani, 
előadás közben. 
A színészek egy része megpróbált rendesen 
játszani, de néha erőltetettnek éreztem a 
szerepüket. Nem tudtak elválni a szemem-
ben attól, hogy ők egyetemisták, miközben 
nekik most például egy öregasszonynak, 
egy gyereknek, egy apának, egy cselédnek 

kellene lenniük. Az sem látszott rajtuk, 
hogy észrevennék, a közönség 

unatkozik és nem talál-
ja jónak az elő-

adásuk at , 
pedig en-

nek az első 
felvonás után 

elég nagy han-
got adtak: a telt-

házas előadás egy 
félházasra fogyat-

kozott meg. A szü-
netben egyszerűen 

a közönség fele felállt 
és kiment. A rendező 

ezt látva bemondta, ezt 
látva, hogy csak öt perc 

szünet és utána folytatódik, 
de az emberek ügyet sem ve-

tettek rá.
Szörnyű előadás volt, de van aki 

élvezte, és talán ez a lényeg.

Rossz műsor

Kiss Máté

Kapolcs
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Verespatak végveszélyben, a környezetvé-
dők teljes erőbedobással próbálják meg-
menteni.

Ez a település Erdély szabadtéri bányamúze-
uma, a rómaiak óta termeltek ki itt aranyat. 
Kétezer éves múlttal büszkélkedhet. – így 
kezdte előadását egy környezetvédő Kapol-
cson, a Zöldkertben.
Több, mint tíz évvel ezelőtt fedezték fel 
itt Európa legnagyobb aranylelőhelyét, és 
egy Rosia Montana Gold Corporation nevű 
cég lecsapott erre a részre. Sikerült nekik 
egy fontos hegy védettségét feloldaniuk, 
és a munkálatokat elkezdeni, de a környe-
zetvédők folyamatosan próbálták beszün-
tetni a bányászatot, és sikerült is egy év 
alatt visszaállítani a hely védettségét. 
A cég vezetője egy régi román állampol-
gár, aki drogcsempészet miatt börtönbe 
került, majd Ausztráliába menekült, ké-
sőbb Kanadába költözött, támogatókat 
szerzett, és készül romba dönteni Veres-
patakot és környékét.

A tiszai ciánszennyezést követően 
egy magyar stáb felkerekedett ha-

sonló bányákat keresni, amik nagy 
szennyezést okozhatnak, és elju-
tottak eddig a településig. Kiderí-

tették, hogy a kanadai cég 
százszor nagyobb (18 és 

fél méter magas) ülepítő 
medencét akar építeni a 

ciánlúgos szennyvíznek 
– ami az arany kinyeré-

se után keletkezik –, mint amilyen a Tisza ka-
tasztrófáját okozta. Kétezer embernek kelle-
ne elköltöznie otthonából a bánya miatt. Már 
a hegyek nagy részét tizenöt év alatt szinte 
teljesen eltűntették, naponta húsz tonna di-
namittal. 
A lakosság lázasan tüntet, és nem akar elköl-
tözni házaiból, habár már nagy részüket meg-
vásárolta az említett cég, aki már 2007-ben el 

akarja kezdeni a kitermelést. 
A környezetvédők és a Rosia Montana Gold 
Corporation is tántoríthatatlan, amit az egyik 
elér, azt a másik romba dönti, és ez így megy 
még egy jó ideig.
Erről szólt az előadás, a közönségnek tetszett. 
Én nem értettem egyet mindennel, de felkel-
tette érdeklődésemet az ügy iránt.

Verespatak

Kiss Máté
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Hot Jazz 
Band
Trombiták, nagybőgő, dob, mosódeszka és 
még rengeteg hangszer, mellyel hihetetlen 
színvonalas műsort tudott összerakni egy 
magyar együttes!

Ma délelőtt még csak azt szúrtam ki ezzel a prog-
rammal kapcsolatban, hogy úristen de későn kez-
dődik! De most, hogy átéltem, és itt ülök a mag-
tárban, szinte még mindig a hatása alatt vagyok.

Jazz... Egy olyan műfaj mely teljes mértékig sza-
badságot és élvezetet biztosít. Ma a Hot Jazz Band 
koncertjén azt hiszem, egy egész más életérzés 
alakult ki bennem. Egyszerűen fergeteges kon-
cert volt, és úgy érzem, hogy mostantól semmi 
sem fogja ezt túlszárnyalni. Már sokszor halottam 
az improvizatív jazzről, de még soha nem került a 
kezembe ilyen hanganyag, és mindig csak annyi 
volt a véleményem róla, hogy biztos jó. De ma itt 
a völgyben körülbelül száz társammal együtt él-
vezhettem ezt a remek élményt. Egyszerűen min-
denki tombolt, a zenekar meg csak adta és adta a 
ráadás számokat, melyek nem is számok, hanem 
műsorok voltak. Minden hangszer egyesével 
megszólalt, és valami hihetetlen játékot mutattak 
be velük. Egész koncert alatt nem tudtam elhinni, 
hogy ez egy magyar csapat. 

Ez a zene minden korosztálynak szól. Még az 
öt éves kisgyerek is utánozta a szaxofonistát, és 

szinte még a hatvanéves nagyi is táncra perdült 
volna.

A show igen bonyolultan kezdődött. Először 
egy színpadcsere, majd hirtelen kitalálták az ezer-
ötszáz forintos belépőt, mely sokak kedvét elvet-
te… De az, aki inkább haza ment, elég bután dön-
tött. Én most már, hogy átéltem, inkább éheztem 
volna egy napig, mintsem kihagyjam. 

Ezt a zenés utazást a Jazzticos kezdte, akik Fran-
ciaországból jöttek ide hozzánk a völgybe... Az ő 
programjuk is igen kellemes és persze fergeteges 
volt, de az utána lévőt meg se tudta közelíteni. 

A Hot Jazz Band műsorát a nézősorról még a fran-
ciák is megtekintették, mely azt hiszem hatalmas 
elismerés. A koncertek kilenc órakkor kezdődtek, 
és fél egykor végződtek. A fináléban mindkét jazz 
zenekar a színpadon volt, és együtt szórakoztatták 
a nézőket. A két zenekar dobosa szinte folyamatos 
versengésben volt, melyet persze barátságosan 
adtak elő. Egyikük egy úgynevezett mosódeszkán 
zenélt, míg a másik igazi dobon. De a hangszereket 
folyamatosan cserélgették, így voltaképpen min-
denki mindenen játszott, amin csak tudott.

Egyszerűen nem tudok mást mondani róluk, 
mint hogy fantasztikusak voltak, és hogy sajnál-
hatjátok, ha nem voltatok ott. Aki meg ott volt, 
az teljesen megért engem. Mindenesetre keres-
sétek fel a honlapjukat, és menjetek el a legkö-
zelebbi koncertre, hiszen ez egy kihagyhatatlan 
élmény!!!!
 

                                                            Fandohan Mira
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Vissza a föld 
energiáihoz
A Zöld Udvarba újra ellátogatott 
egy igazi környezetvédő, aki is-
mertette velünk Földünk kiala-
kulását, mai problémáját, műkö-
dését, és felvázolta a jövőjét.

A Zöld Híd alapítvány idén is képviselteti 
magát itt Kapolcson, a Zöld Udvarban. Sze-
retnék ezzel a programsorozatukkal felhív-
ni az emberek figyelmét Földünk rohamos 
pusztulására. Ezeket az apró dolgokat mi 
nem is tudjuk érzékelni, csak akkor, mikor 
már késő minden. Nem tudjuk felbecsül-
ni a károkat, mikor például cigizünk, vagy 
különböző spray-ket fújunk magunkra, és 
közben használjuk a legkárosabb dolgo-
kat. Ki ne találkozott volna a belvárosban 
elszíneződött fonnyadt fákkal? Ki ne vette 
volna már észre a különbséget az erdei, 

illetve városi levegő között? A reakciónk 
maximum annyi volt, hogy de jó itt lenni! 
De az, hogy nem használjuk minden perc-
ben az autót, avagy hogy keressünk egy 
szemetest, és ott dobjuk ki a nem kellő dol-
gokat, az azt hiszem, nem sok embernek, 
jut eszébe.

Ha őszinte akarok lenni, előadás nagyon 
unalmas volt. Ezt nem sértésnek szánom, 
hanem tudom, hogy a szakszavak megér-
tése nélkül egyszerűen nem lehet élvezni 
egy ilyen beszélgetést. Kezdetben a Föld 
kialakulásáról volt szó, melyet teljesen 
megértettem. Érdekesnek találom, hogy 
szinte minden a víz alatt kezdődött, hiszen 
ekkor még nem volt ózonpajzs, mely meg-
szűrte volna az ultraibolya sugárzásokat, 
így egyedüli szűrőként csak a víz maradt. 
Minden itt kezdődött, és mára hova jutott!? 
Mára képes lenne az emberiség megsem-
misíteni magát. Ez bizony gyalázatos.

Az előadás összesen egy óra volt, mely 
igen hasznosan telt. Úgy gondolom, aki 
értette az egészet, az sokat okulhatott be-
lőle, de azért valljuk be, rám is volt némi 
hatása…

                                                         Fandohan MIra
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A jurtába lépve egy keskeny, hosszú, fekete-
fehér rajzkópián akadt meg a szemem. Elsőre 
annyi tűnt fel, hogy a kép nagyon zsúfolt és 
szépen kidolgozott. Mint a beszélgetés alatt 
kiderült, ennél sokkal többet rejt magában.

Miután összegyűltünk a sátorban, a lány neki 
kezdett a beszélgetésnek. Először is megkérdez-
te, hogy ki miért jött el, mi keltette fel az érdeklő-
dését a programmal kapcsolatban.  A legtöbben 
véletlenül kószáltak erre, volt, aki nem is tudta, 
hogy program lesz, csak teázgatni ült be. De 
mindenki szívesen bennmaradt.

Elkezdődött a mesélés. A lány elmondta, hogy 
kinn volt Dél-Amerikában, amikor a poszter 
készült. USA-béli fiatalok indultak útnak, hogy 
rávilágítsanak az államok által undorító módon 
kihasznált kolumbiai őslakos indiánok és más la-
kók szörnyűvé vált életére, a szabad kereskede-
lem okozta mindennapos problémáikra.

Mesélőnk épp a személyes kinn léte miatt is 
viseli szívén az ügyet, rengeteget beszélgetett 
kinn az emberekkel erről. Ott ez komoly gond-
nak számít, és nemcsak a felnőttek körében, ha-
nem a tizenévesek is tudnak és beszélnek róla. 

Volt egy történet, miszerint egy csoport em-
bert kiköltöztettek a családjaik évszázados lak-
helyéről, az olajlelőhely miatt. Tizenöten közü-
lük viszont ottmaradtak tüntetni, felköltöztek a 
fákra, sátrakat vertek. A rendőrség letartóztatta 
őket. Pár órán belül csaknem  kétszáz felháboro-
dott  ember verődött össze, és csapatot alkottak. 
Kiosztották egymás közt a feladatokat: ki visz a 
raboskodóknak gázpalackot (főzésre), ennivalót, 
a börtön ablaka alatt váltott „műszakban” do-
boltak, hogy tartsák a bennlévőkben a lelket. A 
sajtóhoz fordultak, rengeteg nyelvre lefordított 

cikkeket küldözgettek szerte a világban. Szerin-
tem nagyon becsülendő ez az összetartás.

