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Hogyan tegyük 
emlékezetessé a 

színdarabot?
Először is kell hozzá egy bödön, mely tele 
van aludttejjel, aztán egy színész, aki kicsit 
ügyetlen, meg egy első sorban ülő néző, aki 
jelen esetben én voltam. De kezdjük elölről 
a történetet.

Hatalmas tömeg fogadott tegnap a Gástya 
ároknál. Mindenki a Három nővér című szín-
darabot szerette volna megnézni. A baj csak az 
volt, hogy már nem volt több férőhely. Nekem 
is még jóval a kapu előtt mondta két lány, hogy 

már nincsen több hely. Nem sokat tétováztam, 
fogtam magam, és a kapu felé vettem az irányt. 
Egy bácsika már erőszakosan akarta félrelökni 
a tömeget, és zárta be a nagy kapukat. Bent-
ről pedig vödörnyi vizet öntöttek a bemenni 
vágyó emberek lábára. Kedves fogadtatás, mit 
ne mondjak. Ám vékony alkatomnak köszönhe-
tően még beslisszoltam a kapu és az ajtófélfa 
közötti kis résen.

Bent halovány fények és morajlás köszöntött. 
A nézők már a földön ültek. Én is kiszemeltem 
magamnak egy helyet, de onnan elküldtek egy 
reflektor miatt, hiába mutattam fel a Völgyhír-
adós kártyámat. De tényleg, körülbelül semmire 
nem megyünk azzal a kártyával. Sok helyen hiába 
mutatjuk fel, akkor is elküldenek, arra hivatkozva, 
hogy már tele vannak, nincs több hely. Pedig egy 
fotósnak nem is kell hely, na mindegy. Végül egy 
kedves idős hölgy szorított maga mellé helyet, sőt 
még a polifoamját is megosztotta velem. 

Egyszer csak halk dalolászás ütötte meg a 
morajló közönség fülét, szépen lassan el is hall-
gattak. A francia dal közben egy papírt égettek 
szét, melyre a három nővér képe volt vetítve. 
Aztán megjelentek a színészek, és elkezdődött 
a történet.

Kapolcs
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Most nem szeretném leírni, hogy miről szólt, 
csak nagyon röviden, olyan kis kedvcsinálókép-
pen. Egyrészt azért, mert akkor több oldalas 
cikk lenne, és senkit sem kötne le, másrészt pe-
dig, aki meg szeretné nézni, nem veszem el tőle 
az élményt, hogy úgy üljön be a darabra, hogy 
tudja mi fog következni.

Most idézni fogok a programfüzetből, mert 
teljesen jól megfogalmazza a darab lénye-
gét: „ A Három nővér elsősorban az egyszerre 
elmúló és elmúlni mégsem tudó gyerekkor 
drámája.”. A darabban úgy látszik, mintha 
tényleg semmi sem történne, csak múlna az 
idő, és a szereplők marnák egymást és önma-
gukat belülről. Mindenesetre érdekes volt az 
is, hogy a darab végével kezdték az előadást, 
aztán áttértek a legelejére, aztán pedig a leg-
végére. De nem akarom kritizálni a művet, 
az egy dolog, hogy engem nem fogott meg 
annyira, nem az én világom az efféle dráma. 
De a színészi játékra egy szavam sem lehet, az 
egyszerűen kitűnő volt. A darab legnagyobb 
részében sírtak a szereplők. Ezt nem tudom, 
hogyan csinálták, de mindig tudtak egy-két 
könnycseppet ejteni. 

De ami a legjobban megmaradt bennem, az 
az aludttej volt. Az egyik szereplő egy zöld bö-
dönt lóbált maga mellett, melyben aludttej volt 
a fogyókúrája miatt. Én éppen valamit jegyze-
teltem az előadásról, amikor hirtelen nagy 
csörömpölés ütötte meg a fülemet. Pontosan 
előttem a földre esett a bödön, és persze mon-
danom sem kell, hogy széttört. Így az aludttej 
beborította a nadrágom szárát és a cipőmet. 
Zsebkendő elő, és elkezdtem törölgetni a ruhá-
mat, közben mérges arcot vághattam, mivel a 
színdarab közben beszóltak, hogy mosolyogjak 
rájuk. Kissé zavarba hoztak, mikor a színészek 
egymás után mondták, hogy: „Rám mosolyogj!”, 
„Rám mosolyogj!”. Utána kicsit kizökkentem a 
darabból, már nem tudtam újra beépülni a vi-
lágukba. De kárpótlásul kaptam egy ceruzát, 
mely a darab részeként lett kihegyezve, és az 
elutazónak járt volna, meg a végén a meghaj-
lásnál egy kézcsókkal is kárpótolt a színész, aki-
nek a kezéből kicsúszott az aludttejes bödön. 
Ezek után még szép, hogy emlékezetes maradt 
az előadás számomra.

Erdõs ANita
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Forró, Hûvös 
mozi

Már a völgy kezdete óta 
vágytam egy úgymond 
„egész estés mozi” megte-
kintésére. Már az is eszembe 
jutott, hogy célba veszem 
Tapolcát, hogy kielégítsem 

ezen vágyaimat. De szerencsére nem kellett 
ilyen messzire mennem; a völgyben erre a 
problémára is találunk gyógyírt. Nyolc éve 
már, hogy Márta István (a völgy főszerve-
zője) és Gödrös Frigyes (író, rendező) közös 
szervezésében indult a „Moziéjszakák a Paj-
tamozgóban” elnevezésű program, mellyel 
egy meghitt hangulatban zajló, beszélge-
téssel társított filmvetítést tártak az érdek-
lődők elé.

A késő, hideg este ellenére a négy fal között 
nincs elviselhetetlen idő, a nézőtér teljesen meg-
telik. Az előadások általában a szervezők által 
válogatott, az előző évi magyar termés egyes 
darabjait vonultatják föl. Ma a Herceg haladéka 
című filmet tekinthetjük meg, mely műfajával 
– fantasy, dráma – felkelti érdeklődésemet, bár 
nem sok reményt fűzök a produkció sikeréhez. 

A vetítés kezdete előtt érkezem a kapol-
csi kávéházhoz, így hát leülök olvasni, hogy 
lekössem magam az egyelőre kellemes szür-
kületi időben. Mikor egyre többször csípem 
el a „filmvetítés” szót a mellettem elhaladók 
beszélgetéseiből, én is elindulok a hátsó kis 
udvarba, ahol már majdnem foglalt minden 
hely. 

Máris egy ok fogad, amiért megbánom, 
hogy nem tértem be a helyszínre előbb. Mint 
később megtudtam; a műsorújságban meg-
jelölt filmet mindig megelőzi egy kisebb ka-
liberű mozi. Elfoglalom a helyem, de közben 
nem veszem le a szemem a vászonról, ahol a 
Csendes éj című mozgókép kockái peregnek. 

A tíz perces rövidfilm feldobja a hangulatot 
nyugodtságával és a közelben éppen zajló há-
ború iránti közömbösségével, melyek mellett 
további tényezők építik a film abszurditását.

Pár perccel később már izgatottan várja 
mindenki az este lényegét, a mozit, melyre 
kíváncsian eljöttünk. Tímár Péter filmje sem 
marad le az előbbitől az abszurd jelensége-
ket illetően. A főszereplőnő, halála után még 
egyetlen, folyamatosan újrajátszódó percet 
kaphat, hogy életét egy másik, élő emberére 
cserélje. Egyes vészes pillanattól eltekintve 
– például, mikor főhősünk negyedszerre jelen-
ti ki ugyanolyan hangsúlyban, hogy nem ért 
semmit, két perces szüneteket beiktatva – ér-
dekes alkotást láthatunk.

A mozi leforgása után meglehetősen vidám 
hangulatban lépek ki a fagyba, hiszen kelle-
mesen tudtam csalódni. Bár a beszélgetés el-
maradt, mivel a készítők közül senki sem volt 
jelen, azért Gödrös Frigyes és mi is megkap-
tuk, amit akartunk: egy lelkes közönséget. És 
míg ez megvan – no meg a megfelelő anyagi 
támogatás – sok reményt fűzhetünk a prog-
ramsorozat jövőjéhez

   Farkas Levente
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Bomba
Ha érdekes program üti fel a fejét a mű-
vészetek Völgyében, az biztos, hogy 
rengeteg látogatót csal majd maga 
köré. Így történt ez a  „Hang és Humo-
roskola” negyedik előadásán is. Termé-
szetes, hogy egy ötletes és tréfás pro-
dukció, mely magát a humort és annak 
különböző fajtáit elemzi felkelti a nagy-
közönség figyelmét, beleértve az enyé-
met is. 

Mikor a kapolcsi katolikus templom udvará-
ba érek, hosszú idő után ismét előbukkan a 
nap a felhők mögül, hogy felmelegítse a völ-
gyi levegőt és levetesse a meleg ruhát a kö-
zönségről. Pontosan 
érkezem a templom 
ajtajához, ahol több 
ember mellkasukat az 
előttük állók hátához 
verve tolong, guvadt 
szemüket a kápolna 
belső terébe szegez-
ve, ahonnan az előadó 
hangja halkan szivá-
rog kifelé. Az épület-
be áramlani próbáló 
emberek közt nagy 
nehezen „befolytam” 
a benti, félhomályba 
burkolózó beltérbe. 
Így belülről sokkal 
nagyobbnak tetszett 
a templom tere, mint  
kívülről bármikor. Ámulattal néztem körbe; 
nem gondoltam, hogy ekkora nézősereget 
vonz egy efféle program. 

Az emberek közül, a katedrán egyszer-egy-
szer előbukkan egy alacsony, kopaszodó, vi-
sító hangú férfi, aki osztotta a jókedvet. Most 
minden tekintet rá szegeződik. A kezdetben 
zavaró kinti zajok és a nézőtér helyhiányból 
adódó zsongása végül elhal. Eleinte én sem 
tudtam koncentrálni a távoli kis ember lendü-

letes mondataiba, de a zavaró körülmények-
hez hozzászokva én is belekapaszkodtam a 
tréfás szavakba. 

A ötven körüli humorista beszédén könnyen 
érezhető volt, ha egy-egy találékony poén kö-
vetkezett, ilyenkor hangja, mint egy időzített 
bomba utolsó kattanásai lendületbe jöttek, 
majd erős, nevetőgázos robbanás következett. 

A művésznek kellékül szolgál egy vetítővá-
szon, melyen ábrákat és különböző filmvígjá-
tékok és paródiák egyes jeleneteit mutatja be 
hozzásegítve minket azt egyszerűbb megér-
téshez. Az előadás gerincén, a humor fajtáin 
– például feketehumor – korlátolt időnk mi-
att gyorsan futunk végig, de panaszra semmi 
okunk. A „mester” zökkenőmentesen vezényli 
le, hogy az ember egyes fejlődési időszakai-
ban, hogyan érzi, értékeli magát a viccet. A kis 

vásznon Mr. Beantól a Gyalog Galoppig láthat-
tunk részleteket, rengeteg tanulságot levon-
va, de a legfontosabb, hogy kreativitás nélkül 
nincs móka.

