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Tartalomjegyzék Taliándörögd nyolcszáz 
éve

 „Ennek a gépnek lelke van. Nem 
csak azért, mert annyit dolgoztam 
a restaurálásán. Másért is” – ez 
ütötte meg a fülemet, amikor 
befordultam az Ősök házának 
egy pici kamrájába. Egy szimpati-
kus, köpcös férfi, kezét egy régi 
darálógépen nyugtatva magyarázott 
a felhalmozott régiségekről. Ez az 
ember Szőke András volt. Az említett 
kamra az ő kis múzeuma, már évek 
óta restaurálja és gondozza.
 – Mikor észrevettem, akkor senkié 
nem volt. Nem volt más, csak három 
platóra való szemét. Amikor elkezdtük 
kilapátolni, akkora por verődött föl, 
hogy a kinyújtott kezünket már nem 
láttuk – folytatta, s rátért az amúgy 
pici épületrész tárgyalására:
 – Az épület baloldali – legrégebbi 
– részét bazaltból rakták ki. Illetve 
a második legrégebbit, ugyanis a 
legkorábbi, ami fennmaradt, az a 
boltíves pincerész a középkorból. 

Ezen a helyen volt már valami az 
ezerháromszázas évek közepén is. 
Vélhetően a templomhoz tartozó 
temetőkert állt itt. Tehát alattunk két 
méterrel sírok vannak – tette hozzá.
 A továbbiakban elmesélte még, 
hogy a plébánia melléképülete volt a kis 
kamra, amit a tizennyolcadik században 
többször átépítettek. 1850-ben egy 
melléképületet csaptak hozzá, ekkortól 
lett a plébánia raktára.
 A dörögdi templom volt Öcs 
katolikus temploma is, és a befolyó 
egyházi adókat a kettéosztott raktárban 
tárolták.
 – Nincs levéltár, de a plébániának 
már az ezerhétszázas években voltak 
már különféle természettudományos 
és művészeti könyvei. Ezek egy része 
hagyományos könyvnyomtatási tech-
nikával készült, másik hányada meg 
kézzel írt – válaszolta Szőke András, 
amikor megkérdezték tőle, hogy hol tud 
utánanézni az adatoknak.
 Taliándörögd volt a környék 
kulturális központja. Itt volt 
megtalálható mind a négy meghatározó 
vallás temploma, a reformátusoké, az 
evangélikusoké, a katolikusoké és a 
zsidóké.
 Dörögdnek van izraelita 
temetője is, ami lepusztult állapota 
ellenére nagyon szép és érdekes, és 
Szőke András mindössze annyit árult el 
az elhelyezkedéséről, hogy az erdőben 
van eldugva, s kőfallal körülvéve. A 
helybeli zsidók a háborút túlélő része 
vagy elköltözött, vagy nem kérkedik a 
vallásával, így nincs, aki megmentené a 
pusztuló sírhelyeket.

Zomborácz Iván

Szőke Andrást ,,zaklatják” a riporterek
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Galkó otthagyta a jógát!

Már sokan elfoglalták helyüket a Malomsziget színpadja mögötti zöld 
területen. Köszöntsük a Napot a jógázókkal minden reggel 7.45-kor!  

      A jógázni vágyók között felbukkan Galkó Balázs is. Körülbelül negyven 
ember gyűlt össze, hogy tovább építsék jógázási tudásukat, vagy, hogy 
először tegyenek szert a jógázás élményére. A kort figyelembe véve, 
sokszínű társaság gyűlt össze. Öregek, gyermekek, de többségében a tizen-
huszon évesek vannak jelen. Magyar László, a csoportvezető kezdene, de 
még mindig szállingóznak az emberek. Lassan elfogy az összes hely, és 
valóban: „Ezt aztán megcsináltuk, lányok. Nincs több hely” – mondta egy 
későn érkező hölgy.

– A jóga lényege, hogy egyensúlyt 
teremtsünk az agyunk mindkét féltekéje 
között – osztja az észt László. Váratlanul 
berohan egy szemüveges férfi, és 
mond valamit Lászlónak. Mire ő elakad, 
gondolkodni kezd. A jógázók is felfigyelnek 
az eseményekre, és kinyitják eddig csukott 
szemeiket. László visszasúg a férfinak, 
aztán minden megy tovább. Az ismeretlen 
az árok szélére áll, karjait széttárja, 
mosolyogva motyog valamit a Nap felé. 
Leereszti karjait és eltűnik a színről.

A jógázók keményen, és átszellemülten dolgoznak. Szükséges az erős 
koncentrálás, hiszen légzés közben magukat kell látniuk kívülről. Aki elsétál 
mellettük, vagy elmosolyodik rajtuk, vagy mutogat ismerőseinek: „Nézd, 
Bözsi!” Olyan is akad, aki leáll bámészkodni. A koncentrációt egy civakodó 
házaspár is próbálja megzavarni.
– Nem vagyok erőszakos! Mondtam, oda tedd a kocsiban a dolgokat, hogy 
hozzá tudjak férni! Nem voltam elég érthető? – hőzöng a feleség.

De az „ideiglenes tanítványokat” nem lehet kizökkenteni. Minden 
gyakorlat másra hat. Például emésztőrendszer, szívműködés, vérkeringés. A 
nyúl-póz kiváló a bennünk dúló méreg levezetésére. A szitkozódó asszonynak 
nem ártott volna, ha ennek tudatában van. Galkó úr nem ér rá tovább. Föláll, 
polifoamját összecsavarja, majd behajítja a színpad alá és elrobog.

