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Más
Ha valami egyszerű kézműves fog-
lalkozáson akartunk részt venni a 
Művészetek Völgyében. Az álarc- és 
mandalafestés tökéletes alkalom, 
hogy kipróbálhassuk képességein-
ket, érzékünket a szín világában. A 
Zöld udvarban megrendezett prog-
ramon nem tudtam ellenállni én sem 
a kísértésnek, nekiestem a képzőmű-
vészetnek.

A csupán két asztal körül megrendezett 
programra akkor érkezek, mikor már szí-
nes álarcok sokaságának tekinthetek üres 
szemébe. Alkotóik büszkén méregetik a 
kész egyedeket, míg a munkában lévők ko-
moly odafigyeléssel szépítik félkész alkotá-

saikat. A festékes 
kezű, sőt hajú 
kisfiútól kezdve 
a kissé túlzottan 
lelkes, mondhat-
ni szenilis néniig 
minden korosz-
tályt képvisel va-
laki a székek so-
rában.

A copfos lány-
kák egymás mun-
kájára rendszere-
sen tekintve szin-
te versenyeznek, 
melyikük lesz 

hamarabb kész, és persze melyik kész álarc 
fog több, egybefolyó színt felvonultatni. A 
nagy munkában a különböző árnyalatok 
lassan fel-felvonulnak ecsetjükön, kezü-
kön, majd ruhájukon. Az összes szék foglalt 
már, ennek ellenére további művészi haj-

lamúak érdeklődnek a maszkok iránt, de 
nagy sajnálatukra az alapanyagként szol-
gáló gipszforma elfogyott. De – s ekkor én 
is felkapom a fejem, mivel rég elfelejtettem 
– lehet mandalát is festeni. 

Körülnézve mindeddig általam fel nem 
fedezett, kitöltetlen, nyomtatott mandalák 
képei fekszenek az asztal közepén gazdátla-
nul. Egy-kettő példány már készülőben van 
néhány ügyes színező kezében. Én is ked-
vet kapok, ezért nekilátok hogy kiválasz- 
szam a nekem tetsző alakzatot. Válogatás 
közben hallom, amint a felügyelő hölgy 
magyarázza az indiai eredetű képek jellem-
ző színeinek jelentését, és lelkünkre ható 
tulajdonságait.

A színezgetésbe merülve néha – szeme-
met pihentetve – meglátok egy-egy őszin-
te, büszke mosolyt, gyermeket bátorító te-
kintetet. „A mandalák már festésük közben 
nyugtató hatást gyakorolnak a készítőre” 
– hallom az okító beszédet, és tudom, belül 
én is elhiszem, elhitetem magammal. 

A felettünk kifeszített nejlonon kopogni 
kezd az eső, a székeket elviszik alólunk, de 
a zavartalan munkának csak egyszer sza-
kadhat vége, mikor megszületik egy újabb, 
mindenkinek mást mutató alkotás. 

   Farkas Levente

Kapolcs
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Új helyszínen szólt a jazz zene, nehogy meg-
ázzon a közönség a csillagos ég alatt.

Meglepetésemre a jegyellenőrző kapuhoz 
előbb értem, mint kellett volna, mert a kon-
certet átköltöztették egy közelebbi sátor alá, 
ahová biztosan nem esik be eső, és nyugodtan 
végighallgathatják az emberek mind a két ze-
nekart. A délutáni csöpörgésekből, felhőkből 
estére csak a csillagos ég maradt.

Az első koncertező az Error 3 Trió volt, akik 
egy órát késtek a hangszereléssel, és ezért a kö-
zönség kicsit haragosan nézett rájuk először, de 
megbocsátották a műsoruk alatt ezt a malőrt 
nekik. Jó hangulatot teremtettek, kicsit dalla-
mos jazz előadásukkal. 

Látszott rajtuk, hogy nem a legprofibb banda, 
mert még én is hallottam kisebb hi-

bákat, amik néha kizökkentet-
tek a zene élvezetéből. Ami 

nagyon furcsa volt, hogy a 
dobos duplázót használt, 
amit általában csak a külön-

böző metál zenekaroknál 
van, hogy a lábdobjuk 

gyorsabban szóljon, ezzel 
pörgősebbé téve műveiket. 

A közönségen az látszott, 
hogy csak a szóló részeket 

élvezték, amúgy semle-
gesen ülték vagy állták 
végig a műsort. Ez saj-
nos a zenekar pechje 
volt, mert a László 

Attila Kvintett előtt 
kellett játszaniuk, 

akik a magyar jazzvilágban nagyon híresek, és 
ezzel a Trió kiérdemelte az előzenekarhoz méltó 
fogadtatást.

Végighallgatták a koncertet, de a másik 
programot várták elég türelmetlenül. Az utolsó 
számokra már olyan volt az érzésem, mintha 
kifáradtak volna a hallgatók, de a következő 
programra már újra felélénkültek. 

A „főzenekar” nagyon profin játszott, sikerült 
nekik Jelenik Emilt, ismertebb nevén Emiliot is 
elcsábítaniuk, hogy aláénekeljen zenéjükhöz. 
Sokak nem tudják erről a zenészről, hogy mi-
előtt popzenei pályafutását elkezdte volna, ő 
volt Európa legjobb jazzdobosa.

Nem ez volt az első jazzestem itt, a Művésze-
tek Völgyében, de erre a két koncertre nem biz-
tos, hogy emlékezni fogok.

Egy kis esti jazz

Kiss Máté
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A kapolcsi Zöld Udvaron belül rendezték meg 
a „Vissza a Föld energiáihoz” című előadást, 
amelyet a Zöld Híd alapítvány szervezett 
meg. A műsor témája a biogazdálkodás volt.

Biokertészetnek azt a növénytermesztési 
és állattenyésztési módot nevezik, amikor a 
termeléshez csak és kizárólag természetben 
megtermő anyagokat használják fel.
Rengeteg nem hétköznapi dolgot is hasz-
nálnak az ilyen kertek művelői, melynek 
végeredménye egy sokkal tápanyagdúsabb 
termőföld, ezáltal egészségesebb növények 
és állatok is.

Az első kiemelt dolog a föld valódi trágyá-
val való táplálása. Ez tápanyagokban nagyon 
gazdaggá teszi. A föld táplálását viszont nö-
vényekből is meg lehet oldani, komposzt 
készítésével. Ez egy olyan szűrlet, amit eső-
vízből és szintén bioterületek növényeiből, 
főleg leveleiből készítik. Ez a módszer is ha-
sonlóan tápanyagdússá teszi a földet, csak 
kicsit bonyolultabb a használata.

Permetező és rovar-
irtó szereket nem hasz-
nálnak, csak rovarriasztó 
virágocskákat (például 
a büdöskét) ültetnek a 
termények közé. 

A nagyobb biogazdál-
kodásokban állattartás-
sal is foglalkoznak, hú-
suk és trágyájuk miatt. 
Természetesen az állatok is csak természetes 
ételeket esznek, gyógyszeres kezelést sose 
kapnak, de ritkán is tör ki köztük betegség, 
mert a gazdák figyelnek a megelőzésre, a jó 
tartási körülményekre. Főképp az adott terü-
leten őshonos állatokat tartják, mert úgy vé-
lik, hogy nekik pont azon a helyen a legmeg-
felelőbbek a természeti körülmények, ahol 
őshonosok. Ezt a növényeknél is tartják.  

Szó volt egy egész különleges módszerről, 
ez volt a domboságy. Ez egy megemelt, nem 
túl nagy növényágyás. Alatta különböző ös-
szegyűjtött rétegek, alul a legkeményebbek 
(fanyesedék, durva növények, fűcsomók), 
feljebb pedig puhább rétegek (komposzt 
és kerti talaj). Ebben hasonlóan egy fóliasá-
torhoz, 1-2 héttel előbb megterem minden, 
mint máshol, mivel nagyon magas a tápér-
téke, és a hő is máshogy viselkedik rajta. Egy 
ilyen domb több évig is használható, újratöl-
téssel pedig bármeddig. Egyetlen hátránya, 
hogy csak kézzel művelhető és gyomlálható, 
de mivel a hölgy elmondása szerint az ilye-
neken kevés a gaz, keveset is kell dolgozni 
ezzel.

Mivel én is szeretnék majd egy saját gyü-
mölcsös és zöldséges kertet magamnak, és 
mindenféleképp biokertészetként, nagyon 
hasznos volt számomra az előadás. A többi 
néző is érdekes ismereteket szerzett. Még 
ha nem is fogják használni őket, legalább 
ismerik.
	 Magyar	Ajna

Kapolcs

A biokertészetről
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Meglett
Ismét koncerten tehettem tiszteletem, 
most Vigántpetenden. A The Trousers 
nevű együttes azelőtt ismeretlen volt 
számomra, így kíváncsian vártam a késő 
délutáni előadást. És vártam, és vártam, 
csak vártam…

Már jóval a koncert kezdete előtt megérkezem 
a Tókert nevezetű helyre, ahol egy nem túlzot-
tan lefegyverző küllemű sörsátor áll. A színpad 
még üres, előtte gólyalábakon totyognak az 
emberek, megfeledkezve természetes arckife-
jezésükről. A katolikus templom felől öt fiatal-
ember közeledik felém, többjükön zöld ingka-
bát, rajta a német zászlóval. Egyikőjük lábán 
csúcsosított acélbetétes bakancs nyöszörög. 
Elhaladnak mellettem, majd elvegyülnek a né-
zők tömegében.

A felhős ég megszabadítja a színpad előtt 
álló tömeget az erős napsugaraktól, a verej-
tékezéstől. Mindenki jobban fel van öltözve, 
pulóverben fogyasztják asztalukon fogyó éte-
lüket, italukat. Az étkezdéket fosztogató embe-
rek között öngyújtókat osztogató fiatal lányok 
szlalomoznak, széles reklámvigyorral arcukon. 
Mindenki elfoglalja magát valamivel, csak a 
koncert utáni vágya nem elégül 
ki senkinek. A gólyalába-

sok még mindig dőlöngélnek a füves terepen, 
és a sötét lassan megtelepszik köztünk. 

Mikor a kismutató is az eredeti időpont előtt 
jár eggyel, végre színes fények villannak. Ha-
marosan a zenészek is felvonulnak a színpadra 
hangszereikkel, majd egyenként próbálják vé-
gig szólamaikat. Ahogy jobban megfigyelem 
őket, rádöbbenek: ők azok az említett négy 
fiatalember, akiket láttam a templomtól köze-
ledni. A hegyes bakancs egyszer-egyszer meg 
is csillan porondon mozgó viselőjén. A nézők 
tapssal – és efféle megjegyzésekkel: „Na vég-
re…” – fogadják a zenekart. Először egy kurta 
összpróbát hallatnak, majd  rövid bemutatko-
zás után elkezdik a zenélést. 

Nálam egy-egy zene könnyen besorolható 
élvezhetősége szerint. Ha természetesnek hal-
lom és bármivel zavartalanul foglalkozom köz-
ben, jónak tartom, de ha összpontosítanom kell 
rá, vagyis hibáival elvonja figyelmemet másról, 
akkor nem bírom elviselni. Ennek a zenekarnak 
a dallamai megengedték a zavartalan körülte-
kintést a közönség sorai közt.