A felgyorsított tempó jó hatással volt a pro-
dukcióra, még egy adag löketet adott. Nem 
volt rossz ötlet párosítani a humort az érdek-
feszítéssel. Kifejezetten nem.

   Farkas Levente
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The Brains
Rock, drum and bass, hiphop és dancehall 
egészséges keveréke, lendületesen tálalva.

Ez jellemzi a legjobban a Brainst. A csapat, 
mely öt tagból áll, és mindannyian fiatalok, 
pörgősek és irtózatos hangulatot képesek 
teremteni.  

Elmondásuk alapján, mikor idefelé jöt-
tek, nem is gondolták volna, hogy ek-
kora közönség előtt fognak játszani. 
Hihetetlen meglepetés volt számukra, 
hogy mikor elkezdtek zenélni, rá egy 
pár másodpercre már mindenki táncolt, 
nem volt olyan ember, aki a fenekén tu-
dott volna maradni. A műsor sajnos csak 
egy órás volt, de az idő hihetetlen gyor-
san eltelt. Észre sem vettem, hogy már 
egy órája folyamatosan ugrálok, és igen 
meglepődtem, mikor elkezdett fájni a 
lábam.

Mikor elindultam, azt hittem, hogy egy 
teljesen ismeretlen csapat fog játszani, 
és egy ismerős arcot sem fogok találni 
a közönségben. De hát természetesen 
kellemesen csalódtam, hiszen mindenki 

ott volt. A Magtárból, aki arra járt, mind 
benézett minimum egy pillanatra, még 
az is, akitől távol állnak ezek a stílusok. 
A brains egyszerűen minden ember ze-
nei ízlését kielégíti, főleg itt a Völgyben, 
ahol mindenki bulizni akar. Egyszerűen 
nem akarta senki, hogy lemenjenek a 
színpadról, mert nagyon jó volt a hangu-
lat. Igaz, itt nem sok könnyűzenei kon-
certen voltam, de ez azokat mind verte. 
Komolyan mondom, csak ámultam! Az 
énekes, aki mint kiderült, teljesen ma-
gyar, hihetetlenül tudta utánozni az iga-
zi jamaikai reggie énekeseket. És hát a 
gitárosok… hihetetlen! Egyszerűen min-
dent tudtak a hangszerükről. Táncoltak, 
ittak és cigiztek, úgy, hogy ez a zenéjü-
kön egyszerűen nem hallatszott. 

Szinte olyan volt őket hallgatni, mint 
egy stúdiófelvételt, pedig nem play-
backről szólt. Az élőzene mesterei! Már 
2 éve vannak a pályán, és ez idő alatt tel-
jesen elsajátították a hangulatteremtés 
eszközeit. Ha valakit bővebben érdekel 
a munkásságuk, avagy részt szeretne 
venni az egyik koncertjükön, az tekintse 
meg a www.brains.hu-t.

                                                             Fandohan Mira
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Vigántpetendi indie rock koncert, a legkiseb-
bek legnagyobb örömére.

„A Moog zenekar elnevezés onnan jött, hogy Bar-
celonában voltunk egy bárban, ahol a DJ lemez-
pörgetés közben igazgatta a haját, és úgy gon-
doltuk, fel kell vennünk a szórakozóhely nevét.”

Körülbelül így kezdődött a koncert, ezzel a 
mondattal.

A honlapjukon nem írnak le semmit magyarul, 
csak azt, hogy egy amerikai cég leszerződtette 
őket. 

Mikor a helyszínre értem, a zenészek még kint 
söröztek a fő rajongó táborral, a barátokkal. Ami-

kor már el kellet volna kezdeniük a kötelező prog-
ramjukat, még csak akkor sikerült nekik felállniuk 
az asztaltól. Háromnegyed órás késéssel álltak fel, 
hogy játszani fognak. Az első számot gyorsan ab-
bahagyták, mert nem hallották a hangfalakban 
egymást. Fél perc alatt korrigálták a hibát, és vég-
re komolyan ment a műsor. 

Csak két apró problémájuk volt a koncert alatt. 
Az egyik az, hogy a lábdobjuk folyamatosan csú-

szott előre, és nem sikerült megfékezniük. A má-
sik, hogy senki nem táncolt a közönségből, csak 
ültek és néztek, vagy még azt sem. Pontosabban 
két 3 évesnél nem idősebb kisfiú körözött a szín-
pad előtt, meg ugrált, és a fiatal lányoknak mutat-
ványoztak.

Próbált a banda mindenkit aktivitásra bíztatni, 
de nem sikerült nekik. Ők sem tudtak igazán leen-
gedni, sokáig nem mertek a színpadon mozogni, 
fél óra kellett, mire a basszusgitáros beindult és 
megengedett magának egy fejrázást.

Úgy néztek ki, mint a mostanság oly népszerű 
emósok, akik mindig a fél szemükre lefésült, egye-
nes, fekete hajjal és szűk, néha már női ruhákban 

járnak. A kifejezés az angol emotionally szó rövidí-
tése, ami érzelmest jelent. Általában az emós em-
berek mindig depressziósak és nem elégedettek 
az életükkel.

A hasonló kinézetű punk bandákhoz méltóan 
fejezték be a koncertet. Ledobtak minden gitárt 
a földre. (De csak nagyon óvatosan, mert ez nem 
gazdag zenekar.)  

MOOG

Kiss Máté
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“Trendi vagy vazze, nagyon 
nagyon vazze!!”

A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium drá-
ma tagozatos tanulóinak darabja egy telje-
sen szabad, szókimondó előadás. Piercingek, 
pláza, adidas mánia. Ez mind megtalálható a 
darabban, de inkább részletezem…:

Vigántpetend, Pesti Est színpad, délután 3. A 
huszonkét szentesi lány itt, és ekkor kezdte el 

előadását. Az érdeklődés nagy volt, 
az egész sátor meg-

telt. 
      A lányok telje-
sen hétköznapi, 
laza szerelésben 

léptek színpad-
ra, ami nem 

megszo-

kott egy színházi előadáson.
   A darab címe: Trendi, mely a mai fiatalok 
szánalmas viselkedését parodizálja ki. Mini to-
pok, szoknyák, plázázás, internet függőség. Ez 
ma már mind hozzá tartozik azokhoz a (főleg) 

lányokhoz, akik menők akarnak len-
ni. De tényleg mind kell ahhoz, 

hogy emberszámba vegyenek? 
Hát persze, hogy nem. Nem 

kell óriás méretű, a fél fejedet 
eltakaró szemüveg, nem kell, hogy 

márkás legyen a ruhád, nem kell, hogy 
drogozz, és alkoholizálj. Ezek nélkül is lehetsz 
jófej ember, mert a belső számít igazán. Az 
meg főleg nem jó, ha csak majmolod a töb-

bieket, mert hát ők is azt csinálják, akkor én 
miért ne? Köszönéskor puszi? Kettő? Három? 
Vagy még több? Cigimánia? Csetelés? Igen… 

és a disco: „ Szar a zene…” „Kurvajóó” „Nincse-
nek jó pasik…” „Kurvajóó” Nem érzem jól 

magam…” „Kurvajóó”…

Vigántpetend
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     Ha nem követed a trendet, akkor ki vagy 
kiáltva loosernek. Fantasztikus. Nem, inkább 
szánalmas, de tényleg. 
     A darabban volt egy-egy zenei rész is, ahol 
énekeltek, és táncoltak. Számomra érthetetlen, 
hogy kerültek bele azok a táncok, mert szerin-
tem semmi közük nem volt a témához. Viszont 
az énekek azok ilyen rapszerű dolgok voltak, 
és nagyon jól hangzott a lányok hangja úgy 
együtt.. 
     De a kedvencem az akkor is az volt, amikor 
egyszerre mondták, hogy „Trendi vagy vazze, 
nagyon nagy vagy vazze!!” Ezz…nagyon meg-
maradt bennem…
     A lányok előadásmódja tökéletes volt, bár né-
hol éreztem egy kis túlzást is. Nagyon fáradtak 
lehettek vagy én nem tudom, és ez nem tett jót 
a darabnak… szerintem. És rövid is volt…

          Radó Alexandra
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Márta István a Művészetek Völgyének alapí-
tó főszervezője, aki az Új Színház igazgatója 
is egyben, az igazi arcát mutatta be: a zon-
goristát. Ugyanis ma Dörögdön előadott egy 
zongora-improvizációs koncertet.

Márta István nagyon sokszínű ember. A zene 
iránti érdeklődését már általános iskolás korá-
ban észrevették, hisz zenetagozatos iskolába 
járt. Tanulmányait a Bartók Béla Zeneművésze-
ti Szakközépiskolában folytatta, a zeneszerzői 
szakon. 1975-ben átvette zeneszerző művész-
tanári diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán, majd 1976-ban Witold Loutosławski 
zeneszerzői kurzusát végezte el. Be is járta a 
fél világot, koncerteket szervezett, népzenét is 
gyűjtött Moldvában. Rengeteg megjelent CD 
fűzhető nevéhez.

Zenei műveltsége mellett a színművészet-
ben is otthonos, hiszen az Új Színház igazgatója 
’98-tól. E mellet 1989-ben megalapította a Mű-
vészetek Völgyét, és ezt immáron tizennyolcad-
szor rendezte meg. 

A taliándörögdi Klastrom színpadon hall-
hattuk őt. Este kezdődött a hangverseny teljes 
sötétségben, csak három színes hangulatlámpa 
világított, főfény nem volt. Ez is fokozta a hatást 
és a hangulatot. 

Sajnos, nagyon 
hideg volt az elő-
adás alatt, ám így 
is rengetegen hall-
gatták ezt a csodá-
latos improvizációt, 
ami akár egy előre 
megkomponált mű 
is lehetett volna. 
Hangulatilag főleg 
elborult volt, sötét 
és bánatos. Ám nagyon ritkán feljöttek vidá-
mabb, és dzsesszesebb témák is. Ugyanis a rög-
tönzött darab több tételből állt. Eszméletlenül 
jól játszott azon a kopottas zongorán. Az ember 
nem is gondolná, hogy egy ilyen hangszert így 
is meg lehet szólaltatni, csak a megfelelő embert 
kell mögé ültetni.

