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A filmet már befûztem.
Humán csendélet

Tudod, én humán csendéletnek hívom. 
Szinte groteszk. Történik valami, ami 
véresen komoly, vagy csak a köntöse 
az, és Te, kedves olvasó, csak röhögni 
tudsz rajta. Persze nem azért, mert 
olyan vicces lenne. Csak, hát ez van. 
Félúton mocorog 
a gloszsza és a hír 
között. Szárazon me-
sél, a betűk mögött 
kikandikáló poénnal 
együtt. Szóval a Ká-
véházban voltam...

   Kapolcs, a nyüzsgő fesztiválközpont. 
Kicsi, és sok az ember, de egy-egy 
eldugott csendes zug mindig akad. Ilyen 
a Kávéház. Csendes, kicsi, és sokan 
vannak a kertjében álló pajtában. Filmet 
néznek. A házigazda Gödrös Frigyes. 
Mondták, amikor elindultam a riportra, 
hogy érjek oda mindenképpen az előadás 
előtt fél órával. És hogy vigyázzak. De 
tényleg! Hát, nem vigyáztam, és késtem. 
De a szimatom nem csalt meg. Egyből 
a kocsmához indultam, ahol a pincér 
halkan és akadozva ecsetelt valamit a 
döbbent arcú vásárlóknak. Meg akartam 
kérdezni, vajon hol találom az est 
értelmi szerzőjét és mindenható urát. 
De a srác csak-csak tovább ecsetelte, 
miért is öntenek három deci vöröset, 
négy egymásba tett gyűrött pohárba. 
Na, miért?            
 Mert kevés a pohár, és onnan 
vettek, ahol még volt. A földről. De 
elmosták. Észreveszem, hogy oldalt 
kedélyesen dohányzik egy hölgy, aki 

többnyire kérdőre vonja 
alkalmazottait, hogy miért 
nem a kóláspohárba szolgálnak 

fel. Odamegyek hozzá. Kérdésemre 
elárulja, hogy Gödrös úr tőlem két 
méterre leledzik, de nyugodtan el 
is ordíthatom magam, hogy: „Frici!” 
Nem ordítok, de bemutatkozom, és 
rövid párbeszéd után helyet foglalok. 
Ezek után körülöttem egyből nevetni 
kezdenek. Mert Frici most híres. 
Egy újságíró jött hozzá. Kedélyesen 
válaszol, mikor felteszem neki: „Miért 
pont egy pajtában?” És ekkor indul a 
borvirág illatával megszórt komoly 
nyilatkozat, mely inkább szólt a 
körülötte ülőknek, mint nekem. 
   Még a dolgok rendezése végett, 
megkérdezi, melyik oldalra húz a 
szívem. Jobb vagy bal? A Kádár-
korszak utolsó bástyáit tisztogatom-
e, vagy az újkori szenny mellett 
szárítkozom. Ügyesen válaszolok: 

a haladó kisértelmiségi rétegnek írunk. 
Röhögnek. Aztán azt mondja, átmentem 
az első vizsgán: kérdezhetek. És Frici 
egyre jobban csúszik bele a népszerűségbe. 
Előszedi a régi beteg változatokat, miért is 
ő a gépészmérnök. Természetesen minden 
a kis betlehemes előadótermekből nőtte 
ki magát. És most itt van, azt se tudja, 
mi folyik a mozijában, de a filmet még 
elintézte és feltekerte. Aztán szóba kerül 
a jelen. „Manapság mindennél fontosabb 
az emberek szeretete, ha ez nincs, akkor 
mindennek vége, de kegyetlenül.” Bele 
kell hát gondolnom, hogy mekkora 
szerencse, hogy itt lehetek a szeretet egyik 
mályvavirágjában. Aztán úgy veszem ki, 
már csak én nem röhögök.
   Veszem a lapot, és távozom. Fricikém 
búcsúzóul még odalöki, hogy tudja, többet 
már nem találkozunk. Én meg csak állok, 
és nem tudok másra gondolni, csak arra, 
hogy megnyugtassam. Jövőre itt leszek. 
Hozom a kamerát is. Viszlát...
                                         Zsiborás Gergő
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Hétrét
Vajon hány ember képes arra, hogy egyszerre több hangszeren játsszon egy 
zeneszámon belül? Szerintem nem túl sok, legalábbis nem olyan szinten, 
mint amilyet ma a Hétrét zenekarnál láttam.

    Megvallom őszintén, hogy ma este elég 
kedvetlenül vánszorogtam el Kapolcsig. 
Iszonyatosan fáradt voltam, és nem volt semmi 
motivációm, hogy elmenjek a Hétrét együttes 
koncertjére.
    Amikor odaértem, már ment a műsor. Egyre 
kevésbé gondoltam arra, hogy milyen szerencsétlen 
is vagyok én, hogy megint itt kell ülnöm. Az első 
szám végére teljesen szétoszlottak ezek a fajta 

Hétrét Hétrét

érzelmeim. Elkezdtem csodálkozni, próbáltam tárgyilagos lenni, nem „elszállni” 
a zene hatására, de valahogy nem ment. A kocsmazenétől a 26. zsoltárig – melyet 
mellesleg angol nyelven adtak elő – mindenféle műfajt képviseltek, az igényes zenék 
sorából. Ennélfogva ugráltak a stílusok között is, de a közönséget elkápráztatva, 
mely minden másodpercben átvette az új hangulatot. Ha nagyon szépen szeretnék 
fogalmazni, azt írom: „egy húron pendült” a csapattal. Egy-egy vidámabb dalnál az 
egyik énekesnő jókedvűen elkacagta magát.
    A nézők sorai között egyébként mindenféle ember megtalálható volt. Amint 
körbenéztem, azonnal soroltam magamnak: hippi, punk, normális ember, diszkós, 
aggódó szülők, gyerekek, öregek…
    A gyerekek az első sorban tomboltak, egyszerűen nem tudtak megállni. A frontember 
ezt többször is elütötte azzal a poénnal, hogy: 
„szeretném megkérni a kedves közönséget, 
hogy tapsolják meg a szólótáncosainkat, 
akik azért csak most értek ide, mert dugóba 
keveredtek.” 
    A zenekar egyébként négy éve funkcionál, 
és idén léptek fel harmadszorra a Művészetek 
Völgye színpadán. Tagjai: Balázs Gergely, 
Tóth István, Bena Veronika, Hesztere Dóra, 
Hoppfey Judit. 
    Nagyon nagy megtiszteltetésnek vették, hogy itt zenéltek, és az augusztus 4-i, 
„Diákszigeten” való fellépésükhöz hasonlították a mait.
    Példaképük a Vertina együttes, akik előtt zenélni fognak a Pepsi-szigeten, a 
Világzenei-nagyszínpadon.  
                                                                                                                  Horváth Anita
                                 

