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Kerámiák a Kávéház kertjében
Ha valaki szereti az állatokat, közülük is a 
macskákat, akkor ez a kiállítás is bizonyára 
közel áll a szívéhez. Bár nem a megszokott 
formában találhatjuk itt meg kedvencein-
ket…

Művészetek Völgye, hatodika. Az utolsó nap. 
Helyszín a Kávéház kertje. Az egész hely kihalt. 
Sehol egy lélek se. Jó, ne túlozzunk, voltak talán 
ketten…
     A kert végében volt egy pár kő a földön, me-
lyeken a furcsa alkotások álltak. Ezeket meg is 
lehet vásárolni. (ahhoz képest, egy bácsi érdek-
lődött az egyik szék iránt, amire rögtön rávágta 
a nő, hogy nem eladó) Ennyit arról, hogy MIN-
DEN eladó. Egyébként volt itt kilincs, amin egy 
macskafej volt a gomb helyén, meg furi iker-
macskák (három darab, ugyanolyanok, és egy-
re nagyobbak) meg egy nagyon aszott bőrű, 
inkább kutyához hasonlító cica is. A legjobban 
egy kép tetszett, amin egy kerámia cica mellett 
ült egy élő. 
     A Malomszigeten is találtam ehhez a kiál-
lításhoz tartozó szobrokat. (na ezeket valóban 
meg lehetett venni, egészen gigantikus áron) 
Kicsitől az 1 méteresig minden féle méretűt. Itt 
viszont nem csak macska alakok voltak, hanem 
elefánt, különböző madarak, és teknősök is. 
Nagyon jópofán vannak amúgy megcsinálva, 
igazán mókásak. 
     Ó igen… most jutott csak eszembe. Az álla-
tokon kívül egészen extrém alakok is feltűntek. 
Ilyen például a férfi fejű, mellel rendelkező sel-
lő, vagy a csíkos fürdőruhás, kőnek támaszkodó 
ember.
     Nekem alapjába véve tetszett az összes. A 
teknős volt a kedvencem, aminek érdekes lapí-
tott feje volt, és úgy vigyorgott, mint a vadal-

ma… De a fél méteres lábú, 20 cm-es testtel 
rendelkező madár is a toppon van….
                                                                                           

                             Radó Alexandra
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A Kapolcson található Kastély és Udvara 
névvel illetett helyszínen, az Örökségvölgy 
programjain belül került megrendezésre 
egy egész délutános filmvetítés, mint mind-
en nap a Völgy alatt. Az utolsó nap első 
filmje Jávor István Óvás! Című műve volt. Ez 
egy dokumentumfilm, mely próbálja bemu-
tatni nézőinek a második világháború utáni 
Budapestet.

Jávor István dokumentumfilmje, az Óvás! 
volt az első a vasárnapi filmvetítésen. A 
film a II. világháború utáni Budapestet 
mutatta be a nézőknek.
Sok embert gyűlt össze az utolsó délutá-
ni filmvetítésekre a Kastélyban. Érdekes 
filmeket hirdettek meg, nem csoda, hogy 
ennyien eljöttünk, szinte be se fértünk a 
terembe. Én azért is jöttem szívesen, mert 
nagyon érdekel a második világháború, és 
a körülötte történt események, a történel-
emnek ez a része a legizgalmasabb szá-
momra , ha muszáj választani. A másik ok, 
amiért ott voltam, hogy nagyon szeretem 
a dokumentum filmeket.
A film ennek ellenére sajnos mégsem 
kötött le kellőképpen. Remekül meg volt 
csinálva, technikailag és filmezés szem-
pontjából tökéletes volt. Viszont én nem 
nagyon tudtam odafigyelni, kicsit mo-
notonnak éreztem. A legrosszabb az volt, 
hogy semmi új információhoz nem jut-
tatott, pedig épp ez lenne a célja egy do-
kumentum filmnek, hogy kinyomozzon 
valami újat, amiről az emberek egyáltalán 
nem, vagy csak nagyon keveset hallottak, 
tudtak, és megosszon új, mindenekelőtt 
érdekes tudást a nézőkkel.

Körülbelül húsz perces volt a film. Nagyon 
jók voltak benne a régi, Budapest bel-
városában készült képek és felvételek. 
Bár nem az volt, amire számítottam, össz-
ességében úgy érzem, érdemes volt beül-
ni és végignézni. Az utána lévő filmek is 
érdekesnek tűntek, de sajnos nem marad-
hattunk, pedig jó lett volna még egy-két 
órát ott tölteni jó filmek társaságában. De 
sebaj, várt ránk egy újabb izgalmas pro-
gram.

 magyar ajna

Óvás- filmvetítés az Örökségvölgyben
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Vigántpetend

Egyszer volt hol ne volt, volt egyszer egy Vi-
gántpetend nevű kis falucska. Egyszer csak 
nagy népvonulás zavarta meg a falucska 
nyugalmát. Rengeteg helyen letelepedtek 
a portékájukkal. Aztán erre, mint a hangyák 
özönlöttek a többi népek. Ám egy csendes 
kis udvarkába egy különös csomaggal állí-
tottak be. Falécek, kerítésszerű állványzat, 
nemez és anyag darabok voltak a csomag-
ban. 
Két ember nekiállt kicsomagolta és elkezdte 
rakosgatni őket. Néhány órán belül egy jurta 
állt előttük. Egy nagynak számító otthon, mert 
Mongóliában ilyenekben él a lakosság nagy 
része. Náluk teljesen természetes jelenségek-
nek számítanak a jurták. Még a nagyvárosban, 
Ulánbátorban is vannak jurtanegyedek. 
Ma Füredi Zoltán orientalista rengeteg dolgot 

