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„Jól elvégzett munkáért 
napijegy jár, az aktív pihenés 

felüdíti kedélyünket.”

 Ezzel, és ehhez hasonló 
mondatokkal csábítják munkára 
a fiatalokat, és mindazokat, akik 
vagy rászorulnak, vagy nincs jobb 
dolguk. Főleg a kukoricaföldeken 
látni lelkes munkásokat, de 

megfordulnak akárhol máshol, 
ahol ez, az egyesek számára 
gyilkos növény felüti fejét. 
     Mennyi embert látni nyáron, 
akik saját orrukig nem látnak el, 
vörösben forgó, könnyező szemük 
miatt. És egyre több embernél 
jön elő az allergia. Az évek alatt a 
többfokozatú allergia-lépcsőn lép-
kednek felfelé. Adhatnak nekik az 
orvosok akármilyen csodakencét, 
nem szünteti meg az állandó 
tüsszögést, orrfolyást, és mint 
említettem, a könnyező, duzzadt 
szemeket. 
     Felmerül a kérdés, vajon 
most mi célból szedjük a füvet? 
Megmondom. Természetesen az 
első ok, hogy könnyítsünk a be-
tegek tünetein, fájdalmain, de 
mindemellett a környezetünket is 
tisztítjuk. Kiszedjük a dudvát.
     A faluban, hazafelé menet 
három sráccal találkoztam, 
akik épp egy-egy szürke zsákba 
akartak beletuszkolni nagy 
köteg, ártatlannak tűnő füvet. 
Odapattantam hozzájuk, s ekkor 

vettem észre, hogy parlagfüvet 
gyűjtenek. Megkérdeztem, ők 
mióta szedik. Erre azt válaszolták, 
hogy durván 10 perce, és hogy 
az Információs pultnál kértek 
zsákokat. De ezeket előtte szedték a 

Ellenségünk, a parlagfű

Taliándörögdről Kapolcs felé vezető 
úton. 
     A jutalom? Egy napijegy, ami 
hozzávetőlegesen ezerkétszáz 
forintba kerül. Minimum egy 
zsákért megéri, nem gondolják? 
Ráadásul környezetünket is 
tisztítjuk. És, ami talán a mai 
ember számára a legfontosabb: 
minden egyes szál kihúzásával 
minimálisan, de csökkentjük 
annak a veszélyét, hogy rajtunk is 
megjelenjenek a tünetek.          
       

Fehér Eszter          

Tartalomjegyzék
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Van, hogy egy-egy íz, jó falat megédesíti 
az ember napját, felvidítja szívét. Ezt tűzte 
ki maga elé célul Vásárhelyi Bálintné 
mézeskalács-készítő mester.
– Ön mióta foglalkozik mézeskalács-

készítéssel?
– Üzletszerűen másfél éve, egyébként 

több mint tíz éve a családnak és a 
barátoknak.

– És mi inspirálta azon elhatározását, 
hogy ön üzletszerűen kezdjen el a 
mézeskalácssütéssel foglalkozni?

– A vendéglátóiparban dolgoztam és 
nagyon közel áll a szakmámhoz 
a mézeskalács is. Pont egy ilyen 
kapolcsi indíttatáskor szerettem 
úgy a mézeskalácsba, hogy akkor 
elhatároztam, ezt megtanulom, és 
csak ezzel fogok foglalkozni.

– Mi volt az, ami a mézeskalácsban 
ennyire megragadta? Mi az a plusz, 
ami miatt az emberek is annyira 
szeretik?

– A mézeskalácsnak lelke van. 
Azonkívül mindent át tud vele adni 
az ember, mivel csak kézzel készül, 
és ha elképzelek valamit, mindent 
meg tudok vele formázni. Tehát a 
kezem munkájában 
mindig az örömömet 
lelem. Ha rosszabb a 
hangulatom, ha jobb 
is, csodákat lehet a 
mézeskaláccsal mű-
velni.

– Szóval ön szerint ez 
tulajdonképpen mű-
észet?

– Természetesen.    
– És melyek a kedvenc 

formái, illetve mely 
formákat kedveli 
legjobban a vásárló 
réteg?

– Nos, itt Kapolcson minden forma 
megy, leginkább a klasszikus, 
a szív, a páva, a ló, a huszár, a 
kard, ezen kívül igen kedveltek a 
gyerekek körében a mesefigurák és 
az állatfigurák.

– A mézeskalács az elmúlt években 
nem vesztett a népszerűségéből?

– Szerintem megőrizte. Sőt, most 
úgy látom, hogy egyre inkább 
van kereslet, ahogy térünk vissza 
egy kicsit a néphagyományok 
megőrzéséhez, egyre inkább keresik 
a mézeskalácsokat.

– Miként került Kapolcsra?
– Az unokatestvéreméké ez a terület 

és megkértem, hogy ha van mód rá, 
hadd árusítsak mézeskalácsot.

– És mint magánembernek, mi a 
véleménye a Művészetek Völgyéről?

– Én, ahogy a mézeskalácsba, ebbe 
a rendezvénybe is beleszerettem. 
Nagyon intelligens közönség 
látogatja. Remekül érzem magam 
itt és nem csak mint árus, hanem 
mint vendég is. 

