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Sámánizmus
Nádor Judit képzőművésznőről mondhatjuk, hogy szinte körbejárta a világot. Rengeteg országban volt, és mindenhol megismerte a helyi kultúrát, melyekből ragadtak
rá dolgok. Nagyon sok időt töltött az Amazonas-medencében, ahol nekünk elmaradottnak számító, civilizálatlan népek élnek.
Így ismerte meg a sámánokat és a népük
kultúráját is.
A sámánizmus egy ősi törzsi kultúra, mely egy
ember félistenítésén alapszik. Azaz a sámánt
egy kapocsnak tekintik a túl/másvilág és a valós világ között. Ő a nép főnöke, bárkinek bármi baja van, hozzá fordulnak segítségért. Ő a
mi civilizált világunkban a vezetők, orvosok,
politikusok megfelelője egy személyben. Tudatmódosító szerek hatásával érik el azt, hogy
lássák a másvilágot, a normál állapotban láthatatlan dolgokat. Tudatmódosító szereken
nem kábítószert értek, hanem természetes nö-



vényeket, melyeket nem alakítanak át, hanem
a természetben is megtalálható formájukban
fogyasztják őket. Így a növényekből áramló vad
energiákat fogadják be a szervezetükbe. A kábítószerekből pedig már úgynevezett túlfűtött
energiák áramlanak, melyekkel teljesen más
hatást érhetünk el. A szertartásokhoz úgynevezett hayavasca-t használnak, mely magyarul azt
jelenti: léleklián. Ennek segítségével „mennek
át” a másvilágba. Persze áthatolhatnak meditáció, zene útján is. Meg például a cocacserje leveléből nem kokaint készítenek, azt perverziónak
minősítik, ők natúr formában rágcsálják, és ezt
használják azok is, akik huzamosabb időt töltenek el négyezer méter körüli magasságban. Így
nem fájdul meg a fejük, ez segít a vörösvérsejtek képződésében, ennek segítségével szoktatják magukat a magaslati levegőhöz.
Nádor Judit mesélt egy kicsit az energiákról
is. Megerősítette azt, hogy a nőknek sokkal
erősebbek az erővonalaik, és könnyebben alkalmazkodnak egy új helyhez. Ezen azt értem,
hogy könnyebben kerülnek olyan eufórikus
állapotba, hogy meglássák a „láthatatlant”. Emi-
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att félnek tőlük a férfiak, és nem engedik őket
megjelenni a szertartásokon, mert bezavarnak
az energiáikkal. A legerősebb sámánok is nők.
Persze nem létezne egyik a másik nélkül, akárcsak a való életben sem. A női energia a Földenergia, mely passzív és befogadó, a férfienergia pedig a lég, ami körülveszi a Földet, ez egy
aktív energia, így egészítik ki egymást. Ezeknek
az erőknek is két fajtájuk van: a hideg és a me-

leg. A hideg az a természetes, át nem alakított,
úgynevezett vad energia. A meleg pedig már
átalakított, akár káros is lehet.
A szertartások előtt elmennek a varázsszerárushoz, akitől beszerzik a szükséges dolgokat.
Például a lelki „varázslatokhoz” lámamagzatot
használnak, és hasonló, számunkra gusztustalan dolgokra lehet még ott szert tenni. De az
egész szertartásnak az alapfeltétele a hit. Úgy
nem működik a gyógyítás, hogy egy városi, civilizáltnak mondott ember felkeres egy sámánt,
hogy gyógyítsa meg, és másnapra meggyógyul.
Hosszú ideig velük kell élni, be kell illeszkedni
közéjük, és hinni kell a
sámán gyógyító erejében. Van egy olyan
történet, mely szintén
a hiten alapszik. Vallásos emberek esőt
akartak, mert már
nagyon régen nem
hullott
semmilyen
csapadék, nagy volt
a szárazság. Ezért körbevitték a lakóhelyük körül a szent szobrukat,
a papjuk ellenvetése ellenére. De mit tesz Isten,
egyszer csak egy kicsike felhő alakult ki a fejük
felett, melyből csöppnyi vízcseppek hullottak.
Aztán egyre nagyobb felhő képződött, és egyre
jobban esett az eső.
Még azt is mondta a művésznő, hogy mi magyarok nagyon rossz helyre telepedtünk le. A Kárpát-medence tele van rossz energiákkal. Szerinte nemhiába nem volt itt szinte senki. Ráadásul
mikor felvettük a kereszténységet, kiirtottuk a
sámánjainkat. Mindezeknek köszönhetjük azt,
hogy Magyarország vezeti az öngyilkossági és
megbetegedési listákat világösszesítésben.

Erdõs ANita
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A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által megszervezett Örökségvölgy Játszóháza mindennap
más művészeti kor körében foglalkoztatja látogatóit, akik ugyebár főleg kisgyerekek és csatolt
fájljaik, a szülők. A Völgy elején a középkorral
kezdtek, csütörtökön a barokk körében dolgoznak, majd a szecesszió következik náluk. A keddi napon, amikor is részt vettem a programon, a
török idők jellemző kulturális motívumai körül
kézműveskedtek.
Mindegyik témakörben legalább háromfajta
tárgyat lehet készíteni, díszíteni. A török napon a következőket lehetett: üvegfestés, textilfestés és lófarkas bot készítése. A lófarkas bot
ugyebár a török lófarkas zászlóból ered, pont
olyanból, amiért Dugonics Titusz is bungee

jumpingolt egy kevéssé sikereset. A szervezők
török motívumokat másoltak ki könyvekből,
amik adják a kicsiknek és nagyobbaknak a
mintát. Ahogy megfigyeltem, kék textilre, apró
üveglapokra festenek piros, fehér, kék, zöld és
sárga színekkel.



A programon rengeteg helyes kisgyerek volt,
öröm volt nézni őket, és szüleiket, akik ugyanakkora lelkesedéssel festegettek. Akadt egy
„szülő” is, aki spánieljét hozta el a rendezvényre, gondolom, abban a kedves, ám téves
feltételezésben reménykedve, hogy a törökök,
ha lófarkakat is, kutyatappancsokat is szívesen
használtak, mint szimbólumot, díszítőelemet.
De a spániel nagy népszerűségnek örvendve
azért boldogan távozott.
A Játszóház nagyon népszerű hely, ám roppant kicsi, amiből az egyik szervező hölgy elmondása szerint már adódtak problémák. Például
egy anyuka rátámadt az ott dolgozókra azzal a
panasszal, hogy ő és csemetéje nem tudnak hová
leülni, pedig tavaly az egész domboldalon zajlott a
foglalkozás. Teljesen kiborult, ahelyett, hogy örült
volna. Mert igen, örülni kell, hogy legalább megszervezték ezt a rendkívül kreatív, hasznos és műveltségfejlesztő programot.

Nagy Rozália
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K O N Y H A S Z E R T O R N A
A programfüzet tizenhatodik oldalán, középtájt a „Konyhaszertorna” elnevezésű műsor díszelgett. „Etűdök négy nőre, sámlira, asztalra
és székre.” Ilyen ismertetővel még szép, hogy
nem csak én találtam érdekesnek, és nem csak
én álldogáltam az ajtó előtt álló őrrel szemben,
aki tájékoztatott, hogy sajnos már nem férek
be. De még szép, hogy nekem van híradós kártyám, amivel bemehettem.

ben a derekára tekert övszerű madzagát fogta
össze, melyről szögek lógtak le, majd elengedte a madzagot, és játszadozni kezdett vele,
mint egy eszelős.
A Faluház színpadának elrendezése hasonlított az ókori görög színterekhez. A nézőtér a
színpad fölé emelkedett. A díszlet valóban egy
asztalból, egy székből és sámlikból állt, illetve
volt, hogy semmi nem volt a színpadon, gondolom ezzel is növelve a depresszív hatást, az
asszonyok életének ürességét, semmilyenségét. Ezen tényezők hatásos szemléltetésével az
előadás után szerintem már mindenki egyetértett abban, milyen őrjítő, észvesztő egzisztenciális állapot a háziasszonyság.

Nagy Rozália
Az előadás valóban érdekes volt. Nyomasztóan érdekes. Illetve túlnyomórészt nyomasztó.
Négy női karakter vonaglását jelenítette meg a
Másodállás Társulat, nevezetesen: Nagy Kriszta,
Simon Judit, Sujtó Kata és Szűcs Móni. Persze
a vonaglás abszolút művészi próbált lenni, de
- szerintem - a művészvilág sematikus ábrázolásait, és közhelyes szimbólumait felhasználva.
Az egyik háziasszony, aki nyilván beleőrült
élete szürke monotonitásába, körbe-körbe
száguldoztatván törzsét, dobálta óriás barnamoszat méretű haját. Egy másik tébolyult háztartásbeli pedig meg is szólalt, holott néma
volt az egész előadás, az előadónők pókerarccal mozogtak, néha felcsendült egy-egy nyomasztó instrumentális dallam is. Az említett
nőszemély előjött a függöny mögül, célba
vette a közönséget, és egy-két embert szinte
érintve mondogatott egy szót: „szeret”. Ezt az
egy szót minden hangnemben elmondta, köz-
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Bel esprit a lélek muzsikája
Nem tudtam, mire számíthatok. Koncert egy
katolikus templomban Kapolcson… Biztos
valami egyházi áriázás…
Hát nem! Tévednem kellett…
A monumentális templomi belső félhomályában az oltár, mint valami földöntúli csoda, magasodott és sugárzott, viszont a sok kíváncsi
szempár (és a fülpárok is) öt tehetséges zenész
felé szegeződtek. Bradanovics Bernadett, Kun
Veronika, Szirtes Edina, Árok Sándor és Sejbán
Győző az az öt ember, akik igazán, teljes szívből,
csak önmagukért és a közönségért játszanak.
Az arcukon látszik, hogy átérzik a zenét, élnek
benne, és elragadja őket.
Már sok koncerten jártam életemben, de
még egyiken sem tapasztaltam azt, hogy a
zenészek ilyen hangulatot tudtak volna teremteni egy órán belül. Ez az egy óra elég
volt arra, hogy kelljen sírnom, nevetnem,
legyek szerelmes vagy magányos, melankolikus, vagy élettel teli.

Ez a zene minden bizonnyal az érzések földi megtestesülése. A zongora, fuvola, hegedű,
nagybőgő és gitár harmonikus együttesébe
beillesztettek különböző kisebb, zenélő kütyüket, például kasztanyettát, csörgődobot, vagy
csengőket.
Ez a sok kicsike változtatás is elég volt
ahhoz, hogy egy egészen más hangulatvilágú számot tudjanak eljátszani. Utolsó
előtti számuk például spanyolos elemeket
tartalmazott, pörgős volt, ritmusos, kihívó és
magabiztos, tehát a hallgatónak azonnal “táncra perdülhetnékje” támadt. (Nálam legalábbis
ez történt.)
Változatos zenei palettájukban hallhattunk
vers megzenésítéseket, klasszikus és jazz-zenei
feldolgozásokat, különböző átiratokat, és saját
szerzeményeket is.
Utolsó számként egy templomba illő, klasszikus művet választottak. A lelkem megtelt tisztasággal és az élet iránti szeretettel.
Igen, jó volt ott lenni, legalább egy órára el
tudtam vonatkoztatni a problémáimtól, és úgy
éreztem, valaki vigyáz rám abban a templomban, amíg kinn szakad az eső és olyan sok a
gond.
A közönség óriási tapssal honorálta ezt az
életérzést, és addig nem nyugodott, ameddig
az együttes vissza nem tért egy ráadás erejéig.
Németi Fanni
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Pardon! Operett...
Gástya árok? Az hol van?
Itt jobbra kell menni, aztán balra, és megint
jobbra.
Szembejön velünk egy raktár… vagy gyár?
Düledező és nagy. Mi lesz itt???
Már messziről hallatszottak a zajok… neszek…
na rendben. Az óriási hangerő, a tiszta szólamok a torkokból. Csak a hang után mentünk,
és meg is találtuk a Színiegyetem növendékeit
Kapolcs híres „árkában”.
Próbálok bemenni, de két fiatal az utamat állja.
- Csak kintről fényképezhetsz!
- De ők is bemehettek… - mutatok a
bent dolgozó mtv-s stábra, és a százezer
fotósra, akik benn balettoznak, hogy ne
essenek a közönségbe.