Körbejárva a nézőtéren mindenféle ember-
rel találkozom, ahogy ez mindig lenni szokott. 
Az éppen erre tévedt, egymással beszélgető 
látogatóktól kezdve, a különös testük külön-
böző részeit ütemre rángató karakterekig. 
Valaki például tetőtől – egy cilindertől - talpig 
feketében meg-megfeszíti csuklóját, miköz-
ben minden fényt elnyelő napszemüvegében 
egyre közelebb tipeg egy földön heverő mű-

anyagpohárhoz.
 Mozgásának szabálytalanságát leginkább 

a zenekar csörgődobosa tudta csak lekörözni, 
aki furcsa vonaglásával inkább gumiemberként 
hatott, mint egy ritmust érző zenészként. De ez 
csak feldobta az előadás hangulatát. 

Az elektromos gitár kissé ugyan elnyomta az 
énekesek hangját, de a végeredmény élvezhe-
tőre sikeredett.

Farkas Levente
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Most akkor város, vagy kert? Együtt a kettő? 
Mi?
Az hogy lehet?

Nem is rizsázok, rögtön az elején belecsapok.
A Városi Kertek című beszélgetés Vigántpe-

tenden a Zöld udvar jurtájában volt.
Az elején a kerttörténet változásait követtük 

végig korok, és az arra jellemző stílusok szerint.
Hogy milyen szokások voltak, hogyan ültet-

ték a növényeket. Mindennek meghatározott 
helye volt. Párhuzamosan, egyenesen, derék-
szögben, körkörösen, vagy kanyargósan. Aho-
gyan azt az ember megszabja, és beleavatkozik 
a természet saját rendjébe.

Ezek után átterelődött a szó Budapest prob-
lémáira. Aki a városban él, az tapasztalhatja nap 
mint nap, hogyan pusztul a zöldterületek térsé-
ge, hogyan szorítják ki egyre jobban a parkokat, 
játszótereket. Ezek helyére pedig általában par-
kolót vagy szupermarketot építenek.

Az utak szélén álló fákat kivágják, hogy mi-
nél szélesebb, többsávos utakon biztosítsák a 
dugómentes forgalmat. De mi lesz a növények 
levegő tisztító hatásával, esztétikai értékével.

A játszóterek fogynak, a parkok átépítésre ke-
rülnek, mindenhol bűz, szmog és zaj.

Állításuk szerint az ötödik és hatodik kerület-
ben a népesség száma egyre jobban csökken 
(főleg a Rákóczi út környékén). Lassan elköltö-
zik mindenki a városon kívüli kis településekre. 
Vizsgálatok szerint körülbelül 300-500 év múlva 
nem lehet majd a fővárosban megmaradni. Az-
tán messzebb vizekre eveztünk, Torontóba.

Itt történt tizenöt éve, hogy egy utcában lévő 
parkos területen, megfelelő eszközökkel ellát-
va sütögetni akartak néhányan szomszédok. A 
rendőrség kijött, és meg akarta őket büntetni.

Utána jártak az ügynek, és kiderült, hogy 
nincs tűzgyújtási tilalomra vonatkozó törvény 
abban a térségben, és nincs magánkézben sem 
a park. 

Majd tüntető jelleggel felépítettek oda egy 
kemencét, és még egyet. Aztán egy közös hasz-
nálatú keretet, felújították a büfét. A hokipálya 
nyáron bio-piac, télen pedig az öltöző van be-
rendezve. 

Közösen művelik a földeket, a gyerekekkel 
együtt. Amit nem osztanak egymás között szét, 
abból eladnak és adományoznak.

A helyi szipusoktól mindenki félt, ők segítet-
tek rajtuk.

Ma már Torontóban közel 500 család tagja 
ilyen programnak, és több mint 150 közös kert 
van a városban.

Ilyen szerveződések vannak Havannában és 
Szarajevóban is található.

Elgondolkodtató volt ezek után, hogy mi 
merre tartunk? Szeretném, ha az, aki elolvassa 
ezt a cikket, csak picit gondolkodjon még to-
vább.

Városi kertek

Balogh Katalin
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A vigántpetendi Katolikus templomban 
tartottak ma egy fuvoladuó koncertet ki-
sebb sikerrel.

Katolikus Templom Vigántpetenden, a padok 
fele telve emberekkel, és némi fuvolahang 
szűrődik ki egy kisebb szobából.

Írhatnám, hogy izgatottan vártam az elő-
adás kezdetét, de a helyes szó: kíváncsian. 
Láttam a műsorfüzetben, hogy egy fuvoladuó 
fog játszani komolyzenei darabokat. Jobban 
szeretem a könnyűzenét, de nem zárkózom el 
a bonyolultabb műfajtól sem. Érdekelt, hogy 
két ilyen hangszerrel mit lehet csinálni és ho-
gyan szólhat ez. 

Ültem az első sor-
ban és vártam, hogy 
előjöjjön a két mű-
vész : Isépy Zsuzsan-
na és Matuz Gergely. 
Mikor kiléptek az oltár 
elé, akkor a közönség 
tapsolni kezdett, és 
látszott az izgatottság 
az arcokon, a csillo-
gás a szemeken, hogy 
valami érdekes és él-
vezhető lesz ezen a 
délutánon.

Az érdekes az stimmelt, az élvezhető sajnos 
kimaradt, legalábbis a sok laikus számára, 
akik ott voltunk a templomban. Az első pár 
perc nem volt rossz, de ahogyan az első da-
rabot felszeletelték, az szörnyű volt. Minden 
tétel előtt bemondták az adott rész címét, és 
ezzel egy kerek művet elvagdostak.

A többi műsorszám olyan volt mint egy 
monoton menetelés. Ugyanazok a hangok 
minden pillanatban, kisebb változások voltak 
ugyan, de nem kapták fel rá a fejüket a nézők. 
Helyette tátották a szájukat ásítás közben, so-
kan ledőltek az előttük levő támaszkodóra és 
úgy aludtak. Olyan volt a nézőtér, mint egy 

zombikkal és hullákkal teli terem, megállt az 
élet, csak a fuvolaszó hallatszott, meg a nagy 
lélegzetvételek.

Egy órán keresztül ez az állapot uralkodott, 
és csak az utolsó műsorszámnál figyeltek 
igazán a padokban ülők. Bejelentették, hogy 
most egy duó következik egy fuvolával. El-
gondoltam, hogy majd átadják egymásnak 
a hangszert. Megdöbbentem, amikor a férfi 
közeledett az éppen játszó nő felé, rátartotta 
ujjait a billentyűkre, lehajolt, és elkezdte fújni 
a másik végét a fuvolának. 

Éljenzés csak a végén volt, mert a műsor 
többi részén aludt a közönség.

Fuvola szunyóka

Kiss Máté
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Hang és humoroskola

Pap János előadás-sorozatának második ré-
sze volt a mai, ami „Vaaan máásiiik” címen 
futott. Ezalatt a másfél óra alatt tökéletes be-
tekintést kaphattunk a bohócok világába.

A templom pillanatok alatt megtelt az érdeklő-
dőkkel. Azt hihetnénk, hogy egy bohócokkal teli 
előadásra főleg gyerekek jönnek majd, de fura 
mód szinte az egész közönség felnőttekből állt.
     Miért szükséges a nevetés? Mert a nevetés a 
legjobb orvosság mindenre. Persze ezt az or-
vosok nem így gondolják, de hihetetlen, hogy 
pillanatok alatt jobban lesz az ember egy kiadós 
röhögéstől. 
     A mulattatás nagymesterei a bohócok. Több 
fajtájuk lehet. Vannak komikusok, showman-ek, 
vásári komédiások, udvari bolondok, és így to-
vább. Céljuk egy: a közönség felvidítása. 
A bohócok (németül Göttlicher Scherm, 
mókamester) félig állatok, félig istenek, 
szeretik az alattomos tréfát, alakváltók, 
démonikus alakok. Ez utóbbira példának 
Jack Nicholson lett felhozva, amelyre a 
közönség harsány röhögésbe kezdett. 
Egy bohóc lehet fehér bohóc (az okos), 
vagy Angust (a buta, aki mindig pórul 
jár). A mókamesterek ruhája jellegzetes: 
totyakos gatya, ing, piros orr, és arányta-
lanul nagy cipő. 
     Híres bohócalakok: Aurid, a komi-
kus zsonglőr, Dumme August, akinek 
az alakját Tom Belling találta ki, Charlie 
Chaplin, aki a némafilmjeiről híres, Stan 
és Pan, a két kalapos, és Weary Willy, akit 
szakadt öltözéke miatt nem sok helyen 
látták szívesen, hiába volt tehetséges 
nevettető. A leghíresebb bohóc azon-
ban sokak szerint Rhum volt, akiről mi 
már nem tudjuk eldönteni, hogy tény-

leg ő volt-e a „best”, mert nem maradt tőle egyet-
len film sem. 
     Az előadás Ötvös József „Van máásiiik” című film-
jének egy részével kezdődött, melyben mindig el-
vették tőle a hangszerét, de a kabátja alól aztán elő-
húzott egy másikat, nevetgélt egy kicsit, elkiáltotta 
magát, hogy „Múzik! Zik, zak” és zenélésbe kezdett. 
Ez egy nagyon ismert részlet, és tudtuk mi fog kö-
vetkezni, mégis mindenki arcára kiült a mosoly.
     Másik nagyon ismert jelenet az a bolhás volt. 
„Phillys, ugorj!”. Nem ugrik. „Akarod, hogy össze-
nyomjalak?” ennél a mondatnál a közönség sza-
kadt a röhögéstől. 
     Az előadáson ezeken kívül több filmet is megte-
kinthettünk, a hangulat ettől még jobb lett, nem 
mintha nem lett volna az a vetítések nélkül is. Pap 
János ugyanis nagyon érti a dolgát, fantasztiku-
san be tudta mutatni nekünk a bohócokat, sok 
vidám percet szerezve az ott ülőknek.
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Jazz koncert
Megint Malompart Vendéglő. Újra jazz 
koncert. Ez már a nagyon sokadik. 
És ugyan olyan, mint a többi. És még 
mindig nem szeretem ezt a műfajt.                                                                                             
                                 

Késésben voltam, és mire odaértem, már 
ment a koncert. De mint kiderült, ez az előtte 
lévő együttes volt, és most kezdték. Jól van, 
szóval máris 1 órás késés…
     Leültem hát ott az egyik padra, és vártam. 
A zene nem tetszett. Szintén jazz volt, és elég 
gyengén is zenéltek. Megéheztem, ezért el-
mentem valami ételt keresni. Zsíros kenyeret 
találtam és forralt bort. A bornak tipikus men-
za gyümölcsleves szaga volt, ezért úgy gon-
doltam talán kihagyom. Pedig jót tett volna 
egy kis meleg, mert nagyon le volt hűlve már 
a levegő. A zsíros kenyeret viszont bevállal-
tam.
     Végre bejelentették az utolsó számukat… 
Lejátszották, kaptak egy kis tapsot, de külö-
nösebben nem mutatott nagy érdeklődést a 
közönség a zenéjük iránt. 
     Már előre be volt állítva minden hangtech-
nika, így csak el kellett kezdeni játszani. Rög-
tön elsőre sokkal szimpatikusabbak voltak, 
mint az előzőek. László Attila bemutatta az 
együttes tagjait, és Emiliot, aki még betegen 
is eljött, hogy énekeljen a nézőknek. 
    Ezen a koncerten egyértelműen sokkal jobb 
volt a hangulat, és ahányszor megszólalt Emi-
lio, nagy éljenzést és tapsvihart vont maga 
után. A sok forralt bort kortyolgató néző vi-
dáman, mosolyogva ülte végig a koncertet.
     