Sági Róbert

Az  édes völgy, 
avagy a mézeskalácsnak lelke vanVéradásVéradás

Véradás

„A vér egy semmivel nem pótolható csoda.”
/Dr. M. Tóth Antal/

A Művészetek Völgyében nem csak a 
szórakozásnak találtak helyet. Immár 
második éve csatlakozott a programhoz 
a véradás. Tavalyelőtt még csak egyszer 
jöttek ki Kapolcsra ilyen célból, Tapolcáról. 
Az elmúlt évben és idén is négy helyszínen 
1200-1300 ember adományozott a saját 
testnedvéből a rászorulóknak. Idén 
viszont már mindennap lehetőség nyílik 
a jótékonykodásra. 
 Mint Dr. M. Tóth Antaltól 
megtudtam: „Talán idén 2000 véradóra 
is számíthatunk.” Mivel Magyarországon 
egy évben ötszázezer adagra lenne 
szükség, ami hetente tízezer vérvételt 
jelent, tehát naponta ezerötszáz-kétezer 
önfeláldozó emberre volna igény a 
folyamatos vérellátáshoz. 
    A vért maximum öt hétig lehet 
tárolni, mivel a tartózsákokban 
speciális és meghatározott menynyiségű 
konzerválószer van. Ez segíti elő a sejtek 
életben maradását.      

vért kapóért, hanem a véradóért is 
felelősséget vállalnak. 
    A vért végül speciális hűtőtáskákban 
az Országos Véradási Szolgálat autóin 
terjesztik a kórházak között. 
    A korhatárok: 18 éven felüliek 
jogosultak rá, akik minimum 50 kg-osak, 
65 éves korukig. A rendszeres véradóknál 
általában engedélyezik a 65 feletti 
adományozást is. 
    A véradást követően folyadékpótló 
uzsonnát kapnak a vállalkozó szel-
leműek, amely kolbászból, sajtból, 
csokiból, teából, sörből és üdítőből áll. Ez 
még nem minden, mivel egy 1200 forintos 
napijeggyel is gazdagabbak lesznek. 
Viszont ez mind semmi. Az, akinek az 
életét mentették meg vérükkel, soha nem 
fogja tudni eléggé megköszönni…

       Horváth Anita

 
Éppen ezért, ha kevesebb vért 
sikerül levenni, más arányban 
keveredik, s ilyenkor már nem 
hasznosítható. Egy zsákba 450 
ml, plusz-mínusz tíz százalék 
vér kerül.  Majd az ellenőrzés 
következik. Minden mintát 
átvizsgálnak, és kiszűrik az 
alkalmatlan csomagokat, ha 
valamilyen hibát találnak, 
azonnal értesítik a donort, hogy 
minél előbb kezeltetni tudja a 
problémát, ugyanis nem csak a



 Miközben ballagott hazafele az állatokkal, néhány 
hang így gúnyolódott: „Bolond legény csavarog, a macskája 
nyikorog!” Ezalatt több kisgyerek is összekuncogott. 
Otthon az anya nem örült a kígyónak, de Ferkó gondosan 
felnevelte. Végül kiderült, hogy a kicsi hüllő apja a nagy 
kígyókirály. Az uralkodótól jutalmul kapott egy hatalmas 
rozsdás gyűrűt, amiből mindenki ámulatára kiemelkedett 
egy óriás, aki a főhős összes kívánságát teljesítette. Ferkó 
persze meg sem állt a királylány kezéig. Csakhogy a király 
csak akkor adta oda egyetlen leányát, amikor a legény 
az uralkodó kérésére ásott neki egy aranyhalakkal teli 
aranytavat másnap reggelre. Persze a szegénylegény szólt 
az óriásnak, de először ő se tudta, mit tegyen, mert ehhez 
rengeteg segítség kellett. „Hát akkor most mit tegyünk?” 
– kérdezte az óriás. „Hívjunk óriásokat!” – kiáltotta a mellettem ülő kislány. Így is 
lett, és egy perc alatt minden gyerek óriássá változott, majd együtt építették meg az 
aranytavat. Ezzel a segítséggel Ferkó feleségül vehette a kisasszonyt.

A csemeték még az előadás után is hordták a képzeletbeli drágaköveket a 
főszereplő kunyhójához. Pedig ennyi volt, vége volt, ez is csak egy mese volt!
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Malomkerti törpe óriások
A hatalmas hőség ellenére, kint a tűző napon kisgyerekek izgultak Ferkóért, 
a mesebeli hősért. Persze a legénynek végül sikerült megnyernie a királylány 
kezét.

 Körös-körül pirospozsgás arcú, halászsapkás apróságok voltak, akik az adott 
pillanatban meseország világában éltek. Izgatottan figyelték, mi történik Ferkóval 
és óriásként igyekeztek neki segíteni, hogy elnyerje a királykisasszony kezét.

Mindez Kapolcs Malomkertjében vasárnap délután történt. A cserkúti 
Levendulaszínház előadta az óvodásoknak és iskolásoknak szóló Kígyókirály 

gyűrűje című művet. A negyven fok ellenére az érdeklődés 
nagy és a kicsinyek kispárnán ülve feszülten figyelték a 
bábjátékot. Az előadás elkezdődött. Szabó Zsuzsa, színész 
körbemutatta a szereplő tárgyakat, miközben Rozs Tamás, 
a zene felelőse, az Érik a szőlő című dalt énekelte. Ezután 
megtudtuk, hogy Ferkó, a szegénylegény, kapott három 
aranyforintot az anyjától, majd elindult a vásárba, hogy 
hasznos dolgokat vegyen a pénzén. „Három falut elhagyok, 
a vásárba ott vagyok!” De útközben különös hangokat 
hallott: „Üssük, vágjuk, azért se sajnáljuk!” Mint később 
kiderült, egy macskát bántottak az emberek. A legény egy 
aranyért elvitte a macskát, majd ugyanígy megmentett 
egy kutyát és egy kígyót is.