Meditáció és az “Új Akropolisz”

Reggel, Öcs felé a korai órákban 
nincs forgalom, tehát aki oda 
szeretne menni, gyalogolhat. Én 
is így jártam. Körülbelül az utam 
felénél vett fel egy autó. A véletlen 
úgy hozta, hogy ő is a reggeli zenés 
meditációra ment, így nem kellett 
gyalogolnom. 

A református templomnál 
a bejáratot nehezen találtuk 
meg. Sajnos, mire odaértünk a 
meditációhoz, már nem volt szabad 
hely. Az ajtóban magányos cipők és 
szandálok vártak gazdáikra, eközben 
halk zene szólt. Az ajtó nyitva volt, 
ezért be tudtunk nézni. Láttam 
néhány meditáló embert, akik a 
földön ültek – mivel már a padokon 
nem volt hely –, csukott szemmel.   

Majd hirtelen egy hang ütötte 
meg a fülem: „Ne haragudjon, de a 
fényképezést sürgősen fejezze be, és 
ha megkérhetném, menjen arrébb!” – 
először nem értettem, azt hittem, nem 
nekem szól, de tévedtem. Elküldött 
az ajtóból, majd, mint aki jól végezte 
dolgát, leült a székére. Gondoltam, 

azért is próbálkozom még, de az 
egyik árus mögöttem megszólított. 
Elkezdtünk beszélgetni. A standján 
nagyon sok szép, kőből készült 
tárgy volt látható. Többségében saját 
kezűleg készítette őket. A kövek 
mintái az ókort képviselték, mert az 
Új Akropolisz Kulturális és Közhasznú 
Egyesület – aminek az eladónő is 
a tagja –, egy filozófiai iskola. A 
tárgyaknak, amiket készítenek, nem 
a valódi árát határozták meg. Ez csak 
az eszmei értéke, ha beleszámolnák, 
hogy esetenként három-négy órát 
foglalkoznak ezekkel a tárgyakkal, 
tényleg azt gondolnánk, hogy áron alul 
adják el. Több jótékony rendezvényen 
is részt vettek, például foglalkoznak 
hátrányos helyzetű gyerekekkel, 
segédkeztek az árvízi mentésnél, 
csoportosan járnak szemetet szedni 
Magyarország néhány erdejébe, és 
persze kézműves foglalkozásaik 
vannak. Budapesten kívül még 
Szegeden és Győrben található meg 
az egyesület.  

Nagy Nikolett
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Óriási tömeg, melyből érdekes 
kiáltások hallatszanak. Elkez-
dődött a mese. Öt percet késtem, 
de az utcáról már hallani lehetett, 
hogy: „Adjon az Isten tekergős, 
csillogós, pilipintyós jónapot!”

     Az első öt perc tehát kimaradt 
az életemből, s utána legalább 
újabb öt perc kellett ahhoz, hogy 
lássunk is valamit az emberek hátán 
kívül. Első ránézésre meglepőek 
voltak a jelenet szereplői. Volt 
bennük valami különböző. Értem 
ezt a játékukon. Négyen voltak a 
színpad előtt kialakított téren, de a 
négyből hárman voltak, akik tényleg 
hihetően játszották a feladatukat. 
Mint utólag kiderült, nem is tévedtem 
sokat, hisz ebből kettő embert a 
nézőközönségből választottak. Még-
pedig a két főszereplőt, az ördögöt és 
a pásztorfiút. Ezeket egy kisfiú és egy 
apuka játszotta. A kissrác, esküszöm, 
mintha tényleg a főszereplője lenne. 
Ezen azt értem, hogy a szerep is 
teljesen ráillett, és a játéka is hihető 
volt. 
     A kíváncsi lurkók, főleg három-tíz 
év közöttiek, tátott szájjal figyelték 
az előttük zajló eseményeket. 
Azonosultak a főszereplővel, s ha az 
megijedt, ők is megijedtek, ha sírt, ők 
is sírtak, ha nevetett, ők is szívükből 
nevettek. Egyszóval teljesen bele-
élték magukat a szerepbe. 
     A történet röviden arról szólt, hogy 
az ördög ellopta a pásztorlegény 
bárányát, aki többször is lóvá tette 
a patást. Végül pedig, ami minden 
népmesének egyik jellemzője, a fiú 
visszakapja báránykája árát, egy 
zsák aranyat. 

     De a majdnem egyórás műsor 
nem csak a történet bemutatásáról 
szólt. Volt benne ének, és egyéb 
„közönséget bevonó” feladat. 

                           Fehér Eszter

Detroit – riport egy jól sikerült 

koncertrõl

A vigántpetendi Tehetségkutató 
Színpadon fellépett a Detroit 
nevű progresszívrock-zenekar. A 
koncert végén a közönség addig 
kiabálta, hogy „Vissza! Vissza!”, 
míg a banda túlidőzve a színpadon 
lenyomott még pár számot.
 „Nem számítottunk ennyire 
pozitív visszajelzésekre” – nyilatkozta 
a gitáros. Mint megtudtuk, ez volt 
a második koncertje az alig nyolc 
hónapja alakult zenekarnak. A teljesen 
instrumentális zenét játszó együttes 
néhány hónapja átalakult, amikor is 
fuvolásuk kiszállt a bandából, s jött 
még egy gitáros.
 Már tavaly is fel akartak lépni, 
de akkor nem jött össze. Idén is küldtek 
demót, és ez alkalommal „befértek”.
 „Nem kifejezetten az ilyen 
zenét szeretem, de ez tetszett” 
– mondta a mellette ülő barátjának a 
koncert végén egy néző.
 A programfüzetben még a 
régi felállás szerepel, és mást hal-
lottunk, mint amire elmentünk, de ez 
sem a zenekart, sem a közönséget 
nem zavarta. „Ez több szabadságot 

