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Az evangélikus udvar egy eldugott 
sarkában, pontosabban fészkében, van 
egy aranyos kis színpad, ahol főként a 
gyermekek szórakozhatnak remekül. 
Persze a szervezők gondoltak a szü-
lőkre is, hogy ők se unatkozzanak. Mi 
is gondoltunk egyet, felkerekedtünk 
megnézni, mi is zajlik a Művészetek 
Völgye e piciny szegletében. Gitte 
Kath és Jakob Mendel „Semmiség” 
című darabját adták Novák János ren-
dezésében, és Tóth József játékában 
szombat délután.

Van abban valami különleges, ha az em-
ber egymaga áll ki a nézősereg elé. Az 
előadás összes látogatója ilyenkor egy 
szemként rá mered, s neki, a színész-
nek ezt a tekintetet óvnia kell, vonzania, 
akár mágnesnek a tűt.

Mire odaértünk, a színpad díszlete 
már készen állt: bal oldalt egy narancs-
sárga kuka, jobbra néhány doboz, kö-
zépen egy terebélyesedő fekete fatábla, 
a fal, előtte kartondobozok egymásra 

hányva. S ekkor 
jön a színész. Na 
de nem színfa-
lak mögül, ha-
nem egyszerűen 
csak közülünk 
kilépve. Szakadt 
ruhában van, a 
haja zsíros, rá-
nézésre sem für-
dött a figura már 

vagy egy hete. 
Felmászik a 

színpadra, kör-
benéz, mire 
felocsúdunk, a 
darab már kez-
detét vette. Egy 
ember történetét 
kezdi el mesélni 
a színész, aki-
nek az életéből 
mindössze egy 
méhkaptár maradt (az is méhek nélkül), 
és pár bábu, holmi, ami egy szatyorban 
bőségesen elfér. A darab két síkon fut: 
a történet, hogy van egy gazda, aki fel-
épít egy házat, egy pajtát, azokba álla-
tot vesz, eljegyez egy szép leányt, majd 
utódaik lesznek, a gyerekekhez szól. 
Az improvizáció, és a napi aktualitá-
sokra épülő poénok pedig a felnőttek-
hez. Viccről és poénról e darab esetében 
persze nehezen ír az ember, mert Tóth 
József karakterének a nevetés és a szó-
rakozás mellett mindig ott bujkál egy 
apró könnycsepp a szemében. A törté-
net vége felé, amikor a gazdának min-
dene elveszik, döbben rá a közönség, 
hogy önmaga történetét meséli el ez a 
hajléktalan. Nem sajnáltat, nem hibáztat 
senkit, és semmit. Az elveszett dolgait, 
az életét keresi folyamatosan. Így hát 
feláll, s ahogyan jött, úgy indul tovább. 
Semmiség az egész. Hétköznapi sztori.

                                      Czégány Pál

Hétköznapi sztori
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Létramesék

Nagy Klaudia

Megnyugtató látni, hogy ige-
nis készülnek jó, igényes da-
rabok kifejezetten gyerekek 
számára. Bozsik Yvette társu-
lata Kapolcson, a malomszi-
geti Kolibri Színpadon lépett 
fel, rengeteg ember előtt. 

Létramesék című darabjuk az első gye-
rekelőadásuk, de azt hiszem, tökéletesen 
teljesítették a feladatot. Profi táncmoz-
gásuk és színészi képességük garantált. 
De ez a profizmus igazi, szívből jövő 
vidámsággal, mosolygással, szépséggel 
párosul. Értik, érzik, mivel, hogyan le-
het lekötni, szórakoztatni a gyerekeket. 
Színes, pöttyös, csíkos kavalkád jelenik 
meg a színpadon és természetesen ren-
geteg, ugyancsak színes létra. A leírás-
ban is az áll, az előadással egy olyan 
világba varázsolnak majd minket, ahol 
minden létrából van. És valóban lehet 
belőlük akár vonat, kötél, vagy házikó. 
Ugrálnak, pörögnek, forognak rajtuk, 

ügyesen alakítva az aktuális számhoz 
a terepet. Ami a legszebb, hogy legna-
gyobb magyar költőink verseit dolgoz-
ták fel, a gyerekek kedvenceit. Csukás 
Istvántól például a Sün Balázst táncol-
ják el, de labdáznak egyet Kiss Dénes 
Labdajáték című versére is. 

Egyre jobban belemelegednek mind 
a táncosok, mind a közönség, hogy az 
előadás ereje, dinamikája a Tűztáncban 
kulmináljon. Ősi sámánhangulat, egy-
re gyorsuló, erősödő tánc repít minket 
az eksztázis felé. De lassan vége már, 
eljutunk még Weöres Sándor Majom-
országába is. Hipp-hopp, a táncosok 
máris átváltanak és már majmokként 
ugrálnak a színpadon, kurkásszák, ölel-
getik egymást. A gyerekközönség (na 
jó, a nagyok is) visongatnak, tapsolnak. 
Már csak egy szám van hátra, amivel 
végképp elvarázsolnak minket. Beszip-
pantanak végleg Meseország világába. 
Lágy, kedves szám ez József Attila Al-
tatójára. Sok-sok színes, puha párnát 
fognak a táncosok. Mozgásuk egyre 
lassul, megnyugszunk mind. Boldogok 
vagyunk.



Mindenki szeret játszani, főleg társas-
játékot. Mivel a barátaival tölthet né-
hány órát az ember, megfeledkezve a 
körülötte lévő világról, és egy új játék-
országba csöppen bele.

Kapolcs faluházába beköltözött a Mű-
vészetek Völgye alatt a Magyar Társas-
játékos Egyesület. Bárki, aki betéved, 
akár egyedül, akár társasággal, hódol-
hat játékszenvedélyének teljesen in-
gyen. Közel száz különböző társasjáték 
közül válogathatunk, van kicsiknek és 
nagyoknak szóló, akár négyéves kortól. 
A legtöbb játék új, kilencven százalékuk 
Magyarországon még meg sem jelent 
darab. Éppen ezért az egyik szervező-
nek otthon le kellett fordítania a játék-
szabályokat, illetve azokat a játékhoz 
tartozó kártyákat, amik más nyelven 
íródtak. Mivel a MATE egyesület kezé-
ben van a program szervezése, 
akik a játék megszállottjai, 
tudják, mi kell az embe-
reknek. Rengeteg olyan 
játékot hoztak, amik Spi-
el des Jahres-díjat nyer-
tek, ami nem más, mint a 
társasjátékok Oscar-díja.

Négy asztallal kezdődött 
a program az első napokban, 
mára 21 helyszínen játszanak. 
Akiknek az asztalnál nem maradt 
helyük, azok a földön, valamint a szín-
padon foglaltak helyet a játéktáblával. 

Általában kettőtől hat főig játszhatóak a 
játékok, de aki egyedül érkezik, az sem 
marad társ nélkül, a szervezők erről is 
gondoskodnak. Ilyenkor keresnek neki 
játékostársakat, akik hasonló helyzetben 
vannak és kezdődhet is a játék. Ilyenkor 
az emberek megismerik egymást, kide-
rül, hogy sok közös témájuk van, nem 
is laknak messze egymástól, és megked-
velik a másikat.

Mivel a játékok újak, minden asztalnál 
ül egy szervező, aki segíti a játék mene-
tét, és elmagyarázza a szabályokat. Van 
olyan játék is, aminek csak a szabályait 
elmondani negyven percig tart. 

Akinek van ideje és elég elszánt, an-
nak remek kikapcsolódást nyújthat ez a 
program. Új játékokat lehet megismerni, 
és legyőzni barátainkat, amin nagyokat 
lehet nevetni.

Merre fordul a kocka?

Ördög Zsófia
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A kapolcsi evangélikus temp-
lomban néhány ember 
üldögélt, várva Do-
bóné Kiss Ildikó 
előadását. A Céad 
míle fáilte néven 
m e g h i r d e t e t t 
program ír nép-
dalok előadását 
takarja. A cím 
egyébként egy 
ír köszönés, sza-
bad fordításban 
„százezer üdvöz-
let”-et jelent.

Amint beléptem a 
templomba, a kezem-
be nyomtak egy zöld lapot, 
amin Szent Patrik közbenjáró imája 
olvasható idegen nyelven, írül, vala-
mint magyar fordításban. Ezek után 
azt gondoltam, egy mélyen vallásos 
előadás fog következni. De nem így 
történt, mert többnyire ír népdalok 
hangzottak el, személyes témájúak. 
Szerelemről és boldogságról énekelt 
az előadónő, de előfordultak vallásos 
dalok is, isten dicséretére.

Egyszemélyes előadás volt, Dobóné 
Kiss Ildikó különszáma. Két dal között 
elmesélt egy rövid történetet Írország-
ról, az ottani emberekről és szokásaik-
ról. Az emberek csöndben ültek a pa-
dokban, ahogyan azt egy templomban 
illik. De az első három szám után egyre 

többen voltak, akik távoztak a hely-
színről, vagy egyszerűen csak 

a padra borulva hallgatták 
végig az előadást. De vol-

tak, akiket becsalogatott 
a zene az utcáról, és az 
ajtóban kis tömeg tor-
lódott fel. 

Hol angolul, hol 
meg írül énekelt az 
énekesnő, akinek 
egyébként gyönyö-

rű hangja volt. Arról 
nem ő tehetett, hogy 

sok embernek nem tet-
szett az előadása, azok in-

kább ne menjenek be. 
Túl sokat beszélt, nem volt elég 

hangsúly a zenén. Bár nem volt hang-
szeres kíséret, de az utcáról beszűrődő 
kongák hangját akár annak is nevez-
hetnénk. De gyakorlatilag ő egyedül 
töltötte be hangjával a templom üres 
csendjét. Számomra zavaró volt a túl-
zott áhítat az arcán, és a műmosoly. 
Lehet valakiben ennyi szeretet idege-
nek felé? Vagy el akarja adni magát, 
vagy tényleg mélyen vallásos.

Ez esetben talán az utóbbiról van szó, 
az előadás elején kiosztott zöld lapocs-
kákból ítélve. „Críost i ngach cluais a 
éisteann liom.” - Krisztus ott van min-
den fülben, amelyik hallgat engem.