A improvizatív zenében azt szeretem, hogy ez 
az egyetlen olyan zene, amit a zenész száz száza-
lékos beleéléssel tud játszani.  Ugyanis azt játszik, 
ami közvetlenül a szívből jön. Semmi utólagos 
átalakításra nincs mód. Márta Úr zenéje is szívből 
jött, és olyan melegséggel töltött el, hogy már 
nem is fáztam. A végén már becsukott szemmel 
hallgattam ezt a gyönyörű muzsikát. Meghallot-
tam a zárásra rávezető akkordot, kinyitottam a 
szemem, és kis szünet után elhangzott a befeje-
zése ennek a csodálatos, szívből jövő darabnak. 

A közönségnek is nagyon tetszett, tehát vis-
szatapsoltuk. A művész úr ismét leült a kopott 
zongorához, és elkezdett játszani, tenger-hul-
lámzást utánzó témákat, amik már felbukkan-
tak az első előadásban. Ez kb. egy percig tartott, 
majd gyorsan befejezte a záróakkorddal és előtte 
a rávezetővel. 

Amin csodálkoztam, hogy ilyen hidegben hogy 
bírt játszani, mert ezt kevés zenész ujja bírja.

Hármas élet

Solymosi Márton

Taliándörögd
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A Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumból 
színjátszós tagozatról jött diákok adták 
elő Michael Ende Momo című regényének 
színdarabra adaptált változatát.

Elmentem Taliándörögdre, hogy megnézzem 
a szentesi színjátszósok előadását. Nem 
tudtam, milyen darabot játszanak majd, a 
műsorfüzetbe csak azt írták le, hogy kik és hol. 
De hogy mit, arról nem informáltak. Először 
arra gondoltam, egy saját darabot adnak majd 
elő, mint azt már megszokhattuk a színjátszó 
csoportoktól itt a völgyben. 

Mikor meghallottam, hogy a Momo-t 
adják elő, nagyon megörültem, mert Michael 
Endének ezt a regényét már olvastam. Kedves 
kis regény. Igen, regény, tehát adaptálni kellett. 
Mint azt megtudtam, két tanár tanította be a 
tizenhat és tizenhét éves lányokat és a három 
fiút. A dramatizálást hajtotta végre az egyik 
tanár, míg a másik táncos betétekkel fűszerezte 
a történetet.

Momo egy szegény kislány, aki szülők, 
barátok és otthon nélkül él. Ám egy kis 
városkában befogadják, és szeretettel veszik 
körül. A szürke urak ellepik ezt a várost, és az 
emberek megspórolt idejét rabolják el. Momo 
az egyetlen, aki tehet valamit a szürkék ellen. 

És az Idő Urának segítségével meg is állítja 
őket. A történet röviden ennyi.

Mint minden adaptálás során, most is 
történtek változások. A regényben egy régi 
kolosszeumban alakítanak ki otthont a kislány 
számára. Ám ez színpadi körülmények között 
megvalósíthatatlan. 

A színésztanoncok jól játszottak. Megfelelően 
visszaadták a könyv hangulatát. Nem voltak 
ugyanolyan profik, mint a völgyben megfordult 
képzettebb színész csoportok tagjai, akik talán 
még színésznek is készülnek, ám ez érthető, 
csak egy éve űzik a színészkedést. 

Mivel én olvastam a művet, és tudom, hogy 
régebben játszódik, zavart engem, hogy nem 
voltak beöltözve. Az utcaseprő csupán egy bot 
lóbálásával próbálta nekünk bebizonyítani, 
hogy ő az, ami. Szerintem az utcasöprőnek elég 
fontos szerepe van a darabban, s nem hinném, 
hogy nehéz lett volna akár egy partvist, akár 
egy seprűt kölcsönkérni az előadás erejéig, 
hogy a szereplő hitelesebb legyen. A szürke 
urak legalább felvettek egy-egy szürke zakót, 
ami persze mindenkinek más színárnyalatú 
volt. Kezükben pedig egy-egy szürke kartonból 
készült aktatáskával rabolták az emberek 
megspórolt idejét. De ez megbocsátható 
probléma, hisz ők még amatőrök, nincs módjuk 
mindenre. Nekik egyelőre az a „kötelességük”, 
hogy jól játsszanak, és ezt sikerült teljesíteniük, 
elnyerték a közönség tetszését. 

Nekem is jól esett megnéznem egy általam 
régen olvasott kedves kis történetet ebben 
az érdekes előadásban. Kedvet kaptam, hogy 
még egyszer elolvassam. És mindenkinek 
szívből tudom ajánlani mind a regényt, mind 
a szentesi gimnazisták előadását.

Amatõrök is lehetnek profik

Solymosi Márton
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Dinnyés nevét bizonyára már sokan 
hallották, hiszen elég ismert.
Ma is elég sokan látogattak el műso-
rára Taliándörögdre, a református 
templomba.

Dinnyés József egy előadóművész, aki 
verseket zenésít meg, és azokat énekli el. 
Általában határon túli mai magyar szár-
mazású költők verseit helyezi előtérbe, 
hogy minél többen ismerjék meg ezeket 
a művészeket is.

A mai előadás azonban teljesen másról 
szólt, nagy megdöbbenésemre. Ő is részt 
vesz a Zsidó Kulturális Napok keretein belül za-
jló műsorokban, és így jött, hogy péntek este, a 
sábesz közeledtével egy különleges műsort fog 
előadni.

Ennek lényege két részből tevődött össze. 
Az egyik, hogy az Ószövetség zsoltáraiból 

énekel ő magyarul, a barátja pedig, aki a pesti 
zsinagógában főkántor, héberül énekli el ugy-
anezeket a zsoltárrészleteket.

A második része, az, hogy (ahogyan ő fogal-
mazott) a Magyarországról Izraelbe vissza-
ment magyar zsidó költők verseit terjessze. 

Ezekből szemezgetve 
énekelt el néhányat, me-
lyek tényleg értékes iro-
dalmi alkotások ugyan, 
csak ismeretlenek itthon. 
Ezenkívül az előadás alatt 
előszeretettel dicsérte 
a zsidó kultúrát, és az ő 
életfelfogásukat.

Bevallom őszintén, a 
zenei aláfestés nem mu-
tatott túl sok mindent 
számomra, és a hangja 
sem fogott meg, de ezen 
kívül becsületre méltónak 
tartom, amit csinál.

                  Balogh Katalin

Dinnyés József, és a határon túli magyarok

Taliándörögd
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Valószínű, hogy a legtöbb embernek vagy 
közömbös ez a téma, vagy rögtön a glo-
balizáció, és antiglobalista kifejezés jut 
róla eszébe. Ezen a beszélgetésen azonban 
másról is szó volt.

Az előadást Schiffer András tartotta, aki mel-
lesleg ügyvéd a hétköznapok forgatagában. A 
kiinduló pont ugyan a multi-, vagy más szóval 
transznacionális cégek elterjedése és helyze-
tet volt Magyarországon, de még sok más is 
szóba került.

Például a munkáspártok és munkásmozgal-
mak, vagy egyéb szerveződések állapota. Eze-
ket ugyanis még csírájában elfojtják, szerveződ-
ni sem engedik. De ez miért is lenne furcsa, ha 
már az iskolában arra tanítják az embert, hogy 
a problémádat oldd meg magadnak, ha tudod, 
és ne szervezkedj.

Ezek után került szóba, hogy a multikon kí-
vül a magyar kis-, és közép vállalatok helyzete 
sem a legfényesebb. Ők pont azért írnak ál-
szerződéseket, és nyitnak kiskapukat, mert az 
óriásvállalatok befolyásával és szerepé-
vel szemben nagyon nehéz helyzetük 
van. 

Ők nem tudják kitermelni azt a tőkét, 
és ezért kényszerülnek kisebb adócsalá-
sokra is. A nagy cégek másképp szakíta-
nak, és sokkal többet, a hazai vállalko-
zók kárára. 

Viszont rövid úton eljutottunk a po-
litikához is. Ebben a kérdéskörben arra 
jutottunk, a külföldi nyugati országokkal 
szemben, itthon nincs sem igazi jobb, 
sem igazi baloldal. Nincs rendszerkriti-
kus politikai tömb.

Nem hiába történt a rendszerváltás is az em-
berek feje fölött, zárt ajtók mögött, a politiku-
sok megegyezése alapján. 

Alapvetően nem változott semmi. Ugyan-
azok maradtak hatalmon, csak bizonyos szavak 
eltűntek a törvénykönyvekből. Erre a legjobb 
példa, hogy a mai napig az 1945-ös, kommu-
nista oroszok által alkotott alkotmány szerint 
rendelkezik a rendőrség, csak a kommunista 
és náci szavakat diplomatikusan átfogalmazták 
benne.

A mai napig passzívak, vagy ellensége-
sek minden mozgalom, vagy tüntetés ellen, 
ami más célt szolgál, mint ami a hatalom ér-
dekében áll.

Ha valamit tenni akarunk, nincs más megol-
dás, csak menni előre, és reménykedni a válto-
zásban. Szervezkedni próbálni, és regisztrálni 
mindenhova. A tüntetésekre el kell menni, 
mégha nem is látjuk az értelmét.

Egyszer talán elegen leszünk ahhoz, hogy el-
jöjjön a változás kora.

    Balogh Katalin

Kell-e utálni a multikat?
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Budapest Barokk 
Együttes 

koncertje a 
taliándörögdi 

katolikus 
templomban

A templomba lépve teli sorok és három 
feltűnően fiatal zenész látványa várt. Két 
lány és egy fiú állt a színpadon, kezükben 
fuvolával, hegedűvel és gordonkával. 

A koncert hamar elkezdődött, az első 
szám Handel G-dúr triószonátája volt. A 
zenészek meglepően ügyesek voltak, ah-
hoz képest, hogy még alig van színpadi 
tapasztalatuk. Mint később megtudtam 

mindannyian most végeztek a Liszt Fer-
enc Zeneművészeti Egyetemen, a zenekar 
pedig 2004-ben alakult. 

A következő mű Telemann egy szonátája 
volt, a d-moll szonáta fuvolára és basso 
continoura. Ez nekem kevésbé tetszett, 
mint az előző, de a hangzás persze most is 
fergeteges volt, a művészek most is hibát-
lanul játszottak.

Megint egy Handel szerzemény, a g-moll 
passacaglia következett. A közönség talán 
ezt élvezte a legjobban, hiszen gyönyörű 
volt, főleg a templomi környezetben, ah-
ogy az épp előbújó nap bevilágított a kis 
ablakokon. 

Egy újabb Telemann mű (itt már kiderült 
számomra is, hogy az egész koncert e két 
szerző műveit mutatja be) a d-moll fantázia 
következett. Ezt már egyszer hallottam a 
Völgyben, mégpedig zongorán. Így persze 
sokkal jobban tetszett a hangzás, három 
hangszerrel jobban vissza lehetett adni a 
művet.

