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A bioételek világa
A mai napon a Zöld Udvar ter-
mében Wave Borbála tartott 
előadást a bioélelmiszerekről. 
Számomra sok érdekes infor-
mációt hallottam. 

A Zöld Udvar termében rendezték 
meg Wave Borbála bioélelmisze-
rekről és biogazdálkodásról szóló 
előadását. Az egészséges táp-
lálkozásra egyaránt felhívta a 
figyelmet, mint a nem környe-
zetszennyező feldolgozásra.
Az érdeklődőket megosztot-
ta az előadás, pedig ren-
getegen meglátogatták. 
Számomra nagy megdöb-
benés volt, hogy ennyire so-
kan érdeklődnek a témákkal 
kapcsolatban. A közönség 
összetétele is változó volt. 
Egyaránt megjelentek fiatalok 
és idősek. Lehetséges, hogy a 
témában való összefüggések 
bonyolultsága osztotta a meg a 
nézők érdeklődését. 
Az előadás gyakran kitért az 
ember és a természet egyen-
súlyára, ami szerintem ta-
lálóbb cím lehetett volna, 
mint a bioélelmiszerek és 
biogazdálkodás. A környe-
zet-szennyezés visszaszorí-
tására is kitértek. Szükséges 
lenne kialakítani például 
autómentes zónákat, és fe-
lülvizsgálni a gyárkémények 
szűrőjét is. Fontos téma volt 
az is, hogy az emberek im-

munrendszere a magas szennyezés 
miatt nagyon legyengült az elmúlt 
pár évben. Ebben sajnos nagy sze-
repet játszott a dohányzó emberek 
számának növekedése. A passzív 

dohányzásnak köszönhetően a 
gyerekek is károsultak.

A károsodás oka nemcsak a do-
hányzás. Az ételekben talál-

ható adalékok és színezékek, 
egyszóval adalékanyagok is 
közrejátszanak az egészség-

romlásban. Gondolok itt a 
különböző rosszul hangzó 
nevekre, amelyek lehetnek 
E számmal jelölve, vagy 
csak „egyszerű” és hangza-
tos nevek. Példának okáért 

az E330 (citromsav) és az 
aszpartám. 

 Magyarországon - a Föld 
többi országához hasonlóan 
- született egy törvény, amel-
lyel szabályozzák a bioélelmi-
szernek nevezhető ételeket. 
Ezeket ellátják egy jelzéssel, 
mely a HU öko 1 vagy 2 lehet. 
Természetesen ezek után is 
következik egy szám, ami 
teljesen behatárolja a ter-
méket. 
A közelmúltban is hallhat-
tunk az ilyen termékekkel 
kapcsolatban híradásokat, 

reméljük ezek most már 
csak pozitív hatásokat fog-
nak kiváltani. 

Balog Dávid
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A Pajtamozgó története
Gödrös Frigyessel beszélgettem a Pajtamoz-
gó megvalósításáról. Elmesélte, hogy mi-
ként is indult ez a program, és hogy milyen 
reakciókat váltott ki a közönségből. 

A minap Gödrös Frigyes rendező – aki számos 
rendezői társaság tagja – segített nekem, hogy 
megtudjam, hogyan is jött az ötlet a „Pajtamoz-

gó” megalakításáról. 
Elmondta, hogy maga 

az ötlet az 1998-as Mű-
vészetek Völgye rendez-
vény előtt született meg, 
közte és Márta István a 
fesztivál főszervezője 
között. A helyiség a meg-
nyitáskor még olyannyira 
kezdetleges állapotban 
volt, hogy még egy sza-
már is álldogált kikötve a 
vászon alatt. Úgy gondol-

ták, hogy szükséges lenne egy olyan hely, ahol 
a magyar filmkultúra gyümölcseit vetítenék. 
Szándékuk volt, hogy a legtöbb filmhez meg-
hívják a rendezőt, vagy egy másik alkotótársát 
abból az okból kifolyólag, hogy közelebb hoz-
zák a filmeket a közönséghez. Ez szerencsére 
olyannyira nagy sikert aratott, hogy rengete-
gen járnak vissza azóta is a fesztivál ideje alatt. 
Mindezt onnan tudja, hogy nyolc év alatt sike-
rült már jó pár arcot megjegyeznie.

A kiválasztásról elmesélte, azokat a filmeket 
próbálják itt levetíteni, amelyek különböző fil-
met minősítő rendezvényeken kiválóan szere-
pelnek. Az itt lejátszott filmeknek csak egyetlen 
kritériumnak kell megfelelniük, hogy magyarok 
legyenek. 

Gödrös úr szerint többen is jönnének, ha több 
lenne a hely. Viszont még így is képesek az em-

berek a Pajtamozgón kívülről is mustrálni az al-
kotásokat. Gödrös Frigyes már régóta nem Pajta-

mozgónak nevezi a vetítés helyszínéül szolgáló 
épületet, hanem „Filmes Betlehemnek”. 

A csak szex és más semmi című alkotás hatal-
mas közönségsikert aratott, körülbelül ötszáz-
ezren látták a mozikban, így nem ok nélkül esett 
rá a választás. Innen is látszik, hogy próbálnak 
különböző témájú filmeket idehozni. Ebben az 
évben már vetítettek dokumentumfilmet is.

Problémájuk csak azokkal a filmekkel akad, 
amelyeknek még nem volt bemutatójuk Buda-
pesten, mert sajnos azokat csak minden máso-
dik évben kapják meg azért, hogy levetítsék. 

Balog Dávid
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Játszóház 
Kapolcson
Már a harmadik játszóházba látogattam el a 
Művészetek Völgye alatt. Mégpedig a Kastély 
udvarába. Ezt tűnt a legegyszerűbbnek. Végül 
is azért, mert csak kézműves foglalkozás volt. 
Az egyik ilyen legnépszerűbb játék az volt, 
hogy voltak különböző színű anyagok, amire 
elsőként rárajzoltak. Ezt többnyire a szülők 

végezték. A gye-
rekeknek meg az 
volt utána a dol-
guk-vagy másnak 
már a második 
dolga, hogy erre 
ráfessenek pöttyö-
ket, és az így rá-
festett pöttyökből 
majd kialakult az 
eredetileg ráraj-
zolt minta. Virág, 
kisállat, csillag. 
Festékek is külön-
böző színekben 
álltak rendelkezés-
re. Elkészültével 
sok dologra alkal-
masak lesznek. 
Például, valaki 

kendőnek használja, valaki csak egyszerűen 
dísznek, egy szép kis emlék Kapolcsról.
Más kis figurát vágott ki papírból, holdat, 
csillagot, macskafejet. A kivágott mintát meg 
ráragasztotta egy hurkapálcikára. Lehetett 
még tovább díszíteni, gyöngyökkel. Ez volt 
például a hold szeme.

Lehetett még rajzolni, várat, koronát színez-
ni. 
A gyerekek nagysze-
rűen érezték magukat, 
láthatólag, bár volt, 
aki az alvást válasz-
totta. Én csalódtam 
egy kicsikét, mert azt 
hittem igazi játszóház 
lesz. Ahol lehet példá-
ul valami sportosabb 
dolgot csinálni, nem 
csak ülni az asztal 
előtt. 
Lehetett volna, vala-
milyen nyugodt zenét 
is berakni, mert csak 
a szomszédból szűrődött át a zene. Mert ez 
talán enyhítette volna a nagy kiabálást.     Egy 
kislánnyal kiabált anyukája, mivel az elsőként 
említett körberajzolós-       odapöttyözgetés 
festékkel feladatban, véletlenül a kislány ki-
ment a megrajzolt vonalról, és egyet félre-
pöttyözött. Nem tudom miért kellett annyira 
megszidnia az anyukának…
Kicsit később már büszkén rohangált pár gye-
rek az asztalok előtt a kész műveikkel. Többen 
elmentek, de nem ürült ki a „játszóház”, mert 
forgószínpadszerűen jöttek mások.

                                                           Szalay Gabriella

Kapolcs
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 Szabó Dániel 
trió
Augusztus 5-én, szombaton, a Malompart 
vendéglőben 9 órától láthattuk és halhattuk 
a Jazz színpadon a Szabó Dániel trió nevű 
formációt.

Mikor megérkeztem a Malompart feszti-
válközpont felső színpadjához csak azt lát-
tam, hogy mindenhol emberek üldögélnek. 
Gondoltam csak 
iszogatnak, így 
közelebb men-
tem a beengedő 
kapuhoz, ahol el-
mondták, hogy ők 
a koncertre jöttek, 
csak a zenekarok 
(ezen az estén 
több jazz együttes 
is játszott egymás 
után) külön kéré-
sére a hangolás 
nem nyilvános.
Aztán leültem. 
Egyre többen let-
tek, az idő meg 
csak egyre jobban 
telt. Reméltem, 
hogy legalább érdemes várni, mert a zenéjük 
majd mindent kárpótol.
Mikor meguntam a várakozást beengedtet-
tem magam. Leírhatatlanul misztikus volt a 
hangulat a nézőtéren a fények és a kongás 
miatt. Minden ember körül kirajzolódott egy 
fényhatár és a Voices4 Ensemble próbája csak 
emelte a hangulatot. A három férfi szinte 
túlvilági hangon énekelt. Ahogy beléptem, 
Dés László azonnal köszöntött és egy ideig 

folytatódott ez a „puha” hangulat. A hangolás 
átváltozott valami monoton és kibírhatatlan, 
valamint végeláthatatlan állítgatássá. A be-
engedő biztonsági őrök már megjelentek, 
hogy szóljanak, hogy nem bírnak a közben 
hatalmasra duzzadt embertömeggel. A zené-
szek idegesek lettek…
És ekkor elkezdődött a koncert. Annyira hideg 
volt, hogy képtelenség leírni, kibírni sem le-
hetett. A zene jó volt. Kicsit elgondolkodtató, 
kicsit táncolós. Igazából, ha magába mélyedt 
az ember (mást nem is lehetett ilyen időben), 
akkor kellemes élményekkel távozhatott.

Leginkább saját számokat játszottak, de volt 
egy jazz feldolgozás is. Élvezték, hogy itt le-
hettek, de észrevehetően nehezen tudtak ját-
szani, mert a kezük majdnem lefagyott.
Műv. Völgyes első jazz koncertem óta kifino-
multabb lett az ízlésem a jazz szempontjából. 
Örültem, mikor végre felismertem, mikor is 
improvizál egy-egy zenész.

                                             Tamás Anna
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Mint a mesében…

Az idő kellemesen hűvös, ami frissességgel tölt 
el az előző pár nap hősége után. A búzamezők 
között sétálgatok, a kapolcsi Katolikus Temp-
lomkert felé haladok. Ugyanis mint bárki olvas-
hatta a programfüzetben, itt van a Varázslatos 
Kövek Kertje.

