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Őrjö
ngő massza

   A közönség egyetlen színes szőnyegként hullámzott, rengeteg ember tömött sorokban 
ugrált és üvöltött. A fiatalok levetették gátlásaikat, mindegy volt, hogy punk, deszkás, 
rokker vagy diszkós, aki melletted tombol. Boros- és sörösüvegek jártak körbe-körbe, 
nem értek vissza, de mindig akadt a kezed ügyében egy teli palack, nem nézett csúnyán 
senki, ha nekiestél vagy ráléptél, sőt segítettek feltápászkodni és talpon maradni. Az 
egész egy nagy szeretetrohamból induló, óriásivá nőtt ölelés volt, a feelingje a hatvanas 
évekbeli hippi korszakra emlékeztetett, ahol mindenki szeretett mindenkit, s az idegenek 
is megosztották egymással „nonlegál” marijuana-jukat. Az idősebbek meg a szélén állva 
hallgatták az üdítő melódiákat, s csendben mosolyogták a táncoló új generációt, miközben 
talán saját ifjúkorukra emlékeztek vissza. 
 A koncert tökélyét csak az az apró tény bontotta meg, hogy túl rövid volt. Az Anima 
Sound System alig egy óráig volt fönn a színpadon. Körülbelül háromnegyed óráig 
zenéltek, mikor az énekesnő elköszönt és levonultak a színtérről. A nézőtéren kitört az 
őrület. Mindenki torkaszakadtából üvöltötte: „Vissza, Vissza, Vissza!” Ekkor megszánták a 
néző- és hallgatósereget, kaptak ráadásként még két számot. Majd levonultak a világot 
jelentő deszkákról, s otthagyták az életet jelentő publikumot, felgyújtották a fényeket, 
jelezvén, hogy ennyi volt.

   

                                                                           Dohi Gabriella

Kedden éjszaka fergeteges party 
volt az öcsi kőfejtőben, ahol az 
Anima Sound System nevű 
együttes is fellépett. A csapat 
a kortárs elektronikai zenei 
vonalak mindegyikéből emel 
ki elemeket, így küzdenek a 
rasszizmus és az értelmetlen há-
borúskodás ellen. Nagysikerű 
slágereikkel - Marijuana Cha-
Cha-Cha, 68, Elég volt, Gyerekek 
- emelték a hangulatot és 
szórakoztatták a fiatalokat.
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Szenes finomságok
Néhány ember kenyérsütéssel próbálkozott egy öreg kemencével. Félő volt, 
hogy az ősi „gépezet” kihűl, de a vége: mégis egy szénné égett kenyér lett.

 Isteni illatok terjengtek szerda reggel a 
levegőben. Méghozzá ez nem akármilyen illat volt. 
„Gombász” Gyuri néhány látogatóval kenyeret 
sütött egy 120 éves kemencében, amit 1947 óta nem 
használtak mostanáig.
 A napirend első pontja a kézmosás volt. Ezen 
az érdekes reggelen még a szappan is különleges volt, 
ugyanis 1957-ből származott. Az egyik fiú ötlete az 
volt, hogy a résztvevők süssenek egy másik, fűszeres 
kenyeret is. Így hát el kellett felezni a tésztát. „Húzzuk 
addig, amíg el nem szakad! Nem vagyok én irigy, csak 
nagyobbat akarok szakítani!” – mondta Gyuri, akinek 
végül a kisebbik fele jutott. „Kezdhetjük?” – kérdezte. 
„Felőlem, de mit csináljak?!” – ezt a kérdést tette fel 
az a fiú, aki talán még addig nem is tudta, hogy mibe 

vágott bele. Csak gyúrták és hajtogatták a tésztát, amíg a „művek” el nem érték 
formás alakjukat. Ez a fiatalembernek elég nehezen ment, ráadásul egy kicsit 
határozatlannak látszott. „Ne tökölj! Izomból formáld! Így soha nem lesz kész!” – 
szólt a profi kenyérsütő, majd segített társának: „Ilyet még én se láttam, hogy ketten 
gyúrjanak egy kenyeret!” Ezen a ponton elég bizonytalannak tűnt szegény kenyér 
helyzete, de némi munka után egész pofás formája lett. 
 De akadt egy kis gond is. Félő volt, hogy kihűl a kemence, ezért nagyon 
gyorsan kellett nyitni, illetve csukni a bejárati ajtót. Miután rendesen elagyabugyálták 
a tésztát, azaz jól megpüfölték, betették egy kosárba és kendőt terítettek rá. Ekkor 
20 perc pihenőidőt kapott a kenyér. Majd bekukkantottak a kemencébe megnézni 
a parazsat, és amikor mindent rendben találtak, akkor következett a neheze: be 
kellett helyezni a tésztát a kemencébe egy hosszúnyelű lapáttal, úgy, hogy az ne 
essen le. Ezt a feladatot is sikerült megoldani. A harmincpercnyi várakozási időben 
sok mindenről esett szó. Például az a kérdés is felmerült, hogy mikor jó egy kemence 
hőmérséklete. Gyuri elmondta az erre vonatkozó mondást: ki kell nyitni a kemence 

ajtaját, be kell tenni a kezedet, és el kell mondani egy 
Miatyánkot. Ha ezek után nem égsz meg, akkor kiváló 
a tűz hőmérséklete. Persze ezt a módszert itt nem 
próbálta ki senki, de bíztak a sütés sikerében. Bár 
a gombász megemlítette, hogy a csütörtökön sütött 
kenyerük közepe teljesen szétfolyt. Letelt a félóra, 
egyszóval most ugrott a majom a vízbe. A kenyér 
koromfekete lett, annyira, hogy nem is lehetett látni a 
kemencében elemlámpa nélkül. De György azt mondta, 
hogy semmi baj, vissza kell rakni. „Micsoda, tovább 
égetni?” – kérdeztük döbbenten. Igen, mert miután még 
jobban megsül, le lehet szedni róla a szenet, és beljebb 
rendes, világos színe lesz. Ez így is történt. A műalkotást 
szalonnával, illetve sajttal fogyasztottuk. 