A jógáról mindenki frissen és fitten távozik. Arcuk azt sugallja: ma 
valahogy olyan más minden.
– Holnap is jöjjünk már ki! – súgják egymásnak a fiatal lányok hazafelé 
menet. 
       Rajczi Szabina

Világnyelv a magyar, 
avagy Varga Csaba előadásán 

Több órányi stoppolás, gyaloglás után megérkeztem Öcsre. És mit 
kerestem én ott? Egy bizonyos Varga Csaba előadására érkeztem, 
aki állítja, hogy a magyar a világnyelv, vagy valahogy úgy.
 
 Az előadóterem szép lassan megtelt. Minden szék gazdára lelt, mire 
megérkezett az előadást tartó tar frizurájú, vidékiesen pöndörbajszos Varga Csaba, 
aki rendező, író és nem utolsó sorban mint nyelvtudományokkal foglalatoskodó 
szakember dolgozik. Erről a témáról írta a Kőkor élő nyelve című könyvét.

 – Mitől élő a kőkori nyelv?
 – Az akkor keletkezett szavak, írásjelek és számnevek szolgálják mai nyelvezetünk 
alapzatát.
– És mely nyelvek őrizték meg élő szótárkészletükben leginkább a kőkori formákat?
 – A magyar nyelv az, mely mind a mai napig őrzi az egykori közös nyelvet. Mintegy 
tízezer évvel ezelőtt mindenhol így beszéltek. Ez volt az egységes világnyelv. Például 
az ázsiai emberek nagyobb nehézségek nélkül megértették a mai Franciaország 
vidékén élő gallokat. Ez nem azt jelenti, hogy a magyar volt a nemzetközi nyelv, és 
hogy mindenhol magyarul beszéltek, hanem, hogy a mi nyelvünk megtartotta az ősi 
egy nyelv vonásait.
 – És nem kell attól tartanunk, hogy ez kiveszik a nyelvünkből?
 – Áh! Nyelvünk alapját nyelvi gyökrendszer képezi, kb. 40 db. szóból áll. Ilyen 
például a kör. Gondoljon csak bele, hány szavunk kezdődik ezzel a szócskával. Ahhoz, 
hogy a nyelvünk megváltozzon, az összes ilyen szónak el kellene tűnnie, ami nem túl 
valószínű. Legfeljebb hosszú-hosszú idők folyamán történhetne tőhangváltás. Csak 
a gyökfüzér cserélődne.
 – És miért ilyen biztos abban, amit 
állít?
– Például perzsa! Ez melyik szóból jött? 
Hát a perzselből, ami arra utal, hogy a 
perzsák rendkívül tűzimádó nép volt.    
– És mi alapján vonta le követ-
keztetéseit? Az írott történelmi 
emlékekre támaszkodott?
– Nem. Az írásbeli dokumentumok 
többsége hamisítvány.

 Varga úr szentül hiszi, igazat 
állít, és ezt egyből alátámasztotta egy 
egész könyvnyi érveléssel a Kőkor élő 
nyelve című művében.

Sági Róbert



– Ebbe semmi beleszólásom nem 
volt. Ha azt mondják, itt játsszak, itt 
játszom! Egyébként semmi baj nem volt 
vele, ide is befért az érdeklődők nagy 
része. Amúgy meg nagyon tetszett.

– Jól mondod, a nagy része. Az ember 
nem hinné, hogy ekkora kereslet van a 
komolyzenére!

– Ez nem csak helytől függ. A 
komolyzenére mai napig is elég nagy 
a kereslet, és szeretném mondani, a 
produkciónknak van híre. Külföldre is 
gyakran hívnak minket.

– Saját szerzeményeidet is szoktad 
játszani?

– Saját szerzeményem nincs. Most a 
legkülönfélébbeket adtuk elő Bachtól, 
Vivalditól, de játszottunk Albinonit, sőt 
Bogárt is.
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Kandúr csizmában
Igen, tudom mi jut először eszébe róla 
mindenkinek, és valóban a Csizmás 
kandúrról lesz szó. A történet ismert, 
már számtalanszor megjelenítették, 
de még így is rengeteg gyereket és 
felnőttet vonzott.
     A várttal ellentétben nem a 
nagyszínpadon adták elő, hanem a 
mögötte lévő apró tisztáson, a színpad 
előtt elhelyezkedő ülő vendégek 
bosszúságára. Pár perc alatt megtelt 
a kis terület, tenyérnyi helyet hagyva 
magának a darabnak. A legkisebbek 
egészen a színészek lábánál ülve 
hallgatták az előadók minden egyes 
szavát. Ez a közelség még jobban 
segítette a kicsik bevonását a játékba, 
még közvetlenebb lett az előadás. 
A legaranyosabb rész is ennek volt 
köszönhető: Csizmás kandúr megkérte 
a közönség soraiban ülő „Malomkert 
munkásait”, hogy a nemsokára 
megérkező királynak hazudjanak a föld 
tulajdonosát illetően. „Mondjátok azt, 
hogy mindez Jakabé!” – kérte a macska. 
„Meghálálom, megszabadítalak titeket 
az emberevő óriástól!” „Kié ez a föld?” 
– hangzik az öreg király kérdése. Az 
apróságok kiabálva mondják, amit a cica 
kért tőlük. Szemmel látható volt, hogy 
nekik is tetszett, az előadás részének 
érezték magukat. 
 Két színész adta elő a történetet 
bábok segítségével, mozdulataik, 
gesztusaik könnyen lekötötték az 
apró nézők figyelmét. A hangokon 
és mozdulatokon kívül az ötletes 
és jól elkészített kellékek is tovább 
érzékeltették a kicsikben a jó és a rossz 
közti különbséget. A mesélő hangját 
furulyadallam kísérte a műben, 
mikor izgalmasabb rész következett, 
dobpergéssel fokozták a már meglévő 
feszültséget. Már az esküvőnél tart a 