adott nekünk, és az új felállásban 
nagyobb szabadságunk van” 
– mondta a gitáros.
 A közönségnek láthatóan 
tetszett és úgy tűnik, ennyi bőven 
elég. Nem láttam a színpad mellett 
ugráló rajongókat, de minden 
jelenlévő élvezte a koncertet. Olyan 
érzésem volt, hogy senki sem 
tapsol megszokásból.
 „Nem mozgott a közönség, 
de látszott rajtuk, hogy élvezik a 
zenét” – jegyezte meg feldobottan 
a basszusgitáros, Palócz Lajos. 
Tényleg élvezetes volt a koncert, 
a végén a következő párbeszéd 
zajlott le: „Vissza! Vissza! Még 
pár számot!” – a közönség felől. 
„Sajnos idő van, a fesztiválnak 
kötött a programja” – és elkezdett 
leszerelni a zenekar. Még egy-két 
perc buzdítás, és újból zengett a 
gitár.
 Szerintem valahogyan 
így hangzik egy jó koncert egy jó 
zenekarral.

Zomborácz Iván
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„Tág a világ, mint az álom”
A Debreceni Csokonai Színház előadása

„Szerbusztok, gyerekek!” – kezdi meg az 
előadást egy ősz bajszú, enyhén kopaszodó 
férfi. Zsolt, mert így hívják, játékra invitálja 
a csemetéket. 
 „Először is varázsolni fogunk” 
– folytatja, majd felemeli a karjait és belekezd 
a bűvös szavakba: „Tűzben fa parazsa 
volnék…” A kicsik követik, sőt egy kislány 
kiáll a színpad elé, s egyedül elismétli az 
elhangzottakat. Jutalmul választhat a 
negrók, tutti-fruttik, illetve karamellák közül. 
A Debreceni Csokonai Színház „Tág a világ, 
mint az álom” című műsorával szórakoztatja 
a kicsiket az öcsi közösségi ház udvarán kedd 
délután.

Arra a kérdésre, hogy ki mondana 
el egy verset, a sok gyerek ellenére senki 
nem jelentkezik. Igaz, az előttem ülő kisfiú 

bekiált valamit, de erre nem cukrot, hanem az anyukájától egy hatalmas puszit kap 
az arcára. 

A következő feladathoz három bátor jelentkezőre van szükség: egy nyukucit 
kell lerajzolni. Ez egy képzeletbeli állat, mely nyúlból, kutyából és cicából áll. Amíg a 
három gyerek elvonul a színpad egyik végébe rajzolni, tovább folytatódik az előadás. 
„Szappan, labda…” – hangzik a tömeg válasza a feltett találós kérdésekre. „Feldobják 
szürke, leesik semmi, mi az?” – kíváncsian érdeklődik egy kisfiú. Mivel nem kap 
helyes választ, így kénytelen elárulni azt: „Mi lenne más, mint egér a Marson.”      

A színpadon négy csemete rögtönzött 
előadást mutat be. Az egyik jelenetben ketten 
megfogják egymás kezét, azonban ez tovább 
tart, mint kellene. Ott állnak kézen fogva, a 
közönség már nevet, de ők még mindig nem 
értik… 

Hirtelen két nagyhangú bohóc 
jelenik meg: Peti, aki színes parókát és piros 
overált visel, valamint Tomi szürke kockás 
zakóban és sárga nadrágban. Mindenfelé 
cukrot dobálnak. 
„És nekem mit adnak?” – kérdezi csodálkozva 
egy távolabb ülő lurkó. 
 Elkezdődik a „nemek harca”. Fiúk 
és lányok mutathatják be, hogy kik az 
ügyesebbek. Időközben sor kerül a rajzok 
értékelésére is. A cukrok pedig egyre fogynak.

   Péter Szabó Csilla 

Az elsõ

     Ez a kapkodás. Szörnyű! A gitárom 
sem úgy szól, mint a próbákon, 
valahogy másnak hallom. Nem tudok 
még hangolni sem, úgy remeg a kezem. 
Zolit sem irigylem! Eléggé fúj a szél, 
le fogja vinni a dobokkal együtt. A 
többiek nyugodtnak tűnnek, szerintem 
én is annak látszom, de hogy idebent 
mi folyik! Először nagyközönség előtt! 
Ráadásul új tagként. A programfüzetbe 
is más van írva. És ha valaki csak a 
fuvolista miatt jön el? Fordul egyet 
és hazamegy? Vajon hányan lesznek? 
Minden rendben, csak nyugi! Imádok 
gitározni, nélküle nem én lennék. Csak 
gondoljak erre végig. Már vagy százszor 
elpróbáltuk mindegyik dalt, menni fog.
     Te vigántpetendi isten, kérlek, ne 
büntess! Állítsd le a szelet! Így hogy 
játsszak? Hogy mutassam meg nekik, 
hogy már majdnem húsz éve verem a 
dobokat? Először. Először és utoljára, ha 
ez ezzel jár. Dehogyis! Miket beszélek! 
Meghalok az együttesért, nem lenne 
teljes az életem nélküle. Nem hiszem 
el, hogy a többiek ilyen jól bírják. 
Csak én félek ilyen rohadtul? Egy kis 
csuklólazítás, fejkörzés, és máris jobban 
leszek. Tévedtem, ez nem jött be. Nem 
tudok mit csinálni, a dobot már vagy 
ötször átellenőriztem. Csak a szél ne 
fújjon, elég égő lenne, ha elrepítene. 