Az embereket végül kiengedték, mert illegáli-
san lettek letartóztatva, a kétszáz segítő pedig a 
börtönkijáratnál várta őket, sorfalat alkotva egy 
kocsiig, hogy nehogy kinn újra bilincsbe verjék 
őket, legálisan. Az autó elvitte őket rögtön egy 
messzi helyre, ahol több hónapig maradtak.

Rátértünk a rajzra. Plan Columbia- kolumbia 
terv. Itt még, hogy értsük az egészet, elmondták 
(egy másik lánnyal együtt), hogy ez pontosan 
mit is takar. 

Az USA pár éve alkotta ezt a tervezetet, célja 
elvileg a kokacserjék kipusztítása. Több milliárd 
dollár értékű fegyvereses és vegyibombás heli-
koptert adományozott Columbiának. Ezeket vi-
szont nem a kokaültetvények fölött használják, 
hanem az olajlelőhelyeken, hogy lehetetlenné 
tegyék az addig ott lakók életét. Az Amazonas-
medence a legfőbb célpont, itt rengeteg értékes 
ásványi kincs van, és rengeteg olajkút.

A koka cserjéről megtudtuk, hogy önmagá-
ban nem hallucinogén, energiát adó, kávéhoz 

Beszélgetés a jurta teaházban a 

dél-amerikai szabadkereskedelemről.

Vigántpetend
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hasonló hatású növény, az indiánok ősidők óta 
fogyasztják, hogy könnyebben tudjanak dol-
gozni a szélsőséges magashegyi körülmények 
között, valamint gyógynövényként teát főznek 
belőle. Huszonhét vegyianyaggal összekeverve 
kapjuk a kokaint, ami az egyik legerősebb kábí-
tószer, hallucinációkat és erős függőséget okoz. 
Egy függő nagyon hamar eljut a teljes leépülé-
sig. Azt hiszem, elég egyértelmű a különbség. A 
vegyi anyagok nagy része (több közülük szimpla 
ipari hulladék) az Államokból kerül Columbiába, 
ahonnan aztán készen vissza is viszik, ugyanis 
New Yorkban a legnagyobb az igény a kokainra.

A kép jobb felső sarkában (a történet elejeként) 
egy darázsfészek szimbolizálja Európát, ahonnan 
Kolombusz  Santa Maria-ja indul, és megy tovább 
Észak Amerikába, ami egy nagy darázsfészekként 
van ábrázolva, minden államnál egy-egy lárvával. 
New York képe például két nyolcas biliárdgolyó 
szemű lárva volt, ezzel utalva a kokainra.

A fészek alatt egy sötétebb rész, kicsit kevésbé 
zsúfolt, mint a lap többi része. Fegyveres helikop-
terek repkedtek a térben, és egy műhold mikrofo-
nokkal, rajta a Pentagon jelképével, amiből ki van 
harapva egy darab. A helyiek ugyanis úgy gon-
dolják, hogy folyamatosan megfigyelik őket. 

Itt, egy kicsit lejjebb a lap két szélén, egy fehér 
hátterű rész (ez az egyetlen ilyen) szakadás alak-
ban. Repülő állatokat, rovarokat és madarakat 
ábrázol. Ez az áttörés, a remény és a küzdelem ré-
sze. Magukat, a cselekvő embereket ábrázolták 
velük a készítők. A már kihalt állatok szellemként 
voltak ábrázolva. 

Lejjebb egy vándorló hangyaboly jelképezi a 
kétmillió elköltözésre, kivándorlásra kényszerült, 
kényszeríttet őslakost.

Egy nagy kör jelképezi Dél-Amerikát, közepén 
egy szakadásszerű elválasztó vonallal. A két fél-
kör a régi időket és a jelent ábrázolja. Ellentét-
párok vannak rajta jelképesen, az embereket 
hangyáknak ábrázolva. Mondott néhány példát: 
múltként egy nagypapa hangyát, aki a tűz mel-
lett mesél az unokáinak, ma pedig a TV előtt ül-
nek, a kicsik tévéznek, a nagypapa a távkapcso-
lót nyomkodja. 

Egy másik kép egy nagymama, aki teát főz a 
beteg gyermeknek kokából, ma egy kokainké-
szítésre alkalmas gép és cserjék, levelek helyett 
pénzzel. 

A karaoket is rárajzolták, ugyanis ezt nagyon 
utálják a helyiek, nem értik, miért kellene nekik 
amerikai dalokat énekelniük. Évezredes szoká-
suk ugyanis a fiesta, amikor is tereken gyűlik ös-
sze a környéken lakó emberek egy része egy-két 
hangszeres társaságában, és eléneklik teljesen 
improvizálva, hogy mi történt velük aznap, mit 
éreznek, vagy akármiről, amiről tudnak.

Legalul, a kör alatt van a remény, hogy elmú-
lik ez az állapot, ezt szorgos hangyák jelképezik, 
akik olajkutakat rombolnak szét.

A beszélgetés rávilágított számomra rengeteg 
dologra. Kicsit elkeseredve indultam tovább, de 
örülök, hogy ott voltam, és megszereztem ezt a 
nagyon hasznos tudást.

  

   magyar ajna 
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Heaven Street 
Seven koncert 
Petenden

Petenden, a T-Com világ- és népzenei nagyszínpadon rendezték meg az idei HS7 
koncertet. Egy fergeteges buli, amin mindenki jól érezte magát, röviden ennyi.

Volt szerencsém ellátogatni egy igazán jó koncertre, és bulizni egy hatalmasat, 
az összes ott lévő rajongóval együtt. A koncert kezdetétől egészen a legvégéig a 
hangulat a tetőfokon volt, és mindenki biztos lehetett benne, hogy a többi ember is 
jól érzi magát. Felszabadult tánc és tapsviharok váltogatták egymást szünet nélkül a 
színpad előtti tánctéren. 

A zenekar tagjai is jól érezhették magukat, jókedvűen zenéltek, a koncerten is 
meglátszott, hogy jó hangulatban voltak. 

Sok számot hallhattunk az új albumukról, az idén májusban megjelent Tudom, hogy 
szeretsz titokban lemezről is, de sok régi kedvenc is elhangzott. 

1995-ben alakult a zenekar, alapító tagjai Németh Róbert és Szűcs Krisztián voltak. 
Mára a tagok száma már ötre emelkedett. Tizenegy év alatt tizenhárom lemezt 
sikerült összerakniuk és kiadniuk, több videoklip is készült, volt olyan, ami még 
az MTV műsorára is felkerült. Ezenkívül még rengeteg sikert elértek, a 2000-ben 
megjelent albumukról (Cukor) a Hol van az a crézi srác című sláger vezette a Magyar 

Vigántpetend
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Rádió játszási listáját. Innentől kezdve lettek országszerte ismertek és elismertek. Egyre több 
fellépésre hívták el őket, 2002-ben jött az újabb album a Kisfilmek a nagyvilágból, amire 
olyan újabb slágerek kerültek fel, mint az Éjszaka és a Dél-Amerika. 

2004-ben egy újabb album, Szállj ki és gyalogolj címmel. 2005-ben megkapták a MAHASZ 
Fonográf díjat, mint az Év rockalbuma.

A 2006-os új lemez a médiavisszhang szerint az eddigi legpörgősebb és legvidámabb, 
legtáncolhatóbb zene.

Háromszor sikerült visszatapsolnunk őket, ilyen hangos sikítozás ritkán van egy koncert 
után. Így se akartuk őket elengedni, miután végleg lementek még öt percig zajongtunk. De 
látszott a fiúkon, hogy fáradtak voltak, másfél óra után nem csoda.

Kicsit pihegve, de boldogan és jókedvűen indultunk vissza a Magtárba, hogy a kellemes 
kifáradás után aztán egy nagyot pihenjünk, és holnap majd új koncert után nézzünk.  

magyar ajna
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Vigántpetend

Nőket elbűvölő vásár áll Vigántpetenden, 
a Sörsátor területét körbevéve.
Mindenki tekintete leragad a kínálat so-
kaságán és egyediségén.

Ahogyan lekanyarodunk az útról a Vigántpe-
tendet jelző táblánál, rögtön megpillantjuk a 
Tókert-Sörsátor feliratot.

Érdemes belátogatni, mert rengeteg ér-
dekes dolgot fedezhetünk fel a bódék sorai 
között.

Általában a nők jobban kedvelik az ilyesfaj-
ta programot, de a férfiak számát szemügyre 
véve, itt nem lehetett általánosítani. Renge-
teg nézelődő van az erősebbik nem képvise-
lői közül.

Ez nem is csoda, hiszen hihetetlen mennyi-
ségű portéka volt kitéve, melyek nem csak 
változatosak, de nagyon jó minőségűek vol-
tak.

Az általános ételt és italt árusító standoktól, 
a kovácsoltvas áruig minden megtalálható.

Voltak különleges borokat, mézeket árusító 
emberek, üvegmunkások termékei, gyertyák. 
Persze voltak hagyományos piaci áruk: ruhák, 
edények, ékszerek, édességek. Viszont köze-
lebbről szemügyre véve ezek sem általánosak 
voltak, hanem kézzel, gondosan elkészített 
remekművek. 

Ami még igazi különlegességként szolgált 
számomra is, hogy a faragott termékek kö-
zött nemcsak bábuk és dísztárgyak voltak, 
hanem használati eszközök is szép számmal. 
Amik pedig a legszebbnek tűntek nekem, 
azok a kürtök voltak. Mindemellett voltak 
matyó hímzések, babák, gyöngyből készült 
ékszerek, kitűzők, jelvények.

Ahogy tovább sétáltam, rájöttem, hogy 
itt aztán nincs olyan dolog, amit ne lehetne 
megtalálni. Képek, órák, gravírozott ajándé-
kok és a fent már felsoroltak. 

Érdemes kilátogatni, és több időt rászánni, 
hogy mindent alaposan szemügyre lehessen 
venni. Az eladók pedig közvetlenek, érdeklő-
dőek, segítőkészek és rettenetesen aranyo-
sak.

Én a „mézes bácsival” beszélgettem, és ki-
derült, hogy eredetileg ő (is) fotós. Viszont 
imádja a mézeket, és szeret ezzel foglalkozni. 
Ezért ilyenkor, Művészetek Völgye alatt, kijön 
árusítani minden évben.

Sok a látnivaló, kedves emberek, kell ennél 
több ok, hogy kilátogassunk ide?

Balogh Kata

Tókerti vásár
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A vigántpetendi Sörsátorban lépett fel a Ha-
ven Street Seven előtt nyolcórai kezdettel 
a Spaceshit nevű zenekar. Az elektronikus 
zenét rockkal ötvöző csapat hatalmas bulit 
indított el.