történet, mindenki boldog, Csizmás 
kandúr királlyá tette Jakabot. 
 A műsort vastaps követte, 
mind a színészek, mind a közönség 
nagyon jól érezte magát. A Fabatka 
Bábszínház egy újabb sikert köny-
velhetett el magának, senki sem 
mondhatja tehát, hogy ez az előadás 
fabatkát sem ért.

Schmidt Andrea

C-dúr harmonika 
koncert

Nem jellemző igazán a 
harmonika és a trombita 
keverése. A kapolcsi katolikus 
templomban érdekes, eleddig 
nem tapasztalt koncertet lát-
hattunk. Német Zoltánnal 
beszélgettem, aki Takács Anita 
trombitás társaságában adta 
elő művészetét.

– Mióta játszotok együtt?
– Három éve kezdtük el. Még 

a siófoki zeneiskolából ismerjük 
egymást, ahol ő trombitát ok-
tat. Azóta gyakorlatilag csak 
együtt zenélünk, kivéve persze 
a magánszámaimat, amelyekből 
néhányat most is láthattál.

– Megszokott párosítás a trombita 
és a harmonika?

– Úgy fogalmaznék, hogy általunk 
nagyon is megszokott, de nem sok 
hasonló párosról hallottam még. 
Egyébként mi se csak így játszunk, 
általában hegedű kíséretét is 
előszeretettel használjuk. Szerintem 
viszont így nélküle is remekül 
hangzott…

– Hányadszor léptek fel a 
Völgyben?

– Ez az első alkalom. Látogatóként 
viszont, majdnem mindegyiken itt 
voltam. Meg se fordult a fejemben, 
hogy mi is fellépjünk, egészen 
tavalyig.  Akkor beszéltem egy 
barátommal, aki itt szervező és 
mondtam, hogy ide kell harmonika, 
és hogy szívesen fellépek a 
következőn. Most pedig láss csodát: 
itt vagyunk!

– Miért éppen itt, a templomban 
zenéltetek? Ezt te kérted vagy rád 
osztották? Halmos Szabolcs
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A három kismalac és a farkas a Vojtina 
Bábszínház előadásában

A helyszín Öcs. Délután három óra. A hőmérséklet a nyári maximumon. Borzasztó 
a hőség, éget a nap minden egyes fénysugara, mely fedetlen testrészünket éri. 
Ez egy árnyékmentes övezet. Ez a Vojtina Bábszínház előadásának nézőtere. Ám 
mindez a lelkes gyerkőcöket, nosztalgiázni vágyó felnőtteket egyáltalán nem 
zavarja. A színpad előtti placcon szinte minden ülőhely foglalt.

 A Vojtina Bábszínház a Művészetek Völgye állandó előadói közé sorolható. 
Felléptek Kapolcson a megnyitón, Monostorapátin és most Öcsön is előadtak egy 
mesét, A három kismalac és a farkas címűt.
 A történet röviden annyi, hogy van három kismalac, Röfi, Ricsi és Pufi, no 
meg a nagy és gonosz, nem éppen az észkombájn kategóriába tartozó farkas. 
Az alapkonfliktus így hát adott. 
A kismalacok elhatározzák, 
hogy házat építenek, ahová 
elbújhatnak a farkas elől.
 Külön szót érdemel a 
farkast alakító színész, akinek 
vállán nyugodott az előadás, 
és akinek játéka nagyban 
hozzájárult a sziesztázó 
nézőközönség kellemes szóra-
kozásához. Bár a malacokat 
„alakító” hölgyeményekre, és az 
élőzene által az előadást sokkal 
átélhetőbbé tévő zenészpárosra 
sem lehet panasz.  
 Szó ami szó, én nem 
igazán tudtam együtt szárnyalni 
a mű lendületével, de tévedtem, 
amikor azt hittem, hogy az 
előadás csak a gyerekeknek 
szól. 
 Elvegyültem a nézőközönség között. Egyszer csak arra lettem figyelmes, 
hogy a szomszédom, egyébként egy középkorú férfi, együtt mond nemet, és 
együtt mond igent az öt év körüliekkel, ahányszor csak kiszólt valamely szereplő 
a műből. Sőt, mikor a Nem kell félni a farkastól című dalocskát énekelték, ő volt a 
leghangosabb mind közül.
 Az előadás szórakoztató volt, de a rekeszizmok azért jobban is 
elfáradhattak volna. Ám az, hogy a nagy meleg ellenére is tele volt a fapados 
nézőtér, egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az előadás érdemes volt a 
megtekintésre.     