      A zenélést befejezve a közönség állva tap-
solt, az együttes tagjai pedig sokszor-sokszor 
megköszönték a lelkesítést. 
     A zene, amit játszottak még nekem is tet-
szett, pedig úgy gondoltam, hogy ez is csak 
egy újabb unalmas koncert lesz a sok közül. 

Radó Alexandra
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Mozgai Zsolt tartott előadást a Bakony-hegy-
ség ásványairól és több millió éves történeté-
ről a taliándörögdi Ősök Háza udvarában. 

A geológus azzal kezdte az előadást, hogy bemu-
tassa társait, a hegység kalapácsait: egy átlagos 
kalapácsot, ő a kérdező kalapács, és egy hatalma-
sat, ő tölti be a vallató kalapács szerepét.

Majd tisztázott egy kérdést: Miért is gyűjtjük az 
ásványokat?  A válasz: mert tetszenek és szépek. 
Hozott is magával egy rakás követ, amit mind ő 
gyűjtött össze a Bakony környezetéből. Sok szép 
kő is volt köztük, de előfordultak olyanok, ame-
lyek csak érdekesek, ám nem szépek. 

Majd ismertette velünk az ásványok és a kőze-
tek közti különbséget. Röviden annyit erről, hogy 
a kőzetek homogének, és korántsem olyan színe-
sek és szépek, mint az ásványok.

A Földtörténet is érdekes, mert jó tudni, hogy 
ahol épp állunk, az évmilliókkal ezelőtt hol és 
milyen volt. El is mondta, hogy ahol épp állunk, a 
Bakony környezete, eredetileg Afrikában volt, és 
onnan szakadt ki. Így itt különleges ásványokkal 
is találkozhatunk, amik Európában ritkán fordul-
nak elő.

Az előadás közben (tényleg csak) csöpögött az 
eső, ám volt egy sokkal zavaróbb tényező: egy it-
tas állapotú férfi. Miközben Mozgai Úr mesélt ne-
künk, ő folyton felröhögött. Mikor ezt megelégel-

te a geológus, megkérdezte, hogy mit szeretne. 
Erre azt felelte: annyira bírom, amikor rímekben 
beszél. Mozgai Zsolt elküldte őt, mert hogy zavar-
ja az előadást, majd az emberünk hosszas bocsá-
natkérésbe fogott. Ő tényleg nem akart zavarni. 
És ha hazudik, akkor legyen az, hogy minden 
ember pengével vágja fel a másik hasát, és foly-
jon ki a vére.  Ezeket persze ismételgette. Persze 
bocsánatot is kért, igaz, de ezzel a szöveggel ta-
lán még több olajat öntött a tűzre. Majd távozott, 
és közben folyton pofázott, hogy ő tényleg nem 
akart zavarni senkinek, és ha hazudik, legyen az, 
amit mondott.

Majd a kellemetlenség után Mozgai Út folytatta 
az előadást. Mindent megtudtunk a Bakony törté-
netéről és ásványairól, kőzeteiről. Így talán érde-
kesebb is itt lenni, hogy tudjuk, mi van alattunk.

A hegység kalapácsa

Solymosi Márton

Taliándörögd
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Solymosi Márton

Az Ensemble Zündholz nevű fúvós kvartett 
három osztrák klarinétosból és egy magyar 
fagottosból áll. A reneszánsztól napjainkig 
játszottak műveket.
 

A dörögdi Katolikus Templomban adott koncer-
tet a négy fafúvós. A három klarinétos nem ma-
gyar, hanem osztrák származású, a grazi Zeneaka-
démián tanítanak, sőt valamelyikük még vezető 
karmester és professzor is. A fagottos szerepét a 
győri származású Hérics Tímea töltötte be, aki egy 
ideje külföldön dolgozik zenészként. A kis együt-
tes tagjai mind a grazi Zeneakadémián tanultak, 
így ismerték meg egymást. Később elhatározták, 
hogy megalkotnak egy ilyen kvartettet. 

Ez a fajta felállás (három klarinét meg egy fa-
gott) elég egyedi szerintem, mert ilyen kvartettről 
még nem hallottam. Persze szó sincs arról, hogy 
a hangjuk nem illik össze, de ha már klarinétok a 
dallamhangszerek, akkor általában basszuskla-
rinét szokta a basszus szólamot játszani. Ám a 
fagott hangzása összeegyeztethető a klarinéto-
kéval, hisz mind a kettő megszólalása a nád rez-
gésén alapul. Ráadásul ezzel a hangzással még 
egyedibb is a kvartett. Nekem speciel nagyon 
tetszett.

 Mivel ilyen kvartettre nem nagyon írnak da-
rabokat, a nagyobb kamarazenekarokra, vagy 
esetleg nagyzenekarra komponált műveket 
hangszerelték át maguknak. Igen nagy feladat le-

het tizenhárom szólamot (ugyanis az egyik darab, 
amelyiket játszottak, eredetileg ennyi szólamból 
áll) négyen eljátszani. Így a koncertet is egy Mo-
zart feldolgozással kezdték. 

Mind a négyen profi zenészek, ami persze 
érthető, és csodálatosan is zenéltek. Nagyon jól 
hangzott, ahogy a klarinétosok átadták egymás-
nak a dallamot. Sőt, még jobban szólt, amikor a 
fagott folytatta. A három osztrák azon kevés kla-
rinétos közé tartozik, akik szép hangszínen játsza-
nak. Ugyanis rengetegen tudnak ezen a hangsze-
ren játszani, de szépen megszólaltatni már nehéz. 
Ők hárman gyönyörű hangon fújták meg hang-
szerüket. Lágyan és tisztán. De a puhaság ellenére 
a dinamikával is sokat játszottak, megtartva az 
éneklő hangot. 

Mivel idén Mozart-év van, eljátszottak a Va-
rázsfuvolából egy-két tételt, köztük a nyitányt 
is. A koncert végén két Johan Strauss darabot is 
előadtak. 

Ez egy igazi komolyzenei koncert volt, méghoz-
zá nagyon színvonalas. Sokan nézték, tele is volt a 
templom. Ez a hangverseny természetesen nem a 
bulizós kedvű „kezemben a hatodik sör” feelingű 
fiataloknak szólt.

Solymosi Márton

3+1
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Pink Floyd innen is túl
Írta: Khurelbator Anar

 A Taliándörögdi Óvodakertben minden este 
a szolnokiak szórakoztatják a vendégeket. Elő-
ször is cipóban tálalnak fel hagyományos ma-
gyar ételt, és utána mindig előadnak egy kon-
certet. Ma Csányi Sándor Csaba és Marosi Géza 
gitározott Pink Floyd számokat. Természetesen 
nem voltak olyan jók, mind az igazi Pink Floyd, 
de mint muzsikusok, profik voltak. 

Koncert előtt jött a szokásos hangszer han-
golás. Ilyen hosszú hangolást még soha nem 
hallottam. Negyed óráig tartott a húr húzoga-
tása. Teljesen az ember agyára mennek azok 
hangok. Olyan volt, mintha egy kis időre becsa-
varodtam volna, ráadásul fotóztam, és elég sok 
időt töltöttem a hangszórók közvetlen közelé-
ben. Nem volt kellemes. 

   Végre elkezdődött a koncert. Ez már jobb 
volt a füleimnek, mint a hangolás. Mivel any-
nyira nem ismerem a Pink Floydot, vagyis 

ismerem olyan szinten, 
hogy tudjam, milyen ze-
nét játszik, milyen híresek, 
meg hasonló egyszerű 
dolgokat, de a hangzás-
világáról és annak tartal-
máról semmit nem tudok, 
ezért kicsit nehéz összeha-
sonlítani a két zenekart. 

A két gitárosnak viszont nagyon szép 
hangja volt. Ment nekik az a fajta zene, amit 
ma előadtak nekünk. Nem vagyok nagy ze-
nész vagy elemző, de a koncert alatt volt pár 
alkalom, amikor azt éreztem, hogy valame-
lyik muzsikus összezavarodott, elaludt, vagy 
nem tudom mit csinált, de nem azt játszotta, 
amit kellett volna. Észrevehető nagy eltéré-
sek voltak az egyes hangok között. Olyan volt, 
mintha gyors szakadás lenne a zenében. 

Amikor a közönségen keresztül-kasul 
mászkálva fotóztam, azt éreztem, hogy en-
nél jobb nézősereggel még nem volt dol-
gom, mert mindenben próbáltak segíteni, 
és szerintem ez volt az első olyan koncert, 
ahol valaki nem fordult el, vagy szólt, hogy 
ne fotózzam. Mindenki mosolygott, táncolt, 
énekelt. Mivel nem egy nagy mező köze-
pébe van állítva a sátor, hanem egy kertbe, 
ezért nem voltak olyan sokan, és egy kicsit 
nyugisabb volt, mint a legtöbb koncert. Rá-
adásul szalmazsákokra lehet ülni, vagy ép-
pen feküdni és aludni.

Taliándörögd
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Egy élő legenda a 
Völgyben
A Művészetek Völgye talán legnagyobb 
sztárvendége – legalábbis irodalmi szem-
pontból – Szabó Magda volt. Vele szerdán 
beszélgetett Háy János író a Bárkakert szín-
padán. Már a műsorkezdés előtt negyed órá-
val alig lehetett megmozdulni, mindenki azt 
várta, mikor jelenik meg szeretett írónőjük.

Kis várakozás után Bérczes László végre színpadra 
szólította a két művészt, hatalmas tapssal köszöntöt-
ték őket – főleg Szabó Magdát, aki körül nyüzsögtek 
a fotósok, a magyar közszolgálati televízió munka-
társai is megtalálhatóak voltak. A művésznő nagyon 
boldog volt, hogy ekkora szeretettel fogadták őt, 
s elmondta: neki rettenetesen fontosak a saját 
olvasói.

Háy János azzal kezdte, hogy egyszer talál-
kozott egy magyar származású magyarról 
oroszra fordító művésszel, beszélgeté-
sükben szó esett mostani riportalanyáról, 
ezáltal a csevely sokkal barátibb hangulatú 
lett, hiszen két magyar irodalmár között Sza-
bó Magda egy kapoccsal ér fel. 

A beszélgetés nagyon jó hangulatban zaj-
lott, a közönség nagyokat nevetett kedvencük 
poénjain, aki még most is nagyon jó humorral 
rendelkezik. Ezt néha Háy János bánta, idézek egy 
beszélgetést: „Most csak egyet kongott.” – mondta 
az írónő. „Igen, most van negyed.” – válaszolta Háy. 
„Tudom, ismerem az órám, kedvesem.” – jött a reak-
ció Szabó Magdától. Ezt a poént a publikum hatal-
mas kacajjal díjazta, Háy János meg csak irult-pirult. 
A párbeszéd ezen része abból fakadt, hogy Magda 
18 órakor mondta, hogy szeretné meghallgatni a 
harangozást, mert a vidéki harangokkal mindig szü-
lei üzennek neki.