Mikor beléptem a füves rétre, elsőnek meg-
láttam a sátrat. Egy hölgy és egy úr állt mögöt-
te, kérdezgettem őket, hogy mi is ez valójában. 
Rámutattak egy kinagyított fakönyvre ami ott 
állt az udvar közepén, hogy olvassam el a raj-
ta lévő mesét. Tíz perc alatt végig  olvastam a 
történetet,a mi egy asszonyról szólt akihez el-
ment egy jó tündér egy kaviccsal, aminek az 
egyik oldala szürke és koszos volt a másik csil-
logó és fényes. Az asszony hebeget-habogott a 
látványtól, majd a tündér az értékes követ elha-
jította a messziségbe és azt fűzte hozzá, hogy 

ha valaki megta-
lálja ezt a követ és 
vissza hozza a ház-
ba akkor onnantól 
kezdve boldog 
élete lesz és sem-
miben sem szen-
ved majd hiányt. 
Az idő múlt, az as-
szony öregedett, 
időközben lett egy 
fia. A nő minden-
nap szomorkodott, 
míg egyszer a fia 
megkérdezte mi 

baja. Ekkor elmesélte neki a rég történt esetét 
a tündérrel és erre a fia megígérte neki, hogy 
holnap útra kell és megkeresi a követ az anyjá-
nak. Így is lett elindult, majd egy elágazáshoz 
ért ahol négy irányban haladhatott tovább. 
Próba szerencse elindult az elsőn , bekerült egy 

katonaságba ahol ügyetlensége miatt fegyvert 
nem foghatott, de idővel nélkülözhetetlen sze-
repe lett a harcokban. Majd miután megunta 
és eszébe jutott ígérete amit az anyjának tett 
visszaindult az első úton és megpróbálkozott 
a másodikkal,majd a harmadikkal és a negye-
dikkel. Útja során találkozott egy repülni nem 
tudó sárkánnyal, egy emberrel akivel hosszan 
beszélgettet és még egyéb kalandokba kevere-
dett. Mikor a negyedik útról visszaért a kő nél-
kül, összegezte az addig történteket és rájött, 
hogy a kő/gyémánt ő maga. Ezzel hazarohant 
anyjához, elmondta ezt és az asszony ettől 
kezdve még büszkébb lett fiára.

A Katolikus Templomkertben ebbe a me-
sébe kívánnak az érdeklődőknek betekintést 
nyújtani.

Lehet sárkányt eregetni, megismerhetjük 
magunkat pár kő és utasítás segítségével., illet-
ve a Varázslatos Kövek sátornál lelki fröccsöt is 
kaphatunk, egy kis idézettel együtt.

A gyerekek meg festhetnek maguknak színes 
varázs köveket.

A lelki itókámat fogyasztgatva mindezt kör-
bejártam, és megállapítottam, hogy ez tetszik 
az embereknek, nekem is hasonló véleményem 
volt erről az egész mesebeli kertről. 
 
 

Veress Dóra
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Veress Dóra

Segítsünk!

Kapolcs Katolikus Templomának a kertjében jártam.  
Van ott abban az udvarban egy sátor, ami a ,, Magyar 
segítség a Föld körül” nevet viseli. Ezt látogattam 
meg.

Oda érkezésemkor láttam, ahogy egy nő segít egy 
kislánykának kitalálni, hogy az adott országokra jel-
lemző képek, melyik országokban is készültek. Több 
érdeklődő állt ott és kérdezgette az illetékes embe-
reket. Én is hasonlóképpen tettem. Vagyis, hozzám 
segítőkészen odajött az egyik aktív tag, név szerint 
Dudás Róbert Gyula. Őt kérdeztem erről a program-
ról és a sátorról.

- Tudna mesélni nekem,, hogy mi is történik itt 
ennél a sátornál?

- Természetesen. Itt három nem kormányzati 
segélyszervezet fogott össze, hogy megmu-
tathassa az embereknek, hogy nem minden-
ki él olyan jólétben mint mi, és hogy a világon 
nagyon sok embernek szüksége van a segít-
ségre.  Megtalálható itt a BOCS szervezet, aki 
többnyire Indiában szokott segédkezni, illet-
ve itt van a Planet szervezet is és nem utolsó-
sorban mi, A Katolikus Karitász csoport. 

- Ezekbe a szervezetekbe hogyan lehet 
bekerülni?Mik a feltételek?

- Lényegében bárki bekerülhet. Egy bizonyos 
érettség szükséges hozzá, a tizennyolcadik 
kort be kell tölteni, de ettől függetlenül, aki 
kedvet kap hozzá az jelentkezhet.

- Te hogy kerültél ide?
- A neten böngésztem, rátaláltam erre a segí-

tési lehetőségre , nem volt akkor épp semmi 
dolgom sem, így jelentkeztem. Ezután ami-
kor valahol segíteni kellett, kaptam egy mail-t 
és vissza kellett jeleznem, hogy jó-e nekem a 
munka. Ha igen akkor még el kellett mennem 
egy beszélgetésre, hogy ott az adott terüle-
ten, ahol majd dolgozunk, milyen szabályok 
szerint is kell majd a munkánkat végezni. 
De például mindenütt van egy szabály, ha-
jónaplót kell vezetni, azaz mindennap le kell 
írni, hogy mi is zajlott le abban a huszonnégy 

órában, hogy azt a következő alkalommal ott 
vagy hasonló helyen a dolgozók elolvassák és 
ezzel ismereteket szerezzenek a feladatukról.

- Történt veled valami emlékezetes azóta mióta 
itt munkálkodsz?

- Persze, már maga ez a munka, az hogy segít-
hetek emlékezetes. Egyszer mikor Romániá-
ban jártunk, tanítanom kellett a gyerekeknek. 
Azt tudni kell, hogy a gyerekek és az idősek 
gondozása a mi fő feladatunk. Ugyanis a két 
korosztály közé tartozók egész nap dolgoz-
nak, őket kevésbé kell lelkileg támogatni, de 
a gyerekkel foglalkozni kell, játszani kell velük. 
Tehát amikor ott jártunk, tanítanom kellett. 
Azért is bíztak meg ezzel a feladattal, mert 
tanár is vagyok, de matek tanár. Engem meg 
beküldtek a gyerekekhez és kiderült, hogy 
magyar órát kéne tartanom. Ezzel még nem 
is lett volna gond, ha tudtam volna románul. 
Az óra mégis jól zárult, változtattam a meg-
szokott tanítási módszereken, a gyerekek ta-
nítottak engem anyanyelvükre,de nagyon jól 
sült el. 

- Akkor,  ha most valakinek ez itt megtetszik és 
kedvet kap ehhez az ügyhöz, akár itt is jelent-
kezhet?

- Természetesen. Itt feliratkozhat egy lapra, 
leadja a nevét és e-mail címét és ha szükség 
lenne a segítő kezekre, kap egy értesítést. 
Akármelyik szervezethez bejelentkezhet, és 
nem kell megijedni, aki nem katolikus az is 
jöhet hozzánk, mindenki segítségére szükség 
van.

Veress Dóra
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Szokatlan játszóház Vigántpetenden.
Ötletes, mégis természetes játékok.
De hol vannak a látogatók?

Amikor először jártam ebben a játszóházban, 
azt gondoltam, csak véletlenül nincs éppen ott 
senki. Hiszen olyan jó ötlet természetes anya-
gokkal játszani, érdekes is, és különleges is a 
városi gyerekek számára. Megismerkedhetnek 
a növényekkel, és megtudhatják, mire is lehet 
használni őket. 
Most, amikor mentek, szintén nem volt senki. 
Nagyon meglepődtem. Körülbelül öt perc után 

odajöttek hozzám, 
és felajánlották, ke-
resnek nekem valami 
nagyobbaknak szóló 
játékot. Nem pont erre 
gondoltam, és miután 
ezt megosztottam ve-
lük is, jót nevettünk.
A gyerekeket várva be-
szélgettünk egy kicsit:

- Kinek az ötlete volt ez a játszóház?
- Ez a helyi szervezetnek a része, a Független 
Ökológiai Központ egyik játszóháza, az egyik 
program, amit itt lehet csinálni a Zöld Ud-
varban. Mindig valami érdekes, természetes 
anyagok felhasználásával történő alkotómun-
ka folyik, illetve olyan dolgokat hasznosítunk, 
amiket amúgy kidobnánk. Elsősorban gyere-
keknek van ez a program, de bárkit szeretettel 
várunk, aki játszana, vagy jó érzéke van a kre-
atív dolgokhoz. Ez a Zöld Udvarnak az a része, 
ami próbálja becsalogatni az embereket, hogy 
szórakoztató programokat találjanak.
- Milyen lehetőségek várják a gyerekeket?

- Lehet kavicsot festeni, növényekből lehet sző-
ni szép mintákat, van termés- mandala, ahol 
mintákat lehet kirakni különböző magokból 
ragasztós papírra. Lehet gyúrni nemezlabdát, 
illetve mint már mondtam, hulladékokból dísz-
tárgyakat készíteni. 
- Melyik a kedvenc díszed, amit készítettél?
- Legjobban a termésekből összeragasztható 
állatformákat szeretem, itt még nem csináltam, 
de otthon szoktam. Én ma vagyok itt először. 
Önkéntesként dolgozunk a Független Ökológi-
ai Központnak, baráta-
ink, ismerőseink hívtak 
ide minket.
Nem sokkal a beszél-
getés után bejött egy 
család, és az anyuka 
számon kérte az ott 
dolgozóktól, hogy hová 
tűntek a Völgyből a 
gyerekprogramok. Fel-
háborodását fejtette ki, 
amiért kevés az ilyen jel-
legű program, majd pár 
perc múlva kimentek a 
teremből. No comment.

Dávid Szandra

Ezer-jó-fű játszóház

Vigántpetend
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Valami más most a Zöld udvarban, mint 
eddig.
Szokatlanul sokan sürögnek- forognak.
Mi történik itt?

