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 Kispál és a többiek
Már kora délután Monostorapátiban kóboroltunk, koncertarcokra 
vadászva. Belőlük annál kevesebb, de legnagyobb meglepetésünkre 
az esti fellépők teljes létszámban ténferegtek a színpad környékén. 
Szó szerint így botlottunk bele a zenekar frontemberébe, Lovasiba 
is, aki megint hozta a formáját.

– Mit vártok az esti fellépéstől?
– Lejátszhassuk a számainkat, aztán lépünk.
– Hogy kerültök ide a Művészetek Völgyébe?
– A Krétakör Színház meghívásából kifolyólag. Beépültünk itt a 
színházvilágba. Nem, igazándiból a csinos színésznőket akarjuk meg…ni!
– Hol léptek még föl?
– Öcsön. 
Itt egy p betűnek a szó elé tevése nagy vidámságot keltett a szervezők 
körében.
  Megkérdeztünk még néhány arra lófráló .atalt is az esti koncertről. 
Többen úgy gondolták, hogy ez a „csendes-ülős koncert” összekovácsolja 
a vadabbakat a művészetre fogékonyabb emberekkel. Bár volt, aki 
reménykedett némi zúzásban is. A helyi rendfenntartók szerint a Kispál-
koncerttel nem lesz különösebb probléma, mivel az eddigi rendezvények is 
kulturáltan mentek le.
   Végre éjfél. A koncert fél óra késés és hangolás után megkezdődött. 
Valóban „csendes-ülős koncertnek” indult. Sokan az asztalokon punnyadtak, 
megint mások a fűben aludtak. Népes kis társaság gyűlt össze, sokféle 
korosztály és sokféle stílus képviseltette magát. 
   Lovasi nem tért el a hagyományoktól, megint kissé illuminált állapotban 
lépett színpadra, ahol a koncert alatt továbbra is folyt a sörözgetés. 
A kevésbé ismert számok csak még jobban álmosították a nézőket. A 
koncepcionális műsorszerkesztésnek köszönhetően a hangzás felettébb 
furcsább volt. A felkérésre lassítva és különböző, számaiktól eltérő zenei 
alapra nyomták szexista és szókimondó szövegeiket. Meg kell hagyni, 
különösen groteszk keverék volt.
   A közönség soraiban nem talált túl nagy visszhangra. Ezt a banda is szóvá 
tette. Bár az elején még kijelentette a  „lassan elzoránosodó zenekar”, hogy 
„mennyien vannak, és úgy látszik, sokan kíváncsiak a hülyeségre.” Ezzel 
mintegy egyértelművé téve a hozzáállásukat a koncepcionális koncerthez.
   Pár pörgősebb és ismertebb számnál azért a punnyadó sorok is 
kígyómozgásba kezdtek és hangosan kántáltak, néhányan félrevonultak 
táncolni. De ez sem tartott sokáig. S a koncert újbóli leülepedésekor már 
tömegesen hagyták el a placcot. „Nem ezt vártuk, nem ez az igaz Kispál!”
   Jól megmondtátok a végén: „Menjetek!” Reméljük, Öcsön azért valami 
jobbat hoztok ki magatokból, mert nem ezzel a koncerttel vonultok be a 
történelembe.  
     Richter Nóra
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 „A látogatók véleményének 
tükrében”

   
    A közvélemény-kutatást az MTA Szociológiai Kutatóintézetének Módszertani Műhelye 
végzi 2001 óta. A felmérés célja az, hogy a jövő évi programot úgy alakíthassák a 
szervezők, ahogy azt a közönség szeretné, pótolják a hiányosságokat.
   A kérdőív, mely összesen huszonnyolc kérdést tartalmaz, Kapolcs, Taliándörögd, 
Monostorapáti, Vigántpetend, Öcs és Pula falvakban kapható térítésmentesen az 
információs központokban, illetve a programok helyszínein, a pénztáraknál, postán, 
szórólaposoknál. A Társadalomtudományi Elemzések Akadémiai Módszertani Műhelye 
kéri, hogy a kitöltött kérdőíveket helyezzék el a falvak információs pultjainál vagy a 
programok helyszínein elhelyezett dobozokba.  
   A huszonnyolc kérdésből tizenkilenc a Művészetek Völgyére vonatkozik, a maradék 
kilenc pedig az ívet kitöltő személy nemére, korára, lakhelyére, családi állapotára, iskolai 
végzettségére, munkahelyére, esetleg iskolájára, beosztására, nettó havi jövedelmére 
vonatkozik.
   A Művészetek Völgyét illető kérdések többek közt az érkezés körülményeit, a szállást, 
táplálkozást, rendezvényeket, árakat, érkezés okát, célját, időtartamát érintik. Továbbá 
szeretnék tudni, hogy miként vélekednek a programokról. A válaszadás természetesen 
nem kötelező, de ez esetben a „nem válaszol” vagy a „nem tudja” válaszlehetőséget kell 
bekarikázni. A kérdések többségénél a helyes választ 1-től fölfelé terjedő számskálán 
kell jelölni, akad, ahol teljes mondatos, kifejtős választ kérnek, illetve van olyan kérdés, 
amelynél rangsorolni kell a megadott menüpontokat.
   Ezúton szeretném kérni a Völgy vendégeit, hogy szánják rá azt a kis időt a kérdőív 
kitöltésére, hisz’ mindez a köz, de leginkább az Önök érdekét szolgálja, hogy a Művészetek 
Völgye még tökéletesebb lehessen.

Dohi Gabriella 

A Magyar Tudományos 
Akadémia Szociológiai 
Kutatóintézete az idén  is 
kíváncsi a Völgylátogatók 
véleményére a ren-
dezvényről. A kutatás 
vezetője ezúttal Anta-
lóczy Tímea és Füstös 
László. 