Százezer üdvözlet 
az evangélikus templomból

Ördög Zsófia
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Könyvek, mesék, felnõttek
Ki gondolta volna, hogy egy gyer-
ekeknek szóló programon csupa 
felnőttel találkozom. Kapolcson az 
Evangélikus udvarban Janikovszky 
Éva meséiből olvasott fel a NAPKI-
ADÓ egyik munkatársa.

10:30, Kapolcs még alig ébredt fel. Az 
utcán is alig pár járókelő, és az Evangé-
likus udvarban is csak pár csemete fűzi 
a gyöngyöket. Valami nem stimmel. 
Gondoltam magamban, oda is mentem 
az egyik kedves hölgyhöz. A hölgy el-
mondta, hogy valószínűleg nem olvas 
föl, mert egy érdeklődő sincs. De ko-
rántsem gondolta, hogy két makacs 
lánnyal áll szemben. Megkértük, hogy 
olvasson fel, csak egy pici rövid kis 
mesét. A néni beadta a derekát. Halkan 
odaosont a gyöngyfűzők közé, majd 
kinyitott egy vékonyka kis könyvet. 
Látva a címet, megörültem: Bertalan és 
Barnabás. Ez a legtündéribb mese, amit 
ember valaha hallott. Majd belekez-
dett. „Az ikertestvérek mindig nagyon 
hasonlítanak egymásra. Ezt mindenki 
tudja, aki látott már ikertestvéreket. A 

dakszlikutyák is nagyon 
hasonlítanak egymásra. 
Ezt is tudja mindenki, 
aki látott már dakszliku-
tyákat. És a dakszliikrek? 
A dakszliikrek annyira 
hasonlítanak egymásra, 
hogy elég, ha csak egy 
dakszlit képzeltek el, 
mert a másik úgyis pon-
tosan ugyanolyan.”

A hölgy körülnézett, és egy halvány 
mosolyt engedett meg magának. Mi még 
akkor nem láttuk, de amint közelebb 
értek, észrevettük, hogy egy csomó 
felnőtt és gyerek érkezik az udvarba. 
Mosolygott. Biztosan azt gondolta, hogy 
nem olvas fel feleslegesen. És egyre csak 
gyűltek és gyűltek az emberek. Legna-
gyobb meglepetésemre, nem a gyerekek 
voltak többségben.  Láttam a „nagy 
gyerekeken”, hogy nagyon élvezik az 
egészet. Csillogó szemekkel, és halk ka-
cajokkal nyilvánították ki tetszésüket. A 
néni befejezte. Majd elmondta, hogy dé-
lután Lázár Ervin-meséket fog felolvasni, 
ugyanitt. Az egyik férfi nagyon vékony 
hangon megszólalt:

- Elnézést, kérhetek valamit? Én na-
gyon szeretem Lázár Ervint, de egy me-
séjét nem nagyon kedvelem, a Rácegresi 
és Pácegresi-t. Nagyon nagy kérés lenne, 
ha azt nem olvasná fel? Nem szeretnék 
modortalan lenni, de nagy baj lenne?

A hölgy nevetett egyet, majd ennyit 
mondott: - Dehogyis! -, és látszott rajta, 
hogy úgy érzi magát, mint egy óvó néni.

Pánczél Klaudia
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Ki az a Pettson?
Ki az a Pettson? Ezen tűnődtem egész 
nap, egészen addig, ameddig nem ta-
lálkoztam vele, a Kapolcsi Evangéli-
kus udvarban.

„Az öreg Pettson magányosan éldegélt 
kis vidéki házában. A tyúkjain kívül 
más társasága nem volt, így néha bizo-
ny nagyon egyedül érezte magát. Egyik 
nap a szomszédja, Andersson néni ál-
lított be hozzá, s egy kartondobozt 
nyújtott át neki, amire nagy betűkkel 
az volt ráírva, hogy Findusz zöldborsó. 
Amikor azonban az öreg kinyitotta a 
dobozt, borsó helyett egy apró cicát ta-
lált benne. Azonnal a szívébe zárta az 
apró jószágot, és innentől kezdve a tan-
yán teljesen megváltozott az élet…”

Így kezdődnek Pettson és Findusz 
szívmelengető kalandjai. De a mesében 
sok más állat is feltűnik, akiket a gyer-
ekek azonnal a szívükbe zárnak. A svéd 
író főhőse kicsit magyaros virtussal vár-
ta a gyerekrajongóit, akik nagy kedvvel 
és örömmel fogadták őt, és cicáját, Fin-
duszt. A tipikus ruházatában érkezett. 
Nagy szakáll, szemüveg, ing, és egy 
hatalmas titokzatos bőrönd. A kedves 
előadó értett a gyerekek nyelvén. 

Egyik percről a mási-
kra elvarázsolta őket. 
De nem csak a kölykök 
úsztak mámorban, a 
szülők is együtt nevettek 
csemetéikkel. Azon gon-
dolkodtam, hogy most 
a felnőttek voltak enny-

ire gyereklelkűek, vagy az előadó volt 
ilyen nagy hatással rájuk. A választ kér-
désemre akkor találtam meg, amikor 
én is egyre jobban belefeledkeztem az 
előadásba. A nagyszerű színészi alakí-
tásnak köszönhetően, a műsor teljesen 
hiteles és autentikus volt. Az igazi Pett-
son köszönt vissza ránk. 

Mivel a völgyből már csak egy nap 
van hátra, ezért nem mondom, hogy lesz 
még alkalom megnézni ezt a lehengerlő 

műsort. De ne 
felejtse el senki, 
hogy jövőre is 
lesz még Völ-
gy, Pettsonnal 
együtt!

Pánczél Klaudia
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A kapolcsi LeaderVölgyben naponta 
más-más térség nyújt a látogatóknak 
gasztronómiai ízelítőt. Csütörtöktől 
vasárnapig göcseji specialitásokba 
márthatjuk fogunkat.

Mint a méhek a széttaposott körtére, 
úgy repültek rá az emberek a göcseji 
ételekre, melyeket a Csigaház kerítése 

mellett készítet-
tek szombaton. A 
lelkes kis csapat a 
Göcsej–Közép-Zala 
akciócsoport tag-
jai, akiknek fő célja 
a Völgyben, hogy 
megismertessék a 
látogatókkal a Gö-
csejben tipikus éte-
leket, melyeknek 
fő alapanyaga az 
aludttej. 

A recepteket, amiket használnak, nem 
szakácskönyvből lesték el. Mindan-
nyian az anyukájuk szoknyája mellett 
tanulták meg, hogyan is lehet igazán 
ízletessé tenni az aludttejet és miként 
süssék ki azt, amit elkészítettek. 

Az alapanyagokat, mint a tojás, a liszt 
és a fűszerek, mind-mind otthonról 
hozták a teljesség kedvéért. Ételeikért 
pénzt nem kérnek, mindenki szabadon 
vehet, amennyit csak szeretne bendője 
megtöltéséhez.

Szombaton kétféle ételt készítettek. 
Az egyik a krumplisprósza, a másik az 
aludttejes hízaprósza volt. Az első fogás 

nagyon hasonlít a más helyeken csak 
görhönynek vagy lepcsénynek nevezett 
ételhez. Elkészítése nagyon egyszerű. A 
megpucolt burgonyát le kell reszelni és 
leszűrni a levét. Az így nyert terméket 
gyorsan megforgatjuk aludttejben, majd 
elkeverjük lisztben és sóban. Végül olaj-
ban kisütjük. Az eredmény nagyon fog 
hasonlítani a fentebb emlegetett ételek-
re, csak lesz egy kis savanykás mellék-
íze, ami nyáron a melegben kellemesen 
hűsít. A másik egy süteményféleség. 
Az aludttejben elkeverjük a cukrot, egy 
kevés sót, a szódabikarbónát, a tojást, a 
fahéjat, végül a lisztet. Az egész anya-
got nagyon jól kikeverjük, erősen kizsí-
rozott, forró tepsiben sütjük. Tetejére 
olajat és tejfölt locsolunk.

A pontos arányokért keressétek fel 
standjukat vagy kísérletezzétek ki ma-
gatok. Szerencsére a csoport még vasár-
napig itt marad a Völgyben. Kár lenne 
kihagyni.

Kostolócska

Nyíri Beáta
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Szombaton a Tihanyi-félsziget termé-
szetes értékeiről tartottak előadást a 
kapolcsi Faluház egyik termében. Az 
előadó rengeteg gyönyörűszép képet 
mutatott erről a csodálatos, bár egyre 
jobban emberek által pusztított terü-
letről.

A Tihanyi-félsziget számos vonatkozás-
ban egyedülálló nem csak hazánkban, 
Európában is. Különleges földrajzi hely-
zete, kialakulásának sajátosságai, mai 
tájképi megjelenése, földtani és történeti 

emlékei, ritka nö-
vény- és állatfa-
jai mind-mind a 
legszebb és leg-
féltettebb kincse-
ink közé emelik. 
Egyedi és érdekes 
már a félsziget fel-
színe is, amelyen 
az egykori vul-

káni működés maradványai láthatók. A 
kráter-medencék mélyedéseit víz tölti ki, 
így a félszigeten két lefolyás nélküli tó is 
van: a Belső-tó, mely a horgászok ked-
venc helye, és a védett, náddal borított 
Külső-tó, a vadmadarak paradicsoma.

A természetet kutató és védő szakem-
berek számára a Tihanyi-félsziget értékei 
régóta ismertek. Itt alakult hazánk első 
tájvédelmi körzete 1952-ben. A Tihanyi 
Tájvédelmi Körzet később észak felé 
bővült, 1658 hektáros területe ma a Ba-
laton-Felvidéki Nemzeti Park egyik táj-
egysége. 

A félsziget szubmediterrán éghajlata 
nagyon kellemes. Több olyan növény- és 
állatfaj él itt, amely ritkaság Magyaror-
szágon. A helyi klímára jellemző, hogy 
évente háromszor is hozhat termést itt a 
füge. Legnagyobb híre az 1920-as évek-
ben idetelepített és meghonosodott le-
vendulának van a Csúcs-hegyen. 

A félsziget egésze természetvédelmi 
terület. Kiemelkedő geológiai értékei mi-
att 2003-ban Európa Diplomás területté 
nyilvánították. Ezt a diplomát 5 évenként 
meg kell védeni és ősz körül lesz meg a 
döntés az eredményt illetőleg. Itt az elő-
adó megjegyezte, hogy ha olyat hallunk 
fél füllel a rádióban, hogy Tihanyi-fél-
sziget és Európa Diploma, akkor nem 
sikerült újra elnyerniük. Mert ha sikerül 
megvédeniük a címet, az nem elég hírér-
tékű ahhoz, hogy bekerüljön a médiába, 
szemben azzal, hogyha elveszítik.