A vendég tagja volt az Újhold Körnek. Neki és a 
többi tagnak – pl. Nemes Nagy Ágnesnek és Lengyel 
Balázsnak – nem jelenhettek meg  művei az ötvenes 
évek jelentős részében, így az 1955-ben született 
Freskó is csak 1958-ban jelent meg. Szó esett még 
a Für Elise-ről, melyből a beszélgetés végén hallhat-
tunk egy részletet is. 

Ezután Háy János megköszönte neki, hogy eljött, 
a művész elindult a színpadról, a közönség több 
percig tartó tapsvihart zúdított rá, Magda pedig 
nem győzött köszönetet mondani. Bérczes László 
elmondta, hogy dedikáció is lesz, addig amíg az 
írónő bírja. Rengetegen akarták megszerezni Szabó 
Magda aláírását, ki tudja mekkora sikerrel.

Körtvélyes Zsolt
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Egy 
hihetetlen 
nap itt a 
Völgyben
Itt, ahol mindenki talál magá-
nak érdekes és kedvező prog-
ramot, nekem nem sikerült.

 
A mai napom igazán furán kezdődött és vég-
ződött is. Kinéztem magamnak programo-
kat, melyek még kimondottan érdekeltek is, 
de hát természetesen vagy nem kaptam meg, 
vagy pedig elmaradtak.

A napomat Petenden kezdtem, méghozzá 
a művelődési házban. Itt a „Felverjük a 

Harangokat” című konferenciabeszélge-
tést hallgattam volna végig, mely a heves 
esőzéseknek és a látogatók hiányának kö-
szönhetően elmaradt.

Estefelé Dörögdön lett volna a Fellegíni 
Klezmer Gypsy koncert, melyhez őszintén 
semmi kedvem nem volt, hiszem már nagyon 
fáradt vagyok. Szívem szerint kerülném az 
esti programokat, 
illetve semmiféle ér-
deklődést sem mu-
tatok a cigányzene 
iránt.

Nap végére már 
teljesen beletörőd-
tem a sorsomba, és 
már kilenc órakor ott 
is voltam Dörögdön, 
a Klastrom nagyszín-
padánál.  

A színpadon megjelent egy igen furcsa 
banda. Összesen három tagból állt, és ki-
nézetre semmi közük nem volt a cigányze-
néhez. De gondoltam, a kinézet nem tesz 
semmit. Mikor elkezdték a műsorukat, szinte 
azonnal elrohantam volna, mivel ritka rossz 
volt. Elmondásuk alapján a magyar népzenét 
akarják népszerűsíteni, de hát ezzel csak le-
rombolják. A régi népi dallamokat ötvözték 

az elektronikus zenével. Egyszerűen minden 
megtalálható volt a zenéjükben, a drum and 
basstől a technoig. A zenekart, mint utólag 
megtudtam, Folk Freenek hívták. Az éneke-
sük többek véleménye szerint is hamis volt, 
és ráadásul volt egy hangszer, amely szó sze-
rint vinnyogott. A legjobb köztük a basszus-
gitáros!

Az információnál megtudtam, hogy a Fel-
legíni Klezmer koncert elmarad. És igazából 
nem értették, hogy nem jutott el hozzám ez 
az információ, mert ők minden völgybéli fa-
lut végig szórólapoztak az új programlistá-
val. Ez a mondat meghatározta a napomat, 
és rettenetesen el is keserített. Tehát így tör-
tént, hogy mindenről lemaradtam egy nap 
alatt egy olyan helyen, ahol ez szinte lehe-
tetlen.

                                                           
        Fandohan Mira

Taliándörögd
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Népek, nemzetek, hagyományok, 
szokások.
De mennyit tudunk a másikról?
Vajon eleget, hogy megítéljük?

A Művészetek Völgyének keretében Taliándörög-
dön kerül sor a Zsidó Kulturális Napok megrende-
zésére.

Több filmvetítés és koncert is lesz. Ezek célja, 
hogy jobban megismertessék az emberekkel a kul-
túrájukat, múltjukat, szokásaikat, hagyományaikat. 
Ennek érdekében mindent megtesznek, és szem-
mel láthatóan szép számú érdeklődőre találtak.

Ma a Triton nevű zenekar koncertjén vettem 
részt. A zenekar tagjai között van egy szintetizáto-
ros, egy szaxofonos, egy dobos, és egy basszeros. 
Az ő elmondásuk szerint elektronikus jazzhez le-
hetne hasonlítani zenéjük stílusát.

Őket kiegészítve pár hangszerrel és énekessel 
a Pannon Babylon lépett fel. Ők kicsit szabadabb 
stílusban nyomták a dolgot.

Ami számomra érdekes volt, hogy eddig még 
soha nem hallottam héber rappet. A közönség vi-
szont élvezett mindent.

A politikától függetlenül tiszteletre méltónak 
tartom, hogy fontosnak tartják, milyen származá-
súak, és a kultúrájukat, hagyományaikat nem csak 
őrzik, de ezt másokkal is megosztják. 

Szerintem minden embernek büszkének kelle-
ne lennie a saját fajtájára. Balogh Katalin

Zsidó Kültúrális Napok
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Szerda, Monostorapáti, a művelődési ház kert-
je, öt óra ötvenöt perc. Még van öt perc Szőke 
András „Hogyan készítsünk telefonnal filmet?” 
elnevezésű előadásáig. Pontban hat óra. Meg-
rohamoznak a szociológiát tanuló diákok kér-
dőíveikkel. Hát jó, legyen, töltsük ki, ha meg-
jelenik Szőke, csak elengednek… Töltögetünk, 
töltögetünk… Hat óra negyven perc… Hol van 
már a művészúr? Hat óra negyvenöt perc. Va-
laki megkocogtatja a mikrofont. A színpadon: 
Badár Sándor. 

Az egész kert egy bizonyos mobiltelefonos 
cég óriásemblémáival, plakátjaival van tele, 
ugyanis ez a bizonyos cég épp most dobott 
piacra egy multifunkcionális telefonmutánst. 
De hogy hogyan jön ide Szőke András, sőt mi 
több, Badár Sándor? Nyilván kiváló alternatív 
reklámarcoknak bizonyulnak ezen a kiválóan 
alternatív fesztiválon.

Szóval Badár. Hogy hogyan készítsünk mo-
billal filmet, azt nem tudtuk meg, mivel ő sem 
tudta, de azon kívül rengeteg szórakoztató 
történettel nevettette a közönségét. Főképp 
az derült ki minden történetből, hogy Badár 
mennyire ügyetlenül humoros a mobiltele-
fonok és egyéb műszaki cikkek használatá-

val kapcsolatban. Hallhattunk történeteket 
Kálmánkáról és a telefonjukról, olyan időkről, 
amikor még nem is létezett mobil, így otthon 
csak annyit mondtak, hogy „megyünk, majd 
jövünk”, aztán nem látták őket három hétig, 
amikor már létezett és „fél tégla” méretű volt, 
ami akkora akkumulátorral volt ellátva, hogy 
sosem merült le és számos olyat is, amikor va-
lahogy kitörölte a létező összes telefonszámot 
a memóriáról. 

A közönség igazán jól szórakozott, Badár 
Sándor igazán kevés időt hagyott a vihorászás 
abbahagyására, és ha éppen nem volt min 
nevetni – maximum két percig - akkor az első 
sorban ülő fiúk a színpad előtt álló kamerázó 
csaj kilógó tangáján nevettek… maximum két 
percig.  

Nagy Rozália

BADÁR SÁNDOR
és a mobiltelefonok

Monostorapáti
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Monostorapáti falumúzeumában Dénes Gyulá-
né Szuper Irma néprajzi gyűjteménye található, 
mely nem csak a Művészetek Völgye keretén 
belül látogatható meg, hisz állandó kiállítás. A 
múzeum, illetve múzeumocska egy apró ház 
a katolikus templommal szemben. 1993-ban 
avatták hivatalosan múzeummá, azelőtt az egy-
ház tulajdona, majd szolgálati lakásként funkci-
onált.
 
Dénes Gyuláné Szuper Irma apáti születésű, fog-
lalkozását tekintve tanárnő volt Sopronban. 1915-
ben született, 1991-ben hunyt el, tehát nem érte 
meg az avatást. Mielőtt nyugdíjba vonult volna, 
összegyűjtötte a falu műtárgyait, remekeit, illetve 
antik használati cikkeit, amiket aztán felajánlott a 
múzeum számára. A tisztaszobába belépve egy 

kis vitrinben megpillantottam rengeteg festett 
tojást, és egy fekete-fehér képet egy néniről. Rög-
tön meg is kérdeztem, kit ábrázol, és jól sejtettem. 
A kép Irma néniről készült, aki hobbi szinten, de 
profi módon festegette tyúkjai héjas csemetéit. 

Az odalátogatók a tojásokon kívül számos ér-
dekességet csodálhatnak meg. A házikó öt helyi-

ségből áll, ebből kettő tisztaszoba, egy konyha és 
két szoba, amit raktárként hasznosítottak. A na-
gyobbik tisztaszobában a régi bútorok tára a lát-
ványosabb: háromfiókos sublót, díszes fa ágyke-
ret, régi katonaláda fából, hátas pad, bölcső, régi 

borotvakés, hozzá való borotválkozótükör, rokka, 
fából készült lisztesláda, fonott utazótáska. A két 
tisztaszoba közül a belsőt a szülők szobájának, a 
külsőt pedig a fiatalok szobájának nevezték. 

A konyhában - ami most már inkább előszoba-
ként működik – a két ott dolgozó néni mutatott 
nekem egy hatalmas kódexet, amiben a máso-
dik világháborúban elhunyt apáti emberek neve 
található. Gyönyörű és misztikus hatást keltő 
komoly kötet, sok profi, díszes kézírással. A rak-
társzobákba átmenve megannyi mezőgazdasági 
eszköz lelhető fel felcímkézve. 

A múzeumocskában – mint már említettem 
– két néni fogadja a látogatókat, akik habár nem 
túl sok információval rendelkeznek, igazán segí-
tőkészek és lelkesek. 

Nagy Rozália

SZUPER MÚZEUM
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Az Északi sark 
fényei – Biermann 
Margit fotói
Monostorapáti egyik állandó programja Bier-
mann Margit fotókiállítása az Alsó iskolában.