Nem is olyan gáz!
A vigántpetendi nagyszínpad 
közelében vagyunk, és az emelvényen 
már készülődnek az Ez Gáz együttes 
előadói: „Egy nagyon picit vegyél le 
belőle, mert szétnyomja a fejemet” 
– szól ki a basszusgitáros a technikára. 
A zenekar többi tagja hangol, ki gitárt, 
ki hegedűt. Igen, jól olvassa, hegedűt, 
hiszen ez egy folk-rock együttes, 
melynek nagyon fontos része az előbb 
említett hangszer. A népdalokat 
ütemes dob, kemény basszusgitár, és 
lágy hegedű kíséri. 
     „Adjon isten minden jót, minden 
jót, ne csak mindig a rosszat…” 
– zendül fel az első szám. Az arra 
járók megtorpannak, és azonnal 
kapkodják elő a programfüzeteiket, 
hogy megnézzék, kik játszanak 
ilyen lendületes, élvezetes zenét. A 
mellettem ülő .ú már fel is veszi az 
ütemet, a fejét előre-hátra billegeti. A 
hangfalaktól nem messze két kislány 
�gyel feszülten, az egyik már talpon 
is van, és táncra perdül. Mögöttem 
több rasztás hajú kollega dicséri az 
épp zenélőket. A színpad előtt egyre 
csak gyűlik a tömeg, az előadók arcán 
kedves mosoly.
A banda két lánytagja dalol és hegedül, 
az egyikük többet énekel, mint társa, 
de láthatóan a halkabbat nem zavarja, 
hogy csak a „másodhegedűs” szerepét 
töltheti be. Ugyanolyan lelkesedéssel 
játszik.
     De �gyeljük csak a következő számot! 
Egy 1450-ben keletkezett históriás 
énekből készítették. Elég érdekes, 
hogy még egy ilyen régi költemény 
is megállja a helyét napjainkban. 
„Táncoljatok már, különben rátok 
szabadítom a Kozsót, vagy valamelyik 
másikat!” – szólal meg ismét a 

napszemüveges gitáros. A nevetést a 
következő szám dobszólója töri meg. 
Ahogy gyorsul az ütem, úgy erősödik 
a tapsvihar is, és elsöpör minden más 
hangot a környéken.
     „Vissza! Vissza!” – ordítja a közönség. 
Az előadók meglepetten vonulnak fel 
ismét a színpadra és eljátszanak még egy 
számot.
     „Nekem nagyon tetszik, ahogy a 
népzene, a megszólaló hegedű hangja 
keveredik a modern basszusgitárral.” „Ez 
a >>krosszóveres<< stílus nagyon bejön 
nekem.” „Fergeteges volt ez a koncert! 
Nem gondoltam volna, hogy ilyen jók.” 

Scmidt Andrea
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   András amúgy éli a maga kis életét. 
Miközben a Művészetek Völgyének 
programfüzete a vajdasági, illetve magyar 
népzene-éneklés fellegvárába emeli. Neki 
a legfontosabb, hogy jól érezze magát. 
Imádja például Skopjét, mert ott aztán 
minden megvan, ami kelet. A szomszédos 
országokból gyűjt népzenei anyagokat, 
sok barátja van kint. Ennek ellenére csak 
két éve tudott kimenni először Erdélybe.
   A Malomsziget egyszerre állt meg, 
és kapkodott ülőhelyért. Ahogy már 
mondtam, András kinyitotta a száját, és 
énekelni kezdett, lágy kobozszó mellett. 
Repertoárja igen széles skálán mozog: 
vajdasági, székely, moldvai, török és 
magyar népremekeket hallhat tőle a 
nagyérdemű. Csak ő van a színpadon, 
meg a koboz. Szerényen felkonferálja a 
soron következő népdalt, és belecsap a 
húrokba. Mindenki lélegzetvisszafojtva 
várja, hogy végre énekelni kezdjen. És 
énekel. Úgy hajlítja a hangokat, mintha 
csak egész életében ezzel foglalkozott 
volna. És még így is, igazi hobbija nem 
az éneklés, hanem a hangszerek. Ha 
egy új kerül a kezébe, akkor meg kell 
tanulnia használni. A tegnap látott koboz 
a kedvencekből való.
    Húsz perc után, aki biciklin volt, leült, 
és hallgatott. És most már tudom, hogy 
nem kellenek hozzá nagy szavak, hogy 
eladjuk a népzenét. Valóban megrázó 
élmény volt Bakos András tiszta, mély 
hangja. Elég volt hozzá egyetlen taktus, 
hogy a kedves közönség libabőrbe bújjon. 
    András még a rajongókra is gondol. 
Merthogy vannak azok is. Három-négy 
fő tudja, miről lesz szó, amikor elhangzik 
a felkonferálás. Főleg egy �atal kissrác. 

Izgatottan ül az első sorban. A 
művész úr pedig bejelenti, hogy úgyis 
megígérte egy �atal rajongójának. 
Hát elénekli a kedvencét. És a kissrác 
izgatottan jelentkezik. 
   És megint csak az jut eszembe, 
hogy ehhez a produkcióhoz nem kell 
reklámszöveg, félórás fellépés is 
elég volt ahhoz, hogy megjegyezzük 
a nevét, és a ciripelő kobozhangot. 
Ilyenkor az is az eszembe fúrja magát, 
hogy én még életemben nem hallottam 
Bakos András nevét. Hiába, ez a 
Völgy. A névtelennek hitt művészek 
gyűjtőhelye. 
                                    Zsiborás Gergő

Koboz és libabõr
Bakos András

Hogyan 
védelmében???segíthetünk 

környezetünk 

Ugye ismerős ez a kérdés? 
Mostanra jutott el az emberek 
nagy része oda, hogy tényleg 
elgondolkozik rajta, mivé 
leszünk, ha nem teszünk 
valamit.
  Vegyük a legegyszerűbb 
dolgot, ami legelőször feltűnik, 
ha körbenézünk. Ez a szemét. 
Nagyon kényesek vagyunk rá, 
ha a házban, vagy lakhelyünk 
környékén eldobott üvegeket, 
dobozokat, vagy akár cigis 
csikkeket találunk. Mégis, akarva-
akaratlanul, de mi is szoktunk 
szemetelni: „Á, biztos nem látja 
senki, többet úgysem teszem!” 
És ezt el is hisszük magunkról. 