Széplaki Szilvia

Kapolcs útjait koptatva hamar megszomjazik 
az ember és mi is esne jobban, mint 
egy szelet lédús dinnye. Én sem tudtam 
ellenállni és betévedtem a Hideg dinnyék 
kertjébe. A közelből kalapálást hallottam 
és mikor közelebb értem, láttam, hogy 
egy kovácsműhelyhez értem. Nem tudtam 
elképzelni, ki lehet az, aki ilyenkor a 
forró vasak közelében érzi jól magát. Egy 
beszélgetés után kiderült, hogy egy nagyon 
aranyos és kedélyes bácsi. 
– Ebből él vagy csak a Fesztivál ideje alatt 
foglalkozik a kovácsmesterséggel?
– Régóta foglalkozom vele. „Vasszekáló” 
vagyok, ami azt jelenti, hogy géplakatos, 
hegesztő, bádogos, szerkezetlakatos egyben. 
Fűtés, gáz, víz, mindent megjavítunk. 
Elmondjam, mikor a legjobb a vas? Mikor 
ausztenit. Ezerötszáznegyven fokon. Akkor 
a legképlékenyebb, a legformázhatóbb, 
gömbölyíthető, akkor nem pofázik vissza.
– Ezek szerint a vassal könnyebb, mint a nőkkel?
– A vasnak megadom a módját – mondja mosolyogva –, az sosem beszél vissza.
– De azért biztos nem ilyen egyszerű, biztos nagyon fontos az állóképesség. Vagy 
csak technika kérdése az egész?
– Nem kell hozzá erő, mert vannak már gépek. Minden gépesítve van. Nem kell már 
megfizetni két százkilós ekkora nagy embert, etetni, itatni őket, a gép előkészíti az 
anyagot. De a kézimunkát nem szabad belőle kihagyni, mert géppel lehet csinálni 
nyolcvan egyformát, de akkor nincs értéke. Ezt pedig bárki észreveszi, a legegyszerűbb 
ember is, ha ránéz, érzi, hogy nincs lelke.
– Nagy szenvedéllyel beszél a szakmájáról, biztosan régóta csinálja. Mégis mikor 
kezdte?
– Ó, nagyon rég már, olyan régóta, hogy nem is emlékszem pontosan, hány éves 
voltam.
– Mi volt az első műve?
– Tányér! Réztányér, mert akkoriban még nem használtak vasat, mert az nehezebben 
formázható.
– És melyik alkotására a legbüszkébb?
– A három fiamra! Van három fiam, szebbek, mint én! – és nevet. – Amúgy egy 
barokk korlátra, saját tervezés. Két hónap alatt lettünk készen vele, de az egy 
„mezítlábas” műhely volt ám! 
– A fiai továbbviszik a mesterségét?
– Remélem, mert ***án lesznek rúgva!
És a kedves kovács csak nevetett tovább…

Halász Juli 

A kovácsműhelyben
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Az idő füllesztő, az ember sok. 
Mégis vidáman sétálgatunk 
Kapolcs szívében. 
  Balra is, jobbra is megrakott 
standok, tele nézelődővel. Hogy 
kikerüljünk a tömegből, vad 
tolongásba kezdünk. Kis idő 
elteltével nyugodtan elmondhatjuk: 
kiértünk. De merre menjünk, 
hisz ezen a héten nincs olyan 
utca, mely biztos védelmet adna 
a kíváncsiskodók százai elől. Ha 
már végképp nem találunk egy kis 
nyugalmat, keresünk egy békésebb 
vidéket. 
     Így leltünk rá mi is egy kis utcára. 
A kertekben sörsátrak, lángos- és 
egyéb sütödék. Saját tempónkban 
tíz perc alatt megjártuk a helyet, de 
megérte. A vége felé közeledve egyre 
hangosabb sutyorgás törte meg az 
amúgy is átmeneti csendet. De az 
embereket még az elején magunk 
mögött hagytuk. 
    Két perccel később már mi is a 
beszélgetők között ültünk egy fa 
alatt, s a testünkön díszelgő minta 
formáját tervezgettük. 
  A hennafestő hölgy szívesen 
mesélt művészetéről. Az eleve nagy 
rajztudással rendelkező alkotónak 
nem kellett sok idő, míg eme 
„mesterségbe” beletanult. Egyébként 
egyetemre jár, és az utóbbi öt évben 
folyamatos látogatója a Művészetek 
Völgyének. Azonban a tudásával 
való pénzszerzésre csak tavaly 
került sor. 
     Magabiztosan vezette a vonalakat. 
Alulról felfelé, balról jobbra, itt egy 
kilógó fülecske, ott egy apró hullám. 

A társaságunkból engem kivéve 
ketten csináltattak nála testdíszt. 
Feszült figyelemmel követtük 
vonásait, s nyugtatgattuk ke-
ze alatt ülő társunkat, a mű 
remekéről.
Rajtunk kívül még egy család 
ült a „hűvösben”. Ismerték 
egymást, ugyanis a kislány óriási 
lelkesedéssel sorolta, milyen igazi 
„tetkókat” akar magára. A művész 
csak mosolygott, és azt mondta: 
„majd, ha nagy leszel.”
  Egy kis információ, ha 
valaki érdeklődik az ideiglenes 
tetoválások iránt: egy-két óra alatt 
szárad meg a fekete festék, s az 
egész kb. egy hétig tart, utána 
lekopik. 
                            Fehér Eszter

Az egyik szóban forgó remekmû, im-
már kopóban.

A HENNA A kicsiknek ne hazudj...

– Elég nagy nézőközönsége van itt 
Kapolcson, hányadszor láthattuk itt a 
színpadon?
– Hú, erre tényleg nem tudok 
válaszolni! Nyolc éve mindig lenn 
vagyok, sokféle formációban voltam 
már itt. A Kalákával is játszottunk, 
de szólóban is léptem már fel. Tavaly, 
mondjuk, pont nem voltam, de ez a mai 
délután kárpótolt mindenért. Kapolcs, 
illetve most már a Völgy, egy életforma.
– Hogyan kezdett el gyermekdalokat 
írni?
– Természetesen felnőtteknek is írok, 
de a gyerekek mások. Valahol én is 
gyerek maradtam. A legfiatalabbak 
itt találkoznak az igazi művészettel. 
Csak egy gitár van a kezemben és 
énekelek, nem olyan mesterkélt, 
amilyen a mai zeneipar. Az ember már 
mindent kitalál, hogyan piszkáljon bele 
utólag a számokba. Itt közvetlenül is 
találkoznak a gyerekek a zenével, az 
élő előadással, az alapokkal. Ráadásul 
jól szórakoznak közben, figyelik a 
szülők reakcióit, és lesz közös témájuk. 
A családnak is használ.
– Hogy viszonyul a rajongóihoz?
– Ez a szó jólesik, de mégis csak 
gyerekekről van szó. Számomra 
leírhatatlan, megfizethetetlen jó érzés 
a gyerekeknél elért siker.
– Miről lehet a gyerekeknek dalokat 
írni?

