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,,Valahol mélyen, egészen mélyen, 
ahová nem hat se Freud se Jung, 
ásít az űr, az a hiány a térben, 
fekete szájjal tátog a lyuk.”

(Kiss Judit Ágnes)

Ha végignézek az elmúlt évek hazai 
zenei kínálatán, és nem feltétlenül a 
popmuzsika határain belül mozgok, 
számomra is egyértelművé válik, 
hogy a versmegzenésítések műfaja 
egyre népszerűbbé válik művészeink 
körében. Nincs is ezen semmi cso-
dálkoznivaló. A versek évezredek óta 
kísérik életünket, az önkifejezés és ön-
gyógyítás legtökéletesebb eszközei, 
sokuk pedig a szabályos formáknak és 
ritmikának köszönhetően remekül fel-
használható dalszövegként is. A zene 
ugyanis a legtöbb esetben mélyebb 

tartalommal ruházza fel a 
költeményeket: rávilá-

gít elrejtett motívu-
maikra és egyedi 
hangot kölcsönöz 
a költő gondola-
tainak. De ne sza-
ladjunk ennyire 
előre.

Az új bázisra, a 
kapolcsi Csiga-
házba költözött 
Ködlámpa Iro-

dalmi Udvar, amely 
már eddig is rengeteg 

érdekes és elgondolkodtató beszél-
getés helyszíne volt, ismét magával 
hozta kora esti, hangulatos koncertje-
it a Völgybe.

A 2005-ben alakult Miújság zenekar, 
amelynek vezetője az irodalmi udvar 
házigazdája, Pécsi Marcell, mindösz-
sze hároméves rövid pályafutása so-
rán saját stílust alakított ki magának. 
Könnyű dolguk volt, hiszen egyikük 
zenei szemléletmódját sem befolyá-
solta olyan előadásmód, amelyben 
a zenekar megalapítását megelőző 
években alkottak. A zenekarvezető a 
pop, a rock és az alternatív zene mezs-
gyéjére helyezte megnyilvánulási for-
májukat, melyet néhol népi, néhol a 
blues zene elemei szőnek át.

Versmegzenésítéseik között előfor-
dulnak mind klasszikus, mind pedig 
kortárs poéták művei is. Etalonjuk-
ként József Attilát tisztelik, így tőle 
több dal is elhangzott a koncerten, 
azonban tarsolyukban tartogatnak 
még műveket Nagy Lászlótól, Dsida 
Jenőtől és Szilágyi Domonkostól. 

A mai szerzők közül a számukra 
legkedvesebbként tartják számon 
Kiss Judit Ágnest, aki szombaton fel-
olvasóestjével előzte meg a zenekar 
fellépését.

A fellépés, melynek pontos kezdé-
sét bár eltolta néhány technikai ma-
lőr, szerintem rendkívül jóra, és főként 
érzelemgazdagra sikerült. Zenéjük kü-

Miújság?
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lönlegességét pontosan az adja, ami 
más zenekaroknál az élmény megron-
tója lehetne: hangzásviláguk kissé ki-
forratlan és nyers, ugyanúgy, ahogyan 
az énekesek hangja sem mindig tiszta 
és a hangnem sem mindig a legjob-
ban megtalált. Zenéjük báját viszont 
rögtön agyoncsapná, ha ezen változ-
tatni próbálnának, hiszen az általuk 
feldolgozott versek sem mindig az 
élet ,,napos oldalán” íródtak.

Külön kiemelendő, hogy mivel a ze-
nekar a költeményeket értő és elemző 
emberekből állt fel, a zenei aláfestés 
a legtöbbször pontosan leköveti a 

vers hangulatát és felidézi bennünk a 
költő által megrajzolt képzeletbeli ké-
peket. József Attila fájdalommal teljes 
írásai pont ugyanolyan őszinteséggel 
szólnak az ő előadásukban, mint Kiss 
Judit Ágnes, a világ ellen lázadó köl-
teményei.

Ha egy számomra kedves dalt kel-
lene választanom, talán kedvenc 
költőnőjük, Kiss Judit Ágnes verse, a 
Valahol mélyen mellett döntenék. Azt 
hiszem, ez az a költemény, amelynek a 
leghatásosabb módon, a legjobb esz-
közökkel és hangzásvilággal ragadták 
meg a lényegét.