tud a mongolokról és szokásaikról. Így zárás-
ként, a völgy utolsó napján egy beszélgetést 
rendezett a jurtában a nomádok szokásairól. 
Mivel kérdés nem volt, először mesélni kezdett, 
aztán persze beindultak a kérdésözönök is.
Sok érdekes dolgot megtudhattak az érdeklő-
dők a jurták úgymond „szabályairól”. Például, 
amikor belép egy férfi, mindig balra indul el. Ott 
van a férfiak helye, de az észak déli képzeletbeli 
vonalat nem lépik át, legalábbis a vendégek. A 
házgazdák szabadon közlekedhetnek. Egyet-
len hely van, amin senki nem megy keresztül, 
az a középen lévő két tartó állvány, melyek 
kelet-nyugat irányban állnak. Ezen keresztül 
még csak nem is nyújtanak át semmit, inkább 
megkerülik. A két állvány között helyezkedik el 
a tűzhely, mármint a fás láda és az üst. Felette 
van a lyuk a jurtán, ami az építmény mértani 
közepe. 
A jurtában a helye is megvan mindennek. Fon-
tossági sorrendben helyezik el a tárgyakat és az 
emberek is úgy foglalnak helyet. Az észak-déli 
képzeletbeli vonal, melyet már említettem az a 
választóvonal. Az ajtótól a szembe lévő pontig 
van. Minél közelebb van hozzá valaki/valami, 
annál értékesebb, fontosabb, annál nagyobb 
tiszteletet élvez. A hátsó részben tartják az iste-
neik szobrát, a családi fotókat. Az ajtótól jobbra 
(mely a női oldal) helyezkednek el a vizesedé-
nyek és a polcos szekrény, melyben a különbö-
ző edényeket, tálakat tárolják. A varrógép fon-
tos eszköz a háztartásban, mivel ruháikat saját 
maguknak varrják. A férfi oldalon helyezkednek 
el a szerszámok, a nyereg és a fegyverek. 
Az alvásnál is tartják a női és férfi oldalt. A 
gyerekek pedig ha kisebbek, az azonos nemű 
szülővel alszanak, ha nagyobbak, akkor a vonal 
közvetlen közelében. Elalvás előtt az anyuka 

A jurta és a 
vége
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mindig körbemegy, és mindenkit alaposan be-
takar, főleg a hideg téli hónapokban. Olyankor 
Mongóliában akár mínusz 40-50 fok is lehet. 
Olyankor több réteg nemezzel takaróznak. Fű-
teni nem szoktak, a főzés az egyetlen hőforrás.
A jurták árára is kitért egy kérdésre válaszolva. 
Egy vidéki mongol tanárnak 8 havi keresetébe 
kerül egy ilyen építmény. Magyarországon 450-
550 ezer forint egy átlagos jurta, persze ebbe 
nem tartoznak bele az extrák. Extrákon értem 
például a vízálló réteget a tetőre, a válogatott 
szőrből készült nemezeket és hasonlókat.
E beszélgetés után a jurta lebontása volt terv-
be véve. Sajnos arra már nem tudtam maradni, 
pedig kíváncsi lettem volna, hogyan is néz ki 
összecsomagolva a „sátorotthon”. Majd legkö-
zelebb, ami valószínűleg jövőre lesz. Ugyanis 
akkor is ellátogat a Művészetek Völgyébe Füre-
di Zoltán és elhozza majd a jurtáját is.

A mesének ezennel vége is van. Ennyi volt. Vége 
van a 10 csodálatos napnak itt a völgyben, vége 
a hajnalig tartó munkának, mely közben min-
dig felhőtlen volt a hangulat (na jó ezzel kicsit 
túloztam, mert nem feltétlen volt mindig az, de 

olyan jól hangzik :P). Legközelebb jövőre ta-
lálkozhatunk egymással MI völgylakók. Addig 
kipihenjük a 10 nap fáradalmait. Csak egy baj 
van, hogy túl hosszú a pihenő.

Erdõs ANita
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Vigántpetendi sörsátor alatt érdekes zene 
szól egy nagy közönség előtt, akik sokat es-
znek.

A Völgyhíradósok stábja egy gyors riportot 
készített az énekessel a műsor előtt, aki nem 
éppen jókedvűen beszélt a zenekarról. Kicsit 
lenézően válaszolt a kérdésekre, és gyorsan le 
is koptatta a fiatal híradósokat. 
Fél órás késéssel kezdődött a koncert, ami már 
teljesen megszokott a Művészetek Völgyében.
Az első számnál még a hangtechnikus sem 
tudta, hogy elkezdték-e a programot, mert 
még a világítást sem kapcsolta fel nekik. Állít-
gatta volna a hangerőt, de már nem tudta hova 
tologatni a potmétereket.
A közönségnek nem számított, hogy megy-e 
a zene vagy nem, mert ők enni jöttek a sátor 
alá, meg az eső elől menedéket találni. Nagyon 
jóízűen vették szájukhoz az ételt, miközben 
szólt a muzsika, ami aláfestőként szolgált volna 
a táplálkozáshoz, ha nem szaggatta volna a do-
bhártyáját mindenkinek. 

Négy-öt rajongó ült az első sorban, akik 
dobolták lábukon az ütemet és tátogták a 
szöveget a hadaró énekessel együtt, akinek a 
hangját alig lehetett hallani a rossz hangosítás 
miatt. A gitár viszont nagyon hangos volt, a do-
btól szétment az ember feje, a basszusgitáros 
és a szintetizátoros pedig csak dísznek álltak a 
színpadon, mert közük nem volt az egészhez.
A stílust, amit játszanak nem tudták megmag-
yarázni, mert szerintük egy  kicsit jazzes, rap-
pes, rockos, alternatív, meg ami még létezik 
a világon. Az igazság az, hogy nagyon sok Hi-
perkarmát hallgattak, és ezt keverték Sub Bass 
Monsterrel. Ez nagyon jól hangzik így látatlan-
ban, de gyakorlatilag nem tudták vegyíteni a 
két zenekar hangzásvilágát.
Rossz hangulat uralkodott a sátor alatt, és így, 
még ha jobb is lett volna a koncert, mint ahogy-
an én leírtam, akkor sem lehetett volna élvezni 
a közönség és a körülmények miatt. 