Benn már nagyban folyt az előadás egy
nagy színpadon, még nagyobb közönség előtt.
Őszintén, már nem csodálkoztunk, hogy miért
rakták ki ide az Isten háta mögé ezt a programot, a civilizációtól elzártan. Hangerőben meszsze túlszárnyalták az operettesek az eddig általam látott zenés programokat.

- Bocsi, de újságtól vagyok…
- Van kártyád?

- Persze, kettő is…
Odaadtam az iratokat, aztán kelletlenül beengedtek.

Volt minden, ami egy színházba kell. Fények,
színpad, mikrofon, csak éppen öltöző nem. Az
átvedlés egy fából tákolt bódé mögött folyt,
ahova egész könnyen be lehetett látni, ha
ügyesen helyezkedett az ember.
A zenét egy kisebb együttes adta élőben, a
színpad alatti kis sarokból.
Előadásuk több kisebb részből állt, gyakran a
magyar népi elemeket és klasszikusokat is felhasználva.
A szabad szellem jegyében, semmitől vissza
nem riadva játszottak. Minden megtörtént,
amit nem vártam. Káromkodás, csizmák repültek, és óriási táncos mulatságok folytak.
Szerencsére a régebbi korok hangulatai is
meg tudták mozgatni még a fiatalabb nézők
érdeklődését is.
Németi Fanni
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„HANG és HUMOROSKOLA”
„Mindenki vegye a szájába az ujját! Na,
tessék csak…
Mit éreznek? Gondolom, az ujjukat a szájukban.
És most harapjanak rá… Igen, ettől mindig
mosolyognunk kell…”

Pap János, a Zeneakadémia akusztikus- professzora egy elképesztő fazon. Olyan természetességgel dobálózik a poénokkal, mintha
csak levegőt venne.
Kapolcsi előadás-sorozatának első megállója Az érzelmek akusztikája címmel futott, és
az emberi/állati érzéseket hozta kapcsolatba
a hangokkal, nem mindennapi formában.
A templomban összegyűlt a tömeg. Minden helyet elfoglaltak, ami nem éppen angyalkás szobor volt, és rá lehetett ülni. Tudhatnak valamit…
Tehát gyűltek. Még a földön is nehezen lehetett helyet találni, pedig a templom nem
éppen kicsinek mondható építmény.
Valahol elöl áll egy középkorú, kopaszodó
férfi. Minden szem őrá szegeződik, és várja,
hogy mi lesz. A terem hangosítása nem épp a
legjobb, de tisztán lehet érzékelni, hogy az a
fazon ott elöl beszél, mert mindig röhög valamin a tömeg.
Meglepő szembesülni vele, hogy minden
érzésünknek van egy olyan hangbeli párja,
amit minden országban, minden nyelven
felismernek. Louis de Funes, francia színész
által játszott filmeket nézve megállapítottuk,
hogy nem kell tudnunk franciául ahhoz, hogy
felismerjük az érzéseket.



János több részre bontotta templomi hallgatóit, és arra buzdította őket, hogy ha valamelyik filmben érzést tapasztalnak, attól
függően, hogy melyiket, különböző emberek
adjanak ki hangot. Volt, akinek szimplán tapsolnia kellett, de megesett, hogy csoportok
éneklésre voltak utasítva, vagy dobogásra.
Mindenki felszabadult volt, hiszen egy mosoly a legközelebbi út két ember, vagy sok és
egy ember között. Tapsoltunk, dobogtunk…
Volt hangunk és humorunk is.

Németi Fanni
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Öko-Kuckó
A Völgyben már lassan megszokott jelenség
a környezetvédelmi szervezetek által szervezett kézműves foglalkozások áradata.
Kapolcsra látogatott például a pécsi Öko-Kuckó.
Amikor odaértünk, még nem volt eredménye
a munkának, csak a papírmerítéshez turmixolták az alapanyagot, ami abban merült ki, hogy
újságpapírokat merítettek melegvízbe, és
adagokban belerakták a turmixgépbe. Persze
vízzel együtt.
Sajnos a szerkezet hamar kisült, így csak azok
a szerencsések juthattak hozzá a péphez, akik
a kezdéskor jöttek.
A papírmerítés második fő szakasza maga a
merítés. Házilag lehet szúnyoghálóval, de vannak erre a célra készített fémes hálók is, amiket
hobbyboltokban lehet kapni.
A merítést érdemes alacsony peremű tálból
végezni, és ügyelni kell arra, hogy ne legyen
túl sűrű a massza, hogy a merített papírra jellemző rostos felület jobban kialakulhasson.
Ha a hálón van a papír, rövid szárítás után leszedhető, de nem szabad teljesen szárazra
hagyni, mert különben nem lehet rendesen
leszedni a hálóról.

A kőfestés a papírmerítéshez képest egyszerűbb művelet, de valamivel több kézügyességet igényel a minták felfestése miatt, és kreativitás is jó, ha van az emberben.
Aki viszont bevált mintákat szeretett volna, különböző nyomtatott papírokról válogathatott.
A festésre alkalmas kő viszonylag puha, hogy
átfúrható legyen, könnyű és lapos, sima felületű.
Festés előtt érdemes a mintát ceruzával felrajzolni a felületre, majd ha kész, temperával
kifesteni, és végül dekopázslakkal fixálni.
Ottlétünkkor sokkal közkedveltebbek voltak a
nonfiguratív minták. A lányok, miután elkészítették a követ, átfúrták, és nyakláncot csináltak belőle.
Tessék, még egy jó ajándékötlet a barátnőknek születésnapra!
Németi Fanni
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Érdektelenség
Egy remek programnak lett vége a kapolcsi Zöld Udvarban. De arról majd egy
másik cikkben mesélnék. Rögtön utána
kezdődött volna egy másik érdekesnek
tűnő beszélgetés, melyet a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) szervezett. Témája: Környezetvédelem a támogatáspolitikában 2007 után.
Nos, négy órára volt kiírva, de fél ötkor még
mindig az előző előadás vendégei faggatták az előadónőt. És mivel kint esett az eső,
így bent maradtak a helyiségben, többszöri
figyelmeztetés után sem szándékoztak kijönni onnan. Már-már kezdtem azt hinni,
hogy elmarad a program, de egyszer csak
kiözönlött a beszélgető társaság. Aztán
bementem a terembe, mely ezek után teljesen üres lett. Ami még nem is lett volna
baj, csakhogy nem gyűlt újabb csoportocska. Rajtam kívül még két
híradós kollégám érkezett
a helyszínre forgatni. Így
az előadást tartó lányon
kívül hárman voltunk. Ő
így nem akart, hogy az
ő szavaival éljek, bohócot csinálni magából. De
megbeszéltük vele, hogy
akkor legalább egy riportban mondja el a lényeget.
Szerencsére elvállalta, bár
így nem sokat tudtam
meg a támogatáspolitikáról. Szóval most nehéz
helyzetben vagyok, de
azért valamicskét tudok
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írni róla. Bár nem nagyon szeretem a politikát, de most kénytelen vagyok minimálisan
belefolyni.
2007-ig az Európai Uniótól 6 ezer milliárd
forintot kapott az ország, melyet társadalmi, gazdasági és környezeti célokra használhat fel. Namost ennek a pénznek egy
részét másra akarják fordítani, ezzel gyengítve a környezetvédelmet. A zöldek ezt
szeretnék megakadályozni, hogy elvegyék
a pénzt. Szeretnék, ha az adófizetők is beleszólhatnának, hogy mire fordítsák a pénzüket. Továbbá azt is, ha abból a segítségből fejlesztenék a tömegközlekedést, több
bicikliutat építenének. Az MTVSZ 10 éve
foglalkozik környezetfejlesztési politikával,
és kisebb-nagyobb sikereket mondhatnak
magukénak.

Erdõs ANita

Magtárlap

Magyar Építészeti Múzeum
Különböző, építészetben használt kellékek,
főleg szerszámok kerülnek kiállításra. Mindenféle szakdolgozat hever az asztalon.
Heverésnek nem mondható, mert építészeti
szaktudással lettek elhelyezve a könyvvastagságú irományok.

fuga nem határozható meg, mivel a fal vegyes
szerkezetű, így hagyományos szigetelési eljárások egyáltalán nincsenek, vagy csak nagyon

A helyszín Kapolcs. Az ottani kastély egyik oldalbejáratán bemenve van az a hely, ahol kiállításra kerültek a Magyar Építőipari Múzeum
lelkes diákjainak szakdolgozatai, makettjei. A
helyiség egy képkiállításra hasonlít. Főleg egy
ismert épület tervezését és felépítésének szakaszait olvashatják a látogatók.

Mivel az építészethez nem sokat konyítok,
ezért inkább leírom az egyik ott látható épület elkészítésének lépéseit. A Haiszer Kápolna
felújítása: „Az épületben vízszintes talajnedvesség elleni szigetelés nem készült, ezt látványos homlokzat és belső károsodások jelzik. A
falszerkezet kb. 1.5-2 m magasságig átnedvesedett és sókivirágzások is jelentkeztek. Ezt a
folyamatot fokozta egy, a felújításnál kialakított
7 cm vastag cementtáblázat, ennek magassága
a pilaszter lábazati vonalával van szintben.” Ez
a leírás a vízszintes talajnedvesség elleni szigetelést magyarázza el a kápolnában. Az épület
felújítási javaslata: „Az épület szerkezeti falainak vastagsága 80-90 cm, átmenő vízszintes

költségesen valósíthatók meg. Ebbe a körbe
tartoznak az injektálás, falátvágás, acéllemezbesajtolás. A fenti szempontok alapján a nedvességfelszívódás megszüntetésére, a talajnedvesség elszigetelésére, valamint a csapadékvíz
elvezetésére elektro-ozmózis és szivárgó rendszer együttes alkalmazását javasoljuk. Ajánljuk
továbbá a cementlábazat teljes leverését, eltávolítását és átszellőző vakolat felhordását.”
Javaslom, hogy látogasson el az, aki ért az
építészethez, de akit csak a kész mű érdekel,
az is nyugodtan elnézhet oda, mert a makettek
nagy precizitással lettek elkészítve.

Purwánto Enrico Sebastian
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Vigántpetend
A pillepalack
játékossága
A pillepalack csak ivásra való?
Ugyan már, ne legyünk unalmasak.
Ez játék, ez alkotóműhely!

-

Mit lehet csinálni ezekkel a
palackokkal?
Mivel ezeket a palackokat nem
nagyon lehet átalakítani, ezért olyan
játékot készítünk belőle, ami szép
is, egyszerű is, és a legtöbbjén a
felirat megmarad. Többféle dolog
is van, például a színes kupakokból
készíthető mozaikkép. Ezt a képet
pont Balázs csinálta, aki itt áll
mellettünk.