Egy nagy, fehér falú kemence áll a Zöld udvar-
ban, és sok ember nézelődik arrafelé. Valamit 
várnak. Nyilván sütnek is valamit abban a ke-
mencében, ha már ide hozták. 
Egy srác, aki épp a kemencéből szedi ki a kész 
ételt, viccelődik velem:” fotózni lehet, egy kép 
ötszáz forint”. Ránéz a gépemre: „Ez jó lett, ez 

hatszáz.” Nevetünk.
Kóstold meg, nagyon finom. 
Megkóstoltam. Finomnak fi-
nom volt. De tulajdonképpen 
mi is ez? Később megtudtam, 
hogy pompos. Érdekes, elsőre 
pizzának néztem. Biztos csak én 
vagyok a műveletlen…
Beszélgettem egy ott dolgozó-
val, Breuer Lászlóval, akit a töb-
biek csak Suminak hívtak:

- Kinek az ötlete volt ez a sütögetés?
- Ez ilyen Pangea- s hagyomány, az oktatóköz-
pontunknál kezdtünk el kemencét építeni, 
mert kenyeret akartunk magunknak sütni. Be-
letanultunk a kemenceépítésbe, és egy bará-
tunknak, akinek itt Vigántpetenden van az ok-
tatóközpontja, megígértük, hogy csinálunk egy 
kemencét, úgy, hogy a Művészetek völgye láto-
gatóival építjük ezt föl. Ez volt két évvel ezelőtt. 
Múlt nyáron csépeltünk, kenyeret sütöttünk, 
idén pedig a langalló és pompos sütésé a fő 
szerep. Nem árusítjuk ezt, csak szívesen várjuk 
a vendégeket egy falatra.
- Hogy zajlik ez a sütés?
- Reggel korán begyújtjuk a kemencét, és ezzel 
majdnem egy időben csinálunk kovászt, 

Élesztőből és komlófőzetből. Ebbe kenyérlisztet 
keverünk, fehér lisztből és teljes őrlésű lisztből 
fele- fele arányban. Sóval és vízzel összegyúrjuk 
egy kenyértésztává, ebből másfél órás kelesz-
tés után zsömle méretű 
cipókat formázunk. Egy 
péklapát átmérője har-
minc centiméter, ekkora 
langalló vagy pompos sül. 
A langalló az, amikor a 
sima kenyértészta megsül, 
aztán kiemeljük, és marga-
rinnal megkenve, tejföllel megöntözve, sajttal 
adjuk az éhes szájaknak. A pompos az pedig 
feltétekkel együtt sül, a klasszikus pompos az 
tejföllel, szalonnával, enyhén megpirított hagy-
mával és sajttal van megszórva.
- Mi a kedvenc recept, amit itt találtak ki, és nagy 
sikert aratott?
- Egyszer maradt egy kis túrónk, ebből csinál-
tunk kapros- túrós lepényt, de a lekváros lepény 
is népszerű volt. Ezeket mindig házi lekvárral 
készítjük, ami elavult technológiával még gyü-
mölcsből készül, cukorral vagy mézzel ízesítve.
Ma az egyik gyerek megkérte, hagy sütögessen 
ő, és a többi gyerek is kedvet kapott, sorban áll-
va várták, hogy langallót süthessenek.
- Kik dolgoznak itt?
- Önkéntesek dolgoznak itt, a Pangea Egyesü-
let tagjai, régi kiöregedett gyerektáborozóink. 
Ők jöttek most segíteni. Reggel héttől este ötig 
tart a sütés, és ezután még egy kenyeret sütünk, 
tegnap például kilenckor vettük ki a kenyeret.
Akinek van ideje, mindenképp kóstolja meg a 
langallót vagy a pompost, garantáltan nem fog 
csalódni benne. Az ott lévő embereknek na-
gyon ízlett!

Dávid Szandra

Kalásztól a kenyérig
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Didgeridoo? Ez most egy rossz vicc, vagy 
valami gyerekdal szövege?
 Vagy Scooby-Doo unokatesója?

Körülbelül ilyen gondolatok keringtek a fe-
jemben, amikor útnak indultam a Jurta tea-
ház felé. Viszont álmomban sem gondoltam 
volna, hogy egy hangszerrel fogok találkoz-
ni.

Már az utca végén hallatszódott a földön-
túli moraj. Búgás. Mély, és több kürtből elő-
törő zaj, mintha elefántok trombitálnának.

Amikor odaértem, nem tévedtem sokat az 
elefántokkal kapcsolatban.

A teaház melletti füves placcon, az eddigi-
eknél látott, sokkal nagyobb tömeg képe tá-
rult a szemem elé. Ültek. Pokrócokon, töröl-
közőkön, szőnyegeken, kicsi csoportokban. 

És valami volt a szájuknál. Egy nagyon 
nagy valami. Egy elefántormány-szerű, fából 
készült, henger alakú hangszert fújtak, teljes 
tüdőből. Az ügyesebbeknek egész erőteljes 
búgás jött a didgeridoo-jukból. 

Az emberek egy része teljesen amatőr 
szinten volt, és csak betért az utcáról, kipró-
bálni ezt az ausztrál eredetű hangszert.

A fa-kütyühöz egy gitártokhoz hasonlatos 
fekete valami is tartozott, azzal a különb-
séggel, hogy nem volt meg, csak a gitártok 
nyak-része. Azokban hozták őket, különböző 
helyekről.

 A helyes fújási technikát magya-
rázva mászkált körbe, három szervező srác, 
és segítette a frissen érkezetteket.

Minden didgeridoo egyedi, kézzel faragott 
hangszer, különböző égetett, és faragott 
mintákkal. Egy körülbelül 2500-3000 éves 
hangszerről beszélünk, amit az ausztrál ős-
lakók állatok hangjának utánzására használ-
tak. A fa cső akhalából készült, de manapság 
nádból készítik, ami sajnos a hideg hatására 
elreped, és ez torz hanghoz vezethet.

A didgeridoo-t sokan próbálták megvál-
toztatni, lyukakat fúrni rá, de nem sikerült 
olyan hangszert készíteni, amire akármilyen 
zenekari művet is lehetne írni, így a didgeri-
doo nem terjedt el igazán szerte a világon.

Németi Fanni

Didgeridoo

Vigántpetend
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A vigántpetedni Tókert, Pesti Est Színpadán 
valami készül. Ja? Hogy már nem csak ké-
szül? Már megy? Na ne…

Három srác trappol fel a színpadra, az EZ 
Basic együttes. Némi igazítás a hangokon, a 
keverőpultos valamit alkot. Úgy érzi, hogy ez 
a hangzás teljesen oké… Hát. Lehet hogy az 
akusztika oka, vagy nem tudom, de elég suta 
az egész.

A három srác helyezkedik a hangszerek-
nél. Dob, elektromos gitár, és basszus. Mi-
csoda választék…

De még mindig él a remény bennem, 
hogy jó zenét fognak játszani. Csodát nem 
várok, főleg a srácok laza megjelenéséből ki-
indulva. Elég sablonosaknak tűnnek így első 
ránézésre, de ki tudja…

Felcsendül az első nóta. Egysíkú dallamok, 
egyszerű akkordok. Valahogy nincs ebben 
az egészben semmi dallamos. Nem érzem a 
zenét… Angol szöveg, gyatra kiejtéssel. Dal-
lam? Sehol.

Lehet hogy csak a kezdés miatt. Biztos 
csak ezzel melegítenek be, és…és aztán 
majd beindul.

A tömegek valahogy nem tolonganak. Jó, 
járkálnak a pavilon alatt, de csak esznek, be-
szélgetnek, nézelődnek, és isznak. Igencsak  

isznak. Semmi csápolás, vagy közelebb ke-
rülni akarás a színpadhoz.

Csak egy nő van az egész nézőtér közepén. 
Lábai között a táskája, és táncol. Rángatózik 
a rockos hangzásra. Kezében cigi, és nagyon 
átéli a dolgokat. Rázza a haját. Eltelik egy 
szám. Aztán kettő, és öt, és hét. Még min-
dig ott áll, és vonaglik, a kicsit sem motiváló 
hangkavalkádra.

Észreveszem, hogy van még más lelkes 
tag is a nézőtéren. Egy kislány. 4éves körül 
lehet. Homokozóvödör van a kezében, és 
abba gyűjti a színpad előtt letaposott, száraz 
fűszálakat. Ebből készül majd a vár. Valószí-
nűleg a zene inspirálta őt.

Fiúk, ha más nem, van egy EZ Basic-ihleté-
sű fűváratok!

Németi Fanni

   Köddé vált közönség 
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A Jurta teaház egy nagyon hangulatos, nagyon 
népszerű, nagyon kicsi hely. Ennél fogva mindig 
tele van. Mikor szombaton odaértem, hogy részt 
vegyek a „Turanga didgeridoo” néven futó prog-
ramon, egy lélek sem volt a jurtában, de körülbe-
lül hetven ember ült, feküdt, illetve vízipipázott 
a füvön. Annyian voltak kíváncsiak az ausztrál 
bennszülöttek által használt hangszer bemuta-
tásának előadására, hogy a jurta túl szűk helynek 
bizonyult. 

Azoknak, akik nem találkoztak még a világ 
egyik legcsodálatosabb, legspirituálisabb hang-
szerével, elmondták az általános, alap informá-
ciókat, többek között azt is, hogy a didgeridoo 
(ejtsd: didzseridu, vagy didzsiridu) eukaliptuszfá-
ból készül. Illetve terem, mivel az eukaliptuszfák 
belsejét termeszek kirágják, így keletkezik az üreg, 
a cső, aminek külsejét később szépen megmun-
kálják (lecsiszolgatják, formázzák, festéssel díszít-
getik), a szájrésznél pedig méhviasszal kenik ki 
a hangszert, ami a játék közben felmelegszik, és 
felveszi az ajkak formáját, aminek segítségével a 
hangszer nem szelel. Az elnevezés egyébként egy 
hangutánzó szó. A hangszert cirkulációs légzés-
sel, és az ajkak rezegtetésével kell megszólaltat-
ni. Nem fújni kell, hanem berregtetni. Az ausztrál 

bennszülöttek kezdetben, mint szóló hangszer 
használták a didgeridoot, de mára már három 
fajta előadásmódban zenélnek vele az emberek: 
vagy szakrális összejöveteleken, vagy modern 
zenével és hangszerekkel együtt, vagy pedig cso-
portosan, több didgeridooval.

Esetünkben a harmadik variáció lépett fel. A 
három srác, aki tartotta a programot, hozott tíz-
tizenöt hangszert, amin először csak ők zenéltek, 
de pár perccel később már többen elvettek egy-
egy didgit a közönség soraiból, és több-kevesebb 
sikerrel játszottak is rajtuk. A „zöld pólós előadó 
srác” egy tápláléklánc álom nevű produkcióval 
szórakoztatta a füvön heverésző arcokat, mely be-
mutatta a szúnyog – béka – kígyó - bagoly egy-
más elől menekülését és egymás utáni hajszáját.  

Nagy Rozália

Vigántpetend
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Az újrahasznosítás egy roppant hasznos, prak-
tikus dolog. Egyre elterjedtebb, ennél fogva 
egyre alternatívabb és egyben kreatívabb dol-
gokkal párosítják össze a „recycling” fogalmát. 
Van, aki tejfölösdobozba ülteti a kaktuszát, van, 
aki sörösdoboz fülekből készít magának nyak-
láncot, és van, aki táskákat készít a „lejárt sza-
vatosságú” műanyag plakátokból, ahogy Szabó 
Ágnes Eszter is tette egy foglalkozás keretében, 
a Plébánia Galériában, pénteken. 
A füvön hatalmas autó és banki hitel plakátok 
feküdtek, melyek – mikorra odaértem – már 
eléggé meg voltak nyirbálva. A folyamat a kö-
vetkező: kivágsz egy akkora darabot, amely 
szerinted elég egy általad elképzelt táskához, 
legyen az hátizsák, oldaltáska vagy akár övtás-
ka. Hogy hogyan kell belevágni a folyamatba? 
Ollóval (Ha-ha). Választhatsz, hogy lyukacsos, 
vagy sima plakátot akarsz táskád anyagául. A 

kivágott darabot odaviszed ahhoz az asztal-
hoz, ahol Eszter varrógépe, és olvasztógépe 
található. Eszter segít neked olvasztani, majd 
lyukasztani, persze nem mindent ő csinál he-
lyetted, de segítőkézsége határtalan. Miután 
kilyukasztgattad a kezdetleges táskádat, a var-

rás következik, amit már nyugodtan rábízhatsz 
Eszterre. És kész is a plakáttáska. A varrógép 
mellet egy fonott kosárban termetes műanyag 
gyümölcsöket találhatsz, melyek spontán ötlet 
szüleményei: dekorációs elemek a táskádra.
Mikor ott jártam, rá akartam venni az egyik 
osztálytársamat, hogy készítsen magának egy 
banki hiteles táskát, de ő inkább elment bort 
kóstolni, merthogy a Plébánia galéria kerthelyi-
ségében olyan is van. Meg Vízálló kiállítás. Meg 
palackokból készült sakkbábúk, akik hol a sakk-
táblán állomásoznak, hol a fal melletti kutya-
házban döglenek, amit nem teljesen értek, de 
hát az ásványvizes üvegek már csak ilyenek… 
Szabó Ágnes Eszter foglalkozása csak egy na-
pig tartott a Völgy alatt, de az igen népszerű-
nek tűnt. Ha esetleg lemaradtál erről az igazán 
hasznos programról, részt vehetsz még a Sziget 
Fesztiválon is, ugyanis ott Eszter és plakátjai 
szintén jelen lesznek, ráadásul gyümölcsleves 
dobozok is feldolgozásra kerülnek majd. 