Jazzékiel

Kiss Máté

Vigántpetend
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Az eső már megint esik. Este van és hi-
deg. Így vacogva indultam el Taliándö-
rögd felé, a fél tizenegykor kezdődő Fa-
ludy versek felolvasására Hobo tolmá-
csolásában.

A program a Klastromnál volt. Háromne-
gyed tizenegyre érhettem oda, még volt 
egy-két szabad ülőhely, elfoglaltam egyet. 
A művész úr egy fél órás késéssel jelent 
meg. Akkor még neki álltak 
hangolni, majd negyed tizen-
kettőkor elkezdődött a koncert, 
a Faludy versek felolvasása.

Hallgattam az énekelt verse-
ket, időközben teljesen elbó-
biskoltam. El is aludtam. Arra 
ébredtem, hogy a közönség-
ből egy-két ember idegesen 
üvölt előre, hogy tűnjenek már 
onnan. Megnéztem mi törté-
nik ott elől, és kiderült, hogy 
két , már eléggé ittas lánynak 
mondták, akik elkezdtek tán-
colni a színpad előtt. A két lány 
ezek után sem ült le,de az elő-
adás ment tovább.

A versek megzenésítése ne-
kem nagyon tetszett, adott 
neki egy hangulatot,. Volt mikor csak sza-
valt egy-egy vers részletet, majd zenei kísé-
rettel folytatta. A művész úr hangja, nagyon 
illet egy-két vers hangulatához, egy-kettőn 
meg sokat is dobott a mély orgánuma. A 
verseket egy szintetizátor, egy dob és egy 
gitár kíséretében adták elő.

A közönség többsége élvezte, legaláb-
bis így láttam, de akadt aki megjegyezte, 
hogy ő nem ilyenre számított, inkább fel-

olvasásra, és ,hogy neki ez így nem igazán 
tetszett.

Pedig jó volt nagyon, legalábbis szerin-
tem. A koncert nagy részét ugyan behunyt 
szemmel hallgattam, és volt mikor elalud-
tam, de kellemes volt erre pihenni.  

A Klastromnál egyre hidegebb lett. A 
mély hang még mindig mondta és mond-
ta. Én meg egyre csak fáztam és fáztam és 
el-elaludtam. A koncertnek negyed egykor 

lett vége. És egyben a dörögdi programok-
nak is. Ezzel a műsorral Dörögd befejezte a 
Völgyben eddig betöltött szerepét. Ez rossz 
érzéssel töltött el, nem akartam elindulni, 
húzva így is a végét mindennek. De egyre 
jobban vacogtam. Muszáj volt elindulnom. 
Otthagytam Dörögdöt, és hamarosan a 
Völgyet is itt kell hagynom.

Veress Dóra

Faludy-est
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Dörögdi búcsúbuli
Az Ősök háza záró programjaként egy búcsú 
diszkót szervezett, ahol nem más, mint Szőke 
András konferálta fel a számokat, és szórakoz-
tatta a közönséget. 

A kenyérszentelés után sokan maradtak a diszkót 
várva, hiszen ki akarták bulizni magukat az utolsó 
napon. Valószínűleg ez még csak a kezdete volt, 
hiszen az este még előttük állt.

Szőke András egy rövid beszéddel indított 
mindazok köszöntésére, akik segédkeztek az Ősök 
házában lezajló programokat szervezni. A végső 
rendezvényen egy kedves dalcsokrot kívánt átad-
ni a közönségnek. Az első szám nagyon lassúnak 
bizonyult, így csak pihentette az egyébként is fá-
radt közönséget. Itt még csak a házigazda ropta a 
táncot útmutatásként a közönség felé. 

Majd Bódi Guszti Bulizz velünk című számára 
a közönségből jó pár ember felállt és elkezdett 
táncolni. Ekkor vettem észre, hogy a színpad és a 
nézőtér között ki lett alakítva egy kis hely, ahol a 

nézők élvezhették a muzsikát. Számomra ismerős 
arcokat lehetett felfedezni a táncolók sűrűjében. 
Egy Szent Lászlós tanárt, Parragi Esztert. Vele még 
Szőke András is táncolt, hogy így is ápolja a kö-
zönséggel kialakított bensőséges viszonyt. 

Az idő multával egész népes társaság jött össze, 
akik önfeledten szórakoztak a rendezvényen. A 
közönség itt is több korosztályból állt, fiatalok és 
idősebbek egyaránt. A táncolókra viszont az volt 
a jellemző, hogy inkább fiatalabbak voltak. Tánco-
sokat meghazudtoló koreográfiákat mutattak be. 
Mindeközben az apróbb gyerekek tapsoltak, és 
közben táncoló szüleikre mosolyogtak. 

Ekkor már javában pakoltak az árusok, hiszen 
készülődtek a másnapi hazamenetelre. Egy szá-
mot éppen az udvarban követ áruló úriembernek 
küldött Szőke András. Erre Szőke még csak szó-
lóban táncolt, bátorítva a közönséget. Azt nem 
tudom, hogy erre felbuzdulva indult be utána a 
buli, vagy sem, de az biztos, hogy mókás volt látni, 
ahogy lóbálta karjait. 

A buli összességében nagyon jól telt, ez látha-
tó volt a közönség arcán tánc közben. Remélem, 
mindenki jól érezte magát az estét nyitó, de az 
Ősök háza záró programján.

Balog Dávid
�
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Román, dél-szláv, balkáni gyökerek a ma-
gyar népzenében. 
Egy különleges hangzásvilág, egy különle-
ges lány, egy különleges hang. 

Utolsó nap van, és az emberek nagy része 
hazafelé készülődik. 

Van, aki csak csomagol, és van, aki eset-
leg már el is ment. Az árusok tömege is fo-
gyott, nincs már akkora zsibongás sehol se. 
Csak a buszmegállóban állnak sokan. Nincs 
sor a wc-nél, be lehet jutni a programokra. 