Az előadást könnyű volt megérteni és 
a vetített képek segítettek megjegyezni 
az elhangzott információkat. Azok a sze-
rencsések, akik megjelentek az előadá-
son, szinte Tihany-szakértőként léphet-
tek ki az előadásról.

Tihanyi túra

Nyíri Beáta
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Völgyhíradó

A Völgy minden napján, a Csipszerkert-
ben megrendezésre kerül egy bizonyos 
Völgyhíradó nevű műsor. A műsort a 
budapesti Szent László Gimnázium tö-
megkommunikáció szakos diákjai készí-
tik. A mindennap jelentkező vetítésben 
szó kerül az összes előző napi fontosabb 
kiállításról, színházi előadásról, kon-
certről. Vagyis mindenről, ami itt zajlik 
a Völgyben. A diákok szorgosan végzik 
munkájukat, hogy önök mindenről tá-
jékozódhassanak, ami a héten történik. 
Bennfentesként tudom, hogy általában 
éjszakába nyúlóan is 
vágják az anyagokat, 
melyek másnap este, 
tizenegykor kerülnek 
csak adásba. Ez azért 
szükségszerű, mert 
amint felkel a Nap, ők 
is felpattannak, mint 
egy keljfeljancsi, és 
mennek forgatni egyik 
érdekes programról a 
másikra. Egy nap a háromfős stábnak 
öt-hat programra kell elmennie, tehát 
mire elkészülnek a megvágott, vállal-
ható és vetíthető anyagokkal, addigra 
akár már fel is kel a nap – tudtam meg 
az egyik közreműködőtől. (Most lebuk-
nék, ha elárulnám, hogy ők tulajdon-
képp a szoba másik felében dolgoznak, 
tehát a saját szememmel is látom, mit és 
meddig csinálnak, szóval nem mond-
tam semmit. Psszt!)

A Völgy-
híradó úgy 
vélem, hogy 
egy rettentő-
en keresett 
program. A 
Csipszerkert 
dugig meg-
telt érdek-
lődő fiatalokkal. Sajnos a késői kezdés 
miatt leginkább tényleg csak húsz év 
körüli fiatalok voltak lent. Viszont őket 
tényleg érdekelte! Amikor fotóztam, 

véletlenül beleálltam a 
képbe és rögtön szóvá 
tették, hogy jó lenne, ha 
vigyáznék, mert őket 
érdekli, és nem azért 
jöttek, hogy engem néz-
zenek. 

Ezt vehettem volna 
sértésnek is, de nem tet-
tem, mert fontos nekem 

is, és a sulim számára is, 
hogy legyen kereslet erre a programra, 
márpedig láthatóan van. Nem monda-
nám, hogy tolongtak az emberek, de a 
padokon már csak elvétve lehetett egy-
egy szabad helyet találni.

Érdemes, vagy nem érdemes… van rá 
kereslet. És talán a Művészetek Völgy-
ében idén ez a legfontosabb, talán ettől 
függ a jövője is.

Porcsalmy Anna
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A Malomszigeten tartottak 
egy érdekes programot. Ady 
Endre verseit, verseinek tar-
talmát és életét zenésítették 
meg. A zenekar állt egy nar-
rátorból, egy gitáros-énekes-
ből, egy fúvósból, egy szinte-
tizátorosból és egy dobosból, 
aki meglepő módon nő volt!

Elhangzott például egy elemzés a 
Párizsban járt az őszről, melyből meg-
tudtuk, hogy a költő azért hagyta el 
folyton-folyvást Párizst, hogy mindig 
visszatérhessen hozzá.

A zenei stílus leginkább arra emlé-
keztetett, mint amikor folyó beszédet 
zenésítenek meg, beletuszkolva némi 
rímmel, mely csak abból áll, amit el-
loptak az eredeti versből. Egyébként, 
ha már a stílusnál tartunk, akkor a ze-
nekar stílusa: jazz.

A Mert engem szeretsz című verset 
például teljesen bedolgozták egy dal-
ba, mint refrén.

Igazából én nem szeretem Ady ver-
seit. Túl egoistának és önzőnek tartot-
tam és tartom ma is. De valahogy egy 
kicsit talán megéreztem a változás 
szelét az előadáskor. Egy kicsit talán 
kezdtem értékelni, ha nem is mint 
embert, annál inkább, mint költőt. Va-
lamiért talán mégis hasznos volt ez az 
előadás. Talán több megjelent ember 
kezdte csodálni ezt az embert mint 
egy hatalmas költőt.

Sajnálom, hogy nem voltak sokan, 
mert ez az előadás és talán Ady is 
megérdemelte volna, ha többen eljön-
nek. Igazából sokan a hídról és árokból 
hallgatták a koncertet, mert itt kivéte-
lesen nem kértek jegyet a belépőktől. 
Emiatt az emberek kényelmesen el-
fértek az elhelyezett padokon. Több 
üres is volt, és több olyan is volt, amin 
egy ember feküdt. Az első sorokban 
még nyomorogtak is. Ha csak egy-két 
ember is elkezdett azon gondolkod-
ni, amin én, tehát, hogy Ady tényleg 
nagy költő volt, sőt talán nem is volt 
annyira beképzelt, mint hittem, akkor 
már megérte megrendezni ezt a kon-
certet, vagy előadást. Nem is tudom 
pontosan, hogy melyik szó találóbb…

Szeretném Ady szavaival zárni a 
cikket, mely idézetet most azért hasz-
nálok fel, mert talán már sok ember 
elfeledte, pedig fontos: „Az ember gyö-
nyörű, ha nem olyan, mint más.”

Ady-dalok

Porcsalmy Anna

11



Azért, hogy mi ehessünk...

Kellemes tömeg fogadott az utolsó 
előtti napon, Kapolcson. A Zöld ud-
varba igyekeztem, animációs filmvetí-
tésre. Nem egyszerű kisfilmek voltak 
ezek, mindegyik felszólalt valami el-
len, valami mellett, s mind az állatok 
védelmével volt kapcsolatos…

Az első film egy úgynevezett malacról 
szólt, Leóról. Egy szép kis békés farmon 
éldegélt, amíg egy nap meg nem jelent 
az életében Moorpheus, a marha, aki rá-
világított valóságos életére. Adott neki 
egy piros kapszulát, s felvilágosította 
arról, mi is az a Meatrix. Megkönnyítem 

a kedves olvasók helyzetét, a Meatrix 
az egy olyan történet, amely elmesé-
li, tudatja velünk, milyen húst eszünk, 
hol tartották az állatot, milyen körül-
mények között. Nos, visszatérve a kis 
filmünkhöz: Leó, a kismalac bevette a 
kapszulát, s egyből egy fénytelen, szűk, 
rekeszekre osztott zárt gazdaságban ta-
lálta magát. A kép valahogy úgy nézett 
ki, mint ha egy raktárban halomban 
állnának a kólás kartondobozok. Össze 
voltak zsúfolva, mint a heringek. Nem-
csak hogy soha életükben nem láttak 
napfényt, egy „A4-es lapnyi” helyük 
sem volt. Leó is belátta ezt, s mi történt, 
beállt a – szigorúan csak állatokból álló 
- háromtagú alakulatba, amely próbál 
a nehéz körülmények között élő állato-
kon segíteni.

A második kisfilm főszerepelői embe-
ri ajkak voltak. Tüntettek a génmanipu-
lált, magas zsírtartalmú ételek ellen. Egy 
bizonyos „Szájzáradékot” hoztak létre, 
10 ponttal. A kampány erre az elvre 
épült. Nem voltak hajlandóak kinyitni 
a szájukat. Minden nemzetiségű „ajak” 
megfordult a produkcióban. Kínai, afro-
amerikai, indiai, török és még sok más 
nemzetiségű száj. A kisfilm célja ezúttal 
az emberek felhívása arra, hogy nem 
mindegy, mit eszünk! Egyszerűen nem 
ehetünk szemetet! 

A harmadik, s egyben utolsó film jóval 
hosszabb volt, mint elődei. Valóságos té-
nyeket tárt a nézők elé. Megdöbbentő és 
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Rapali Vivien

elkeserítő tényeket. Mint például, hogy 
milyen helyen tartják a kotlós tyúkokat, 
a sertéseket, a marhákat, és a többi ál-
latot. Azok a tyúkok például, amelyek 
ilyen nagyipari üzemekben élik le éle-
tüket, génmanipulálva vannak. Vagyis 
sokkal gyorsabban fejlődik ki a testük, 
kevesebb idő alatt, s a súlyuk is sokkal 
több – hiszen megéri, mert olcsóbbak. 
Mindezek ellenére a lábuk nem fejlő-
dik testükkel arányosan. Megesik, hogy 
nem tudnak lábra állni, s ha nem tudnak 
járni, nem tudnak enni, inni, ebből kifo-
lyólag rövid időn belül elpusztulnak.  

Valóban megéri? Igaz, hogy a nagy-
ipari gazdaságokból származó termé-
kek olcsóbbak, de az állatok szenved-
nek, amiatt, hogy mi ehessünk. Valóban 
szükséges kínozni érte az állatokat? A 
válasz nem. Lehet kisebb gazdaságoktól 
vásárolni, olyan helyekről, ahol az álla-
tok „szép életet” élnek le – gyötrelmek 
nélkül. Igaz, hogy ezek a termékek drá-
gábbak, de higgyék el, megéri!!!
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A táska, amelyben minden elfér

A Kolibri-völgy igen látogatott hely-
színnek számít Kapolcson. Többször is 
jártam már a Művészetek Völgye alatt 
arrafelé. Mondanom sem kell, mindig 
zsúfolt volt – az átlagéletkor körülbe-
lül hét év volt. Most különleges meg-
lepetés várt, sokan, sőt rengetegen vol-
tak, kicsik és nagyok egyaránt…

Ennek oka, Gitte-Kath-Jakob Mendel: 
Semmiség című színdarabja volt.  A da-
rabot a Kolibri színház jóvoltából No-
vák János rendezte, s a főszereplőt Tóth 

József ját-
szotta. „Mi 
fontos és mi 
mellékes az 
életben? Ez 
még a fel-
nőttek szá-
mára is ne-
héz kérdés. 
Most egy 
olyan ember 
meséli el az 
életét, aki-
nek összes 
holmija elfér 
egy ládában, 
mégis ő az, 
aki megaján-
dékoz min-

ket. Semmiség - mondja -, de ne hig-
gyünk neki! Tanyasi történetét együtt 
játszva vele mindnyájan gazdagabbak 
leszünk.” – írta a port.hu az interneten.