“ujra.szep”

Nagy Rozália
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A völgyi programok előtt, ha konferál-
ják az előadást, mindig valaki felszólítja 
a nézőket, hogy fogyasszanak nyugod-
tan ételt, italt. Főként fogyasszanak 
alkoholt – „nyissák ki a söröket!” vagy 
„vegyenek egy pohárka bort!”. Ezek a 
felszólítások az emberek mulattatását 
szolgálják – több-kevesebb sikerrel 
-, illetve marketingként szolgálnak a 
szeszes italokat gyártó cégek számára. 
Lényeg, hogy a völgyben nem csak az 
előadások előtt vásárolt italunkat fo-
gyaszthatjuk, találhatunk kifejezetten 
borkóstolás néven futó programokat.

A vigántpetendi Plébánia udvarba érve 
kissé csalódottan lépkedek, mivel csupán 
egy stand fogad melynek túloldalán a két 
kóstoltató; egy őszülő, bár nem túl idős, 
és egy fiatal férfi állnak. Mindketten elfog-
lalják magukat különböző borok vizsgál-
gatásával. A zöld üvegek mind az asztalon 
sorakoznak, mintha méltóságos urak volnának, 
és maguk mutogatásán kívül semmi dolguk 
nem akadna a napsütéses délutánon.
A két szakértő szóba elegyedik, miközben az 
udvarba tévedő emberek egymás után célba 
veszik a talpas pohárkákat rejtegető asztalt. Az 
érettebbnél érettebb borokra áhítozó emberek 
sorra látogatják meg a standot, egyesek érdek-
lődnek, melyik fehér, illetve vörös ital lesz a ne-
kik való, mások gondolkodás nélkül kiválasztják 
a megkívánt fajtát. 
Az istenek italát magukba foglaló üvegek tar-
talma egyre fogy, ezzel szemben az érdeklődés 
egyre csak nő. Pár külföldi is érkezik a helyszín-
re, akik idegen nyelvűségükre fittyet hányva 
kérdezgetnek a szervezőktől. 

Egy két látogató bizonyítja hozzáértését, hos-
szasan elbeszélget az őszes férfival a különböző 
érlelési tényezőkről és az így fejlődő, különbö-
ző színű, szagú, ízű borokról. A központban álló 
asztalon néhány üveg ásványvíz is áll gazdátla-
nul, népszerűségnek nem túlzottan örvendve. 
A hangulat gyorsan változik a folyton mozgás-
ban lévő kóstolók miatt, egyszer eleven beszél-
getés hallatszik, máskor néma iszogatás. Valaki 
egyből felhajtja a pohár tartalmát, más boríz-
lelőhöz híven megforgatja, megszagolgatja, 
majd a hosszú vizsgálódást követően kortyol-
gatja el italát. 
Egészségére mindenkinek!

   Farkas Levente

Ízek

Vigántpetend
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Néprajzi 
Múzeum borai
Augusztus 5-én Vigántpetenden a Néprajzi Mú-
zeum Borkiállításán jártam. Ami összesen egy 
asztalból állt. A riportot Dr. Laposa Józseffel ké-
szítettem. 

- Mit tud elmondani erről a borkiállításról?
- Ez egy szerény borkiállítás, mert már csak 
2005-ös boraink vannak. Mind a négy bazalthe-
gyet képviselik, ahol szőlőt művelünk. Tehát Ba-

dacsonyt, Szent György hegyet, Csobáncot és a 
Somlót. És ezért is Bazaltbor a márkanevünk, és 
ez   szerepel     valamennyi címkén   legnagyobb 
betűvel. Badacsonyból tudunk kóstolni szürke-
barátot, a Bazaltküvébe csobánci rizling van ba-
dacsonyi rizlinggel házasítva, Somlóról van ju-
hfark és olaszrizling, Szent György hegyről van 
egy nemes olasz rizling a palackokba. Érdekes-
ségnek van 2004-ből még egy kései szüretelésű 
november 18-i szürkebarát, amit félédes.
- Hányadik alkalommal vannak itt a Művészetek 
Völgyében?
- Először vagyunk, mert egy baráti kapcsolat 
révén jöttünk a Néprajzi Múzeum kiállítására, 
mert a mi borunk a Néprajzi Múzeum fehérbo-
ra, és ezért úgy gondoltuk, illik itt lennünk. De 

kellemesen érezzük magunkat. Csak sok hely-
re nem akarunk menni, mert nagyon nagy te-
her, és nincs olyan sok borunk. És mi fordított              
marketinggel dolgozunk, azt szeretnénk, hogy 
minket keresnének, nem pedig mi menjünk 
mindenhova. Ennek ellenére megyünk néhány 
helyre az országba, nagyon tudatosan, és kevés 
helyre, visszafogottan.
- Esetleg jövőre eljönnének?
- Nagyon szívesen eljönnénk. Egybeesik sajnos 
mindig a                          
Badacsonyi Borhéttel, és ott a pincészetünknek 
meghatározó szerepe van, tehát így a család 
most egyszerre három helyen árul, még szeren-
cse, hogy van három gyerek, tehát így valahogy 
meg tudjuk osztani.
- A Badacsonyi Borhét milyen?
- Picit komolyabb, ugyanilyen műsorok vannak, 
mint itt. A szakmai színvonal alacsonyabb, vi-
szont maga a kialakítása, mivel az csak borhét, 
kicsit igényesebb. Tehát külön épített faházak, 
hűtővel berendezve, üvegpoharak, a borhoz 
méltó környezet van. A szegényes kiszolgálás 
lehetőségein belül itt még mindig a  egjobb    
megoldás , a műanyagpohár. 
Elég sokan kóstolgatták a borokat, amikor ott 
jártam.

                                                           Szalay Gabriella
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Csalódás
Itt a Magtárban, főhadiszállásunkon lak-
nak a szentesiek is. Míg mi éjjel és hajnal-
ban dolgozunk, addig ők lent buliznak, 
vagy már réges-régen az igazak álmát 
alusszák. És mikor felkel a nap, ők már fent 
vannak, és keményen próbálnak. A völgy 
első öt napjában minden reggel azzal a 
mondattal keltünk, hogy: „Jaj neee! Már 
megint!”. Igen már korán reggel próbáltak, 
mikor mi még aludhattunk volna. Frisses-
ségük a többszörösen is a mi hátrányunk-
ra vált, nem csak az alvást illetően, de mire 
mi a zuhanyzó alá kerültünk, már csak hi-
deg víz volt.

Már kívülről fújtuk az összes dalt, az összes 
szöveget melyre kipattantak a szemeink. Így 
érdekes volt megnézni az előadást, mert ké-
pet nem nagyon láttunk a hangokhoz. Igazá-

ból azt sem tudtuk, hogy melyik dal, melyik 
szöveg, melyik darabhoz tartozik. Mert tud-
tommal három vagy négy előadás készült itt 
a Magtár zöldjén. Így sosem állt össze a kép, 
mivel mindegyikből kaptunk egy kis ízelítőt, 
de keverve. 

Tegnap az elsősök darabját láttam az Akarsz-
e játszani? címűt. Ma pedig a másodikosokéra 
látogattam el, melynek Momo volt a címe. A 
rengeteg gyakorlás és az elsősök játéka után 
sokkal jobbra számítottam, mint amit kaptam. 
Nem szeretném nagyon lehúzni a darabot, mert 

nem vagyok kritikus és nem is értek annyira a 
színművészethez. De szerintem sem maga a 
történet, sem pedig a színészek nem voltak jók. 
A főszerepbe egy olyan lányt raktak be, aki két 
arcmimikát tudott az arcára varázsolni és egyál-
talán nem volt olyan főszereplő megjelenésű.

Egy mesét adtak elő, mely a jóról szólt, aki 
megmenti az embereket. De, hogy is mond-
jam, olyan szerencsétlennek tűnt az egész. Rá-
adásul mivel láttam az elsősökét, ami valóban 
színvonalas műsor volt, így tényleg csalódnom 
kellett az idősebb korosztályban. Ami még fur-
csa volt és nem értem, az az, hogy ott néma-
műsor volt, csak összekötő szövegek voltak, 
amikor bejelentették a következő fejezetet, és 
röviden elmondták, hogy miről fog szólni. Ám 
ma itt a Magtárban megnéztem videón a da-
rabot és itt volt közben a szöveg is. Ez is rejtély 
marad, egészen, amíg meg nem kérdezem.

Erdõs ANita

Vigántpetend
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Óóóóóó 
Ausztrália

A vigántpetendi jurta teaházba vezetett az 
utam ma délután. Filmvetítésre készültek, a 
téma Ausztrália volt. Még úgy komolyabban 
nem érdeklődtem a hely iránt, de a program 
felkeltette az érdeklődésemet, így elláto-
gattam oda. 

Először jártam ott, de kellemes, hangulatos kis 
hely volt. Mikor betoppantam balra egy kis pult 
volt, tele különböző féle teákkal, az emberek 
pedig a földön ültek színes szőnyegeken. Be-
telepedtem én is. Míg vára-
koztam készítettem pár fotót 
a teázókról, kicsit furcsán 
néztek rám, hogy miért fotó-
zok idegeneket teázás és be-
szélgetés közben, de mikor 
megpillantották a völgyhír-
adós kártyámat fény derült 
mindenre.

Megérkezett egy hölgy a 
vetítéshez szükséges felsze-
relésekkel. Aztán egy másik, 
aki össze is szerelte a lapto-
pot és a projektort. Pechemre pont oda ülte le 
ahová a vetítőgépet szánták, így hátrébb köl-
töztem pontosan a gép mögé, onnan is kitűnő 
volt a kilátás. 

Aztán elkezdődött a vetítés. A film elindítá-
sa utána kezelős hölgy kiment a sátorból, már 
csak két előadó srác maradt bent a nézőkkel. 
Azok közül az egyik messze ült a másik pedig 
nem értett a géphez, így én magamra vállaltam 
a kezelő szerepét. 

A film egy átlagos dokumentumfilm volt 
Ausztrália csodálatos világáról. Elmesélte törté-
netét, bemutatta állatvilágát, az ausztrál benn-
szülöttekről is volt szó, meg a növényvilágáról. 