– Mindenről. Viszont nagy felelősség, 
a gyerekeket könnyen félre lehet 
vezetni, de erre mindig rájönnek, 
és akkor aztán végleg elveszett a 
bizalom. Nem kell lesüllyedni a 
szintjükre, gügyögni, meg selypíteni. 
Ezzel soha sem értettem egyet. A 
gyerekek szelleme nagyon friss, 
mindent magába szív, és megért! 
Mindig rájönnek, ha valaki hazudik, 
nem lehet őket becsapni. Nekik 
dalokat írni, és énekelni igazi játék. 
Kiállok a színpadra és játszok egyet 
velük, az sem baj, ha hülyének 
nézetem magam.
– Meddig marad még a 
gitárhúroknál?
– Addig, amíg bírom, és élvezem. 
Én leszek az első, aki megérzi, hogy 
már nem vagyok a régi. Akkor aztán 
abbahagyom a színpadi szereplést, 
nem erőltetem tovább.
– És Ön után ki énekel a 
gyerekeknek? A mai poppiac…
– A mai popipar ne énekeljen nekik! 
Ha később azt hallgatják, nem 
baj, továbbléptek. De napjaink 
könnyűzenei rétege nem lenne erre 
a feladatra képes. Ez nagyon komoly 
kihívás, mert a kicsiknek nem szabad 
hazudni. 

Zsiborás Gergő

Zene, Zenegér a Malomszigeten
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„Mi, a Te megértésedre, figyelmedre, érdeklődésedre számítva adjuk itt látható 
munkánkkal, hasznosságunk érzelmi és tárgyi ajándékait” – olvashatjuk a 
taliándörögdi Felső Iskola bejáratánál. Az ÉTA Országos Szövetséget 107 olyan 
tagszervezet hozta létre, melyek az ország más-más régióiban a sérült emberek 
testi-lelki gondozását teljesítik. 

A vándorkiállítás, mely Pokorny Katalin ötlete volt és a Völgy-napok 
szervezőinek is tetszett, immár Székesfehérvár, Pilisvörösvár, Debrecen és Eger 
után következő állomásához, a Művészetek Völgyébe érkezett. Itt a szövetség 

Fogadj el,
avagy az ÉTA Országos Szövetség értelmi fogyatékosok 

munkáiból rendezett kiállítása

tagszervezeteiben dolgozó és tevékenykedő értelmi sérültek munkáit tekinthetjük 
meg. A szövetség célja, hogy az értelmi fogyatékosokat elfogadtassa a világgal. Nekik 
is legyen lehetőségük dolgozni, mint például egy németországi BMW-gyárban, ahol 
körülbelül négyszáz szellemi sérült kap munkát. Az alapítványok közül többek között 
részt vesz: a „Kiskorú Fogyatékosok Otthona”, amely idén évfordulót ünnepel, hiszen 
harmincöt éve nyitotta meg kapuit; a százhalombattai Sérültekért Alapítvány a népi 
kismesterségek közül a kosárfonással, vesszőfonással, a szövés elemeivel ismerteti 
meg a gyermekeket és fiatalokat; a biatorbágyi kerámiaműhely, ahol javarészt 
fiatal segítők arra vállalkoztak, hogy sérült barátaikkal együtt dolgozzanak. Őket a 
Kemence Alapítvány támogatja. 

A kiállításon a legkülönfélébb tárgyak találhatóak meg: színes gyertyák, 
szőnyegek, ágyterítők és így tovább, illetve Sándor János, erdélyi fafaragó munkái. A 
tárlat érdekessége, hogy a kiállított darabok megvásárolhatóak.     
       Péter Szabó Csilla

Falu végén kurta kocsma

A Királykő kocsma melletti apró helyiség (maximum 25 négyzetméter) 
sarkában apró faasztal, mely rogyásig tele van könyvoszlopokkal és 
hangulatos fényt árasztó asztali lámpával.  

Galkó Balázs 
mosolyogva, ön-
feledten olvas egy 
novellát. Elég fél 
percet eltölteni itt, 
és máris megváltozik 
mindenki hangulata. 
Javarészt idősebbek 
töltik ki a teret, 
mégis olyan, mintha 
tömérdek gyerek ül-
ne itt, akik lelkesen 
hallgatják a mesét.

„És az öreg 
sarlóval a kezében, 
rohant a mező fe-
lé és körkörösen 
hadonászva a sar-
lójával hessegette a 
darazsakat. Leendő 
apósa után rohanó ifjú 
kiabál a nagyothalló 
öreg után:

–    Ne lóbálja annyira azt a sarlót!
           Mire az öreg megfordult. Nem értette, mit kiált lánya udvarlója. 
           Az utolsó lendítésével a sarló beleállt a feje hátuljába.