De gondolkodjunk, emberek! A 
világon körülbelül hatmilliárd 
ember él. Ha ezek mindegyike, 
köztük én is, eldobunk csak egy 
darab szemetet egyetlen nap alatt, 
már roncsoljuk környezetünket. És 
mint ez nyilvánvaló, az emberi faj 
nem arról híres, hogy azt csinálja, 
ami helyes lenne. 
     Ha valaki van olyan értelmes, 
hogy még mindig nem érti, 
miről beszélek, egyszerűbben 
fogalmazok. Ne szemeteljünk! 
Miből áll beledobni az akár öt, akár 
tíz méterrel odébb lévő kukába? Az 

a baj, hogy teljesen el vagyunk 
lustulva.
     Többek közt ezekről a dolgokról 
ad tájékoztatást a vigántpetendi 
Ökológiai Játszóház, mely most a 
Föld és tenger címet viseli. 
     De nem csak a hulladékgyűjtés 
témájában okosodhatunk. Biztos 
vagyok benne, hogy valahol, 
valamilyen formában mindenki 
látott már napelemet. Bizony! 
Kisebb napelem-kiállítást 
tekinthetnek meg a tizenegytől 
tizenhat óráig oda látogatók. 
Ne legyünk restek elmenni, 
nem is olyan unalmas, mint 
hisszük. A napelem, mint ahogy 
a nevében is viseli, napenergiával 
működik. Ez teljesen természetes 
anyag, nem károsítja sem 
egészségünket, sem közvetlen 
környezetünket. A legnagyobb 
mértékben autóknál lenne 
érdemes használni. A kipufogógáz 
káros mind szervezetünkre, 
mind az ózonrétegre nézve, így 
további problémákra ad okot. 
Az ózonréteg kilyukad, ezáltal a 
káros napsugaraknak nincs hol 
átszűrődniük, aminek viszont 
a bőrünk látja kárát. És még 
folytathatnám, sajnos ez egy véget 
nem érő folyamat. 
     Többet nem érdemes írnom. Ha 
valaki megértette, miről van szó, az 
el is gondolkozik ezen. Aki viszont 
nem értett idáig semmit, később se 
fog. Mi már csak ilyenek vagyunk!   
 

                             Fehér Eszter
4
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Ehhez persze többéves zenei tapasztalat 
is szükséges, illetve szerencse. 
Mondhatni egymillió ilyen lehetőségből 
egyszer lesz zenekar. Azt meg még 
nehezebb összeegyeztetni, hogy jazzt 
játsszatok. Persze nem kell elkeseredni. 
Márkus Tibornak sikerült.

– Hogyan is voltak a kezdetek?
– Mindig is össze akartam hozni egy 
válogatáslemezt. Olyan albumot, amiért 
külön összeáll egy zenészcsapat. Ez 
sikerült is, és olyan jó lett az anyag, és 
a csapat is, hogy az az ötletem támadt, 
alakítsunk zenekart. És azóta együtt 
zenélünk. 
– Mióta is?
– Két-három hónapja.
– Ti jazz-zenét játszotok, mennyiben 
tudtál megújulni ebben a felállásban?
– A Nardis sokkal populárisabb, de 
persze megmaradt a jazz műfajában.
– Miért pont Nardis?
– Ez egy jazz-tender neve. A kitalálója 
egy hölgynek írta, ezért �nom erotikát 
sugall. Ráadásul a zenekarnak van két 
hölgytagja is, őrájuk is gondoltunk.
– Egy jazz-zenész mitől lesz jazz-zenész?
– Az elméleti és gyakorlati részben is 
egyaránt pro�nak kell lennie annak, aki 
ezt a pályát választja. Egy jazz-zenésznek 
akármikor tudnia kell játszani, és a 
hangszerét is a legpontosabb módon 
kell ismernie. Az együttes tagjai mind 
lediplomáztak a Zeneakadémia Jazz 
tanszakán, jómagam már tanítok is ott. 
És ami elengedhetetlen: az improvizáció, 
ez a műfaj alapja.

– A jazz nem 
egy hazai 
műfaj, meny-
nyire ivódott 
be a magyar 
kultúrába az 
elmúlt év-
század alatt? 
Mi a helyzet 
ma?
– A jazz 
m a n a p s á g 
egyre nagyobb teret hódít hazánkban, 
hiszen a fesztiválok korát éljük, és ez 
kiszolgálja az irányzatot. Itt van például 
a Jazztergom, ami Esztergomban lesz 
megrendezve, külön eseményt kapott 
már a műfaj.
– Az improvizáció mennyire tudatos?
– Abszolút tudatos. A koncertek előtt a 
témák és a hangszerelés adott, ezen belül 
a zenész mindig tudja, mit kell játszania.
– Hol lehet megtalálni a közeljövőben a 
Nardist?
– Fesztiválokon, jazz-eseményeken 
biztos. Illetve Solymáron van egy 
állandó klubunk, ott mindig el lehet 
minket kapni. Ezenkívül a közeljövőben 
szeretnénk kiadni egy lemezt, hiszen már 
kész koncertanyaggal is rendelkezünk.
    
Hát így kell ezt csinálni. Vállalkozó 
szellemű zenészek, csak hajrá!