Mert ma is voltak nagyon jó programok. 
Például, hogy ne is menjek messze, Talián-
dörögdön a Borago együttest lehetett hal-
lani délután négy órától a Klastrom színpa-
don. 

A csapat hangja Hornai Anita, aki az ének 
mellett fuvolázik, és furulyázik is. Gyönyö-
rű mély orgánumú hangja elvarázsol min-
denkit. Ha egyszer meghallod, utána a fü-
ledben marad, nem lehet kiűzni onnan. 

Az énekben segítségére van még Biz-
ják Gábor, aki a vadászkürt nagy mestere. 
Néha megvillantja magát Warnusz Zsuzsi 
is, de inkább marad a zongoránál. 

Magyar népdalok, és dalok tömkelegét 
énekelték el nekünk, egy kicsit balkáni, ro-
mán dallamokat beleszőve. 

Szerintem nagyon eltalálták ezt a zenét. 
Nekem tetszik, mert amellett, hogy hagyo-
mányőrző, beleviszik az újat is. Ettől lesz 
változatos, titokzatos, és sokkal dallamo-
sabb, táncolható. 

Én, ahogy láttam, a közönségnek is tet-
szett a produkció. A sorok között viszont 
inkább csak idősebbek ültek. Lehet, hogy a 
fiataloknak annyira mégsem tetszik, mint 
nekem?

Balogh Kata

Borago
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Felhõs 
szórakozás

A Művészetek Völgye utolsó napján 
kissé visszafogott a programmennyi-
ség, de ettől függetlenül még most is 
mindenki találhat magának szórakoz-
tató elfoglaltságot. A kisgyermekek is 
élvezhetik ezt a délutánt többek közt a 
Ramazuri bábszínjátszóház elnevezésű 
foglalkozáson.

Taliándörögdön, ebben a délutáni órában nyu-
galom honol a Lőtéren; se koncert, se színda-
rab. A fűben színes játékok és egy-két szabadon 
használható báb vár, hogy a kissé felhős, de kel-
lemes időben a gyerekek örömet leljenek ben-
nük. Mikor megérkezem, csupán egy apa és jár-
ni még nem tudókisfia labdáznak. A gyermek-
kel majdnem megegyező méretű narancssárga 
golyó oda-vissza gurul a kertben, néha egy-egy 
kisebb, kiszámíthatatlan fordulatot ejtve, me-
lyet a föld egyenetlensége okoz.

Pár perc elteltével a páros bővül néhány érke-
zővel, akik azonnal igénybe veszik a kis játszó-
tér lehetőségeit. Két kislány a libikóka működé-
sét nem ismerve, vagy csupán a hecc kedvéért 
egyazon oldalra ülnek, majd közösen lökik el 
magukat a földtől, hogy rövid levegőben lét 
után visszazuhanjanak a puha fűbe. Egy-egy 
ilyen attrakciót hangos nevetés követ, melyre 
a szülők, akik távolról figyelik csemetéiket, mo-
sollyal reagálnak.

Közben egy másik kisebb család felfedezi a 
kirakott bábokat, és játszani kezdenek. Két kis-
lány ámulva hallgatja, ahogy édesanyjuk egy 
kígyót jellemez, persze a lehető legkedvesebb 
formában. Később az idősebb lányka önállóan 
kezd játszani egy másik állatot ábrázoló szőr-
mókkal és harcba száll húgával.

Az ügyesebb, művészeti érzékét fitogtatni kí-
vánó gyermekek egy asztal körül agyagozhat-
nak, itt találhatják meg a nekik való időtöltést. 
Készülnek nonfiguratív alakzatok, tálak, állatok 
és más formák, melyek a jelenlévő korosztály 
elméjét kitöltik. A gyerekeket boldogítják a já-
tékok, szüleiket ők maguk.

Egy ilyen program során mindenki felüdül, 
boldog délutánok születnek és szép emlékek.

     
   Farkas Levente

Taliándörög
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Peregrinus 
együttes
Régi zene nem vén zene!

2006. augusztus 7-e, azaz a völgy zá-
rónapja. Mindenki pakol, csomagol és 
mindenhol a legjobb együttesek. Ferge-
teges záró buli volt mindenhol és persze 
ez alól a lőtér színpada sem kivétel. 

A peregrinus együttes voltaképpen 
csak a hangulatot alapozta, meg hiszen 
koncertjük

este hét órakor kezdődött. A zene-
kar igazi régi zenéket játszott, de ter-
mészetesen ezt néhol felpörgették pár 
mai hangzású számmal, hogy a fiata-
labb közönség is tudja élvezni.          

Voltaképpen ez a zene minden kor-
osztálynak egyaránt ajánlott, de mégis 
igen szélsőséges volt e szempontból a 
közönség. Igazából a negyven év körü-
liek és az öt év

körüliek képviseltették magukat a 
legnagyobb számban. Ami annak is 
betudható, hogy az előadás előtt báb-
színház volt a gyerekek számára. Igazi 
hangulatos kis családi zenehallgatós

fílingje volt az egésznek. A nézőtér 
szinte üres volt és egy táncoló ember-
rel sem

találkoztam. A színpadon mindenféle 
hangszer megtalálható volt. A furulya, 
cselló, bőgő, dob, harmonika és még 
sorolhatnám egy darabig.         

Nekem konkrétan ez a zene nem jött 
be. Tisztelem őket, hiszen 
bármelyik hangszerhez hoz-
zá nyúltak, az valami hihetet-
lenül szépen szólt, de vala-
hogy mégsem az én világom. 
Örülök neki, hogy eljutottam 
egy ilyen koncertre is, de úgy 
gondolom, hogy ehhez a stí-
lushoz majd pár év múlva vis-
sza térek.

                                                         
 Fandohan Mira
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Mivel nagyon rég voltam színházban, ezért 
kifejezetten örülök, hogy éppen a Meister 
Éva monodrámájáról írhatok.   Az esemény 
egyébként a taliándörögdi Katolikus temp-
lomban volt. A darabot a művésznő egyedül 
adta elő, ami sokkal nehezebb műfaj, hiszen 
nincsenek ott színésztársak, akik segítenek, 
ha hibázik, vagy akármilyen probléma van. 