Mondjuk, szólnék a többieknek, hogy 
változott a program és inkább Kapolcson 
lépünk fel. Na, elég, inkább elszívok még 
egy cigit, mielőtt kezdünk.
Miért nem beszél senki? Mindenki csak 
szereli a saját hangszerét szó nélkül. 
Biztos izgulnak, nem tudom miért. 
Semmi extra! Csak eljátsszuk azokat a 
számokat, amiket tudunk, és boldogan 
hallgatjuk a tapsot a végén. Annyiszor 
elpróbáltuk, hogy én már gitár nélkül 
is el tudnám játszani a dalokat. A Zoli 
meg jól ráfázott. Szegény, de majd 
megpróbálunk úgy állni, hogy takarjuk 
valamennyire. Nem kellett volna annyit 
innom tegnap. Fáj a fejem rendesen. 
Abban reménykedem, hogy a zenéléstől 
majd elmúlik. Oké, tanultam belőle. 
Fellépés előtti este mínusz egy boroskóla! 
Ez a hang még mindig nem tiszta. Öt 
percünk van, bele kéne húznom.
     Az első, a „Mélyzuhanás”… aztán, 
a… „Babilon”, utána jön a romantikus. 
Nem! Először a „Babilon” és utána a 
romantikus. Jézusom! Nem tök mindegy, 
az a lényeg, hogy eljátsszuk. Még 
szerencse, hogy nem kell énekelnem. Az 
lenne még szép! Egy hang nem jönne ki a 
torkomon. Hát onnan nehezen is, inkább 
a számon. A dalok közti szünet persze 
rám hárul. Nekem kell rizsáznom, míg 
a többiek hangolnak. Mi az istent fogok 
én beszélni? Vajon visszatapsolnak majd 
a végén? Csak az lesz a vicces, hogy a 
műsor végére kifogyunk a számokból. 
Mit játszunk, ha visszahívnak? Na de 
hagyjuk ezt, előbb még produkálni kéne 
valamit, úgyhogy gyerünk a színpadra!
      Imádom a gitárom! Nem is fúj már 
annyira! Elmúlt a fejfájásom! Eljátsszuk 
még egyszer a címadó dalt. 

Bíró Ádám – gitár
Sebesy Zoltán – dob
Balogh Csaba – gitár
Palócz Lajos – bass 

Schmidt Andrea
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Ahogy közeledtem kedden Kapol-
cson a Malomsziget színpada felé, 
folyamatosan erősödő kiabálást 
hallottam, olyat, mintha rette-
netesen csúnyán beszélnének 
valakivel. Amint közelebb értem, 
már tisztán hallottam, hogy valaki 
vitázik a gyerekkel, nem is eggyel. 
Ijesztgető, elüldöző, fegyelmező 
volt egyszerre, kétszer meggon-
doltam, hogy biztos oda akarok-e 
menni. Amikor közelebb értem, 
teljes értetlenség fogott el, mert 
a színpad körül csoportosuló gye-
rekek dőltek a nevetéstől. Aki 
pedig megnevettette őket, nem 
más, mint a Zsuzsi néni.
– Miért játszott ilyen szigorú szere-
pet?
– Nem gondolom, hogy olyan szi-
gorú lettem volna, inkább a hatá-
rozottságom és az erős hangom 
volt az, ami megfélemlíthette őket. 
Enélkül azonban nem lettem volna az 
a vidéki, sok mindent megélt öreg-
asszony. 
– Néha azonban mégis megszeppenés 
látszódott az arcukon, hogy tudta ő-
ket mégis megnevettetni?
– Ehhez nagyban hozzájárult az 
is, hogy volt egy kecském, aki-
vel beszélgettem, pedig csak bé-
getett, és én meg fordítottam, 

amit mondott, mintha lenne bármi 
értelme is. A másik, ami tetszett 
nekik, az a tájszólásos beszédem 
volt, ami számukra mindig viccesen 
hangzott. Nevetségesek voltak azok 
a szituációk is, amikor megmondtam 
a kecskémnek, hogy mit csináljon, és 
csak azért is az ellenkezőjét tette.
– Készültek még valamivel a Művé-
szetek Völgyére?
– Van még egy műsorszámunk, és 
mivel mindegyik faluban fellépünk, 
ezeket fogjuk váltogatni.
– Kik írják a szövegeket?
– Ezek már megírtak alapján 
készültek. Főképp Kis Anna műveit 
szeretjük feldolgozni, nem ragasz-
kodunk szóról-szóra a műhöz, de a 
tartalmát sose változtatjuk meg.
– Hogy lehet bánni azokkal a gyere-
kekkel, akik megállíthatatlanul bepö-
rögnek?
– Sajnos, ha annyira eldurvul a hely-
zet, akkor – egy kicsit csorbítva a 
műsor ékességét –, kénytelenek 
vagyunk erélyesen rájuk szólni. De 
a kisembereket könnyen vissza lehet 
ültetni a nézősorba, míg egy részeg 
férfit, aki a szoknyám alá nyúlkál, 
már nem olyan egyszerű.
  

A szigorú Zsuzsi néni

Vér Viktória

K i s  H e r c eg
     Kérlek, foglalj helyet. Csukd 
be a szemed és gondolj vissza a 
gyermekkorodra! Nyolc-kilenc éves 
vagy, a „Barbi-babából” rég kinőttél. 
A „Lego” sem érdekel már annyira. Az 
öcséd az idegeidre megy. Este anyukád 
elővesz egy könyvet, és a kezedbe adja, 
hogy olvass. A mese egy hercegről szól, 
aki magányosan él bolygóján, egyetlen 
rózsájával és vulkánjával. Minden- 
nap gondozza, ápolja őket… Remélem, 
mindenki emlékszik már.  
     Egy férfi ül a vigántpetendi színpad 
jobbján, a hangfalak mellett. Kezében a 
híres Exupéry-mű, és kezdi olvasni. A 
mese hallatán még több gyerek jelenik 
meg az előadókkal szemben és meredten 
figyelik a műsort. A tömeg pár perc múlva 
már a sörsátort súrolja. Főszereplőnk 
útját a különböző bolygókon keresztül 
a musical-ből is jól ismert dalokkal 
színesítik. A színészek hangja tiszta és 
erős, kézmozdulataikkal, gesztusaikkal 
eltúlozzák az egyes jellemeket. 
 Egyik nap megunja a magányt 
és elindul. Elindul, hogy társat 
keressen, beszélgethessen valakivel, 
megérkezik egy bolygóra… Az eddig 
még állva lévő kicsik is leülnek, és 
élvezettel érdeklődnek a Kis Herceg 
további sorsa iránt. Minden bolygót 
egy-egy dalban mutattak be. Az egyik 
égitesten egy nő élt. Karakteres hangja 