Széplaki Szilvia

PVC-cső, mouthbow és konga
Elektronikus tánczene ötvözve a 
népzenével, rengeteg kimondhatatlan 
nevű egzotikus hangszer és egy PVC-
cső: ez a Navrang együttes fellépése. 
Fatboy Slim-es zenei alap és két férfi, 
aki mindenféle hangszert meg tud 
szólaltatni, és persze egy Jam Session, 
ahol találkoztak a csapattagok.

 – Milyen hangszerek szólalnak meg a 
számaitokban?
 – Hegedű, tilinkó, kaval, mouthbow, 
gong, djembe emellett van egy PVC-
cső is, amit méhviasszal kezeltünk, és 
azóta azon is lehet zenélni. A felsorolt 
hangszerek egyébként a világ minden 
részéről származnak és különleges népi 
hangszerek. 
 – Hánytagú a csapat?
 – Eredetileg hárman vagyunk, én meg a 
Szilágyi testvérek. Sajnos Barnabás tegnap 
ráesett a gerincére és nem tudott eljönni 
velünk, de a következő koncertig biztosan 
fel fog épülni.
 – Mit takar az együttes neve?
 – A Navrang egy szálloda Delhiben, ahol 
először találkoztunk és részt vettünk egy 
Jam Session-ön, amit úgy tudnék jellemezni, 
hogy a hotel tetején egyfajta együttzenélés. 
Itt álltam össze a Szilágyi testvérekkel. 
 – Honnan jött az ötlet, hogy a gépzenét 
vegyítsétek a népzenével?
 – Mi amolyan kalandorok vagyunk és 
rengeteg egzotikus országban jártunk fiatal 
éveinkben. Ilyen például Szenegál, Kína, 
India és Európa összes országa. Ezekről a 
helyekről hoztunk népi hangszereket, és 
mivel nagyon szeretjük az elektronikus 
tánczenét, arra gondoltunk, hogy a két 
zenei stílust valahogy össze kéne hozni. 
Szerintem elég jól sikerült.
 – Jelent már meg lemezetek?
 – Igen, már a második lemeznél tartunk, 

és nagyképűség nélkül állíthatom, hogy 
nagyon sokan veszik, sőt most már egyre 
többen vannak a fellépéseinken is, ennek 
pedig nagyon örülök.
 – Jártatok már itt a Művészetek Völgyében?
 – Nem, sajnos ez az első fellépésünk itt 
a Völgyben. Remélem, jövőre is hívnak 
minket, mert nagyon hálás a közönség 
és nagyon jó itt zenélni, mert az emberek 
ilyenkor mindenre nyitottak. 
 – Melyik az a hangszer, amire azt lehet 
mondani, hogy nagyon különleges?
 – A doromb mindenképp, mert a 
Szilágyi testvérek édesapja készítette, 
aki egyébként az ország egyetlen 
dorombkészítője. A másik, ami szerintem 
nagyon különleges, az a mouthbow. 

Jusztin Andrea
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Óriások törpéknek

 Annyira egyértelműen, egy-
szerűen beszéltek, hogy a kisemberek 
közül nem egy tudta később teljesen 
összefüggően elmondani a teljes 
történetet. Sőt, még a kilenc kérdést 
is egymás után sorban el tudta 
mondani.   
 Megjelenésük első pil-
lanatában akadályba ütköztek. Mivel 
nem tudtak a színpad közelében 
átöltözni, egy családi házból jöttek 
ki. Igen ám, de még így sem voltak 
elég közel, mert egy kis árkon kellett 
átkelniük. A probléma már ott 
jelentkezett, hogy hogyan menjenek 
át az árkon. Ugyanis: amikor az egyik 

lábukkal leléptek, a másikat nem 
bírták ott meghajlítani, ahol kellett, 
hogy ne dőljenek el. A föllépésnél 
pedig felemelni nem bírták a lábukat 
annyira, hogy fel bírják magukat 
húzni. Ezalatt a nézők nagyokat 
nevettek. 

Már két óriás is átszen-
vedte magát, amikor a harmadik 
egyszerűen átlépte az árkot. Döb-
bent csend támadt, és sokáig senki 
nem mert megmukkanni. A harmadik 
erre olyan grimaszt vágott, amitől 
mindenki rájött, hogy ez volt a nagy 
durranás. Ezután következett a 
második probléma: a színpadra nem 

léphettek rá, úgyhogy a főtrombitás 
kérésére az egész nézőközönség 
megfordult, és előrement legalább 
15 métert, feláldozva ülőhelyeiket, 
ezen már nem nevettek annyira.

Végre elkezdődhetett a 
műsor, dőltek a poénok és a nézők 
is – a röhögéstől. Volt pár vicc, 
ami nem jött össze, de a közönség 
ezen is nevetett, mert úgy vélte, 
direkt volt – árulta el a műsor 
végén az egyik lovas ruhába bújt 
gólyalábas. 