                                        Zsiborás Gergő

Nardis a Fesztiválkorszakban
Vendégekből zenekar-használati útmutató

„A portré-interjú olyan, mint a szeretkezés…”
– avagy Kleb Attila művészete

Kleb Attila fotográfus portréi bármi-
kor megtekinthetőek Vigántpetenden, 
a Plébánia Galériában. Kleb sajátos 
hasonlatot talált mondani a portré-
interjúról: „olyan, mint a szeretkezés, két 
emberre tartozik.”

  Egyszerű fekete-fehér, nagyméretű fotókról 
beszélünk. Azonban a művészet sugárzik a 
képekből. Mindegyiknek van mondanivalója, kis 
híján meg is szólalnak. A munkák 1994 és 2003 
között készültek. 16 híres ember portréja lóg a 
falon.
– A képekből varázslatos erő árad. Nagyon 
művésziek és minden egyes kép adott művészeti 
beállítottságot mutat – hangzik egy szakértői 
vélemény. Így kalauzolja diákjait egy tanárnő, 

végig a képeken. Az első képhez érvén így 
kommentál:
– Konok Tamás (képzőművész) „kikukucskálási” 
életműve a kedvenceim közé tartozik. Ez a portré 
különösen tetszik.
A diákok szétszélednek, és ők is kinyilvánítják 
véleményeiket:
– Ez durva! – hangzik az egyiktől, amint egy fotót 
vizsgálgat.
– Ez jó! Nagyon „zsír” ez a kiállítás! – hallani egy 
másiktól.
Majd a tanárnő odasétál azon diáklánycsoporthoz, 
amely az ismertebb emberek portréit fürkészi. 
Itt van Für Anikó, Marozsán Erika, Nagy-Kálózy 
Eszter színésznő, Balogh Mari zenész és Döry Virág 
jelmeztervező fekete-fehér mása a falon.

– Ilyenkor sajnáljuk, hogy nem vagyunk híresek és nem készülnek rólunk ilyen fotók 
– sajnálkoznak a lányok.
– Igen. Rendkívül nagy hatást tesz az emberre a sötét háttérből, vagy háttérbe tűnő 
kontúrok, vagy kontúrtalanság – reagál azonnal a lenyűgözött pedagógus.
Sportolók is szerepelnek Kleb Attila képein, alanyokként. Modellt állt: Oláh Tibor 
birkózó, Fazekas és Annus atléták, az artista Rippel-. vérek. Körülbelül tíz percet tölt 
el a teremben a csoport, még csámcsognak egy kicsit Pinuccio Sciola képzőművész 
portréján, majd továbbállnak. Elcsendesedik a terem. Ilyenkor az ember magában 
megjegyzi:
– Mennyivel jobban hallani, mit „mondanak” a képek, ha csönd van.  
       Rajczi Szabina
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Képek, élettel megtelve

A Művészetek Völgyén a 
kiállításokat az iskolai menzához 
lehetne hasonlítani, mert vagy 
jó minőségűt adnak és keveset, 
vagy kevésbé jót és sokat. A 
vigántpetendi, Lányi Adrienn-féle 
kiállítás az előbbibe tartozik, de 
ennek ellenére látogatottsága elég 
csekély. Erre a magyarázat az is 
lehet, hogy sokan azt sem tudják, 
mi az az akvarellfestészet, és ezért 
már nem is kíváncsiak rá.

„Nem tudtam a kiállítás 
létezéséről, épp csak erre jártam, 
és gondoltam, benézek. Eddig 
nem nagyon tudtam, milyen is 
ez a fajta festészet. De a képek 
hatására nemcsak hogy rájöttem, 
de egyben meg is szerettem” – írta a 
vendégkönyvbe egy látogató. A hölgy, 
aki a belépőket adja, kissé unottan 
fogadja az idelátogatókat, viszont ha 
néha valaki betér oda, fürkészi, figyeli 
arcukat, hogy mi a véleményük a 
kiállításról.

A bemutatott művei 1999 és 
2002 között készültek, de akad egy-
egy 2003-as darab is.

A művész képei egy apróbb 
folyosón találhatóak meg, amiből még 
másik két tárlat nyílik, különböző 
művészek képeivel. (Többek közt 
a fotográfus Kleb Attila művei, és 
a Berzsenyi Dániel Irodalmi és 
Művészeti Társaság Képírás című 
alkotásai találhatóak meg.)

„Manapság mindenkinek az 
életéhez hozzátartozik a rohanás, 
de Lányi Adrienn képeit nézegetve, 
megengedhetünk magunknak egy 
kis álmodozást” – olvasható a ven-
dégkönyv idei bejegyzése. Ha már 
ismét e könyvről esik szó: a kiállítás 
látogatottságához képest elég sokan 
írnak bele, és kivétel nélkül pozitív 
véleménnyel vannak a tárlat ezen 
részéről.

Képeit átszövi a fény élménye, 
melyet belső terek és tájak saját 
világába ágyazva jelenít meg. Sajátos 
technikával mutatja meg a fények 
és színek közös hatását. Minden 
képében ez tűnik a legfontosabbnak. 
A sötét és világos színek játéka is 
szembetűnő.