áthatotta még a falu másik oldalán 
lakókat is. A következőn pedig egy király 
az udvarhölgyeivel. Mély és erőteljes 
orgánuma élethűen adta vissza az 
uralkodót.
     Nem sokkal később a Földre érkezett. 
Ehhez némi színpadmódosításra volt 
szükség, de a mesélőszöveg alatt volt 
rá idő. Egy rókával találkozott, akit, 
bár elég nehezen, de megszelidített. Ő 
lett az egyetlen barátja, de nem vihette 
magával, úgyhogy visszatért saját 
kis bolygójára. Útja során nagyon sok 
mindenre rájött. 
     A közönségnek nagyon tetszett, 
minden gyerek tapsolt, és bár ennek 
a könyvnek elég sok olyan része van, 
amelyet egy kisgyermek még nem 
érthet, itt megpróbálták úgy előadni, 
hogy mindenki értse. Szerintem pozitív, 
hogy már ilyen idősen megismerkednek 
legalább a történettel. Alapjában nekem 
nagyon tetszett, csak kár, hogy végig 
tátogtak a színészek.

                              Schmidt Andrea
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Villámgyorsan cigányul
Lakatos Klára tanárnő oktatja a villámgyors cigánynyelvtanfolyam résztvevőit 
a Művészetek Völgyében. A tanulók már az első óra után könnyedén el tudták 
olvasni a szavakat.

– Nehéz ezt a nyelvet megtanulni?
– Nem nehéz megtanulni, magyar 

nyelvtani szabály alapján 
követhető.

– Mit szeret a saját nyelvében?
– Mivel ez az anyanyelvem, 

csecsemőkorom óta ebben a 
„szókészletben” nőttem fel, velem 
együtt van, és akárhová mentem 
a világba, mindenhol találkoztam 
cigányokkal. Ezért a nyelv által, 
mondhatjuk úgy, hogy mindenhol 
otthon vagyok.

– Mostanában egyre felkapottabb a 
roma nyelv tanulása. Ön szerint 
ez mivel magyarázható?

– Egyrészt azért, mert nyelvvizsga 
szerezhető belőle, vagyis 
elismerték a Rigó utcában 
pontosan úgy, mint az olaszt vagy 
bármelyiket. De szerintem főleg 
a könnyen tanulhatósága miatt 

választják, bár az is lehet, hogy vonzódnak a nyelvhez a dalok kapcsán, 
hiszen a populáris világba is bevonult.

– Mit tartalmazott ez a villámgyors nyelvtanulási program?
– Olyan kifejezéseket tanultunk meg, mint a testrészek, a számok, a hét 

napjai, a köszönési formák, a családtagok. Tehát az alapot, amit legelőször 
szoktak megtanulni egy idegen nyelvben.

– Könnyen megértették a tanfolyamon résztvevők a cigány nyelvet?
– Úgy gondolom, a fonetika volt a legfontosabb a megértésben, a többit meg 

kell tanulni. Tíz fonetikai különbség van, és a résztvevők már az első óra 

Széplaki Szilvia

után könnyedén olvasták azokat a szavakat, amiket a táblára írtam. 
–     Ön is élvezte az órát?
– Én nagyon. Kár, hogy abba kellett hagyni. 
– Máshol is tanítja ezt?
– Igen, Budapesten tanítok gyerekeket a Hernád utcai általános iskolában, és 

még van egy hétvégi klubom, ahol felnőttekkel foglalkozom.
– Kinek az ötlete volt ez a villámgyors cigánynyelvtanfolyam, itt Öcsön?
– Úgy tudom, ez a magyarországi roma parlament ötlete volt.

   A Nemzetközi 
Színházkutató Intézet 
jóvoltából tekinthette 
meg a nagyérdemű a 
Siri álma című darabot. 
Tehát, aki még nem 
járt Amerikában szín-
házban, az megteheti 
itt, a Művészetek 
Völgyében. A magyar 
bemutató egyébként 
pompás alkalmat kínál 
az összehasonlításra 
is. Miben tér el a 
két nemzet színi 
kultúrája? És a Völgy 
szellemi befogadó ere-
je vajon elfogadja-e a 
darabot?

  Az előadás láttán azt hiszem, 
megnyugodhatunk. Igazán igényes, 
jól szervezett előadást láthattak azok, 
akik hétfő este kilátogattak a kapolcsi 
Szárítóba. A színészek teljes átéléssel, a 
külvilág kizárásával tették a dolgukat, 
gesztikulálásuk, mimikájuk csendre 
intette a nézőteret. Mi pedig figyeltünk 
tovább, csendben és tátott szájjal. 
  A kérdés azonban már a Gástya-
ároknál felvetődött bennem. Vajon, mint 
az amerikai piacra termelt tömegcikk, a 
Siri megállja-e helyét, nemhogy itt a 
Völgyben, de itt az európai emberek 
között? A válaszra tíz percet sem kellett 
várnom. Az előadás ugyanis nem újabb 
jenki áru. Hanem színház. És tovább 
szélesedik a kapolcsi színi előadások 
palettája ezzel az amerikai darabbal is. 
  A Völgy pedig befogadta a színészeket, 

elvarázsoltak min-
ket, ahogyan mi is 
meghatottuk őket. 
A színpadot egy 
székekkel körbevett 
tér adta. A kilátogatók 
körbeülték a tár-
sulatot, és bámultak 
tovább. Az első 
sorokban saját, be-
épített színészek is 
üldögéltek. A lát-
vány tehát – igaz, 
szemünk: a magyar 
színpadi deszkákhoz 
szo-kott –, lenyűgözte 
a nézőt.
   Az előbbiekben 
feszegetett téma pe-
dig kifejtésre szorul. 
Vad volt. 