– Ne mozduljon! Kihúzom fejéből a sarlót!
– Nem sürgős, hátha a lányom (Irka Burka) le akar festeni így – és 

megrezegtette a sarló nyelét.”
Az aktuális novella „papá”-jával mindig történik valami baleset. Hol 

cserjésbe szorul, hol trágyába zuhan. Kacagás. A rekeszizmok nem bírják 
már sokáig. Galkó minden egyes szereplő karakterével tisztában van. Teljes 
beleéléssel olvassa a történetet. Néha elneveti magát, mert tudja, mi lesz 
a következő cselekmény végeredménye. Van, mikor Galkó félbeszakítja a 
mesét, és saját sztoriba kezd. Ő szinkronizálta Asterixet az Asterix és Obelix-
ből. Tizenegyszer kellett felvenni a jelenetet, mert állandóan elnevette magát. 
Tudta előre, mi lesz a jelenet vége. Amikor a közönség épp nem nevet, 
mereven Galkót figyelik. S ő csak mondja és mondja…

           
         Rajczi Szabina
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  Ha lenne tizenkétmillió forintod, 
kedves olvasó, mit tennél vele? 
Az első autó után megvennéd a 
másodikat? Eltapsolnád egy év 
alatt? Csak azért teszem fel a 
kérdést, mert van egy bástya Vas 
megyében, amely peckesen tartja 
a színjátszás zászlaját immár 
nyolc éve. Ők csak ennyiből 
gazdálkodhatnak.   Fizetik az 
állandó munkatársakat, mind az öt 
főt! És varrják a jelmezeket, készítik 
a díszleteket. Aztán este kimennek 
a színpadra, és elvarázsolnak 
minket.   A celldömölki Soltis Lajos 
Alternatív Színház már egy évtizede 
produkál kétszer-háromszor akkora 
nézőszámot, mint a Zalaegerszegi 
Nemzeti Kőszínház. Nekik se 
épületük, se anyagi biztonságuk. 
Csak az ötletek, a hihetetlen 
mimikák, és az előadásuk az, ami 
életet lehel beléjük. A Celli Stílgyak 
című etűdválogatás egy évig 
készült, a tegnapi volt a nyolcadik 
alkalmuk. Az ötvenöt perces műsor 
folyamatosan változik. Ezenkívül 
vásári komédiákat fognak előadni, 
illetve rendelkeznek állandó 
darabokkal is, de ezek az idei 
repertoárból kimaradtak.   A 
Faluház Kapolcson megtelt az 
érdeklődőkkel, levegőt is alig 
lehetett kapni. És megjelentek 
a szereplők, akiknek az esti 
egy óra a vizsgát is jelentette. 
Hallottunk sokat az Ötösről és 
derültünk is nagyokat rajta, majd 

a Paszományos is előkerült, de végül 
felkötötték egy sziklára. És amikor a 
Mikulás is megjelent a színen! Hiába 
alternatív színház, alternatív körítéssel, 
vagy inkább csak amolyan magyarosan-
szegényesen. Összeszaggatott 
bőrnadrágban, focimezben, hol pedig 
lepedővel a nyakukban szórakoztatták 
a nagyérdeműt. Tudják nagyon jól, most 
játszani kell, mert így jön a pénz. És 
játszanak, mert ez az életük.   Amikor 
kérdőre vonom az est egyik főszereplőjét, 
Savanyu Gergőt, ő mégis azt mondja: 
„egyszer, majd pár év múlva szeretnék 
színész lenni, most még stúdiós vagyok.” 
És vidáman mesél tovább a pénzről, meg 
a jövőről. Vidám, mert ezt most nagyon 
megcsinálták.  A fesztiválközpont ma 
este róluk szólt.
                                       
                                    Zsiborás Gergő

Kis pénz, nagy színház.
Fedél nélkül...

A faluházban levegõt se lehet venni

– Már gyermekkorodban megfogott az 
indiai zene?
– Mindig érdeklődtem más kultúrák 
hangzásvilága, táncai, vallása, művé-
szettörténete iránt. Az, hogy pont Indiára 
esett a választásom, egy véletlennek, 
pontosabban a Világok Hangja együttesbe 
való bekerülésemnek köszönhető. 
Civil foglalkozásomat tekintve antro-
pológus vagyok, s ezen belül Indiára 
specializálódtam.
– Hogyan tudod elsajátítani a kultúra 
alapjait?
– Nagyon sokat segít az, hogy antropológus 
vagyok, hiszen ezt tanultam, ez a 
foglalkozásom. Pontosan ebből adódóan 
nem úgy közelítem meg a zenét, mint 
egy önmagáért élő dolgot, hanem, mint a 
kultúrába ágyazott egyik kicsiny szeletet, 
amely összefügg az ország történelmével, 
a vallással, más művészeti ágakkal. Én 
általában globálisan szoktam vizsgálni a 
dolgokat és ezen belül pont a zenére esett 
a választás, de ez nem zárja ki azt, hogy 
mással foglalkozzam.
– Gondolom, jártál már Indiában?
– Igen, kétszer voltam fél évet. Az első 
egy indiai állami ösztöndíj volt, a második 
pedig egy hivatalos kiküldetés. Ezek után 
kint maradtam zenét kutatni.
–  Csak e zene iránt érdeklődsz?
– Én abszolút minden zene után 
érdeklődöm, főként azon zenék iránt, 
amelyek tradicionálisaknak tekinthetők, 
amelyek a kultúrák gyökereiből 
táplálkoznak, legyen ez afrikai, dél-
amerikai vagy akár magyar.

– Mennyire vagytok elismertek hazai, 
illetve nemzetközi viszonylatban?
– Kaptunk meghívást Indiába, 
Indonéziába. Szingapúrban a magyar 
nagykövetséget mi nyitottuk meg, 
valamint Ausztriában és Nyugat-Európa 
más országaiban is szoktunk koncertezni.
– Mesélnél az itteni koncertről?
– Ez nem népzene, hanem klasszikus 
indiai zene volt, illetve annak már 
egy picit európásított változata: kicsit 
lerövidítve, kicsit könnyítve volt, mert az 
európai fülnek ez nagyon idegen. Indiában 
van klasszikus zene, északi és déli, 
valamint minden tájegységnek másfajta 
népzenéje van. Ezeket feltérképezni egy 
élet munkája.