Nagy Nikolett

Helyes táplálkozás

– Mikor alakult a zenekar?
– Már elég régen, amikor én még 
harmadikos középiskolás voltam. 
Azt hiszem, ’95-ben alakult az első 
formáció, csak igazából folyamatosan 
tagcserék voltak, a mostani összeállítás 
három éve van együtt.
– Milyen zenét játszotok?
– Az újságban megjelent egy olyan 
kategorizálás, hogy alternatív fúziós 
pop, de elég hülyének érzem ezt a 
fogalomkört. Valamilyen szempontból 
találó, mert tényleg nem tudjuk, milyen 
zenét játszunk. Kicsit alternatívos, 
popos, kicsit lágyabb, tehát elég sok 
műfajt keverünk.
– Miért döntöttetek emellett az 
összetett stílus mellett?
– Szerintem ez nem úgy működik, 
hogy én most kinézek egy műfajt, 
ebben akarok érvényesülni, hanem 
elkezdtünk zenélni, tetszett, és akkor 
alakult ki. Írtuk a számokat és lett egy 
ilyen stílus.
– Mióta léptek fel a Völgy Fesztivál 
keretében?
– Igazából most vagyunk itt először, 
baromira tetszik a dolog, csak az a baj, 
hogy délután vissza kell utaznunk.
– Milyen számokat játszotok, milyen 
témákat dolgoztok fel?
– Többségében saját számainkat adjuk 
elő, de akadnak feldolgozások is, 

régebben egészen alternatív témák voltak, 
nehéz bekategorizálni, szerelem, csajozás, 
a másik oldal, nagy világfájdalmak, most 
pedig próbálunk a társadalomról kritikát 
írni, főleg a dobosunk erőssége ez. 
– Együtt írjátok a számokat?
– Úgy szoktuk, hogy valaki hoz egy ötletet, 
mi pedig a próbán rásegítünk egy kicsit és 
akkor összejön a nóta.
– Hol láthatunk titeket legközelebb?
– Két nap múlva lépünk fel a Pepsi 
Szigeten, ezenkívül Budapesten szoktunk 
játszani kisebb klubokban. Van egy hely, 
ahol őszi meg téli idényben kéthetente 
játszunk, de mostanában jobban szeretjük 
a havi fellépéseket, mert ilyenkor nyáron 
kivonulnak az emberek, például a 
Művészetek Völgyébe.

Schmidt  Andrea



14 7

A király virágoskertje
Gulyás László és Környei 
Aliz a Berencés Vándorszín 
tagjai. A mai naptól kez-
dődően még öt napig 
lépnek fel a Malomsziget 
színpadján. Tűzrőlpattant 
meséikkel pedig felderítik 
a felnőttek szívét és a 
gyermekek lelkét.

     A gyerekek mondókákat 
tanulnak a mese alatt; sőt ők 
alkotják a mese szereplőit és 
zenészeit is. Különböző fából 
készült népi hangszereken 
játszanak, melyeket László és 
Aliz ad nekik. Ha nincs már 
több, saját hangszereiket is 
használhatják: a tenyerüket. 
Ez az egész csak egy játék. 

Gulyás László szerint, amíg lehet, életben kell tartani bennük a gyermeket. 
Ennek ellenére úgy adják elő darabjaikat, hogy mindenkinek szóljon. „Ne 
legyen ez egy lebutított dolog.” A darabok tartalma a népmeséken alapul, de 
jelentős részt tesz ki az improvizáció. Nagy tapasztalat szükségeltetik, ha a 
közönség nem megfelelően reagál. De László és Aliz tapasztalatokban nem 
szenved hiányt. Három éve dolgoznak együtt. A mai előadás sikerét László a 
következőképpen minősítette:
– Ma nagyszerű közönségünk volt. Rideg tömeg előtt nehezebb az embernek 
produkálnia magát.
         A gyerekek a mese szerint épp a király virágoskertjét őrzik. Nagyon 
fontos, hogy ne aludjanak el, mert éjszakánként a gonosz banya mindig 
összetapossa a virágokat. A virágok jelentik a királylány egyetlen örömét. 
A mese szerint az egész őrség már alszik, mikor felbukkan a boszi. Az egyik 
bátor kisfiú azonban megcáfolja a történetet, mondván:
–Hihi! Én még nem aludtam el!
    A jellegzetes mondókák sem elhanyagolhatóak, hiszen minél többször 
éneklik el közösen a gyerkőcökkel a dalokat, ők annál jobban megjegyzik. 
A végére már mindegyikük tudta kívülről a „varázsigét”, amely feléleszti az 
eltaposott virágokat.
 Hogy miért foglalkoznak ezzel? Mint mondják: az emberséget 
próbálják éltetni a gyerekekben és magukban is.
           
        Rajczi Szabina

   És mondhatom, nem csak a temérdek 
ember láttán gondolom, hogy a 
Pajtamozgó nagy ötlet a szervezők 
részéről. Mert a �lmek is kiválóak. 
Sőt! A kép is, és a hang is élvezhető. 
 A Kávéház udvarán, a pajta előtt 
nemigen lehet már mozogni, annyian 
élvezik a modern kor technikáját 
a múlt századi élelmiszeripar-
ellátás szentélyében. És mindenki 
csendben-halkan �gyeli, mi történik. 
Gödrös Frigyes vendéglátásában a 
nagyérdemű már megtekinthette 
a Sobrit (Novák Emil), a Bolondok 
énekét (Berecky Csaba), és legelőször 
a Kelj fel komám, ne aludjál!-t (Jancsó 
Miklós). Ezenkívül látható lesz a 
KilencKisFerenc (Kalmár András) is, 
illetve egyéb �lmes ínyenc darabok a 
hazai piacról.
   És ez a felsorolás azért is fontos, 
mert nem a Pajtamozgó találta meg 
Kapolcsot, hanem a �lmek. Mert a 
magyar mozi, de talán szerencsésebb, 
ha a �lmművészet szót használjuk, 
igenis létezik! És aki ebben a három 
napban meglátogatta a Kávéházat, 
az igazán értesülhetett erről. A hazai 
néző, lehet, hogy ez más nemzet 
szemével furcsa, szeret leülni, és 

megnézni magát. Leülni egy pajtába és 
megnézni, miként indulunk el az úton, 
hogy aztán elvérezzünk. Bukdácsolni egy 
álomért, amit nem érünk el. Ezeknek 
a �lmeknek azért van jelentősége és 
sikere kis hazánkban, mert tudjuk, 
hogy akármennyire is elvesztjük 
életünk meccsét, a trófea a miénk lesz. 
Az értékeink meg megmaradnak. És 
most tényleg! Van jobb, mint mindezt 
végignézni egy sörrel a kezünkben ott, 
ahol az év háromszázötvenöt napján lovak 
hálnak?