A programfüzetben olyan kecsegtető ajánla-
tokat lehetett olvasni, melyek egyértelműen 
kíváncsivá tettek engem, hogy milyen zenekar 
is lehet ez a Spaceshit, amely a saját zenéjét 
űrutazásokhoz ajánlja.

Rövid beállás után elkezdett a banda zúzni, 
és minden egész szépen alakult. A közönség 
azon része, aki nem ismerte eredetileg a csapa-
tot és a zenéjüket, rövid időn belül megszokta, 
illetve elfogadta a stílusukat.

Nem volt nehéz elfogadni, mert tudtak 
úgy játszani, hogy a kicsit szokatlannak tűnő 
keveredés mégsem volt annyira furcsa. Sőt, 
nagyon is jól összehangolták a két stílust, és 
nem is rossz zenét állítottak össze belőle.

A koncert alatt a háttérben egy proyectoron 
vetítés ment, mindig az éppen játszott aktuális 
számhoz. Különböző animációk és képek, kis 
filmrészletek tűntek fel, melyek érthetőbbé tet-
ték a dalok szövegeit. 

Az együttes tagjai annak ellenére, hogy magya- 
rok, mégis angolul énekelnek. Talán azért lehet 
ez, hogy nagyobb esélyük legyen a külföldön 
való befutásra. Kint amúgy sokkal nagyobb ke- 
letje van az effajta muzsikának.

Visszatérve a koncerthez: a kezdeti kis 
meglepődés után szépen beindult a zene és 
a közönség is. Eleinte csak a taps lett egyre 
hangosabb egy-egy szám befejezésénél, majd 
szépen lassan fokozódott a hangulat. Ordibálá-
sok, bekiáltások és őrületes nagy tapsok váltot-
ták egymást. Az egyetlen dolog, amire a banda 
nem volt képes, hogy megmozgassa a közön-
séget. Talán összesen nyolcan, ha felálltak, és 
táncoltak a színpad előtt. A többiek ülve élvez-
ték az előadást.

Ez szerintem az egyetlen hibaként felróható 
a zenekarnak, hogy nem tudnak még olyan 
hangulatot teremteni, hogy felálljanak az em-
berek. Hiába jött egy beöltözött robotember, 
még az sem volt elég csábító. Vagy csak nincs 
még elég tapasztalatuk azzal kapcsolatban, ho-
gyan lehetne rábeszélni az embereket a táncra. 
Később ez is biztosan kialakul majd.

Nekem egyébként az a véleményem, hogy 
egy elektronikus zenével, amely keverve van 
például rokkos elemekkel is, nehezebb a fela-
data a bandának, mint egy populáris zenének.

Mindezen túl úgy érzem, megpróbáltak min-
dent megtenni, amit csak lehetett, és ennyire 
telt belőle. Ami azért nem rossz. A Szigeten is 
fel fognak majd lépni, aki esetleg kedvet ka-
pott, menjen el.

Szerintem megéri. Én jól éreztem magam, 
pedig ez nem is az én stílusom.

Balogh Kata

Űrutazás
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Konyha
A mai napi programon, amit legjobban 
vártam, sajnos a hangulatom nem há-
gott a magasba. Pedig igen erőteljesen 
hangzott a magányos, de tűzzel teli, fia-
tal hölgy sorsát feldolgozó színdarab. A 
helyszín, a főszereplő nőhöz hasonlóan 
magányos Klastrom, Taliándörögd ro-
mos emléke. 
 
Kissé kapkodom a levegőt, mikor a nap-
fény meleg színeiben fürdő színpadhoz 
érek, mivel semmiképp sem akartam 
lemaradni az előadásról. Gondolhattam 
volna rá előre – völgyi tapasztalataim 
után főleg -, hogy egy ilyen típusú prog-
ram kezdő időpontja általában csúszik. 
Mikor odaérek, még népi öltözetben 
ugráló férfiak és nők topognak és ko-
pognak a porondon. Túlzott naivitásom 
miatt nemhogy időben érkeztem, de 
még az előző programon is ülhettem 
pár percet. A rendkívül lendületes, fod-
ros lassan a végére ér, a táj kék homály-
ba borul. 

A bejelentésre, hogy a várt előadásom 
hamarosan kezdődik, közelebbi helyre 
lelek egy félig a földben lévő kődarabon. Lassan 
a színpadra áramló takarító, díszletbehordó segé-
dek nyüzsgése felülmúlja a nézők egyre halkuló 
moraját. A színtérre hordott díszletek között nem 
volt semmi meglepő, mivel tudtam, az egyszerep-
lős darab egy szerelemre éhes, lázadó lányról szól. 
Egy szék, egy asztal és néhány gyertya mellett két, 
fogasra akasztott ellentétes színű – egy fekete és 
egy piros - ruhadarab tartozott a kellékek közé. A 
színek a fiatal hölgy pillanatnyi érzelmi állapotára 
utalnak. A mű érdekessége - amit csak az első je-
lenet előtt nem sokkal tudtam meg -, hogy élőze-
ne társul a színésznő játéka mellé. Mikor a zenész 

kongájának éles hangja végigsiklott a romok kö-
zött, már a próbákon is magával ragadó volt. 

És mikorra már a mesterséges fény lett úrrá a 
tájon, végre megjelent a színésznő és elkezdődött 
a darab. Halkan előrelépett és elkezdte betanult 
szövegét rázúdítani nézőire. A színpadon jól mu-
tatott, de megjelenése nem volt olyan erős, és 
izzó érzelmeknek nyoma sem volt. Persze lehet, 
hogy a technikai gondok hátráltatták a színdarab 
sikerét, vagy az, hogy úgy készültem, ez a prog-
ram fogja feldobni a napomat, mindenesetre a 

hideg jobban lekötötte figyelmemet, mint a szí-
nen történő események. A zenét biztosító fiatal-
ember, aki a színtér túlsó sarkában játszott, közös 
harmóniát talált a nézőkkel, és a táj hangulatához 
is remekül társítható dallamot játszott.

A mély érzelmek megjelenítését célzó előadás 
végül hatástalan maradt, és a tragikus színtér egy 
konyha képét hagyta bennem. Szinte láttam a 
hideg csempét, mikor a darab véget ért. Csak a 
hangszer csípős játéka tudta megtörni a fehér la-
pokat, de én nem ezért jöttem.

		 	 Farkas	Levente

Taliándörögd
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A „nagy zutty”
Az ősrobbanás misztériuma mindig is 
izgatott, és afelől sincs kétségem, hogy 
számos emberben merültek már fel kér-
dések ezzel a saját, sőt bármely földi 
élőlény életét megelőző rejtélyes ese-
ménnyel kapcsolatban. A Művészetek 
Völgyében, Taliándörögdön ezekre a 
kérdésekre is választ találhatnak a láto-
gatók.
 
Egy délutáni órában, mikor a fűszálak még 
igen kurta árnyékot vetnek a földre, belépek 
egy udvar kapuján, ahol az előadást hallhatjuk 
majd. Két hangfal és jó pár ember ül a fűben, 
mit sem törődve az éppen felállítandó ábrával 
és az azt felállító két személlyel. Békésen elját-
szik apa és fia, miközben egy fiatal nő bejelenti 
előadónkat, Horváth Istvánt. A mikrofonszóra 
a közönség felnéz, abbahagyja pillanatnyi te-
vékenységét. Most, hogy rettentő érdeklődő 
tekintetük a porondon álló, kopaszodó férfire 
ugrik, érthetővé válik akárki, az idős néni vagy a 
fiúcska jelenléte is. 

Mikor kezébe veszi 
a mikrofont, láthatóvá 
válik az eddig mögötte, 
rejtve álló ábra, melyet 
filctollal firkantottak a 
papírra, nem számítva 
arra a körülményre, hogy 
a hátulról sugárzó nap-
fény kevésbé láthatóvá 
teszi a papírvásznat. Ez 
a gond azonban egy pár 
felhő jóvoltából elillan, 
de újabb probléma adó-
dik. Mikor a hangszó-
rókból már áramlanak a 
visszhangot verő mon-

datok, melyek a világegyetem végtelen korát 
ecsetelik, hirtelen egy parányi betolakodó esik 
az orromra, egy esőcsepp. A közönség ekkorra 
azonban már úgy csüng az elérhetetlenről szóló 
szavakon, hogy ügyet sem vetve a kis záporra, 
szemük felületén megmarad a színpad képe.

A felhő kiapadt, majd odébbállt, a nézők alatt 
már felmelegedett a föld, a légkör tele van a 
különböző dimenziókról szóló szöveg hangzó-
ival. A beszédébe belemerült előadó, mintha 
egy tanórán magyarázna az iskolapadban ülő 
diákoknak, rátér a fő téma – a „nagy bumm” 
folyamatának - egyik, többek által elfogadott 

elméletére, melynek 
végén az ősrobbanás 
ellentéte, az úgyneve-
zett „nagy zutty” vár 
ránk. „Persze ekkorra a 
Föld már rég ki fog hűl-
ni” – mondja az idősödő 
férfi, arcán megnyugta-
tó mosollyal.

Ezen a meleg nyári 
napon ily hideg, távoli 
dolgokról beszélni nem 
csupán érdekes, de 
álomszerű is.
   

Farkas	Levente
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Hozzájárulásom egy jó koncerthez

A Taliándörögdön található Óvodakerti szín-
padon lépett fel a Vian nevű rock-banda, 
akik egyedülálló hangzásvilágukkal egészen 
elbűvölték a hallgatókat.

A négytagú csapat Szolnokon alakult ’94-ben, 
és azóta csak a dobos személye cserélődött 
egyszer-kétszer. Öt-hat évig olyan volt, mint 
egy átlagos amatőr rock-együttes: Deep Pur-
ple-t, Guns N Roses-t és hasonló régi klasszikus 
feldolgozásokat toltak. De 2000-ben stílus-
váltás (vagy inkább kialakulás) történt, és azóta 
a gitáros megfogalmazása  szerint „modern 
hangvételű etnorockot” játszanak.
Az énekesnek fontos szerepe volt a stílus ki-
alakításában, ugyanis kurd származása miatt 
zenéjükre nagy hatással voltak a keleti népzene 
gyökerei. Ezen kívül balkáni és a magyar nép-
zene hatása is egyaránt fellelhető zenéjükben. 
Ám mindez igen kemény metálos hangzásban: 
a lehangolt gitár és basszusgitár olyan mély és 

brutál hangzást eredményezett, hogy sokszor 
remegett bele az egész testem. A duplázóval 
ellátott dob pedig olyan hangos volt, hogy 
minden egyes ütését éreztem a gyomromban. 
És természetesen az együttes összhangja sem 
volt kutya. Nagyon ütős hangja volt az összes 

hangszeren, kemény hangszínt választott a 
gitáros és a basszer, a dob pedig kellően volt 
kiadva a masterre. És persze játszani is tudtak 
rajta. Voltak olyan gitárfutamok, amiket már 
fel sem fogtam gyorsaságuk miatt. A basszus-
gitáros is profin játszott a magasabb hangokon 

is. Ám amikor zúzósabb rész volt, úgy tolta a 
mély hangokat, hogy egész sokunknak felállt a 
szőr a hátán.
A zenei profizmushoz hozzájön a kurd frontem-
ber is, akinek a hangja gyakran emlékeztetett 
valamiféle keleti csataüvöltésre. Nagyon jó 
hangja volt, durván és finoman egyaránt képes 
volt énekelni, továbbá intonációs problémákkal 
sem küszködött.
Szövegeiket tekintve inkább elvontnak tar-
tom őket. A kurd énekes miatt ugyanis sok dal 
szól a közel-keleti helyzetről. Sőt, egy-két szám 
népdalokra emlékeztetett a dalszöveg szem-
pontjából.
A felállás a következő volt: a mikrofon mögött 
a kurd Amang állt, az öthúrost Dombi Ádám 
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tépte, a gitárt Zombori Norbert pengette, míg 
a dobok mögött Kiss Ármin ült és ütötte a 
bőröket, meg a cineket. A gitáros és a basszer 
egyben vokálozott is. A dobos egyébként 
Dream Theater fun, ugyanis még koncert előtt 
észrevettem az amerikai együttes matricáját 
az egyik tamon. Én speciel éreztem Mike Port-
noy (a DT dobosa) hatását Árminra. A zenekar 
egyébként hétköznapi emberekből áll, van 
köztük jogász, tanító és vegyész is. Egyébként 
mind nagyon rendesek, sokat beszélgettünk.