Vér Viktória

Hat órára harangoztak, amikor – a Súgó műsorfüzetben feltüntetett 
időpontnak meg-felelően (!) – színre léptek a gólyalábasok szerdán, 
a Malomszigeten. A gyerekek teljesen elképedve bámultak a náluk 
legalább két méterrel magasabb emberekre, akik állandó viccekkel, 
humoros történésekkel szórakoztatták őket. 

Koncert petendi módra
A templom előtt várakozó, eleinte 
még boldog tömeg még a műsor 
kezdése előtt fél órával sem sejtette, 
hogy a százötven főnyi helyre 
körülbelül hatszázan várnak. A 
jegyek már minimum háromnegyed 
órával az előadás előtt elkeltek, és 
még mindig érkeztek érdeklődők. 
Egyre többen tűntek fel a domb 
tetején. 
 A biztonságiak a 
völgymunkások segítségével terelték 
egy oszlopba az egyre csak gyarapodó 
érdeklődőket. Látszott, hogy a kisebbek 
csak azért jöttek, mert a szülők nem 
merték, vagy nem akarták őket egyedül 
otthon hagyni. A templom előtti részen 
ültek, köveket dobáltak, és főként 
unatkoztak. Ha arra ment egy idősebb 
férfi a kutyájával, akkor mindegyik 
apróság felélénkült.  A felnőttek, akik 
már egy ideje várakoztak, kezdtek 
kissé idegeskedni. A sor még nem 
indult meg befelé, de már lökdösődtek 
és próbáltak előbbre tolakodni. 
 A szervezők, amikor már 
szólnia kellett volna a koncertnek, 
rájöttek, hogy ha kihoznak hang-
szórókat, akkor a műsort azok is 

hallgathatják, akik kiszorultak a 
templomból a kis befogadóképesség 
miatt. Hosszú perceken keresztül nem 
működött a szabadtéri berendezés, 
amikor is a hangfalból megszólalt 
egy hang: „Úgy hallom, működik…” 
Egy idős hölgy kissé agresszívan 
próbálkozott még bejutni, ezért a 
biztonságiak arrébb utasították.
 A sor kissé megszakadt, 
amikor az egyik látogató elbambult, és 
így elfelejtett előrébb menni. És végül 
pár tíz perc késéssel elkezdődött a 
koncert. Érkezett egy húsz-huszonöt 
évesekből álló csoport, akik kissé 
alkoholizált állapotban voltak. Végig 
kiabáltak, fütyültek és főként röhögtek 
is, és nem hitték el, hogy van olyan 

személy, aki élvezi az ilyen zenét. 
 Majd egy szervező ki-
jött, és „megnyugtatta” a kint 
maradtakat, hogy akit nagyon-
nagyon érdekel ez az előadás, 
holnap meghallgathatja. Monos-
torapátiban, ugyanebben az 
időpontban.                 

Nagy Niki
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Az ajtóban öreg néni várakozik. Vagy 
netán nézelődik? Ki tudja elsőre. 
Ahogy közelebb lépünk, mellén 
megjelenik a sárga kártyácska 
Völgymunkás felirattal. 
     Talán elő kéne venni nekem is. 
Elkezdek kotorászni a táskámban. Egy 
parfüm, egy pénztárca, egy telefon… 
De Völgymédiás kártya sehol. Meglát, 
s mosolyogva megnyugtat, ők ilyet 
nem kérnek. Belépek a terembe, s 
látványától eláll a lélegzetem. Szerelem 
első látásra! Közelebb megyek, hogy 
tanulmányozhassam. A színe ragyogó, 
az anyaga tökéletes. Egész egyszerűen 
lenyűgöző. Az arca? Most veszem 
észre, hogy szomorú. Fejét enyhén 
oldalra billenti, szemeit lehunyja. 
     Ez volt az érzésem, mikor beléptem 
Kalmár János szobrászművész kiál-
lítótermébe. A kép, melyet először 
megláttam, az előbbiekben leírtakat 
váltotta ki belőlem. Sajnos a remekmű 
koráról és egyéb tulajdonságairól 
a művész úr, távolléte miatt, nem 
számolhatott be. Többi alkotása is 

érdekesnek bizonyult, de ilyen nagy 
hatással csak az volt rám. Az alkotó 
így vélekedik szívszerelméről, a 
munkájáról: 
„A feladat lehetetlennek tűnik: 
láthatóvá tenni a gondolatokat arról, 
amit megélnek itt, és most. Nem 
elméletek mögé bújva, hanem azt, 
amiről beszél. Arról a térről, amit teremt 
maga körül. Arról a helyszínről, amiben 
élek másokkal együtt. Amit teremtünk 
magunk körül. Amit benépesítünk 
vágyainkkal, kapcsolatainkkal. Amiből 
élünk. Lelkileg.”
     Elsőre talán bonyolultnak tűnik, 
de gondoljunk csak bele! Milyen 
igaza van. Nekem, mint kívülállónak, 
mérhetetlenül nehéz feladatnak bizo-
nyulna, ha gondolataimat, érzéseimet 
egy szoborban kéne megvalósítanom.
     Mindenesetre a mű emléke örökké 
megmarad, még ha csak egy kép 
erejéig is.         
                                 Fehér Eszter

   

M á r 
t i z e n k é t 

é v e 
– válaszolt 

Bubu, miután 
megkérdeztem, mióta 

foglalkozik kerámiákkal. Ez 
elég nagy tapasztalatot jelent és 

a profizmus meg is látszik a művein. 
Idén is Kapolcson nézegethetjük 

meseszerűre teremtett világát.
   Ezek nem egyszerű kertitörpék, Bubu egyik 

segítője szerint szinte már lelkük van. Ráadásul 
mindegyik egyedi arcvonásokat és színeket kap a 

művésznőtől.
– Hogyan készül egy ilyen szobor?