                             Zsiborás Gergő

A magyar      .lm mûvészet és a lovak
Sobri és a többiek
hazataláltak

A pajtában...
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   Egy hölgy jött oda a lányával, a Szárítót 
keresték. Én is arra tartottam, így 
elvittem őket, nagyjából tudtam, merre 
kell menni, de azért megkérdeztem 
egy másik asszonyt. „Liliom, ugye? A 
süketnémák előadása. Igen, arra lefelé…
”– mondta a hölgy. A mellettem bandukoló 
anyuka meg nevetve mondja: „Nem fogunk 
hallani semmit, haha!” Kacag. Talán rám 
várt, hogy nevessek, talán a nyolcéves 
kislányára. Sőt! Inkább el is hallgatott, 
lehet, hogy nem kellett volna. A apró 
szőkeség most változott igazi kisördöggé: 
„Nem akarok süketeket látni! Nem!”
 

  És bocsás-
satok meg, 
kedves olva-
sóim, de 
talán ez is 
hatással volt 
rám akkor, 
amikor nem 
valami óriási 
b i z a l o m m a l 
vártam az 
előadást. És 
most nem az 
emberi fo-
gyatékosság 
ellen akarok 

szólni, hiszen ezt nem tehetem. Nem 
tudtam, mit várhatok egy jelelőadástól. 
És akkor jött a Csend Színház. A Szárító 
pedig megtelt.
    Az emberek szájtátva ültek a székeken. 
Ilyet még nem láttak. A színpadra kikiáltott 
fogyatékosok, normális emberek voltak, és 
színpadi játékukkal helyettesítették a 
mikrofont. A pro� előadásmód mellett még 

saját tempójukra is ügyelniük kellett. 
Hiszen a darabot végig feliratozták 
egy kivetítővel. Az előadás tehát kerek 
egészet alkotott. Nem volt hangja, 
ezért azt hittük előtte, talán nem 
is igazi színjátszás ez. De a �atalok 
nagyon jól vizsgáztak, színészetből 
átmentek.
    Fel is merül bennem a kérdés, 
helyes-e megítélni valakit előre? Nem! 
Persze számtalanszor elkövetjük, és 
mindig jót röhögünk rajta. És miért 
hallja meg ezeket egy nyolcéves kis 
szőkeség? Hogy legyen mire pazarolni 
a hangokat, ha ismételten szóba 
kerülnek a süketnémák. Más meg 
nem tud pazarolni, annak is örül, ha 
helyettesítheti a hangokat.

 Zsiborás Gergő

...és a közönség tapsolt

   Puha, szőrös és szeretünk 
hozzábújni. Ha nincs mellettünk, 
el se bírunk aludni, egyszerűen 
hiányzik, ha nem tapogathatjuk. 
Bizony nagyon sok ember alszik 
plüssállattal, és mindegyik közül 
örök klasszikus a plüssmackó…
   A petendi népi vásár 
legaranyosabb portékái 
kétségtelenül a Maciműhely pihe-
puha plüss kedvencei. Bár én 
Főnökúrral (a kutyámmal) alszom, 
és nem akarom lecserélni, de 
mégsem bírtam megállni, hogy 
odamenjek, érdeklődjem a macik 
felől.

– Mennyibe kerülnek a macik? 
– A mérettől függ az áruk. A legkisebbek kétszáz forintba és áruk nő egészen a 
legnagyobbakig, amik már ötezer körül vannak. Ezenkívül vannak otthon összevarrható 
modellek is, és ezek is csak pár száz forintba kerülnek. Az összevarráshoz van 
használati utasítás. Mindegyik maci ki van rakva összevarrt állapotban is, úgyhogy 
meg lehet nézni.
– Melyiket veszik szívesebben, ami készen van, vagy amit saját kezűleg kell 
összerakni?
– Nagyjából mindkettőből egyformán fogy, talán a készből kicsit többet visznek. Az 
otthon elkészítendőből általában kisgyerekes anyák vásárolnak, de sokan vannak, 
akik nem bíznak a kézügyességükben.
– Úgy emlékszem, máshol is láttam ilyen macikat.
– Igen, más kereskedőknek is adunk, elég sokan szeretik. 
– Miért pont macik? Lehetne más állat is, például kutya, bárány, bármi.
– Gyerekkoromban volt egy játékmackóm, de sajnos elvesztettem. Gondoltam, 
csinálok újat. Az első egy-két darab elég rondára sikerült. Mindig igyekeztem, hogy 
minél jobban hasonlítson a régi medvémhez. Aztán addig gyártottam a macikat, amíg 
másnak is elkezdtek tetszeni.
   A legtöbb gyerek már rég ismeri, sőt meg is unta Micimackót, a gondos bocsokat 
és egyebeket. Mindenki valami egyénire vágyik, nem csak a gyerekek, de felnőttek 
is szokták plüssfigurákkal díszíteni a szobájukat. És ha olyat veszünk, amit a saját 
két kezünkkel kell elkészítenünk, ahhoz jobban is kötődünk. Ajándékba is sokkal 
kedvesebb saját készítésű meglepetést adni.