A gitáros pengető hiányában szenvedett, és 
megkérdezett egy ott levő másik basszus-
gitárost, hogy tud-e adni egyet a koncert ere-
jéig. Mivel én épp ott voltam, és beszélgettem 
velük, rögvest felajánlottam az én pengetőmet, 
ami ráadásul a kedvencem, amit szinte mindig 
magamnál hordok. Úgy gondoltam, megtisz-

teltetésben lesz részem, ha az én pengetőmmel 
játszik. Természetesen elfogadta, aminek na-
gyon örültem, hisz ez a pengető majdnem 
akkora eszmei értékű lesz nekem, mintha a 
gitáros dobta volna be a sajátját, és én kaptam 
volna el.
Mindenki nagyon élvezte a banda zenéjét, és 
a koncert végén nagy skandálással próbálták 
visszahívni a zenekart. Ám ők ráadás helyett 
bejelentették, hogy este 11-kor újabb fellépés 
keretében hallhatjuk őket. Én megértem, hogy 
nem ráadásoztak, mert elég fárasztó lehetett 
nekik a buli: a gitárosnak már a harmadik szám 
körül tiszta izzadság volt a gitárja. Az énekes-
nek pedig a koncert végére száz százalékban 
átázott az ingje. 
A legfiatalabb rajongók egyébként öt év 
körüliek lehettek, és lelkesen táncoltak. Bi-
zonyára ők fogják tovább vinni a rockzene szel-
lemét a jövőbe. 

Solymsoi Márton
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Solymsoi Márton

Kollár Lajossal a Taliándörögdi Klastrom kisszín-
padán folytatott beszélgetést egy képzőművész, 
aki egyben a hegymászó szomszédja is. Eleinte 
a hegymászásról beszélgettek, majd áttértek a 
helyi problémákra.

Kollár Lajos a Magyar Dhaulagir expedíciós 
csoport tagja. (További tagok: Erőss Zsolt, Mécs 
László, Babcsán Gábor, Ugyan Anita és Szendrő 
Szabolcs.) A társulat tavalyi expedíciója nem 
volt sikeres, ugyanis a kellő pénz összegyűjtése 
is sokáig tartott. Így később kellett, hogy indul-
janak. Továbbá a Himalájában nem kedvezett 
nekik az idő. Minderre még az is rájátszott, hogy 
Nepálban népfelkelés volt akkor.

Ezzel ellentétben idén sikeres „csúcstámadást” 
hajtottak végre. Viszonylag könnyen tudták össze- 
szedni a pénzt is az induláshoz, ám így is eltoló-
dott két héttel – április 13-áig - a túra. 

Egy-egy ilyen túrát nehézkes felkészülés és 
szervezőmunka előz meg. Ilyennek számít a 
pénzgyűjtés is. E csapat erőssége a „pszichés” 
felkészültség. Tehát az előkészületek sikeresek 
voltak. Maga az út is. Ismét Nepálba mentek, és 
egy himalájai csúcsot hódítottak meg, mely a 
tengertől számítva 8167 méter magasan fekszik. 
Tehát szép eredményt értek el. Már tervezgetik a 
jövő nyárra az újabb „csúcstámadást”.

Kollár András hármas életet él. Egyrészt hegy- 
mászó, másrészt színész (az Új Színházban 
tevékenykedik), harmadrészt pedig a sze-
merei életforma követője. A vele beszélgető 
képzőművésszel ugyanis megint szomszédságba 
került, Mezőszemerén. 

A beszélgetés erre a témára kanyarodott. 
Mezőszemere egy elmaradott alföldi falu. Sok a 
munkanélküli, és gyakori a lopás is. A település 
lakosai pedig örülnének, ha Kollár Úr elvállalná a 
helyi polgármesterséget.  Ám a hegymászó erről 
hallani sem akar, mert egyszerűen nem érdekli 

semmilyen közéleti pozíció. Részben azért, mert 
ez teljes embert igényel, és akinek ilyen hobbija 
van, annak szóba se jöhet a dolog. Meg egyéb-
ként is, megvan a véleménye a régióról. De ettől 
függetlenül szereti Mezőszemerét. És különben 
sem tudná magát úgy elképzelni, hogy egész nap 
egy irodában ül, és néha-néha baromságokról be-
szélget pár kiöltözött emberrel.

Az utolsó kérdés meglepő és értelmetlen volt: 
Fel tudna-e mászni Erőss Zsolt, a csapat legjobbika 
a nagyszínpad mögötti romra, hogy kitűzzön egy 
zászlót. (Természetesen ez nem kérő jellegű volt, 
csak afféle hipotézis.) A hegymászó sem nagyon 
értette a dolgot, eleinte azt mondta, hogy nem, 
mert nem ez a specialitása, de egy erre kiképzett 
ember képes rá. Majd a csekély hallgatóságból 
egy barátja azt mondta, erre bárki képes lenne, és 
ezt helyeselte is Kollár Úr.

Hát, különösen fejeződött be a beszélgetés. 
De azért érdekes volt, bár valamiféle diavetítést 
végignéztem volna, ugyanis több mint nyolcezer 
méter magasan gyönyörű szép táj tárulhat a 
szemünk elé. És ha nem is ugyanazt az érzést, mint-
ha élőben lennénk ott, de a látványt valamifélekép-
pen vissza tudja adni egy-két szép fotó.

Taliándörögd

1�

Solymsoi Márton



1�

Magtárlap

Amint kiosztották délután a feladatokat, azonnal 
indultam is, mert egyre oda kellett érnem egy 
programra. A busz, ami elvileg elvitt volna Tali-
ándörögdre, inkább elment Monostorapátiba, és 
közölték, hogy csak 45 perc múlva indul. Ezután 
elindultam először még gyalog, majd két stop-
pal ugyan, de eljutottam a programhoz. Amikor 
megérkeztem a helyszínre, kedvesen vigyorogva 
azt mondták, hogy elmaradt a program.

Egy ilyen kora délutánnal a hátam mögött ér-
keztem meg a Lőtérhez, ahol az Új Színház stúdió 
tartott előadást Május elseje címmel. Érkezésem 
után még csak rakodták a díszleteket, de már ek-
kor megpillantottam az „Éljen Május Elseje” felira-
tú plakátot, ami kicsit felcsigázott, mert mindig 
is szívesen néztem olyan filmeket, darabokat, 
amelyek XIX-XX. századi háborús korszakot dol-
goznak fel. Mielőtt elkezdődött volna, elmentem 
körülnézni, milyen is ez a Lőtér. Nem találtam 
semmi különlegességet. Olyan, mint a legtöbb 
sörsátor. Hamar meguntam, úgyhogy kerestem 
egy helyet, és megvártam, míg elkezdődik. 

Végre elkezdődött, de a darab eleje nem 
volt olyan, amilyenre számítottam. Már az első 
számot nem akartam végighallgatni. Remény-
kedtem, hogy ez csak egy kezdeti döcögés, és 
ezután már csak jobb lehet. Már megint téved-
tem. Nekem az volt a legnagyobb problémám, 
hogy olyan stílusban énekeltek, amilyen az öt-
venes években volt a legtöbb sláger, vagy az 
akkori pop. Ez pedig azért olyan fontos, mert ez 

a fiatal generáció, ami most ellepi a Művészetek 
Völgye faluit, nem ezen a zenén nőtt fel, hanem 
már teljesen más világban élnek. A darab ren-
dezője (Nagy Mari ) túlságosan élethűen akarta 
színpadra vinni. Ha egy kicsit ”modernizálná”, 
sokat lehetne a színvonalon javítani. Illetve nem 
a színvonal nő, hanem a nézőközönség korhatá-
ra. A mai fiatalság számára azok a nóták teljesen 
ismeretlenek, ha ismerik, akkor sem tetszik ne-
kik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az 
előadáson elszórtan, pár darab fiatal volt. Ezek is 
színjátszósok voltak. 

Persze, ahogy lenni szokott, „minden rosszban 
van egy kis rossz is”, és fordítva. A jó, hogy a da-
rab szinte semmit nem foglalkozott a politiká-
val. Pedig az egy bevett formula, hogy az olyan 
darabnak, amely a kommunizmus idejéről szól, 
mindig van, még ha kis mennyisében is, politikai 
töltete. Ez egy egyszerű darab volt, az egész a 
legelső trolibuszokon játszódik, amit Sztálin elv-
társ ajándékozott a Magyar Népköztársaságnak 
a hetvenedik születésnapja alkalmából.

Május elseje
Írta: Khurelbator Anar
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Kiscsillag
Július 31-én, hétfőn adtak egy – számomra 
– meglepetéskoncertet Kiscsillagék 
Monostorapátiban a Petőfi Csarnok 
közreműködésével.

Nem tudtam pontosan, milyen zenére számít-
hatok, csak azt olvastam, hogy az együttes neve 
Beat	Dis. Aztán megszólaltak az első hangok, és 
amint közelebb léptem a színpadhoz, láttam, 
hogy ez túl ismerős ahhoz, hogy Beat Dis legyen. 
Az emelvényen Lovasi	András állt és mögötte a 
Kiscsillag nevű zenekara. 

Hatalmas sikítások közepette elkezdtek ze-
nélni, és a sikítások még hangosabbak lettek. A 
nézőtér pillanatok alatt megtelt, és a biztonsági 
őrök pillanatok alatt a színpadnál termettek és 
figyelték a tömeget. Látszólag élvezték a zené-
lést, a közönség is aktívnak bizonyult, de nagyon 
semmi több. Habár kevesebb sem. Számomra ez 
a zenekar egy kis kiszerelésű Kispál	és	a	borz, így 
a tombolás is csak kisebb mértékű lehet. 