A színjáték egyik 
sajátossága volt, 
hogy a báb szerep-
lők hangjai maguk a 
nézők voltak. A játék 
előtt, a főszereplő 
kiválasztott a nézők 
közül azokat a gye-
rekeket, felnőtteket, 
akik alkalmasak az 
adott szerepre, majd 
– előadás közben!- diktafonra vette a 
hangot, s később lejátszotta. Ez a meg-
oldás igencsak imponált a kedves ven-
dégeknek, s igen humoros ötletnek tűnt. 
Volt, hogy egy hangot többször is meg-
ismételt, a szegény áldozat pedig jókat 
nevetett saját magán.

A produkció minden egyes kellékét, 
magánál tartotta, s ott a helyszínen fab-
rikálta össze. A bábokat, a bábok szín-
padaként szolgáló építményt és még 
rengeteg más eszközt is beleértve. A 
színdarab igen humoros, lendületes és 
érdekes volt. Akkora sikernek bizonyult, 
hogy sokan még a kerítésen is csüngtek 
– mivel csak napijeggyel vagy bérlettel 
lehetett helyet foglalni a színpad előtt.

Az előadás alatt lehet gyöngyöt fűz-
ni, művészkedni kicsiknek- nagyoknak 
– ám mégis csak a kicsik voltak többen. 
Nagyon sok szép, fantáziadús, kreatív  
dolog  született azon a délutánon az 
Evangélikus udvarban.

Rapali Vivien
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Interaktív Afrika
„Ezek a papírok az egyes országokat je-
lentik. Rakd rá őket az Afrika-térképre 
úgy, hogy a vonalakkal passzoljanak. 
Aztán ügyes legyél!” – utasított az egyik 
fiatal szervező lány egy kalandvágyó 
kisfiút, aki csillogó szemmel fürkészte 
az imént említett földrajzi témájú lapot. 
Pajkos mosoly futott át az arcán, majd 
megfordult. „Szabad, anya?” – kérdez-
te a jól nevelt kisember, amire mosoly-
gós édesanyja természetesen engedélyt 
adott.

Vidám rakosgatás 
következett, amit a 
felnőttek sem bírtak 
tétlenül nézni. Páran 
odaguggoltak a srác 
mellé és „segítettek” 
neki. A kisfiú szeren-
csére emiatt nem szo-
morkodott, ugyan-
olyan izgalommal 
folytatta a játékot. 
Minden ország szép 
lassan a helyére került, Mozambiktól 
Egyiptomig.

Egy pár méterrel arrébb tesztlapokat 
lehetett kitölteni a fekete kontinenssel 
kapcsolatban, vagy a drogokkal kapcso-
latban. A legnépszerűbb mégis az az ol-

dal volt, amelyen 
az AIDS-cel kap-
csolatban tettek fel 
kérdéseket. Ehhez 
a feladatlaphoz 
viszont kellettek 
is a szülők, nagy-

szülők, mivel 
ugye a gyerekek 
nem hallottak 
még erről a be-
tegségről olyan 
sok mindent, 
mint az életben 
tapasztaltabbak. Az anyuka segítségé-
vel a karikák egyre gyorsabban helyez-
kedtek el a megfelelő helyen.

A teszt ugyanis abból állt, hogy a sor-
számok mellett lévő 
kérdésre ott volt a vá-
lasz is a lapon, csak 
alatta, felette még 
találhattunk állításo-
kat, amik természete-
sen nem voltak teljes 
mértékben igazak, de 
legalábbis nem szá-
mítottak helyes meg-
oldásnak. Az apuka 
a padra ülve, korsó 
sörét fogyasztva nem 

vett részt a családi programban.
Az Afrika Völgyben, mint mindig, 

most is jó volt a hangulat. Kellemes 
zene, beszélgető emberek, mindenki 
mosolyogva. Az árusok, szervezők ked-
vesek, attól függetlenül, hogy egész nap 
ugyanaz a dolguk. Mindenki jól tudja 
magát itt érezni, főleg a fiatalok, miután 
hibátlanra tippelték az AIDS-totót, és 
Afrika országai is a helyükre kerültek.

Takács Bence
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A Völgy kilencedik napját Taliándö-
rögdön töltöttem. Ez volt a harmadik 
alkalom, hogy ide látogattam. A falu-
ba érve rögtön az orvosi rendelő felé 
vettem az irányt. Mielőtt bárki azt 
gondolná, azért mentem oda, mert be-
teg voltam, ki kell ábrándítanom. A 
dörögdi rendelőben ugyanis véradás 
volt ma, oda igyekeztem.

Odaérve nem sok embert találtam, de 
bevallom, nem csodálkoztam rajta. Én 
ugyanis utálom a tűt, és tudom, hogy 
ezzel nem vagyok egyedül. A véradás 
három lépésben zajlott.

Az első lépés az úgynevezett regiszt-
ráció volt. Egy fehér sátor előtt álltak 
sorba az emberek, akiknek felírták az 
adatait, vércsoportját. Itt egészen sokan 
álltak. A második lépés egy rövid vér-
vizsgálat volt, hogy vajon alkalmas-e az 
alany. A véradásra egy harmadik hely-
színen került sor, a rendelőn belül. Itt 
két szék volt felállítva, mind a kettőben 
ültek. Egy embertől maximum 4-5 dl 
vért vehetnek egyszerre.

Őszintén szólva nekem sokkal több-
nek tűnt, ahogy ott álltam és néztem, 
de a zacskókra valóban 5 dl volt felír-
va. A vért adóknak a Magyar Vöröske-
reszt Völgy-napijegyet, étkezési jegyet, 
kulcstartót, kitűzőt, illetve ételt és italt 
ajánlott fel. Természetesen választani 
kellett. 

Az idelátogató bátor völgyturisták kö-
zött volt egészen fiatal (18 éves) és idő-
sebb (körülbelül 50 éves) is. Kíváncsi-
ságból megkérdeztem néhány embert, 
őt vajon mi motiválja, miért ad vért. A 
legáltalánosabb válasz a Völgy-napi-
jegy volt, de természetesen a jószívük is 
idehozta őket. 

Ahogy telt az idő, egészen megtelt 
az orvosi rendelő udvara. Nem is gon-
doltam volna. A főorvosnő sem tudott 
több időt rám szánni, mint öt percet. De 
ezalatt is megtudtam valamit. Mégpe-
dig azt, hogy a mai napon még senki 
nem lett rosszul, és azt is, hogy ők sok-
kal több emberre számítottak. 

Az első igazán jó hír, a második ke-
vésbé. De senki ne lépjen vissza, aki vért 
szeretne adni, hiszen egy életet menthet 
meg vele. 

Egy csepp, két csepp

Bakos Csenge „Manjari”
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A Völgy mai napján Taliándörögdön jár-
tam, ismét. Az utam egyenesen az Ősök 
házához vezetett, a nagyterembe, amely 
őszintén szólva nem is olyan nagy. Ér-
kezésemkor ugyanis a kis helyiség már 
zsúfolásig tele volt emberekkel. Minden-
ki ugyanarra az előadásra jött, amire én 
is. A „Csillagok gyermekei”-re, melyet 
Lukács Béla fizikus tartott a bolygók 
anyagáról és keletkezéséről. Nem telt el 
sok idő és egy különös (tudós) külsejű 
ember vágott át a tömegen, a vetítőhöz 
tartva. Odaérve megállt, szembefordult 
a közönséggel és bemutatkozott. Ő volt 
Lukács Béla. Miután ez megtörtént, le-
vette a zakóját, leült és mesélni kezdett. 
Az előadás címét magyarázta el első-
ként. A csillagok gyermekei nem mi va-
gyunk, nem asztrológiáról lesz szó, ha-
nem puszta fizikáról. Bevallom őszintén, 
kicsit megijedtem, amikor ezt közölte ve-
lünk, ugyanis én nem szeretem a száraz 
tényeket. Szerencsére fizikusunk hamar 
megnyugtatott, nem lesz unalmas az elő-

adás egy kicsit sem. Elmondta nekünk, 
hogy az előadás bolygókat, holdakat és 
üstökösöket mutat be. Később arról is 
beszámolt, hogy a Nap, a Föld és a Hold 
is 4,5 milliárd éves, és hogy ezt ma a tu-
domány biztosan állíthatja. Arról is hall-
hattunk, hogy a Marsra pár nap múlva 
küldenek egy felderítő űrszondát, amely 
szeretne megbizonyosodni afelől, hogy 
a vörös bolygón vajon éltek-e élőlények, 
illetve, hogy mennyi idős a bolygó. Ér-
dekességként megemlítette azt is, hogy a 
többi bolygó korát a naprendszerünkben 
még nem sikerült megállapítani, de való-

színűleg azok is körülbelül négymilliárd 
évesek. A továbbiakban hasonlóan érde-
kes dolgokról hallgathattuk a fizikus Lu-
kács Bélát, aki olyan beleéléssel beszélt 
a bolygókról, hogy mindenki élvezettel 
hallgatta. Az előadás végeztével többen 
úgy mentünk ki a teremből, hogy otthon 
feltétlenül továbbolvasunk a témában. 

Csillagok gyermekei

Bakos Csenge „Manjari”
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A második völgybéli szombatot a 
Cimbivölgy egy nagyon pörgős Nép-
táncesttel ünnepelte meg. Mindenki 
kőkeményen ropta, a leghúzósabb 
zenészek játszottak délutántól estig, 
mélyen az éjszakába. Nem is gondol-
tam volna, hogy egy ember tudja ilyen 
gyorsan mozgatni a végtagjait. Ráadá-
sul egyszerre négyet, egymáshoz csap-
kodva őket…

A műsor úgy nézett ki, mint egy kocs-
mai jelenet. Hat-hét katonakorú srác a 
színpad közepén, körülöttük összegyűlt 
minden jelenlévő és figyelte a viadalt. A 
srácok csatáztak a nézelődő lányok ke-
gyeiért, de úgy, hogy egymáshoz sem 
értek. Egyre és egyre gyorsabban táncol-
tak, egyre nehezebb kombinációkat mu-
tattak. Ezzel párhuzamosan a hangulat 
is iszonyúan nőtt. Már alig lehetett ülve 
maradni. Kellett, hogy táncoljak, én is 
velük együtt tapsoljak, mozogjak a rit-

mussal. És most kép-
zeljük el ugyanezt, 
mondjuk kétszáz év-
vel ezelőttről. Egy kis 
falusi ivóban.