Halász Juli
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          Nem ördö(n)gös
Kapolcs főterét jártuk. A tömeg a nyitó hétvége után 
szinte teljesen megszűnt. Csak néhányan lézengtek az 
utcán. Ám az árusok, kiállítók és utcaművészek ugyanúgy 
szórakoztatták a maradék közönséget. Jó pár srác a 
színpad mellett pörgette a manapság egyre divatosabbá vált 
ördögbotot. Egyikük, Solymos Tamás mesélt ezen „régi-új” 
hobbi titkairól és trükkjeiről, persze kérdéseim alatt sem 
bírta abbahagyni kedvenc sportját.
– Hol találkoztál először ezzel?
– A tévében láttam. Nagyon megtetszett, és nyáron a sok szabadidő miatt 
unaloműzésképpen kezdtük el a haverokkal a lakóhelyünkhöz közeli parkban. Pár hétig 
más botján éltem, aztán megcsináltam az elsőt, és azóta megállíthatatlanul űzöm ezt 
a sportot, pontosan már két hónapja – s közben hármas csavarral megforgatja a 
gumipálcát. Egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csak két hónapja lett szerelmese az 
ördögbotnak.
– Mégis akkor, hogy megy ilyen jól?
– Könnyen bele lehet tanulni, ha ráér és ráérez az ember. Nem egy nagy ördöngösség. 
Ütemérzék kell hozzá, és sok gyakorlás. Nyár lévén naponta átlagosan két-három 
órát tudok vele foglalkozni. Most itt a völgyben egész nap ezt csináljuk. Egyébként 
a karbantartáshoz elég heti egy-két óra is.
– Mikor mondjuk valakire, hogy pro.?
– Másfél-két év után talán. De még akkor sem „százasra”, mert mindig van mit 
tanulni, ha mást nem, a kombinációk terén, éppen ezért sem lehet megunni.
– Milyen fajtái vannak az ördögbotnak?
– Amit a fiataloknál látsz, a gumivégű, az nem ördög-, hanem virágbot. Ez a végén 
látható gumibojtról kapta a nevét. Több fajtájú van, a visszahajlított és a sima 
csíkokra szabott. Az ördögbot eredetileg Kínában 2000 éve alakult ki, és az alakja 
homokórára emlékeztet. De létezik még tüzespálca, az már a veszélyesebb kategória, 
itt kisebb égési sérülések is előfordulnak már. A bojt helyett kevulárt raknak a 
végeire, ami felszívja a petróleumot, és meggyújtják. Kissé balesetveszélyesebb, 
mint a többi pálca, de kétségtelenül az egyik leglátványosabb.
– Hogy készül el a bot?
– Az üvegszálas pálcát (azért ezt, mert ez kevésbé törik) sima gumival, biciklibelsővel 
körberagasztjuk, és a végére rárakjuk a bojtot, ami szintén gumi és dekorpapír 
keveréke, ez kissé lelassítja a pálca sebességét, így jobban kezelhető. Lehet 
egyébként ugyanezt fapálcával is eljátszani, bár ez azért sokkal törékenyebb, nem 
hajlik annyira, mint a gumi.
– Milyen trükkök léteznek, mindenkinek van saját egyéni stílusa?
– Nem stílusról van itt szó, hanem arról inkább, hogy ki mit szeret. Mert úgyis 
azt csinálja. Egyébként a két alap a propeller és a helikopter.Az előző, amikor 
egy pálcával forgatják körbe a botot, az utóbbinál egyik pálcáról a másikra jár. 
Ezen belül rengeteg kombináció létezik. Egy-, kétkezes dobások, sima, vízszintes, 
sokfordulatos pörgetések. A leglátványosabbak közé tartoznak a testes trükkök.
  Tamást már hívják a többiek egy újabb rögtönzött bemutatóra. S ő kivirulva veti 
bele magát a feladatba. Hátha tanul valami újat…  

Richter Nóra

Capoeira
   Elképesztő, mit művelnek ezek a 
táncosok. Sok táncfajtát ismerek, 
láttam már minden nemzetiségnek 
a néptáncát, illetve jelenleg 
született táncokat. Mindegyiknek 
van nehézsége, mindegyik más 
ritmusra, és más alapokra épül. 
Egy közös bennük: összehozza az 
embereket, és jó kedvre derít. Mégis 
legnehezebbnek a capoeirát tartom, 
mert nemcsak alap-ritmusérzék kell, 
hanem nagyon nyúlékonynak kell 
lennie az embernek ahhoz, hogy ilyen 
nehéz akrobatamutatványokra képes 
legyen. 

   A zenei alap nem túl bonyolult, 
összesen két-három hangszer nyújtja 
a dallamot a táncosoknak. A konga 
mellett a legjellemzőbb hangszer 
egy ősi afrikai gitár. Ugyanúgy, mint 
a szambában, az ősi szokások miatt 
a táncot lányok kezdik. A hangulatot 
emelte a sok érdeklődő, illetve 
a Magyarországon nagyon ritkán 
hallható ősi eredeti afrikai élőzene. 
Tetszett az, hogy a külföldről érkező 
dél-amerikai táncos lányok elsőnek a 
nézőket vonták be a táncba. Miután 
mindenki elsajátíthatta a capoeira 
alapjait, érkezett a műsor. 
    Mint sok táncnak, ennek is van páros része, de nagyon fontos az, hogy a capoeira 
harcművészet is, ezért a párok a táncban egymás ellen harcolnak, és nem érinthetik 
meg párjukat. Ezért elveszíti a szépségét, de mégis különleges, hisz ennyire semelyik 
műfajban nem mozognak a táncosok. Vannak férfi, illetve női párosok is és a párok 
cserélése kihívásként is funkcionál. 
     Kifejezetten tetszett, hogy megismerhettem egy ilyen különleges és mérhetetlenül 
nehéz sportot, vagy nem is tudom, tán táncot? És az a szeretet, ami lejött a táncoló 
lányokról illetve fiúkról, megfogott. Ráadásul ezzel az érzéssel nem voltam egyedül, 
ilyen sok embert még nem láttam egy olyan különleges programon, mint ez. Mindenkit 
elkápráztattak a szaltók és az ugrások, melyeket akár egymás fölött képesek voltak 
végrehajtani.
               