– Először megformázom az alakot és hagyom kiszáradni. Ezután 
kemencében kiégetem, majd a festés következik. Azokat is ki kell 

égetni. Így gyakorlatilag tűzzománcot kapunk, ezeknek a speciális 
festékeknek köszönhetően. Ezért ilyen élénkek a színek.

– Ha ilyen sok munka egyetlen darab elkészítése, biztos elég borsos az ára.
– A halon lovaglós negyvenötezer, az egyalakos huszonkétezer és a sellők 
tizenkétezer forintba kerülnek.

– Ebből meg lehet élni?
– Ha csak ezt csinálnám, nem hiszem, de elég sok mindennel foglalkozom.

– A férjed hogy tolerálja, hogy ilyen sokat dolgozol?
– Ő is segít nekem a nagyobb vásároknál. Most is itt van és árul. Meg 

hát végül is otthon dolgozom, mert az albérlet után sikerült megvenni 
egy parasztházat, ahol megvan mindenem a munkához, például a 

kemence.
– Vannak segédeid?

– Természetesen, főleg most, hogy terhes vagyok, nem 
bírok olyan sokat.

– Oktatod is a segédeidet?
– Nem, mert ha valakit tanítok, akkor szeretném 

jól csinálni és sokat foglalkozni az illetővel. De 
most a gyerekeimmel szeretnék lenni. Van már 

egy ötéves, és nemsokára megszületik a 
következő és szeretnék még sokat.

– Az első gyereked már gyurmázik?
– Persze, nagyon szereti, szokott 

velem dolgozni. Úgy volt, hogy neki 
is lesz itt egy kiállítása, de sokáig 

tartott a mázolás és feladta

.

Bubu Bábui - Bubutimár Éva 
mesebeli világa

Ha
lás

z J
úli

a
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Csapat, vigyázz! Pihenj! 
 Egy kis koncentrációt kérnék 
maguktól: aki két-három éve, azaz 
2000 augusztusa és 2001 tele között 
volt katona, biztos emlékszik arra a 
nagyon nyugodt időszakra…

     Bizony! Ebben az időszakban 
katonáskodott Magyarországon Raj-
csányi Artúr is, aki gondolt egyet, 
és teljesen illegálisan elkészítette a 
Kapolcson most kiállított Katonák című 
sorozatát. Utólagos bevonulásakor a 
seregbe, elhatározta, erényt kovácsol 
a bajból: jól megörökíti mindazt, amit 
lát. Ebből aztán megszületett egy 
anyag, amit összerendezgetett és most 
bemutat: az Álomkommandó, ahogyan  
Artúr előtt mutatkozik munkacímmel.

   A kiállítás képei két éve ősszel, 
a „Delta 2001” fedőnevű amerikai-
magyar NATO-hadgyakorlaton ké-
szültek. A szerző mint tartalékos 
állományú honvéd teljesített szolgá-
latot az esemény idején. 
     

  Aki valamilyen oknál fogva mégis 
megúszta az alkalmaztatást, el-
képzelheti, milyen lehet ötkor 
felkelni, mondjuk kedvenc őrnagyunk 
tapintatos hangjára, a reggeli tornán 
zöld melegítőben, tornacipőben, 
izzadtan és holtfáradtan végigcsinálni 
egy amúgy is kimerítő feladatot, 
délelőtt sátrat állítani, délután 
teherautót bütykölni és este őrt 
állni. S mindennek mi értelme? 
Semmi. Legalábbis most még semmi. 
Csak húzzák a strigulát, mikor is 
lesz vége. Boldogan szélednek szét 
hétvégén, mikor megkapják egyetlen  
szabadnapjukat. 
     A fotós ezeket a perceket örökítette 
meg az utókor számára. A saját perceit. 
Lehet, más nem érti a fotók valódi 
jelentését, de Rajcsányi Artúrnak és 
az akkori honvédségnek igenis sokat 
jelentenek. 
                

             Fehér Eszter

  Végre egy jó magyar film

   Éva árva lány, akit nevelőszülei apácazárdába küldtek, mert összefeküdt nevelőapjával. 
Nevelőintézeti évei alatt a férfival levelezést folytat. Miután kijött, a kapcsolat folytatódott. 
Miközben Tibor, a férfi azzal hitegeti Évát, hogy feleségét elhagyja és együtt, új életet 
kezdvén elutaznak Argentínába, harmonikus életet él feleségével és két fiával. Éva 
rengeteget szenved, megaláztatások érik, de eltűri, mert úgy hiszi, hogy Tibor a 
sorsa. Éva rájön arra, hogy az „apja” becsapja, s csak kihasználja, közben felesége 
gyermeket vár, de őt Tibor arra kényszerítette, hogy saját magzatát vetesse el. Hadakozik 
magában, hogy felkeresse-e Klárát, egykori nevelőanyját, Tibor feleségét, s bevallja-e 
neki az igazságot. Ám Klára megelőzi, fölhívja, s közli, hogy már nem haragszik, mert 
tudja, hogy nincs értelme viszálykodni, mert házassága a legnagyobb rendben folyik, 
s nemsokára Argentínába költöznek. Éva erre őrült tervet eszel ki. Mesteri színdarabot 
rendez meg. Klárát és barátnőjét egy este fölhívja a lakására, Tibor ekkor már ott van. 
Fölhívja a rendőrséget, tanúkat szervez magának, lakásában hamis nyomokat hagy, s 
végül öngyilkos lesz, csakhogy minden bizonyíték Tibor ellen szól. Elviszik a rendőrök, s 
meghiúsul az argentínai utazás.
   A vetítés egy düledező kőépületben történt 
este tizenegy óra körül. A terem tömve volt 
emberekkel. A mennyezettartó gerendán 
is ültek a padláson, mindenhol, a filmet a 

többség állva nézte végig, összenyomorodva, 
mint a szardíniák a konzervdobozban. De ez 
sem csökkentette a színvonalat. Elvégre sok 
jó ember kis helyen is elfér.