Akkor most kép-
zeljünk el egy kocs-
mai jelenetet. Hat-hét 
katonakorú srác az 
ideiglenes – padok 
félretolásából alko-
tott – táncparkett 
közepén, körülöt-
tük összegyűlik a 

falu apraja-nagyja. A srácok csatáznak 
a holnapi vásárba készülődő lányok 
kegyeiért. Egyre és egyre gyorsabban 
táncolnak, egyre nehezebb kombináció-
kat mutatnak és közben persze a jó kis 
bor is fogyogat… Ezzel párhuzamosan 
a hangulat is iszonyúan nő. Már alig le-
het ülve maradni. Kell, hogy táncoljak, 
én is velük együtt tapsoljak, mozogjak a 
ritmussal. Ugyanazt látjuk, csak talán a 
díszlet volt különböző. Fenn tudták tar-
tani ugyanazt a kultúrát sok száz évig. 
Ebben a mai világban ez főleg egy hatal-
mas harcnak számít, hiszen a társadalom 
egyre inkább löki kijjebb a népzenét és a 
néptáncot. A mai divat azt diktálja, hogy 
legyél új, ne foglalkozz a régi dolgokkal, 
csak azzal, hogy legyen márkás cipőd. 
Ilyenkor érzem azt, hogy ezt a régi kul-
túrát védenünk kell.Ez a szórakozási 
forma közösségépítő, kiválóan alkalmas 
a másik nem iránti közeledéshez, és en-
nek köszönhetően a szervezet termel 
legalább annyi boldogsághormont, mint 
ha mondjuk tévét néznénk. 

Deák Kristóf

Szalonna és Bandája
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A magyar területekről összeszedett 
legnagyobb tudású népzenészeket 
hozták össze egy koncert erejéig. Ez 
az első és utolsó alkalom annyi em-
bert vonzott, hogy a hatalmas sörsá-
torba már nem fértek be az emberek. 
Gondolhatnánk, hogy ennyi tehetsé-
ges zenész nem tud együtt zenélni, 
öt dudás nem fér meg egy csárdában 
alapon.

Pedig ennek pont az ellenkezője volt 
igaz. A három hegedűs, a cimbalmos és 
a klarinétos tökéletes összhangban ját-
szott együtt. Mindegyikük teret adott 
a másiknak, de ennek ellenére mégis 
meg tudták mutatni, mennyi mindent 
tudnak kihozni abból a vonóból vagy 
abból az ütőből, esetleg torokból.

A zene mellé néha társult egy kis 
tánc. Be-becsattogott egy-két paraszt-
legény, hogy a vizuális élményt is fo-
kozza.

Mikor megkérdeztem az egyik szer-
vezőt, honnan jött az ötlet, így vála-
szolt:

- Ha jól tudom, ők öten mind nagyon 
jó barátok. Már játszottak együtt, de 

így egyszerre öten még nem, és nem 
is fognak. Mindig csak betársult va-
laki a másik zenekarába. Ez most egy 
nagyon kivételes alkalom. Azt hiszem, 
meg is fogják mutatni, miért is nem 
érdemes kihagyni ezt a koncertet. Ne-
kem volt szerencsém hallgatni őket 
próbán. Hííj. Ne tudja meg!

Aztán végül is megtudtam. Min-
dent. Hatalmas élmény volt. Sajnos 
megint hiányoltam a színpadon kívü-
li, nézők soraiból érkező táncolókat. 
Láttam egy vidám lányt, ahogy egye-
dül bepörgött-forgott a színpad elé azt 
remélve, hogy majd ő meghozza az 
emberek kedvét, de valahogy mégsem 
lettek elég bátrak. Szegény lánynak is 
lelohadt a kedve. Picit odaültem hoz-
zá beszélgetni:

- Egyedül eljöttél koncerte?
- Hát, ha nincs jobb. Imádok táncol-

ni. De társaságban még jobban. Most 
valahogy itt a színpadon kívül picit 
visszafogott a légkör. Sajnálom, azért 
én élveztem azt az öt percet, amíg 
rázhattam. A zene nagyon jó volt. Na 
mindegy. Majd legközelebb.

Deák Kristóf

Itt és (csak) most
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EAR - ez a neve annak a zenei stílus-
irányzatnak, amit ma Taliándörögdön a 
katolikus templomban hallottam. Kez-
detben még nem tudtam, hogy mire szá-
míthatok, mert még sohasem hallottam 
ilyen zenét. A színpadon egy cimbalom, 
és egy álló ember magasságához iga-
zított kottatartó volt, és ez elég átlagos 
volt ahhoz, hogy azt higgyem, ez is egy 
normális komolyzenei koncert lesz. 

 A felkonferáló beszéde után sem 
tudtam nagyon beazonosítani a zene tí-
pusát, de egy kicsit megijedtem akkor, 
amikor bejelentették, hogy a hangmér-
nöknek milyen fontos szerepe lesz az 
előadás folyamán. (Az EAR egyébként 
egy rövidítés, jelentése: Electroacustic 
research - elektroakusztikus kutatás.) 
Amint elkezdődött a zene, megértettem, 
hogy miről is van szó. A zene, amit hall-
hattunk, egy élőzenész szólójából, és egy 
előrekevert „hangkavalkádból” állt (he-
gedűn játszott Mérey Anna, cimbalmon 
Szakály Ágnes). Ez a zene egy modern 
irányzat, ami a hangszerek, az elektro-

nika, az akusztika keresésére alapszik. 
Ebben a bizonyos „hangkavalkádban” 
nagyon érdekes dolgok voltak, nem csak 
szimpla zene volt. Akadtak benne a te-
lefoncsörgéstől az atombomba-támadás 
hangjain keresztül a teljesen eltorzított 
emberi beszédig mindenféle hangnak 
nevezhető zörejek. Nem merném azt 
mondani, hogy szörnyű volt, mert ebben 
a témában nem vagyok teljesen otthon, 
inkább azt mondom, hogy másfél órán 
keresztül ezt hallgatni már kicsit túlment 
a tűrőképességem határain. 

A hozzánemértő 
közönség nagy ré-
sze már az első szám 
után kisompolygott 
az előadásról, míg a 
másik fele a lénye-
get próbálva meg-
érteni bennmaradt, 
talán nekik még 
élvezhető is volt a 
zenedarab. A rajon-
gók persze tejesen 
átszellemülten, csu-
kott szemmel hall-
gatták végig a szintén teljes átéléssel 
játszó, ide-oda dülöngélő hegedűst. 

Szerintem az ember élete során ren-
geteg furcsa dologgal találkozik, nincs 
olyan ember, akinek ne lehetne újat 
mutatni. Ez a zene számomra pont egy 
ilyen érdekes dolog volt. Hallgassátok 
meg, és döntsétek el ti is!

EAR- ZENE

Márkus Vera
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Márkus Vera

Éjjel Taliándörögdön az óvodakertben 
jártam, ahol nagyon hideg volt, de per-
sze ennek ellenére nagyon sokan voltak, 
mint mindig. Ez az utolsó előtti nap itt 
a Művészetek Völgyében, úgyhogy 
mindenki nagyon izgatott, hogy hol-
nap vagy holnapután haza kell mennie, 
ráadásul hétvége is van, úgyhogy min-
denhol tömeg volt. Még este kilenckor 
is tele voltak az utak, mindenki el akart 
jutni az egyik helyszínről a másikra. 
Senkinek sem volt jó ott, ahol van.

Tehát az óvodakertben egy koncertet 
láthattunk a Cabare Medrano tagjai-
tól, egy újonnan alakult kis zenekart, 
akik mindenféle hangszeren minden-
féle stílusban játszottak dalokat. Bár 
egy kívánságműsornak volt bejelentve, 
nekem nagyon nem úgy tűnt, hogy le-
hetne bármi közül is választani. A kö-
zönség nagyon sokféle emberből állt. 
Volt a zenekarnak különbejáratú rajon-
gótábora, akik szerintem a vidéki isme-
rősök csoportjából avanzsálódtak, és 
minden szám végén a „Jó volt, Béla!” 
kiáltással nyugtázták a koncertet. Vol-
tak természetesen, akiket csak a koncert 
és töménytelen mennyiségű sör vonzott 
oda. Ők végigtáncolták a koncertet, és 
jókat mulattak a számok végén bekap-
csolva hagyott mikrofonokba beszűrő-
dő: „Mit játsszunk most?”, vagy, hogy: 
„Ne menjél még le a színpadról, tudsz 
ebben a számban is játszani!” hangfosz-
lányokon.  A harmadik fajta ember az 
volt, aki már nem akart máshova men-
ni, de még haza sem, mert ez a koncert 

azért elég jó volt ahhoz, hogy még egy 
olyan valaki is meghallgassa, aki eddig 
még nem is hallott róluk.

A hangszerek, amiket megszólaltattak, 
nagyon különlegesek voltak. Tangóhar-
monika, érdekesen kinéző basszusgitár, 
igazi, nagy konga lakkozatlan fából és 
a legkevesebb díszítéssel, ráadásul egy 
olyan ember szólaltatta meg, akinek 
a szájából húsz percig lógott egy cigi, 
a lábán egy megszámlálhatatlan sok 
kisharangból álló csörgő volt, és néha 
úgy elbambult dobolás közben, hogy 
alig tudott kikeveredni a saját gondo-
lataiból. Volt még trombita, fúvós és 
szimpla szintetizátor, valamint sok-sok 
csörgethető ritmushangszer, és persze 
dobszerkó.

Velem együtt a közönségnek is na-
gyon tetszett az előadás, amire még 
rátett az is egy lapáttal, hogy az éne-
kes mackónadrágban volt, és az egyik 
tényleg pont az az ember volt, akire azt 
mondjuk nagy viccesen, hogy olyan, 
mint egy jóllakott napközis.