Sági Róbert

    A tegnapi nap egyik érdekes 
sarkkövének ígérkezett a vigántpetendi 
Tehetségkutató Színpad programja. A 
nevek egyelőre csak a családtagoknak 
és barátoknak mondhattak valamit, 
illetve az elvetemült rétegzene-
hallgatóknak.
 A lényeg nem is ez, hanem az, hogy 
vajon mit jelenthet a kitörésre váró 
bandáknak a Völgy? Az a hely, ahol 
tíz nap alatt a legszélesebb skálán 
választhatunk a zenei palettából 
– jazztől a népdalokig –, vajon mit 
nyújthat a csapatoknak. Elmondom.
     A petendi elágazásból már jól 
látszanak a sörsátor fehér csúcsai, ezzel 
szemben találhatjuk meg a színpadot. 

Az Alem da lemda már háromkor 
hevesen készült a megmérettetésre, 
a formáció nemrég alakult, és egyedi 
hangzásvilágukkal próbálják majd 
meg behálózni a lemezpiacot. A 
színpad előtti öt méter mély területen 
öt perc után még mindig csak fűszálak 
táncoltak, de lassan-lassan az 
érdeklődők is elkezdtek szállingózni 
a nyári nagy melegben. Az Alem da 
lemda pedig rendületlenül játszott, 
látszott, hogy jól érzik magukat a 
színpadon. Másfél órás produkciójuk 
ugyanis meghatározta a falu han-
gulatát, még az Öregiskolánál is 
lehetett hallani a taktusokat. És 
negyed óra után megjelent az első 
táncos lábú völgylakó is! Táncolt, és az 
is elkezdett ringatózni, aki csak nézte. 
Húsz perc sem telt bele, és máris 
örökrajongót avatott Sebestyén László 
szólóénekes. És jött az első két csápoló 
kéz is nyomban. A hátuk mögött 
összeverődött kisebb törzsgárda pedig 
jót nevetett. 
     Vigántpetend hangja másfél 
óráig Sebestyén és csapata volt, 
ő örökrajongóval felszerelt törzs-
gárdával gyarapodott, mi meg eltettük 
az elmúlt száznyolcvan percet a 
két napja megnyitott vigántpetendi 
könyvespolcunkra.

Másfél óra tehetség

Zsiborás Gergő
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Homokvár Pálffy-módra

Szombaton a kapolcsi Felső 
Iskola udvarából szinte egész 
nap gyerekzsivaj hallatszott ki. 
Ez teljesen értelemszerű akkor, 
ha éppen nem nyári szünidejét 
tölti a magyar diákság. A ma-
gyarázat erre az, hogy Pálffy 
István (MTV) híradós munkáját 
kilenc napra lecserélte homok-
várépítésre. Ő volt a kitalálója 
és megszervezője ennek a 
programnak, amely a 3-6 éve-
sek körében már az első napon 
nagy sikert aratott.

– Mióta veszel részt prog-
ramszervezőként a Művészetek 
Völgyében?
– Már a harmadik fesztivál óta 
járok ide rendszeresen, és sok-
szor segédkeztem különböző prog-
ramoknál. Ebben az évben például 

nem csak a homokvárépítés a 
feladatom a kisemberek mulatta-
tására, hanem az Írók a fa alatt 
című felolvasóesten is részt veszek, 

mint moderátor, felolvasó. Ez is itt 
lesz Kapolcson, az evangélikus lel-
készlak udvarában.
– Kik vesznek még részt ezen az 
esten?
– Az idő, tér, azaz Ortega y Gasset 
Társaság mutatkozik be, és felolvasó 
szerepében ott lesz még Márta István, 
Temesi Ferenc, Tolvaly Ferenc, Gödrös 
Frigyes és Száraz Miklós György.
– A kisgyerekek itt a homokozóban 
mind egyforma várakat építenek, 
mindegyik hasonló. Milyen új 
formákkal rukkoltál elő, ha már 
megunták az egyiket?
– Építettünk már egyiptomi-gízai 
piramisokat és a kisgyerekek ki-
találnak maguknak különböző fi-
gurákat. Viszont vannak itt egyéb 
játékok is, ezekkel eljátszhatnak. 
– A Te gyerekeid szeretnek a ho-
mokozni? Te is akkor kedvelted meg 
ezt az anyagot, amikor le kellett 
menni velük a játszótérre?
– A legkisebbik, Marci, aki most 
három éves, ő különösen szeret 
ezzel játszani, de a nagyobb lá-
nyaim is szívesen homokoznak. Én is 
gyerekkorom óta vagyok rabja ennek 
a finom puhaságnak.
– Az itt homokozó apróságok „mű-
vészi” tehetségét, szépérzékét meg 
lehet állapítani az általuk készített 
alkotásokból?
– Tulajdonképpen általában kétféle 
módon játszanak a gyerekek. Vannak, 
akik csak turkálnak a homokban, és 
élvezik a puhaságát, viszont vannak 
olyanok is, akik kifejezetten alkotói 
szándékkal dolgoznak.

Vér Viktória

Dunántúli szemeskályha
A szemeskályha rejtelmei, cserépgyártóktól.

A múlt században az egész Dunántúl 
területén használták a szemeskályhát 
(különböző formában és színben) a pa-
rasztházak és kúriák fűtésére.