 Amikor még nem kezdődött el a monod-
ráma – aminek egyébként az alcíme az Új-
rakezdés – nem tudtam, hogy egy színészes 
előadás lesz, így legalább nagy volt a meg-
lepetés számomra. Ebben a művészt próbáló 
feladatban állja meg helyét Meister Éva szín-
művésznő. 

Az előadás Katolikus templom minden 
színpadi technikát nélkülöző és az előadás-
hoz nem a legelőnyösebben berendezett 
szentély előtt volt. A darabban tizenhét éves 
lány a nézők szeme láttára válik ötvenkilenc 
éves asszonnyá. Meister Éva borzongtatóan 
hiteles alakítással idézi a kétszer megözve-
gyült asszony alakját, akinek két gyermekét 
erőszakkal veszik el, másik hármat pedig 
egyetlen év alatt ragadja el tőle a halál, akár-
csak a hozzá legközelebb álló többi szeret-
teit. Az a nagy tudású, művelt, könyvgyűjtő, 
írókat támogató, lelkészeket taníttató, ön-
életrajzíró asszony néz szembe a közönség-
gel, akinek hitét negyven éve alatt sem tud-
ta senki és semmi megtörni. A monodráma 
aktualitását, mondanivalóját lehetne ele-
mezgetni, értelmezgetni, ha szükséges, sőt 
akár adaptálni, de mindezek helyett inkább 
álljunk csodáljuk ahogy alakít a Meister Éva 
színésznő. 

 A Művészetek Völgye alatt ez volt nekem 
az utolsó program amiről írnom kellett, de 
örülök, hogy éppen erről írnok. Örülök, hogy 
úgy megyek vissza a zsúfolt és forgalmas fő-
városba, hogy láttam valami újat, amit ember 
nem tud elfelejteni. Így az írás végére egy  
Meister Éva idézettel szeretnék elköszönni az 
össze völgy lakótól, és kívánom, hogy jövőre 
is találkozzak mindenkivel,      akivel az idei 
völgy alatt találkoztam. 

 „Énnekem az is megadatott, hogy ne csak 
a 18. századi Erdélyt lássam az Ő ablakán át, 
hanem ránézhettem a 20. századra is, amely 
a legközelebb vitte az embert az elidegene-
déshez, és amelyben az “erdélyi Antigoné” 
példájára az építő, az alkotó embernek egye-

Kocsis István: Árva Bethlen Kata
Írta: Khurelbator Anar

Taliándörög
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A dörögdi szent 
kenyér
A Művészetek Völgye zárónapján a talián-
dörögdi Ősök Házában került megrendezés-
re a Kenyérszentelés nevet viselő program, 
melyen a látogatóknak lehetőségük nyílt 
dagasztásra és kenyérsütésre. A megszen-
telt pékárut ezután a résztvevők és Szőke 
András művész úr együtt fogyasztották.

A program a kenyér dagasztásával és sütésével 
kezdődött, a helyi plébánia külső konyhájában 
folyt a munka. A vendégek Kati néni segítsé-
gével dolgoztak. A kenyér abban a több mint 
százéves kemencében sült, amit nem olyan ré-
gen újítottak fel. 

Mivel én és társaim nem vettük ki a részün-
ket a kenyérkészítésből, ezért kint várakoztunk, 
közben néhány fotót készítettünk az embe-
rekről. Sikerült is szócsatába keverednünk egy 
hölggyel, aki nagyon nehezményezte, hogy 
lefényképeztem az urát. Férjének ezzel semmi 

problémája nem volt, de a nő valamiért nem 
tudta elviselni a dolgot, néhány percnyi vitat-
kozás után úgy döntöttünk, arrébb megyünk.

A közel egyórás várakozás közben akadt még 
egy személy, akivel beszélgettünk. Egy fiatal, 
nem túl jó állapotban lévő, a belőle áradó szag-
ból ítélve az alkoholt sem megvető férfi odajött 
hozzánk, hogy beszélgetést kezdeményezzen. 
Mivel mi barátkozó típusú ifjoncok vagyunk, 
szívesen csevegtünk vele, sőt, hogy elüssük az 
időt, még kő-papír-ollóztunk is.

Ezután a megérkeztek a kenyerek, a plébá-
nos úr, valamint Szőke András is. Először a plé-
bános mondott beszédet, majd megszentelte a 
kenyeret, közösen a jelenlévő keresztényekkel 
elmondták a „Mi Atyánk” kezdetű imát. Ezt kö-
vetően kezdett falatozásba a nép, az 5 kg friss 
kenyérből mindenki kapott pár falatot. Miután 
mindenki megkapta az adagját, Szőke András 
beszélt, poénkodott, majd beszéd közben jó-
ízűen ette a kenyeret, teli szájjal magyarázott.

Az összejövetelt követően egy másik prog-
ramot konferált fel Szőke, az utolsó táncházat a 
Völgyben, hogy ezután ismét béke és nyugalom 
honoljon a településeken, majdnem egy évig.

Körtvélyes Zsolt
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Ütõs hangzás
Egy afrikai ütős hangszerről lett elnevezve 
az Amadinda zenekar. A quintett tökélete-
sen játssza el a különböző kontinensen élő 
népek ősi zenéjét. Az előadásban, egy-két 
pengetősön kívül, ütős hangszerek helyez-
kedtek el a színpadon. 