Kérdésünkre, hogy igaz-e a hír, hogy énekes-
nőt keresnek, igennel válaszoltak, és azt is meg-
tudtuk, hogy Lovasinak saját bevallása szerint 
még sokat kell gyakorolnia és tanulgatnia gitár-
témában. (Idén az év gitárosának választották ha-
zánkban.) A hangulat családias volt, talán a kicsi 
színpad miatt. Nem azt mondom, hogy unalmas 

volt, mert a kordon mögött több száz ember ha-
lálosan élvezte, de nem volt olyan eget rengető, 
mint az utána következő Quimby. De hát már a 
második koncertje volt Lovasinak az idei Művé-
szetek Völgyén, így talán kifáradt egy kicsit. Meg 
nem kötelező mindig lehengerlő koncertet adni, 
hisz akkor nem éreznénk néha-néha különösen 
jól magunkat. Az est fénypontja a koncert végi 
labdaosztás volt. Három zsák kék, PeCsás gumi-
labdát dobáltak szét, és volt szerencsém elkapni 
egyet, amit aztán a sátortársam reggeli fáradtsá-
gában tekegolyónak nézett.

A végén a riportereket is megpróbálta leépíte-
ni, így tett a völgyhíradósokkal is, majd a tőmon-
datos válaszadások után felengedett és örült, 
hogy mehet haza, mint mindenki.

                                                               Tamás Anna

Monostorapáti
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Quimby
Július	31-én,	hétfőn,	a	monostorapáti	instant	
Petőfi	Csarnokban	lépett	fel	a	népszerű	magyar	
banda,	a	Quimby.

Óriási tömeg gyűlt össze a kis színpad előtt, már-
már levegőt venni sem volt hely. Már másfél órája 
vártunk a kezdésre, igaz, közben volt egy könnyed 
Kiscsillag koncert.

Mikor az énekes, Kiss Tibi a színpadra lépett, 
hatalmas üdvrivalgás tört ki. Érdekes volt körbe 
nézni, életemben először láttam fanatikus rajon-
gót. Mögöttem állt egy 12 éves lány, és ahogy 
tehette arrébb lökött és kattintgatott a zsebre 
rakható fényképezőgépével, miközben az összes 
dalt a fülembe ordítva énekelte. De mindenki tán-
colt, tombolt, ugrált. Így lassan olyan hangulatot 
teremtettek, hogy a zenekar nem tudott nem mo-
solyogva játszani. Aztán egyszer csak azon kaptam 
magam, hogy körülöttem szinte vibrál a levegő. 
A színpad és a nézőtér, a zenészek és a közönség 
közt. A fotósok azt sem tudták, mikor kattintsanak, 
mert annyira sok tartalmas pillanat és arckifejezés 
volt körülöttük. 
Hatalmas gépek-
kel a nyakukban 
táncoltak és éne-
keltek. A VIP rész-

legben szinte egymáson táncoltak az emberek, 
Galambos Dorina, az ex megasztárocska először 
borral a kezében, majd borral a hasában pörgött, 
sörgött, csörgött. 

A vége felé, két szám közti szünetben Tibi be-
konferált egy nagyon jó gitárost, aki habár nem 
a banda tagja, de itt szórakozik körünkben. Majd 
fellépett a színpadra Pély Barna, és egy alig hall-
ható üdvrivalgás mellett egy valóban értékel-
hetőt gitározott, énekelt. Próbált nem figyelni a 
fanatikus rajongók füttykoncertjére. (Ugyanezek 
a rajongók mikor, épp nem fütyülgettek, akkor 
táncoltak és énekeltek Barnával és Tibivel együtt.) 
Mert a legkevesebb mesterkéltség nélkül az éne-
kes leült, majd lefeküdt a színpad elejére, aztán 
Pélyvel tombolt, aztán a zenekar többi tagjával, 
majd egyikkőjüknek a nyakába ült.

Beszéltem azóta több Quimby rajongóval, mert 
kíváncsi voltam a véleményükre, hogy csak nekem 
tűnt ilyen fergetegesnek az este, vagy tényleg az 
volt. Mint megtudtam, életük legjobb koncertél-
ménye a monostorapáti kis színpados összerucca-
nás volt. (A zenészek ugyanúgy osztják ezt!)

Talán a levegő tette, talán a hold állása, vagy 
az is lehet, hogy az emberek voltak kiéhezve egy 
jó kis nyári tombolásra, de a Quimby aznap este 
olyan erőket szabadított fel, amik már-már em-
berfelettiek.

                                                     Tamás Anna
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Házastársi muzsika
Az öcsi katolikus templomba beérve kel-
lemes, dallamos zene csapta meg fülemet, 
azt hittem, csak egy kis felvezető az 
előadás előtt. Tévedtem, ugyanis ekkor 
már javában zajlott Vedres Csaba és Gyer-
mán Júlia koncertje. 

Ahogy a cím is utal rá, ők bizony házastár-
sak. Csaba orgonázott, Júlia pedig hegedű-
előadásával örvendeztette meg a közönséget. 
Azt a közönséget, amely úgy látszott, elalszik 
időközben, de nem, az emberek csak élvezték 
a kellemes muzsikát, s nyilván megpróbáltak 
a zenéhez illő jeleneteket képzelni maguk elé. 
Magyarul: átadták magukat a zenének. De ha 
valaki mégiscsak hajlamos lett volna, hogy 
elaludjon, arra figyeltek a művészek, és egy 
jól időzített pergős számmal álltak elő, amire 
még a holtak is felfigyelhettek volna. 

Előadás közben két dallam között senki sem 
tapsolt, a végére tartogatta tenyerét, s végül 
mindenki addig koptatta, amíg viszketni nem 

kezdett. A házaspár mosolyogva, derűsen ha-
jolt meg a hálás közönség előtt, később pedig 
adott egy interjút a Völgyhíradó stábjának, 
aminek egyes részleteit a Magtárlap olvasói is 
megtudhatják.

„Mi házastársak vagyunk, és nagyon régóta 
játszunk együtt, eredetileg zongora-hegedű 
felállásban, több zenésszel, most is van egy 
kvintettünk, akikkel együtt játszunk. Mivel 
Csaba kántorkodik Szentendrén, így adott 
volt egy orgona, és gyakorlatilag ott kezdtünk 
együtt zenélni egyre többet. Végül kialakí-
tottuk ezt a műsort, ami néha bővül más 
darabokkal, ezeket szoktuk játszani” – mesélte 
Júlia.
„Tavaly voltunk a Kairosz együttessel, ez egy 
zongoraötös formáció, zongora és vonósné-
gyes” - mondta Csaba, majd arra a kérdésre, 
hogy jövőre is ellátogatnak-e a Művészetek 
Völgyébe, így válaszolt: „Nagyon nagy öröm-
mel jövünk ide, ha hívnak minket.”
Nos, lehet, hogy jönnek, lehet, hogy nem, de a 
publikum mai reakciójából ítélve van rá esély, 
hogy egy év múlva ismét zenélni fognak az 
öcsi katolikus templomban.

Körtvélyes Zsolt

Öcs
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Nagy banzáj volt
Öcsön a Faluház udvarában megérkezésem-
kor tulajdonképpen senki nem volt, csak az 
oda kihelyezett vendéglátóipari egység dol-
gozói. Aggódtam is, hogy mi lesz: nincsenek 
zenészek, nincsenek gyerekek, ki fog itt tán-
colni a délvidéki muzsikára?

Ezt követően lassan, de biztosan kezdtek be-
szivárogni a családok az udvarra, időközben a 
zenekar tagjai is megérkeztek. Egy kis hangolás 
után rázendítettek, néhány percig a közönség 
csak hallgatta a kellemes dallamokat, majd egy 
kislány vette a bátorságot, hogy megmutassa a 
népnek, hogy kell ropni. Sürgött-forgott, szalad-
gált, röviden: mindent csinált, amit lehetett erre a 
zenére, nem csoda, hogy néhány perc után el is 
szédült. Látva, hogy nem kell itt félni, a többi lurkó 
is tartott egy kis táncórát a felnőtteknek, akik nem 
nagyon akartak részt venni ebben. Ezeket a gátlá-
sokat is sikerült feloldani, lassan az egész Faluház 
táncra perdült, mindenki csodásan érezte magát.

Pár kisgyerek csak apu ölében „táncolt”, volt, aki 
a testvérével, volt, aki választott magának párt, 
lehetett az a testvére, az anyukája, vagy akár egy 
ismeretlen is. 

A zenekar énekese próbálta tanítani a lépése-
ket egy-két fiatal hölgynek, akik egész jól tanul-
tak, s amikor már tudta egyedül is a hölgyemény, 
az énekes odébbállt, hogy megtanítson néhány 
lépést a lehető legtöbb embernek. A táncház vé-
gére már mindenki egy nagy kör részét alkotta, 
együtt nevetgélve rázták. Amikor a zenekar befe-
jezte előadását, énekesük meghívta a gyerekeket 
egy kis hangszerismerkedésre, mindenki a hege-
dűre és a nagybőgőre koncentrált, hisz a kicsik ál-
talában ezeket ismerik a vonósok közül. Megmu-
tatták nekik, hogyan is kell megszólaltatni ezeket, 
de most is kellett egy kis idő, amíg a szőke kislány 

megpengette a hegedű húrjait, a vonótól már 
talán félt egy csöppet. A nagybőgőt már egy idő-
sebb kislány vette kezelésbe, vidáman pengette a 
nála sokkal termetesebb hangszer húrjait. 

Még egy-két ifjonc hozzányúlt a nem is olyan 
ijesztő eszközökhöz, majd a zenekar ismét rázen-
dített, már csak zenéltek, nem pedig tanították a 
délvidéki táncot.

   Körtvélyes Zsolt
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Nyugalmas udvar Öcsön.
Majdnem elered az eső.
Késik a zenekar.
Csak pár ember van a helyszínen.
Vajon mi lesz ebből?

A faluház udvarában egy sátor várja az éhe-
zőket és a szomjazókat. Mi is betértünk, bár 
ekkor még nem tudtuk, hol is járunk. Láttuk, 
hogy ott van az udvaron egy keverőpult, 
ezért megkérdeztük, merre is járunk.

Boldogan vettük tudomásul, hogy ez az a 
program, amit mi keresünk. Gyerektáncház. 
Kicsit megrettentem: rajtunk kívül senki sem 
volt a közelben. Hogyan tartják meg a prog-
ramot?

A zenekar kés-
ve, de végül meg-
érkezett, és gyors 
pakolás, hangolás 
után el is kezd-
ték a zenélést. 
Egy pillanat alatt 
megérkeztek az 
emberek is. Csa-
ládok, egy vagy 
több gyerekkel, 
kisbabákkal. Elő-
ször mindenki 
félve leült a pa-
dokra, ismerked-
tek a zenekarral.