-

Van egy hely Vigántpetenden, ahol a műanyag
kiemelt szerepet kapott. Van itt még valami,
ami most már szerves része az életünknek. Az
ásványvíz. Mindenki ismeri, és naponta issza, ki
szénsavas, ki szénsavmentes formában.
Beszélgettem Szabó Balázzsal, a Kékkúti Ásványvízi RT. munkatársával.
-

-

-

Kinek az ötlete volt ez a kis
alkotóműhely, kiállítás?
A Néprajzi Múzeum keresett meg
minket, hogy támogassuk az ő Vízálló
című kiállításukat, ami a műanyagra
épül. Ehhez adta a Kékkúti RT.
a támogatását az itt látható
csomagolóanyagokkal, műanyag
palackokkal.
Sok vendég fordul meg itt?
Igen, mondhatom, hogy sok. Úgy néz
ki, hogy tetszik nekik a kiállítás, és a
hozzá kapcsolódó játékok is.
Az egész fesztivál alatt itt lesznek?
A kiállítás végig itt lesz a Plébánia
Galériában, de mi, a Kékkúti
Ásványvízi RT.-től csak ma vagyunk
itt. A készített tárgyak viszont végig
megtekinthetőek lesznek.
Ott, az udvarban
volt még egy
strand, az álldogáló
Joó Emesét is
megkérdeztem a
rendezvényről:
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Ekkor Balázs elmesélte, hogy két napon keresztül csinálta a Theodora feliratot, amit természetesen színes kupakokból rakott ki. Egy
kis segítsége is volt, az első három betűt öten
rakták ki, viszont az összes kupakot ő ragasztotta fel.
-

Ez a legegyszerűbb játék folytatta a beszélgetést Emese -,
ezt úgy is lehet játszani, hogy nem
ragasztjuk le a kupakokat. Lehet
készíteni propellereket, szélforgókat
a palackból, és olyan sakkot is,
amiben a bábuk palackból vannak,
és mindenki a kedve szerint díszíti
fel ezeket. Természetesen nem
mindenki ragaszkodott a sakk
hagyományos figuráihoz, hanem
készítettek elefántot, darazsat,
búvárt is.

Sajnos az alkotóműhely holnap már nem lesz
nyitva, de aki kedvet kapott a játékok készítéséhez, az kipróbálhatja otthon is.
Dávid Szandra

Magtárlap

European Mantra
Vigántpetend, nyolc óra.
European Mantra-koncert.
Mai, közkedvelt, mégis
igényes zene.
Negyed óra késéssel, ami Budapesten egész kevésnek mondható, elkezdődött a koncert. A
zenekar nagyon különleges zenét játszik. Ami elsőre feltűnik
az embernek, hogy ének bizony
nem túl sok van. Sőt, mondhatni,
semennyi nincs. Ez nem is lenne
baj, hiszen, ha zenében el tudják
mondani az érzéseiket, akkor az igazi művészet.
A stílust biztos, hogy nem tudnám most megmondani. Olyan volt az egész, mint egy nagy
gyűjtemény. Hirtelen váltásokkal rakták egymás mellé a dübörgős rockot és a bájos, lágy
zenét. Nagyon furcsa érzés, biztos, hogy ébren
tartotta a közönség figyelmét.
A koncert után beszélgettem Borlai Gergővel,
aki az együttes dobosa:
- Hogyan lehetne nevezni ezt a zenei stílust?
- Szabad zenének, az általunk kedvenc
műfajokat felvonultató és összefoglaló
szabad zenének nevezném ezt a stílust.
- Mióta foglalkozol zenéléssel?
- Én személy szerint 25 éve.
- Honnan ered a zene szeretete?
- Szülőktől, jó zenék szóltak otthon, és
abszolút szakmabeliek, édesanyám és
édesapám is hangmérnök.
- Mikor döntötted el azt, hogy dobolni
szeretnél?
- Hároméves koromban kezdtem el.
Egyszer csak ott találtam magam a
dobfelszerelés mögött, és úgy éreztem,
hogy nekem dobolnom kell. Hogy miért,

azt nem tudom, talán a zsigereimbe
rakta a jóisten.
- Az együttes többi tagjával hogyan
ismerkedtél meg?
- Nagy Jánossal, aki a billentyűs, közel
13 éve játszom együtt különböző
formációkban, természetes volt, hogy
őt hívom el. Lukács Petit, aki a gitáros
és a szerzőtársam egyben, Babos Gyula
ajánlotta. Papetsch Péter barátomat
pedig másik trióban ismertem meg.
- Hány zenekarban játszol most?
- Jelenleg, ami aktívnak mondható, az a
sajátom, és ezen kívül még hat zenekar,
ami most hirtelen eszembe jut.
- Itt fellépni más, mint Budapesten?
- Vidéken mindig más, mint a fővárosban,
mindig van valami atmoszféra, ami
a fővárosban nincs, de ez fordítva is
így van. Itt, ami elsősorban vonzó
számomra, az a tiszta levegőben való
muzsikálás. Már többször volt alkalmam
itt játszani, és mindig jól éreztem
magam.

Dávid Szandra
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Spontán zenélés
Énekkör a Jurta teaházban.
Egy karmester, és sok zenész?
Dehogyis. Ez szívből jövő zene.
Pont a program kezdete előtt egy fél órával
elkezdett zuhogni az eső. Az embereknek
nem volt sok választásuk: vagy hazamentek,
vagy kerestek egy zárt téri programot. Elég
csábító ajánlatnak bizonyult a Jurta teaház
programja Vigántpetenden. Éneklés egy
hangulatos jurtában, forró, különleges teát
szürcsölgetve.
A jurta elég kicsinek bizonyult ehhez a
programhoz, de lehet, hogy csak a résztvevők voltak túl sokan. A későn érkezőknek
kínosan kellett helyet kutatniuk maguknak.
Nagyjából tíz perccel négy után elkezdődött
a foglalkozás. Először egy rövid beszélgetés
volt, a teákat készítő nő elmesélte, hogy igazából nem ő vezetné a programot, hanem
egy srác, de ő sajnos nem tudott eljönni. Próbálta megnyugtatni a tömeget, hogy azért
nem lesz semmi
gond, és így is
meg lesz tartva a program.
Őszintén,
egy
kicsit bizonytalan voltam ezzel
kapcsolatban.
Hogyan tudhatna ennyi idegen, mindenféle
szervezés nélkül,
valami jót és
igényeset összehozni?
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A program elején beszélgettünk, a résztvevők elmondhatták, miért is jöttek el a programra, milyen céljaik, terveik vannak. Voltak
olyanok, akik azért jöttek, mert még több
magyar népdalt szerettek volna megismerni
és megtanulni, de voltak, akik kifejezetten az
idegen kultúrák iránt érdeklődtek.
A programot vezetők végül kitalálták, legyen
szívből jövő, őszinte zenélés, és induljunk ki a
legjobban ismert dologból: önmagunkból. Mindenki adja ki egyszerűen azt a hangot, ami a szívéből jön, és kész. Én itt már elborzadtam, nem
hittem el, hogy ebből tényleg lehet jó zene.
Elkezdték az éneklést. Mindenki csak egy
apró, halk, szöveg nélküli dallamot adott

Magtárlap

ki magából, majd nem olyan sokkal később megjelent egy kis ütem is. Mindenki
a saját testrészein dobolt: lábat, kezet ütve,
esetleg tapsolva. Kezdett kialakulni valami
különleges zene, de itt még néhány félresikerült ötlet miatt viccesnek hatott az öszszessége.
Majd egy villámcsapás alatt, mintha egy
égi jel lett volna, mindenki átérezte a zenét, és a hangulat kezdett fokozódni. Egyre erősebben, egyre hevesebben zenélt és
énekelt a tömeg, minden ember hozzátett
valamit ehhez a közös kis dallamhoz.
Pár perc múlva már annyira felforrósodott a hangulat, hogy érezni lehetett, hogy
lüktet a jurta. A zene, amit a tömeg közös
erővel csinált, indián, vagy törzsi zenéhez

hasonlított a legjobban. Nagyon jó hangulata volt, észre sem vettem, és az én lábam is ütemesen mozgott. Mint mindenki
másé.
Fantasztikus érzés volt, sosem hittem
volna, hogy semennyi gyakorlás után lehet
ilyen különleges, mély érzelmű dalt játszani. A közösség ereje nagyon nagy volt, magával ragadott mindenkit, a zene öröme és
egyszerűsége nagyon megragadó volt.
Minden dal teljesen más volt, időről időre előkerült egy-egy új hangszer, ami színesebbé tette a zenélést. Volt egy nagyon
szép, ír népdal is, amit a mellettem ülő,
barna hajú lány tanított a tömegnek. Egy
srác a közelből gitáron kísérte őt,
a tömeg pedig
dúdolta a dallamot. Nagyon
szép volt. A dal
az évszakokról
szólt. A tavaszkirálynő és az
ősz herceg egymásba szeretett.
Amikor jön a tél,
akkor el kell menekülniük. A menekülés közben
a fiú meghalt.
A lány továbbment, ivott egy varázsforrás vizéből, és
szarvassá változott. Felment az égboltra, a
hold köré, amit minden este megkerül. Ide
vitte ugyanis szerelmének emlékét. Ez az a
szarvas, ami agancsával az égboltra karcolja a csillagokat.

Dávid Szandra
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Vigántpetend

Jurta teaház
„Mi sem vagyunk egyebek, mint földből és vízből gyúrt világok, lélegzettel, szeretettel életben tartva.” Ezt a mondatot meghallgatva, az
embernek valami földöntúli, érdekes hitvilág
jut eszébe. A teaházban nyugalmat talál fiatal
és öreg egyaránt.
Mikor megérkeztünk ebbe a helyiségbe, kicsit
érdekesnek találtuk, hogy egy mongol jurtában
van. Már jól kezdődött az egész, ugyanis a cipőn-

ket zoknistul le kellett vennünk. Szerencse, hogy
ez volt az első programunk a listán, mert ha az
utolsó helyre sűrítjük be, akkor félő, hogy a lábszagunk miatt kő kövön nem marad.
Belépve a jurtába, egyből a nyugalom hívó
szava fogadott bennünket. Legelőször egy szembetűnő jelenséget vettem észre. Egy ötven körüli
hölgy a vizestál fülét simogatta. Elég vicces helyzet volt. Később kiderült, hogy a tálban lévő víz
rezgései hangot adnak ki és így egy természetes,
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a szó szoros értelmében természetes zene jön létre. A tálat időszámításunk előtt háromezer évvel
a Menny Fiai Királyság használta. Egyesek állítása
szerint halhatatlanságot nyer, aki megdörzsöli a
tál fülét. A lényeg elmondását követően a teákról
kezdtem el kérdezősködni.
A jurtában tizenkétfajta teát
készítenek el. Például mate-,
csalán-, hibiszkusz- és nem
utolsósorban
zsályateát
szolgálnak fel. Amúgy a
teakóstolás ötlete onnan
jött, hogy a kitalálók tavaszszal Törökországban jártak
és minden utcasarkon leültették egy kis ingyen teára
őket. Az ötlet nagyon megtetszett a négy fiatalnak, és
ezért hozták össze az egész programot. Igazából
a jurtát kölcsönkapták az egyik barátjuktól, a
Völgynapok idejére. Visszatérve a teázáshoz, elég
sok teát kóstoltam meg ez idő alatt. Azzal semmi
gond nem volt, hogy teázom, mert minden nap
iszom a léből, bár én agyoncukrozva szeretem.
Bezzeg az ottani teákban semmi nyoma nem volt
a cukornak. Valami okból kifolyólag mégis meg
tudtam inni. Valószínűleg a csend és a nyugalom
hatást gyakorolt rám e téren.
Az egyik barátomnak félelme volt a csalántól.
Kinek nincs. A csalán köztudottan „megcsípi” az
embert. Ez a növény teában elképzelve elég bizarr, de leküzdve félelmét, lehajtotta a torkán.
Ha ő képes volt minden félelemérzete ellenére
meginni a csalános levet, akkor bátran ajánlom
a programot mindenkinek. Ha nem szereti a teát,
akkor is látogasson el ide, mert az ottani nyugalom ellazítja az embert.