Még egy éj a Cabare-ban…

Márkus Vera
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Elszántság. Mikor először meglát-
tam a dörögdi Óvodakert színpadán 
a szolnoki Liget Otthon színjátszóit, 
ez a szó jutott eszembe. A 13 éve ala-
kult színjátszó csoport sérült fiatalok-
ból áll, akik évek óta töretlen sikerrel 
játszanak dramatizált meséket, vásári 
komédiákat és Moliére-színdarabo-
kat.

A mai előadáson Moliére Fösvény című 
darabját vitték színre. A történet egyike 
a legnépszerűbb színdaraboknak, így 
azt, hogy miről szól, mindenki tudja. 
De hogy felelevenítsem a sokak által 
régen olvasott mű bonyolult viszonya-
it, elmesélem. Az író ebben a darabjá-
ban nevetségessé teszi az emberi jellem 
egyik legnagyobb hibáját, a pénzimáda-
tot. Harpagonnak, a történet főhősének 
minden gondolatát a pénz uralja. Mi-
ből lehet pénzt csinálni? Miért költünk 
parókára, ha saját hajunk is van? Ilyen 
kérdéseket tesz fel magának napról 
napra, és egyre inkább beleőrül abba, 
hogy bár rengeteg pénze van, mégsem 
elégedett az életével. A dolgok bonyo-
lításaképpen arra készül, hogy elveszi 
fia, Cléante szerelmét, Mariannát, lá-
nyát, Elizt pedig hozzáadja egy pénzes 
városi emberhez, Anzelm úrhoz. Az élet 
azonban nem olyan egyszerű, ahogyan 

Harpagon kép-
zeli: pénz, házasság, 
jó élet a gyerekeknek. Cléante 
minden vágya az, hogy feleségül ve-
hesse Mariannát, akár hozomány nélkül 
is, Eliz pedig mindenáron hozzá akar 
menni szerelméhez, Valérhoz. A művön 
átívelnek ezek a konfliktusok, és mind-
emellett Harpagon a pénz birtoklása és 
elvesztése miatt is folyamatos rettegés-
ben él. A színdarab végén természete-
sen minden jóra fordul: egy tréfa után 
Harpagon belátja, hogy a pénz nem bol-
dogít, és áldását adja fia és lánya házas-
ságára is.

A szolnoki színjátszók előadása volt a 
mű legártatlanabb feldolgozása: a szín-
pad mellett állt a darab rendezője és 
,,mindenese”, aki ha kellett, súgott, ha 
kellett, taglejtéseket mutatott a színé-
szeknek. Ők pedig, ha el is felejtették, 
mi a dolguk, a segítség hatására rögtön 
eszükbe jutott, és ott folytatták a játékot, 
ahol abbahagyták.

Megható volt és egyben nagyon jó él-
mény a mai előadás. A színészi játékok 
és a rendezés nem volt a legprofibb, de 
egy amatőr színháztól, ami sérült fiata-
lokból áll, a lehető legnagyobb teljesít-
mény, és azért a legnagyobb elismerés 
jár nekik mindenki részéről.

,,Rajta hamar, rendőrt, csendőrt...!”

Kovács Janka
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,,Rajta hamar, rendőrt, csendőrt...!”

Elérkezett a Művészetek Völgye fesz-
tivál második, és egyben utolsó hétvé-
géje. Az úton számtalan autó tömörül 
egyetlen, hosszan kígyózó sorba, a jár-

dákon pedig néze-
lődők ezrei tapos-
sák egymást. Ebben 
a hangulatban, egy 
békés kis szigeten, 
a dörögdi Kúriában 
rendezték meg a 
Ködlámpa Irodalmi 
Kávézó felolvasó-
estjét.

A mai napon a már sokat emlegetett Ke-
lemen-kör tagjai mutatkoztak be ez ide-
látogató közönségnek. A neoreneszánsz 
irodalmi csoportosulás két évvel ezelőtt, 
2005-ben alakult. Mint ahogy a jelző is 
mutatja, elsősorban neoreneszánsz han-
gulatot szeretnének teremteni kéthetente 
megrendezett estjeiken, de lehetőséget 
adnak más stílusoknak is a bemutatkozás-
ra. Céljuk az, hogy minél többféle irodal-
mi világ helyet kapjon a körben, és ezek 
párbeszédek alapján határozhassák meg 
egymást. Természetesen nem a korunkat 
meghatározó korlátoltsággal ütköztetik 
össze nézeteiket az alkotók. Különféle stí-

lusokat, világokat 
gyúrnak össze, ol-
vasztanak egybe, 
hogy ezzel egy 
igazán egyedi, 
különleges han-
got kölcsönözze-

nek az irodalmi körben megforduló alko-
tók munkásságának. Természetesen, mint 
sok más hasonló kör esetében, „összmű-
vészeti” estekre is sor kerül. Ilyenkor a 
vendégek különböző képzőművészeti 
alkotásokat láthatnak, és az irodalomhoz 
valamiképpen kapcsolódó zenét hallgat-
hatnak, ha ellátogatnak a kör estjeinek 
otthont adó Apacuka kávéházba vagy a 
Platán étterembe.

Véleményem szerint a mai Ködlám-
pa-esten hangzottak el a legérdekesebb, 
és legfelháborítóbb versek. Sok közülük, 
főleg Payer Imre versei, trágárak és kö-
zönségesek voltak, igencsak kevés mon-
danivalót, ám annál nagyobb témahiányt 
tükröztek. Borzasztó volt hallani, hogy a 
magyar irodalom új nemzedéke már ilyen 
verseket ír, és ezzel a kritikusok tetszé-
sét is megnyeri. Azonban, mint mindig, 
ma is voltak nagyon tehetséges alkotók, 
akiknek a versei talán kiállják majd az idő 
próbáját, és évek múlva is találkozhatunk 
majd neveikkel. Ilyen költő például Tol-
vaj Zoltán, akinek mély tartalommal bíró, 
karakteres fogalmazásmódja nagyon 
megnyerte a közönség tetszését.

Érdekes módon, minden Ködlámpa-
estnek van egy különleges, máshoz nem 
hasonlítható hangulata. A költők és írók 
izgatottsága a színpadon, hogy vajon a 
közönség hogyan fogadja a költeménye-
iket, előadásmódjukat, és a nézőtéren 
terjengő feszültség, amellyel az újabb 
és újabb posztmodern versek előadását 
várják.

Neoreneszánsz felolvasóest

Kovács Janka
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Gyöngyészet
Egyiket a másik után. Csúsznak fel a 
zsinórra a szebbnél szebb, színesebb-
nél színesebb gyöngyök. Fűznek itt 
kicsik, nagyok, fiúk és lányok vegye-
sen. Az Evangélikus udvar mindenna-
pos programjai közé tartozik a gyön-
gyfűzés.

Tudjuk, manapság semmi nincsen in-
gyen, a gyöngyfűzéshez is a pénztár-
cánkba kell, hogy nyúljunk, szerencsére 
nem olyan mélyre, ötszáz forintért már 
fűzhetünk magunknak és/vagy szeret-
teinknek nyakláncot, kulcstartót, kar-
kötőt, gyűrűt, a lehetőségek  nyitottak, 
csak egy kis fantázia kell hozzá.

Mennyi ügyes, alkotó kedvű gyerkőc 
fűzi most a gyöngyöt fel a zsinórra. A 
programot vezetők pedig szívesen se-
gítenek csomózni, bogozni, fűzni, színt 
választani.

Akinek pedig kedve támad arra, hogy 
otthonában is szemezzen a gyöngyök 
kavalkádjával, meg is vásárolhatja a 
színes kis bogyókat.

Az Evangélikus udvar szinte minden-
nap várja a látogatókat egy kis kézmű-
ves alkotásra. Gyerekek kisebb hada lepi 
el ilyenkor a sátrat. A fiatal kreatív ön-
kéntesek pedig lelkesen fogadják őket.

Ki gondolná, hogy olyannyira nép-
szerűvé vált nálunk a gyöngyfűzés, 
hogy még Magyar Gyöngy Egyesületet 
is létrehoztak a fanatikus fűzők.

Részlet az alapító okiratból:
„Az alapítók a Gyöngy Egyesület-

be várják mindazokat, akik fontosnak 

tartják a magyar kézművesség hagyo-
mányainak megtartását, ápolását, a 
kézművesek támogatását, a népművé-
szet ismereteinek elmélyítését, a régi 
és modern iparművészet bemutatá-
sát, mai alkotások elkészülését, illet-
ve mindezeken belül a gyöngy, mint 
díszítőelem használatát, vagy készíté-
sét, illetve önálló alapanyagként való 
feldolgozását.”

A Gyöngy Egyesület már 2003 óta 
várja a technikai tudással, és elsősor-
ban alkotói fantáziával rendelkező ki-
csiket és nagyokat. Nyári alkotótábor, 
kiállítás, és még számos érdekes ren-
dezvény várja azokat a fiatalokat pél-
dául, akik nem csak a szüleiket szeret-
nék megfűzni…

Kárpáti Viki



Táncok 
Középföldéről

Kiss Katalin

Augusztus 2-án, 3-án és 4-én is megte-
kinthettünk Monostorapátiban egy elő-
adást a középföldei táncokról. Bár nem 
úgy követték egymást a programok, 
ahogy az a programfüzetben volt, de 
bármikor is látogatott el a Völgylátoga-
tó az Óvodakertbe, mindig találhatott 
valami érdekeset Tolkien világáról.

- Tolkien mitológiájából vett témákat 
dolgoztunk fel – kezdte magyarázni az 
egyik táncos –, persze mi dönthettük 
el, mit szeretnénk. Általában elöl volt 
a táncrendben az ír szóló. Igazából az 
MTT-ben (Magyar Tolkien Társaság) az 
ír táncokat a tünde táncokhoz kötik.

Volt még olyan tánc is, ami a tündék 
és az árnyak közötti első harcokról szólt. 
Ennek fekete-fehér tánc volt a munkací-
me. A végén persze a tündék győznek 
– de csak átmenetileg.

Még volt egy tánc Númenorról is, 
amihez az ötletet Tolkien talán az Atlan-
tisz-legendából merítette. Ebben négy 
nemesasszony szerepelt, akik a szige-
ten éltek, egészen addig, amíg eljött az 
Árny, és meg nem rontotta a szívüket. 
Ezután az emberek bűnei miatt elpusz-
tult az emberek Nyugati Királysága. 
Harmadikként említem a világ teremté-
sének táncát. Ebben hárman táncoltak: 
Melkor, a Gonosz; Manwë, a Jó; és egy 
balettozó kislány, a Világ, akit megte-
remtettek. Ez a tánc csak augusztus 4-
én volt megtekinthető, ekkor mintegy 
zárásként rakták be az előadásba.

