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Véget ért a XVI. MInIMuM Party alkotótábor

Nyomokat hagytak a tisztáson
A táborban összegyűlt írások anto-
lógiájával, jó pár bemutatóval, az 
alkotás örömétől és a vadon élés 
fáradalmaival tértek haza tegnap 
a Kászonaltíz melletti Tiszástőről a 
Minimum Party alkotói.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Ősi templomi forma bonta-
kozik ki a bokrok sűrűjéből, 
áll a szellem kapuja, néhá-

nyan fáklyákhoz olvasztanak szurkot 
a tűznél, a tisztás legtávolabbi zugá-
ban a vizuális művészeti műhely soros 
alkotói veszik át a stafétát, a konyha 
körül sürgölődnek a faluból behozott 
szakácsnők, a gyerekek öntörvényűen 
uralják a terepet – ez a helyzetkép fo-
gadott pénteken, a Kászonaltíz mel-
letti Tiszástőn szervezett XVI. Mini-
mum Party alkotótábor utolsó előtti 
napján.

A szervező Lőrincz Ildikót a tábo-
ri tűzhelytől nem messze, varrásába te-
metkezve találjuk, de ahogy szóba ele-
gyedünk vele, néhány lelkes táborlakó 
is csatlakozik a beszélgetéshez. Így tu-
dom meg elsősorban, hogy már menet 
közben is voltak bemutatók: amikor 
egy projekt végére ért valamelyik mű-
hely, be is mutatták a többieknek, és 
hogy nagyon sok átfedés volt a külön-
böző csoportok között – a táncosok, 
zenészek szorosan együttműködtek az 
építészműhellyel, vagy a filmes stáb az 
írókkal. 

A Londonból érkezett Simon 
Gabriellát keresve körbejárom a tisz-
tást, az erdő között rengeteg fából, 
mohából, üvegből, tükörből és anyag-
ból készült installációban gyönyör-
ködhetek. Nem sokáig kell egyedül 
járnom az utam, érdeklődve csatla-
koznak hozzám gyerekek, táborozók: 
furcsának találják, hogy ha én is a tá-
borban vagyok, hogy-hogy eddig még 
nem találkoztunk? Lelkesen beszélnek 
a munkákról, a programokról, amiben 
részt vettek, és amelyek bemutatójára 
erejüket megfeszítve, lázasan készül-
nek. Czilli László kísér le a patakhoz, 

ahol a háromlépcsős, teraszos, zu-
hanyzós fürdőmedencét építik ki ép-
pen, így a természettel karöltve szerelt 
fürdőszoba a tábor utolsó napjára el is 
készül. Az építészműhely tagja részle-
tesen beszámol tennivalóikról és azok-
ról a munkákról is, amelyeket mást 
csoportokkal közösen hoztak létre. 
Így készült az óriás fenyőhöz rögzített 
gigantikus kötéllétra is, amelyet a tánc-
műhely megrendelésére készítettek 
A földre szállt angyalok című kísérlet-
hez. A patak csobogása és kellemes 
hűvöse több beszélgetésre is közelében 
marasztal. Itt szívesen szóra tudom 
bírni a vizuális műhely vezetőjét is, 
Simon Gabriellát, aki a csoportjában 
alkalmazott rotációs rendszerről is, de 
a tábor címével, a Jeltelen érzelmekkel 

kapcsolatos kezdeti fenntartásairól 
is szót ejt. A műhelyben jól működő 
módszer és a tábor hatékony gyógy-
erejének verbális kiaknázása után a 
hangosbemondó hívószavának enged-
ve csatlakoztunk az ebédhez igyekvők 
sorához. Míg a ház előtt türelmesen kí-
gyózott a sor, vethettem egy pillantást 
azokra a színes képekre is, amelyeket a 
fotóműhely keretében Bíró Zoltán ké-
szített. A jeltelen érzelmek mottóhoz 
kapcsolódóan a fotós valós emberi 
arcokból manipulálta, vagy személy-
telenítette a yahoo messengerből is jól 
ismert emotikonokat. 

A mottó nyugtalanít még, kívülál-
lóként ellentmondásosnak tűnik szá-
momra, de kíváncsi vagyok, mi ihlette 
és hogyan hat az alkotókra. 