Sok érdekes dolgot megtudtam a kisfilmből. 
De sok dologról már tanultam eddigi életem 
során. Volt benne egy vicces rész is, az min-
denkinek elnyerte tetszését. A kígyókról volt 
szó, hogy a világ első 11 legmérgesebb kígyó-
ja Ausztráliában őshonos. Aztán beraktak egy 
olyan jelenetet, amikor a wc-ből halászták ki a 
kígyóbefogók egy kígyót. Tényleg vicces kép 
volt, hogy csak egy farkinca lóg ki a wc pereme 
alól és izeg-mozog. Aztán egy cuppanás kísérte 
hanggal kihúzták a mérges kígyót. Más olyan 
nagy sztori nem nagyon volt a filmben, csak a 
szokásos elméleti dolgok, gyönyörű képekkel 
fűszerezve. 

A vetítést beszélgetés követte, ahol min-
denki feltehette kérdéseit Ausztráliával és 

élővilágával kapcsolatban. A 
két srác bemutatta az auszt-
ráliai bennszülöttek híres 
hangszerét a didgeridoo-t. 
Hagyományosan a didge-
ridoo a termeszek által tö-
kéletesen kivájt, kibelezett 
eukaliptusz fatörzsből vagy 
ágból készül. Ennek ellenére 
megszólaltatásának módja 
miatt mégis a rézfúvósok 
családjába tartozik. Ürege 
általában kúpszerű, azaz a 

befúvás helyén kisebb keresztmetszetű, mint 
az alsó végén. A befúvó rész peremén viasz-
réteg van, amely játék közben felmelegedve a 
hangszerjátékos szájához idomul, hogy meg-
akadályozza a levegőveszteséget. Felületét 
gyakran festéssel díszítik. Újabban gyakran 
készítik a hangszert „szendvics”-módszerrel, 
vagyis két megfelelően kivájt fadarabból ra-
gasztják össze. Készíthetik még nádból, vagy 
akár műanyagból is. A hangszer hosszúsága 
toldalékokkal hosszabbítható, így mélyebb 
hangot kaphatunk.

Erdõs ANita
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Egy régi megasztár koncertje hatalmas si-
kerrel, és még nagyobb tömeggel.

Este kilenc órakor Taliándörögdön a Klastrom 
színpadon először lép időben színpadra valaki. 

A hatalmas stáb nagyon sokat segít a pon-
tos kezdésben, és abban is, hogy ne lehessen 
elérni az embert. Itt láttam elsőnek azt is, hogy 
egy fellépőt teljesen elkerítsenek a közönség-
től és a rajongóktól. Már nagyon megszoktam 
azt, hogy a koncert előtt minden nehézség 
nélkül oda lehet sétálni az előadóhoz, és be-
szélgetni lehet vele, természetesen, ha van rá 
ideje.

Az énekesnő, Oláh Ibolya nem lépett szín-
padra a hangolás közben, inkább iszogatott, 
cigizett és beszélgetett a barátnőivel (a kor-
don mögött).

A nézőtér már fél órával a koncert előtt tele 
volt emberekkel, és utána is csak egyre töb-
ben lettek. A Hobo Blues Band műsora nem 
vette el teljes mértékben az újdonsült sztártól 
a hallgatóságot. Nagyon sok kisgyerek és tini 
volt jelen.

A műsor közben sajnos a művésznő hangját 
alig lehetett hallani, de a zenekar mögötte na-
gyon jól játszott. A gitáros hatalmas szólókat 
adott és a basszusgitáros sem maradt alul. Az 
énekesnő bohóckodott, rosszul mondta a szö-
veget, és közben cigarettát kért a közönség do-
hányzó tagjaitól. Adtak is neki minden alkalom-
mal, hogy fújja inkább a füstöt, mint énekeljen. 
Valami miatt elsöprő sikere volt annak, amit csi-
nált, pedig igazából nem is csinált semmit. 

A közönség őrjöngött. Visszatapsolták a ze-
nekart, ők még játszottak fél órát. Utolsó dal-
ként a várva várt Magyarország jött, ami egy 
olasz musical címdalából változott magyar 
slágerré.

Oláh Ibolya, aki egy neve-
lőintézetben töltötte élete 
nagy részét, most nagy 
sztár, és senkit nem 
enged maga 
köré a közeli 
barátain kívül. 

Egyszer azt nyi-
latkozta, hogy a 
népszerűségtől 
nem fog megvál-
tozni, és ugyanúgy 
magát adja mindig (csak 
most már másképpen). 

Kiss Máté

A Klastrom megszállása

Taliándörögd
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A taliándörögdi Szolnok Színpadon jazz, 
vagy valami hasonló.

Elvileg egy színdarabnak kellett volna lennie az 
Óvodakertben a Híd-színház előadásában, de 
nagyon sokszor, ahova csak kifért, kiírták, hogy 
elmaradnak a Híd-színház előadásai. Helyettük 
egy JazzLesz nevű formáció fog zenélni.

Erről az duóról szinte semmit nem lehet tud-
ni. Az interneten csak annyi van róluk, hogy 
már játszottak Szolnokon. A koncert alatt nem 
beszéltek a közönséghez, nem mutatkoztak be, 
csak elkezdtek játszani és ennyi. Senki nem tud-
ta, hogy most megy a műsor vagy nem, mert 
annyi volt csak biztos, hogy a kiírt kezdés idő-
pontjában megszólaltak a hangszerek. A máso-
dik számra lett biztos, hogy ez már a program.

A közönség vegyes volt, mint minden jazz 
koncerten, voltak rapperek, diszkósok, rocke-
rek, alterok, de senki sem viselkedett úgy, mint 
ahogyan egy ilyen eseményen szokott a közön-
ség. Ültek és ettek. Beszélgettek egymással a 

régi szép időkről és a Művészetek Völgyén tör-
tént eseményekről, de arról szó sem esett, hogy 
most játszik egy zenekar. Olyan volt, mintha 
egy kis eldugott pinceklubban lennénk, és egy 
aláfestő zene mellett az emberek elmesélnék az 
életüket egymásnak.

Igazság szerint nem is érdemelte meg a duó 
a figyelmet, mert azon kívül, hogy a nevükben 
benne van a jazz szó, ami egy stílushoz köt, 
nem sok közük van a jazzhez. Általában egy jazz 
banda nagyon profi zenét játszik, improvizatív, 
vagy már előre megírt formában. Itt azt hallhat-
tuk, ahogyan előre megírt formában improviza-
tív zenét játszanak. Ráadásul rosszul.

A dobos szinte percenként ütött mellé, ki-
esett a ritmusból, és nem tudta követni a zenét. 
A szintetizátoros meg néha úgy döntött, hogy 
megérint egy-két billentyűt, és az milyen jól 
hangzik. Jó lett volna, ha jókor üti le őket, és 
nem csak úgy kottanézés közben, aminek így 
nem sok értelme volt.

Jazz, lesz? A válasz: Nem lesz!

Jazz, lesz?

Kiss Máté
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Szőke András mindenhonnan gyűjtött követ. 
Legyen az építkezés, túra, ő eltett magának 
egy mintadarabot. A másik szereplő Horváth 
István geológus, aki nagyon is ért a szakmájá-
hoz. A Szőkétől kapott köveket megvizsgálja, 
elemzi, és mindenféle érdekes dolgot mesél a 
kő történetéről.

A helyszín a dörögdi Ősök Háza. Mondhatni, ez 
egy mentőprogram volt, mivel a halászlé- főző-
versenynek semmi nyoma nem volt. Szedtem is a 
lábaimat, hogy visszaérjek az előadásra. Harminc 
perces késés után, fáradtan, táskás szemekkel 
végre megérkezett Szőke András. A geológus fi-
gyelmeztetett minket, hogy Szőke iszonyatosan 
fáradt, és aludni is szeretne. A lényeg, hogy meg-

érkezett és ott volt. Az építkezések, feltárások 
során sok kis kavicsra, kőzetdarabra tett szert. A 
mintákat elhozta, lerakta a színpadra és váloga-
tott, melyek legyenek azok a darabok, amiket 
majd a geológiával foglalkozó kutató elemez. A 
kőzetdarabok érzelmi okokból lettek gyűjtve, bár 
az első minta az Ősök Háza bejáratánál talált kő-

zet volt. Kiderült, hogy a kő vulkanikus eredetű, és 
valószínűleg a Tik-hegyről gurult le a helyszínig. 
Többet tudtunk meg, amikor a geológus ráütött 
kalapáccsal, aztán lupéval, egy nagyítóhoz hason-
lító valamivel, hogy tüzetesebben megvizsgálja. 
Kiderült, hogy az említett kődarab egy bazaltkő-
zet.  A közönség élvezte a Szőke által kreált poé-
nokat. Szó esett a vas-oxidról és arról, hogy abban 
a kőben nem található tisztán vas, ezért hossza-
dalmas kémiai átalakulás kísérte el a mostani ál-
lapotba. A helyszínen minél mélyebbre ásnánk, 
annál gyakrabban találkoznánk bazalttal, mert az 
egész Tik-hegy, bazaltos kövekből áll. A közönség 
szemmel láthatóan érdeklődött a geológia iránt. 
A következő mintadarab egy kagylómaradvány 
volt. Ezt onnan derítették ki, hogy sósavval leön-
tötték a mészkő eredetű kőzetet, és a pezsgés volt 
a jel, hogy tényleg mészköves-e a minta. A lényeg, 
hogy a geológus okos volt, Szőke pedig poénos, 
na meg persze fáradt. Kicsit féltette a nehezen be-
gyűjtött kincseit, de teljesült a terv: Szőke hozta 
a köveit, a geológus pedig kiderítette, mi honnan 
való.

Egy érdekes tudomány

Purwánto Enrico Sebastian

Taliándörögd
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A helyszín a taliándörögdi Ősök Háza. Hei-
mann Zoltán borász beszélgetett ismerősével, 
Krei Vilmossal, aki Keszthelyen, a Festetics Kas-
télyban borászkodik. Főleg történelmi jellegű 
beszélgetésnek lehettünk szem- és fültanúi. A 
borhoz ugyancsak értő közönség kérdezésé-
vel múlatták az időt.