Mikor elolvastam a műsorfüzetben a kiállítás 
helyszínét, már sejtettem, hogy nem egy pro-
fi, jól megtervezett kiállító te-
rembe megyek, de gondoltam, 
valahogy megoldották, hogy az 
embernek mégse legyen olyan 
érzése, hogy matek órára érke-
zett. 
Tehát az ötletességet hiányol-
tam, mert ha az én képeimet 
állítanák ki, akkor biztosan pró-
bálnám a környezetet is – lehetőségeim szerint 
– otthonosabbá varázsolni, vagy legalább a 
táblát letörölném. 
Az valóban észrevehető volt, hogy a fotókon 
tájak, természeti látnivalók, épületek vannak. 
Az is, hogy az illető nem fotós. Ő a Veszprém 
megyei Munkaügyi Központ vezetője. Érdekes 
és jó dolog, hogy hobbiként fotózik, és furcsa, 
hogy ezzel elméletileg nehezen fér össze a fog-

lalkozása. Mikor konferenciákra utazik, akkor 
kattintgat. Egybeköti a kellemest a hasznossal. 
Tavaly az Adrián járt, idén az északi tájak követ-
keztek: Svédország, Finnország, Norvégia.
Szépek a képei. Se több, se kevesebb. Ha lefo-
tózom Norvégiában a vonuló nyájat egy drága 
géppel, valószínűleg készítek egy érdekes ké-
pet. Ha kiállok a hegyre, és onnan csinálok egy 
képet a tóról, aminek a közepén van egy kis szi-
get, ahol van egy fa, lesz egy baromi izgalmas 
képem, de ez nem nekem köszönhető, hiszen 
nem én kaptam el az izgalmas pillanatot, hiszen 
az a tó nem mozdul el, és több mint valószínű, 

hogy nem szárad ki, míg 
exponálok. De ezzel szem-
ben a fényekkel lehet ját-
szani, és nagyon izgalmas 
képek is születhetnek. Ilyen 
volt például, mikor két kép 
ugyanaz volt lényegében, 
csak két különböző idő-
pontban készültek, így alig 

lehet észrevenni, hogy a helyszín változatlan. 
Volt egy kedvenc képem, mikor egy sivatagnak 
tűnő helyen áll egy szobor, ami az árnyékával 
és a fotó kietlenségével nagyon jól mutat. Azaz 
mutatna, mert a háttérben észrevehető egy 
ember. Ilyen apró dolgokra figyelne egy fotós.
Aztán befejeztem a nézelődést, lekapcsoltam a 
villanyt, és kiléptem a 3. B osztály terméből.

                                       Tamás Anna

Monostorapáti
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Autóparkoló 
– Pécsi szobrász 
fiatalok kiállítása
   A Művészetek Völgye alatt végig megtekinthető 
- kiállításnak nem nevezhető - látványosság a pé-
csi szobrász fiatalok munkálkodása a monostor-
apáti autóparkolóban.

Mikor a helyiektől megkérdeztem, hogy mer-
re is van ez a bizonyos parkoló, csak annyit 
mondtak, hogy a Völgykapunál, de biztosan fel 
fogom ismerni. Szív alakú, parkosított parkoló. 
Már magában is érdekesen hangzott.
Aztán mikor odaértem rájöttem, hogy felesle-
ges volt megkérdezni, mert tényleg eltéveszt-
hetetlen. Hatalmas porfelhő vette körül az 
egész helyet, és az emberek fülsüketítő han-
gok közt – zajvédő fülesekben - talpig porosan 
munkálkodtak. Ezért sem igaz a cím, mert ez 
még nem kiállítás. Valószínűleg az lesz belőle, 
de előbb el kell készíteni a szobrokat, amiket 
kiállítanak, majd aztán elárvereznek. 

És akik több mint egy hete dolgoznak, azok a 
Pécsi Tudományegyetem művészeti karának 
szobrász szakáról válogatott diákok. A váloga-
tás az alapján történt, hogy ki tudna kb. egy hét 
alatt alkotni valamit. Nem is akármit. A diákok 
meg összekötötték a kellemest a hasznossal, 
így most gyakorlatoznak, és emellett biztosított 
alapanyagból, biztosított étel és szállás mellett 
alkotnak. Mindenki saját ötlet alapján dolgozik, 
több makettel is készültek, amikből kiválasztot-
ták végül a tanárukkal közösen a megfelelőt, 
amit itt megvalósítanak. Semmilyen versengés 
nincs köztük, ők csak élvezik a helyzetet, és egy-
más társaságát, hisz reggel nyolctól este nyol-
cig tart a „munkaidejük”. 
A zsűri, aki majd megállapítja a kikiáltási árat, a 
Képző és Iparművészeti lektorátus. 
Jó érzés volt figyelni őket, mert eddig csak a 
filmekben vagy képeken láttam azt a gondos-
kodást, amivel a művész kezeli születendő re-
mekművét. 
                                                               Tamás Anna
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Falumúzeum
Faluház mind a hat faluban található, de 
Monostorapáti olyan múzeummal rendel-
kezik, melyet egy hölgy adományozott 
oda az önkormányzatnak, még ház formá-
jában, majd a ’90-es évek közepén felújí-
tották, és egy korabeli faluháznak rendez-
ték be.

Másfél órás várakozás után, végre felvettek 
minket. Lehetséges, hogy ha nem stoppolással 
töltjük az időt, biztos odaértünk volna Monos-
torapátiba. A Falumúzeum megtalálása egysze-

rű volt. Két idős hölgy fogadott bennünket. Ők 
mindenféle érdekes dolgot mondtak a múze-
um történetéről.  A múzeumok gyűjteménye 
Dénes Gyuláné nevéhez fűződik. 1915-ben szü-
letett Monostorapátiban, 1970-ben, nyugdíjba 
vonulása után még aktívabban gyűjtötte a régi 
dolgokat. 854 darabból álló gyűjteményét ha-

lála előtt a falunak 
ajándékozta. 1991-
ben halt meg, Mo-
nostorapáti teme-
tőjében nyugszik. 
A múzeum épülete 
régen püspökségi 
birtok volt, plébá-
nia hivatalhoz tar-
tozott. A múzeum 
épületét régen er-
dész család lakta. Utána egy iskolai osztály alsó 
tagozata volt bent. A falu lakosságának segítsé-
gével történő felújítása, és 1993-ban került sor 
átadására.  A belső szoba egy egyszerű beren-
dezést, a szülők szobáját mutatja be, általában 
mint hálószoba használták. A szobában látható 
egy láda, mely a ruhák tárolására szolgált. A 
láda mellett van a rokka, melyek segítségével 
lett előállítva a fonal. A szekrény mellett látható 
a nadrágcsizma, és a csizma lehúzó. Családi há-
zak falának tartozéka volt a szentkép. A sarok-
ban az ablak mellett van a katonaláda. A férfiak 
a katonai idő alatt bevonulásakor használtak. A 
másik szoba a fiatalabbak lakhelye volt. A kettő 
ablak között van a sublót, ami egy olyan láda 
volt, amiben az asszonyok a terítőket, konyha-
ruhákat és az ágyneműket tárolták.

A fal mellett áll a pad. Nyáron munka volt 
bőven a földeken, de télen a hideg miatt nem 
tudtak kimozdulni, ezért az asszonyok inkább 
rokkáztak, fontak vagy a kályha mellett tollat 
fosztottak. Ha figyelmesen körbenézünk a mú-
zeumban, sok értékes , régi dolgot találunk. 
Elég, ha bepillantunk abba a szobába, melyben 
régi teknők és szerszámok vannak.

 

Purwánto Enrico Sebastian

Monostorapáti
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Öcs Katolikus temploma adott újra helyet 
egy fantasztikus koncertnek. Herczku Ág-
nes és Nikola Parov kettőse egy ütőssel és 
egy tangóharmonikással kiegészülve hoz-
tak nép-, és világzenei dalokat a szentséges 
épületbe, megannyi ember örömére.

 A közönség, mint ahogy ezt mostanára meg-
szoktuk, a templom összes szegletét kitöltötte, 
és lépni nem lehetett tőlük, szóval a későn érke-
zők csak az ajtóban ácsorogva követhették az 
eseményeket.

Nikola számos tradicionális hangszerjátéká-
val színesítette számaikat. Hallhattuk kavalon, 
gadulka, buzuki, és gaida hangját is, ami kicsit 
különleges hangulatot varázsolt az egészen 
más stílusú templomba.

A koncert után beszélgettem Herczku Ágnes-
sel, akit alig lehetett kiragadni az autogramra 
ácsingózók gyűrűjéből.

- Nikolával a Naplegenda című lemezünk 
megszületésekor kezdtem dolgozni, ennek már 
lassan tíz éve. Majd verbuválódott egy zenekar, 

aminek Balkan Sindicate lett a neve. Akkor csi-
náltunk egy lemezt, és koncerteztünk, aztán az 
volt a tapasztalat, hogy 8-9 embert lehetetlen 
mozgatni és eladni, tehát az volt az ötletünk az 
új lemeznél, ami már csak kettőnk neve alatt fut, 
hogy egy akusztikusabb hangzást szeretnénk 
csinálni, és így Szlobodán és Födő Sándor (aki 
egyébként kiváló zongorista, és perkás) is csatla-
kozott.  Talán kiegészülünk egy gitárossal is.

- Hivatalosan milyen stílust képviseltek? Mert 
igazán nem tudtam magamban hova sorolni…

- Nevezhetjük Világzenének, ami egy fene-
ketlen zsák. Van benne 1-2 autentikus dolog, de 
lényegében az egész feldolgozás. Nikola az, aki 
hangszerel és akkordokat ír, szóval igazán nem 
tudom, minek lehet ezt a stílust nevezni.

- Mióta foglalkozól zenével?
- Hivatalosan 98tól, előtte a fürdőkádban, 

csak ilyen amatőr szinten énekeltem. 97 - ben a 
Honvédben táncoltam, és kiderült, hogy szere-
tek énekelni. 98 - tól a hegedűs együttes tagja 
voltam, aztán a Fonózenekaré. Azóta is foglal-
kozom népzenével, de Szalonna és bandájával 
is volt 3 koncertem.

- Mikorra várható a következő koncertetek?
- Nemsokára elutaznak az együttes tagjai, 

szóval nem tudok konkrétat mondani. Valami-
kor ősszel várható fellépés, de még nem konk-
rét, hogy hol.

                                                             Németi Fanni

 
 Balkán varázslat

Öcs

Purwánto Enrico Sebastian
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Felejthetetlen templomi est
Szerda este előadást tartott Écsy Gyöngyi 
az öcsi Református templomban. Előadásá-
nak nagy része énekkel telt, melyek témája 
a vallás volt.

Az öcsi Református templom padjai megteltek, 
mire Écsy Gyöngyi elkezdte előadását. Hihe-
tetlen énektudását ámulva hallgatta a közön-
ség. Megjelentek kicsik és felnőttek egyaránt, 
gyermekek inkább szülői ráhatással érkeztek. A 
műsor kezdetével zárult a templom kertjében 
reggel óta működő Alkotó napok rendezvény. 

A templom belseje kiváló helyszínnek bizo-
nyult, nemcsak az est témájához illően, hanem 
azért is, mert az egyházi létesítmény zseniális 
akusztikával rendelkezik. Mikor énekre nyitot-
ta száját, szinte beleremegett a templom, oly 
hangra zendített. Érezni lehetett, hogy a hölgy 
népdalénekes, ami hangja temperamentumán 
érződött a leginkább. Félelmetes volt, ahogyan 
beterítette a templom egészét. 

A közönség ámulattal figyelte minden egyes 
mozdulatát. Amikor csak dalolt, és a végéhez 
ért, nem hagyott szünetet, hanem regélte mon-
danivalóját. Érdekes volt, hogy nem földhözra-
gadt érthetetlen történeteket mesélt, hanem 
mindenki számára érthetőek voltak. 

Ami engem nagyon meglepett az az, hogy az 

énekesnő a közönség soraiból lépett ki, és köz-
ben rezzenetlen arccal énekelt. A nagyérdemű 
bár hallotta, nagyon meglepődött, hogy a pad-
sorokból megszólalt egy hang. Kellemessé tette 
a hangulatot a háta mögött elhelyezkedő képek 
látványa. A képek címe a Mi atyánk egy-egy ré-
sze volt. Ezeket sajnos nem mindig értettem, 
mert nekem teljesen nonfiguratívak voltak. 