Annak ellenére azon-
ban, hogy milyen él-
mény nyújtott a kon-
cert, és mennyire a 
székhez szögezte a 
hallgatót, a dalok alatt 
mintha elfogytak vol-
na a nézők. Az előadás 
végére nem sokan ma-
radtunk, pedig én úgy 
érzem, megérte volna: 
azt hiszem, nem csak 
nekem, de a hallgató-
ság legnagyobb részé-
nek kellemes élmény 
volt lapozgatni e zenés 
irodalomkönyv lap-
jait… 

Kovács 
Janka



A Völgy második napján verőfényes 
napsütésben indultunk el Kapolcsra, az 
Örökségvölgybe. Itt tartották ugyanis a 
Hrabal-galaxis pillanatképei című kiállí-
tás megnyitóját. Ezt eredetileg az első 
napra hirdették 
meg, de a rossz idő 
miatt ez is elma-
radt, mint oly sok 
más program.

A megnyitón 
részt vett Galkó 
Balázs is, aki a híres 
cseh író, Bohumil 
Hrabal könyveiből 
tartott felolvasást. 

Az érdeklődés 
rendkívül nagy 
volt. Nemcsak a 
padok és székek 
voltak foglaltak, a 
földön sem maradt 
hely. Sokan a nagy 
meleg miatt a fűben fekve, félálomban 
hallgatták a felolvasást. Mások hideg 
sörrel a kezükben ácsorogtak. 

A hangulat kellemes volt, a felolvasás 
pedig igen szórakoztató. A megnyitó 
vendége volt Vétek György, a Sörmen-
tén című kötetek szerzője. A kiállítás és 
felolvasás célja az volt, hogy a cseh kul-
túrát egy kicsit jobban megismertessék 
velünk, magyarokkal. 

A megnyitón arról is szó volt, mit je-
lent egy cseh ember életében a kocsma, 
vagy csehül „hospoda”. Az ünnepség 
végén Fülöp Ágnes táncművész lépett 

fel, aki kecses mozdulataival varázsolta 
el a közönséget. 

Előadása után az emberek lassan szál-
lingózni kezdtek, aki akart, maradhatott 
egy rövid csevegésre Galkó Balázzsal 

és Vétek Györggyel. 
Ezen a beszélgeté-
sen bárki részt ve-
hetett, ha nem félt 
kezébe venni a mik-
rofont. Ugyanis még 
mindig annyi ember 
üldögélt ott, hogy 
hangosítás nélkül 
semmit nem lehe-
tett volna hallani. 

A beszélgetés be-
fejeztével, a látoga-
tók megtekinthet-
ték a képeket vagy 
vehettek egy újabb 
hideg sört. 

A szervezők, hogy 
egy kis érdekességet csempésszenek a 
dologba, napról napra újra megnyitják 
a kiállítást, melyre mindenkit szeretettel 
várnak.

A Hrabal-kiállítás megnyitója

Bakos Csenge 
“Manjari”
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A kapolcsi Művészetek Völgyében 
megindult az élet, a látogatók el-
lepték az utcákat, a  zene kedvelői 
pedig a Kobuci Kertszínpadot, ahol 
a Bivaly együttes fergeteges kon-
certtel kápráztatta el a nézőket.

Az együttes még nem olyan régóta 
zenél együtt, mégis az idelátogatók 
egy összeszokott csapatot hallhattak, 
akik a népzene rejtelmeibe vezették 
be az arra igényt tartókat.

Változatos népi zenét hallhattunk 
tőlük; volt  magyar, román népzene 
is, amit különböző hangszerek se-
gítségével szólaltattak meg, sőt az 
énekesnő „csujjogatós magánszáma” 
fantasztikus volt, így a zenekar egyből 
belopta magát  a nézők szívébe. 

Tárkány-Kovács József - a zenekar 
egyik tagja - a koncert után készsége-
sen válaszolt kérdéseinkre, s amikor 
arra terelődött a szó, hogy a dalok - 
amelyeket játszottak - saját számaik 

voltak-e, akkor roppant frappáns vála-
szával immár a mi szívünkbe is belop-
ta magát, hiszen véleménye szerint a 
népzene senkié - még ha meg is lehet 
nevezni a  szerzőjét -, mert szájha-
gyomány útján terjed, és mindenki, 
mindig hozzátesz egy kicsit. Szóval, a 
népzene egyidejűleg  egyvalakié, de 
közben mindenki másé  is.