 A szemeskályha készítői: Mayer 
István és Mészáros Róza. E hagyományt 
folytatják az általuk készített fotókon 
is látható kályhákkal. A két üzlettárs 
csempéje népi iparművészeti termék. A 
hagyományokhoz képest kissé módosított 

csempe lehetővé tesz a hagyományostól eltérő, más formai kialakításokat is. A 
helyszínen a kályha külső formáját – kérésre – szívesen tervezik meg a vállalkozók. 
Csempéik a kézi gyártás következményeként kissé szabálytalanok, pontatlanok, 
viszont még az elektromos kemence helyett is a fatüzelésűt választják. A csempék 
színüket a rájuk kent masszától kapják. Mivel szerintük: „…az elektromos csempe 
steril és ez ad neki egy különleges ízt.” A nyitott fatüzelésnél a kézzel öntött fazekas 
máz minden darabon kissé eltérő színárnyalatú lehet. A csempe anyaga magyarországi 
agyag, kőporral és riolitőrlettel keverve. 
 Az eltéréseket a kályhaépítés során úgy kell összeállítani, hogy összhatása 
igényes legyen. A kis eltérések játéka teszi egyedivé, élővé a kályhát.   
 Általában húsz évig tart ki egy 
igényesen megépített, jól karbantartott 
szerkezet. A kiállító maga Mayer István 
volt, és mindezt tőle tudtam meg. Sőt 
amikor rákérdeztem, hogyan jutott el a 
Művészetek Völgyébe Kővágóörsről, akkor 
azt válaszolta, hogy Kapolcs lelkésze 
ugyanott lakik, ahol ő. A templom írt egy 
pályázatot, hogy az evangélikus pincében 
filmvetítést rendezhessenek. Mivel a 
pince egyszerű fehér színű, üres fal, ezért 
megkérte a Képzőművészeti Főiskolát végzett 
szomszédját, hogy ugorjon át hozzájuk a 
dekoráció érdekében. Megtudtam, hogy 
azért kezdett el ezzel foglalkozni, mert a 
szobrászatból nem tudott megélni. Ám a 
templom nem nyerte meg a pályázatot, így a 
vetítésből csak a kiállítás maradt meg.
 Mindenesetre úgy gondolom, mi is 
nagyon jól jártunk így, hogy csak a fele maradt 
meg az eredeti programnak.                                                               
                                               Horváth Anita
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 A cirkuszi élet
Egy vándorcirkusz artistájának lenni 
nagyon nehéz feladat, főleg akkor, 
ha minden nap teljesíteni kell a 
közönség előtt. A MACIVA Kht. artistái 
életüket kockáztatva szórakoztatják 
a közönséget ebben az évben is 
a Völgyben. Mindig is érdekes és 
szórakoztató egy cirkuszi műsor, és aki 
most kilátogat a Művészetek Völgyébe, 
mindennap megcsodálhatja a tehet-
séges artisták, bohócok műsorát. 
    Kati öt éve csatlakozott ehhez a 
társasághoz, és azt mondta, kiskori álmát 
valósította meg. Mindig is cirkuszban 
akart dolgozni, de egy fiatalkori sérülése 
miatt abba kellett hagynia a komoly 
cirkuszi pályáját. Mégse tudott elszakadni 
a cirkusztól, három év kihagyás után 
újból visszatért a színpadra, de már 
nem profi szinten űzi a mesterségét. 
Kati égő buzogányokkal kápráztatja el 
a nézősereget. Sok gyakorlás és betegség 
után úgy érzi, megérte a küzdelem, hisz 
most azt teszi, amit mindig is szeretett 
volna. 
    Kapolcson ma volt az első fellépésük 
és nagy sikert aratott a félórás darab. 
Érdekes az, hogy nem csak a kisgyerekek 
látogattak ki a darabra, idősebbek is 
érdeklődve figyelték a tüzes attrakciókat. 
A produkcióban Kati vezényelte társait, a 
nézők egy egységes, jól megszerkesztett 
szórakoztató műsort láthattak.   
    Kati nem csak a darabban szerepel, 

másik régi vágyát a kapolcsi Művészetek Völgye teljesíti. Gyermekeket taníthat 
zsonglőrködésre, illetve mindenre, ami a cirkuszvilághoz tartozik, a cirkusziskola 
mind a hat faluban fog működni kétnaponta délelőtt. Nem csak az ő társaságuk 
fog föllépni cirkuszi produkciókkal, de Katit és a MACIVA Kht.-t előadásaikkal 
legtöbbször a Cirkuszsátorban láthatjuk.                                                              

Sinkovits Péter

Szurdi Éva, keramikus
„…csodálatosan emberközeliek és magas művészi színvonalúak ezek a 
kerámiák…” /Magyar Nemzet, 1999. aug./

Egyedi kivitelezésű kerá-
miáiban a természet és az emberi 
képzelet néha játékos, néha 
tragikus viszonyai jelennek meg. 
Kiállításai megkomponálásakor 
erőteljes hangsúlyt helyez 
megjelenő tárgyai környezetére 
is. „Ha a múzeumba, vitrin 
mögé dugom a tárgyakat, azok 
meghalnak…”
    A Kapolcsi Fazekasműhely 
és Galéria 1999 óta működik a 
470 lelkes, barátságos falvak 
központjában. A műhely tulaj-
donosa és megálmodója – Szurdi 

Éva – a XIX. század végéig működő, 
híres kapolcsi fazekasok hagyományos 
kézműves technikáit és formavilágát 
ötvözi a modern iparművészet 
különböző elemeivel. A használati és 
dísztárgyak, kályhacsempék egész 
évben megtekinthetők és kis szériákban 
megrendelhetőek a műhelyben.
    A nyári, országos kézműves 
találkozók (Kézművesek Völgye) egyik 
központja a régi épület, ahol mód 
nyílik megtekinteni a korongozást, 
festést és az égetés különböző fázisait 
is helyi fiatalok segítségével. A kertben 
látható a több száz virágból álló híres 
kerámiamező is.
    A Művészetek Völgye (Kapolcsi 
Napok) fesztivál ideje alatt az 
átalakított gazdasági épületben kicsiny 
Kávé Ház és kosármúzeum várja a 
látogatókat.
                                                                                                    

 Horváth Anita
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XXI. Lajos a Művészetek Völgyében

Szombaton a Francia udvarban ünnepélyes megnyitót tartott a király és a 
kísérete. Kihirdette a programokat, majd gólyalábazni és kardozni tanította a 
résztvevőket.