Purwánto Enrico Sebastian

Taliándörögd

Magtárlap

„Én édes
Katinkám…”
Szakadó eső. Ez fogadott minket Taliándörögdön augusztus 1-jén, kedden, délután. Azt
találgattuk, hogy most vajon megtartják-e az
előadást vagy nem. Nagy botokkal próbálták
a sátor tetejéről leverni a vizet. Valahol így is
beázott. Nem nagy remény volt tehát, hogy
eljátssza a Szentbékkállai Marx Viktor Színjátszó Társulat az „Én édes Katinkám…” című
színművet.
Negyedórás csúszás után mégis elkezdődött. Erről a társulatról tudni kell, hogy csak
amatőr színészekből tevődik össze. Tavaly
szeptemberben alakult meg. Van közöttük
kétkezi munkástól kezdve doktornőig mindenki.
Amikor a török Magyarországon
volt,
akkor játszódik
a színdarab. Egy
családban megkéri a szolgalány
kezét egy gazdag ember, ráadásul a családfő
lányát is megkérik. A szolgalány
kérője gazdag,
viszont a másik
szegény, mert
elvesztette
az
összes pénzét.
Így nem akarja
hozzáadni a lányát. Ezért beöltözik a két férfi
töröknek, hogy megszöktessék a lányokat. De

aztán megjelennek az igazi törökök is. Harcol a két kérő a törökök ellen. A vége persze
happy enddel végződik, mert közben megkapják a hírt, hogy a törököket sikerült kiűzni.
Megenyhül a szíve az apának. Ünnepléssel és
dupla házassággal ér véget a történet.
Az előadás közben persze voltak hibák,
hiszen amatőr színészekről van szó, de nem
komoly, csak elnevették magukat a színészek.
De nekem már ettől kicsit hihetetlennek tűnt.
Az érdekes viszont az volt, hogy rímekben
beszéltek egész végig.
Nem mondom azt, hogy nem tetszett, de
valahogy nem jött be ez az egész téma nekem. Szóval, nem nézném meg még egyszer.
De döntse el mindenki maga, hogy tetszike neki vagy sem. Megnézné-e másodszorra
vagy nem. Az egyik színésztől megtudtuk,
hogy a Művészetek Völgyében idén már nem
fognak fellépni, de biztos valahol rájuk lehet
akadni, aki érdeklődik.
Szalay Gabriella
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Taliándörögd

Dés, Lukács
Írta: Khurelbator Anar

Elején még úgy indult, hogy ez lesz az első
olyan esemény, amire nem kell rohannom. Természetesen rohanni kellett. Ugyanis Dés András és a Lukács Miklós közös koncertjét a Katolikus templomból átköltöztették az Evangélikus templomba. Amikor kapkodva oda értem,
gyakorlatilag nem volt egy üres négyzetméter.
Mozdulni nem lehetett. Az ilyen előadások, de
amúgy is az ilyen zsúfolt tömeg nagyon sok
energiát vesz el az embertől. Hiszen ha nincs
szerencséje, nem tud leülni, vagyis állnia kell. Ez
még elviselhető szakasz, de amikor egy templomba ennyien bezsúfolódnak, gyakorlatilag
nincs levegő. Elviselhetetlen, amikor nem lehet
lélegezni és már az ájulás kergeti az amúgy igen
érdeklődő közönséget. Körülbelül ilyen állapo-
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tok voltak a mai
koncerten is.
Nekem határozattan rossz
volt egy helyben végigállni
a koncertet. Ez
nem azt jelenti,
hogy az előadás rossz volt,
csak a körülmények. Ilyen zsúfoltságban még a
legjobb koncertet sem lehet kibírni.
Dés András leginkább keretes dobbal, kannával, és darboukkal dolgozik. Zenéje sokban
hasonlít a jazzhez. Legalábbis lehet benne a
műfajra utaló jeleket hallani. Dés, aki ott van
a legnagyobb magyar ütősök között, Miczuka
Mónika nevével fémjelzett Mitsoura zenekarban játszik.
A kiváló cimbalmos, Lukács Miklós elsősorban dzsessz és etnozene műfajú nótákat játszik.
Emellett még aktívan foglalkozik a zeneszerzéssel is. Például 1993-ban a Krétakör Színház
felkérte, hogy írjon a Hazám Hazám című előadáshoz zenét.
Az előadásról már írtam, hogy élvezhetetlen
volt levegő hiány miatt. Koncerten azért az emberek sem voltak teljesen korrektek, mert amikor megmozdultam, hogy csináljak pár fotót,
egészen barátságtalanul néztek. Viszont sajnálom, hogy nem tudtam teljesen odafigyelni,
megfigyelni.
Pedig, mint említettem, ez volt az egyetlen
esemény, amire nem sietve loholtam a két falut
összekötő úton, mert érdekelt, és nem akartam
még véletlenül sem lekésni.

Magtárlap

Táncház és Mulatság
Írta: Khurelbator Anarv

Hosszú stoppolás és gyaloglás után megérkeztem
Öcsre, ahol „Táncház és Mulatság” folyt a Faluházban.
A kiszámíthatatlan időjárás
megviccelt egy kis esővel,
de ez most nagyon jól esett
az előző kánikulai napok
után.
A Művészetek Völgye
alatt nagyon sokszor előfordultam Öcsön, és nagyon
sokszor mentem el a Faluház hátsóudvara előtt is, de
mindig egyforma zenét hallottam. A szokásos felállás: egy brácsás, egy
vagy két hegedűs és egy bőgős. Például ma a
„Táncház és Mulatság” előtt elvileg lett volna
egy gyerekműsor is, de nemes egyszerűséggel összeolvasztották a kettőt.
Mindezek, illetve az eső ellenére sokan
eljöttek. A rendezvény helyszínén mozdulni

sem lehetett a sok gyerek
miatt. Olyan volt, mintha
egy óvodában lettem volna. Erre az érzésre még a
zene is rátett egy lapáttal.
Olyan régi óvodás zenét
játszott a zenekar, amire
a kisgyerekek különböző tánclépéseket tudnak
lépni. Persze ezzel nem
akarok senkit bántani, sőt
nagyon örültem, hogy ennyien voltak. Tudom, hogy
a gyerekeknek nagyon
fontos ez a játék, mert
szoktatják a közösségi életre, és nem lesz
bezárkózó. Ráadásul nagyon jól érzi magát. Véleményem szerint a legjobb életkor
a gyerekkor, amikor semmi gondja nincs az
embernek, majdnem azt csinál, amit akar.
Amikor már eltűnt az esőt hozó felhő, a
zenekar kiköltözött, és ott folytatták tovább
az előadást. Ekkor már valamivel kevesebb
gyerek volt, így nem táncoltak a nénik, akik
vezették őket.
Kifelé menet a Faluházból egy férfi jött
velem szembe körülbelül négy éves lányával, akinek a kezében egy sör volt, amit vígan
iszogatott, Az apja, látva az arcomra ült döbbenetet, elmondta, hogy az a sör alkoholmentes. Még ha ’ mentes ’ is, akkor sem egy
kisgyerek kezébe való. Minél többet iszik,
annál jobban megszokja az ízét, és nagyon
korán elkezdi majd a sörözést, és az alkoholfogyasztást.
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Kiállítás a pincében
Jambrich Liza kerámikus kiállítása látható
a taliándörögdi Kossuth Lajos utca 8. szám
alatti ház pincehelyiségében. A pincét azért
választotta a kiállítás helyszínéül, hogy a
befogadás élményét növelje.
Jambrich Liza Szigetváron született. Kisgyermekkora óta érdekelte a fazekasság, amit 17
éves korában kezdett el. Nem is egyszer látogatott el olyan falvakba, ahol ősi eszközökkel űzték
a fazekasmesterséget. Akkor még népi fazekas-

sággal foglalkozott. Járt Óbányán és Bakócán
is. Ő az, aki utolsóként találkozott a legősibb
eszközökkel, a mível mesterség szerszámaival.
Mesélte, hogy ott mindenki természetes eszközökkel dolgozik, tudják, merre lehet találni vasoxidot és természetes színezékeket is.
Elmondása szerint két szakaszra lehet osztani
az eddig elkészült alkotásait. Mára teljesen ember- és állatközpontú műveket készít. Mindezek
rossz dolgokat jelenítenek meg, mint például a
láncravertség. Témáit az életből nyeri. Mesél-
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te, hogy Koldus elnevezésű munkáját egy Déli
pályaudvari kisgyermekről mintázta. Reméli, a
völgyben is sikerül rengeteg témát összegyűjteni, ami újabb ihleteket ad a közeljövőben.
Imádja a gyerekeket. A mostani gyermekek
még nincsenek megfertőzve, így sokkal jobban
képesek megérteni művészetét. Gyakran járt
különböző képzőművészeti táborokban, ahol
kerámiafoglalkozásokat szerveztek. A kerámiázás fejleszti a kézügyességet, melyre véleménye szerint nagy hangsúlyt kell fektetni.

Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas író minden évben átad kézműves embereknek Liza-díjat, amelyet a kerámiás hölgyről neveztek el. Legközelebb oda látogat el, ahol a díjátadó fog lezajlani.
Ő volt az első a családjában, aki ezzel a mesterséggel foglalkozik. Gyermekei között senki
nem fog kerámiával foglalkozni, de unokájában,
Bálintban látja, hogy még sokra viheti, hiszen
nagyon jó kézügyességgel rendelkezik már ilyen
fiatalon is.

Balog Dávid
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Punkkoncert az Õsök házában
A Művészetek Völgyében kuriózumként tartják számon Bánki Péter Sentex nevű együttesét. Egyetlen punk-rock együttest hívtak meg,
amelyet a közönség nagy tábora csak ülve és
csendben hallgatott.
A koncert előtti beszélgetés erősen elhúzódott, így Pipiék késéssel
kezdhettek csak. A fél órás
csúszás miatt a beszélgetés
elmaradt, így rögtön zenével
indítottak a fiúk. Bevezető
számuk a Beatrice által régen
megírt 8 óra munka volt,
amelyet követtek saját számok
és feldolgozott művek
egyaránt.
Az együttes tagjai
nemrégiben cserélődtek. Pipi áttért az általa
már öt éve űzött basszusgitárra, és előző szólógitárosukat is lecserélték. Számomra Sanyi, a dobosuk volt meglepő. Idős embernek tűnt, akiről meg nem
mondtam volna, hogy konyít a doboláshoz.
Pipin kívül egyikőjükről sem rítt le a punk
szubkultúrához való tartozás.
A nem kellően beállított hangtechnikai
eszközök, és a közönség meglepődöttsége
okozta a fellépés vesztét. Nem volt szerencsés az sem, hogy egyik gitárosuknak elment a hangja, így egyik legzúzósabb feldolgozásukat nem tudták előadni. Arcukra
kiült a szomorúság a közönség által nem
feltétlenül kedvelt zenei irányzat miatt, de

mégis próbálták ezt az érzést minél jobban
palástolni.
Csupán néhány punk látogatott el az Ősök
Házába, viszont ők próbálták jól érezni magukat. Békésen várták végig az előttük hoszszasan lezajló programot egy feledhetetlen
koncert reményében. Színes tarajok, apró
szakadt miniszoknyák, és az emberek nadrágjáról lelógó
tűk, sörnyitók és láncok látszódtak az első
sorokban.
Az időszűke
miatt a srácok
mindössze
tíz
számot játszottak, melyek közül
csak az utolsón mozdult
meg a tömeg.
E l ő f o r d u l h a t,
hogy a talaj
csúszóssága sem
kedvezett, valamint a színpad előtti teret
kettészelő magasfeszültségű kábel sem a
legszerencsésebb helyen volt.
Nagyon sajnálom, hogy nem került sor a
beszélgetésre, hisz így legalább az emberek
közelebb kerülhettek volna az utoljára kialakult szubkultúra zenéjének
történetéhez,
és
képviselőinek életfelfogásához.