Az utolsó darab megint Handel egy 
triszonátája volt, az e-moll. Jó választás 
volt utolsó dalnak, hiszen amellett hogy 
nagyon szép volt, kellemesen pörgős és 
finálénak illő. 

Mivel a számok közben nem tapsoltak, 
most tudtam végre felmérni a közönség 
elégedettségét. Jól látható, vagyis hallható 
volt, hogy nagyon tetszett nekik, három-
négy percig 

abba sem hagyták a tapsot. Mikor lev-
onult a zenekar az emberek lassan kivonul-
tak a kis templomból, ami a nagyszabású 
műsor után újra csendesen és békésen ma-
radt.

	 	 	 magyar	ajna

Taliándörögd



1�

Magtárlap

Dobpergés, az 
Amadinda családi 
hangversenysorozata

Kicsit késve, de megérkeztem a taliándö-
rögdi Művelődési Házba, ahol egy embe-
rekkel teljesen teli terem várt. A színpa-
don két férfi állt, meséltek.                                                               
Az első félmondat amit kivettem, hogy bár 
az ő nevét senki sem ismeri, ez a dallam 
biztos azonnal felismerhető lesz mindenki 
számára. A xilofon mögé állt, és leütött né-
hány hangot. Mindenki mosolyra fakadt, és 
szinte kórusban mondták, hogy A Mazsola.

Igen, de ez nem csak a Mazsola című régi 
mese címzenéje, hanem egy komplett szim-
fónia, melynek szerzője valószínűleg nem 
gondolta volna, hogy egy kedves kis mese 
mindenki által ismert nyitódallama válik 
majd művéből.

A két előadó eljátszotta az egészet, igazán 
szép dalnak tartottam, vidám és kellemes. Mi-
után végeztek bemutatták hangszereiket.

A xilofon egy különböző hosszúságú fa-
rudakból összeállított hangszer. A magyar 
xilofont facimbalomnak nevezik, ennek ská-
labeosztása a közönséges cimbaloméhoz ha-
sonló. A hangot adó rudakat úgy magasítják, 
hogy a végéből levágnak, ha pedig mélyíteni 
akarják mélyedést vájnak a közepébe. 

A másik egy xilofonhoz hasonló, csak épp 
sokkal nagyobb ütős volt, neve marimba.     Ez 
egy délkelet Ázsiából, elsősorban Indonéziá-
ból, Bali szigetről származó hangszer. Két-há-
rom bambusz kelti benne a hangot, melyek 
egy szintén bambusz keretre vannak feszítve. 
Az ütések hangját a nád üregének rezgése 
erősíti fel. Ma már persze fémből is készítik, 
gyönyörű hangja van, főleg duóban a xilo-
fonnal. 

Az egészen kicsiktől kezdve az idősebbe-
kig jelen volt minden korosztály. Érdekes volt, 
hogy a három-négy évesek is végig figyeltek, 
és láthatólag élvezték is, nem csak a zenei 
blokkokat.

Az előadás végén elmondták, hogy hol-
nap lesz a második rész, ahol még több 
ütőst ismerhetünk majd meg. Nagyon vár-
juk! 
	 	
	 	 magyar	ajna
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LAZULJ
A pulai Zöld udvarban vasárnapig tájékoz-
tatást kaphatnak a győri Reflex Környe-
zetvédő Egyesület céljairól Ilyen például 
az atomenergia felhasználás elleni aláírás-
gyűjtés, egy a környezetére sokkal jobban 
odafigyelő társadalom létrehozása.

A Zöld Udvarban részt vehetünk a LAZULJ-
on, azaz a Legyél Aktív Zöld Udvar Látogató 
Játékban. Ez egy környezetvédelmi játék, ki-
deríthetjük, milyen környezetvédők lennénk. 
Egy kérdőívet kell kitölteni, melyen olyan 
kérdések szerepelnek, hogy milyen életet 
élnénk, ha környezetvédőként keresnénk ke-
nyerünket. Megkérdezik milyen otthonunk 

lenne, hogyan járnánk munkába, hova és 
milyen eszközzel mennék nyaralni, milyen 
szempontok alapján vásárolnánk új elekt-
romos készüléket, stb. A szerintünk a helyes 
választ négy lehetőség alapján választhatjuk 
ki, a különböző jelek pontokat érnek, s minél 
több pontunk van, annál kevésbé lennénk jó 
környezetvédők.
A Zöld Udvar aktivistái aláírásokat gyűjtenek 
az atomenergia-felhasználás ellen, Európa 
szerte egymillió aláírást szeretnének össze-
gyűjteni. Ha meglesz a megfelelő mennyi-
ségű ember hozzájárulása, benyújtják petí-
ciójukat az Európai Bizottságnak, az Európai 
Parlamentnek és az EU összes tagállamának, 
hogy állítsák le, és előzzék meg új atomerő-
művek és nukleáris létesítmények építését, 
mielőbb tegyenek lépéseket az atomener-
gia EU-n belüli alkalmazásának  kiváltására, 
s megfelelő mértékben támogassák az ener-
giatakarékossághoz és a megújuló energiák 
felhasználásához kapcsolódó fejlesztéseket. 
Ezt azzal indokolják, hogy az erőművekben 
keletkező radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezése megoldatlan, ezenkívül az atom-
energia drága.
Mindezeken kívül lehetőség nyílik papírtégla 
készítésére, melyet úgy állítanak elő, hogy új-
ságpapírt vízzel vegyítenek, megvárják, amíg 
az megkeményedik, s olyan anyaggá válik, 
amely kiváló hang- és hőszigetelő tulajdon-
sággal rendelkezik.
További érdekes dolognak lehetünk szemta-
núi, ha ellátogatunk a Zöld Udvarba, nem-
csak Pulán, hanem akár Kapolcson, akár Tali-
ándörögdön. 

Körtvélyes Zsolt
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Időutazás
Aki nem tudná a Művészetek Völgye alatt az 
Űrbázist, ismertebb nevén a Szputnyikot ellep-
ték a Krétakörös színészek. Több programot 
is szerveztek a bázisban illetve környékén. 
Film klubot tekinthetünk meg, illetve egy 
színdarabot is a helyszínen,de ez utóbbira 
előre be kell jelentkezni mert csak kétszáz 
főt tudnak fogadni. Hasonlóképpen kell egy 
nappal előre jelezni, ha az Űrbázissétán sz-
eretnénk részt venni. Én szerettem volna, 
így telefonáltam és így ott voltam tegnap 

három órakor az Öcs 
és Taliándörögd között 
elhelyezkedő építmény-
ben. A sétát egy úr ve-
zette aki ott dolgozott. 
Minden úgy kezdődött 
,hogy a bázis előterében 
felvezette,hogy mi is ez 
az egész, mi folyt itt ré-
gen a Szputyikon. Eköz-
ben régi képeket láthat-
tunk egy kivetítőn mikor 
még csak az épület alap-
jait rakták le.  Egy tíz-
perces bevezető szöveg 

után tovább haladtunk. Szobáról, szobára 
mentünk és megtekinthettük,hogy hol és 
a Krétakörös színeszeknek köszönhetően 
,hogy hogyan dolgoztak ott anno. Minden 
helyszínen volt minimum egy ember. Val-
aki a hűtőberendezés használatát, mások a 
gépek ki- és bekapcsolását demonstrálták.  
Olyannyira megpróbálták visszarepíteni az 
érdeklődőket a régi időkbe, hogy az apró rés-
zletekre is nagyon ügyeltek, például az egyik 
dolgozónál egy régi népszabadság is volt. 
Minden egyes színészen megtalálható volt 

a vastagkeretes szemüveg, illetve a barna és 
piros szövetköpeny.
A negyven perces sétán sokat dobott a színészi 
játék, sokszor inkább arra figyelt az ember 
mintsem az utat vezető úrra, ki egyfolytában 
mesélt. A termekben lévő készülékek szovjet és 
japán műszerek voltak.  A séta folyamán meg-
tekinthettük az antennákat közvetlen közelről 
illetve az bázis tetejére is fel lehetett menni, 
ahol gyönyörű kilátás tárult elénk.
Miután innen lejöttünk, és a lenti antennát is 
megtekintettük, a program véget ért.
A sétámat kifelé folytattam. Leültem és vártam 
a kisvonatra ami Dörögd és Öcs között közle-
kedik. Pár percig csodáltam a tájat, a rózsaszín 
közlekedési eszköz megérkezett. Felszálltam rá, 
és otthagytam a Szputnyikot. 

Veress Dóra
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Gobelin kiállítás
Monostorapátiban állandó kiállításként 
tekinthető meg a Gobelin kiállítás, díszes 
párnák, asztalterítők, táskák találhatóak 
a Felső Iskola egyik földszinti termében. A 
kiállításon Benkő Lászlóné műveit tekint-
hetjük meg.

Benkő Lászlóné szabadidejében folytat go-
belinhímzést, először kis darabokat készített 
el, majd csendéletet, tájképeket jelenített 
meg. Először a nagyobb lyukú anyagon dol-
gozott, később megpróbálkozott a tűgobelin 
készítésével.

A gobelin kézimunkák királynőjének tar-

tott tűgobelinek - bár már önmagukban is 
szemet gyönyörködtetőek - ötvösök, bútor-
készítők, ékszerészek és bőrdíszművesek se-
gítségével a magyar hagyományokat egyesí-
tik: brossokat, gombokat, bútorokat, színházi 
táskákat, képkereteket, vagy antik dobozokat 
díszítenek, melyeken a parányi kézimunkák 
szivárványként tündökölnek.

A gobelin lelke az ábra, melyek gyakran 
vallási vagy irodalmi területről (lovagregé-
nyek, szerelmes költészet) érkeztek. A raj-
zokat kezdetben az ablakon átszűrődő nap, 

illetve az üveglap elé helyezett gyertya által 
megvilágított felületen keresztül kopírozták 
a kelmékre, és csak később kezdték a lyu-
kasztásos technikát alkalmazni. Ennek eljárá-
sa az volt, hogy a képet tartalmazó papírkép 
alá helyezték az anyagot, és azon keresztül 
lyuggatták át a kí-
vánt mintát, majd a 
kelmén szénporral 
rajzolták ki az ábrát. 
Később már a tust is 
használták, és köz-
vetlenül az anyagra 
rajzolták a kivarrni 
szánt képet.

Legnépszerűbbé 
a XIX. században, 
az iparosodás korá-
ban vált, akkoriban 
a polgári családok 
hölgyei lelték benne 
elfoglaltságuk lehetőségét. Tömeges gyár-
tásba először Németország kezdett, Berlin-
ben voltak először láthatók az előfestett, 
géppel nyomott minták, kivarrható képek.  
Benkő Lászlóné felhasználása sokrétű, ké-
szültek terítők, képek a falra, dísztál alátétek 
egyéni hímzéssel. Munkái szépek, harmoni-
kusak érdemes megnézni.