 Magyar függönyhöz durva. Mert 
megmutattak mindent, amit meg kellett. 
De mi, a kedves befogadók, mindvégig jól 
tűrtük a szokatlan színpadiasságot, és 
nem botránkozott meg senki a hiányos 
jelmezeken sem. És ha a körítés nem is 
volt igazán magyaros, Siri a mienk volt. 
A múltját elfeledni akaró ifjú, aki új, 
szebb jövőre vágyik, mindig a múltbéli 
fényképeiben akadt meg. Valahol mi 
magyarok is ilyen romantikus filozófusok 
vagyunk, akárcsak a darab hőse.
    És végigizgultunk egy órát, de közben 
tudtuk, hogy a múlt közbeszól. S hagytuk 
Sirit belesétálni a maga ásta gödörbe: a 
történtekbe, az elfakult fotókba. Mert mi 
már annyiszor jártunk itt. Hát… Siri, a 
Völgytérképet itt ne felejtsd!

                                             Zsiborás Gergő

Az amerikai kihívó

Jöttek, láttak, köszönjük...

...tetszett
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Önvédelem, belső alkímia, belső útkeresés

A tai chi chuan a testi és szellemi összehangolódás mozgás közben, 
melynek a jin-jang az alapja. Bognár Péter Tai chi-bemutatót tart 
minden délelőtt tizenegykor Öcsön.

   Az öcsi sportpályát nem lehet 
megtalálni, a térkép rossz. Ezúton 
figyelmeztetünk minden tai chizni 
vágyót! A sportpálya vékony farudakból 
összeállított két kapu. Nagy nehezen fel 
lehet gyalogolni a dombon a pályáig. 
Bognár Péter mutat pár mozdulatot 
kedvcsináló gyanánt.
      Mi a tai chi? A kedden megjelent 
emberek tippjei a következők: 
mozgás, filozófia, gyógyítás, életerő, 
test és lélek harmóniája. Lényegében 
mindegyiküknek igaza van. A tai chi 
a jin-jang-elméleten alapul, melynek jelentése a mindenség, jó és rossz, a 
test és lélek egyensúlya. Ehhez adjuk hozzá a chuan-t, melynek jelentése 
ököl, öklözés, harcművészet. Tehát a tai chi chuan-ra legmegfelelőbb magyar 

kifejezés: nyugalom a mozgásban.
  Hosszú formagyakorlatok elsajátításából 
áll az első félév, év. Ideális naponta negyed 
órát gyakorolni a mozdulatokat. A rendszer 
alapjainak megtanulásához öt-hat év 
szükségeltetik. 
   Bognár Péter csak a kezdő lökést adja meg. 
Nem csupán az elméletet tanítja, hanem az 
alapvető mozdulatokat is. Rendkívül figyel 
minden egyes ideiglenes tanítványára és 
annak helyes testtartására. Visszatérvén 
az alapok megtanulásához: következik a 
meditatív elmélyülés. A tai chi egy taoista 
eredetű rendszer. Meg kell találnunk a 
saját tao-nkat, azaz utunkat. Az út végén 
elérkezünk a belső alkímiához. Megtaláljuk a 
halhatatlanság titkát.                                   
    Mindenki másra gondol ilyenkor, de a belső 
alkímia a szellemi halhatatlansággal azonos. 
Aki abszolút kezdő vagy mostanában tervezi, 
hogy beépíti a belső harmóniát az életébe, 
keresse Bognár Pétert minden délelőtt 
tizenegykor az öcsi sportpályán.
                      

Rajczi Szabina

    Kalligráfiák
Halk japán zene árasztotta el a taliándörögdi Óvodakertet, ahol ma japán 
napot tartottak. Kissé késtünk mi is, kissé az előadók is. Sőt, többen nem 
jöttek el beígért fellépésükre. De még így is tudtak valami szokatlan, érdekes 
dolgot mutatni. Kiss Eszter bő egy órában mesélt a japán írásrendszerekről és 
kialakulásukról, bár az ő szavaival élve: „ha egy japánnak 12 év kell az írás 
elsajátításához, akkor itt ez az egy óra nem sokat ér.” Bár általa azért mégis 
némi betekintést nyerhetünk japán nyelvrendszerbe, s megismerkedhetünk a 
kalligráfiákkal.

A japán nyelv teljesen eltér mind a környező országok, mind a távolabbiak 
nyelvezetétől. Kivétel egytől, s mily meglepő, ez pont a magyar. Mindkét nyelv 
egyaránt agglutináló, azaz ragozó nyelv, tehát különböző ragok, toldalékok 
szerepelnek a szavak végén.

Háromféle írásrendszerük nem betűkből, hanem írásjeleket képező szótagok-
ból áll össze. A kínaiaktól kiejtés szerint vették át. Kialakulása egybeköthető az 
egyiptomi hieroglifákkal.  Piktogramokból (képírás) és idegramokból (fogalom jelölő 
jelek) érett össze. Kr. u. IV. században került a koreaiak és kínaiak közvetítésével 
Japánba. Ez volt a kandzsi, amely a kínai Han-dinasztia korabeli jegyeivel bővült 
Buddhista szerzetesek túl bonyolultnak találták ezt a jelrendszert, ezért 
lerövidítették. Megjelent a kanaírás, ezt már abszolút japánnak lehet nevezni. 
Ebből aztán még két írásrendszer forrott ki: a hiragana (folyékonyírás) és katakana 
(szögletes). Az előbbi a toldalékok rendszere, az utóbbival pedig a külföldi eredetű 
szavakat írjuk. Sok kezdeményezés indult a rendszerek eltörlésére, de a japán 
nyelvben „Dunát lehetne rekeszteni” az ugyanazon hangalakú, de más jelentésű 
szavakból, pont mint a magyaroknál. (Újabb hasonlóság. Még a végén kiderül, hogy 
van valami rokonság?!) 