Balog Dávid
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,,A Pink Floydon innen és túl”
Egy hangulatos koncert, sok hallgatóval
minden korosztályból. Nagypapa és unoka egyszerre élvezte az előadást.
Taliándörögdön a Szolnok-színpadon lépett
fel a Marooned Gitár Duó. Két koncertet is
adtak, egyet este hét órakor, egyet tizenegy
órakor. Más és más számokat játszottak mind
a két alkalommal.
Két tehetséges fiatal: Csányi Sándor Csaba
és Marosi Géza László, honlapjukon így írnak
magukról: „Barátommal Pink Floyd adaptációkat és a Pink Floyd hangzásvilágához közelálló számokat játszunk két gitár, ének felállásban. Zenénkkel nemcsak a Mesterek előtt
szeretnénk tisztelegni, hanem megpróbáljuk
átadni azt, amit e dalok kifejeznek számunkra. A Pink Floyd több, mint zene: tudatállapot,
amely a lélek olyan mélységeibe vezet, ahol
a falakon túl talán már nincs is különbség a
zenélő és hallgatósága között… „

Nagyon jól előadták a dalokat. Csányi Sándor Csabának nagyon szép hangja van, Marosi
Géza László gitárjátéka és szólói nagyszerűen
kiegészítették az éneket. Gyönyörűen szólt a
zenéjük, és néha-néha már szinte az eredeti
zenekart láttam a színpadon, ahogyan játszanak ennek a közönségnek.
A sok ember eggyé vált a zene hallatára,
senki nem mozdult, csak fülelt és hallgatott.
Mindenki ledöbbent és tátott szájjal csodálta a két zenészt, ahogyan hangszereiken varázsoltak. Az égről eltűntek a felhők erre az
órára, és hatalmas fényáradatot szórt a Nap.
A mennyország leköltözött a Földre és megszűntek a gondok ezekben az emberekben.
A két szolnoki srác elkábította őket, és csak
nehezen tudtak visszatérni a valóságba.
A közönség a három éves gyereknél kezdődött, a hetven éves nagypapáig tartott.
Különböző stílusú emberek találták meg helyüket itt, a diszkós fiúk, a metált kedvelők, a
rapperek, a punkok, a rockerek, mind együtt
ültek a nézőtéren.

Kiss Máté
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Koncertmenet
Nagyon jó zenekar sok hangolással, Taliándörögdön, a Lőtérszínpadon.
A Klastrom színpadról indult utam a koncertről egy újabb koncertre. Sajnos, az első zenekar nem ért olyan állapotba, mikorra nekem el
kellett indulnom a másik helyszínre, hogy két
számnál többet tudjon játszani.
Az első műsort a Vodku V Glotku adta. Amenynyit hallottam belőle, az nagyon tetszett. Az
eső és az idő sürgetése miatt el kellet indulnom
egy másik érdekes programra, egy Bakos Árpád
nevű ember zenés összejövetelére, aki szerb
népzenét játszik saját átdolgozásában. A sátorhoz érve megtudtam, hogy a szerb népzene
ugrott, helyette egy Idegen Tollaknak elkeresztelt zenekar lép fel, ami Lokomotiv GT számokat játszik.

Beérve a tető alá, még egy másik formáció
játszott pörgős zenét. Az utolsó számnál bejelentették a következő fellépőt, és elindult a színpad átrendezése. A közönség ült, kortyolgattak
sörükből és nézték az átszerelést. Negyed óra
alatt felkerült az összes szükséges hangszer.
Elkezdődött a hangolás, amit senki sem szeret
hallgatni, de egy tíz percig el lehet tűrni.

A közönség tűrt és tűrt, várt és várt. A zenekar hangolt, még állítgatott az elrendezésen.
Ültem egy padon és néztem a munkálatokat.
Nem láttam sok haladást az ügyben. Negyed
óra eltelt a hangolás kezdete óta, és nem tartottak még sehol sem a zenészek. Eltelt egy
újabb negyed óra és egy újabb. Végül másfél
óra késéssel megindult az első közös hang, rá
tíz percre bemondták, hogy elkezdik.
Sokszor bocsánatot kértek és még többet
játszottak. Első az Embertelen dal, utána az Ő
még csak tizennégy… Az LGT 1971 és 1981 közötti dalait rakták bele a programjukba, és szépen haladtak végig az összes ismert és kevésbé
népszerű számokon.
Nagyon szépen játszottak, néhány dalt kicsit
modernizáltak, teltebbé tettek egy másik hangnemben, de az eredeti dallam mindig megmaradt. A koncert jó volt.
A várakozás ezzel ellentétben szörnyű!

Kiss Máté
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Sátorzene
Taliándörögd, Lőtér. A helyszín, ahol a
Völgy minden napján megtalálhatóak
azok az emberek, akik szeretik az esti
pörgést, a zenét és a táncot.
A program Sátorzene néven fut, és a lényege, hogy a meleg nap után a még mulatni
vágyó emberek kitombolhassák magukat,
mielőtt nyugovóra térnek. Amikor megérkeztem, már nagy volt a nyüzsi a sátorban,
és a körül is. Az emberek ide-oda mászkálnak, táncolnak, pihennek, beszélgetnek,
(ami mondjuk majdnem lehetetlen, mert a
saját hangunkat is alig lehet hallani) vagy
egyszerűen csak a zenét élvezik. A sátor
egyik végében, a színpadon áll egy DJ, aki
folyamatosan keveri ott az a népnek a muzsikát.
A zene nagyon változatos. Vannak régi,
és egészen új számok is minden féle stílusban, hogy mindenkinek a kedvében járjanak.
A színpad előtt jó nagy tánchely van
hagyva, hogy legyen hol tombolni. Nem
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mintha nem lehetne a sorok közt, vagy akár
az asztalon is, mint ahogy arra volt pár példa a mai alkalommal is… Az itt megjelent
emberek egy része már nem józan e késő
esti időpontra, így számukra semmi sem
akadály. A sátor másik felében asztalok,
padok vannak, ahol az emberek kipihenhetik a tánc okozta fáradalmakat. A sok üldögélés, szemlélődés alatt megszomjaztam,
ezért kimentem a fősátor melletti mellék
bódékba, ahol hamburgert, lángost, vagy
akár egy szelet kenyeret is kaphatunk, ha
azt kívánjuk meg. Mivel ilyenkor már eléggé lehűl a levegő, teát is vettem. Ilyenkor
jól esik egy kis melegség.
A mulatság pontosan nem tudom meddig tarthat, mert annyira nem élveztem,
hogy ottmaradjak. Aki táncolni nem szeret,
az semmiféleképpen se látogasson el ide,
hisz mást nem nagyon lehet itt csinálni,
legalábbis semmi olyat, amit máshol ne
tehetnénk meg. Így feltehetőleg halálosan
unatkozni fogsz.
Ne akarj rosszat magadnak….

Radó Alexandra
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Sentex koncert
Ha szereted a punk zenét, akkor biztosan ott
voltál Taliándörögdön a Sentex koncerten.
Így téged biztos nem érdekel ez a cikk. Lapozz csak nyugodtan tovább. Ám ha valami
oknál fogva nem tudtál megjelenni, akkor
olvasd.
Sötét volt. Fújt a szél. Esőre állt. Már nagyon
úgy nézett ki, hogy ez a programom is elmarad,
amikor az idő úgy döntött, hogy mégse tesz nekünk keresztbe. Amikor
odaértem a helyszínre
már nagyon sokan voltak
ott. A színpadon állt két
ember, valami híresek, és
kicsit bugyuta, de mégis elég mókás poénokat
hallhattunk tőlük, amin
nagyon jól szórakozott
mindenki.
Fél óra elteltével végre kijelentették, hogy
elmennek kávézni, és
jöhet a koncert. A nézők,
akik közt volt egészen
fiataltól kezdve, 60-70
éves korig mindenki,
nagyon örültek ennek
a kijelentésnek. Az első
sorokban főleg rövid
miniszoknyás, szakadt
nadrágú, tarajos embereket lehetett látni. A
felszerelések már a helyükön álltak, csak a behangolásra vártak. Nagy nehezen sikerült az
is, és kezdődhetett a buli. Az első, bevezető
egy Beatrice feldolgozás volt, a „8 óra munka,
8 óra pihenés, 8 óra szórakozás” című szám. Ezt
követően egy Alvin számot hallhattunk, az Alvin és a mókusokat. A szám után a személyes

ismerősöktől poénkodásból kaptak egy pár
„fúúj, micsoda divatpunk” beszólást, ami némi
derültséget váltott ki az addig csak csendben,
fapofával ülő közönségből. Ilyenkor pár pillanatra megjött a megfelelő hangulat, de hamar
vissza is állt eredeti állapotába.
Néha annyira belefeledkeztem a fényképezésbe, hogy nem is figyeltem semmire, és senkire
azon kívül, ezáltal egyes részek eléggé kiestek.
De arra azért emlékszem, hogy még egy Alvin
feldolgozás volt, a „Kurva élet” című. A végén,
plusz poénként belökték az „Anyu ha mos, tisztább lesz minden.
Anyu ha mos, probléma
nincsen…”
Egyszóval a Klorox
reklám zenéjét. Nem
tudom, én nem láttam azt, hogy nagyon őrjöngött volna
a közönség. Mindenki olyan semleges,
semmitmondó arccal
ült, kivéve a srácok
pár ismerősét, akik a
többiek helyett is jól
érezték magukat.
Én nem hallottam
még őket játszani,
így nem tudom öszszehasonlítani más
koncertjükkel a mait,
de a fent említetteket összevetve nem igazán sikerült. Talán az is
lehet ennek az oka, hogy nemrég mentek át
több tagcserén is, így lehet, hogy még nincsenek teljesen összeszokva. A közönség részéről
sem volt meg az a hangulat, ami egy punk-rock
együttes koncertjén kötelező lenne…
Radó Alexandra
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Éljen május 1.
Éljen május 1. – a munka ünnepe. Ez a felirat volt olvasható a dörögdi Lőtérsátorban
délután fél 6-tól este 7-ig. Ekkor adták elő a
Nagy Mari által rendezett zenés színdarabot
Május elseje címmel. Az előadók az ötvenes
évek azon slágereit dolgozták fel, amelyek
sokkal inkább a magánélethez, s nem a politikához kapcsolódnak.
A produkció ismét kis csúszással kezdődött, de
ilyenekkel már nem is kell foglalkozni, ez szinte minden programmal így van a Völgyben. A
dalok nem mindig kapcsolódtak május első
napjához, csak általában a számban megemlített történetek játszódtak valamikor tavasszal.
Az első dal egy trolibuszos nóta volt, melynek
lényege: az első trolibusz, milyen jó is az, mivel
ez az ötvözete a villamosnak és a busznak, és
ilyenen még senki sem utazott. Az előadásban
hallhattunk még pár úttörődalt, melyek közül
néhány nekem is ismerős volt, de a szövegét
már öt perc múlva sem tudtam felidézni. Talán
majd egyszer eszembe jut, de ez nem most lesz.
A legnagyobb sikert egy csigás dal aratta, az
énekesnőnek egy ideig félénknek kellett tűnnie, majd egyszer csak megváltozott és elkezdett torkaszakadtából üvölteni, ismét visszaváltott félős kislánnyá, ez így ment a szám végéig.
Vastaps közepette vonult le a színpadról, de
még egy gyors meghajlás erejéig visszatért, hiszen a többiek még nem öltöztek át a következő műsorszámhoz, ezért ez egy kis időhúzásnak
tökéletesen megfelelt.
Szépen lassan haladt az idő, rengeteg dalt
hallhattunk már, s elérkeztünk az utolsó nótához is.
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Ez a szám a sportot éltette, buzdítottak mindenkit, hogy együtt kell mozogni, mert az nagyon jó dolog. Nincs is szebb annál, mint hogy
hazánknak dicsőséget szerezzünk úszásban,
atlétikában, vagy akármilyen más sportágban,
példaként említhetjük a labdarúgást is. Mert
akkor még volt magyar foci, nem úgy, mint
most, hogy már húsz éve nem vettünk részt világversenyen.
Na mindegy, csak egy mellékvágányra tévedtem. A lényeg most következik: a publikum
felettébb jól szórakozott ezen a borús délutánon, mivel az Új Színház Stúdió derűs hangulatot varázsolt a taliándörögdi Lőtérszínpadra.