Volt egy olyan szó-
ló is, ami egy lány 
megőrülését mu-
tatja: elátkozták 
a családját, őrá 
pedig álmot bo-
csátanak, amitől elfeledi, ki is ő valójá-
ban: végül pedig a saját vesztébe rohan.

Különlegességként lehet említeni a 
Regarde-t, ami igazából egy Tolkien-
paródia. Felvonul benne mindenki: tán-
colnak a tündék, a törpök, az emberek, 
de felbukkan egy ent és egy nazgul is. 
Azért ezt szokták a végére tenni, hogy 
egy kicsit feldobja a hangulatot: a tán-
cosoknak és a közönségnek is jó, ha egy 
előadás végén feloldódhatnak valami 
vicces keretében.

- Az az igazság, hogy a legtöbben 
amatőr táncosok vagyunk. Csak miután 
beléptünk az MTT-be, kezdtünk el tán-
colni. Igazából mindenki itt éli ki a kre-
ativitási hajlamait – fejezte be a riport-
alanyom.
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Mória a padláson

Kiss Katalin

Sok mindent ins-
pirált A gyűrűk 
ura, ezek közül az 
egyik műfaj a sze-
repjáték. A szerve-
zők úgy gondol-
ták, hogy ha a mű 
megihletett egy, 
most már igen 
nagy népszerűségnek örvendő játékot, 
akkor most ők csinálnak valami gyűrűk 
urás szerepjátékot. Tehát aki ellátogatott 
augusztus 4-én a monostorapáti Óvo-
dakertbe, az sok más, a Magyar Tolkien 
Társaság rendezésében készült program 
mellett ezt is megtekinthette.

Azt képzelték el, hogy Tolkien profes-
szor még egyetemista korában, az Ox-
fordi Egyetem Kollégiumának padlásán 
szerepjátékot játszott – mintha ezekből 
az élményekből írta volna meg később 
a történeteket.

A gyűrűk ura című könyvben, ha 
ebből a szemszögből vizsgáljuk, szín-
padra állítható jelenet például a Mória 
bányáiban játszódó rész. Mivel a filmet 

többen látták, 
mint ahányan a 
könyvet olvasták, 
az előbbi alapján 
dolgozták ki a da-
rabot. Az ismert 
szereplők zöme 
is feltűnik a szín-
műben: Legolas, a 

kissé arisztokratikus fiatalember; Arag-
orn, egy gazdag bankár fia; Boromir, aki 
egy kicsit harcmániás és Frodó, a gólya, 
akit állandóan nyaggatni lehet. Külön 
színesítésképpen pedig megjelenik a 
varázsló, Gandalf, aki a darabban kissé 
pityókás állapotban van; és a barátnője, 
aki Gimlit személyesíti meg.

 „Már ez a fajta leosztás is egyfajta 
humorforrást jelent – mondta az egyik 
szereplő -, igyekeztünk a szerepjátékos 
stílust megvalósítani. Aki már játszott 
szerepjátékot, annak ismerős lehet, de 
akinek nem, az is megértheti az ebből 
fakadó humort.” 

A poénok nagy része a filmekből szár-
mazik, vagy a film alapján érthető iga-
zán. Bizonyos filmes beszólások, jelleg-
zetes mondatok – „Fussatok, bolondok” 
– át lettek emelve és kiparodizálva.

A darabban talán az a jó – a humor 
mellett –, hogy bepillantást enged a sze-
repjátékok világába. Hisz ez inkább ar-
ról szól, hogy összejön a baráti társaság, 
jól érzi magát és - természetesen – ját-
szanak is.
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Párhuzamos mitológia

Ma a monostorapáti óvodakertben igen 
szórakoztató előadásokon vehettünk 
részt. J. R. R. Tolkien munkásságáról, 
többek között A gyűrűk uráról. 
Tanítottak különböző fantázianyelveket, 
amit a Mester alkotott. Megtudtuk, 
hogy az óangoloknál a sárkány egy 

meghatározó figura volt, rengeteg 
község nevében megtalálhatjuk az 
elnevezést. Kétféle sárkány van: egy, 
ami repül és szárnya van, a másik, ami a 
patakokban gubbaszt összetekeredve, és 
hüllő életmódot él. Mivel az angoloknak 
nincsen mitológiájuk, Tolkien kitalált 
egyet. Megtudhatjuk, hogy könyveiben 
a hét főbűn, a kevélység, a fösvénység, 
a bujaság, az irigység, a torkosság, 
a harag, és a jóra való restség fontos 
szerepet játszik. Műveiben minden 
karakterhez kapcsolódik egy-egy bűn, 
amit elkövet, vagy amit A gyűrűk 
urában az a bizonyos gyűrű kihoz 
belőlük. De megtalálhatjuk a hét fő 

erényt is, melyből az első három, a hit, 
remény és szeretet csak Isten kiváltságai 
lehetnek, csak ő képes ilyeneket érezni. 
A többi négy: okosság, igazságosság, 
lelki erősség, mértékletesség. Tolkien 
szereplői ezekkel a tulajdonságokkal 
is el vannak látva, a tündék például 
nagyon okosak. Könyveiben lépkedő 
fáktól kezdve démonokig mindent 
megtalálunk. Erről a sétáló fáról Lázár 
Ervin Nagy Zoárdja jut eszembe, aki 
egy lépegető fenyőfa. Nem hiszem, 
hogy valami közük lehetne egymáshoz. 
Tolkien fái tiszafák, bükkfák, nyírfák 
voltak, de lehet, hogy akad azért egy-két 
fenyő is. Elmesélték, hogy az emberek 
az első évezredben dombocskákban, 
mélyen földalatti házakban éltek, melyet 
fával szigeteltek le. Télen fűtött, nyáron 
hűtött, és még kényelmes is volt. 

Én nem olvastam A gyűrűk urát, de 
arra rá kellett jönnöm, hogy J. R. R. 
Tolkien valami olyan világot alkotott, 
amit soha nem fogunk megtalálni, és 
mégis létezik valahol. Ebben biztosak 
lehetünk.

Keller Zsuzsanna
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A mai napon kimerítő séták és hosszas 
stoppolás után nagy nehezen megérkez-
tem Monostorapátiba. A Waldorf Óvo-
dában ismét szórakoztató előadások 
tanúi lehettünk. A Középfölde Fesztivál 
tündeszakértőkkel, nyelvészekkel, szí-
nészekkel érkezett. De ami a legfonto-
sabb, jöttek táncosok is.

Különös kelta hangzású zenére lenyűgö-
zően mozogtak, nekem nagyon tetszett. 
Miközben egy nagy szőnyegen feküdtem 
az előadásokra várva, egy szimpatikus 
hölgy ült oda hozzám, hogy a kelta mon-
davilágról tartson egy kisebb előadást a 
számomra. Az első kérdése az volt, hogy 
olvastam-e, vagy legalább láttam-e A 
gyűrűk urát. Ugyanis az egész Középföl-
de-rendezvény e regény köré épült. Azt 
mondtam, egyiket sem ismerem. Egyszer 
elkezdtem nézni az első részét, de tíz perc 
után meguntam és elmentem a televízió 
elől. Engem valahogy nem tudott lekötni. 

A Mester utánanézett a kel-

ta, óangol, viking, de még a római törté-
nelemnek is, így az  ősi nyelveket és kul-
túrákat felhasználva alkotta meg a maga 
fantáziavilágát, és az addig nem létező 
angol mitológiát.

A táncokhoz visszatérve, volt egy fehér-
ruhás hölgy, aki lenyűgözően gyönyörű 
táncot lejtett. Szenvedélyesen, érzékien, 
légiesen mozgott karcsú teste, a végén 
pedig hirtelen leborult a színpadra, szét-
vetett karokkal, mint aki meghalt. Nagyon 
szép volt. 

De nem csak ő táncolt, úgy tíz férfi és nő 
is ropta, hasonló zenére. A táncosok egyik 
fele fekete, míg a másik fehér ruhákban 
volt. Volt, hogy egy jelenetet játszottak el, 
és közben táncoltak. Igazán jó volt őket 
nézni, pedig nem szeretek se táncolni, és 
nézni sem nagyon, ahogy mások mozog-
nak a zenére. Legutoljára akkor tetszett így 
egy tánc, mikor egy szalagavatón keringőt 
néztem, egy nagyon szép Enya-számra 
lejtettek a párok. Lehet, hogy mégiscsak 
szeretem a táncot, lehet, hogy ellátogatok 
egy órára, hátha megtetszik még jobban.  

 
Keller Zsuzsanna

Fantáziavilág táncban elmesélve
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Pislákoló életerõ

A Besh o Drom zenekar már hat éve adja 
a talpalávaló sodró lendületű ritmust. A 
zenekar neve, a tagok temperamentumá-
ra utalva, magyarul annyit tesz: üld meg 
az utat. A különböző kelet-európai ha-
gyományokra építkező zene a kilencve-
nes évek végén nagyon nagyot ütött, és 
mindenki mint stílusteremtőkre nézett 
rájuk. Azóta már bejárták fél, ha nem 
egész Európát, és egy sikeres kanadai 
turné is a hátuk mögött van már.

A koncert helyszínére érve a Bárkakert-
ben még javában zajlott a Karavan Fa-
milia hamisítatlan roma zenéje, kellően 
bemelegítve ezzel a Besh o Drom előtt a 
színteret. Tekintélyes számú nézősereg 
gyűlt össze, gyanús, hogy többen vol-
tak, mint előző nap a Kispál és a Borzon. 
Amikor megjelentek a zenekar tagjai a 
színpadon, már kellően forrt minden-
kiben a vér, nem sok taktusnak kellett 
elhangoznia ahhoz, hogy felrobbanjon 
a tánctér. Bár a Besh o Drom legutób-
bi „Ha megfogom az ördögöt…” című 
albuma már kezdett kissé unalomba, 
vagy egyfajta világzenei klisébe fullad-

ni. Az első három korongon valóban 
friss volt ez a magyar, cigány, szerb, bal-
káni zenékből építkező muzsika, azon-
ban egy idő múltán már nem ütnek át 
annyira Barcza Gergő fúvós dallamai. 
Lemezen, teszem hozzá. Merthogy 
koncerten a Besh o Drom még mindig 
az első albumból (Mácsó hímzés) me-
rített frissességet nyújtja. Pettik Ádám 
például konkrétan megőrül, és olyan 
vigyorokat ereszt meg a közönség felé, 
miközben félelmetes gyorsasággal veri 
tenyerével a derbukkát, hogy az ember 
ereiben megfagyna a vér, ha éppen nem 
a forróság gyötörné, ami a színpad felől 
árad. Egész koncert alatt kedvenc dalom 
vártam, a Makedónt, ami szerencsére 
nem maradt el. Nem is maradhatott, 
hiszen elfogultság nélkül lehet monda-
ni, hogy mind hangszerelésben, mind 
érzésvilágban az egyik legkitűnőbb  
Besh o Drom-nóta. 