Körtvélyes Zsolt

Monostorapáti
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Duma Színház
Este fél kilenc. Monostorapáti felé stoppolok. 
Szerencsém van, a második kocsi megállt és 
pont odatartott ő is. A tíz-tizenöt perces úton 
a szokásos, „stoppos társalgás” zajlott le, azaz, 
hogy honnan jövök, hova megyek, és honnan 
is van nekem média belépőm. Mialatt mindezt 
elmeséltem , már meg is érkeztünk a faluba, én 
kiszálltam, és elkezdtem sietni., ugyanis már 
csak percek kérdése és elkezdődött a Godot 
Dumaszínház a Művelődési házban.

Tévedtem , ugyanis az est főszereplője, Szőke 
András , késett. Nem is keveset,de ez megbo-
csátható, hiszen addig Kovács András kötötte 
le az emberek figyelmét. A fiatalember  friss és 
szórakoztató volt, mesélt rendőr vicceket,vagyis 
azzal kapcsolatos sztorikat, szó volt a hidegről, 
a szőrzetről és még rengeteg dologról. Aztán 
megérkezett Szőke úr is, és helyet cseréltek a 
fiatalabb kollégájával, Kovács András le, Szőke 
András fel.

A közönség nagy tapssal köszöntötte és vár-
ta , hogy legyen min nevetni. Várta,és várta…

Nevetni nem nagyon sikerült, néha egy-egy 
kóbor mosolyt láttam az emberek arcán, de ez 
kevés volt. Meg is mondták a művész úrnak, hi-
szen az a jó ebben a színházban, hogy ha nem 
tetszik meg lehet mondani, a színész tegyen 
úgy, ahogy a közönségnek tetszik és ne úgy 

ahogy neki, hiszen 
az embereket szó-
rakoztatja nem 
magát. Legalábbis 
ez lett volna a fel-
adat. 

Miután az első 
kritikák elhangoz-
tak a színpad felé, 
Szőke András be-
játszatta a track 

1-et és 2-t a kis privát cd-jéről, majd ide-oda 
vonaglott és tátogott miközben ez ment. A kö-
zönség még erre sem tört ki nagy vihorászás-
ban, a közönség még mindig várt. Legalábbis 
aki még nem adta fel és ment el. A türelmem 
nekem is fogyott már, erőltetetnek éreztem az 
egész előadást, ami lehet, hogy az előadó fá-
radsága miatt volt,de istenem, a többi ember is 
fenn maradt, hogy megnézzen egy improvizá-
ciós nevettetést. Az előadásban szünet követ-
kezett, és a színpadra újra Kovács András került. 
A közönség megmozdult, felcsillant a szemük. 
Nem hiába, a férfi pár pillanat alatt felfrissítet-
te a nézőket Engem is szellemileg,de fizikailag 
olyan gyenge voltam, hogy fel-fel kaptam a 
fejem egy-egy rövidebb alvás közben. Erőt vet-
tem magamon, és elindultam haza. A távolból 
hallottam, hogy újra Szőke úré a színpad. A 
közönség csöndben egy-egy felhorkanás, kis 
kacaj de ennyi. 

Újra stoppolok. Megint felvettek. Irány Ka-
polcs, a sátram. 

Veress Dóra
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   KFT

Németi Fanni

“Buta lány vagy Elizabeth, óóó,
De szép a hajad.

A nyakamról majd ledörzsölöm, óóó
A rúzsodat.

A beszéd nem a te asztalod, de a csípőd 
bomba jó,

Elizabeth, én nem tudom ilyenkor mi a jó...” 

Még a korombeliek is ismerik a KFT, azaz 
a Korlátolt Felelősségű Társaság nótáit. 
Ezen nőttünk fel, amikor apáink és anyá-
ink fiatal házas korszakukban még nem 
hagyták abba valódi, felhőtlen életüket, 
és koncertekre jártak, meg persze a Zsi-
guliban is ez bömbölt megállás nélkül.

Az 1974-ben alakult együttest négy iskola-
társ, (Bornai Tibor (beceneve Dráni): Zon-
gora, ének Laár András (beceneve Náti): 
Gitár, ének II. Lengyelfi Miklós: Basszusgi-
tár, bőgő, ének Márton András (beceneve 
Marcipán): Dob, ének) hozta létre. Bornai és 
Laár fejében merült fel a zenekar gondola-
ta, jórészt a beat korszak hatására. Lengyel-
fi, és Márton András később csatlakozott a 
csapathoz.

Amatőr zenekarként indultak, és eleinte 
nem volt pénzük elektronikus hangszerek-
re, de a ’81-es Táncdalfesztiválon, a Bábú 
vagy című szám eljátszása után, az egész 
ország megismerte őket. 

Valami akkor és ott kezdődött. Mára a 
csapat tizenegy nagylemezen van túl. Az 
első óta huszonnégy év telt el, és most dol-
goznak a következő korongon.

Pénteken, Monostorapátiban rendezett 
koncertjük a tőlük megszokott módon tör-
tént. Felcsendültek a régi klasszikusok, az 
Elizabeth, az Afrika, a Balatoni nyár.  A szá-
mok között Laár és Bornai , nem hagyhat-
ták ki a rövid, csattanós verseket sem. 

Kicsik és nagyok, zúzós rockerek, tini lá-
nyok, szülők, mindenki torkaszakadtából 
énekelt, és kétszer is visszatapsolta a le-
gendát.
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Mit is kezdhetünk egy telefonnal? A ha-
gyományos vidéki lányka, mint amilyen 
én is vagyok, gombot nyomogat, telefo-
nál, sms-ezik, számológépként használja, 
és puskázik vele a pad alatt…

 De betört a piacra a fotózzunk, meg videóz-
zunk történet.  Apró kamerák a mobilban, a 
poliszinofonetikus hiper-szuper kacsalábon 
forgó csengőhangokkal együtt. Klipp-klapp 
a csapkodós telefon, aztán jöhet a három 
megapixel, és az ember sehol nincs bizton-
ságban. Akárhol, akármikor, mini paparazzik 
fotózhatják, félmeztelenül, a kertben, fűnyí-
rás közben, a bevásárláskor, az isiben…
Bocsi, ez már az én üldözési mániám…
Rendben, félre a konzervatív szőrszálhaso-
gatást. Itt az új évezred, tehát telefon az kell. 
Meg a modern cucc is kell. Például a menzesz-
naptár, és parfümtanácsadás is beférkőzött a 
telefonok programjai közé. Viszont mi csak 
a nemesen egyszerű kamera üzemmódnál 
maradunk, akármennyire is csalogató téma 
a fenti kettő.

A Nokia a Völgy idejére versenyt hirdetett, 
mégpedig olyan kreatív népek számára, akik 
rendelkeznek kamerás mobillal, és előszere-
tettel készítenek 1-2 perces kisfilmeket. Le-
het csattanósat, arconpörgős bulizóst, anyu 
integet a kanapérólosat, és kiskutyus szalad 
a mezőnöset, egyszóval minden dilettáns el-
mebeteg leadhatja munkáját, ha van pár óra 
szabadideje. Nincs semmi megkötve, csak 
hogy mobillal, és rövidet. 
Érdemes foglalkozni a dologgal, ugyanis a 
fődíj egy Nokia N93 multimédiás készülék, 
mellyel DVD-minőségben rögzítheti filmjeit 
a nyertes. A díjkiosztó Monostorapátiban lesz 
augusztus 5.-én a Művelődési Házban 18: 00-
kor, tehát ez után az időpont után nem érde-
mes nevezni. (Próbálkozni azért szabad…)
A zsűri tagjai várhatóan Kamarás Iván, Jancsó 
Miklós, és Rudolf Péter lesznek, szóval értük is 
érdemes kilátogatni. Mindamellett páratlan 
élményt nyújtanak az alkotások is, úgyhogy 
kerekedjen fel a család apraja-nagyja! 

Németi Fanni

   

   Connecting people
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Pénteken felkerekedtem, hogy megnézzem 
Raffay Béla és Raffay Gergő kiállítását Monos-
torapátiban. A kiállítás a Felső iskolában került 
megszervezésre. Amint beléptem a bejárati 
ajtón, az egyik ott dolgozó néni megkérdez-
te tőlem, vért adok, vagy a kiállításra jöttem? 
Elgondolkodtam egy kicsit, vajon milyen cik-
ket tudnék írni arról, hogy pozitív célok miatt 
megcsapolták a véremet. Aztán rájöttem: ma-
ximum annyit, hogy elájultam. Így hát inkább 
felgyalogoltam a kis iskola kis lépcsőjén, ahol 
egy nyitott ajtón egy hatalmas, függőlegesen 
elhelyezett narancssárga plakáton fekete be-
tűkkel az állt: Raffay. 

Bementem az ajtón, ami 
ugyebár egy osztályterem-
be nyílt (mi mást várhatunk 
egy iskolában).  A terem 
közepén Raffay Béla szob-
rai, maszkjai álltak, amik 
körül Raffay Gergő fotográ-
fiái voltak kiállítva a falon.
A terem kellős közepén állt 
a legnagyobb szobor, mely egy könyvben ülő 
nőt ábrázolt, a könyv gerincén pedig a „lehető-
ségbezárva” szóösszetétel változatai álltak egy-
más alatt, mint például: lehet, ő, s, ég bezárva, 
lehet ős, ég bezárva… A hatalmas szobor körül 
színes maszkok álltak rudak tetején. Egy-két 
maszk erősen emlékeztetett vízköpő fejekre. A 
terem szélén – a tábla mellett – pedig egy barna 
földgolyót ábrázoló mű állt, melyen Magyaror-
szág tűnt csak ki a piros-fehér-zöld színek által, 
egy aranyló női portré, illetve egy hófehér szop-
tató madonna is helyett kapott a teremben.
Raffay Gergő képei egyszerűen csak érdekesek 
voltak. Nem a szépségen, vagy a mondanivalón 
volt a hangsúly. Képein a fénnyel és az anyagok-
kal játszik. A képek magasan lógtak a falon, ami 
nem túl előnyös, de mivel nem volt sok fotó, 
nem fájdult meg a nyakam.   
Összegezve a kiállítás nem egy nagy durranás, 
nem túl sok alkotással, nem túl sok vendéggel. 
Egyedül voltam a teremben kevés „lehetőség-
bezárva”. 