Körtvélyes Zsolt

Magtárlap

Flamenco magyar
módra
A taliándörögdi Lőtérsátorban ma egy
érdekesnek ígérkező programon vettem
részt, flamencot játszott a Corazonada
nevű együttes. Ábrahám Nóra énekesnő
és Csecsődi Károly gitáros együttesének
neve magyarul érzelmet jelent.
A flamenco nem az a tipikusan „fiestás”
muzsika, sokkal inkább érzelmekkel teli,
szerelmes zene. Ilyen koncerteken megszokott, hogy a zenész tartja a kapcsolatot
a közönséggel, a nézők táncolnak, nem
pedig halálos nyugalomban ülnek a helyükön, Magyarországon azonban más a helyzet, mindenki csak hallgatta az andalúziai
népzenét.
A műsor – szinte már megszokott módon – egy félórás késéssel kezdődött,
némi hangolás után végre belecsaptak a
lecsóba. Egy szép, lassú dallal kezdtek, nem
tudom pontosan, miről
szólt, de a sombrero szó
többször is elhangzott.
Bizonyára sokan tudják,
a sombrero egy nagy karimájú kalap, mely a tűző
napsütésben árnyékot
ad viselőjének. Az elnevezés a sombra (árnyék)
szóból ered. Az előadás
nekem nem annyira tetszett, legalábbis abból
a szempontból, hogy az
énekesnő elég magyaros

kiejtéssel dalolt, ez kicsit illúzióromboló
volt. Mint később ki is derült, az együttes
tagjai csak egy kicsit (solo un poco) beszélnek spanyolul, ami azért szerintem elvárás
lenne, ha már egyszer ezen a nyelven énekelnek.
A közönséghez visszatérve: viszonylag
csöndben ülték végig a nagyjából egyórás
előadást, voltak olyanok is, akik közben
megbeszélték problémáikat egy sör mellett, így tulajdonképpen a produkció tökéletes zenei aláfestés volt egy baráti csevelyhez.
Fokozta még elégedetlenségemet, hogy
két nóta között a hölgy jóízűen kortyolt
bele sörébe. Nem az a probléma, hogy sört
iszik, de egy nő ne igyon sört a saját fellépésén, egy ilyen érzelmes előadás valahogy
nekem nem illik össze a sörrel.
Ennek ellenére a közönség a műsorszám
végén kitapsolta a lelkét is, mivel a zene
tényleg jó volt, csak én fenn szoktam akadni a mások számára jelentéktelen apróságokon.

Körtvélyes Zsolt
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Taliándörögd
Két lábon vagy keréken
– közlekedés civil
szemszögből
Augusztus 1-jén, kedden a taliándörögdi Green
Peace-es sátor adott helyszínt egy érdekes beszélgetésnek a biciklizésről.
A biciklizés mint téma elég sokrétű. Lehet szó a
kedvtelésből való tekerésről vagy a versenycangázásról, de akár az alternatív közlekedési megoldásról is. Ezen a délutánon mindhárom szóba került.
Leginkább a problémák vetődtek fel, ezeket
vetette fel a beszélgetést vezető nő. Mint például
a kerékpárok vonattal való szállítási nehézségei
vagy a bicikliutak siralmas helyzete. A beszélgető
felek közt volt egy biciklis aktivista is, aki elmesélte vonatos gondjait, miszerint még ő maga mint
meglett férfi sem tudja – vagyis alig tudja – felrakni kerékpárját az azt szállító vagonokba. Emellett
kiszámíthatatlan, hogy az éppen hányadik kocsi
lesz. Ezt bizony én is tapasztaltam, pedig bicikli
nélkül akartam felszállni és a szűk, kapaszkodó
nélküli, egymás alatt elhelyezkedő lépcsőkön senki sem képes felmászni. Nemhogy leszállni! Mint
mondta, egyszer gondolta, gyorsan leugrik onnan
– bringával a hátán –, és háromhetes térdsérülést
szenvedett. A zsákbamacska-helyzet, hogy épp
hol áll meg a szállítóvagon, pedig megoldható
lenne, ha lehetne biciklizni a peronon, de a peronon biciklire ülni sajnos nem lehet…
De a legfontosabb kérdés nem ez volt. A közlekedés volt most a fontos, a közlekedés „zöldítése”,
amit a különböző biciklis civil szervezetek három
éve akarnak „megoldani”. Részben ez a célja és a
miértje a szeptember 16-tól 22-ig tartó Nemzetközi Mobilitási Hétnek is. Tehát közlekedj biciklivel vagy tömegközlekedési eszközzel, ezt jelenti
az okos ingázás. Okos, mert így időt és pénzt ta-
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karítunk meg. Mert nem tudjuk, nem tudhatjuk,
hogy mit tesz velünk az autómánia. Elválaszt az új
emberek, új helyek megismerésétől, hisz el vagy
szigetelve odabent. Adatokkal: egy átlagember
egy évben 16 napot tölt a kocsijában feleslegesen, mivel ebben nincs benne maga az utazás,
csak például a pirosoknál való várakozás. Valamint
egymillió forintot költ benzinre átlagosan. Ha belegondolunk, hogy kapnánk 16 szabadnapot és
egymillió forintot, biztosan örülnénk. És ha még
mindig nem gondolkodtatott el senkit mindez,
akkor jön az alapvető tény, hogy károsabb az autóban ülni a fővárosban, mert a szennyező anyagok a föld felett pár centivel vannak és nem embermagasságban.
Jöjjenek az aktualitások. A Művészetek Völgye
„zöldítéséért” is próbáltak tenni. Az eredmény:
szelektív hulladékgyűjtők - majdnem - mindenütt.
Az autósokra visszatérve: az egyik polgármester
szólt, hogy túl sok gyalogos van az utakon és nem
férnek el az autósok. Erre Márta Pista örömét fejezte ki, hisz így majd még több ember választja
a gyalogutat. Ami jó. Habár utakat nem zárhatnak
le, mert úgy kevesebb lenne a völgylátogató. Ami
nem jó.
Végül a hallgatók is felvethették saját problémáikat. A lényeg, hogy mindenki próbáljon tenni
a saját gondja megoldásáért, ne várjanak senki
másra, mert az örökké tarthat.
Tamás Anna

Magtárlap

„Szolnoki
bográcsborítás,
cipóba”
Augusztus 1-jén, kedden főzték a pacal levest,
lékelték a cipókat, felállították a bográcsokat,
megválasztották a nap szakácsát, hiszen
sok vendéget vártak a taliándörögdi Véndiák
tanétterembe.
Mikor beléptem a sörsátorban berendezett
étterembe, nemcsak a gőzölgő étel illata csapott meg, hanem a kicsattanó jókedv szele is.
Mindenki jóízűen beszélgetett, evett, sorban
állt vagy éppen gondolkozott, hogy mit fog
enni. Habár utóbbin nem sokat kellett elmélkedni ezen a napon, hiszen ott díszelgett a tér
közepén a két hatalmas bogrács, ami tele volt
frissen készített gulyásleves színű pacal költeménnyel. Személy szerint nem szeretem az
ilyen kaliberű étkeket, de jó volt nézni az emberek arcán az odaadást és szeretetet, amit az
ételek iránt tápláltak. Az ételosztó, azaz a nap
szakácsa pedig alig bírta felvenni a tempót az
éhes szájakkal. Még úgy is, hogy nem volt egy
olcsó mulatság, sokan eljöttek és sokat ettek.
Elég sok ember szereti a hasát, de a magyar
ember valahogy különösen odavan érte.
Nem fesztivál egy fesztivál, nem rendezvény
egy rendezvény és nem Művészetek Völgye
a Művészetek Völgye, laktató, nehéz és legin-

kább magyar specialitások nélkül. Persze az
evés is lehet egy program, mégpedig a legbékésebbek közt szerepel. Itt nincs lökdösődés,
még a végén kiborulna a leves, sem hangoskodás, mert „magyar ember evés közben nem
beszél”.
Mi lehet még nélkülözhetetlen egy ilyen programnál? Hát persze, hogy a megfelelő zene. A
megfelelő zene pedig pörgős, vidám, amolyan csizmaösszeütögetős. Egyszóval étvágygerjesztő. Maga a cipó is az volt egyébként.
Ízléses és stílusos, meg persze ehető. (Biztosan nagyon megörült az emberiség, mikor felfedezték ezt a fogyasztható tányért. 100%-os
örömforrássá tehette a levesezést.)
Lassan azonban fogyni kezdett a bográcsok
és műanyag tányérok tartalma, így az emberek is kezdtek felocsúdni étel melankóliájukból. Így lassan mennem kellett ebből az igazi
béke sátorból.
Tamás Anna
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Taliándörögd
A víz is ásvány, de nem azért,
mert van ásványvíz
Horváth István tartott előadást a geológiával
kapcsolatban. Ma az ásványok világáról beszélt nekünk, a keletkezésükről, a megjelenési
formájukról, felhasználhatóságukról.
A taliándörögdi Ősök háza udvarában tartott
előadást, pontosabban a tegnapit folytatta. A
geológiát, mint földtan, először 1770 körül fogalmazták meg. Ekkor kezdtek el vele ugyanis
komolyabban foglalkozni. A geológián belül
főleg az ásványokról volt szó.
Az őskorban nagyjából 12 ásványfélét ismertek, a középkorban pedig körülbelül 45
félét voltak képesek megkülönböztetni. De ők
még nem kémiai összetételük szerint, hanem
csak kinézet, és esetleg egy-két fizikai tulajdonság alapján ismerték fel őket. Ma már a
fejlett tudományágaknak köszönhetően több
mint 4100 félét tartanak számon.
Majd Horváth István előadó, miután feltárta
előttünk a geológia, mint tudományág fejlődését, a Föld rétegeiről beszélt. Megtudtuk,
a periódusos rendszer elemeiből 87 a természetben előfordul, míg a többit mesterségesen kell előállítani. A Földkéreg alkotóinak
97%-a nyolc anyagból áll, míg a maradék 79
elem csak a 3%-át teszi ki az összetevőknek. A
Földkéreg a fiatal hegységek alatt 70km vastag, míg a Közép Óceáni Hátságoknál 4km vékony is lehet.
Épp ezért a geológusokat csak ez a réteg érdekli, a köpennyel és a maggal nem foglalkoznak sokat. Mindez azért van, mert fejlettség
ezt engedi, azaz ennél mélyebbre nem tudnak
fúrni. Tehát a geológia a kéreg összetevőivel
tud csak foglalkozni, a köpennyel és a maggal
egyenlőre csak ismerkedni próbálnak.
Még sok dologról esett szó, ám az már inkább
csak a szakmabelieket, vagy fölrajztanárokat,
esetleg egyetemi hallgatókat érdekelne.
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Az előadás közepén elkezdett esni az eső,
így be kellett menni az Ősök Háza egyik termébe. Ekkor elkezdett beszélni a szférákról,
mert az eső is az atmoszférából esik. Majd azt
is elkezdte ecsetelgetni, hogy a víz is ásvány,
ezért és ezért.
Az előadást viszonylag kevés ember hallgatta. Mivel már említettem, inkább szakmabelieknek szólt, ám amikor azt ismertette velünk,
hogy Magyarország egyes tájai, hegyei milyen
kőzetfajtából fel, akkor az egy átlagember
számára is érdekes kellett, hogy legyen, hiszen
azt tanulta mindenki az iskolában. Taliándörögdöt környező területeket például homokkő, egy üledékes kőzetfajta borítja. Tehát az
előadás ugyan nem mindenkit szólított meg,
nagyon színvonalas, és tudományos volt. Csak
nem egy főleg bulizós kedvű fiatalokból álló
rendezvényen kellett volna megtartani.