Óriások, hosszúruhás jelmezes asszonyok és XXI. Lajos. Micsoda?! Ki az 
a XXI. Lajos?! A helyszín nem más, mint Taliándörögd Francia udvara. Rengeteg 
ember gyűlt össze, hogy részt vegyen az ünnepségen, na meg persze, hogy találkozzon 
a francia királlyal.
 Ez mind nem egy mese kezdete volt, ugyanis a piros-fehér-kék zászlós 
terület megnyitóját tartották szombat délután. Ugyanezen napon délután felvonulást 
tartottak az érdeklődőknek, mind az öt faluban. Őfelsége autóban utazva adta 
tudomására a népnek, hogy szívesen várja őket az udvarában pontban két órakor. A 
járművet gólyalábasok és lovasok kísérték. A hatalmas hírverés után így nem csoda, 
hogy tele volt a helyszín kíváncsiskodó emberekkel. 
 A gyerekeket, illetve a felnőtteket kardozásra tanították a „nemesemberek”. 
A „nép ura” maga is gólyalábazott, sőt még balettozott is az idelátogatóknak, majd 
kihirdette, hogy milyen programokkal várja az érdeklődőket a Völgyi napok alatt. A 
XXI. század Lajosa valójában egyáltalán nem beszéli saját országának nyelvét, és 
az ottani ízeket sem szereti túlzottan. A királyról az is kiderült, hogy 10 éve a Petőfi 
Színház színésze és a Klapp ügynökség kérte fel erre a szereplésre. (Egyébként 
ennek a színháznak néhány tagja kedden Vigántpetenden részleteket ad elő A kis 
herceg című musicalből.) Mint mondta, élvezte a király szerepét és jól kijött mindkét 
szolgával, Pierre-rel és Jean-nal. 
 A Művészetek 
Völgyének rengeteg 
támogatója van, és 
ezekbe beletartozik a 
Citroen nevű autócég 
is. A gyár nemzetének 
megfelelően jött létre a 
francia udvar. Itt minden 
nap várják a vendégeket 
m e m ó r i a j á t é k o k k a l , 
francia  tekével, pe-
tanque-kal, és persze 
az elemaradhatatlanul 
finom francia sajtokkal.

Széplaki Szilvia
 

Zászló leső
A taliándörögdi Ipari-par(k)ban 
július 26-án nyílt meg Zászló 
leső címmel a zászlókiállítás. A 
munkákat a Magyar Iparművészeti 
Egyetem fiatal hallgatói készí-
tették. Az Új Iskola mellett kiállított 
körülbelül 60 darab zászló a 
legkülönbözőbb technikákkal 
készült. A kiállítást Molnár Gyula, 
grafikusművész, tanszékvezető 
nyitotta meg. Egyik diákja, aki 
egyben az egyik szervező is, 
Balogh Balázs mesélt a látottakról.

– Kik készítették ezeket a 
zászlókat?
– A kiállítás az egyetemre járó diákok 
nevéhez fűződik. A terv az volt, hogy 
az egész völgyet, illetve a falvakat 
zászlókkal borítsuk. Azonban ez 
nem jöhetett létre pénzhiány miatt, 
de jövőre ez lesz a cél.
– Hány zászló látható itt?
– Az iskola körül körülbelül ötven-hatvan darab lobog.
– Milyen jellegűek, miket ábrázolnak?
– Ezeknek a zászlóknak az a lényege, hogy nem volt megszabva a téma, sem a 
formátum. Mindenki a saját maga egyéniségét vetítette ki a zászlókra, teljesen 
autonóm módon. Rengetegféle van: ugyanúgy megtalálhatóak a textiles munkák, 
amelyek inkább anyagminták, mint az összevarrásos technikával készült zászlók, 
illetve vannak grafikusabbak is.
– Hol készültek, és mennyi ideig tartott egy-egy darab elkészítése?
– Teljesen változó, hogy egy ilyen zászlót mennyi ideig tart elkészíteni, ez attól függ, 
hogy milyen technikát használ az ember. Ezt az ötven-hatvan darabot körülbelül 
három hét alatt sikerült megcsinálnunk.
– Máshol terveztek kiállítást?
– Igen, ősszel lesz egy nagy kiállításunk Budapesten, a Millenáris Parkban, de oda a 
zászlókon kívül még mást is el fogunk vinni: az itteni kiállítás anyagait.
– Milyen a fogadtatás?
– Nagyon tetszik az embereknek a zászlókiállítás, a gyerekek különösen örülnek neki, 
hiszen ott van a gyerekeknek szóló kézműves foglalkozások mellett. Még az az igény 
is felmerült, hogy a gyerekek is csinálhatnának ilyen zászlókat és utána ezeket is 
kiállítanánk.
       Péter Szabó Csilla
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ményesebbek) egy üdítőért, s közben valóban hatalmi harcot vívva a 
helyezkedésért? Ennek hatására kedves nagymamák válnak harcias ama-
zonokká, bunkó ifjak pedig még 
bunkóbbakká. Bizony néhány 
okos csinálta jól, másfél literes 
flakonokkal járják a falut, de 
ez mit sem ér, mert délutánra 
vagy elfogy, vagy oly mértékig 
felmelegszik, hogy ihatatlanná válik.