Nagy Rozália

Monostorapáti
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Monostorapátiban álldogáltam a templom előtt, 
nézegettem a térképemet, és azon töprengtem, 
hol lehet a faluház. Merthogy a faluházban akar-
tam volna megnézni Murányi Kristóf „Sad but 
true” elnevezésű grafikakollekcióját, de a térképen 
csak falumúzeumot, illetve művelődési házat lát-
tam. Mivel a faluházban egy állandó néprajzi 
kiállítás van, így gondoltam megkockáztatom a 
sokféle funkciót betöltő művelődési házzal. És 
bejött. Szóval, ha nem voltál még Monostorapáti-
ban, vagy nem találtad meg a faluházat, most 
kérlek, mondj hangosan egy „köszönöm”-öt. 

Mint már arra tettem utalást: a művelődési 
ház egyben nagyon sok programnak ad hely-
et, például a Godot Dumaszínházé, a Godot 
Kávéházé és a Godot Galériáé is, ahol megtalálh-
atod Szurcsik úr műveit, melyekből nincs túl sok, 
ami van, az meg kevéssé észrevehető a sok „Nokia” 
felirat között. A kiállítás és a terem rendezője nem 
végzett túl jó munkát: belépve az ajtón minden 

szembetűnik, csak a képek nem, melyeket üveg 
fedi, és a legtöbb szemmagasságnál sokkal feljebb 
van. Ha szerencséd van, a szemben lévő ablakok-
ból áradó fény úgy megcsillan az üvegen, hogy 
látni nem nagyon tudsz. Azon kívül a környezet 
is hangulatromboló: ezernyi fényképből kirakott 
Nokia felirat, sima, óriási királykék Nokia felirat, No-
kia stand, Nokia plakátok… Ha jobban belegond-
olok, nem is az ablak fénye csillan meg, hanem 
valami furmányosan megvilágított Nokia reklám, 
esetleg önálló fénnyel rendelkező Nokia bolygó.

A képekről keveset tudok mondani. Mindegyik 
embereket ábrázol valamilyen számomra sajnos 
ismeretlen stílusban. Mindenképpen érdekesek, 
főleg a mobilcég kontraszttal. A Nokia nem csak tel-
efonokat és Nokia „személyi” kultusznak alávetett 
kiállítótermeket forgalmaz, hanem ráébreszt: a 
művészet értelmes, érdekes, gyönyörű dolog, 
nem úgy, mint a kijelzőre letölthető pornólogók.   

A Nokia Kiütéssel Győzött
avagy

Szurcsik József Kiállítása

Nagy Rozália
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Pintér mese
Mai egyik programom a pintér mester-
ségről szólt, mely hazánkban  2004-ben 
kihalt céhes múltú szakma volt. A kiállítás 
Monostorapátiban volt az Alsó iskolában, 
így hát útnak indultam a völgy eme távoli 
falucskájába. 

Mikor beléptem a kiállító helyiségbe, rög-
tön fogadott egy néni. Megörültem neki, 
mivel gondoltam, hogy majd ő felvilágosít 
arról, hogy pontosan mivel is foglalkoznak 
a pintérek. De ő kérdésemre csak annyit 
felelt: „Én magam sem tudom, hogy mi az, 
nem vagyok erről felvilágosítva.” Csalódot-

tan jártam körbe a termet, ahol különböző 
faedények, saruk és mézeskalácsok voltak 
kiállítva. Pedig még reménykedtem benne, 
hogy lesznek majd kisebb írások a kiállított 
művek elé rakva, melyek mesélnek egy ki-
csit a szakmáról, de csak a művész neve és 
a tárgy meghatározása volt kiírva.

Kifelé menet az udvaron voltak sátrak, 
melyek elkerülték a figyelmemet, befelé 
haladva. Az egyikben egy bácsika faragott 
két lánnyal, pontosabban véstek és csiszol-
tak. Betértem megkérdezni, hátha ő fel tud 
világosítani arról, hogy mivel is foglalkoz-
nak a pintérek. Belekezdett, miközben hir-
telen betoppant egy ősz szakállas bácsi. 
Hirtelen át is adta a szót neki és folytatta a 
munkáját, Azt meg kell említenem, hogy a 
lány, aki mellette dolgozott egy elég érde-
kes kis perverz kanálkát csiszolgatott. Egy 
férfi nemi szervet ábrázolt a kanál nyele. 

Na de visszatérve a szakállas bácsihoz. 
Feltettem immár harmadszorra azt az egy-
szerű kérdést, melyre mindenkitől választ 
vártam, hogy: „mivel foglalkozik a pintér?”. 
A bácsi végre mesélni kezdett, sok dolgot 
tudtam meg tőle a szakmáról, de talán 
még többet a mértékegységekről. Hogyan 
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jön az a képbe? Igen ez jó kérdés, de majd 
később elmesélem. Röviden csak annyit, 
hogy amit készítenek a pintérek, azokat a 
tárgyakat mérésre is használják. 

Szóval a pintérek ellentétben a kádá-
rokkal, akik az ipar és borászok számára 
készítettek hordókat, keményfából és hajlí-
tott dongával, a pintér puhafából egyenes 
dongájú edényeket készített. A paraszti 
háztartás mindennapos fából készült, don-
gás használati eszközeit állította elő. Most 

jogosan merül fel a kérdés mindenkiben, 
hogy: „Mi az a donga?” A válasz egysze-
rű (bár ezelőtt én sem tudtam): a donga a 
hordó falát képező alkotórészek neve. Te-
hát a pintérek által készített edényekben 
tartották a zsírt, a lisztet és egyéb gabonát, 
a tollat (régen állítólag nagy érték volt). Az 
asszonyok fa dézsában mostak és volt kü-
lön fürdőedény is. Volt szapuló vagy párló 
sajtár, a legfinomabb savanyúságokat fa 

dézsákban készítették.  A tejfeldolgozásnál 
is sok pintér által készített edényt használ-
tak. Vízhordásra is használták vatálé, vödör 
és kulacs formájában. 

De nemcsak tárolásra használták, hanem 
mérésre is, mint már említettem koráb-
ban. A gabonamérőnek külön jelentősége 
volt, hisz az emberek a munkabérüket is 
vékában szabták meg. De ezek a régi mér-
tékegységek mára már elvesztek. A bácsi 
mesélt is egy ezzel kapcsolatos kis történe-
tet: van egy „100 icce bort ide az asztalra” 
nóta, de ma már nem sokan tudják hogy 
a betyár pontosan mennyi bort is rendelt. 
A bácsi elárulta nekem: 71 liternyit, ami 
azért nem kevés mennyiség szerintem, bár 
ő kevésnek tartotta. Lehet, hogyha ennyit 
meginna egyszerre, nem tudna megállni 
két lábon, sőt talán még négyen sem. So-
kat mesélt még a mértékegységek közötti 
összefüggésekről, átváltásokról, de az a sok 
szám nem nagyon maradt meg a fejemben, 
de engem nem is kötött le. 

Órákig tudott volna még mesélni a bácsi, 
de mondtam neki, hogy ne haragudjon, de 
sietnem kell. Aztán persze még visszahívott 
egy-két percre, de utána gyorsan tovaszáll-
tam a helyszínről. 

      Erdõs ANita
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Promise koncert

Az öcsi református templom adott otthont 
a Promise együttes hét órakor kezdődő 
koncertjének. A templom, annyira meg-
telt, hogy egy tűt sem lehetett volna leej-
teni.

A Promise együttes teltházas koncertet adott 
az öcsi Református templomban. A közönség 
izgalmakkal várta a kiváló együttest. Minde-
nek előtt az előadás egy ismertetővel indult, 
ami a templom kertjében dolgozó emberek 
munkájáról szólt.

Az együttest még tizenöt éve alapították a 
Hittudományi Egyetem egyik kollégiumának 
szobájában. A Promise elnevezés véletlenül 
jött, és ez váltotta le a Mentolos fogpiszkáló-
ra hallgató címet. Véleményük szerint a kor-
társ zene, amit játszanak szövegcentrikus és 
akusztikus. Az együttes műfaját nem tudták 
meghatározni, de egy biztos, vallási témájú 

zenét játszanak. A 
zenekarban játsza-
nak rockot és pop 
zenét kedvelő ze-
nészek egyaránt. 
Sőt, egy testvér-
párral is büszkél-
kedhet, név szerint 
Aradi András és 
Aradi György. 

Játékuk teljes 
sikert aratott a kö-
zönségben. Szá-
mok közben a kö-
zönség hatalmas 
tapssal dicsérte őket. Bár, mint mondták, ze-
néjük szövegcentrikus, nem igazán értettem 
az éneket, mert számomra nem ismert témá-
ról zenéltek. A zenei aláfestés viszont izgal-
mas volt. A tagok a hangszereiket mesterien 
használták, és az érzés miközben énekeltek, 
csak erősödött a kísérettel. Az akusztika meg-
tette a hatását, de a basszus szerintem nem 
volt megfelelően beállítva. 

A publikum tagjai között rengeteg fiatalt 
és gyermeket lehetett felfedezni. Ez nem azt 
jelenti, hogy középkorúak nem voltak, hanem 
a fiatalok aránya hozzájuk képest megdöb-
bentő volt. Szerintem jobb lett volna, ha egy 
nagyobb helyen ejtik meg a koncertet, de en-
nek biztos oka volt, hogy ez nem így valósult 
meg. A közelben levő Kőfejtő színpada jóval 
ideálisabb lett volna. 

Az együttes nagy megelégedésére a kon-
cert összességében nagyon jól sikerült. 

Balog Dávid
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A Lakatos Róbert Vonósnégyes koncertje

Balog Dávid

Az öcsi Katolikus templomban rendezték 
meg Lakatos Róbert vonósnégyesének 
előadását. Az előadásnak otthont adó dí-
szes templom zseniális helynek tűnt, vi-
szont a közönség hagyott kívánni valót 
maga után.
 
Számomra érdekesen indult a koncert. A kö-
zönség teljesen rezzenéstelen arccal várta a 
koncertet. A kisebb méretű templomban az 
emberek szellősen helyezkedtek el. A temp-
lom egyszerűen mesés díszítéssel rendelke-
zik, csak sajnos nincs elegendő pénz a felújí-
tására. A szószék erősen be van dőlve a fal 
felé. 2004-ben volt a legutolsó felújítás, ami-
kor is az orgonát, a világítást és a harangokat 
renoválták. 

A négy előadón látható volt a zene szere-
tete, illetve az is, hogy ezt a szeretet kívánják 
átadni a nézők felé. A fogadtatás nem volt 
olyan szerintem, amilyenre vártak. A látoga-
tók inkább az idősebb korosztályhoz tartoz-
tak, de természetesen itt is, megjelentek a fia-
talabbak is. A koncert fele közelében a közön-
ség arculatot váltott, és áhítattal hallgatták a 
műsort. Időközben egy pár megérkezett, aki 

inkább kívülről hallgatta a műsort. Később 
természetesen bejöttek, de az előadás tekin-
télyes részében csak a háttérben maradtak. 