  Péter Szabó Csilla
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Beszélgetés 
Schilling Árpáddal  

– Miért pont Krétakör a társulat neve?
– Az igazság az, hogy régóta szerettem volna egy saját társulatot, mikor már az emberek 
is megvoltak hozzá, csak akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy kellene valami név 
is, mert „Schilling Árpád Társulata” mégsem lehet. Ekkor eszembe jutott a Bibliában 
lévő Salamon története, mikor rajzoltak egy krétakört, beleállították a két anyát, akik 
a gyerekükért pereskedtek, hogy döntessék el, melyik az igazi anya, tépjék szét a 
gyermeket. Ezért úgy gondoltam, hogyha valami probléma akadna a társulatnál, akkor 
mi is körbeülünk és megpróbáljuk megoldani, a kréta meg arra utal, hogy le lehet törölni 
és újra lehet rajzolni más helyen, ami a vándorlásra, a vándorcirkusz elmaradhatatlan 
életvitelére utal.
– Mostanában a legnépszerűbb darabjuk a Hazámhazám, miről szól tulajdonképpen?
– Lényegében áttekinti Magyarország történetét a rendszerváltás idején és utána, 
azaz 1989-től 2002-ig. Igyekeztünk pártatlanul szemléltetni a kisember szemszögéből, 
politikától mentesen. Végül is a nagy lehetőségek elpackázása humorral, iróniával, 
komédiával, rengeteg zenével és tánccal. Ez egy kabaré, bohócokkal, ami annak idején 
nagy port kavart.
– A nagy zűrzavarról sokat cikkeztek annak idején, de mi történt valójában?
– Néhány éve Zsámbékon játszottuk ezt az előadást, augusztus 20-a táján, amiről tudjuk, 
hogy nemzeti ünnep. Az előadás közben tíz-tizenöt, ötven év körüli, feltehetőleg jobboldali 
szimpatizáns házaspár hangos közbeszólásokkal, kommunistázással, zsidózással zavarta a 
darabot. Mindez paradicsomdobálásba fulladt, és az egész hatalmas botrányba torkollott.
– Mit szeretne még elmondani erről a darabról?
– Szerintem fontos tudniuk a Művészetek Völgye látogatóinak, hogy a Hazámhazám most 
utoljára látható Monostorapátiban, a Krétakör óriássátrában.

Az idei Művészetek Völgye 
rendezvényen, Monostorapáti 
községben is meglelhetjük a 
Krétakör színtársulatot, melynek 
frontembere Schilling Árpád, 
rendező. A társulat 1995-ben 
alakult, tagjait képezik még 
Bánki Gergely, Csákányi Eszter, 
Gyabronka József, Katona László, 
Láng Annamária, Mucsi Zoltán, 
Nagy Zsolt, Péterfy Borbála, Rába 
Roland, Sárosdi Lilla, Scherer 
Péter, Terhes Sándor, Viola 
Gábor, Tilo Werner színészek. 
A koreográfus Horváth Csaba, 
illetve a stábhoz tartoznak még a 
zenészek, dramaturgok, a fény-, 
díszlet- és jelmeztervező.    

             

Dohi Gabriella

A völgy gyöngyszemei

     Hú de sötét van itt. Egy kicsit félek. 
Bár a többiek is szorosan mellettem 
vannak, de hátha nem kerülök sorra. 
Akkor még egy napot itt kell töltenem 
ebben a kicsi dobozban, és lehet, hogy 
betesz minket a táskájába, akkor meg 
biztos, hogy még lejjebb kerülök. Kérlek 
kéket csinálj! Kéket és fehéret! Ez lenne 
számomra a legjobb, hiszen ő a fehérek 
között van. Szeretném újra látni. 
Legutóbb a tavalyi Völgyfesztiválon 
találkoztunk egymással, mikor 
véletlenül kiborított minket és én, 
meg még egy páran átkerültünk a 
fehér csészébe. Az volt életem legjobb 
egy napja. Csak beszélgettem, és 
beszélgettem vele, az idő csak úgy 
repült de sajnos este észrevette, hogy 
rossz dobozban vagyok. Azóta csak 
arra várok, hogy újra lássam, ha mellé 
kerülnék, az lenne az igazi beteljesülés. 
Örökre elválaszthatatlanok lennénk. 
De fényt látok, a felettem lévő mellett 
szűrődik be. Igen, igen, kinyitotta 
a dobozt! Hé, itt vagyok! Nézd meg, 
milyen szépen csillogok! Ha jól látom 
egy jókora damilt vágott le. Akkor van 
esély, hogy kijutok innen! Felém nyúl, 
igen, megfogott, már kint is vagyok!
     De jó újra a levegőn lenni. A pult 
előtt elég sokan állnak és nézegetik más 
színű társainkat. Letesz az asztalra, 
mert a vevőkkel foglalkozik, elvittek 
egy zöldes színűt. Az egyiküket közülük 
ismertem, még a nagy keveredés 
idejéből. Jókat beszélgettem vele. De 
már újra a kezében figyelek és ráhúzott 
a damilra. Én vagyok az első. Innentől 
ráérek, amíg el nem készülünk. Na 
de nézzük csak, milyen színekből fog 
állni. Mintha egy fehéret látnék, igen! 
Próbálom megszólítani a hozzám 
legközelebb lévőt, de elég messze van, 

gyorsan dolgozik, már majdnem a fele 
kész van. Nem csoda, hiszen már három 
éve belőlünk próbál megélni.
     Szuper, ingyen műsor! A színpadon 
valami előadás kezdődik. Nem értem 
nagyon, ráadásul háttal van nekünk. 
Én próbáltam szólni neki, hogy így nem 
leszünk szem előtt, de túl halk az én 
hangom. Már kész is az újabb remekmű, 
és mi is lekerülünk az asztalra.  
     Figyelem! Mindenki mosolyogjon, 
fényképeznek! Úgy látszik, komoly 
vevő, még beszélget is a készítőnkkel. 
„Tavaly is itt volt?” Miért érdeklődik 
ennyire? Végigsimított, fel is próbált 
minket. Biztos jól állunk neki, mert már 
fizet is.
     Na de jól látom! Ki van a kapocs 
másik oldalán? Ő az! 