Évek óta nem sok 
sikerrel próbálkozik a 
megannyi tapasztalt 
öreg róka és ifjú 
tanonc. A film 
rendezője Sas Tamás, 
a címe Szerelemtől 
sújtva, mást nem 
tudok róla, de 
nem is kell. A mozi 
önmagáért beszél.

Dohi Gabriella



Mikor beléptünk a pajtába, már alig volt hely. Volt, aki a régi 
ablakkivágásban ült a szalma tetején, volt, aki a farönkökkel 
próbálkozott, ugyanis itt minden eshetőségre fel kellett készülni, ha 
kényelmes helyet akart a látogató. Egy rövid megnyitó után – amely 
izgalmakban bővelkedett –, kezdődött is a film. 

A megnyitó alatt, ahol röpködtek az „agyviták”, a rendező-író 
Pacskovszky József és a házigazda Gödrös Frigyes közt egy kisebb, enyhén 
ittas állapotban lévő csoport röhögött, s csinált jó hangulatot. Az egyik pár az 
ablakkivágásban lefizette, vagyis felajánlott egy százast az előttük ülőknek, 
hogy fordítsák el a lámpákat, mert a szemükbe világít. Ehhez hasonló 
üzeneteket küldözgettek egymásnak az emberek. Mire elkezdődött a film, a 
hangulat és a kedv garantált volt.

Nem egy amatőr rendezővel álltunk szemben. Nemrég jelent meg a 
negyedik életrajzi kötete, ami negyven évét mutatja be. A filmben felsorakoztat 
külföldi és magyar színészeket egyaránt. Megnézhettük, hogyan alakítja Kálid 

Artúr a magányos homoszexuálist, vagy 
hogyan beszél egy angol magyarul a 
filmben. Egyszerűen lehet jellemezni 
a bemutatót. Tökéletes! Minden 
megvan benne, ami a jóságához kell. 
Izgalom, kíváncsiság, szex, szerelem, 
fájdalom, kín, és ami elengedhetetlen 
egy filmnél, az az enyhe érthetetlenség. 
Ez a bonyodalom a mozi végére teljes 
egészet alkot, míg az elején csupán 
egy zavaros képtömeg. Ez a film abba 
a kategóriába tartozik, amibe nem 
lehet csak úgy belenézni. Ez a „leülős” 
fajta. Egyaránt megjelent benne a mai 
korkép, és a régebbi. Meglehetősen jó 
egyveleget alkottak. Az elején hozzá 
kellett szokni, hogy a képek, a színvilág, 
a stílus gyorsan változik, de ez tette 
igazán izgalmassá. A vetítés végére 
képet tudtunk alkotni a mai világról, a 
problémáinkról, olyanokról, mint például 

a rák, a csalódások, a megcsalás és a „visszaszerzés” fogalma. A rendező a 
gondok megoldására nem adott konkrét választ. Mindenki magának fordítja le 
a film záró akkordjainak jelentését és illeszti bele saját életébe. „Hogy van-e 
valóságíze a filmnek, azt mindenki maga döntse el, és hogy a busz belül, vagy 
kívül megy-e, azt nem lehet tudni” – mondta Pacskovszky József.       

Helli Dóra
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Horst Schmeck
Nem, nem jól gondolják, ez nem egy zacskós levesről fog szólni, 
hanem egy nagyon is említésre méltó német nyelvű fotóművészről.

 A férfi azt állítja magáról 
és kedves nejéről, hogy azért járják 
a világot, mert kulturális kalauzt 
készítenek róla. Ennek ellenére most, az 
idei Művészetek Völgyében nem egészen 
kulturális témáról szóló képeik vannak 
kiállítva. A témáik ugyanis a Kapolcson 
élő emberek arcait, mozdulatait, 
mindennapjait mutatják be.
 Elindultam tehát, hogy 
felkeressem a nagy művészt, de sajnos 
nem találtam otthon. A kiállításon sem 
tudtak róluk semmit sem mondani, 
hogy kicsodák és micsodák ők valójában, 
csak a címüket adták meg. Sajnos 
nem tartózkodtak otthon a művészek, 
ezért gondoltam, akkor becsöngetek a 
szomszédjaikhoz, végül is veszíteni nem 
veszíthetek vele:

– Mióta laknak itt Schmeck-ék?
– Körülbelül másfél éve.  
– Mennyire ismerik őket? 
– Sajnos nem nagyon, mivel 

elég sokat járnak el itthonról, 
szeretnek ide-oda mászkálni.

– Hogyan vesznek részt a falu 
kulturális életében? 

– Nagyon sokat fotóznak, és ezt 
szeretik megmutatni nekünk. 
Persze mi is örömmel vesszük, 
mert rendkívül érdekel minket, 
hogy kiből mit tud kihozni egy 
szakember a képen. Bár mondjuk 
eleinte mindenki erről beszélt, 
hogy miért is fényképeznek 
folyamatosan az új lakók, 
aztán egy-két közös ebéd után 
megmutatott minket magunknak. 
Eszméletlen élmény volt szem-
besülni a hétköznapjainkkal.