Tehát az unalom még nem kísérti 
a zenekar koncertjeit, de ez eleinte a 
rögzített albumokra sem volt jellemző. 
Csak remélem, hogy képes lesz a Besh o 
Drom megújulni, és visszatér beléjük a 
zsigeri őserő.

       Czégány Pál



Az öcsi Kőfejtőt még egy koncerten 
sem láttam ennyire elhagyatottnak. A 
meghirdetett nyolcórás koncertkez-
déskor még alig lézengenek. Micso-
da szégyen, gondolom. A világzene 
ilyen kiemelkedő alakjait így fogadni 
Magyarországon. (Arról már nem is 
beszélve, hogy a két, főként portugál 
nyelvű együttest „Frankofón est”-ként 
harangozzák be.)

Az utolsó pillanatban meghirdetett 
programcsere miatt először Teofi-
lo Chantre zenekara lép a színpadra. 
A hangulat még fagyos, az emberek 
szürkén üldögélnek a padsorokban, a 
taps lagymatag, nincs meg a kapcso-
lat. Pedig Teofilo a Zöld-foki-szigetek-
ről származik, onnan, ahonnan a Ma-
gyarországon is hatalmas sikert arató 
Cesaria Evora. Zenéjük is nagyon ha-
sonló. Lágy dallamai táncra csábítaná-
nak. De csak lassan melegszik a hangu-
lat, még mindig csak páran lépegetünk 
félénken a színpad felé. Közben fel-

hangzik, szétárad a saudade, ez a híres, 
megfoghatatlan életérzés. Egy számot 
nha kretcheu-nak, szerelmének énekel, 
majd mikor Cabo Verdéről szól a dal, 
halandzsául már vele éneklünk mi is. 
Felbuzdulva rajta, megénekelteti a kö-
zönséget, „pararam”-mal felelgetünk 
egymásnak. Kedvesen mosolyognak 
mind, látszik, átszakadt a gát, jöhet a 
buli. Már az énekes is táncra perdül, gi-
tárját, akár egy nőt, szorítja. Közben ki-
gyúltak a színes fények, egyre nagyobb 
a tömeg is. De sajnos lassan lejár az idő, 
át kell adni a színpadot. Szomorúan 

Portugál frankofónia
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búcsúzunk tőlük, a szívünkhöz nőttek. 
Szerencsére hátul is szívesen fogadnak 
minket. Ahogy Teofilo mondja, nagyon 
örülnek ennek a koncertnek. Egyrészt 
azért, mert most járnak először Ma-
gyarországon és nagyon tetszik nekik, 
főleg ez a helyszín a fényekkel nagyon 
szép volt. Másrészt úgy érezték, a kö-
zönség élvezte és megértette a zenéjü-
ket, bár furcsa, hogy csak ilyen kevesen 
táncoltak. De azért az alapvető emberi 
értékeket, amit közvetíteni szerettek 
volna, még így, a nyelvi gát ellenére is 
át tudták adni. Mikor Cesaria Evoráról 
kérdezzük, azt mondja, az ő sikereinek 
is csak örülni tud, hiszen legalább hir-
deti, ismertté teszi a zöld-foki-szigeteki 
zenét, kultúrát. Reméljük, legközelebbi 
magyar koncertjükön már Cesariáéhoz 
hasonló sikereket érnek majd el.

A következő koncertet egy igazi vi-
lágsztár adja, Bonga. Sajnos itthon még 
nem sokat lehetett róla hallani, éppen 
ezért a völgylátogatók igen kis szám-
ban jelennek meg. Mégis, amilyen ke-
vesen vagyunk, olyan nagy buli kere-
kedik hamar. Nem lehet nem táncolni a 
zöld-foki-szigeteki morna-t és a kongói 
soukousa-t vegyítő zenére. Az összes 
zenész, de főleg maga Bonga hihetetlen 
kedvességgel, mosollyal, optimizmus-
sal zenél, pedig az együttes Angolából 
jön, az örökös polgárháborúk vidéké-
ről. Szép színes afrikai viseletük beleil-
lik a fényfestészet színei közé, a dobos 
bohém, hatalmas sárga szemüvege is 
feldobja a hangulatot. Táncolnak ők is, 
mi is. Sőt, néhány lány már a színpadon 
ugrál. A végén még többször visszasikí-
tozza őket a felhevült közönség. A sok 
felénk küldött mosoly után lelkesen 
vennénk be magunkat újból a back-
stage-be, de egy határozott női hang 
franciául állít meg minket. Ekkor lezu-
hanunk újból a földre. Sebaj, legalább 
egy ideig repültünk.

Nagy Klaudia
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Nagyfi Tamás

A gólem és a Terminátor
Nagyvázsony Völgy-parkjában a Ma-
rom sátorban vehettünk részt egy ve-
títésen és beszélgeté-
sen. Az előadó Kovai 
Melinda (szociológus, 
esztéta), aki a gólem 
és a Terminátor kap-
csolatát elemezte és 
mutatta be filmrészle-
teken.     

Az előadás egy kis 
technikai problémával 
kezdődött, ugyanis 
a DVD-lemezen lévő 
filmrészleteknek nem 
volt hangja, amit az 
egyik néző segítségé-
vel küszöböltek ki a 
szervezők. Paul Wa-
gener A gólem (Der 
Golem) című 1920-ban 
készült fekete-fehér némafilmjéből lát-
hattunk először jeleneteket, ami a lény 
históriáján alapul:

A gólem legendája a prágai Lőw rab-
bihoz fűződik. Lőw rabbi a kabbala esz-
közeivel csodálatos módon rendkívüli 

erejű ember-
m o n s t ru m o t 
épített, hogy 
az megvédje 
a prágai zsi-
dókat a külső 
f e n y e g e t é s -
től. A gólem a 
homlokára he-
lyezett titkos 

isteni névtől aktivizálódik, eltörlésével 
pedig elveszti erejét. A zsidó legendát 

számos író feldolgozta, 
legismertebb talán I. B. 
Singer átirata. A gólem 
legendájának alapmo-
tívuma azonban nem 
csupán a zsidó iroda-
lomban fordul elő, ha-
nem Frankenstein vagy 
a Terminátor is egyfajta 
átiratnak minősülhet. 
Az összehasonlítás 
egyszerűbbé tétele ér-
dekében néztünk meg 
a Terminátor első két 
részéből is jeleneteket.   

A test és tükörképe 
viszonyának problé-
máját Jacques Lacan 
dolgozta ki a ”tükörfá-

zis”-koncepcióban, ami arról szól, hogy 
a lény önmagát ismeri fel egy tárgyban 
(pl.: tükör, robotgép) vagy személyben. 
Ez a jelenség a gólem és a Terminátor 
életében bekövetkezik, amikor rádöb-
ben arra, mi is valójában, csak egy gép, 
egy monstrum. A Terminátort magyar-
ra a Halálosztó címmel fordították le, de 
tükörfordításban megszüntet, befejez, 
határol szavakat jelent, ami a gólem fo-
galmával is kapcsolatban áll.    

Az előadás átfogó, teljes körű és ér-
dekes volt, de szerintem másfél órában 
már erőltetettnek és töménynek tűnt. 



Nagyfi Tamás

Irodalmi fórum
Az egzotikumon túl: nemzeti/nemze-
tiségi irodalom Magyarországon? Vári 
György beszélgetett Borbély Szilárd-
dal (költővel) Jónás Tamással, és Szán-
tó T. Gáborral (írókkal).  

Nagyvázsony, Völgy-Park Marom Bu-
dapest sátor már-már garancia érde-
kességre és egy kis kikapcsolódásra. A 
mostani program egy irodalmi fórum 
volt, amelyen Vári György beszélge-

tett vendégeivel, 
és a következő 
problémák meg-
vitatásának, fel-
merülő kérdések 
megválaszolá-
sának szenteltek 
másfél órát:  
Lehet nemzeti-
sége egy irodal-
mi műnek? Bes-

katulyázható egy alkotó, mint „nemze-
tiségi író vagy költő”? Létezik-e zsidó 
illetve roma irodalom, mitől zsidó, 
roma (vagy bármi más) egy mű, 
direkt formában megállapítható-
e, mely motívumok számítanak 
ezt a kérdést eldöntő meghatáro-
zó kritériumaként. Ha létezik 
nemzetiségi irodalom, akkor 
az hogyan integrálódik 
(ha egyáltalán törekszik 
erre) az azt körülvevő 
kultúrába.  
A témakör Nyugat-Euró-
pában egyre gyakrabban 
fordul elő az értelmiség 

körében, de hazánkban az ilyen témájú 
beszélgetések még nagyon ritkán for-
dulnak elő. A válaszok személyenként 
eltérőek voltak, sőt kisebbségenként kü-
lönbözik az is, hogy előnnyé vagy hát-
ránnyá válik az, ha valaki nemzetiségi 
írónak, költőnek tartja magát. Jónás Ta-
más elmondása szerint a cigányok ma-
gyar írónak tartják, mert magyarul ír, 
a magyarok pedig cigány írók közé so-
rolják a származása miatt. Ő magát ma-
gyar írónak tartja, legfőképp azért, mert 
magyar nyelven írja műveit és már nem 
követi a cigány hagyományokat. Ezzel 
ellentétben Szántó T. Gábor véleménye 

szerint ő sikeresebb zsidó íróként, 
mintha magyarnak tartaná magát.
A program irodalmi szempont-
ból különlegesnek számít, de a 

megvalósítással nem volt minden 
rendben. A beszélgetőtársak nem 

voltak együttműködők 
egymással, ami szerintem 
a helyszín és az időpont 
miatt lehetett.   
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