Schmidt Andrea
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   Átstoppoltunk Apátiba, gondoltuk, néz-
zünk körbe, van-e élet Kapolcson kívül. S 
betévedtünk a Falumúzeum falai közé. Itt 
szemünk elé tárult az erdélyi Vass Lóránt 
palackba zárt tárgyainak bemutatója, 
és műhelymunkája. Épp munka közben 
értük, de mint mondta: „úgysincs ideje itt 
farigcsálni”, s szívélyesen körbevezetett 
a csupán kétszobás kiállítótermen.
– Hogy kezdődött ez a hobbi?
– Telente több szabadidőm van a munkám-
ból kifolyólag. Otthon eredetileg kazánfűtő 
vagyok, de voltam már kőfaragó, lakatos is. És egyszer ’99 őszén 
láttam egy ilyen palackba zárt hajót, és úgy gondoltam, hogy ilyet én 
is tudnék, ezért a magam bizonyítására elkészült az első, aztán sorra 
a többi. Mára már 25-tel büszkélkedhetek, mindegyik egyformán a 
szívemhez nőtt, s soha semmilyen körülmények közt nem válnék meg 
tőlük. Ezek mind láthatóak itt az első magyarországi kiállításomon, 
ahová ismerőseimen keresztül hívtak meg. De megyek nagyon szívesen 
máshová is, ha hívnak. Otthon, Erdélyben egyébként már 4 kiállításom is 
volt. Ez egy nagy lépés számomra, hogy a szülőfalumból idáig jutottam.
– Hogyan választod ki a tárgyakat, melyeket az üvegekbe raksz?
– Az üveg választja ki, hogy mi legyen benne. Például van egy 
szélesoldalú palackom, abba egy kalitkás madarat tettem. Nekem mást 
jelképez, mint nektek magyaroknak, számomra ez a sorsom: a kalitkába 
zárt élet. Itt egyébként nem az átlagos iparművészeti palackozást 
lehet látni, ahol minden annyira egyforma. A kiállításomon nem egy 
típust látsz huszonötször, hanem huszonöt dolgot annyiféleképpen. 
Számomra mindegyiknek más üzenete van. Itt találkozik a világ. 
Megjelennek keresztény, zsidó és kínai jelképek, vagy akár az egykori 
falusi életforma letűnt nyomai.

üveget, csak akkor kezdek hozzá. Saját készítésű célszer-
számaimat az adott üveghez hajlítom, és apró fapálcák,
bicikliküllők és kötőtűk segítségével belemozgatom a belerakandót. 
Van, hogy tizedszerre sem sikerül. Óriási türelem kell hozzá. A 
ragasztó, miután megkötött, felesleges része lepattog az üvegről, 
azt óvatosan ki kell mosni és kész a mű. Az eddigi vendégkönyvek 
üzeneteit olvasgatva tudok erőt gyűjteni a további munkámhoz.
Következzék a művész számára legkedvesebb idézet: „A palackba zárt 
lélek, ha kiszabadul, sem távozik messze a  palacktól.”   

– Milyen módon készíted el őket?
– Van egy alapötletem, ha ahhoz megtaláltam a tárgyat és az 

Richter Nóra

Kinnragadt művész 

Nem messze a Mes-terségek 
műhelyétől, a Király-kő 
kocsma udvarában lelhet 
az arra járó egy olyam te-
hetségre, aki inkább az 
előbbi helyre illett volna. Ő 
Forster Nikolett, üvegfestő.
 A pult mögötti falon 
négyzetlap alakú órákat 
láttam, de nem tudtam 
volna egyértelműen 
megmondani, mi-
lyen anyagból. Ő 
elmondta, de még 
így is furcsa volt 
elképzelni, hogy ez 
valóban üveg lehet. 
Látta rajtam a kételyt, 
úgyhogy gyorsan 
elmagyarázta: egy 
egyéni technikát 
használ, aminek 
receptjét természetesen nem 
árul el. Azt azért sikerült 
megtudni, hogy nem csak a 
speciális festék az egyetlen 
fortély. Többféle mintázatú 
lapot láttam. Volt mozaikos, 
olyan, amelyen csak egy 
rajz van, vagy olyan, ami 
szimplán mintás. Viszont csak 
egyfajta volt, amelyből többet 
is kirakott. Ezt a rendelések 
számával magyarázta. Ő 
egyébként egyedül dolgozik, 
mert fél kiadni a titkát. Nem 
tudni, meddig bírja ezt, mert 
már most felkérést kapott, 
mint amennyit teljesíteni tud. 
A Völgy pedig csak növelni 

fogja ezek számát, hisz láthatólag 
nagyon népszerű. Alig tudott egy 
pillanatra elszakadni vásárlóitól a 
beszélgetés kedvéért. Egyébként 
állandó kiállítása van Budapesten, 
az Arany János utcában. Itt 
található a műhelye is. 
 A Művészetek Völgyében 
ő az egyetlen üvegfestő. 
Elmondása szerint a tavalyiakban 

semmi fantázia nem volt, ezért 
jelentkezett. Persze nem utolsó, 
hogy mekkorát dob majd ez a 
hírnevén. 
 Az üvegfestésbe három 
éve kezdett, amikor is második 
gyermekével volt otthon, és kreatív, 
fel nem használt munkaerejét 
próbálta „kiélni”. Bejött. Azóta 
ki nem látszik a munkából, de 
nem bánja. Még lelkes, és igazán 
elhívatottan tudja csinálni. Büszke 
is rá. Művei, azt kell mondjam, igen 
drágák, de az igazi művészetet 
mindenhol meg kell fizetni. 