Solymosi Márton

Magtárlap

Vissza a kommunizmusba
Taliándörögd és Öcs között helyezkedik el az
Űrbázis, ahol az Űrbázisséta nevű program keretei között megnézhetjük az állomást.
Én a név hallatán azt hittem, valamiféle planetáriumról van szó, merthogy ilyen névvel mást
nemigen tudok elképzelni. De amikor odaértem, még mindig reménykedtem valamiféle, az
űrkutatással kapcsolatos előadásban.
Persze amikor megláttam a 12méter átmérőjű
60tonnás, és még két hasonló parabolantennát,
kezdtek kételyeim
támadni. Majd kiderült, egy távközléssel
foglalkozó bázisról
van szó, ami műsorcserékkel foglalkozik.
Nem sugároz adást,
csak a külföldi stúdiókig juttatja el az
anyagot. Az épületet
1978-ban adták át,
és egy, a kezdetektől
ott dolgozó ember
mutatta be nekünk.
Főleg szovjet berendezéssel találkozhatunk, hisz ők építették ezt a
monstrumot. Rengeteg kezelőszervet és vezérlőt láthattunk a séta folyamán.
Ami nagyon tetszett, hogy az egész egy
színdarab volt. Akkori (’80-anas évekbeli) munkásoknak öltöztek be az emberek, akik úgy
csináltak, mintha dolgoznának. Az első ilyen
embert a vízhűtést biztosító teremben láttuk,
aki épp a víz keménységét vizsgálta. Aztán az
egyik szobában a szovjet munkások pingpongoztak, és amikor jöttünk, gyorsan lerakták az
ütőt és adminisztrációs munkához fogtak. Ezzel szimulálva, hogy ha a főnök távozott, rögtön valami máshoz kezdtek, ám ha visszajött

munkába kellett állniuk. Aztán még sok ilyen
dolgozóval találkoztunk, például olyanokkal,
akik csak cigiznek és kávéznak a folyosón és
közben oroszul beszélgetnek. Ez a két nő nagyon élethűen nézett ki, mivel úgy öltöztek és
olyan hajviseletet hordtak mint akkor. (Sőt az
egyiken egy ősz paróka volt) Rengeteg dolgozó hatalmas sztk -keretes szemüveget viselt.
Aki legjobban tetszett, az a szovjet antenna
szerelője volt. Tetőtől talpig olajosan, és seprűnagyságú villáskulccsal a kezében mászott
le az antennáról. Közben oroszul dumált összevissza. Majd a vezetőnk fordított: „Azt mondja
túl, pici ez a villáskulcs.”
A másik két antennát (amit ’93-ban adtak
át) is szerelte egy ember, ám hófehér ruhában.
Ezzel is jelezve, hogy a japánok által tervezett
antenna jobb. Ami nagyon meglepett, hogy az
új antennák ellensúlyozását úgy oldották meg,
hogy egy-egy kb 81m3-es vasbeton kockán
álltak, ami persze a földben volt. Rengeteg izgalmas dolgot hallottunk mind az antennákkal,
mind a bázissal kapcsolatban.
Pont egy éve működött utoljára az állomás,
és akkor 20 dolgozó volt, míg a kezdetekkor
60 ember dolgozott itt. Most a T-Com el akarja
adni, mert ez már nem jövedelmező, mivel az
optikai kábel sokkal olcsóbb, így szinte mindenhol ezt használják. Bennem meg felmerült
a kérdés, hogy akkor más miért venné meg?
Hát mert a sivatagba nem lehet optikai kábeleket eljuttatni.
Teljesen úgy éreztem magam, mintha tényleg 25
évvel visszarepültünk volna az időben, és akkori
dolgozókkal találkoztam volna. Nagyon élethű
volt. Igaz, én ezt nem tudhatom, mert akkor még
nem éltem, de az akkor játszódó filmekből már
megismertem az akkori életmódot.

Solymosi Márton
31

Monostorapáti

Nokia filmfesztivál
Igazából egy színpad, sok szék, egy bárpult és egy ház. Ez mindössze a nagy fesztivál Monostorapátiban.
Számomra ez az egész őszintén egy hatalmas nagy csalódás volt. Mikor igyekeztem
Apáti felé, elgondolkoztam azon, hogy majd
jót pörgök ott, meg sok ember lesz, meg filmek, és voltaképpen egészen beleéltem magam a helyzetbe.
Mikor odaértem, senki sem volt ott! Igaz
úgy számítottam a mai napomra, hogy
mindegy mikor megyek, hiszen abszolút
nem voltam időhöz kötve, de sajnos az eső
bekavart.
Mikor elkezdett szakadni, én még itt ültem
a magtárban. Így egyértelmű volt, hogy csak
akkor indulok el, ha már abbahagyta. Így is
tettem, és mire kiértem Apátiba, már hat óra
volt. A fesztivál helyszínét szinte teljesen elmosta, az embereket meg kimosta az eső.
Reméltem, hogy azért legalább találkozok
egy filmmel vagy nézővel, de hát ebben is
szerencsétlenségem lett. Senki nem volt ott
a személyzeten kívül, akik igen kedvtelenül
fogadtak…
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Gondoltam, ha már ott vagyok, akkor legalább regisztrálok a filmszemlére, melynek
érdekessége, hogy csak telefonnal lehet filmezni. Mivel a regisztráció igen lassan zajlott, így ott tartózkodásom alatt betévedt az

Magtárlap

udvarba egy önkéntesekből álló zsonglőr
csapat. A csapat mind fiatalokból állt, így
hamar szóba elegyedtem velük.
Kiderült, hogy ők minden kocsmát megkérdeznek, hogy felléphetnek e és így jutnak némi pénzhez. Szóval utcai zenészekhez hasonló életet élnek, és így keresik meg
az itt tartózkodásukhoz elegendő pénzt.
A csapat 3 tagból állt voltaképpen, de az
őket kísérő körülbelül 15 ember azonnal
megtöltötte a nézőteret. Mint megtudtam,
a tulaj boldogan beengedte őket, hiszen
ingyen juthatott egy showhoz.
A zsonglőröket kongával kisérték. Ez adta
az alapritmust. Voltak a műsorban tűznyelő számok, égő pálcadobálás, meg kontakt
labdázás. A produkciójuk csak szürkületben nézett ki jól, és hát addig gyakorlással
ütötték el az időt, mellyel sok embert becsalogattak. A show végül háromnegyed
órára kerekedett ki, és a csapat elmondása
szerint eddigi pályafutásuk alatt most keresték meg a legtöbb pénzt vele. Itt a filmfeszten a műsorukat egy zenés egyveleg
követte, mely szinte csak mai slágereket
tartalmazott, és a csapatnak köszönhetően
sok ember maradt itt.
Hazafelé jövet még találkoztam velük
egy kis étteremszerűségben, ahol meghívtak egy kobucira is, azaz kolbászos buci
kenyérre. Nekik köszönhetően jól alakult a
mai délutánom, és szinte annyira belefeledkeztem a produkciójukba, hogy még az
eső csepergését sem vettem észre!
Fandohan Mira
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Öcs
Fejek erdeje
Egy együttesnek szerencsés jól csengő, ritmusos nevet adni. A Dresch
Quartett elnevezés megnyerte tetszésemet, és erősen birizgálta emberi
gyengeségemet, az örök kíváncsiságot. A Művészetek Völgye alkalmat
adott, hogy megnézzük a zenekar előadását Öcsön, a Kőfejtőben.
Mikor ráfordulok az útra,
mely a helyszínre visz, a
nap fénye már csak a hold
tükrében éri a feketébe vesző tájat. A koncert
már elkezdődött, hallom
a távoli szólamokat és a
közönség halk moraját.
Többen is késve érkeznek
az esti programra, a szembe jövő autók az előttem
haladók hosszan elnyúló árnyékát rám vetik. A
délutáni esőt már csak
egy-két pocsolya jelzi, de
a távolban újabb vihar közeledik. A villámok homályos játéka hatalmas vakuvillanásokként hatnak
a zenekar hangjai mellett.
Ahogy a bejárathoz közeledem, a kerítések külső
oldalán is embereket pillantok meg, akik a
rácsok mögül élvezik az előadást.
A fények és a hang egyre erősödik, majd
mikor a nézőtérként funkcionáló füves térre
érek, már minden belső szervem átéli a hangfalak közölte dübörgést. A közönség mögötti
sziklák felé veszem utam, melyek mindegyi-
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kére más-más színű fény vetül lepkék társaságában égő, forró reflektorokból.
Letelepedem a fűbe, és végre átadom magam a zenének, melyet mindenki áhítattal
hallgat, egyesek magányosan, mások társaságban. Egy újság nyitott lapja fekszik a földön, melyet örömmel húzok magam alá, hogy
ne jelenjen meg bőrömön a fű lenyomata.
A zenekar, mely vegyíti a jazz és a népzenei elemeket, a hidegben is csillogó arccal
és hangszerekkel játszik. A színpad előtt ülő
tömeg, a fejek
fénylő körvonalai, mint erdei
gombák merednek az égbe. A
jazz zene különös hatása, hogy
bármikor elrepít
bárhová. Most
egy kerek asztalokkal teli bárban
ülök, ismeretlen
arcokkal, mégis
családias hangulatban, akár magán a koncerten.
A zenekar egy
parányi porondon hallatja dallamát, mi pedig
előszeretettel
befogadjuk. Azt
hiszem, mindenki érzi ezt a furcsa szabadságot, s mikor lehűl a levegő, majd elered az
eső, és tarkónkat áztatja, sem mozdulunk,
hisz ez csupán egy távoli álom. Lecsukódnak
a szemeim.
Farkas Levente

Magtárlap

„Egy Kisebb tánc”
Éppen olvasgattam szeretett völgyi műsormagazinunkat, de egy „Gyerekműsor”
címmel jelölt program kiírásán valamiért
nem tudtam túllépni. Fellobbant bennem
a vágy, hogy ellátogassak egy efféle, korhatármentes projektre. Talán a pihenés és
a nyugalom kedvéért, de mindenképp a
békés hangulat vonzott. Nem gondoltam
túlzottan át a dolgot; a békét megkaptam, a nyugalmat annál kevésbé.