Az odajutás viszonylag könnyű volt. Nem kellett 
sokáig várni olyan autóra, ami felvesz engem. 
Húsz perccel korábban értem a helyszínre. Mivel 
már ismerem a falut, nem esett nehezemre az 
Ősök Házába jutnom. Ismét egy olyan beszélge-

tést hallgathattam meg, ami a borászatról szólt. 
A „Borászkodás a pannon tenger partján” címet 
azért adták a programnak, mert Pannónia terüle-
tén már a római korban volt szőlőültetvény. Pro-
bicianus császár ennek a szőlőültetvénynek nagy 
részét leírtatta azért, hogy megépüljön az Aquin-
cumhoz vezető út. Később a következő császár, 
Probus, visszakövetelte a lecsupaszított területe-
ket. A honfoglaláshoz is köthető Pannónia, mert 

Árpád vezér veszprémi birtokain is talált borra 
utaló nyomokat. A kereszténységhez is szorosan 
kapcsolódik a borászat, például a Tihanyi Apátság 
is ezzel foglalkozik. Egyesek állítása szerint külföldi 
szerzetesek hozták be a bor fogalmát hazánkba. A 

két borász elmondta, hogy ez nem egy előadás, 
inkább egy szeminárium jellegű beszélgetésnek 
nevezhető, úgyhogy a mélyen tisztelt publikum is 
nyugodtan beleszólhat. Feltehetik kérdéseiket, és 
a két borász megpróbál arra értelmes válaszokat 
adni. Tovább folytatván a beszélgetést, kiderült, 
hogy 12 000 borászat van Magyarországon. Ez 
nagyon nagy szám. Gondoljunk bele, hogy kb. 
197 684,31 hold, azaz 80 000 hektár  szőlőterület 
helyezkedik el a magyar földeken. Sok birtokkal 
rendelkező borász vág bele a bortermesztésbe. 
A legnagyobb területtel rendelkezők is 150-200 
hektár termőföldet birtokolnak. A számok nem 
jelentenek semmit, hiszen a világ legjobb borát 
- ami mellesleg francia földről származik - csak 2 
hektáron termesztik. A két azonos mesterségű 
úriember elbeszélgetett egy darabig, és szemmel 
láthatóan élvezte a közönség. A bor kihagyhatat-
lan volt mind a beszélgetésben, mind az emberek 
„kezében”.  

Pinceszer

Purwánto Enrico SebastianPurwánto Enrico Sebastian
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Csongor és Tünde
A Soltis Lajos színház növendékei adták elő 
a Csongor és Tünde című előadásukat ma, 
a Klastromnál. Országos fesztivál- fődíjas, 
legjobb rendezői díjas, legjobb férfi és női 
főszereplő- díjas produkció.

A Klastromhoz érve lepihentem egy padon, 
mondván, hogy a színpadon még nem volt 
semmi és senki. Mikor már legalább 5 perce 
ott ültem, furcsállani kezdtem a színpad 
melletti nagy tömeget. Vajon mit csinálnak ott? 
Megnézem… gondoltam. 
     Na miért voltak ott olyan sokan? Igen! 
A Csongor és Tünde ment épp. De miért a 
színpad mellett? Miért nem rajta? Persze… 
megtévesztés. Direkt csinálták… mindegy, ez 
már így van, az elejéről kicsit lemaradtam, de a 
többin egész testben, lélekben ott voltam.
     A darab Vörösmarty ismert regényét dolgozta 
fel. A színpad melletti száraz, füves rész arra 
szolgálhatott, hogy éreztette velünk azt, hogy 
erdőben van a történés.
     Az egyetlen jelenet ami szerintem mindenkiben 
megmaradt, az az volt, amikor Ilmára egy nagy 
szoknyát raktak, aminek a széleibe belekapott 
a szél, ezáltal szinte felrepült viselőjével 
együtt. Amúgy az egész előadásmód teljesen 
szokványos volt, a Manókat is csak onnan 
lehetett felismerni, hogy alacsonyak voltak. A 
többi szereplő se vitte túlzásba az öltözködést. 
A mű ismert, tálalása egyszerű volt.
    Estétől éjfélig, sötétedésig tart. Az ifjú 
szerelmespár elválni kényszerül. Tünde 
Tündérhonba tér, Csongor pedig bolyong, 
hogy visszataláljon hozzá. Elérkezik a hármas 
úthoz, ahol választania kell a gazdagság, a 
tudás és a boldogság közt. Ő az arany középutat 
választja. 

     

Eközben Ilmát elfogják, aki miatt szét kellett 
válniuk a szerelmeseknek. A Manók rátalálnak 
Csongorra, de nem ismerik fel, így elfogják, 
mivel azt a parancsot kapják, hogy minden 
betolakodót vigyenek Tünde elé. 
     Mikor Csongor meglátja Tündét nem hisz a 
szemének. Tünde odarohan hozzá, eloldozza, 
és happy end van! A szerelmesek visszataláltak 
egymáshoz. Kell ennél több? 
     A válasz: nem. A közönségnek is nagyon 
tetszett, mert óriási tapsot kaptak. Viszont… 
egy valakinek biztos nem tetszett. Nekem. Igen, 
bocsánat, én már csak ilyen nagyon kritikus 
egyed vagyok. Én nem láttam benne azt, amiért 
olyan sok díjat kellett nyerniük…

                                        Radó Alexandra

Taliándörögd

��



��

Magtárlap

Igen, igen. Néhány fiatalnak eszébe jutott. 
Hogy a Krétakör műsorainak helyszínt adó 
Űrbázis mellet csináljunk gabonaköröket! 
Hogy miért? Mert az milyen jó poén…

 Kiteszem a kezem. Fékcsikorgás. „A Gabo-
nakörökhöz lenne.” - hangzik tőlem. Megér-
keztem. Az egész el van kerítve. Na, és akkor 
hogyan tovább? Bemásztam az egyik szalag 
alatt, és elindultam a kitaposott ösvényen. 
     Egyszer csak egy körhöz értem. Ez már 
az… A nagyobb körök felől, egy folyamato-
san ismétlődő, elég kísérteties dallam jött. Ez 
már nem tetszik… egyedül egy ilyen helyen? 
De nem voltam ám egyedül! Kicsit beljebb 
sok-sok terepgatyás, fekete pólós, rasztahajú 
embert láttam. (ettől azért nem nyugodtam 
meg, sőt) Nagy, vastag vezetékeket pakolász-
tak. Körülnéztem. A földet mindenütt fekete 
zsinórok borították, amik az űrállomáshoz 
vezettek. Itt? Vezeték? A búzamező köze-
pén?? Igen… itt ugyanis, mint megtudtam, 
különböző bulikat rendeznek esténként. 

Hatalmas kivetítők, hangfalak, és egy szín-
pad van a legbelső körben. Az összes körben 
(kicsikben és nagyokban egyaránt) lámpák 
vannak, hogy este még látványosabb legyen 
az ide látogatók számára.
      Hogy egy kicsit a tényekre térjek: a gabo-
nakörök 200x200 m-es területen terülnek el, 
és ősi, misztikus formát alkotnak. Olyan, mint 
a sci-fi regényekben található, földönkívüliek 
által kialakított gabonakörök. Egy helyről 
lehet csak megközelíteni a helyszínt, és úgy 
van kialakítva, hogy ne nagyon lehessen 
benne eltévedni. Este az egész hely teljesen 
kivilágított, és az üvöltő zenére tombolhat-
nak az emberek. 
     Én is szívesen elmennék megnézni egy 
ilyen partit, mert eddig csak filmekben volt 
alkalmam ilyet látni. És akkor most itt volt 
előttem élőben… azért a Krétakörösök köz-
reműködése érezhető. A nyomasztó hangu-
lat itt is a levegőben volt…

                          Radó Alexandra

Gabonakörök a semmiben?
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Az Excanto Együttes 
Petenden
A vigántpetendi katolikus templom-
ban ma délután templomi koncertet 
tartottak, az Excanto Együttes játszott 
népszerű barokk darabokat, hallhat-
tunk Simpson, Purcell, valamnint Han-
del által komponált muzsikát.

Az Excanto Együttes 1998-ban alakult 
Budapesten. Repertoárjukban elsősor-
ban reneszánsz és barokk zene szerepel, 
de szívesen játszanak későbbi korok ze-
neszerzőitől is olyan műveket, amelyek 
megszólaltathatók az adott hangszer-
összeállításban. Fennállásuk óta fellép-
hettek többek között a Budapesti Tavaszi 

Fesztiválon, - akárcsak idén - a Művésze-
tek Völgyében, a Gödöllői Kastélykon-
certeken, valamint két alkalommal Lon-
donban (Hungary in Focus, Docklands 
Festival). 

Az együttes gerincét a Kállay család al-
kotja, a társulat vezetője Gábor blockflö-
te hangszeren játszik és énekel. A Blockf-
löte német szó, egy olyan dugós furulya, 
amelynek belső furata a vége felé keske-
nyedő kúp. Rajta kívül állandó tag a két 
lánya: Katalin és Ágnes. Katalin az együt-
tesben elsősorban blockflötén, valamint 
régi fúvós- és vonós hangszereken ját-
szik, testvére pedig gordonkán szerzett 
örömet a jelenlévőknek.

A társulat vendégekkel zenélt, most a 
„vendégsereg” tagja volt Lőrincz László, 
a Szegedi Tudományegyetem Régizene 
tanszékének vezetője, kiváló blöckflöte-
művész, Győri István lantművész, Zádori 
Mária a hazai régizene-éneklés kiválósá-
ga és Harsányi Zsolt, aki jelenleg a Kuala 
Lumpuri Szimfonikus Zenekar fagottosa.

A koncert kezdete előtt negyed órával 
már nem volt ülőhely, ezért rengetegen 
a földön foglaltak helyet, hogy ne kelljen 
állniuk. Elsőként egy Handel darabot ját-
szottak el a zenészek, majd a következő 
darabnál már Zádori Mária is „szóhoz ju-
tott”, két angol nyelvű darabot is eldalolt 
nekünk. Kállay Gábor poénjának számít, 
hogy egy dalt, amelyben a csalogány sa-
ját apró testéről énekel, ő – a mackós tes-
tű úriember – adta elő.

A koncert végéhez érve a közönség 
lelkesen tapsolt, a művészek pedig nem 
győztek meghajolni, de ez már megszo-
kott a templomi koncerteken.

Körtvélyes Zsolt

Taliándörögd
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Utcaszínház a 
Malomszigeten
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium ta-
nulói ma délután a kapolcsi Malomszigeten 
adták elő Momo című színdarabjukat, az 
előadást hatalmas érdeklődés övezte. A tör-
ténet hősnője egy Momo nevű árva kislány, 
aki segít az embereknek legyőzni a Szürke 
Urakat, akik ellopták tőlük az időt. Az elő-
adás Michael Ende műve alapján készült.
A zenés-táncos történet fejezetekre van bont-
va, az első részben Momo eljut a nagyváros-
ba, itt rengeteg barátot szerez, köztük Gigit, ő 
lesz az idegenvezetője. A második fejezetben 
mindenki Momoval foglalkozik, ő kerül a kö-
zéppontba. A következő részben Momo és Gigi 
történetét láthatjuk és hallhatjuk, amint Gigi 
meglátja Momo mosolyát a Hold tükrében, s 
egyből elindul a lány keresésére, de nem kell 

sokat szenvednie, min-
denki segít neki, hogy 
elérje célját.

A negyedik fejezet-
ben lépnek színre a 
Szürke Urak, az időtol-
vajok. Ezek a gonosz 
teremtmények való-
jában belőlünk élnek, 
amit elvesznek tőlünk, 
az tartja őket életben. 
Rászednek minket, 

ígérnek fűt-fát, hogy lemondjunk azokról a 
dolgokról, amik széppé és tartalmassá teszik az 
életünket. Ebben a részben kiemelkedő színészi 
teljesítményeket véltem felfedezni, a legszebb 
lányok is rideg, ijesztő tekintettel játszották a 
Szürkéket. Megszállják a várost, hogy a követ-
kező jelenetben el is lopják az emberektől az 

időt. Az idő megszerzésének folyamata a követ-
kező: megbűvölik az „alanyt”, s amikor az már 
tulajdonképpen nem tud magáról, akkor elve-
szik az idejét. A hatodik fejezetben már Momo-
t is megkörnyékezik az időtolvajok, de hősünk 
ellen tud állni, s megmenekül, de a többieket 
még nem mentette meg, ebben segítséget 
nyújt Hora, az idő urak. Megállítja neki az időt, 
hogy sikerüljön visszahoznia a többieket abból 
az életből, amelyet a Szürke Urak élnek: érzel-
mek nélkül, csak mások „vérét szívva”. Momo 
persze sikerrel jár, s megmenekül a többiekkel 
együtt Gigi is, s minden csodás. 