„Két külön gondolatot próbál-
tunk meg összeegyeztetni Molnár 
Istvánnal és Lőrincz Ildikó szerve-
zőkkel. Irsai Zsolt, aki ennek a tábor-
nak az egyik alapító tagja, nagyon 
gyakran járt ide, nagyszerű képző-
művész volt, és a tavaly meghalt. 
Neki a jelek voltak az állandó kihí-
vások, és mindenképpen azt szeret-
ték volna a tábor főszervezői, hogy 
ez egy kicsit viszonyuljon Zsolt ha-
lálához és létezéséhez. Az érzelmek 
rész bennem külön formálódott 
meg, mert azt tapasztalja az ember, 
hogy teljesen el van hanyagolva a 
mai társadalomban. Műveletlenek 
vagyunk az érzelmek terén: vagy a 
szappanoperák felerősített, semati-
kus formái jelennek meg, vagy pedig 

a politikusok nagyon is átlátható 
manipulációja, és mintha teljesen 
magukra hagynánk az embereket 
azokkal a sokrétű, egyéni, változatos 
érzelmeknek a kifejezési formáival. 
Arra gondoltam, hogy legalább a sza-
vak szintjén tágítsunk ezeken a ket-
receken” – világosított fel a Jeltelen 
érzelmek cím kapcsán Selyem Zsu-
zsa, az íróműhely vezetője. 

Az ebéd után ki-ki visszatért el-
kezdett munkájához, előkészítették a 
terepet a pénteki és a szombati bemu-
tatókhoz. A tisztásról kikanyarodva 
a kerek templomon dolgozó Hege-
dűs Bélával váltok néhány szót – ő a 
számmisztikából és az ősi építkezési 
motívumokból ihletődve hagy nyo-
mot maga után. 

Kreatív táborozók Tiszástőn. Jelek és érzelmek együttese fotó: darvas beáta

Bonyolult. A világ tényleg egy-
re bonyolultabb, egyre bü rok-
ratikusabb, egyre átlát ha tat-

lanabb, egyre több szabály, ren delet 
vesz körül bennünket, és mind-
azonáltal a sok bonyolítás, szabály 
semmivel nem tette jobbá, bizton-
ságosabbá, szebbé vagy boldogabbá 
az embereket és a világot. Talán az 
Európai Uniót is elsősorban saját 
bürokráciája tette először verseny-
képtelenné, majd eljön az idő, ami-
kor működésképtelenné is, persze 
ehhez társul a sajátos támogatási 
rendszer, amely azon alapszik, hogy 
a hatékony rendszerekből elvonja a 
forrásokat és elosztja azok között, 
akik eddig is és feltehetően ezután 
is rosszul működtek, működnek. 

Gyorsuló. Minden felgyorsul és 
egyre gyorsabb, gyorsabbak az au-
tóink, a számítógépeink, a mobilte-
lefonjaink, de vajon gyorsíthatók-e 
a gondolataink, az érzéseink, fel 
tudjuk-e dolgozni a ránk zúduló 
információkat, érzéseket? Minden 

azonnal kell, holnap, netán holnap-
után már nem jó. És újra itt a kérdés: 
mindez boldogabbá tesz bennünket?

Anyagias. Mindenre van egy 
okos, aztán egy még okosabb szerke-
zet, és ha azt nem vesszük meg, nem 
szerezzük meg, az a világ vége. Meg 
kell hogy vegyük. Üzletté, áruvá vált 
a vallás, a tudomány, a művészet, a 
szerelem, és ha nem tetszik valami, 
dobd el és vegyél másikat. Soha ne 
törekedj semmit megjavítani, erőfe-
szítést tenni, egyszerűen cseréld le. 
A lélek és szellem művelése is üzlet, 
tanfolyam, képzés. És ez boldogabbá 
tette a világot?

Zsúfolt. Hol vannak már a ta-
nyák, a falusi nagy porták, ahol volt 
tér? Eltűntek. Helyettük van lakóte-
lepi doboz, van minitelkeken egymás-

ba érő ház. Hol van a sarki fűszeres, 
aki mindenkit ismert és őt is ismerte 
mindenki? Van helyette személytelen 
áruházak sora.  Hol van az utazás örö-
me? Helyette zsúfolt utakon agresz-
szív őrültek száguldanak, tülkölnek, 
villognak. És ettől jobb lett az életünk 
minősége?

Bizalmatlan. Nincs talán 30 éve, 
hogy nem zártuk be a házainkat, 
legfeljebb ha a riglit elhúztuk, sok 
helyütt még kerítés sem volt, nyitva 
voltak a templomok, kitehettük a 
pénzt a tejért, a szódavízért a kapu-
ba. Ma nemcsak a pénzt, de a tejet is 
elviszik, talán a kaput még nem. Egy 
lezáratlan kerékpár nem tűnt el az 
utcáról, ma a zárt garázsból elviszik. 
Ma mindent zárunk, titkolunk, zá-
rak, elektronikák, kamerák őriznek 
mindent, új szakma az őrzés-védés. 
Régen sokat ért a szó, ma papírok, 
ügyvédek, közjegyzők szükségesek, 
hogy elhiggyék, én vagyok én, nyi-
latkozat és tanú arról, hogy tegnap én 
nyilatkoztam. Jó ez?

tanácsok brIngásoknak 33.

Milyen a világ?  