A templomot egyébként körülbelül két éve 
újították fel. Ez sajnos nem látszott rajta kívülről. 
Elviekben az ablakai teljesen ki lettek cserélve, 
de mégsem lehetett látni rajta. Inkább hason-
lított egy majdnem ötven éves szent helyhez, 
mint egy pár éve felújított templomhoz. 

Nagyon nehéz az énekesnőről információkat 
szerezni, így aki többet akar róla megtudni, an-
nak azt ajánlom, fürkéssze a vidéki művelődési 
házak műsorát, mert ki tudja, mikor bukkan fel 
legközelebb.

Balog Dávid
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Csángó pihi
Öcsre mentem a csángó felvonulásra. Mikor 
megérkeztem, még Berecz András műsora 
ment. Pofátlanul előretolakodtam egy pár 
fotó kedvéért. Néztek is rám csúnyán, de se-
baj, megérte. 

Éppen egy kecskés mesébe kezdett bele az elő-
adó, ami mit ne mondjak, kissé perverz volt, de 
vicces. A mese a következő volt: „Két pásztor el-
vesztette a drága egyetlen kecskéjét. Elindultak 
hát megkeresni, észrevettek egy bokrot, mely 

rezgett. Megörültek, hogy ott van a kecskéjük, 
de amint belestek a bokorba, elámultak a lát-
ványtól. Nem a kecske volt az, de tőgye volt és 
négy lábon állt. Rajta pedig a falu elkanászo-
dott kanásza, a tenyeres-talpas. Azért jól meg-
nézték, hogy biztosan nem az ő kecskéjük-e, de 
nem az volt. Szomorúan továbbmentek. Meg-
pillantottak egy kocsmát, és betértek, hogy 
bánatukat egy gondűző borocskába fojtsák. 
De hamar elűzték azt a bánatot alkohol nélkül 
is. Észrevették, hogy mozog az asztalterítő. Na-
gyon megörültek, hogy ott van az ő boldogsá-

guk, a kecske. Örömükben 
táncot jártak, hejehujáztak. 
Aztán felemelték az asz-
talterítőt és benéztek alá. 
Benéztek… és mit láttak? 
Hát nem a kecskét. Helyet-
te két nagy szemet, a pultos 
Rozi szemét, felette pedig a 
tenyeres-talpas kanász tá-
pászkodott. Jól megnézték, 
hogy biztosan nem a kecs-
ke-e az. Nem az volt. Aztán 
én eljöttem a helyszínről.” 
Hát ennyi volt a mese. A gyerekek csak néztek, 
és nem értették, hogy szüleik min nevetnek any- 
nyira, ugyanis ők szakadtak a röhögéstől. Mert 
ezt a mesét nem nehéz elképzelni egy olyan 
előadásban, mely tájszólással és erős, tempera-
mentumos hanglejtéssel van elmesélve. Ráadá-
sul olyan szavakat szőtt közbe, melyek alapból 
megmosolyogtatják az embert, ilyen volt pél-
dául az ingyom-bingyomozás, meg az ingyo-
rodtak-pingyorodtak. Az ingyom-bingyomoz-
takat gondolom sejtitek, hogy mire mondta, de 
a másikra még magam sem jöttem rá. 

Aztán megajándékozta a közönségét két köz-
mondással. Lehet, hogy még én vagyok hozzá-
juk éretlen, de nekem annyira nem tetszettek, 
ám az idősebb korosztály nagyon élvezte, és 
sokat mosolyogtak rajtuk. Hatalmas tapsvihar 
közepette távozott az úr a színpadról.
Utána lett volna egy kerekasztal-beszélgetés 
csángó emberekkel, de ez sajnos elmaradt, mi-
vel a műsor alatt felvonultak a katolikus temp-
lom kertjébe, ott táncoltak, aztán pedig már 
pihentek. Nem akarták őket zaklatni, nehogy 
kifáradjanak az esti csángó bálra. Csak azt nem 
értem, hogy egy beszélgetés miért fárasztja el 
őket. Na mindegy, ez már rejtély marad szá-
momra.

       Erdõs ANita 
��
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Csángók
Kíváncsi voltam a csángó felvonulásra, 
mely Öcs utcáin zajlott. Majdnem lema-
radtam róla, de megtudtam, hogy már 
fent vannak a Katolikus templomkert-
ben. Ez az! Boldog voltam, mit ne mond-
jak, gyorsan útnak eredtem fel a temp-
lomhoz. 

Nemsokára már egy hatalmas tömeget pil-
lantottam meg. „Ez lesz az!” - gondoltam 
magamban. Átverekedtem magamat az 
emberi tömeggyűrűn, hogy jobbnál jobb 
fotókat készíthessek. Néhány csúnya szem-
pár végig kísért a „nagy út” közben. Sokan 
furcsán néztek rám, hogy merek odapofát-
lankodni a csángókhoz. 

Nagyon különbözőek 
voltak. A más-más 

helyekről érkezet-
tek más és más 

népviseleti ruhákban álldogáltak. Márta 
István pedig körbement és kért egy rövid 
bemutatkozást a népcsoportoktól. Képvi-
seltették magukat a Moldva-vidékiek és a 
gyimesiek. Aztán felmerült a kérdés, hogy: 
„Na most akkor mi legyen? Mert nincsen 
megszervezve a dolog.” A közönség akara-
tának eleget téve táncra perdültek kicsik és 
nagyok. 
A moldvaiak kezdték. Tő-
lük csak idősebbek jöt-
tek el, 
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bemutatni zenéjüket és táncukat. Körtán-
cot és párosat is jártak. Zenéjük nagyon jó 
volt, olyan életvidám pörgős, még aki nem 
szeret táncolni, azoknál is észrevehető volt 
a lábfej ritmikus mozgása, vagy az ujjak 
tánca. A lézsiek zenéje ta-
lán még pörgősebb volt. 
Ők több táncot is jártak. A 
kisebbek kezdték, aztán a 
középkorosztály, majd az 
idősebbek. A legvégén 
pedig mindenki együtt 
járta egy nagy körben. 
Vigyáznom is kellett, ne-
hogy rámlépjenek, bár 
akármilyen óvatos vol-
tam, egyszer csak sikerült 
hátradobniuk a lábukat, 
úgy, hogy az egyik rajtam 
akadt meg. 
A hangulat kitűnő volt. A 
táncok után egy moldvai 
úr a szájával különleges 

hangokat adott ki, melynek óriási sike-
re volt. A közönség vissza is tapsolta egy 
újabb dal erejéig. Ő volt az is, aki énekelt 
egy népdalt, persze az ottani tájszólással. 
És vicces volt a helyzet, mert azt énekelte, 
hogy: „…szarni a magot…” Erre több em-
ber elmosolyodott, még a néptáncosok 
közül is. De nem tudom, hogy igazából is 
úgy volt a dal, vagy az inkább szórni akart 
lenni, csak a tájszólás miatt lehetett félre-
érteni, mert ugye mind a kettő értelmes. A 
dologban az nyugtatott meg, hogy a társai 
is nevettek, így gondolom, csak nem értet-
tem félre, vagy ők is tudják, hogy ez félre-
érthető? Nem tudom. Ez is az örök titkok 
közé fog tartozni számomra.
Végül Márta Pisti véget vetett a mulatság-
nak, azzal az indokkal, hogy ne fárasszuk ki 
a csángókat, mert még kell, hogy legyen 
erejük az esti bálra.

Erdõs 
ANita
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Berecz Andrásra mész ma? - kérdezte tő-
lem a tanárom. - Az jó lesz. Meséket szokott 
mondani.

Öcsön a Faluház udvara elég tágas, mégis a 
program kezdése előtt annyian gyűltek ösz-
sze, hogy úgy éreztem magam, mint hering 

a konzervdobozban. 
Alig tudtam visszato-
lakodni az ülőhelye-
mig, annyian voltak, 
hogy egy tűt is alig 
lehetett volna leejte-
ni. Ennyi ember gyűlt 
össze egy kis mese-
mondás miatt? Akkor 
biztos jónak kell len-
nie, ha már ennyien 
idejöttek, ráadásul 
úgy, hogy bármikor 

eleredhet az eső.
Nagy tapsvihar közepette megérkezett az 

előadó, Berecz András. Őrjöngött a közönség. 
Én pedig kíváncsian vártam a meséket és a 
dalokat.

Hamar rá kellett jönnöm, hogy András tény-
leg nagyon érti a dolgát. Egy pillanat alatt az 
összes néző térdét csapkodva nevetett, épp-
hogy befejeztük a nevetést, már következett is 
a másik vicces mondat, vagy szókapcsolat.

Összesen két mesét mondott el nekünk az 
egyórás előadás alatt, és körülbelül háromszor 
énekelt is. A dalok mellé természetesen mindig 
hozzáfűzött egy kis vicces történetet. Nagyon 
tetszett, ahogy a hangsúlyával, hangerejével 
is játszott a mesék közben, de sajnos egy-két 
kisgyerek megijedt, amikor kiabálni kezdett, 
és elkezdtek sírni. Ilyenkor mindig hozzáfűzte: 

„Bocsánat, de ilyen a 
mese”. 

Az egész mesét 
nem szeretném elme-
sélni, mert egyfelől le-
lőném a poént, más-
felől pedig akkor nem 
lenne ember, aki azt a 
hosszú cikket elolvas-
ná. Viszont szeretnék 
megosztani minden-
kivel pár vicces mon-
datot, s talán kedvet 
csinálok a következő 
előadásra.

Nagyon nagy neve-
tésben tört ki a közönség, mikor az előadó a 
következőket mondta: „Jámbor pásztor mel-
lett gyapjat szarik a farkas.”

Egy ének előtt elmesélte nekünk András, 
hogy olyan környezetben éneklik ezt a dalt, 
ahol így beszélnek: „Megyek a högyön, lábujj-
högyön, hogy a kutya meg ne ögyön.”

Egy mese közepén a furulyára terelődött a 
szó, mikor az előadó így definiálta a hangszert: 
„Csupa lik az egész, de ez a haszna.”

Majd amikor a használatára került szó, így 
magyarázta: „Körmeit kottára kapkodta.”

Az első mese a madarak elkergetéséről 
szólt, és a mese végén hangzott el ez a mon-
dat: „Ami tolluk kihullott akkor, a java irodalom 
nem abból lett.”

Nagyon örülök, hogy elmentem az előadás-
ra, de ezzel nem csak én voltam így. Annak el-
lenére, hogy esett az eső, rengetegen voltunk 
ott. Nem véletlenül.

                                          Dávid Szandra

Berecz András
Öcs
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Öcs, Faluház, udvar.
Bures Banda-koncert.
Elég ismeretlennek hangzik. 
Kíváncsian vártam, milyen lesz.

Elég sokan gyűltek össze a Faluház udvarában, 
hogy meghallgassák ezt a koncertet. Voltak 
kicsik és nagyok is, mindenki kíváncsian várta 
a koncert kezdését. Az eső kicsit csöpörgött, 
félő volt, hogy a koncert közben még jobban 
rákezd.