Egyszer csak felpattant egy szőke, gön-
dör fürtös kislány, és a táncparkettre ment. 
Pörgött- forgott, táncolt, szaladgált. A töb-
bi gyerek félve nézte őt, mindegyikük azon 
gondolkozott, vajon ő is menjen-e táncolni. 
A szülők is invitálták gyermekeiket táncolni, 

de nagyon félénkek voltak.
A szőke hajú kislány csak táncolt tovább, 

és táncba hívta szüleit is. Így ment ez pár 
percig, majd még pár gyerek kedvet kapott, 
és beálltak a kislány mellé. Közben pár fel-
nőtt kezébe vette az irányítást, és mutatták 
a többi embernek, hogyan kell táncolni a 
délvidéki zenére.

Néhány perc alatt teljesen felforrósodott a 
hangulat, a gyerekek önfeledten táncoltak, 
mindenki nagyon jól érezte magát, ahogy 
láttam, a zenekar is örült a sikerének. Őszin-
tén szólva örültünk mi is, hiszen egy ilyen 
vidám hangulatú táncházról élmény volt 
képeket készíteni. Kattogtak a fényképezők, 
a gyerekek pedig hagyták, hogy megörökít-
sük őket.

Alig tűnt fél órának, mikor a zenekar ab-
bahagyta egy ideig a zenélést, és gondolta, 
megmutatja a gyerekeknek a hangszereket. 
Először a hegedű következett, a gyerekek 
félve közelítették meg az együttest, majd 
körbeállták a zenészt, aki készségesen mu-
togatott nekik mindent. Például azt, hogyan 
kell a húrt megszólaltatni, és biztatta a ki-

Táncház



��

Magtárlap

csiket is arra, hogy próbálják ki. Legalább öt 
percig semelyik gyerek nem mert hozzányúl-

ni a hangszerhez, félve 
bújtak hozzá mögöttük 
álló anyukájukhoz. Majd 
a már említett szőke kis-
lány nagy nehezen rávet-
te magát, és hozzányúlt a 
hegedűhöz.

Következett a nagy-
bőgő, ez félelmetesebb 
volt a gyerekeknek, mert 
éppen csak látták a hang-
szer tetejét. Viszont tudva, 
hogy a hegedű sem bán-
totta őket, odamentek, és 
kipróbálták ezt is. 

Közben én is közel-
ről figyeltem az ese-

ményeket, teljesen beleéltem magam a 
történésekbe. Nem sokkal ezután újból 

elkezdték a zenélést, a gyerekek pedig 
folytatták a táncolást szüleikkel együtt. 
Kicsit elfáradtam, amikor leültem egy 
padra, és az órámra néztem. Meglepőd-
tem azon, amit láttam. Már fél hat volt! 
Beletelt pár percbe, amíg rájöttem. A ze-
nekar látva, hogy a kicsik milyen jól érzik 
magukat, tovább folytatták a zenélést, 
nem törődve a következő programmal. A 
következő program természetesen szin-
tén ők lettek volna, csak itt már táncolás 
nélkül. Ez a program elmaradt, de senki 
sem bánja ezt, hiszen mindenki jól szó-
rakozott a táncházban. A gyerekek is ki-
fáradtak, a szülőket is megtáncoltatták, 
így mindenki boldogan térhetett haza 
azzal a tudattal, hogy ma bizony tett az 
egészséges életmódjáért. Rengeteget 
mozgott, s közben jól is érezte magát.

       Dávid Szandra
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Kardos László a világ legmélyebb és leghosz- 
szabb barlangjaiban expedíciózott. Mikor 
belefáradt a kutatásokba, családot alapí-
tott. Majd igen olcsón szerzett egy házat, ám 
akkor még nem tudta, hogy múzeumot fog 
belőle csinálni.

Öcs, egy aprócska falu. Csak a völgymunkások je-
lenléte árulta el, hogy ez a kis falu is a Völgyfalvak 
egyike. A kocsmánál lefordulva egy kis utcára té-
vedtünk, amin egyre beljebb sétáltunk a Barlang-

kutató Múzeum felé. A régi épületet egy roma 
családtól vette meg a barlangász még 1999-ben. 
A múzeumban régi barlangászsisakok, -ruházatok 
és -kellékek vannak kiállítva. Egy másik teremben 
ásványok és kőzetek találhatók. Mellettük külön-
féle csontmaradványok tekinthetőek meg. A kiál-
lított tárgyak köre részben saját gyűjtemény, de 
mikor a barlangász barátai megtudták, hogy mú-
zeum nyílik, saját holmijukat is belerakták a gyűj-

teménybe. Megtekinthető többek között a falu 
legöregebb barlangászának sisakja is. Régi lám-
pák gyűjteménye sorakozik a szekrény polcain. El-
mondta, hogy a legmodernebb barlangászlámpa 
egy orosz gyártmányú, karbidból készült világító-
eszköz. A képgyűjtemények hatalmas plakátokon 
helyezkednek el, melyek lenyűgözik a látogató-
kat. Különösen megtekintésre méltó a Stromboli 
vulkán feltárásáról készült képsorozat. Az Ameri-
kában található Mammot Cave System bonyolult 
térképhálózata egy pókhálóra hasonlít. Különbö-
ző ősemberrajzok díszítik a harmadik szoba falát. 
A Kálmán-réti zsomboly barlangban mindenféle 
barázdavizsgálatot folytattak a cseppkövekben. A 
kőzetgyűjteményben érdekes ásványok találha-
tóak. Érdekesség, hogy mindegyiket elnevezték 
az alakjáról, a  sárkányfejtől kezdve a kőkirályig. 
A múzeum megalkotójától megkérdeztem, hogy 
mikor egy mély barlangban kutatásokat végez, 
nincs-e halálfélelme. Állítása szerint halálfélel-
me nincs, de ha kötélen mászásról van szó, ő is 
megérzi a félelmet.A barlangász családjában, úgy 

látszik, tovább folytatódik a szakma iránti érdeklő-
dés, mert a családfő legidősebb lánya expedíció-
kat rendez az ilyesfajta hobbi kedvelőinek.

Barlangkutató Múzeum

Purwánto Enrico Sebastian
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Kardos Lászlót már gyermekkorában is ér-
dekelte a geológia. Csőszerelő volt az ere-
deti szakmája, de hogy közelebb juthasson 
álomszakmájához, elvégezte a geológia 
technikumot. Mesélt életéről, és arról, hogy 
pontosan hogyan is sikerült a barlangok kö-
zelébe jutnia.

1999-ben költözött Öcsre, ahol megvette egy 
roma család házát, amiben azóta kialakított 
egy barlangászmúzeumot. Ide sok ismerősétől 
kapott ajándékokat, amiket ki is állított. 

Ezek után választania kellett a zenélés és a 
barlangászás között. Pontosabban a zene és a 
hegymászás között, mert akkor az még jobban 
érdekelte. Később egyre jobban vágyott a mély-
ség kutatására, sokkal inkább, mint a csúcsra 
való feljutásra. Álma az volt, hogy megjárja a Pi-
erre Saint Martin barlangot, ami a legmélyebb 
ismert barlang volt. Mire sikerült eljutnia addig, 
hogy megszervezték az expedíciót, ez már csak 
a hetedik legmélyebb barlang volt a Földön. 
Ezeken kívül járt már a Stromboli vulkánban, a 
spanyolországi BU-56 és a franciaországi Resen 
Jean Bernand-barlangban is. Kardos úr büsz-
kélkedhet azzal is, hogy ő az első magyar, aki 
kijutott egy francia barlangásziskolába. 

Büszkélkedhet a Gellért-hegy belsejében ta-
lálható sok barlang felfedezésével. Köztük van 
egy, aminek belsejében harmincnyolc fokos 
meleg van. Nemcsak geológiai felfedezése-
ket tett, hanem a Zsomboly szája nevet viselő 
barlangban még bölényleleteket is talált, amik 
bizonyítottak pár feltevést. Természetesen ezt a 
barlangot szintén ő fedezte fel.

A barlangászat imádatából kifolyólag fonto-
sak számára az ősemberek által készített bar-
langrajzok. Ezekből egész nagy fotógyűjtemé-
nye van barlangkutató-múzeumában. Vélemé-
nye szerint a rajzok a vadászatokat és az ufókkal 
való találkozásokat is megörökítették. 

Négy lánya közül a legnagyobb is barlangá-
szattal fog foglalkozni. Precízen megfogalmaz-
va a szakmája speleológus lesz, ami magyarul 
barlangkutatót jelent. Mára már felhagyott a 
„barlangvadászattal”, és ideje nagy részét a csa-
ládjával tölti. Mostanában, ha kötelet lát, nem 
csak a boldog barlangász évek, hanem a féle-
lem is eszébe jut.

A barlangász

Balog Dávid
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Egy képzőművész fotóit tekinthe-
tik meg az érdeklődők Öcsön. Én 
érdeklődő voltam, hát elmentem 
az Élhetőbb faluért című kiállí-
tásra.

Csima	 György, a művész hazánk kis falva-
iba, azok fejlődésébe kívánt betekintést 
nyújtani. A pulai faluházban rengeteg fotó 
található Lókítról, Lesencefaluról, Bakony-
szűcsről és ezekhez hasonló kis méretű és 

lakosságszámú településekről. 2000-ben 
pályázatokat írtak ki, melyekkel az elmara-
dott falvakat akarták segíteni. Ezt a segítsé-
get 59 település igényelte. A pályázati ki-
írások középpontjában az esélyegyenlőség 
megteremtése, a hátrányos helyzetű falvak 
felzárkóztatása, vagyis annak segítése, a 
természeti környezet javítása szerepelt. 
Törekedtek az igényes falukép kialakításá-
ra, ezzel lakhatóbbá és az utazók számára 
vonzóbbá téve a települést.

A kiállítást a Veszprém Megyei 
Önkormányzat támogatja, és a 
Völgy minden napján megtekint-
hető.

A képeken láthatjuk a falvak fej-
lődését is, és leírást olvashatunk 
a lakosság, illetve a népsűrűség 
számáról. Megtudhatjuk azt is, ki 
a polgármestere jelenleg a kis fal-
vaknak, és egy kisebb leírást ka-
punk a falu történetéről. Így pél-
dául Apácatornáról megtudhat-
juk, hogy a somlói vártartomány-
hoz tartozott, és 1596-ig a török és 
tatár seregek egész Tornát lerom-
bolták. 1660-tól puszta volt, majd 
1753-ban újra benépesült. Azóta 
lakják és újítgatják otthonukat az 
ott élők.

A képeket illetően én nem ilyen 
kiállításra számítottam. Művészi 
fotókat vártam, ehelyett inkább 
turistafotókat nézhettem meg. 
Olyan volt a képek és a szövegek 
összessége, mintha egy földrajz-
könyvből szedték volna ki. De 

Öcs

Élhetőbb falvak
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maga az ötlet, hogy másoknak megmutas-
sák ezeket a falvakat, szerintem nagyon jó, 
csak nem így valósítottam volna meg, de 
hát ízlések és pofonok, mások vagyunk. A 
Völgy egész ideje alatt megtekinthetőek 

a képek, és egy pár percet rá lehet szánni, 
hogy ilyet is lássunk.