Az esőtől fénylő, nedves utcákon sétálva egy kissé
elbizonytalanodom Öcs csendes házai közt. Túlzottan csendesek. Bőszen hallgatózom várva várt
programom hangjait kutatva, de egy halovány
nesz sem erősíti önbizalmamat, csupán egy kutya
távoli ugatása ver visszhangot a környéken. A faluház előtti, bokrokkal övezett ösvényen azonban
hatalmas kő esik le a szívemből, ahogy az épület
nyitott ajtaján egy hegedű hangja szűrődik ki.
A helyiségbe lépve az első gondolatom,
hogy ezen a helyen a legfontosabb, hogy a lábam elé koncentráljak. A padlót szó szerint
elöntik a fiatalabbnál fiatalabb kis emberkék,

egyik a parketta fényes felületén fekszik, egy
másik totyogva lépked ide oda, koordináltnak
koránt sem nevezhető mozgással. Mindenesetre
a lényeg, hogy egy rossz lépés ilyen körülmények
közt végzetes lehet.
A háromtagú zenekart nem zavarja a gyerekek
hangos kiabálása, sírása, nevetése. Merev arccal
ülnek egy kisebb katedrán, mind saját hangszereik társaságában. Zenéjük, bár nem tisztán hallható, ritmusa alkalmas arra, hogy a kis népséget
elszórakoztassa.
Persze a helyiség szélén gondos, vigyázó anyukák, apukák ülnek, egyszer-egyszer bátorítva
csemetéjüket a táncra. A terem közepén a picik
kisebb kört alakítva lépkednek ide oda, tánclépésekre hajazó mozdulatokkal pörögnek, forognak.
Hirtelen a kör mellett egy kislány sörrel a kezében
fut keresztül a nyüzsgő tömegen a színpad közelében ülő gondos (?) szülőhöz. Tévedés ne essék,
csodálkozó tekintetemet látva a mellettem álló
apuka tájékoztat róla, az ital alkoholmentes.
Alkohollal vagy alkohol nélkül a kisgatyások
mindenesetre jól érzik magukat, és mi hiányzik
egy napsütéses, meghitt délutánon, ha nem a
boldogság.
			

Farkas Levente
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Bastien és
Bastienne
Ha valaki színvonalas, vicces operadarabra vágyik, az eltalálta, ezt látni kell.
Mozart operáját feldolgozva született meg a
Bárka Színház Bastien és Bastienne című darabja.
A történet főszereplői egy pár, és egy „doktor”.
A fiú és a lány kapcsolata idilli, amíg össze
nem kuszálódnak a szálak.
A lányban felmerül, hogy párja nem hűséges
hozzá, ezért szakításra kerül a sor.
A doktor segítségével azonban minden
helyrejön, és a vég „happiend” lett.
A színészek tehetségesek, nagyon jó hangúak. Tudnak játszani, de mégsem tűnik túl
mesterkéltnek.
Beleélték magukat a szerepükbe, ahogyan
annak történnie kell. Látszott rajtuk, hogy
szívvel-lélekkel játszanak. Ez a lelkesedés,
ami sugárzott róluk, átült a közönségre is. A
sorok között kortól függetlenül kicsik és nagyok figyeltek. Csönd volt, semmi suttogás.
A színészek hangja bejárta a termet, és mindenhonnan a csengő dallamok susogtak.
Poénok és drámai pillanatok, nevetés és
taps.
Mindenkinek tetszett az előadás. Nem hallottam rossz véleményt, csak az enyémhez
hasonlót.
Vicces, mert én igazán nem csípem az operát. Ez
a nap azonban megmutatta, hogy lehet jó is.
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Ki a hős?
Lehet-e abból hős, aki mindenáron az akar
lenni?
Érdemes hazudozni akkor is, ha a másik
nem bántott még minket?
Minden kedvezett a Bárka Színház társulatának ahhoz, hogy egy tökéletes darabot adhassanak elő. Mikor minden készen állt, lezajlottak az előkészületek, elkezdtek játszani
a fények és a szereplők is.
A színpad előtti rész csordultig tele lett, egy
tűt nem lehetett úgy leejteni, hogy az ne egy
emberbe állt volna bele.
Lassan megismertük a szereplőket, elkezdtek kibontakozni a szövődő szálak.
A történet röviden arról szól, hogy van egy
férfi, aki menekül, mert megölte az apját.
Egy lány befogadja, de a szomszéd özvegy
is, és annak a három lánya szintén nyomul a
pasira. Szövődnek a szerelmi szálak, bonyolódnak a helyzetek, és kavarognak a beszélgetések. A történtek nagy része egy kocsmában látható.
Mindenki hősnek tekinti a fiút, akinek volt
mersze saját apját eltenni láb alól.
A közönség ugyanolyan odaadó figyelemmel
kísérte a műsort, mint amilyen kitörő ragyogással játszottak a társulat tagjai. Abszolút
élethűnek tűnt minden.
Ez egy komikus előadás, tehát a nagy hahotázások sem maradtak el, senkinek nem kellett visszafognia magát.

Magtárlap

Volt egy jelenet, amikor az „apagyilkos” fürdött
egy vízzel teli kádban. Az este, meg a hideg ellenére tényleg egy szál alsógatyában beleült
a vízbe. Közben pedig Murphy sem aludt ám,
elindította az esőt. Arra számítottam, hogy ez
majd meglövi a játékot, de nem így lett. Senki
sem törődött a cseppekkel. Senki nem állt fel
és ment menedéket keresni. Rezzenéstelenül
mosolyogva ültek a nézők. Mintha nem is
esett volna közben az eső. Már a darab végefelé
közeledtünk, amikor úgy döntött esőistenke,
hogy most már elég.
A színjáték nekem nagyon tetszett, élveztem.
A történet tanulsága is benne van szerintem.
Attól, hogy valaki hős akar lenni, nem kell
hazudozni. Tudniillik a legvégén kiderült, hogy
nem is gyilkos, azt csak úgy mondta, hogy a figyelem középpontjában legyen.
Ez ma is igaz a valamilyen lelki problémával
élő emberekre. Érdemes meggondolni, mit csinálunk, és hogyan gondolkozunk, egy idő után
már túl késő lesz.
Balogh Katalin

37

Pula

Carmina Danubiana Trió
Pula kicsi falu, de rengeteg kulturális programnak ad helyet minden nap. Az egyik ilyen
volt ma a Carmina Danubiana Trió koncertje.
Egy kecskeduda, egy pici lant és egy fergeteges, különleges női hang.
A magyar és kelet-európai, reneszánsz stílusú zenéket
tömöríti össze a zenekar, mindezt nemcsak hagyományos, hanem feldolgozott formában is. Az előadási forma is ragaszkodik a hagyományokhoz, a koncert
egész hangulata a reneszánszot tükrözte, a templomi
hangzás és az egyszerű színpadi megoldások is.
A mai koncert különleges célja Mátyás király és
Hunyadi János korát, kultúráját,szokásait, zenéit bemutatni a közönségnek. Minden dal kapcsolódott
e két személyhez, és valamilyen képet adott róluk és
környezetükről. Sok szöveg szólt a törökellenes harcokban nyújtott hatalmas cseleikről, taktikájukról és
hősiességükről, viszont sok olyan is volt, ami saját szerelmi életüket énekelte, a férfiakat egy-egy szerelmi
történetbe rakták bele.
Rengeteg féle ének elhangzott, volt az egészen
melankolikus tragédia dallamoktól kezdve teljesen
vidám, pattogós hangzásokig minden.
Külön kis blokknak számított az „éjféli dalok”,
ugyanis voltak kifejezetten éjfélkor játszott zenék is.
Ezek rövid, pattogós, vidám dalocskák, főleg annak
jöhetett jól, aki éjfélkor nem lefeküdni készült, hanem

más dolguk volt még, egy ilyen felpörgette, jókedvűvé
tette az embert.
Arany János Mátyás anyja című verse is helyet kapott, mégpedig feldolgozott formában Székről.
A magyar motívumokon kívül még rengeteg más
nép zenéje is megjelenik a számokban. Köztük szerb,
makedon, horvát és szlovén népdalok is előfordultak,
persze magyar nyelvre leforfdítva.
A hangzás tényleg fergeteges volt, a templom
akusztikája is segített, hogy a kecskeduda (skót dudához hasonló hangú hangszer) a lant, egy kellemes
és nagyon szép női és egy igen mély orgánumú férfihang tökéletes harmóniával töltsék be a templomot.
A másfél órás koncert után láthatólag mindenki
elégedetten ballagott tovább.

magyar ajna
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Bárkalakoma
a Bárkaréten, Pulán
Este tizenegy órai kezdéssel került megrendezésre a Bárkalakoma elnevezéssel illetett
„nagy főzős, aztán kajálós” rendezvény, kicsit esőmosva, kicsit késve, de rengeteg emberrel, remek hangulatban.
A szakács Újlaki Dénes színművész volt, aki
rengeteg, a legkülönbözőbb színházakban
játszott sikeres darab után (három Jászai
Mari díjat sikerült bezsebelnie) jelenleg a
Bárka Színház tagja.
Mikor odaértem, két hatalmas bográcsban már rotyogtak a hozzávalók, a közönség gyülekezett. Egyre
többen érkeztek, így a
beszélgetés kezdetére
már rengetegen összegyűltünk.
Amikor aztán beszélni kezdett a művész
úr, miután üdvözölt
mindenkit, egy fél perc
nem telt el nevetés nélkül a csaknem másfél
órás főzőcskézés alatt.
Volt gulyástörténelem,
közben mindig kommentálta az épp zajló
eseményeket:
mikor
mit vág, darabol és rak
bele a forró vízbe.
Mire
visszaértem
kisserzsiről, már épp
elkészült a remekmű,
és két kígyózó sor várt
már. Bár nagyon éhes
voltam, és az illatok is
szörnyen vonzóak voltak, az étel mennyiségét és a várakozók számát mérlegelve úgy
döntöttem, hogy feleslegesen nem állok be
a sorba. Jól tettem, ugyanis rajtam kívül az
emberek egy jó részének nem jutott az ételből. Csorgó nyállal figyeltem az étkezőket,

és hallgattam a megjegyzéseket. Ezek alapján összesítve biztos vagyok benne, hogy
mindenkinek nagyon ízlett az elkészült remek.
Korgó gyomorral indultam hazafelé Petendre, abban a tudatban, hogy otthon vár
a finom kihűlt menzavacsora. Ez még nem is
lett volna probléma, ha nem a legrosszabb
időben indulok el, amikor az autók nagy
része már elment, viszont rengeteg stopos
várt a megállóban, annak reményében,
hogy valaki elviszi őket. Rövid gondolkozás
után tehát nekiindultunk, hogy hátha útközben megsajnálnak minket. Nem sajnáltak. De másfél óra éhes séta után tán még
jobban esett a hideg makaróni maradék.
Ha valaki legközelebb kedvet kap egy
pulai nagy étkezéshez, lehetőleg kocsival,

biciklivel, vagy bármi olyannal, ami gurul,
induljon neki az útnak, és legyen nagyon
szemfüles, hogy jusson neki az elkészült finomságból!
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