A koncertnek egész 
különleges hangulata volt, 
furcsa volt nekem ez a zenei 
stílus, én most hallottam 
ezt először. Már lejátszott 
a zenekar egy-két számot, 
amikor hirtelen feljött a 
színpadra Márta István, és 
félbeszakította a koncertet. 
Elmondta a mai és a holnapi 
programokat Öcsön, a 
nagy részük a csángókkal 
kapcsolatos. Miután 

befejezte, a koncert tovább folytatódott. Szép 
dalokat énekeltek, és különleges hangszereik 
is voltak.
A koncert után beszélgettem az együttes egyik 
tagjával, Szalme Péterrel:

- Mikor alakult az együttes?   
- Az együttes alakulása nagyon egyszerű, 

volt egy tábor ezelőtt két héttel, és ott 
összejöttünk muzsikálni. Tibor, aki a 
furulyás, és felesége, aki énekelt, ők már 
zenéltek, és ők megkértek minket, hogy 
csatlakozzunk hozzájuk.

-  Hogy sikerült ez 
alatt a kevés idő alatt 
összeszokni?

- Még sehogy nem 
sikerült, eddig csak a 
tábor alatt muzsikáltunk, 
és úgy jöttünk ide. 
Összeszokásnak még 
híre-hamva sincsen, de 
azon vagyunk. Igazából 
ott a környékünkön ilyen zenét nem 
játszik senki. Tolna megyeiek vagyunk, 
és reméljük, hogy előbb-utóbb lesz erre 
valamiféle igény.

- Ön hol ismerkedett meg ezzel a zenei 
stílussal?

- Ezt mindenki csak táncházakban, 
táncháztalálkozón hallja. Akik az 
együttesből hivatásos zenészek, 
azoknak nem esik nehezükre bármit 
muzsikálni, de én csak amatőr módon 
végzem a dolgomat, lelkesedésből, meg 
jókedvből. Amíg van kedvem, addig 
zenélek, és ha már nincs, akkor leteszem 
a hangszert.

- Mióta foglalkozik a zenével?
- Körülbelül négy-öt éve muzsikálgatok 

különböző hangszereken.
- Milyen érzés volt itt fellépni?
- Első alkalommal, mikor Tibor hívott 

minket zenélni, kicsit megijedtem, 
hogy egy kéthetes zenekar mennyire 
lesz itt megfelelő színvonalú, de úgy 
éreztük, annyi csak van bennünk, hogy 
jó hangulatot teremtsünk. Még nem volt 
feszültségmentes, mivel első alkalommal 
játszunk színpadon.

Bures Banda

 Dávid Szandra
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A református 
templom kertje

Az alkotónapokon mindenkit szeretettel vár-
nak, akik szeretnek kézműveskedni. Kicsik, 
nagyok, fiatalok, idősek egyaránt meglátogat-
hatják e helyiséget, emellett Teista gondolko-
dás megismertetése is cél.
 
A helyszín Öcs. Az odajutás egy Csigabusznak 
elnevezett négykerekű járművel történt, pedig 
a busz sem csiga alakú, sem pedig a tempójára 
nem vonatkozik a neve. Egyetlen baj van ezzel a 

járattal, hogy tömve jön, és tömve érkezik minden 
kijelölt, buszmegállóra hasonlító helyre. A faluban 
két templom is megtalálható és ahhoz elég nagy 
tehetség kell, hogy a másik templom kertjébe 
menjünk. A különbség a két hely között az, hogy 
az egyik evangélikus, a másik református. Mivel 
nekünk a református templom volt a cél, ezért az 
evangélikusba mentünk. Végül is, az a lényeg, meg-
találtuk a célként kitűzött helyt és máris serényen 

fotóztunk, ahogy 
bármely progra-
mon egyaránt. Az 
egész  kitalálója 
Bölcsföldi And-
rás, baráti körben 
csak a „Bölcs” 
néven szólítják. 
Az egész társulat 
egy budapesti 
református isko-
lából jött Öcsre, 
hogy kiállítást szervezzenek, arról, hogy a teista 
gondolkodást foglalkozással ismertessék meg 
a látogatókkal. Főleg a gyöngyfűzés tükrözi az 
egész hitvilágot. Mikor beléptem a gyöngyfűzős 
helyiségbe, egyből egy lány a karomra rakott egy 
olyan karkötőt, amin egy fehér gyöngy lógott. 
Mondván, „A gyöngy emlékeztessen mindenkit Is-
ten országára.”  A református alkotó tábor 2 éve ju-
tott eszébe Bölcsnek.  Mikor Öcsön járt, meglátott 
egy kidöntött falat, ami pont a templom tulajdona 
volt. A hely teljesen le volt amortizálódva, ezért 
mindenféleképpen rendbe kellett  hozni. Mond-
hatni, ez egy misszió, melyet eleinte még csak öt 
ember kezdett, majd az évek során gyarapodtak 
és most egy húsz fős társaság van készültségben, 
hátha egy nagyobb vihar újra szétrombolja a he-
lyiséget. Azóta van éjszakai „őrjárat”, amióta egy 
hideg télen nagy vihar csapta szét a már elkészült 
templom kertjét. Visszatérve a gyöngyfűzéshez, 
inkább a lányok kedvelik ezt a munkát, de nekik 
is csak egy karkötő elkészítésére van türelmük. A 
fiúk inkább az üvegfestéssel törődnek. A szülők 
is néha bekapcsolódnak a munkába, bár a szülők 
alatt most az édesanyát értem, mivel az apukák in-
kább csak fotózzák gyermeküket, vagy olvasgat-
ják a kert szélén körbe helyezett írásokat.

Purwánto Enrico Sebastian

Öcs
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Az öcsi református templom félig megtelt. 
Egy-két anyuka a gyerekével és fiatalok al-
kották a nézőközönséget Dizseri Zsuzsanna 
előadásán. 

A hölgy a vallásról beszélt, mégpedig a gye-
rekek nézőpontjából. Több kisfiúval és kis-
lánnyal beszélgetett, a kulcskérdés az volt, 
hogy tudják-e a Miatyánkot, ha igen, akkor 
mondják el. Mindig innen indította a csevelyt 
a gyerekekkel. Szóba került az Úr, hogy mi a 
rossz és a jó, és hogy ki a gonosz. A gyerekek 
különböző etnikumúak voltak, különböző he-
lyeken és módokon éltek. Mindezeket a be-
széléseket egy könyvbe összegyűjtötte, amit 
az előadás végén meg is lehetett venni.

A hölgy ebből olvasott fel egy órán át. Hall-
hattunk egy kínai kisgyerekkel készült beszél-
getést, kinek az apja rossz volt, de nem úgy, 
hogy lopott, hanem olyan zavaros, a kisgye-
rek elmondása szerint. Az apa persze megja-
vult, elkezdett templomba járni, imádkozni 
és jó lett. És már az anya is más. Boldogabb. 
Ezzel fejeződött be az első írás. Emellett el-
mesélte egy cigány kisgyerek sztoriját, aki az 

előző kisfiúhoz hasonlóan ismerte a Miatyán-
kot, el is mondta. 

-  Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te 
országod, legyen meg a te akaratod, amint 
a mennyben, úgy a földön is; mindennapi 
kenyerünket add 
meg nekünk ma és 
bocsásd meg vétke-
inket, miképpen mi 
is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezők-
nek; és ne vígy min-
ket kísértésbe, de 
szabadíts meg a go-
nosztól: mert tied a 
mennyekországa, a 
hatalom és a dicső-
ség mindörökké.

- Mi az a menny?
- Az egy szép hely, ott az egekben, ahol a 

madarak járnak, és ott van az Úr piros ruhá-
ban.

- És szerinted mit jelent az,hogy ,,mindenna-
pi kenyerünket add meg nekünk ma…”?

- Hát, hogy mindennap legyen a boltban 
kenyér.

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tett fel 
Dizseri írónő a gyerekeknek az imákról. 

Pihentető és olykor-olykor vicces volt a fel-
olvasás, érdekes volt hallgatni, hogyan javult 
meg egy ember, egy apa a fia szemszögéből. 
És emellett elgondolkoztató számomra, hogy 
vajon a gyermekek tudják-e, miben hisznek, 
vagy csak játéknak veszik az egészet?

Veress Dóra

Gyermeki imák

��
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Bures Banda 
koncertje
Augusztus 2-án Öcsön volt a Kalocsáról érkező 
Bures Banda koncertje. Az egyik előadóval be-
szélgettem:
- Mikor alakult meg ez a zenekar?
- Ha hiszitek, ha nem, körülbelül egy hete. Ez 

úgy történt, hogy Or-
dason szokott lenni 
morvai jellegű tábor. 
Tánctábor és zenetá-
bor is egyszerre, és 
ezeket az embereket 
elhívtam, őket már 
régóta ismerem. El-
hívtam őket, hogy 
nézzük meg egy 
kicsit ezt a zenét, 
és más embereket 
hívtam Moldvából, 
akiktől meg lehet ezt 
tanulni. És ezek az 
emberek eljöttek ide 

Moldvából, meg a barátaim is. Aztán egy hét 
alatt összeverődtünk annyira, hogy jött ez a 
meghívás és azt gondoltuk, hogy vállaljuk el, 
és zenéljünk egyet.
- Így már együtt fog maradni a csapat?
- Valószínű, hogy több alka-
lommal a zenélésre össze 
fogunk állni, illetve összejö-
vünk. Ennek a magja a fele-
ségem és én, mi együtt zené-
lünk már régóta, moldvaival 
foglalkozunk. A többiek más-
más zenekarokban is játsza-
nak, tehát nem mondhatom 

azt, hogy ez egy külön együttes, a nevünket is 
csak ránk ragasztotta a rendező. Ez is mutatja, 
hogy ez csak egyszeri összejövetel volt. De mi-
vel nagyon jóban vagyunk egymással, szeretjük 
egymást, jókat zenélünk, én azt hiszem, hogy 
ennek lesz folytatása.
- Milyen hangszerekkel játszanak?
- Általában a Moldvában megtalálható hang-
szerekkel, tehát itt a koboz, ami jellemző, a dob 
és a fúvósok közül pedig furulya, kaval. És a ti-
linkót most nem hallhattuk, de a tilinkó is folya-
matban van.
Ami szerintem mindenkinek a legmegdöbben-
tőbb, hogy egy hete alakult meg ez az egész 
együttes. Ezt pedig egyáltalán nem lehetett 
látni-hallani. A körülbelül félórás előadás alatt 

egy hiba sem volt. Nem mint-
ha én értenék hozzá. De az a 
lényeg, hogy látványos hiba 
nem volt. 
És le a kalap előttük, hogy egy 
hét alatt ilyen remek produk-
ciót betanultak!
                                                          

  Szalay Gabriella

Öcs
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Mi Atyánk 
Imakert
Augusztus 2-án Öcsre látogattam el, a Miatyánk 
Imakertbe, a Református templom udvarába.

Ahogy beléptem a Miatyánkkal kifaragott 
fakapun, kis táblák fogadtak kérdésekkel és 
feleletekkel, vagy tizenegy. Itt van például az 
egyik: 120. kérdés: Miért parancsolja Krisztus, 
hogy Istent így szólítsuk meg: „Mi atyánk”? 
Felelet: Azért, hogy mindjárt imádságunk ele-
jén felkeltse bennünk azt a gyermeki félelmet 
és bizodalmat, amely a mi imádkozásunknak 
alapja kell, hogy legyen. Hogy isten a Krisztus 
által atyánkká lett, s amit tőle hittel kérünk, azt 
Ő még sokkal inkább megadja nekünk, mint 

ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk 
földi jóban.

Kicsit beljebb haladva elolvashatjuk a Miatyán-
kot magyarul és németül is. Közben idegen írások 
is ki vannak függesztve.