Befejezésként, hogy a közönséget felpörges-
sék a diákok, előadtak egy táncot, amelyet már 
egyszer a második fejezetben is bemutattak. 
Ahogy azt várták, a nézők felpörögtek, s tapssal 
búcsúztatták a szentesi diákokat a Művészetek 
Völgyétől.

Körtvélyes Zsolt
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A helyszín Öcs, református templom. 
Kicsi helyen ismét sok jó ember. 

Egyházi család

Félhomály, középen ül egy asszony, 
kezében gitár, előtte kotta. Mellette 
egy húsz év körüli, hófehér bőrű, 
szemüveges, vékony, hosszú göndör 
szőke hajú lány 
Mögötte egy kopaszodó úr. 
A másik oldalon egy tizenöt év körüli 
srác, és egy nem sokkal idősebb, 
visszahúzódó lányka. 
Énekelnek. Az életről, a mennyről, 
az érzésekről. Magányról, boldogsá-
gról, elmúlásról és újjászületésről. 
Emberi, és azon túli jelenségekről. 
Mindenki meghitten ült, csend volt. 

Nincs taps, nincs suttogás, csak át-
szellemült arcok, érzelmekkel teli 
tekintetek. 
Furcsa élmény volt, lehet azért, 
mert én nem vagyok vallásos. Nem 
neveltek bele ebbe, így nem tudom 
milyen. 
Később kiderült, hogy ők egy család. 
Az apuka írja a verseket, anyuka meg-
zenésíti őket, majd együtt elének-
lik, hogy mindenki megismerje, ők 
hogyan látják az életet, és azután a 
folytatást.

Balogh Katalin

Taliándörögd
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Sokan mondják, hogy a zenét nem csak hallgatni kell, hanem átérezni. Olyan, mint a könyv, csak hangsz-
erekkel.

Érzésvilág

Egy pici evangélikus templom a helyszín, 
Öcsön.

Két zenevirtuóz is dukál hozzá. Mindkét 
zenész csodálatosan ért a hangszerhez, és 
a zenéhez. Minden apró hangból és dal-
lamból, az odaadás, koncentráció és be-
leélés csendül ki.

A közönség iszonyatosan élvezte a 
műsort. A régi népi, és roma dallamok mel-
lett számomra kissé keleti hangzásvilágot 
árasztott. 

Aztán, ahogyan lehunytam a szememet, 
elkezdődött az igazi csoda. 

A zene hatására megindult a fantáziám, 
és ahogyan szárnyalt, magam előtt láttam 
a képeket, és egy történet kerekedett ki 
belőle. 

A szemem előtt láttam a pusztai naple-
mentét, melyben egy cigány vándorcirkusz 
menetel a lovas szekerekkel. 

Egy srác, fején ütött- kopott, megszag-
gatott szalmakalap, melyet soha nem adna 
oda senkinek. Kopott, néhol lukas ing, 
rojtos halásznadrág, és mezítelen lábak. 
Sebes, mert sohasem járt cipőben, sáros, 
mert esős idő volt. Nyakában talizmánja, 
amit halott édesanyjától kapott a búcsú 
pillanatában. 

Balogh Katalin
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Vas

A völgy már utolsó napjait járja, de a 
megszokott programok mellett még 
most is találhatunk olyan érdekes, fi-
gyelemfelkeltő programokat, melye-
ket mi is szívesen megnézünk. Ilyen 
volt a mai, Kék Angyal című sanzonest 
Taliándörögdön,  a Művelődési ház-
ban. 

A darabra néhány perc késéssel érkezem re-
ménykedve, hogy mint sok másik program itt 
a Művészetek Völgyében, ez szintén késve fog 
elkezdődni. De mikor láthatóvá válnak a hely-
szín ablakai, melyeken át erős fény szűrődik 
ki a sötét utcára, megszaporázom lépteimet. 

Ahogy a helyiség bejáratához érek egy 
zongora kísérte női hang üti meg a fülem. 
Az előadóteremben egy szinten lévő, egy 
helyre néző fejek már-már megszokottá vált 
látványa fogad. Egy hangfal dobozán fogla-
lok helyet, mely a terem szélén magányosan 
áll. Az éppen felhangzó tapsvihar közepette 
a színpadon álló, középkorú nőre szegeződik 
tekintetem. A szigorú arca, mintha nem egy 
érző énekesnő lelkét fejezné ki, a fekete ruha 
és a kék kendő is inkább szilárdságát építi, 
mint érzelmességét. 

Majd mikor termet feszítő dala megszólal, 
az előbbiek mellé társul egy erős, magabiz-
tos hang. Az efféle jellem, a színteret uraló nő 
formája a darab minden rossz elemét elfeled-
tette. Nem is éneke szép csengése, inkább a  
kitartás és a vasakarat hagyott nyomot ben-
nem. Ezek a tulajdonságok tették az előadást 
hatásossá. A szeretteit és a szeretetet elvesz-
tő, magányos nő, akit múltja szomorúsága kí-
sér, gyászos hangulatú dalokat énekel, mond, 
néha kiállt. A hangulatváltások, a halkból 
hangosba, a tompából élesbe átfolyó dalla-

mok erősen hatottak, ha maga a hangszín 
nem is volt túl magával ragadó.

Az egyébként egy helyben álló főszereplő-
nő mozgására is mondhatnánk, hogy kifeje-
ző, de látszik nincs annyira kidolgozva, hogy 
koreográfiának tekintsük. A természetéből 
eredő gesztikulálás - mely néha túlzásokba 
esik – illik a helyzet változtatás csekély mérté-
kéhez és a szoborszerű merev testhez. Mint-
ha egy fekete farönk ágainak adnánk életet, 
úgy lengtek hosszú kezei.

Bár a magasabb hangokat nem tökélete-
sen kiéneklő hölgy hangja nem maradt meg, 
a darabot, az összhatás miatt mégis pozitívan 
értékelném. Visszatapsolni is jó döntés volt 
az előadókat, másodszorra hatásosabbra si-
került a mindent lezáró dal. 

A hozzám hasonló nézők mindig szeretni 
fogják az ilyen karaktereket.

   Farkas Levente

Taliándörögd
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Motion Trio 
Lengyelországból
A Motion Trio Lengyelországból érkezett 
három harmonikával, sok jókedvvel és 
kreativitással. Krakkói utcazenészekként 
kezdték, ma már rengeteg színpadi fellé-
pésen vannak túl. Zenéjük a rengeteg féle 
stílust tömörít, de a legmeghatározóbb 
stílusok talán a rock és a balkáni dalla-
mok.  

Mikor odaértünk a kőfejtőbe, a nézőtér 
már teli volt. Sokakat kíváncsivá tett a 
zenekar, mely rockos-balkános hangzású 
harmonika trióként lett meghirdetve.
Már kezdődött is a koncert, gyorsan le-
pakoltam hát, és közelebb mentem a 
színpadhoz. Hangzásilag kicsit másra 
számítottam, de nagyon tetszett a zene. 
Nemcsak nekem, a közönségnek is. 

A második szám már pörgősebb volt, 
mint az első. A három férfi nagyon jól ze-
nélt, ügyesek voltak. A nézők egyre job-
ban érezték magukat, sok mosolygós arc, 
mozgolódó emberek. A harmadik szám 
körül már többen felálltak és táncolni 
kezdtek.
A fiúk lengyel utcazenészekként kezd-
ték, onnan nőtték ki magukat színpadi, 
Európában is ismert zenekarrá. A számok 
között angolul beszéltek, megköszönték, 
hogy itt lehetnek, és hogy ennyien eljöt-

tek. Bemutatták 
egymást, de saj-
nos a neveket 
nem értettem. A 
számcímeket is 
elmondták, ebből 
volt, ami világos 
volt nekem is (pl. 
a Tango) de sok 
számnak volt len-
gyel címe.             
A koncert végére 
a hangulat már 
a tetőfokára há-
gott, mindenki 
nagyon jól érezte 
magát, a zenésze-
ket is beleértve, 
akiken látszott, 
hogy élvezik a 
koncertet, és 

örülnek, hogy ekkora sikerük van. Kétszer 
is visszatapsoltuk őket, ők pedig ezerszer 
megköszönték a tapsot és a jelenlétün-
ket. 
A közönség jó hangulatban várta a követ-
kező koncertet, én pedig vidáman rohan-
tam tovább Pulára. 

  magyar ajna

Öcs
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Monostorapáti

Már 25 éve a pályán vannak, és még 
mindig lemoshatatlanok. Igazi veterá-
nok, akik megismertették Magyaror-
szággal a blues világát. Ők voltak ez 
elsők, és mondhatjuk egyben a legszín-
vonalasabbak is még a mai napig. Hihe-
tetlen, de már a völgy örök tagjai és hát 
itt Magyarországon minden fesztivál 
biztos sikerei. Koncertjeiken minden 
korosztály megtalálható, és szerintem 
ők vannak olyan kivételes helyzetben, 
hogy mindig telt ház illetve mező előtt 
játszanak.

Ma itt a völgyben és azon belül Monos-
torapátiban is megtöltötték a PeCsa 
színpad elejét, és hát egy 
fergeteges partit adtak az 
ittlevőknek. Igazi profik 
a hangulatteremtésben, 
ami persze nem csoda, 
hiszen huszonöt év alatt 
ebbe mindenki beletanul.

Hobó, aki a zenekar 
énekese igazi kuriózum. 
Mindenki hallott már mi-
nimum egyszer róla és hát 
nélküle nem is lenne ez a 
banda! Furcsa, mert most 
így írás közben jöttem rá, 
hogy ő nem csak énekes. 
Szokta a műsort színesíte-
ni különböző balladáival 
melyek az ő előadásában 
rendkívül színesek. Ma 
itt a völgyben is megcsodálhattuk ez, és 
úgy gondolom, hogy felejthetetlen volt.

Számomra az egész munkásságuk is-
meretlen volt. Igaz hallottam már ró-
luk a szüleimtől, de valahogy soha nem 
érdekelt annyira hogy meghallgassam 
őket. A bluest viszont ismertem már. 

Mindenki ismeri vagy legalább hal-
lott már Jimi Hendrixről, avagy a Rol-
ling Stonesról, mely két rock híresség-
ről. Nem is ez a lényeges, hanem hogy 
a Hobó Blues Band az ő nótáikat is át 
tudta alakítani úgy, hogy ezeket be is 
tudta illeszteni a repertoárjukba. Volta-
képpen a legtöbb daluk átdolgozás, de 
hát ez nekik még megbocsátható. Olyan 
igényesen teszik, ezt hogy szinte fel sem 
ismerhető.