A helyszín a taliándörögdi Közösségi ház. Mire 
a helyszínre értem, már telt ház fogadott, úgy-
hogy egy - két lábon át kellett lépnem, hogy 
a színpad elé juthassak. Elfoglaltam azt a he-
lyet, ahonnan remekül tudtam fotózni.  A ze-
nekar a ’80-as években alapult. Az Amadinda 
együttes feje elmondta, hogy egy rossz álom 

miatt kezdtek el az ütős 
hangszerekkel foglal-
kozni. Kezdetben főleg 
keleti jellegű, pl. Indo-
néziában honos game-
lan zenét játszottak. Két, 
bambusznádból készült 
hangszeren játszottak. 
Ketten ütötték a vezér-
hangszereket. A másik 
két tag kísérő ütemeket 
játszott. Volt ott egy ér-
dekes hangszer, ami a 
Szulavezi duda nevet 
kapta. Ezt Báli szigetén 

tizenegy éve vásárolta az egyik zenész. A ze-
neszámok elkezdése előtt felvilágosították 
a közönséget, hogy éppen min játszanak.  A 
következő szám, egy ghánai dobzene volt. Egy 
mesterdob és az őt körülvevő kisebb hangsze-
rek, erőteljes ütésével kápráztatják el a hallga-
tóságot. A nagy hangerejű nyugat-afrikai zene 
püfölte a lelkes közönség dobhártyáját. Ezután 
következett egy olyan zene, amit az Ugandai 
Királyságban játszanak még a mai napig is. Az 

egyszerű, csak tizenkét hangot kiadó hangsze-
ren, oktáv távolságban játszanak a zenészek. A 
két dallamsorból álló muzsikát, kontrázva játs-
sza el a két előadó. Később bekapcsolódik a 
játékba még két személy, és a második ember 
dallamát erősítik fel, hangzásilag. A következő 
dalt mindenki nyugodtan ülte végig. Kicsit fur-
csa volt a fülnek, hogy a nagy ricsaj után egy 
kellemes, lágy zene simogatja a hangot észle-
lő érzékszerveinket. Mint az eddig elhangzó 
számokban, itt is két fő- és két kísérő hang-
szer szólt. Érdekes volt az is, hogy némelyik 
zenében harci kiáltások is hallhatóak voltak. 
A közönségnek szemmel láthatóan tetszett a 
zenekar által kreált zene, mert a búcsúszámnál 
vadul táncoltak, és vastapssal köszönték meg 
a felejthetetlen élményt. 

Purwánto Enrico Sebastian

Taliándörög
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A Művészetek Völgyét 
immáron tizennyol-

cadjára nyitotta meg 
Márta István. A 
majdnem két hetes 
kulturális program-
sorozattól Taliándö-

rögdön búszúzhat-
tunk el. Egy diszkó-

féleséget tartott Szőke 
András az Ősök Háza ud-

varában.

A kenyérszentelés után Szőke András elmond-
ta nekünk, hogy az előbb kenyérszentelés volt. 
Ezt örömmel hallgattam, főleg, hogy beszélés 
közben tele volt a szája.  Majd megnyitotta a 
Búcsúdiszkót. Közölte, hogy ő válogatja a ze-
neszámokat, és megkért minket, hogy minél 
többen jöjjünk táncolni.

Az első szám nagyon lassú volt, így kevesen 
is táncoltak. Szőke úr pedig leszidott minket, 
hogy miért nem táncoltunk. Talán, mert ilyen 
lassú számokra a nyugdíjasok szoktak lépeget-
ni. Felajánlott egy pörgősebb muzsikát: Bódy 
Guszti egyik nótáját indította el a lejátszón. 
Erre már egy páran csatlakoztak a táncolókhoz. 
Szőke András persze nagyon nagy átéléssel és 
lelkesedéssel táncolt. Szinte végigdohányozta 
az egész Búcsúkoncertet. Persze miért ne. 

Végig ilyen mulatós, lagzis jellegű nóták 
mentek. Egyre többen táncoltak. Ám az ott lé-
vők kilencven százaléka csak mosolyogva nézte 
a táncolókat. A DJ csak azt mondta, irigyek a 
táncolókra, mert, hogy ők boldogok. Egyébként 
Szőke Urat is meglepte, mennyi nézőjük van. 
Maga világított rá az igazságra: nem azért van-
nak sokan az udvarban, mert nagyon színvona-
las, hanem azért, mert máshol nincs már semmi 
program. Ezt magyarázza a már említett tény, 
hogy a többség csak mosolyogva ült. Az is meg-
fordult a fejemben, hogy lehet, hogy a táncos 
kedvűek mind ittas állapotban vannak.

Mint az a cikkben érezhető, igen felbosszan-
tott ez a Búcsúdiszkó, hisz megrongálta a Dö-
rögdről alkotott vélenyemet, bár, így is mély 
nyomot hagy bennem az a sok élmény, ami itt 
ért. Nekem Taliándörögd tetszett a legjobban 
itt a Művészetek Völgyében. Ez az igazi Művé-
szetek faluja.

Befejezés

Solymosi Márton
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„Fáradt vagyok, és cikket írok”. Arra gondoltam, 
hogy ennyi visszajelzés az Anima Sound Sys-
tem koncertről elég lesz, de ez sajnos a meg-
engedett minimumhatár alatt lenne. Akkor hát 
mesélek.

Barátokkal mentem Monostorapátiba, hogy 
a Völgy zárásaképp bulizzunk egy utolsót, egy 
hatalmasat, amivel szerintem nem voltunk 
egyedül. Az Anima Magyarország egyik legszín-
vonalasabb, legigényesebb együttese, mely 
méltó befejezése lett volna a Völgynek. És lett 
is. Noha én a legelső sorban ugráltam, a kon-
cert vége utáni tömegoszlásból ítélve baromi 
sokan voltak. 

Prieger Zsolt állandóan változó sound sy-
steme ismét egy viszonylag új felállással mu-
tatkozott, habár én is régen voltam utoljára 
koncertjükön. De mindegy, próbáltam követni 
a tagcseréket. A legemlékezetesebb Anima vál-
tozások közé sorolható Német Juci távozása, 
akit azóta sem tudtak hibátlanul helyettesíteni, 
aztán ott volt a karakteres, mikrofonfejű Je-
remy, akit utoljára a 2005-ös Sziget fesztiválon 
láttam Kása Julival, aki már szintén elhagyta a 
„rendszert”. Most is volt egy női hang, egy szá-
momra eddig ismeretlen lánytól, akiket szintén 
ismeretlen rapperek kísértek. Jól. És volt még 
egy régebbi tag is, aki éneklési stílusával néha-
néha szektai hangulatot teremtett.