A koncert érdekessége, hogy erre az egy 
fellépésre álltak össze. Valamint az is érdekes, 
hogy csak egyházi témájú műveket játszot-
tak. Olyan híres szerzők alkotási csendültek 
fel, mint Bartók Béla, Johann Sebastian Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart és Händel. 

A zene tényleg nagyon jó volt, de munkám 
végzése közben – itt a fotózásra gondolok 
– egy idelátogató kellemetlen szavakkal kül-
dött el melegebb éghajlatra. Számomra ez 
nagyon meglepő volt, mert rajta kívül senki 
mást nem zavart a fényképezőgép halk kat-
togása. Hirtelen elment a kedvem mindentől, 
hiszen nekem ez a dolgom, és nem szeretem, 
ha kötekednek a munkám végzése közben. 
Ez volt az egyetlen negatívuma a koncertnek. 
Remélem másoknak jól telt. 
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Vigadalom

Fergeteges vigadalom zajlott az öcsi faluház 
udvarában. A fellépő együttes Szászcsávási 
Zenekar. Az erdélyi banda, magyaroknak, ro-
máknak és cigányoknak egyaránt zenélnek, 
talán ettől olyan sikeres ez a zenész társulat.

Az időjárás, ennek a zenekarnak nagyon kedve-
zett. A szervezők, már féltek attól, hogy a nagy 
zivatar elmossa az egész rendezvényt. De a kez-
dés előtt negyed órával pont kisütött a nap. A 
szervező brigád, sürgött forgott, hogy minden 

tökéletes legyen a koncerten. A szászcsávási ze-
nészek repertoárja rendkívül széles. Ha a menyas-
szony és a vőlegény két távoli faluban lakik, akkor 
a menyegzőn mindkét faluból hívnak zenésze-
ket, hogy a násznépet mulattassa. Az Erdélyből 
származó hagyomány, már az egész nyugatot is 
meghódította. Egy biztos, a szászcsávási zenekar 
hat emberből áll. A helyszínen két hegedűs, egy 
brácsás, keleti határon túli országokban kontrab-
rácsának nevezik ezt a hangszert. Ami a zenész 
kezében volt, az egy átalakított hangszer, mert 
csak 3 húrja volt. A mellette álló muzsikás kezé-
ben egy tangóharmonika és persze nem marad-
hat ki egy jó cigány együttesből a nagybőgő. Az 
erdélyi terepülések mindegyikében egyharmad 
arányban oszlik meg a cigány társadalom. Már 

harmadik alkalommal vesznek részt a Völgyben. 
Menedzserük, Szánthó Zoltán tizenöt éve foglal-
kozik a zenekarral. Ő a ’80-as évektől kezdve ku-
tatja a különféle népzenéket. Pávai István fedezte 
fel a kis falut, ahol a szászcsávászi zenészek szü-
lettek. A menedzser elmondása szerint Erdélyben 
már nincs igény erre a zenére. Próbálnak nyugat 
felé terjeszkedni. Az Egyesült Államokban már 
háromszor, Japánban egyszer jártak, és csak úgy 
, mint az európai országokban egyaránt óriási 
sikert aratott a zenekar. Az effajta mulatós zené-
re egyre inkább külföldön van igény.  Az ország 
tele van olyan feliratú plakátokkal, hogy „A cigány 
zene hungarikum, a cigányozás ne legyen az.” A 
cigány zene Magyarországon, az étteremben ját-
szott, mulatós zene és nem összehasonlítandó a 
szászcsávászi zenével. De kimondhatjuk, hogy itt, 
hazánkban, az idősöknek, fiataloknak egyaránt 
tetszik az ilyesfajta muzsika.

Purwánto Enrico Sebastian

Öcs
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Hátrányos helyzetben

Az öcsi faluházban kiállításra kerültek Csi-
ma György által készített fotók, melyek a 
hátrányos helyzetű településekről szólnak. 
A kiállításon megtekinthetők közel hatvan 
település fotói. A fotók megmutatják a láto-
gatóknak, hogy milyen volt egy építmény, 
és a pályázatok által milyenné vált.

Csima György a Veszprém Megyei Önkormány-
zat munkatársa. Évek óta foglalkozik a ténnyel, 
hogy a hátrányos helyzetű falvak nem kapnak 
támogatást. A 2000-től kiírt pályázatok során 
59 kistelepülés igényelte a segítséget alkalman-
ként vagy évről évre visszatérően. A pályázati 

kiírások fókuszában 
az esélyegyenlőség 
megteremtése a hát-
rányos települések 
felzárkóztatásának 
elősegítése és az épí-
tett és természeti kör-
nyezet minőségének 
javítása szerepelt, 
valamint  hozzájárul-
nak az igényes falu-
kép kialakításához. A 
kis pályázatpénzzel  
sajnos nem tudnak 
nagy beruházások-
ba fogni az ott élők, 

ezért többször próbálkoznak ilyesfajta lehető-
ségekkel. Sajnos erre a képkiállításra nincs nagy 
igény. Mikor beléptem a helyiségbe, szomorú-
an láttam, hogy egy teljesen üres terem foga-
dott. Nem érdekelnek senkit ezek a kis falvak, 
pedig Öcs is köztük van. Öcs tablóján szerepel 
egy kép, melyen egy buszmegállót újítanak. A 
műanyag tetőből álló buszmegállót lerombol-
ták és egy gyönyörű kőépületet építettek a he-

lyére. Lehetséges, hogy én voltam rossz időben 
jó helyen, mert az udvarban egy mulatós zené-
szekből álló társulat játszott a jó időben. Való-

színű, hogy ha még zuhog az eső, a nép inkább 
behúzódott volna a Faluházba, mert ugyebár 
megázni senki sem szeret. Nem fogom emiatt 
az időjárást szidni, mert én - őszintén megmon-
dom - örültem annak, hogy a napsugarak szá-
rították a vizes ruhadarabjaimat. Az emberek, 
szerintem jól döntöttek, hogy kint, az udvaron 
töltik szabadidejüket, minthogy egy unalmas 
teremben, ahol nincs senki. Egyszer-egyszer 
betévedt pár ember és gyorsan szemügyre vet-
te a képeket. 

Purwánto Enrico Sebastian
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Három népnek, a magyaroknak, a románok-
nak és a cigányoknak zenélnek egyszerre?
Estig tartó táncház és mulatság?
Nem túl sok ez egyszerre?

Uzsonnaidő, négy óra lehetett, amikor a zenekar 
játszani kezdett az öcsi Faluház udvarában. Sze-
rencsére addigra már elállt az eső, így az emberek 
nem féltek kijönni házukból, egy kis kulturálódás-
ra. Mindenki kemencében sült lángost evett, ami 

errefelé specialitás. Mindenhol 
ilyet lehet kapni. Szóval kelle-
mes volt az idő, és hangulat is 
egy kis muzsikálásra.

A koncert előtt negyed 
órával még elég kevesen vol-
tak, de azután szép lassan el-
kezdtek jönni az emberek. A 
koncert kezdésekor már elég 
sokan voltak, ülőhelyet nem 
nagyon lehetett volna találni. 
Minek az ülőhely? – gondol-
hatná az ember, amikor egy 

táncházról hall. Nekem eddig pozitív élményem 
volt a táncházakkal kapcsolatban, eddig olyano-
kon voltam, ahol nagyon jó volt a hangulat, min-
denki jól szórakozott, kisbabától a nyugdíjasig.

Az együttes egyébként erdélyi, és azt mondják 
róluk, nagyon közkedveltek, mivel három nép-
nek is zenélnek: a magyaroknak, a románoknak, 
és a cigányoknak is. Persze gondolom azért nem 
ugyanazt a zenét játsszák mindig, hiszen az eltérő 
népeknek eltérő szokásaik vannak, akár zenében, 
akár táncban. Hallottam még, hogy ezt a zene-
kart sokszor hívják lagzikba zenélni, meg is értem 
most már, hogy miért. Hagyományosabb, mula-
tós zenét játszanak, ma már különlegesnek szá-
mító hangszerekkel, mint például a kontra vagy 
primkontra.

A táncolásról annyit, hogy ezen az eseményen 
a közönségnek nem sok kedve volt ehhez. Persze 
nem azért, mert nem tetszett nekik, biztos csak 
nem akartak teli gyomorral ugrálni, vagy fáradtak 
voltak. Úgy vettem észre, hogy az embereknek 
tetszett, amit hallanak, hiszen a dalok után min-
dig tapsviharral köszönték meg a zenészeknek, 
hogy játszanak.

                                                    Dávid Szandra

Szászcsávási zenekar
Öcs
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Zuhogó eső Öcsön.
Utcaszínház egy teremben.
Az előadás talán kárpótol majd?

Ezt az előadást a szentesi Horváth Mihály 
Gimnázium tizedikes tanulói csinálták. Pont, 
mielőtt elmentem volna erre az előadásra, a 
kilencedikesek is utcaszínházat tartottak Pu-
lán. Megnéztem hát azt is, hogy legyen össze-
hasonlítási alapom.

A nagy eső miatt az elő-
adás nem a Faluház ud-
varában lett megtartva, 
hanem egy teremben. Jó 
is volt, hiszen így legalább 
meg tudtam száradni. Az 
előtte lévő darab ugyan is a 
szabad ég alatt volt, és kö-
rülbelül háromnegyed óra 
alatt sikerült bőrig ázni.

A darab címe Momo, 
amiről nekem először egy 

zöld kis ufo jutott eszembe. Kiderült, olyan so-
kat nem tévedek, egy olyan lányról volt ugyan-
is szó, akinek mindig mindenre volt ideje, és 
különleges képességekkel rendelkezett.

Az első részben a többi szereplő megismer-
kedett Momo- val, összebarátkoztak, és sok 
dolgot csináltak együtt. Például meséltek egy-
másnak, egy olyan történetet, amiben Momo 
megtalálja élete lovagját, de arra is volt példa, 
hogy a lány segített a többi szereplőnek, min-
denki fordulhatott hozzá a problémáival.

Később jöttek a gonosz, szürke öltönyös 
időrablók, akik aztán észrevétlenül ellopták az 
emberektől az időt, fogmosás, és egyéb hét-
köznapi tevékenységek végzése közben.

Momot is megkörnyékezték, egy egész csa-
pat időrabló próbálta őt is ártalmatlanná ten-
ni, de jött egy lány, aki tornászmutatványokkal 
tűzdelve menekítette ki őt.

Majd megtudhattuk, az időrablás azért 
annyira veszélyes, mert az emberek nem ké-
pesek többé szeretni. Megállították az időt 
Momo- nak, és elmondták neki, tennie kell 
valamit, vagy az emberek örökké így marad-
nak. És akkor mindenki megdermedt. Végül 
is mindenki megmenekült a lánynak köszön-
hetően, és boldogan éltek, amíg meg nem 
haltak.