Halmos Szabolcs
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  Nappal és éjszaka   Nappal és éjszaka
   Csak lődörögtünk az utcán, a tömeg szinte sodort magával. Így 
keveredtünk a Rózsa-rózsa gyertyaműhelybe is. Azonnal megfogott 
a különleges, növénnyel díszített gyertyák sokasága. Erről a nem 
szokványos hobbiról kérdeztük a „gyertyakert” kiötlőjét, Varró Juditot.
– Hogyan került kapcsolatba a gyertyakészítés ezen módjával?
– Igazándiból nem lehet megmondani, valamiféle isteni sugallat. Én nem jártam soha 
olyan iskolába, ahol ezt tanítják, egyébként ilyen nincs is. A gyertyaöntésről szóló 
könyvek is csak sablonos, átlagos dolgokra tanítanak. És amúgy is azt az elvet vallom, 
hogy a gyertyának van egy saját útja, receptje, amit minden gyertyakészítőnek 
végig kell járnia. Nem lehet csak úgy uk-muk megtanulni – közben büszkén tekint 
végig az általa kiépített kerten, ami ámulatosan van berendezve. A gyertyák színe 
és elhelyezkedése mesebeli kompozíciót varázsol, mintha Meseországban járnék.    
– De mégis, mi vezérelte, hogy a gyertyákat virágokkal és miért pont csak virágokkal 
díszítse?
– Amikor a gyertyaláng átvilágítja a virágokat, annál nincs 
szebb, rettene-tesen mutatós. Rögtön bele lehet szeretni. 
Velem is így történt. Nem tudnám elképzelni, hogy mást 
használjak dekorációnak. Virágok közt élek, a lajosmizsei 

Művek és mesterek

Idén is összegyűltek Kapolcson 
az ország legnagyobb kézműves 
mesterei a Művészetek Völ-
gyében. A vigántpetendi piac-
tér (ami egyébként nagyon 
színvonalas) hozzájuk ké-
pest amatőr műkedvelők 
gyülekezetének tűnhet. 
 Sokan sok helyről akarták 
itt bemutatni portékáikat, de ide 
csak válogatottan a legjobbak 
jöhetnek. Itt minden egyes darab 
igazi mestermunkának mondható. 
Egy-egy pultnál elemezve a 
műveket, egész délutánokat el 
lehetne tölteni, komolyan érdemes 
többször visszamenni, jól átvizsgálni 
az egészet. Még este is rengetegen 
voltak, pedig addigra már jó pár 
árus pakolt. 

Van itt minden, mi szem-szájnak 
ingere. A kis faszobroktól elkezdve, 
a porcelán gyertyatartókon át, a 
mézeskalácsformákig minden van. 

A sok vérprofi között találtunk egy 
idősebb hölgyet, aki a mézeskalács 
figuráit árusította. Csak másfél éve 
kezdett vele komolyan foglalkozni, 
de a kirakott huszárok, kard-, 
szívformák magukért beszélnek, 
bizonyítva, hogy neki itt a helye. 
Olyan lelkesedéssel beszélt róla, 
hogy elhihetjük, neki ez az élete. 
Úgy fogalmazott: „a mézeskalácsnak 
lelke van, és bármit át lehet vele 
adni.”

Utána csalódás volt néhány 
olyan alkotóval találkozni, akik 
már láthatóan rengeteg ideje űzik 
mesterségük, és nem látnak túl 
saját művészetükön. Fellengzősen 
ülnek, és lelketlenül válaszolnak 
az érdeklődőknek. Ez szerencsére 
csak néhány tagra volt jellemző, 

de nem tesz jót a hangulatnak. Az 
olyan dolgok viszont határozottan 
javítanak rajta, mint például az a 
hatalmas ágy a kiállítás közepén, 
amelyre a nézelődésben elfáradt 
közönség bármikor ledőlhet a 
különféle párnák közé.

A Malomsziget közepén is 
felállítottak egy színpadot. Itt viszont 
leginkább csak gyerekműsorokat 
adnak elő. Különböző bábjátékok, és 
néha koncertek kerülnek műsorra. 
Ez szintén sokat segít a dolgon, 
hisz ez a vásár nem igazán nekik 
készült.

Halmos Szabolcs

tanyán körbevesznek a virágok, s olyan hatással vannak rám, 
amitől nem tudok, és nem is akarok szabadulni –  közben 
eladja az egyik díszgyertyát.
– Főként milyen anyagokat használ fel a gyertyaöntéshez?
– Ez általában szezontól függ. Télen gyümölcsök, 
csipkebogyók, termések, őszi és tűlevelek, tavasszal a szezonális növények, 
nyáron pedig a rózsa és a petúnia a leggyakoribb díszítőelem. 
– Hogyan zajlik maga a gyertyaöntés?
– Nagyon  sok  melléktevékenységgel  jár.  Lajosmizsei tanyánkon, a Virág-
tanyán, nagyon sokfajta növényt termesztünk, azokat összegyűjtjük,kiszá- 
rítjuk, lepréseljük, majd a formába öntött időközben megszáradt viaszba 
belesütjük a felforrósított virágot. Én egyszerű virágokat használok, olyanokat, 
melyek mellett a legtöbb ember elmegy, a városi parkokban szinte rátaposnak. 
Ezzel előtérbe kerülnek és igazi valójukban érvényesülni tudnak. Szerintem 
nincs értelme egy egzotikus, külföldi növényt rátenni. Nem attól szép hogy nem 
magyarországi, vagy hogy 1600 Ft.
– Honnan szerzi be az alapanyagokat?
– Az országot járjuk és a legkülönbözőbb helyekről. Kapolcsról például mindig 
cickafark-levelekkel megrakva térek haza.
– Milyen árkategóriában lehet itt vásárolni?
– Vannak gyertyáink 750 és 5000 Ft között is.
Megyek, mert lassan készülnek az esti gyertyagyújtásra, hogy megvilágítsák 
a falu főterét. Még a kérdésemre, hogy nem sajnálja-e elégetni őket, azt 
a választ adta: – A világon minden mulandó, az, amit látsz itt, a nap-
pal, a gyertyák használatlanul hevernek, de eljön az 
éjszaka, amikor gyertyák fényüknél csonkig égnek. S gondolj bele, milyen baromi 
unalmas lenne a világ az éjszaka nélkül?                Richter Nóra 