Veress Dóra
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Dinnyés Józsi
Egy kicsi falu, három templommal, a bokor-
ban gyönyörű szürke kiscica pihenget a dél-
utáni órákban. A nénik ücsörögnek a kertben 
vagy kapuban. Nincsen olyan nagy zsongás, 
mint Kapolcson vagy Taliándörögdön. Mint-
ha nem is tartozna a Művészetek Völgye kö-
rébe. Ja persze, hisz a falu nevét még nem is 
említettem: Öcs. 

De nem tart sokáig a nyugalom. Egy ember, a 
völgyben szinte mindenki által ismert ember, 
megpendíti a gitárját, és dalolni kezd. Biztosan 
sejtitek, kiről beszélek (írok), hát persze, hogy 
Dinnyés Józsefről, a völgy zenészéről. A dalok 
témájai ma az imádságok voltak. Költők verseit 
zenésítette meg.

Hozta a formáját. Igaz, még annyira nem is-
merem, tegnap találkoztam vele először, de 
már előtte sokat hallottam róla. Ő az az ember, 
aki mindenkinek szimpatikus, mindenkivel köz-
vetlen. Ha valaki előadás közben érkezik, nem 
néz rá csúnyán, hanem egyből betessékeli és 
leülteti. Két dal között mindig mesél egy sztorit. 
Fogalmam sincsen, hogy honnan van neki ennyi 

története, tegnap is és ma is mesélt, és sosem 
mondja el ugyanazt kétszer. Hát igen sok min-
dent megélt már Józsi barátunk.

Ma szóba hozta egy volt költő barátját, akinek 
az egyik versét megzenésítette. Ő már sajnála-
tunkra nincsen közöttünk, ám a hozzá fűződő 
történet vicces, de egyben sajnos igaz is (nagy-
részt): már le volt gyengülve a barátja, de a tár-
saság sűrűn ellátogatott hozzá. Mindig mondta 
a költő, hogy ha meghal, akkor temessék mellé 
a könyveit. Próbálták oldani a hangulatot és vic-
celődtek vele, hogy akkora sír a világon nincs, 
melybe az a sok könyv beleférne. De megkér-
dezték tőle, hogy ugyan miért akarja magával 
vinni a verseit. Erre azt felelte a barát: „A magyar 
költők verseit még az Isten sem olvassa, elviszem 
neki, hogy megismerje őket.” Ez a sztori nagyon 
megmaradt bennem. És ehhez hasonló kedves 
élményeket oszt meg a közönségével.

Ott kiderült az is, hogy vannak már neki „ár-
nyékai” is. Egy pár minden koncertjére elmegy, 
akármelyik faluban van, ők ott vannak és élvezik 
a műsorokat. 
                                                                Erdõs ANita

Öcs
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Helytörténet 
helyett 

rézkarcnyomás
Végre Pulán! – sóhajtottam fel, miután meg-
érkeztünk. Mert kisebb félreértések miatt 
át kellett mennem oda is. Ugyanis az Öcsre 
kiírt Tűzoltóraktár legközelebb csak Pulán 
volt megtalálható. De sebaj, úgysem voltam 
még ott, így legalább szétnézhettem a han-
gulatos kis falucskában.

Egyből megtaláltam a raktárt. Hatalmas zöld kapuk 
mögött egy kis műhelyszerű helyiség volt. Közepén 
egy érdekes kerekes vasszerkezet állt. Betértem 
hát, hogy szétnézzek és megtudjak egy pár érde-
kes dolgot a falucskáról, mivel helytörténeti kiállí-
tás volt ott. Márminthogy az volt kiírva, de helyette 
rézkarckiállítást szemlélhettek meg az oda betérők. 
Meg merem reszkírozni, hogy talán még érdeke-
sebb is volt, mint az eredeti program lett volna. 

Pont egy munka kezdetébe csöppentem. Egy 
kisfiú próbálkozott tekerni annak a szerkezetnek a 
hatalmas vaskerekén, melyet már említettem. Elég 
nehezen és egy kis segítséggel, de sikerült körbe-
tekernie a vasszerkezetet. Az úr, aki ezt felügyelte, 
levette a tetejéről a vastag filcanyagot, mely alatt 
egy papírka lapult. Azt óvatosan felemelte és egy 
csodálatos grafika díszelgett a lapocskán. Mert 
ezt is megtudtam, hogy az, amit a köztudatban 
grafikának hívunk (a grafitrajz), az igazából nem 
is az. Eredetileg a grafika mély- vagy magasnyo-
mással készült mű, mely nyomtatással sokszoro-
sítható. Ezt Vén Zoltán művész úr mesélte nekem. 

Ő egészen addig csak szó-
ban volt jelen, a felügyelő 
bácsi, akié a nyomó volt, 
ő mesélt róla. De hirtelen 
betoppant a hatalmas 
kapukon egy nagydarab 

tengerészsapkás, kedves öregúr. Akkor mondta 
nekem a bácsi, hogy ő a mester, aki a rézkarcokat 
készítette, melyek a műhelyben voltak kiállítva 
a falon. Pontosabban, ott már a mélynyomással 
készült változatai voltak. Ugyanis az a szerkezet, 
melyről eddig meséltem, egy rézkarcmélynyo-
mó volt. Úgy működik, hogy a rézkarcokat feke-
te pasztával bekenik, ez megül a karcolatokban, 
a felesleget pedig óvatosan zsírpapírral letörlik. 
Ezután rárakják a nyomó asztalkájára, arra pedig 
egy speciális lapot raknak. A lap különlegessége, 
hogy sokkal vastagabb az átlagosnál és úgy van 
összeszedve, hogy minden második lapot vízbe 
áztatnak, egymásra rakják és a felesleget egy hen-
gerrel kinyomkodják belőle, így kapják a tökéletes 
lapot a nyomáshoz.

A kisfiú nagyon telhetetlennek bizonyult, 
vagy csak egyszerűen élvezte a munkát, mert 
közölte a felügyelő bácsival, hogy ő mindegyik 
fajta rézkarcból akar nyomni egyet. Nem tudom, 
hogy mi lett a vége, mert mikor én elmentem, 
még kettőnél tartott. Ha sikerült rávennie a bá-
csikát, hogy nyomhasson mindegyikből egyet, 
akkor biztosan egy pár napig izomláza lesz a sok 
tekeréstől.

    Erdõs ANita   
�1�1
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A „Csimota-gyerekrajzok” egy állandó kiállítás 
Pulán. Szeretem a gyerekeket, főleg a rajzaikat, 
így hát nagy kedvvel indultam neki hétfő dél-
után. Arra számítottam, hogy egy nagy te-rem 
lesz, csupa-csupa színes rajzzal, ami napocs- 
kát, szívecskéket, házikókat, vagy láncfűrészes bá-
csikat, autókat, tankokat fog ábrázolni. 

Viszont a helyzet korántsem hasonlított az el-
képzeléseimhez. Úgy kezdődött a történet, hogy 
elmentem egy másik programra – a Bárka Kertbe 
–, de az előadás kezdete előtt volt még fél órám. 
Gondoltam hát, hogy addig benézek a gyerek-
rajzokhoz. Meg is kérdeztem egy völgymunkást, 
hogy merre találom a faluházat a rajzokkal. A fi-
atal munkás közölte, hogy  háttal állok a kiállítás-
nak. Megfordultam, és a falon megpillantottam a 
rajzokat. Miután kissé megdöbbentem, hogy egy 
homályos kis folyosó falára aggatták ki a képeket, 
sorra végig is néztem őket. Egy-két tipikus gyerek- 
rajzot találtam, a többi mind nagyon profi volt 
egy ötéveshez képest (ugyanis öt év volt az át-
lagéletkor). Jobban mondva azok sem voltak 
tipikusak, csak kevésbé ügyesek, mint a többi. 

Az egyik ilyen alkotás volt többek számára a le-
gemlékezetesebb. A kép címe: „Ezek lenn meg-
születnek.” A mű képregényszerűen volt felépít-
ve, sok kisebb részlet mesélt el egy komplett 

történetet. Egy félfamentes rajzlapra rajzolta egy 
szintén ötéves a következőket: a kép tetején van 
Rea, a feleség, és a férj, akinek nevét nem ismer-
jük. Rea és férje egy buborékban őrizgetik nap-
raforgószerű gyerekterveiket, majd szó szerint 
összeházasodnak (ezt a művész két házacskával 
érzékeltette). Miután összeházasodtak, a törté-
net egyre kuszább lesz, amit gubancok, irkafirkák 
szemléltetnek. Majd a következő „jelenet”, hogy Rea 
fekszik, mögötte férjével, a nőnek pedig kilóg min- 
denféle szerve. Ennél a pontnál az IQ-takarékos, 
ám kedves osztálytársaim megragadtak, habár az 
egyikük tovább mesélte az általa megállapította-
kat: tisztán kivehető a bébi kibújása Reából, majd 
megpillantható a nővérke is, aki fogja a kissé ma-
lacfejű, de boldog újszülöttet. 

A többi alkotás nagy része tempe- 
rával volt festve, bámulatos kézügyességgel. De 
az osztálytársaimtól megtanultam, hogy nem 
mindig a technika a lényeg.  

Nagy Rozália

Gyerekművek
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Pulán sétálgatva elhaladtam egy fekete vaskerítés 
előtt, melyre fekete keretű fekete-fehér képek vol-
tak felaggatva, a kerítés előtt pedig nem kevés fia-
tal beszélgetett egymással, vagy épp biliárdozott. 
Igen, az amúgy sem megszokott kerítés előtt egy 
biliárdasztal állomásozott, ami végképp szokatlan 
látványt varázsolt. Illetve varázsolt volna, ha nem 
volna a Völgy. De van, így néhány ezredmásod-
perc elteltével rájöttem, hogy ez minden bizony-
nyal egy program. 

Mint később kiderült, a látvány nem egy, ha-
nem kettő programból állt: egy fotókiállításból 
és valami másból, amit sajnos nem derítettem 
ki, inkább a fényképekre figyeltem. Végignéz-
tem a kerítést, amin Cseri László Pécsről készí-
tett fotói voltak megnézegethetők. 

És valóban. A képek Pécs utcáit, épületeit, 
domborműveit ábrázolták, ami véleményem 
szerint nem egy izgalmas téma, de a kerítés-
szemlélgetés során rájöttem, hogy nem feltétle-
nül kell egy képnek izgalmasnak, mély értelmű-
nek lennie. Elég, ha csak szép… Habár így leírva 
ezt a mondatot, arra is rájöttem, hogy ezt én 
már régen tudtam, mint minden ember, akinek 
az IQ-szintje kettő fölött van. De térjünk vissza a 

képekhez! Folytatva a gondolatot, hogy elég, ha 
szép a fotó, nyilvánvalóvá válik, hogy sok múlik 
a fényképezőgép teljesítményén, kiegészítőkkel 
való felturbózásán… és az árán. A különböző 
szűrőknek, objektíveknek köszönhetően van, 
hogy szebb, jobb minőségű képet készítünk, 
mint amilyet a féltve őrzött szemünk világa 
közvetít az agyunkba. Így azt is mondhatnánk, 
nem mi fotózunk, hanem a gép, de tény, hogy 
kell ahhoz érzék, hogy akár egy tárgyat legszebb 
formájában kapjunk el. Cseri László a fényviszo-
nyokkal, a megvilágításokkal játszadozott el Pécs 
utcáin – ügyesen. Képei nagyon hangulatosan 
mutatták be a várost. Pécset sajnos nem isme-
rem igazán, így nem tudom megnevezni, mely 
utcákat és házakat jelenítette meg a művész, cí-
meket pedig nem láttam.