A táncos részek nagyon tetszettek nekem 
a darabban, feldobták az egésznek a hangu-
latát. Mondjuk az igaz, hogy nem csinálták 
egyszerre a szereplők, de ez biztos csak az iz-
gulás miatt volt. Viszont elég gyerekesnek, és 
nevetségesnek éreztem azt a darabban, hogy 
olyan dolgokon vitatkoztak, mint a bimm 
vagy bamm (óra hangja). Egyszer még vicces 
volt, de hatszor nem kellett volna beletenni, 
mert így már nagyon erőltetettnek tűnt.

Összességében jó volt a darab, de nekem a 
kilencedikesek előadása jobban tetszett. Még 
zuhogó esőben ülve is.

     Dávid Szandra

Utcaszínház
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Lajkó Félix 
és zenekara
Augusztus 4-én, pénteken, az öcsi Kőfejtőben 
hallgathatták meg az érdeklődők Lajkó Félix 
csodálatos hegedűjátékát.

Azzal tisztában voltam, hogy nem egy „no 
name zenekar” fog színpadra lépni, de nem 
gondoltam volna, hogy ilyen sokan lesznek 
kíváncsiak a hegedűvirtuózra.
Mivel jóval a koncert előtt érkeztem, még azt 
is eldönthettem, hogy hova akarok ülni. Ké-
sőbb már azt sem tudtam, hova léphetek az 
embererdőben. Leginkább sehova, ugyanis 
már a színpad előtt is ültek vagy táncoltak az 
emberek.

Aztán elkezdték. Hatalmas tapsviharok és 
mély hallgatások váltották egymást. Valóban 
lenyűgözők voltak és emberközeliek. (A fel-
lépés előtt Lajkó Félix és a piros hegedűtok-
ja a sörpadoknál és a toitoioknál lavírozott. 
Semmi allűr.) És meglepően szűkszavúak. 
Egy felvezetés sem volt a számok előtt, egy 
szót sem szóltak a mikrofonba. Aztán ké-
sőbb a riport során ez nem volt egy előnyös 

tényező. Megpróbáltunk kihúzni belőle né-
hány konkrétumot. Hogy sikerült, vagy sem, 
az nézőpont kérdése. De kiderült, hogy már 
gyerekként került kapcsolatba a zenével. 
Édesanyja, édesapja lemezei és a tévében, 
valamint rádióban hallott, látott zenék keltet-
ték fel az érdeklődését. A zenésztársai még 
egy bőgős és egy brácsás férfi. Előbbit egy, 
utóbbit négy-öt éve ismeri. És leginkább szó-
rakozóhelyeken találkoztak. Amúgy meg Mű-
vészetek Völgyén kívül sokat koncerteznek, 
hisz elmondása szerint ez a munkája. Kapol-
cson voltak már egyszer, tavaly előtt. Hogy 

a közönség hogy fogadja a zenéjüket? 
„Tetszik nekik, mert tapsolnak. Bár ha 
azt nézed, hogy mindent meg szoktak 
tapsolni, akkor mégsem.” Tömör és ve-
lős. Talán ez az imidzse, de ha mégsem, 
akkor lehetne, mert igazán egyedi lenne 
a mai világban.

Megbocsátható, hogy nem a szavak 
embere, mert cserébe maradandó él-
ményt nyújt a zenéjével. Ami talán eb-
ben a műfajban sosem árt. 

 Tamás Anna

Öcs
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Pro Etnos

Augusztus 4-én, pénteken, rögtön Lajkó Félixék 
után a Pro Etnos lépett a kőfejtő világ – és népze-
nei színpadjára, Öcsön. 

Nehéz lehetett Lajkó Félix teltkőfejtős előadása 
után színpadra lépni és ébren tartani rengeteg 
ember érdeklődését. Ilyen körülmények közt 
következett a Pro Etnos.

Valamennyire sikerült nekik nekik. Könnyeb-
ben lehetett már közlekedni, de ez alkalommal 
sokkal többen táncoltak (ami ha zenész lennék 
elég nagy pozitívum és löket lenne számomra) 
és a művészek is nagyobb élvezettel tették a 
dolgukat.

Nem sokat hallottam erről a zenekarról, amit 
olvasni lehetett róluk az a következő volt:

„A tapan, basszus klarinét, gitár, kaval, sza-
xofon, két harmonika, ének felállásban játszó 
makedón együttes egy újabb vérpezsdítő szín-

foltja a világzenei színpadnak.”
Ha végigolvasom a hangszereket – laikus-

ként – kettőt kapásból nem értek, vagyis nem 
tudok beazonosítani. A tapant és a kavalt. Hogy 
mik is ezek? Kavalnak két fajtáját találtam meg, 
mikor utána néztem. A bolgárt és a moldvait. 
Az Erdélyben készült kavalnak nagyon meleg, 
felharmonikusokban gazdag hangja van, mivel 
a bodzával rokon berkenyéből készültek. A ta-
pantról semmit sem lehetett találni. Ahány em-
bert megkérdeztem annyian nem tudtak vála-
szolni a kérdésemre, hogy mi is ez a hangszer. 

De így legalább megmaradt a maga 
misztériumában, és a hangja sem rossz.

Megpróbálkoztam riportkéréssel, de 
sajnos a Pro Etnosnak sietnie kellett. 
(Biztosan feltettem volna azt a kérdést, 
hogy honnan ered a nevük… talán az 
etnóból?) 

A koncert megint olyan volt, mint 
a Völgyben ezelőtt néhány. Nem volt 
rossz, de jó sem. Kevésbé maradandó, 
mint mondjuk Lajkó Félixé, de sokkal 
kedvesebb és jobb hangulatú volt. Egy 
ideig. Mert, aztán nagyon hideg lett és 
szép lassan elkezdtek kiszállingózni az 
emberek a nézőtérről. 

Így tettem aztán én is.

                                                 Tamás Anna
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Nem Mindennapi 
Irodalom Bereményi 
Gézával
(Nem) Mindennapi Irodalom címen beszélgetett 
egymással Bereményi Géza és Reményi József 
Tamás Pulán.

Bereményi Budapesten született 1946. január 
25-én. Bereményi műveiben a „nagy generáció-
ként” emlegetett nemzedék életérzéseit fejezi ki. 
Sokoldalúságát bizonyítja, hogy minden irodal-
mi műfajt kipróbált, kiemelkedők filmjei, színpa-
di művei, valamint dalszövegei is.

A kérdező, Reményi József Tamás az elején 
jó hosszan beszélt, szinte már azt hittem össze-
kevertem a szereplőket-szerepeiket. De ebből 

megtudhattuk, hogy Ő 1979-ban beszélt Bere-
ményivel utoljára, és régóta meg voltak fogal-
mazódva már a fejében a kérdések, amit majd 
feltesz.

Bereményi Géza már megírta saját családre-
gényét, de közben mégis. Ugyanis újra írja, bőví-
ti, 2026-ra szeretné megjelentetni.Annyi kérdés 
mégsem hangzott el…

Van neki már megsárgult, körülbelül kétszáz 
oldalon egy regénye, amit még nem fejezett be, 
és amit még át kell dolgoznia. Az átdolgozása 
évek óta húzódik. Mostanában kezdte el, úgy 
hogy az egyik fejezetet kiemelte belőle, és el-
kezdte átdolgozni. Ez olyan örömet okozott neki, 
hogy szerette volna megosztani a közönséggel. 
A címe a fejezetnek: Petőfi Sándor, ha férfi vagy, 
légy férfi című költeményének elemzése. Első 
gimnazista korától járhattak már lányok és fiúk 
egy osztályba. Iskolás életéről szólt. Tanárokról, 
szerelemről. Új osztályfőnököt kaptak, aki nő 
volt. Magdáról, aki küld egy levelet, és találkozik 
vele, az első csókról. Arról, hogy apja megtiltotta, 
bármit is mondjon idegeneknek a családról.

Én az első sorban ültem, de mégsem. Még 
előttem körülbelül három sor ült a földön. Na-
gyon sokan voltak kíváncsiak erre a beszélgetés-
re. Vagy csak a nagy eső miatt lehetett annyinak 
látni, mivel így bent tartották a Bárkakert helyett 
a Faluházban.

                                                            Szalay Gabriella
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Magtárlap

Utcaszínház 
Pulán
Szakadó esőben ültünk kinn Pulán, a Bárkakert-
ben. A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium ut-
caszínháza volt megtekinthető. 

Az elején bejött a színpadra egy bohóc, aki két 
lányt hívott játszani. Ők meg hívták a barátaikat. 
Mindenki elkezdett kiabálni, hogy most mit- ki-
vel- hogyan- hol játszanak. Aztán felcsendült a 
Játékország című dal. Utána már egy óvodában 
voltunk, ahol az óvó néni leszidott egy kisfiút, 
mert nem énekelt. Jönnek a szokásos beárulá-
sok, hisztizések, füllentések. Az óvó néni torka-
szakadtából üvöltözött velük.
Élőzene volt, sok éneklésekkel, ez mindenkép-
pen emelte az előadás fényét. 
Gedeon bácsi szerepében Alex volt, aki sikerrel 
felszedett magának egy lányt. Később a három 
barátnő beszélgetett, és kiderült, hogy mind-
egyiknek Alex a barátjuk. Ekkor meg is jelenik 
az emlegetett szamár, de a felesége is. Nagy 
veszekedés robbant ki, amit Alex már nem bír, 
és elmegy.

A következő jelenet-
ben két fiú keresett 
magának egy-egy ba-
rátnőt. Ez vicces volt, 
mert a közönségből 
mutogattak ilyenkor rá 
egy-egy lányra. Hogy 
fú, de jó csaj, meg 
ilyenek. Esernyővel a 
kezemben ültem az 
első sorba, szóval kicsit 
kirívó lehettem, rám is 
rám mutattak. Hogy az 
esernyős az, milyen jó! 
Nem tartott sokáig a 
mosolygásom, mert megjelent a háttérben egy 
bombázó. Mindketten rávetették magukat. 
Aztán előkerült még az alkohol és a drog is. Egy 
férfi részegen ment haza, amiért jogosan ki volt 
bukva a felesége. Kiabált vele, így átjött a szom-
széd. Színre lép egy újabb házaspár, ahol a férj 
be van szívva. A részegnek a felesége megkérte 
a szomszédot, hogy fürdesse le a férfit. Eközben 
rámászik a szomszéd férjére. Persze rajtakapja 
őket a nő, így újabb balhé kezdődik.
A végén megint jön a bohóc, aki mindent rend-
be hoz.

                                                            Szalay Gabriella
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