A koncert előtt volt egy kis összezörrenésünk 
a biztonsági őrökkel, mert azt feltételezvén, 
hogy be vagyunk rúgva, nem engedtek be a 
színpad elé fényképezni, hiába dugdostuk a 
biztonsági orruk alá a Völgyhíradós kártyáinkat. 
De nem volt nagy gond, úgy sem a fotózáson 
volt a hangsúly ezen az estén. 

A legközkedveltebb, leghíresebb dalaikból 
csak néhányat játszottak le, inkább a legfrissebb 
„We Strike!” című albumukról hallhattunk szá-
mokat. Én személy szerint akkorát táncoltam, 
hogy a koncert végére, másfél óra folyamatos 
ugrálás után még a hajam is jó kondícióba jött.

Nagy Rozália

AZ ANIMA

Monostorapáti

1�
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Varga Zsuzsa
Augusztus 6-án, vasárnap, a monostorapáti Pe-
tőfi Csarnok rock-színpadán koncerteztek Varga 
Zsuzsáék. 

Ha nem Magtárlaposként jöttem volna, akkor 
erről a koncertről semmi emlékem nem lenne. 
A következő történt volna: megérkezem, meg-
hallom, hogy valakik zenél-
nek a színpadon, megnézem 
gyorsan, hogy ez az Anima 
- e, majd rájövök, hogy nem, 
és nyugodtan körülnézek 
még a környéken, hisz úgyis 
van idő.
Alapvetően nem könnyű az 
Anima Sound System előtt 
színpadra lépni (szerintem). 
Fogalmam sincs, milyen ér-
zés lehet, de úgy gondolom, 
nagyon rossz úgy játszani 
egy órán keresztül, hogy alig 
várja a közönség, hogy az 
utánam következő zenekar 
belekezdjen már. Az előze-
nekar titulussal mondjuk semmi probléma nem 
lenne, de azért valóban nehéz lehet ilyen körül-
mények közt mindent beleadni. 
Ráadásul Varga Zsuzsáék már nem is olyan kez-
dők. A valamikori Vénus-frontember az elmúlt 

hónapokban készítette el első saját lemezét, 
a „Szívadóvevőt”, ami már október vége óta 
kapható a lemezboltokban. Leginkább erről az 
albumról játszott a banda. Még nem hallottam 
egy új számukat sem, de hatalmasat csalódtam, 
és pozitívan. Meglepően tetszett, pedig azért 
voltak előítéleteim az „Izmos kocka has” refrénű 
Varga Zsuzsa szám után. De a dalok hangzása 
nagyon ismerős volt, majd a koncert felénél 
rájöttem, hogy kicsit elanimásodtak. Először 

arra gondoltam, hogy ezt más is felismerte, és 
ezért tették be pont az A. S. S. elé. Majd ahogy 
tehettem, utánanéztem, és meglepődtem az 
eredményen. Kiderült, hogy új albumuk elké-
szítésében Zsuzsa segítségére volt az Anima 
Sound System csapata, akikkel azóta is szoros 
barátság köti össze. Ennek bemutatója egyéb-
ként november 21-én volt a Petőfi Csarnokban.
Összességében élveztem, de talán csak azért 
kezdtem el komolyabban figyelni a zenére, 
mert eleinte megsajnáltam őket, amint arra bíz-
tatják a közönséget, hogy ne szégyenlősködje-
nek. Pedig nem erről volt szó.

                                                     Tamás Anna

1�
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Néptelen földeken 
járok. Nem marad 
más utánam, mint 
por, csend, és meg-
telt mobilvécék…

A Völgy utolsó napja. 
Szakadó eső, és min-
den sátor összepakol. 
Csend borul a völgyre, 
és már csak nagyon 
figyelmes szemek ta-
lálnak az utcán mász-
kálva programokat. 
Igaz a templomokban, 
és színpadokon van-
nak még koncertek, és 
néhány fedett helyen 
is megbújik egy-egy kiállítás. Azt hihet-
né az ember, hogy utolsó nap még nagy 
hajrázás van, hogy a kínálkozó alkalma-
kat kihasználják, de úgy tűnik, mindenki 
kifúj, és hazamegy.

Mivel újságot még utolsó nap is kell 
írni, muszáj volt felkerekednünk, és prog-
ramok után nézni. Találtunk is öcsön az 
evangélikus templomban egy kiállítást, 
amit az Ajkai Képzőművész Egyesület 

hozott létre. A művészek közül 
sajnos senkit nem találtunk a 
helyszínen, csak egy felügyelő 
hölgytől tudtuk meg azt, hogy a 
művek már a völgy eleje óta itt 
vannak, és hogy estefelé jönnek 
összepakolni, és elvinni. 

Beléptünk a templomba, és 
nagyon furcsa látványt nyújtot-
tak a falak. Ahol csak hely volt, 
mindenütt képek, jó sok szög-
gel beverve. Nem tudom, hogy 
egyeztek bele, hogy kilyuggas-
sák a templomot.

          Eső
Öcs
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A vízfestménytől, az olajon keresztül a 
kisplasz tikáig, mindent megtaláltunk. Szé-
pen megmunkált agyagszobrok, és rajzok, 
bekeretezve lógtak a falon.

Leginkább csendélet témájú alkotásokat 
láttunk, de voltak bőven tájképek, és krisz-
tust ábrázoló művek is.

Igazából olyan hangulata volt, mintha 
csak rajzóráról gyűjtötték volna össze a 
jobb darabokat, mert semmi összefüggés 
nem volt a képek között, témájukat tekint-
ve.