A koncert ismét hihetetlen volt. Az 
egész színpad kékbe burkolózott mi-
kor ők felléptek, és hát szinte mindenki 
táncra perdült az első dallamok után. 
Komolyan a legjobb látvány a harminc-

negyven év körüliek voltak. Végig éne-
kelték és táncolták az örök ifjú dalokat 
és szerintem ezt az egészet ők is, értéke-
lik a legjobban.

                       Fandohan MIra

Hobó blues band
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Az első 
mobiltelefon 
filmfesztivál

Mire használható egy telefon? Már régóta nem 
csak beszélgetése… Kezdetben újdonságként ha-
tott mindenkire az SMS. Hihetetlen volt, hogy le-
het üzenetet írni, melyet a címzett pár másodperc 
alatt megkap. Olcsóbb, jobb volt így, hát ez min-
denkinek megérte! Később jöttek a fényképezős 
telefonok. Ezek valami hihetetlen rossz minőségű 
képeket készítettek, és ha egy kicsit kevesebb volt 
a fény, akkor szinte meghaltak. Velük együtt meg-
jelent az MMS, mely szintén egy áttörő szolgáltatás 
volt. Parti-képeket, vagy egyszerű családi fotókat 
azonnal megmutathattunk a barátainknak.

Ma meg már ott tartunk, hogy minden vala-
mirevaló telefon rendelkezik kamerával, mellyel 
fotókat, videókat is lehet készíteni, és hát így lyu-
kadunk ki a mai versenyünkhöz, melyben az al-
kotásokat mobillal kellett megcsinálni, és ez egy 
filmfesztivál volt.

A telefon márkája nem volt megkötve, így a 
minőségbe abszolút nem kötöttek bele, sőt a dí-
jazott filmek között akadt olyan is, ami szinte csak 
kockákból áll. A pixel igazi megtestesítője volt. 
Ma sajnos nem vetítették le az összes filmet, ami 
nagy kár, ugyanis én sokkal igényesebb darabok-
ra számítottam, mint amik nyertek. Így szívesen 
megtekintettem volna azokat, amik abszolút nem 
voltak esélyesek. Igazi ötlettelen filmeknek lehet-
tem részese. Akadt olyan, aki a jól ismert telesho-
pos csodaműveket akarta parodizálni igen gyenge 
módon. Az egész hihetetlenül erőltetett volt. Nem 
poénosak, hanem inkább szánalmasak voltak.

A jelentkezés egyszerűen zajlott. Aki itt a Völgy-
ben tartózkodott, az akár elsétálhatott Monostor-
apátiba, és ott helyezték fel egy gépre, ahol még 
szerkeszteni is lehetett. Persze azt elfelejtetem 
mondani, hogy a filmeket meg lehetett vágni, és 
persze zenét is lehetett volna alá rakni. Szóval, aki 

meg nem „völgy-
lakó”, az könnyen 
feltölthette az in-
ternetre. A pályá-
zat határideje úli-
us 15-étől egészen 
augusztus 4.-éig 
tartott. Mindenféle 
alkotással lehetett 
pályázni, a lényeg 
annyi volt, hogy 
telefonnal legyen 
elkészítve, és húsz 
megabájtnál ne 
legyen több.

Igazán megérte egy kicsit ezzel foglalkozni min-
den leendő filmesnek, illetve amatőrnek, hiszen a 
Nokia felajánlott a nyertesnek egy multifunkcioná-
lis kis komputert, ami már valójában nem telefon. 
Ezzel DVD minőségű felvételeket lehet rögzíteni, 
és hát az árát azt nem is akarták taglalni. A rendez-
vény igen gyorsan és csendesen zajlott. A Nokia 
színpad mellett elhelyezett kis házban összegyűlt 
mindenki, és így lehettünk tanúi a vetítésnek. Az 
eredményhirdetésnél pedig egyszerűen felsorol-
ták a neveket, és az ajándékot pedig mindenki ke-
zébe nyomták. Voltaképpen az egész maximum fél 
óra volt. Szóval nem vitték túlzásba. A zsűri megle-
pő módon igen színvonalas volt. Azt, hogy mennyi 
időt töltöttek el filmnézéssel, azt nem taglalnám, 
mert szerény véleményem szerint nem sokat, hisz 
még negyedike estéjén is érkeztek be alkotások, 
így igen gyanús, hogy ezt meg tudták nézni egy 
délután alatt.

De hát nem is ez a lényeg. Az a fontos, hogy aki 
elindult rajta, az gazdagodott egy örök emlékkel és 
persze egy vicces kis filmmel, aki pedig nem, vagy 
csak egyszerűen lecsúszott róla, az pedig idén 
decemberben még bepótolhatja ezt az élményt, 
ugyanis a nagy sikerre való tekintettel még egyszer 
meg fogják hirdetni a pályázatot!

                                                          Fandohan MIra
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Szilágyi Ákossal folytatott beszélgetést re-
ményi József Tamás a pulai bárkakertben. 
Az író főleg hangköltészetről és az életéről 
mesélt nekünk.

Pulán tartják a (Nem) Mindennapi irodalom 
nevű beszélgetéseket, ahová hazai írókat hív-
nak meg és ismertetnek meg velünk, irodalmi 
érdekeltségű hallgatókkal. Az előadást egy 
dallal kezdte. Pontosabban a műsorvezető fel-
olvasta, majd az író elénekelte, 
hisz ezeknek csak akkor van 
értelmük, ha jól adják őket 
elő. És Szilágyi Úr valóban 
nagyon jól adta elő. Ez 
a műve a most megje-
lent Kakukkdalok című 
könyvében olvasható.

Szerinte a magyar 
nyelv ritmusosságát 
és dallamát ki kell hasz-
nálni. Ő tartja is magát 
ezekhez az elveihez. Előadási 
módja nagyon sajátos. Erőtel-
jesen, hangosan, ritmusosan 
és durván. Tulajdonképpen 
nyelvtanilag csak éppen, hogy 
van értelme annak amit mond. Valójában egy 
szó köré épül a vers. Hasonló hangzású szavak-

kal hozza kapcsolatba, és folyton ismételgeti. 
Mind ez nagyon jól hangzik, főleg ahogy elő-
adja. Eszméletlen, hogy egy szóból mit ki nem 
tud hozni ez a tehetséges író.

Szilágyi Úr egyébként gyerekkorában sze-
rette meg a hangköltészetet, amikor nagyma-
májával élt, s miközben a nagyi dolgozott a 
varrógéppel, közben Arany Jánostól adott elő 
verseket. Persze mindenféle különleges tehet-
ség nélkül, közvetlenül, szívből. Az írónak an-
nyira megtetszett Arany hangköltészete, hogy 
elkötelezte magát e mellett. Azt állítja, hogy 
máshogy ezeket nem lehet előadni. Sőt, azt 
is kijelentette, minden írói alkotást csak egy-
féleképpen lehet elmondani, mindegyiknek 
megvan a maga dallama és ritmusa és előadási 
stílusa. 

 A beszélgetés alatt több művét is hallottuk. 
Nekem legjobba a temetés tetszett. Ezt csak 
ritmusosan mondta, meg durván, míg a Taran-

tella tánc nevű költeményét 
egy magyar nóta dallamára 
énekelte rá. Nagyon érdekes 

volt, és mindenkit magá-
val ragadott. 

Azt is említette, hogy 
őrá a nagyszülei na-
gyobb  hatással voltak 
mint a szülei. Ők voltak 

a kulturális minta szá-
mára. Az Ő véleménye 

szerint ez a nemzetünk 
nagy részére jellemző, hogy 
nagyszüleinktől „tanulunk”. 

A beszélgetést egy üze-
nettel zárta a neoliberális 

társai számára: „vers írassék, 
mert különben meghajolna a világ gyémánt-
tengelye”

A hangköltészet mestere

Solymosi Márton

Pula

��



��

Magtárlap

Pulán Varga Anikó tanította be a nyolc-tizen-
két éves gyerekeket, az általuk megírt színda-
rabra. Ezt láthattuk most a Bárkakertben.

Már kétszer hozott össze kisgyerekekből 
álló színtársulatot Varga Anikó. Ez 
volt a harmadik sikeres pró-
bálkozása. A társulat ele-
inte egymástól idegen 
gyerekekből állt, és egy 
bő hét alatt készültek 
el a darabbal. Közben 
nagyon jó barátságok 
születtek a gyerekek kö-
zött, valamint a szülők és a 
„Bárka színésznője” között. 

A foglalkozások során, ami 
minden nap délelőtt van, eleinte csak 
olyan játékokkal foglalkoztak, amik a színészi 
tehetségüket építették. Ilyeneket mutattak be 
az előadás előtt. Például tükröset: két gyerek áll 
egymással szemben, és mindig az egyik mutatja, 
hogy mit kell utánoznia a másiknak.

A mű a következőképpen született meg: min-
denki eldöntötte, ki a kedvenc hőse, és az így 
összegyűlt karakterek köré írtak egy színdarabot. 
Persze maguk a gyerekek, Varga Anikó csak fel-
ügyelte a folyamatot. 

 A színdarab elején bemutatkoztak a mesefigu-
rák: volt Garfield, Malacka, Füles, Diana a Scooby-
Dooból, és még hasonló ismert szereplők. Mind 
be voltak öltözve az általuk választott hősnek. 
Nagyon édesen alakították őket.

A történet, Brúnó álma, a következő volt. Brú-
nó elment Pulára, a Művészetek Völgyébe, hogy 
felverje a sátrát az erdőben. Az ott élő figurák 
először az újságját, majd a táskáját csenték el. A 
visszaszerzés folyamán ismerkedtek össze. Ki is 
derült, hogy Brúnó az ő alkotójuk. A mesehősök 

eleinte nem értették, mi az, hogy valóság, meg 
képzeletbeli hős. Meg az egész konfliktust nem 
értették, hogy mi az, hogy őket ez a Brúnó találta 
ki. 

Végül felfogták a dolgot, és jót beszél-
gettek Brúnóval. Majd mindenki 

kívánhatott valamit. Érdekes 
kívánságok is voltak: Gar-

field például minden 
napra friss lazanyát kért. 
Ám volt egy nagyon 
vicces is: Micimackó 
azt kérte, hogy a CBA 

nevű élelmiszerkereske-
dő társaság támogassa az 

ő mézének eladását. A nagy 
lakoma után, másnap reggelre, 

Brúnó újonnan szerzett barátai eltűn-
tek. Rájött, az egész csak álom volt. 

Nagyon jól játszottak a gyerekek, főleg azt fi-
gyelembe véve, hogy egy hét alatt kovácsolód-
tak össze. A sikeres 
előadás után fájdal-
mas búcsút vettek 
egymástól az ifjú 
színészek és Varga 
Anikó, akinek renge-
teg szülő volt hálás. 
Hálájukat többek 
között ajándékkal 
fejezték ki. 

Varga Anikó el-
mondta, hogy neki 
is mekkora öröm ez 
az egész.  Majd ezzel 
fejezte be a beszé-
dét: „Jövőre veletek, 
ugyanitt.”

Gyermekszínház született

Solymosi Márton
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