Azután kicsit lazább téma következett: Szent 
nevek néven kiragasztottak posztereket Britney 
Spearsről, Madonnáról, Hugh Grantről, Eminemről, 
Beckhamről, Einsteinről.

Később egy papír következett, amire mindenki 
ráírhatta, hogy mi a neve, milyen nevet választana 
szívesen, és miért? Szívesen választanék például 
Stella és Dorottya nevet.

Segíts válogatni!- Ez alatt a felirat alatt lehetett 
különböző magokat kiválogatni. Ekkor az udvar 
felében tarthattam.

Idézetek következtek Weöres Sándortól, Revicz-
ky Gyulától és Edith Steintől.

A gyerekeknek egy fedett helyen kézműves 
foglalkozás volt, ami tele volt az érdeklődőkkel. 
Lehetett gyöngyöt fűzni, dartsozni, üveget festeni. 
Lehetett még teát inni, amit adományból lehetett 
fizetni.

Mi az a kísértés vagy ártalom, ami a leginkább a 
lelkedre nehezedik? Ha szeretnéd, írd fel egy lapra 
és tűzd fel a Keresztre! Így átélheted, hogy Jézus 
mindezt már elhordozta. A kereszt teli volt különbö-
ző színű, sárga, zöld, kék színű papírokkal. Már nem 
is fért rá több. Ezzel zárult nekem ez a program. 

                                                            Szalay Gabriella 
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Megrendítő, 
másnak
Augusztus 2-án, szerdán, Pulán adta elő a 
Soltis Színház Weöres Sándortól a majd-
mélycsöndleng című darabot a Faluházban.

Két napja már jártam a Faluházban, akkor a Tót-
ferit néztem meg. Akkor azt hittem, csak nem 
lehet megint akkora tömeg, mint akkor. De 
volt. Megint kinn maradt néhány szerencsétlen 
látogató, akinek volt ugyan jegye, mégis kinn-
rekedt. Én valahogy bejutottam. Már akkor alig 
fértünk be abba a kicsi helyiségbe. A szereplők 
már a színpadon voltak, vagyis nem pontosan 
ott, mert ott is nézők voltak. Szóval a színpad 
középen volt, a két nézősereg között.

Mozdulatlanul álltak hatan egy nagy lepedő 
alatt. Már sajnáltam szegényeket, mert még a 
közönség mindig próbált bejutni. Körülbelül tíz 
percet biztos állhattak. Már akkor úgy voltak, 
amikor bementem, szóval még többet.

Az előadás, megmondom őszintén, nem na-
gyon tetszett. Nem is nagyon értettem, sajnos. 
Szóval, ha most hülyeséget írok le, akkor bocsá-
nat, de tényleg, valahogy nem fogtam fel.

Az elején, ugye letakarva álltak. Bejött egy 
bácsi és énekelve leszedte róluk a lepedőt. Moz-
dulatlanul álltak. Később megmozdult az egyik, 
és kicsit idegesítően nevetett. Aztán már min-
denki megmozdult, merev mozgással. Később 
egy ősi   szertartásszerű jelenet következett. 
Aztán a nők harcoltak a férfiakkal, ahol a nők 
nyertek. És közben valamilyen idegen nyelven, 
legalábbis érthetetlenül beszéltek. Magyarul 
csak a nők szólaltak meg.

A végén megint bejött a bácsi, ugyanúgy 
énekelt, és betakarta a szobor-bábú vagy nem 
is tudom miket. Taps. De nem mozdultak meg, 
ugyanúgy mozdulatanul álltak, semmi meghaj-
lás. 

Az egész előadás olyan komolynak tűnt, meg-
rendítőnek, másnak. Én máshogy voltam ezzel, 
olyan semmilyen érzéssel mentem ki szűk egy 
óra múlva. De mondom, nem értettem, és ezt 
sajnálom.

                                                            Szalay Gabriella

Pula
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Pulán egyre többen vannak. Már szürkület 
van. Az emberek útbaigazítást kérnek:
- A Palya Beáék akkor most a Bárka Kertben 
vagy a Bárka Réten lesznek?

A válasz elhangzott, és mindenki elindult a 
rét felé, ahol este kilenckor már hallhattuk 
a törékeny nő hangját és a mögötte játszó 
urakat. A színpadon már állt a dob, a bőgő és 
a többi hangszer. A helyszín tele volt. A kon-
cert kezdetekor már besötétedett, de a csil-
lagokat még nem lehetett látni. Az emberek 
többsége állt és táncolt, hagyta, hogy a zene 
elvarázsolja elméjüket és finoman mozogtak 
a kellemes muzsikára.

A fáradtabbak, vagy a több alkoholt fogyasz-
tók a fűben ültek. Aludtak, vagy csak az eget 
nézték. Én az utóbbi csoportba tartoztam. 
Lefeküdtem a hideg fűbe, egy kis szellő simo-
gatta az arcom és, az eget néztem. Bambultam 
rá, a fejemben röpködtek a gondolatok. Szá-
momra ezek a dallamok nyugtatóak voltak, és 
elindítottak bennem valamit. Gyönyörű pilla-
natként éltem meg, mikor az énekesnő hang-

ját figyeltem, épp a csillagokról dalolt, én meg 
néztem az eget és szinte egyesültem a szám-
mal. Mellettem volt egy kisebb csoport, akikre 
hasonlóképpen hatott a koncert. Legalábbis 
ahogy érzékeltem. A hátam mögött pihentek 
az emberek és ugyanúgy hatott rájuk a kon-
cert, mint rám, előttem meg ugráltak, forog-
tak, lágy kézmozdulatokat tettek. A mozgások 
összessége és a dalok egy elvarázsolt helyre 
juttattak el, illetve a többi érdeklődőt is. A 
jobbnál jobb dalok sorra követték egymást, és 
én egyre csak elmélyültem a gondolataimba, 
majd álomba is. Álmom hasonló volt, mint a 
jelen, csak a csillagokhoz voltam közel, de a 
zene maradt. Felébredtem, boldogság töltött 
el, hogy ez valóság.

 A koncert végére teljesen kitisztult a gondo-
latvilágom, és fizikai frissesség nélkül ugyan, 
fázva, de egy nagyon jó koncertélménnyel in-
dultam el a pulai rétről.

Veress Dóra

Pulai csodavilág
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A merített papírkészítés rejtelmei
Ha Kapolcson járunk, és Taliándörögd felé 
szándékozunk menni, biztosan észreves-
szük a sarokhoz közeli papíros bódét. Nem 
hiszem, hogy sokan tudják, hogy mi is az a 
merített papír, vagy a magasnyomás, de az 
itt dolgozó Gálosi Lajos segített eligazodni. 
 
Az imént említett úr nem régóta foglalkozik a 
papírmerítéssel. Pár éve még Szűcs Lajos pa-
pírmerítő mester alkotásait árulta, de mára ez 
már munkatársi viszonnyá nőtte ki magát. Mint 
mondta, eredeti foglalkozása nyomdász, és 
észrevette, hogy ezzel a régi technikával sokkal 
jobb minőségű és sokkal gyönyörűbb alkotá-
sokat lehet készíteni. Sajnos ez azzal jár, hogy 
háromszor több időt kell vele tölteni, de megéri 
a látvány miatt. 

A magasnyomás a legrégebbi nyomtatási el-
járás. A nyomatot adó felületek kiemelkednek a 
nyomóforma síkjából, így csak ezek a részek fes-
tékesek, ezért kizárólag ezek hagynak lenyoma-
tot a papíron. Nyomataink kézi berakású 1920-
as gyártmányú Victoria tégelysajtón készülnek. 
Ma már a magasnyomtatás csak egy nagyon 
ritkán alkalmazott nyomtatási technika. 

„A merített papír alapanyagát, a cellulózt egy 
hidropulper segítségével megőröljük, majd 
őrlés közben különböző adalékanyagokat (pl. 

színezékanyagokat) 
keverünk hozzá.

Felhígítjuk a cellu-
lózpépet, a vastagsá-
got figyelembe véve. 
Minden egyes papír-
fajtának - a mérettől 
függően - egy külön 
szitát készítünk, majd 
ennek segítségével a 

merítőkádból kimerjük a pépet. A kimert pé-
pet a szitáról filcekre helyezzük. A filcek között 
kipréseljük. Préselés után óvatosan leszedjük 
a még nedves papírt a filcekről, és csipeszek-
re függesztve szárítjuk. Megfelelő szárítási idő 

után újból préselünk, majd az így elkészült pa-
pírra magasnyomással szöveget nyomtatunk.”

A meseszép alkotásokat megcsodálhatjuk a 
papíros bódéban, ahol találkozhatunk a Székely 
himnusz, vagy akár a Nemzeti dal ekképpen al-
kotott lenyomatával. Rendeléseket is szívesen 
vesznek fel, de nem biztos, hogy még a Művé-
szetek Völgye alatt elkészül.

Balog Dávid

Pula

Veress Dóra
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Családias hangulatban
Bakos Árpád a mai napon a pulai református 
templomban zenélt, délvidéki és morva 
dalokat játszott kobozon és kavalon. A 
Vajdaságból származó középkorú férfi 
elmondta, azért nem játszik vajdaságból 
eredő zenéket, mert nem talált olyat, amely 
igazán megfogta volna őt. A koncert annyira 
jól sikerült, hogy a végén a zenész együtt 
énekelt a lelkes közönséggel.

Az előadás elején az első sorban egy kisgyerek 
sírva fakadt, nagy hangzavart csapott, ezért 
édesanyja kénytelen volt kivinni. Bakos Árpád 
művész úr nem problémázott, kis mosollyal 
az arcán tovább folytatta a zenélést. Az első 
szám egy keleti nóta, pontosabban egy 
török eredetű dal volt. Szép dallamos dalt 
hallhattunk, de ez nem igazán fogta meg a 
közönséget. A művész előadás közben nagyon 
jól tartotta a kapcsolatot a nézőkkel, mindig 
beszélt valamiről. Szó esett a soron következő 
dal eredetéről, az előadó életéről és még sok 
egyéb dologról. Hallhattunk egy szerb dalt, 
ennek címe Gusta mi magla, ezt akkor szokták 
énekelni, amikor a helyiek a menyasszonyt 
öltöztetik.

Árpád rengeteget járt Macedóniában, így 
sikerült is szert tennie egy macedón kavalra. Ez 
a fúvós hangszer nem rendelkezik fúvókával, 
tulajdonképpen egy csőről van szó, amin 10 lyuk 
található. Vékony fából készítik, ezért nagyon 
vigyázni kell rá, de a zenésznek már van műanyagból 
is. A macedón kavallal ellentétben a moldvai 
kavalnak csak 5 lyuka van, ezért a dallamvilága 
sokkal behatároltabb, mint a macedónnak.

A hangulat már annyira családias volt, hogy 
a művész megkérte a nézősereget, énekeljék 
együtt, az utolsó dalt. Nem sokat gondolkozott a 
közönség, a részletek rövid gyakorlása után már 
az egész dalt egyszerre kellett énekelni. Nem 
keltett túl nagy hangzavart a dolog, de harmadik 
próbálkozásra már - ha nem is torka szakadtából 
kiabált mindenki, de – elég bátran énekelt együtt a 
nép, s a végén hatalmas taps közepette búcsúztak 
el Bakos Árpádtól, hogy jövőre újra láthassák itt a 
Művészetek Völgyében.

Körtvélyes Zsolt
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