                                                                                        Sinkovits Péter
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Vigántpetenden az Öregiskola 
alapjai valóban eléggé öregek. 
1970-ben épült, és egy tan-
teremből állt, mely a mai napig 
megvan. Itt várják a gyere-
keket a hét minden napján 
– kivéve vasárnap – egy-egy 
kis előadással és nagy játékkal. 
Az ökológiai játszóházban a vi-
lágegyetem, a Föld természeti 
jelenségeivel ismerkedhetnek 
meg. A hátralévő időben a 
következő programok közül vá-
logathatnak: Növények; Nap, 
Hold és csillagok; Vízi élőlények 
és madarak; Háziállatok, csúszó-
mászók és erdei vadak; Az 
ember.
 
 A gyerekek az udvaron gyü-
lekeztek a szüleikkel, és várták a négy 
órát, hogy elkezdődjön a program. 
Amikor beléptek a terembe, miniatűr 
padok, asztalok fogadták őket, me-

lyek az első évekből maradtak meg. 
Az ideiglenes tanítónőjük arcán 
nagy mosollyal köszöntötte őket. Az 

apróságok, mint általában, eleinte 
bátortalanul léptek be, de a világos 
terem, és a sok színes illusztráció 
hamar feloldotta őket.
 
 Mindenki leült egy padra, 
és megkezdődött a nyári tanítás. 
A hétfői oktatásban a Földről és a 
tengerről beszélgettek. Azért, hogy 
ne legyen száraz a tananyag, ké-
peket, különböző illusztrációkat 
nézegettek. Az óra része volt, hogy 
saját kezükkel kellett ezt-azt ké-
szíteni, így kerülhetett sor arra, hogy 
homokot és vödrökben vizet hoz-
zanak be az udvarról. Kiöntötték a 
terem közepén, és azzal játszottak. 
Sivatagot, szélvihart kellett imitál-
niuk. Az apukák segítettek készíteni 
papírból hengereket, a gyerekek 
köveket raktak bele, lezárták, és 
lassan döntögették egyik oldalról a 
másikra, úgy kopogott, mintha eső 
lenne. Néha gyorsabban, néha las-

sabban, így lett a szemerkélő 
esőből zuhogó, majd vihar.
 Azokat a tárgyakat, 
amiket a gyerekek maguk 
készítettek, hazavihették. Mi-
előtt azonban elmentek volna, 
a tanító néni visszakérdezett 
néhány dologra. Megelégedve 
tapasztalta, hogy a gyerekek 
megtanulták az alapokat, 
örömmel engedte útjára a kis 
csapatot.  

Ökozsúr

Vér Viktória

Gombákkal beszélgetve

Lukics György gyerekkora óta rajong a gombákért, babusgatja őket, sőt még 
beszél is hozzájuk. Hamarosan elindul az egyik barátjával együtt készített 
műsora a Budapest tévén.

értékű fehérjévé alakulnak. Ezért ajánlom a 
vegetáriánusoknak, mert így megkapják a 
hiányzó tápanyagot. 

– Mi vonzza önt a gombákban?
– Egy nagyon jó tulajdonságuk van, hogy nem 

beszélnek vissza. Ha ők nem jönnek ki egy 
eső után a talajból, ahol várjuk őket, nem 
akaratból teszik, egyszerűen nem tehetnek 
róla. Konstatálom ilyenkor, hogy rosszkor 
jöttem ki, rossz helyre. Amikor jókor megyek 
ki, jó helyre, van olyan, hogy nem fér bele a 
kosárba. Sokan bolondnak is néznek emiatt, 
de én szoktam a gombákkal beszélgetni és 
ezt nem is tagadom.

– Melyik a kedvenc gombád?

Széplaki Szilvia

– Mióta foglalkoztatja a gombák világa?
– Apukám parádi volt, és az volt a mániája, hogy minden hétvégén kimentünk 

sétálni az erdőbe. Amikor kezdtünk felcseperedni, megmutatta, milyen a 
kocsányos tölgy, és hogy milyen gombák vannak. A szegény emberek egyik 
legnagyobb ajándéka a gomba, csak ismerni kell, mert olykor nagyon veszélyes 
is lehet. Van egy olyan tulajdonságuk, hogy ha zöldséggel esszük, akkor teljes 

– Attól függ, hogy milyen szempontból nézzük: 
étkezésre, színre, vagy esetleg varázslatra. 
Hogy melyiket szeretem a legjobban? 

Talán mindegyiket, amelyik megbújik az erdőben. Én fér�ember vagyok és a 
bizonytalan hódítás a mániám. Például a nagy őzlábgomba nagyon �nom rántva, 
de ezt nagyon könnyű megtalálni. Imádom a tavasz kezdetének gombáját, a 
kucsmagombát, ami ráadásul nagyon �nom, és a francia gasztronómiában sok 
helyen használják. Magyarországon ez még nem annyira közkedvelt. Ezután 
kibújik a májusi perecke, ami az első igazán illatos gomba. Ez felkelti az ember 
�gyelmét, hogy jön valami új kezdete. Van egy igazán kedvenc gombám, s talán 
attól a kedvencem, hogy Biatorbágyon van egy hely, ahol találják. Őt száraz 
csigagombának hívják. Iszonyú jó íze, állaga van, s nagyon nehéz rátalálni, 
majd amikor az ember mégis rábukkan, ő lesz a kedvence.

– Köztudottan a legtöbb ember fél a gombáktól, mit lehet ez ellen tenni?
– Sajnos sokan annyira félnek, hogy nem is esznek gombát. Ezen a médián 

keresztül lehetne segíteni. Augusztus tizedikétől a Budapest tévén fog indulni 
egy ilyenfajta műsorunk, ahol nem csak a gombákkal, hanem a belőlük 
származó �nomságokkal is foglalkozunk.

– A gombákon kívül még mi foglalkoztatja?
– Nagyon szeretek horgászni. Maga a csend a legnagyobb kincse az egésznek.  