Látogatóval alig találkoztunk. A temp-
lom is csendes volt, akár az utcák. Egyszer 
bejött egy házaspár, aztán gyorsan ők is el-
tűntek, meg az eső is eleredt. 

Borongós véget ért a Művészetek Völgye. 
Elmosta az augusztusi eső…

Németi Fanni
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Hangulatos templom Pulán.
Lant, és reneszánsz hangulat.
Énekmondás.

A programfüzetben az szerepelt, hogy a Magyar 
História című lemezről fogunk énekeket hallani. 
A koncert kezdése előtt azonban elmondta Kátai 
Zoltán, hogy nem érzi ezt a lemezét olyan ütős-
nek, jónak, ezért inkább a legújabb lemezéről 
adna elő dalokat. Erre ugyanis többet készült, 
az első lemeze véletlenül született, nem volt 
előtte túl sok munka.

Ezután zenélni kezdett. A zene nagyon kü-
lönleges, nem 
nagyon hallot-
tam még ilyet. 
Persze az éne-
kórákon már 
sokat hallottam 
a műfajról, de 
így még nem 
t a l á l k o z t a m 
vele. A dalok 
mind történel-
mi témájúak 
voltak. Körül-
belül a második 
és a harmadik 
dal két szent 
k i r á l y u n k r ó l 

szólt, az első Istvánról, a második pedig isko-
lánk névadójáról, Lászlóról. Elmondta nekünk 
Zoltán, hogy semelyik másik nemzetnek nincs 
két szent királya. „Még Amerikában sem, pedig 
ott aztán minden van”- fűzte hozzá viccesen, 
a közönség pedig nevetett. A Szent Lászlóról 
szóló ének egy kódexben maradt ránk. Ezt a kó-
dexet 1526- ban írták, és különleges ebben az 
énekben, hogy egyik versszaka magyarul van, a 

következő pedig latinul, és ez így megy az ének 
végéig. Történészek szerint azonban először 
magyarul íródott meg, és utána a Domonkos 
rendiek fordították le latinra.

Meghallgattunk egy Tinódi Lantos Sebestyén 
művet is, azt hiszem, ez volt a legközismertebb. 
Bár az előadó szerint a fiataloknak ez már nem 
ismert, hiszen az énektanárok ezt nem tartják 
már fontosnak, nekem azonban ezt meg kell 
cáfolnom. Tinódit nekünk is tanították, mint a 
16. század kiemelkedő zenésze. Sőt, mindenki-
nek rajta keresztül tanítják meg azt a szót, hogy 
lant. Elmondott még az előadó pár történele-
mi dolgot is Tinódi életéről, például hogy volt 
egy pálfordulása, de azt hiszem, ez most nem 
lényeg. Az utókor számára úgy is csak az alkotás 
marad meg, és nem a körülmények, ahogyan 
készült.

Még egy ismert emberrel foglalkoztunk, Ba-
lassi Bálinttal. Tőle az Egy katonaének című éne-
ket hallgattuk meg Kátai Zoltán előadásában. 
Nekem ez nagyon furcsa volt, hiszen verses for-
mában már ismertem ezt, de így, énekelve még 
soha sem hallottam. Érdekes volt.

Tulajdonképpen az egész koncertre ezt tud-
nám mondani. Érdekes volt megismerkedni 
ezzel a műfajjal is, bár azt éreztem, hogy az egy 
órás előadás már túl hosszú volt.

Dávid Szandra

Kátai Zoltán
Pula
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Magtárlap

(Nem) Mindennapi 
Irodalom Kőrösi 
Zoltánnal
Augusztus 5-én vasárnap, a Művészetek 
Völgyének utolsó napján, és egyben a (Nem) 
Mindennapi Irodalom sorozatnak is utolsó 
műsorában Pulán, a Bárkakertben beszélgetett 
Kőrösi Zoltánnal Reményi József Tamás.
Két nappal ezelőtt is Reményi volt a kérdező. 
Megint a hosszú, véget nem érő kérdések, am-
iknek a végén nem is volt kérdés.
Megtudhattuk, hogy nagyon sok családregényt 
ír. Felhívják, elmesélnek neki egy történetet, és 
Ő ebből ír egy novellát. Ezek közül el is mesélt 
nekünk párat. Nem felolvasta, hanem mesélte. 
Ez szerinte nagyon fontos, mert Ő is unná a 
felolvasást. 
Az egyik történet így szólt: Egy családban három 
lány gyerek volt. A háború után egyedül marad-
nak az anyjukkal. A lányoknak el kell menni tan-
ulni, azután dolgozni. A lány végül egy boltba 
került, ami előtt mindig elbiciklizett egy fiú. 
Egy nap azonban betért, és kért egy inget. A 

fiú, hogy legyen neve a szereplőnek, Attila volt. 
Szép vádlija volt, talán a sok biciklizéstől. A lány 
is sokáig kereste a megfelelő szoknyát, hogy 
mutassa a saját vádliját is. Ez a férfi zenét taní-
tott, később el is járt hozzá tanulni. Óvónőnek 
készült. A férfi később megkérte a kezét, össze-
házasodtak, szült egy gyereket. De mindvégig 
titokban tartották a          kapcsolatot. Egyetlen-
egyszer mentek el nyilvánosabb helyre      vac-
sorázni. 36 év után az anyósa felszólította, hogy 
menjen el a nő. Megijedt, és hozzáment egy 
rendőrhöz, akit még régebbről ismert, de nem 
szerette. Azt hitte, hogy így nem lesz semmi 
bántódása, megvédi. Pár év múlva viszont az 
első férj és a nő találkozott Tihanyban. Ott több 
napot kellemesen eltöltöttek. És úgy búcsúz-
tak el, hogy a férfi megmondja anyjának, hogy 
fogadja el, mert szereti. És majd jelentkezik. 
Azóta nem jelentkezett…
És még két ilyen történetet mesélt el Kőrösi 
Zoltán. Így a sztori alapján, kíváncsi lettem a 
kész novellára…

                                                  Szalay Gabriella
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