ilyen szép példány. Na mindegy. Szóval 
mérhetetlen kéjjel tölti el szívem a fagylalt. 
Van itt minden, csak ki kell várni! Gépi, 
olasz, Cili nénis (én a citromra szavazok).
   Látszik, hogy beindult a Művészetek Völgye, 
mivel két napja kocsival szinte megközelíthetetlen 
átmeneti lakhelyünk, Kapolcs. A „kocsilakók”, akik 
több órát álldogálnak a továbbhaladás remé-
nyével, szintén vízhiányban szenvednek. Ám ők 
még a büfék előtt tekerődző sorba sem tudnak 
beállni, mivel mindig ott a reménycsillag, hogy a 
kocsisor megindul vagy netán újabb parkolóhely 
lesz szabad. Ők csak áhítozva nézik a hűs vizet 
kortyolgató szerencséseket, köztük már engem is! 

   Vízhiány mindenütt. Tűző nap, árnyékban negyven 
fok stb… A hőség tikkasztó, néhol egy-egy kút, de 
abból is csak a helyi „furcsa” és langyos víz csordogál. 
(Fúúúj!) S közben mozdulni nem tudsz a sok embertől, 
annyira beindult a turistaforgalom. Ezalatt szomjazva 
kémleled a völgyi ábécéket, sütögetőket, szemeddel 
valami hideg(!) iható után kutatva. Persze találsz 
dögivel, de míg odajutsz, hogy a kezedben érezd és 
torkodon legördítsd a jéghideg és felettébb jó árú 
kólát (potom háromszázért), teát vagy ásványvizet, 
netán sört, szomjan halsz a sorban állás alatt.
 Mennyire szokványos a fél órás álldogálás 
(hozzátenném, a ragyogó nap alatt, mert árnyék  
persze sehol, vagy már rég elfoglalták a lele-

A sor kibővül ordibáló, sikoltozó és vinnyogó kisgyerekekkel, akik már jó 
messziről nyávognak, hogy: „Fagyit akarok!” – és nem hagyják abba, míg 
sorra nem kerülnek. Legnagyobb szerencsémre mindig mögém kerül egy

Richter Nóra

Kérdések és játékok között szörfölve

Megtudhatnak mindent a bábokról, a magyarországi játékvilágról vagy esetleg a 
kártyajátékokról azok, akik a ragyogó napsütés ellenére betérnek Taliándörögdre, 
az internetes játszóházba.

 A Művészetek Völgyében több szabadtéri program várja az idelátogatókat, 
mégis vannak olyanok, akik ilyenkor is szívesebben ücsörögnek a számítógépek előtt.
 Az ő számukra találták ki az internetes játszóházat Taliándörögdön. Rengeteg 
gép várja érdekesebbnél érdekesebb játékokkal a felnőtteket és gyerekeket egyaránt. 
Az idelátogatók különböző feladatlapokat tölthetnek ki koruk szerint. A kérdések 
sikeres kitöltésének érdekében, aszerint, hogy valaki milyen témát választott, el kell 
olvasni a programok odavonatkozó részeit. A Bábok világa című CD-rom áttekintést ad 
az egész bábművészetről sok képpel színesítve. Itt elsősorban a magyar művészetről 
olvasnak az érdeklődők. A Játékvilág Magyarországon nevű „ismertető” 130 szakértő 
közreműködésével jött létre.  A magyar játékkultúrán kívül megemlíti még például 
Kempelen sakkozógépét, a hexasakkot, és a játékelméletet. A Kártyaváros című műben 
többek között szó esik az európai kártyatörténelemről, etikettről, bűvésztrükkökről és 
még a kártyaanekdotákról is. Ha tízből öt kérdésre hibátlanul válaszolt a „versenyző”, 
akkor jutalmul kap egy oklevelet és egy egérpadot a játékmestertől. A megkérdezettek 
szerint gyerekjáték a feltett kérdésekre válaszolni. Majd minden nap este a játékosok 
között kisorsolnak egyet, aki hazaviheti a három CD-rom egyikét. Azt kérdezik például, 
hogy melyik városban 
található a Szórakaténusz 
Játékmúzeum és Mű-
hely; illetve, hogy ösz-
szesen hány vidéki és 
budapesti múzeum 
játékgyűjteményét mu-
tatja be a kiadvány.
 Persze van- 
nak olyanok is, akik 
egyáltalán nem a műve-
lődés kedvéért jönnek 
ide. Több helyen is a 
monitorok kijelzőjén 
csupa apró színes va-
lami látható, amiket a 
helyükre kell pakolászni. 
De akik a verekedős 
játékokat szeretik, azok is 
találnak kedvükre valót.