– Ha valamilyen fontosabb esemény 
történik a faluban, nekik is szoktak 
szólni?

– Persze, persze, ha tyúkot vágunk, 
vagy disznót, ők azok, akik 
mindenről tudnak. Sőt még az is 
előfordult, hogy megkértük őket, 
hogy egy-egy személyes ünnepet is 
fotózzanak le nekünk.

– Mit tud róla, el szándékoznak 
menni innen is?

–  Azt sajnos nem tudom, de nagyon 
remélem, hogy nem, mert minden 
faluba kell legalább egy olyan 
ember, aki ért az ilyen kütyükhöz. 

 A beszélgetésünkből számomra 
az szűrődött le, hogy nem zárkóznak 
el a falubeliektől, viszont nem is túl 
közvetlenek velük. Szerintem pontosan 
jól viselkednek, mert imádják, és 
dicsőítik mind, akik ismerik őket.

                            
                                             Horváth Anita

A hangulat varázsa
Filmvetítés a pajtában



oszlopdarabok, illetve a klastrom kövei is. Ezeket kizárólag a múzeum számára 
gyűjtötték össze.

Továbbhaladva, egy kopottas szekrényen a legkülönbözőbb méretben 
és színben, üvegeket fedezhetünk fel. Van itt ásványvizes, teás- és borospalack. 
Mégis a legérdekesebb egy gravírozott üveg, melyen a következő áll: Sárffy Károly, 

szikvízgyár, Taliándörögd. 
Különlegessége, hogy a 
szájánál egy üveggolyó 
található. Ez szabályozza 
a kiáramló folyadék meny-
nyiségét, illetve fejjel lefelé 
tartva (így tárolták) elzárja a 
nyílást. Tehát a kupakra sem 
volt gond.

A pince falá-
nál bontott téglák so-
rakoznak: a címeres 
köveket a tizenkilencedik, 
illetve huszadik század 
téglagyárosai készítették, 
és építkezéseiknél díszítésre 
használták. Közülük a 
leginkább antik darab 1824-

ből származik. A hátsó részben hatalmas kancsók állnak, bennük némi folyadékkal. 
Egykor ezekben tárolták a bort, ecetet és a többit. 

A falban üregek tátonganak. Ezek éppen kedveznek az antik kerámiabögrék, 
-kancsók és -edények számára. A falubeli asszonyok ezekben tartották az élelmiszert, 
mint például a túrót vagy sajtot. Egyes helyeken még most is megtalálhatók 
tejtárolás céljából.
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Dörögd kövei

 A kiállítás legrégebbi darabja egy 
százötven éves őslelet, amiről azonban nem 
lehet tudni, hogy pontosan milyen kövület, 
mit ábrázol. Egy alginitbányából származik, 
huszonöt méteres mélységből.

A pince legősibb köve mintegy 
tízmillió éves, vitrin alatt fekszik, benne egy 
hal maradványával. A konzerválástól már 
kicsit besötétedett, de még mindig kivehető 
a forma. De megtalálhatók itt római kori 

A pince legősibb, mintegy tízmillió éves köve, benne 
halmaradvánnyal.

Péter Szabó Csilla

A bûnbak és a

   Vannak Budapesten bátor 
színtársulatok. Ilyen például az RS 
9. A hetedik kerület szívében működő 
társulat öt éve felvállalta azt a feladatot, 
hogy bemutatja a környezetében élő 
népcsoportokat, így például volt már 
kínai, és cigány műsoruk is. Sőt, utóbbi 
témában annyira elmerültek, hogy 
Kapolcson tartották meg a második 
műsor bemutatóját. És a rendezők 
nem akármilyen eszközét találták meg 
a kisebbség bemutatásának. A mesét. 
A mesék gondtalanok, amilyennek 
ezt az előítéletekkel teli világot látni 
szeretnénk. Ám ne gondolják, hogy a 
keddi este a Faluházban a cigányok 
kesergéséről szólt volna. A viccről, ami 
őket sújtja, a mindennapjaik derüléseiről, 
és főként azoknak a közhelyeknek 
a kifigurázásáról, amivel a modern 
társadalom sújtja őket. A színpadon ők 
voltak a hazug igazmondók, és a tétlen 
tolvajok glória nélküli angyalai. Akkor 
találták ki a történeteiket, amikor 
szabad volt hazudni, vagy inkább így 
fejezem ki magam: nem igazat mondani, 
mesélés közben.  
   A műsor népzenei betétekkel és 
eredetmondákkal volt tarkítva. Az 
előadás gerincét egy közel negyven 
perces improvizatív mese adta. „Én 
már tudtam a végét, mikor elkezdtem!” 
–  mondja nevetve Balogh Rodrigo, a 

négy főszereplő egyike, a mesélő. Most 
se tudom, hogy igazat mond vagy játszik. 
Mint ahogyan a színpadon is előfordult, 
hogy néha-néha kikandikált az ember a 
színészekből, egy-egy megakasztott szó, 
elszólás vagy mosoly formájában. De ez 
sem akasztotta meg a fiatalos lendületet, 
valahogy talán tudatos elszólások, hogy 
úgy mondjuk, kiszólások voltak ezek 
a közönség felé. „Ezek vagyunk mi, a 
cigányok, boldogok a nyomorúságban!” – 
sugallta minden egyes baki. Beleláttunk 
egy kultúra gondolkodásába, amely 
pontosan tudja évszázadok óta, hogy a 
bűnbak szerepében mindig is egymaga 
fog csillogni. 
   És talán ez volt az, ami miatt a darab 
ránk erőltette precíz tudatosságát. 
Nem helyzeteket láttunk, hanem 
belekerültünk egy attitűdbe. 
Csendestársakká lettünk, mikor 
kinevettük az ártatlan bűnöst, akinek 
ma még a pártját fogjuk. Csak félek, 
hogy holnap felakasztjuk újra.
                               Zsiborás Gergő