Hangsúlyozom: attól még, hogy Cseri László 
képei nem izgalmasak, tényleg nagyon szépek, 
jól komponáltak… Jó rajtuk legeltetni a sze-
münket.

Nagy Rozália

Egy kerítés képei
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Szakrális emléktárgyak
Különböző vallásos képek és tárgyak kiál-
lítása található a pulai Szent Flórián-kápol-
nában. A kiállított darabok a megboldogult 
Gáncs Lajosné Tamás Mária tulajdonában 
voltak. Az alkotások származásáról is si- 
került megtudnom pár hasznos információt. 

A szentképek hitbuzgalmi célokat, esetenként 
hitvédelmi szempontokat szolgáló grafikai al-
kotások. Egy részük a széles nyilvánosságnak 
készült, míg a másik magánhasználatra szánt 
szakrális ábrázolás. Valamennyi Jézus Krisztust, 
Szűz Máriát, különféle bibliai jeleneteket, hit-
igazságokat, a szenteket vagy ereklyéiket jele-
níti meg, döntően a magánáhítatot, döntően az 
egyszemélyes ájtatosságot szolgálva. 

A pulai Szent Flórián-kápolna ad otthont 
a különleges szakrális fotóknak és emléktár-
gyaknak. A kiállított darabokat a gyűjtő gyer-
mekkora óta gyűjtötte, ebből kifolyólag nagy 
időszakot ölel fel. Ez nagyrészt a XIX. és a XX. 
század valamennyi megjelent emlékét jelenti. A 
hölgyet mélyen megérintette a vallás. Haláláig 
tagja volt a pápai Szent Anna-plébánia közös-
ségének, valamint a Rózsafüzér társulatnak. 

Szentképeinek száma eléri a 300-at, ezek 
nagy része Jézus Krisztust ábrázolja. A mér-
hetetlen sok kép mellett vannak imakönyvek, 
imafüzetek, imalapok. Az apró kápolnához ké-
pest a kiállítás valóban nagy volt. A vallásos em-
berek akár több óráig tudják nézni a kiállítást. 
Ottjártamkor éppen lappangási idő lehetett, 
mert össz-vissz két embert láttam a völgymun-
kás srácon kívül. 

Mint megtudtam, már a XIX. század máso-
dik felétől szentképeken is megörökítették a 
hitélet jelentős eseményeit. A XX. században 
jelentősen megnövekedett ezeknek az emlék-

szentképeknek a száma, amelyek felidézték a 
papszentelést, az új miséket vagy akár a papi 
jubileumokat. 

Szakrális gyűjteményének képecskéit részben 
vásárolta, részben ajándékképpen kapta, de 
maga is szívesen ajándékozott ilyeneket mind- 
azoknak, akiknek örömet jelentettek ezek az 
alkotások.  

Balog Dávid
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A Nyugat hõse
A Bárka Színház színészei újabb zseniális da-
rabbal álltak elő. Ugyanott játszódik a mű, 
mint A legyek ura című színdarab. A Bárka-
rét elég helyet szolgáltat a érdeklődő nézők 
kényelme érdekében.

A helyszín ismét Pula. Erre a falura azért esett 
a választás, mert A Nyugat hőse című színda-
rabhoz ideális helyszínt biztosít. A múltkori 
dolgokból okulva, hogy legyen rendes he-
lyünk, már fél órával kezdés előtt ott voltunk 
a helyszínen. Most is kiszorítottak a színpad 

szélére minket. A közönség már izgatottan 
várta az előadást, és mindenki arra töreke-
det, hogy teljes képet kaphasson a színtérről. 
A darab érdekesen indult. A közönség sora-
iban megbújó hegedűs végigment a publi-
kum színterén és hegedűszóval indította el 
a művet. A sötétség után jött a világosság. A 
színpadon már az egyik szereplő ült. Pegee. 
Tudniillik a színdarab egy kis írországi falu-
ban, egy kocsmában zajlik. A színdarab vicces 
mondatokkal van tele. A színészek remekül 
játsszák rájuk szabott szerepüket. Egy kis íze-
lítő a darabból: „Pegee, a fogadós lánya, más 
helyekről, más időkről álmodozik. Amikor 

még voltak hősök. Egyszer egy nap egy ide-
gen érkezik a kocsmába. Zaklatott és fáradt. 
A kocsmáros és barátai faggatják, miért eny-
nyire zilált. Nem könnyen, de végül is kihúz-

zák a legényből a gaztettet. A faggatás vicces 
mondatok használatával élvezetesebbé teszi 
a darabot. Christy megölte az apját! Ez na-
gyon nagy dolog ebben a faluban. Mindenki 
azt várná, hogy feldobják a csendőrségnél, 
de meglepő, hogy mindenki hősként, nagy 
tekintélyű emberként tiszteli őt e tett miatt. A 
nők odavannak érte, mivel ilyen férfira vágy-
nak, nem pedig a puhány, unalmas vőlegé-
nyekre…” Aki teheti, mindenféleképpen néz-
ze meg az előadást, mert véleményem szerint 
jó esti programnak bizonyul. Nem árt sietni, 
mert a darabot kedden adják elő utoljára. De 
ne felejtsenek el melegen öltözni, hiszen este 
már nem jó dolog fázni.

Purwánto Enrico Sebastian
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Még el sem kezdődött az előadás, de már iz-
galmas volt. Pulán, a Faluház előtt nagy sor 
állt, mindenki a Kompánia Társulat Tótferi 
című előadását várta. Kezükben a jegy vagy 
bérlet, enyémben a Völgyhíradó feliratú kár-
tya. Igen, az lenne a természetes, hogy így 
mindenki bemehetne. De nem, kellett még 
sorszám. Akinek nem volt, az kinn maradt. 
Így én is, hiába Völgyhíradó, újság és miegy-
más. Aztán beengedtek még hat embert, 
köztük voltam én is. Szerencsém volt, de 
még mennyire! Ha erről a rendkívül jó, vic-
ces előadásról lemaradtam volna… hát, so-
kat vesztettem volna.

A színpad két részből állt. Magán a kis színpa-
don zajlottak az események, valamint a színpad 
előtt. Én itt foglaltam helyet a földön, szinte a 
színpadon voltam. Legalább jobb fényképeket 
tudtam készíteni, mintha hátul ültem volna. 
Két öreg koldus (Krisztus és Szent Péter) kó-
borol a magyar vidéken, és találkoznak egy 

öregasszonnyal. Úgy, hogy odadob nekik egy 
forintot. Ezzel egy kis vita kezdődik, hogy miért 
adna egy szegény asszony adományt. Aztán 
kiegyeznek, és bekéredzkednek a házába. Az 
asszony mindennel megkínálná őket, de sajnos 
nincs mivel. 
Az egyik koldus meg tudja állítani az időt, ha 
belefúj a szájharmonikájába. Tettek oda lisz-
tet az asszonynak, hogy tudjon tésztát gyúrni. 
Nem nagyon sikerült neki, megint megállítot-
ták az időt, majd összegyúrt tésztát, utána meg 
már a kész mákos tésztát tették elé. Egyre jobb 
dolgok történnek az  asszonnyal, lesz mindene, 
disznó, ruha. A csúcspont, amikor megjelenik a 
rég nem látott férj…
Nekem a férj tetszett a legjobban, ő volt a leg-
viccesebb. Vagyis így meggondolva, mindenki 
vicces volt! Előkerül még pálinka, pezsgő, anya-
has, baba, ének, tánc.
Direkt nem meséltem el az egész történetet, 
muszáj mindenkinek látnia! Szerintem én is 
meg fogom nézni, még legalább egyszer!

                                                           Szalay Gabriella

Kárpáti Péter: Tótferi
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Kora esti 
beszélgetés
(Nem) mindennapi irodalom címen rendez-
ték meg azt a programot, amin Háy János 
Kárpáti Péterrel beszélgetett Pulán. Most a 
kettejük beszélgetéséből leírom Kárpáti Pé-
ter néhány gondolatát:

Az első két darab, ami legalábbis a Világvevő 
című könyvbe bekerült, a Fogolyszöktetés és 
a Halhatatlan háború, erősen kötődik egyfajta 
konkrét politikai helyzethez, és ezt követően, 
mintha folyamatosan fölszámolta volna, in-
kább a legendák, a mesék irányába ment.
Az első  darabja egy nagyon érdekes történet-
ből született. Egy barátjának a bátyjáról szól, 
akit elfogtak a rendőrök, bebörtönöztek, és 
mint kiderült, azzal vádolták, hogy megerő-
szakolt valakit. És annyira pánikba esett, hogy 
megszökött, bujkált egy hónapon keresztül. 
Megtalálták, kiderült, hogy ártatlan volt. Vi-
szont amiatt, hogy megszökött, bebörtönöz-
ték másfél évre. Ez a történet nagyon érdekel-
te, mulatságosnak tartja.
Egész munkájának az a lényege, hogyha az 
ember valamit kigondol, és azt meg fogja 
valósítani, akkor abból nagyon nagy hülye-
ségek születnek. Mert az ember képes arra, 
hogy mérhetetlenül elengedje magát, és él-
vezze azt, hogy mi az, ami szórakoztatja, mi-
közben ír.
Az írás közben az a jó, hogy közben érdekes 
kalandok, események történnek. Az ember 

nem tudja, hogy mikor ír. Elképzeli, miről akar  
írni, és azt megírja, ami mégsincs így, mert az 
ember fejében van egy ragadozó állat, ami 
nem befogható, soha nem arra megy, amerre 
az ember szeretné küldeni. A reménytelen ra-
gadozószelídítés, ami igazán izgalmas, a játék.
A legeslegelső műve egy prózai írás volt, amit 
tízévesen írt, egy deportálás története. Ezzel 
be is fejezte a prózát. A következő egy 
színdarab volt, amit titkosírással írt, csak saj-
nos elvesztette, mert utazott, és azt gondolta, 
meg fogják találni a vonaton, és akkor le fog-
ják tartóztatni, és elrejtette az ülés alá. Ott fe-
lejtette. Aztán lehet, hogy valaki megtalálta, 
és még mindig fejtegeti. 
Nem érzi a különbséget a vers, próza, színházi 
mű írása közben, csak ritmusban.
A próza komoly dolog, a színház meg ri- 
pacskodás.
A magyar színházat szerinte szidják, pedig 
nem kéne, mert jó, érdekes. De akkor ne néz-
zük a pesti műsort. Kőszínházban kevésbé ér-
dekes. És a magyar színházban szeretnek ölni 
a rendezők… 
Ez csak egy töredéke volt az esti beszélgetés-
nek, ami nekem nagyon tetszett… És megany-
nyi embernek, akik ott ültek, feküdtek a Bár-
kakertben.

                                                           Szalay Gabriella
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