Ezen jelrendszerek mellett van még egy írásfajta: a kalligráfiák, azaz a szépírás, 
melyet már modernkori művészetnek is lehet nevezni. Hasonló a magyar iniciáléhoz. 
Ez igazándiból egy jellegzetes íráskészítés, és az abból kialakult néha illusztrációba 
rejtett szöveg, amit, mint a japán írásokat általában, hátulról előre, felülről lefelé, 
jobbról balra kell olvasni. Egyébként a világon összes az kínai írásjegyek száma 
meghaladja az ötvenezret. A japánok a mindennapi életükben csak kétezret 
használnak.

A kalligráfiák írásához külön készletet hordtak magukkal az emberek anno,  
melyben tinta, vastag speciális ecsetek (csak függőleges helyzetben alkalmazható, 
és írás közben nem lehet felemelni a papírról) és tintatartó található. Japánban a 
tintatartó-készítésnek ősrégi hagyományai vannak. Ma már egy jobb kocsi áráért 
is lehet beszerezni. Hozzátartozik még egy pecsét, melyen a saját nevük szerepel.  
Az effajta szépírásban is különböző szintek vannak, mint a küzdősportokban. A 
technikájáról csak annyit, hogy egyes mesterek külön légzésszabályozást, mások 
tartást fejlesztettek ki.

Hogy ezek és a nyelv hol sajátíthatók el? Sajnos rossz hír a japánul tanulóknak, 
Magyarországon eddig nem volt sem tanár, sem könyv, mely kalligráfiákról regélt 
volna. De mint minden ez is változik, s egy esély: az előadás tartója, Kiss Eszter 
hosszas japán tartózkodása után végre hazatért, s új erővel veti bele magát a 
„felkelő nap” országának nyelvokításába Budapesten, a Katedra Nyelviskolában. 

Richter Nóra
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(Re) textil manufaktúra

Az anyagok strapabíróak, jól kezelhetőek, drágák, durva tapintásúak, 
nem mennek össze, viszont újrahasznosított textilekből, zömében 
turkálómaradékokból készülnek. Új formájukban is esztétikusak és 
funkciójukat is ellátják.

  Retextil manufaktúra található a 
református templom mellett Öcsön. 
A gyermekjátékokon és pillepalack 
virágok gyártásán kívül az ott lévők 
textildarabokat, ipari hulladékokat 
hasznosítanak újra. Példának egy-
két érdekesség: bicikligumi külső 
részéből nadrágszíj, ipari hulladékból 
függőágy, sapka, szőnyeg, fali-
szőnyeg és táska készül. És hogy mi 
a tartósságra a garancia?

Előfordult, hogy egy retextil 
hintaágyat kint hagytak a kertben 
egész télen. Tavaszra csak az 
akácrúd rongálódott meg benne, 

a szövetrészek azonban épségben 
maradtak. Ajánlott egynemű anya-
gokból összeállítani a dolgokat, mert 
ez esetben funkciójukat tekintve 
meghatározottakká válnak.

Igen türelmesnek, és szöszölősnek 
kell lenni ahhoz, hogy egy szövet 
elkészüljön. Épp ezért eszmei érté-
kekkel bírnak. Magyarán az árak 
igen magasak. Itt a Művészetek 
Völgyében a retextil manufaktúrát 
a Környezetvédelmi Minisztérium 
támogatja. Pécsen közhasznú egye-
sületként üzemelnek. Művészeti 
házzal és saját újsággal rendelkeznek. 
Szerveznek nyári kézműves táborokat, 
újságíró szakköröket. 

A csomózási és hurkolási módszerrel készült tárgyak a pécsi kiállításon is 
helyt kapnak. A Parti Galéria ad helyet a retextil eszközöknek és bútoroknak, 
faliszőnyegeknek. Öcsön a közös foglalkozásokkal népszerűsíteni kívánják az 
újrahasznosított kelmés holmikat. Mindig van két-három profi, aki segít a 
gyerekeknek. 

Rajczi Szabina

Kisplasztika a vásáron

 A színpadtól balra Hegyes Kata 
alkotásai láthatók. Mégpedig agyag 
és porcelán keverékanyagból készülő, 
sógyurmára hasonlító szobrocskák, falapba 
épített órák.
   „A kisplasztika számomra nem 
főállás, emellett természetesen rendesen 
dolgozom, mint normális 
emberek. Félig-meddig 
hobbi, félig-meddig ped-
ig munka” – avat be 
kulisszatitkaiba a művésznő. 
 „Otthon formázom 
meg őket és a saját, család 
által megépített kályhában 
égetem ki. Vannak vi-
szonteladóink, s néha 
részt veszünk kézműves 
fesztiválokon, de nem 
ebből élünk meg. A dolog 
úgy indult, hogy amikor 
a falunkban megnyílt az 
új orvosi rendelő, akkor 
megkértek szinte mindenkit, 
hogy hozzon valamit a 
megnyitón résztvevőknek. 
Mindenki sütött, én meg 
sógyurmából készítettem kis 
figurácskákat mindenkinek. 
A meghívottak közt volt 
egy ismert színész, aki azt javasolta, 
hogy készítsek ilyen dolgokat több 
példányban, de masszív anyagból. Így 
hát összevásároltam mindenféle könyvet, 
kémiát, vegyésztant, formatervezést 
és megtanultam magamtól. Feltaláltam 
egy speciális matériát, ami könnyen 
megmunkálható és mégis kemencében kell 
kisütni, s a hő segítségével könnyen lehet 
színezni.”

 Ezek a mütyürkék nemcsak 
szépek, hanem hasznosak is:
„Van dugóhúzó tetőnk, papírnehezék, 
souvenir a család különböző tagjainak, mint 
kedves vagy gonosz anyós, boszorkány, 
grófkisasszony, télapó, kéményseprő, 
Merlin, Pinokkió.”

 Tehát van itt minden, mi szemnek 
ingere. Ráadásul az ára is elérhető. A 
legolcsóbb termék hatszáz forint, a legfelső 
árhatár pedig nyolc-kilencezer között 
mozog. A kiszolgálás is első osztályú. S 
maga a művész is segítőkész, nyitott új 
ötletekre, javaslatokra.  

Dohi Gabriella

A vigántpetendi piacon mindenki megtalálhatja azt, amire vágyik, bőséges 
választékban találhatunk itt mindent. A sok színes áru, kelmék, kövek,    
ékszerek közt bolyongva rátaláltam egy igazi unicumra.