Amikor a cigányok meséltek 
nekünk...
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Flamenco, flamenco

      Gyalog érünk be Taliándörögdre, ahol 
elvileg már negyed órája elkezdődött a 
flamenco táncház. A helyszínre érkezvén 
azonban még híre sem volt a fellépésnek, 
ugyanis eltolták az időjárási tényezők 
miatt. Érthető. Mi is érzékeltünk 
egy „enyhe” északi „szellőt” durva 
kiszerelésben. Tehát csúszunk másfél 
órát. Természetesen zárt helyisége nincs 
az étteremnek, úgyhogy leteszteljük 
meddig bírjuk a hideg szelet. El sem 
hiszem, elkezdődik. Szerencsére a szél is 
csendesedik, ez a fellépőknek is kedvez, 
hiszen erős légmozgásban még az első 
sorba sem hallják a gitár hangját. Én 
a hátsó sorból is tisztán hallottam az 
előadást, utána meg kérdeztem:
– Bemutatnád a duót?
– A gitáron Kerekes Tomi játszik, én 
pedig Barsi Laura vagyok, a táncos. 
Hogy kik vagyunk mi? Igazából nincs 
együttes nevünk, szeretjük a flamenco-t 
és tanuljuk már nagyon sok éve. Én nyolc 
évet töltöttem Sevilla-ban, a társam 
pedig már gyerekkora óta foglalkozik a 
gitárral, ő évente jár ki Madridba.

– Hol tanítasz?
– Budapesten tanítok egyelőre, de nagyon 
érdekelne vidék is.
– Hogyan áll össze egy előadás?
– Ez nem egy mehanikus dolog, tulaj-
donképpen bent vagyunk a próbateremben, 
és akkor megtetszik valami, ő játszik, 
én táncikálok, kitalálunk egy történetet. 
Ezeket a mindennapi életből merítjük, 
a flamenco egy elég élő műfaj, tehát 
nincsen helye semmiféle színpadi 
póznak, mesterkélt mosolynak, vagy 
szomorúságnak. Minden természetesen 
jön, ha aznap kicsit szomorúak vagyunk, 
szomorúbb dolgokat adunk elő. Semmiféle 
kötöttség nincs, hogy majd a színpadon, 
hogy sikerülhet jól.
– Nekem úgy tűnt, hogy elkezd játszani 
valamit a gitáron, és utána ülsz egy 
darabig, ráhangolódsz, majd táncolsz. 
Nincs ezeknek kidolgozott koreográfiájuk?
– Improvizatív jól láttad, ez egy nagyon 
fontos eleme a dolognak, mert ellentétben 
más produkciókkal, amelyek kötöttek itt 
mi ismerjük a másikat, egymás gesztusait. 
Van egy nyelvezet, amit elsajátítottunk, ez 
a flamenco nyelvezete és ezzel mesélünk 
el dolgokat. Hiányzik egy fontos elem, az 
ének, nagyon nehéz ez a flamenco-ban, 
ahelyett, hogy valami félkész imitáció 
legyen, én inkább amellett döntöttem, 
hogy ne legyen.
– Tehát ez egy improvizáció, de vannak 
olyan elemek, amelyek alapjai a táncnak? 
Esetleg amelyek ismétlődnek?
– Persze, ez egy nyelvezet. Két részből 
áll. Van a technikai része, ami nélkül 
valakinek hiába van érzelmi élete, nem 
tudja csinálni, csupán az nem elég. Ha 
nincsen mellette egy erős intenzív belső 
mozgása, úgymond mesélni akarása, attól 
halottabb lesz az előadás.

                        Schmidt Andrea

   Művészet az utcáról

Jöjj velem, kedves olvasó, elvezetlek a számkivetettek 
világába. Oda, ahol nem bűn, ha más vagy. Nem 
néznek ki, csak azért, mert elindultál lefelé a lejtőn. 
Sőt segítenek. Azt mondják: „a képzőművészet eszköz 
a megmenekülésükhöz, felettébb hasznos eszköz.” 
Nem tudni, kivel lehet a probléma, ha ezek a fiatalok 
ilyennek látják a világot. 
  Monostorapátiban jártunk s beugrottunk az Iskola 
egyik kiállítására. A programfüzetből teljesen másra 
számítottunk. A Belvárosi Tanoda Labirintus című 
tárlatát csodálhattuk meg. A látvány sokkoló  volt.  
Szép, de mégis torz. Ez az intézmény a kallódó fiatalokért jött létre, kifejezetten 
a más középiskolákból kimaradt 16 és 25 közötti, művészetekre fogékony, deviáns 
ifjúságot taníttat, az alapítványuk jóvoltából ingyen. Különleges tanuló-rendszerének 
köszönhetően segít helyretenni és egy új életet elkezdeni. Jelenleg 150 diákja van, 
az ő kiállításuk tekinthető meg. Döntse el mindenki, számára mit is képvisel!
   Belépve elsőre nem értelmezhető a kiállítás. Különböző technikák (a legrégebbi 
találkozása a legújabbal), különböző korok (ősembertől a mátrixig) és különböző 