Széplaki Szilvia
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Taliándörögd, a nemzetek központja

Magyarország egy nem túl ismert 
része Taliándörögd. A Művészetek 
Völgye alatt hirtelen megtelik 
élettel, és a falu lakossága majdnem 
az 500-szorosára emelkedik… 
Ugyanúgy, mint Kapolcson, itt is 
rendezvényeket szerveznek. Ilyen 
például a „Nemzetek napja”.  Gulyás 
Anna néprajzos felelt kérdéseimre.

– Volt már ilyen program a Művészetek 
Völgyén? 

– Tavaly volt egy néprajzi kiállításunk 
Öcsön. De a „Nemzetek napjával” 
most vagyunk itt először. 

– Mit jelent az, hogy „Nemzetek 
napja”?

– A Völgy tíz napja alatt mindig 
egy adott ország nevezetességeit 
ismerhetik meg az idelátogatók. 
Az első és az utolsó napon 
Magyarország van terítéken, tehát 
ha valaki lekésett róla a nyitónapon, 
akkor sem kell elkeserednie.   

– Mi alapján történik az országok 
kiválasztása?

– Próbáltuk úgy válogatni őket, hogy 
a világ különböző tájairól legyenek. 
A másik fő szempont az volt, hogy 
az ismeretségi körömben legyenek 
olyan személyek, akik ezeknek 
az országoknak „szakértői”, tehát 

járatosak legyenek az országok 
történelmében és kultúrájában.     

– Az idelátogatók csak előadásokat 
hallgathatnak?

– Természetesen nem, nagyon sok 
más program is van. Általában 
a lányok szőni szoktak, vagy 
szőnyeget csomóznak, a fiúkat 
inkább a nemezkészítés, és a 
lemezdomborítás érdekli. 

– Látok itt egy kisebb színpadot… Ezen 
milyen előadásokat játszanak?

– Ez főleg a fiatalabb gyerekeknek 
van, mert nekik mese formájában 
próbáljuk bemutatni az adott 
országot.

– Ezek szerint ezek a napok inkább a 
kisebbeknek szólnak?

– Ezt nem mondhatnám ennyire 
konkrétan. Az viszont tény, hogy 
sokkal több kicsi van, mint nagy. 
Ha a felnőtteket érdekli, ők is meg 
szokták nézni a műsorainkat, de 
azért ez ritka. 

– Hol látható még ilyen, országokat 
bemutató nap?

– Nemrég kezdtük el Budapesten, a 
Millenáris parkban.  

Nagy Nikolett

             A kezdet
         A kezdet

Kapolcson térülve-fordulva, eljutot-
tam a híres Mesterségek Műhelyének 
színhelyére. A sok cicomás agyago-
zóstand és nyaklánckészítő között 
csendesen bújt meg egy kis bódé. 
Kívülről semmi külcsín, szépség, mint 
a többi árusnál, ennek a résznek inkább 
„eszmei értéke van”. És valóban. 
Itt tekinthetünk bele a kezdetbe, 
melyből kialakult minden… írás.

    A bódé mellett álldogáló bácsi, Finta András több mint tíz éve foglalkozik 
az ősmagyar rovásírással, de saját bevallása szerint csak hobbiszinten. 
Őt a most egyre felkapottabb székely-magyar rovásírásról kérdeztük.
      „Ennek az írásnak a gyökerei nagyon mélyre vezethetők vissza. Valószínűleg 
az itáliai etruszkok alakították ki először a Krisztus előtti nyolcadik század 
környékén, főként festve és vésve használták. Az évszázadok alatt tovább 
fejlődött és terjeszkedett, megjelent a szkítáknál, az avaroknál, és már ott volt 
Árpád atyánknál is a honfoglalás idején. Cirill és Metód ennek hatására írja 
meg saját ábécéjét, majd az akkori pápa elé járulva kéri annak hitelesítését, 
mivel ha a szkítáknak lehet, akkor nekik is kell saját, különbejáratú abc. Főként 
a középkor írásának nevezhető: a XIV. századtól a XVII.-ig számos kódex és 
templom fala őrzi nyomait. Néhány ma is használatos mondás maradt fent e 
korból. Például a  >>sok van a rovásán<<, mely a kocsmában levő adósságok 
rovátkajelzéséből alakult ki. De ezen jeleket használták a pásztorok a 
juhszámoláskor is. Ami fennmaradt belőle, az a mai székely-magyar rovásírás.”
     A standon különböző olvasóminták (melyeket fába véstek), rováskönyvek és 
játékok láthatók, kaphatók. A gyerekjáték a legkelendőbb, mely, mint szójáték, 
edzi a kicsik agyát az újféle írásmódra. De ez a játék néha a szülőkre nagyobb 
hatással van, mint az aprókra. A gyerekek számára egyébként a Nimród 
Népe Alapítvány már három éve tart versenyeket, melyen a rovásírásbeli 
tudásukat tesztelhetik. Ezen erdélyi, bel- és külföldi gyermekek vesznek részt. 
    Hogy mennyi ideig tart az írás elsajá-
títása? Embertől függ. De a tavalyi 
versenyen az egyik fiú másfél óra alatt 
betanulta. Ez az eddigi csúcs is. Persze 
nem mindenki ilyen zseni. Átlagosan 
pár hónap olvasgatás után bátran 
kijelenthetném, tudok „rovásírni”.
    S mi a haszna? A legjobb választ 
az előadás alatt mellém csatlakozó 
bácsi adta: „Ezzel legalább tudunk 
kapcsolódni múltunkhoz, s soha 
nem felejtjük el, hogy kik vagyunk.” Richter Nóra