– Már gyermekkorában is érdekelték a 
barlangok?
– Igen, körülbelül olyan tizenhét éves 
korom óta.
– Mikortól tekinti szakmájának a 
barlangkutatást?
– Szintén akkortól. Törekedtem arra, 
hogy minél többet tudjak róla: könyveket 
olvastam. Tehát nem csak gyakorlatban, 
hanem elméletben is készültem. 
– Mi fogta meg önt a barlangászatban?
– A kalandvágy. Ezen túlmenően a 
fehér foltok felkutatása, az új barlangok 
feltárása érdekelt.
– Merre járt már?
– Elsősorban a magyarországi 
barlangokat jártam be. Aztán ahogy 
tudtam, mentem ki külföldre. Végül is 
a világ nagy barlangjait jártam be: a 
leghosszabbakat, a legmélyebbeket.
– Például?                      
– Az első nagy célom volt a Pie St. 
Martin barlang, ami a spanyol-francia 
határon van. De mire oda kijutottam, 
akkorra már nem az volt a legmélyebb. 
Gyerekkoromban olvastam róla egy 
könyvet, amely arról számolt be, hogy 
egy francia barlangkutató hogyan halt 
meg: elszakadt alatta egy drótkötél és 
leesett. Ez ragadott meg, úgy gondoltam, 
nekem oda ki kell mennem meglátogatni 
ezt a sírhelyet. Előbb azonban elvégeztem 
a francia barlangkutató iskolát, s azután 
teljesen felkészülve mehettem, és nem 
csak egyedül, hanem egy negyvenfős 
magyar barlangkutató expedíciót 
vezettem.
– Mely volt a legemlékezetesebb 
kutatása? 
– Bejártam a világ nagy barlangjait, de a 
legnagyobb kalandot a főváros szívében 
a Gellért-hegy okozta. Kiderült, hogy 

rengeteg kis barlang van benne, de 
ismeretlenek, nem tud róluk semmit a 
tudomány, és ezek dokumentálásának 
lehetősége nekem adatott.
– Került már igazán veszélyes helyzetbe?
– Természetesen igen, volt halálfélelmem 
is. Minden esetben a veszélyt a 
felkészületlenség, illetve a szabályok be 
nem tartása okozza. Egyszer egy kutató 
barátom beküldött egy olyan lyukba, 
ahol még nem is járt, pedig előtte éppen 
az ellenkezőjét állította. Egyre beljebb 
kúsztam a vékony járatba, mígnem 
rájöttem, hogy nem tudok kimászni. A 
végén irtózatos energia árán valami kicsi 
barlangteremben, ha lehet így nevezni, 
sikerült megfordulnom, ahol körülbelül 
úgy éreztem magam, mint amikor az 
édesanyám hasában lehettem.
– Mesélne valamit a kiállításról?
– Ez harminchárom évnek a terméke. 
Gyűjtöttem a jelvényektől kezdve a 
sisakokig mindent.
– Van-e olyan darab, amely valamiért 
nagyon a szívéhez nőtt?
– Mindegyik egy-egy történet, az összes a 
szívemhez nőtt.

Péter Szabó Csilla
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A barlangok vonzásábanAmikor az őselemek egyesülnek
Vígántpetend éjszaka. Sok randalírozó, részeg 
ember. A kulturálatlanságban némi kultúra a 
Kossuth Lajos utca végén. Az Artchaika Agyagozó 
Egyesület Fény-agyag-fény című kiállítása. A 
tárgyak készüléséről és eredetéről kérdeztük az 
egyik mestert.
– Miért pont ezzel a címmel jelentek meg?
– Az agyagnak, mint anyagnak már a kiégetés után van 
egy mázas csillogása, egy alapfénye, ezt erősítettük fel 
az itt látható mécsesekkel és gyertyákkal. Este érdemes jönni, bár a fény 
úgyis elvezet ide.
– Milyen technikákkal készülnek a kiállított tárgyak, egyáltalán miket lehet 
látni?
– Nem tudnám körülhatárolni, itt minden agyagból készült tárgy megta-
lálható, de leginkább a mester saját stílusának megfelelő dolgokat ké-
szít, a saját égetési módszerével. Ebből rengeteg van. Egyébként az

itteniek közül senki sem sorozatba 
gyárt, mindenki minden darabja ké- 
szítésekor beleadja szívét-lelkét. Mi 
például a rakut használjuk, ez egy 
ősi japán égetési technika (magyar 
megfelelője: a ráérő idő hasznos eltöl-
tése). A japánoknál ez egy szertartással 
egybekötött módszer volt, amikor is a 
négy őselem segítségével „életre hívták 
az agyagot”. Általában teaszertartási 

bögréket égettek vele. A levegő és a tűz a kemencében felizzította és 
rásütötte az előzőleg megformálta agyagra a mázt, ilyenkor csak felolvad, 
de az agyag nem lágyul. A továbbiakban a víz és a föld játszik szerepet. 
A több mint ezer fokos kemencéből vasfogó segítségével a földbe helyezik 
az edényeket, ahol is a sűrű locsolásnak köszönhetően a máz repedésnek 
indul és a földben lévő szerves anyagok hatására különböző mintázatú, és 
színezetű edények készülnek. Ezen tárgyakon érződik az égetés varázsa. A 
másik leggyakoribb fajta, amikor a sima villany kemencében hagyományos 
bögréket és cserepeket készítünk. Ezekre vagy akrillfestékkel, vagy pedig 
hideg mázzal lehet szebbnél-szebb mintákat festeni. Megint más módszer a 
a díszítésre, hogy nyers kaviccsal felfényezzük 
az agyagot, ilyenkor az előzőleg rákent engóbot 
(földfestéket) visszakaparjuk, ezt utána 
méhviasszal bekenjük és bársonyos tapintású 
tárgyakat kapunk, én ezt a módszert szeretem 
a legjobban. Az agyagnak az a jó tulajdonsága, 
hogy kézzel gyakorlatilag szabadon engedheted 
a fantáziádat, itt tényleg nincsenek határok.

Richter Nóra