életstílusok érződnek a tárgyakon. 
De befelé haladva a labirintusban 
egyre jobban „önmagunkra találunk”, 
még ebben a torz világban is. Mert 
mindenki ott van valamilyen szinten. 
   Van itt minden, üvegfestés, grafika-
variációk a „Sikoly”-ra. Szembesítenek 
legkárosabb szenvedélyeinkkel híres 
festők képei átdolgozásával. Például  
Michelangelo Teremtése látható 
hogyan jutott el a modern világba a 
Nokia hátterének, vagy Az amolfini 

házaspár, mely bemutatja modern kori 
házaséletünket. Teljesen átlagosnak 
induló fotók, melyekből egy groteszk világ 
jelenik meg. Emberfej a csontvázon, két 
fej egy testen, mintegy a tudathasadást 
ábrázolva.
  Valóban „megrázóan gyönyörű”, mert 
minden, ami normálisnak indul, átalakul a 
mai világ abnormalitása szerint, mintegy 
tükröt tartva elénk!    

Richter Nóra
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Sarkadi Sándor építész és 
festőművész

Vannak olyan emberek, akiket 80 
éves korukban kell fölfedezni. Sarkadi 
Sándort alkotónak kell tekintenünk, 
hiszen kórusaiban, városképeiben, 
s diktatúráról készült képeiben 
meg tudja jeleníteni a kort, benne 
önmaga fanyar érzelmi és gondolati 
viszonyulásait. Ez a tevékenység 
tehát több, mint öregkori festegetés.

 Építészként dolgozott 1945 
után. Innen ered a Tűzfalak című 
képe. 1983-ban nyugdíjas lett, 
előkerültek a szerszámok: ecsetek, 
olajfesték. Már előtte is festett, de 
nyugdíjas éveiben csak és kizárólag 
a festészetnek él. ’57-es képeiben 
aktokat és akvarelleket készített, 
aztán úgy érezte, új kifejezésmód 
és bizonyos tulajdonságok szükségeltetnek a sikeres folytatáshoz. Az 
emberábrázolások helyett természeti képeket: tájakat, képzeletbeli, víz alatti 
világokat festett.  Könyvek történeteit és zenék hangulatait dolgozza föl.
 Festményei általában spontán módon születnek. Németh László 
kétszáz oldalas gyászregényét, Antonin Dvořak Új Világ és Beethoven 
Pastoral szimfóniáját egy-egy festményben jelenítette meg. A képek 
megalkotásakor fontos szerepet kapnak a művész érzései, továbbá a világ 
eseményei is. Ez utóbbira példa a Menthettem? című alkotás, amely a 
szeptember tizenegyedikei terrortámadás hatására készült, míg a Reluxában 
a félelmet jeleníti meg a festő.
   Művészetére nagy hatással volt Chagall és Brackot. Az ihletet szinte mindig a 
saját élményei hozzák meg számára. A víz alatti képek egy adriai búvárkodás 
során jelentek meg neki, míg a Felhők fölött című kompozíciója egy Tátrában 
tett utazását eleveníti meg.
    Budán találkozhattunk először képeivel, itt volt az első kiállítása. 
Pulán először próbálkozik, a művészetek völgyi programokra saját maga 
jelentkezett. Képeit lányának pajtájában rendezte be. Üzenet az arra 
látogatóknak: a művész mindenkit megkérdez, mit lát a képeken, és milyen 
érzéseket kelt bennük. 
       Rajczi Szabina

Rába Roland Valerio 
szerepében

Rába Roland 1993-ban közönségdíjas lett a „Ki mit tud” vetélkedőn, 
saját kategóriájában pedig második helyezett. A színész tavaly 
szerződött a Krétakörbe. Imád meglepetést szerezni a színpadon, 
akár egy dallal, akár egy viccel, akár egy drámai alakítással. Azt 
szereti a színészetben, hogy nézik őt a színpadon. Lelkesíti, ha hatást 
gyakorolhat a közönségre. Szerda este Valerio szerepét játszotta 
Monostorapátin.

– Mi a véleményed arról, hogy a színészi 
karrier egy „libikókajáték”?
– Minden a tehetségen múlik, de ez más 
pályákra is igaz. 
– Mióta vagy tagja a Krétakör társulatnak, 
és hogy viseled az új közösséget?
– A Krétakör társulat hét éve alakult 
meg, én csak tavaly léptem be a „körbe”. 
Élvezem, hogy velem egykorúakkal 
játszhatok. Mindig friss és lendületes 
a munka. Nem csak az én jelenlétem, 
de akárki másé is elengedhetetlen. 
Nélkülözhetetlenek a kollégáim, a rendező 
és a közönség. A színház a közösségről 
szól.
– Ki rendezte a darabot és miről szól?
– Süligh Árpád rendezte. A darab 

meseszerű, látszólag könnyed formában az egyéni és társadalmi létezés 
alapvető kérdéseivel foglakozik. A sors és a szabad akarat pólusai közti 
erőtérben játszódik a darab, amelyet a Krétakör társulata minimálisra 
redukált játéktérben és eszközökkel, a közönség közvetlen közelségében 
ad elő. Szól a szerelemről, álmokról, amelyek megvalósulnak és álmokról, 
amik nem. Lényegében a felnőtté válásról szól. Komédia, komoly részekkel. 
Filozofikus és elgondolkodtató.
– Milyen érzés nem főszerepet játszani?
– Nem nagy tragédia. Én erről úgy vélekedem, hogy a főszerepet belülről kell 
érezni! Valerio szerepével napról napra jobban azonosulok.
– Milyen visszajelzéseket kaptok? Érdekli a publikumot a darab?
– A közönség jó. Értik és szeretik a darabot.

       Rajczi Szabina