A zenekaron érezhető volt, hogy 
nemcsak szeretik ezeket a nótákat, 
de rendkívül  tisztelik az adott dal hoz 
tartozó kultúrát, hagyományt. Ezzel a 
hangulattal a nézőket is „megfertőz-
ték”, mert a koncert elején a figyelem 
elég csekély volt, de mikor a zenekar 
szívvel-lélekkel játszott, akkor a han-
gulat a tetőfokára hágott. Voltak, akik 
táncra perdültek, s a szűkös hely elle-
nére a csárdástól sem riadtak vissza. 
Mások, a helyükön ülve, tapsviharral 
adtak tetszésüknek nyomatékot. 

A zenekarral találkozhatunk még 
itt, a Völgyben,hiszen  majdnem min-

den este  koncertet adnak  
a Kobuci Kertszínpadon.  
Ha valakinek még ez sem 
lenne elég, akkor Buda-
pesten, minden kedden 
és csütörtökön  szórakoz-
tatják a nagyérdeműt. 

Deák 
Kristóf

Betört a Bivaly a Völgybe
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Botrányok, pletykák, és betiltás. Talán 
pont ez a vonzó, és figyelemfelkeltő 
Arthur Schnitzler darabjában. A kapolcsi 
Faluházban már tizenöt perccel az elő-
adás előtt egyetlen üres szék sem volt. 
Sokan bosszankodtak az ajtó előtt, és 
hasonlóan sokan próbáltak meg külön-
böző kifogásokkal bejutni a Halvány Lila 
Társulat előadására. Sikertelenül.
A díszlet rendkívül szerény volt, a jelme-
zek sem voltak túl feltűnőek. Talán most 
semmi jelentősége nem volt, mi van a 
szereplőkön, és milyen díszletek között 

játszanak. A kidolgozott dialógusok, 
pergő jelenetek ragadták magukkal a 
nézőközönséget, akik közül néhányan 
hangosan felnevettek a darab közben.
Az előadás tíz rövidke erotikus jelenet-
ből áll. A darab a férfi-női kapcsolatok 
köré szövődik, de erősen kirajzoló-
dik rajta egy kis bécsi társadalomrajz. 
 Különböző személyiségű, családi-anya-
gi helyzetű emberek napjainak egy ki-
csiny darabját ismerhetjük meg a férfi-
akhoz, illetve nőkhöz fűződő viszonyuk 

alapján. A darab 
komédia ugyan, de 
ezzel együtt szoron-
gató, és borzongató. Arthur Schnitzler 
polgári foglalkozása szerint orvos volt. 
Talán emiatt olyan szigorúak diagnózi-
sai a nőkre és a férfiakra nézve a darab-
ban. A mű kíméletlen kritikát fogalmaz 
meg a hűtlen férfiakkal szemben, és 
bírálatot mond a hűtlen nőkről is. Kacér 
prostituáltak, szexre vágyó agglegé-
nyek, gyermekes apák, akik különböz-
nek, bár egyvalami miatt mégiscsak ösz-
szekapcsolhatók. Ugyanolyan gyengék 
és esetlenek, amikor a hálószobatitkaik-
ra derülhet fény. Ugyanannyira vágynak 
arra a bizonyos dologra. Mindannyian.
Az előadás sikerét jelezte a sok derülő 
arc a színpaddal szemben. Elgondol-
kodtató, lélekbemászó kérdés: vajon mi 
is ilyenek vagyunk? Ennyire meghatá-
rozhatja a mindennapjainkat? Tényleg 
igaz a mondás?:
 „Bordély az egész világ, és céda benne 
minden férfi és nő.”

Kárpáti Viktória

Körtánc

6



Etnikumok zenéje Kapolcson

Egy tikkasztó nap után délután ötkor a 
kapolcsi Malomszigeten gyűlni kezdtek 
az emberek. A levegő alig hűvösödött, 
a nap még mindig erősen sütött, ennek 
ellenére telt ház volt a Can I etno-kon-
certen. A zenekar már fenn állt a szín-
padon, de a technikai beállítások csak 
nem akartak sikerülni. Fél hatkor aztán 
belevágtak a zenélésbe, és alig bírták 
abbahagyni a közönség „Vissza, vissza!” 
kiáltozásaitól. 
Különös hangzású zene; dob, gitár, fu-
rulya, didzserido, hegedű, basszusgi-
tár, perka, zongora, szájharmonika és 
trombita egyvelege. Népies dallamok 
keverednek a modern zenével, és ami 
még színesebbé teszi a muzsikát, az a 
nyelve. Cigány, szerb, bolgár és héber 
elemeket is megtalálhatunk bennük, 
sőt a banda már dolgozik a saját, mag-
yar nyelven íródott dalaikon. A zenekar 
még fiatalnak nevezhető: a fiúk és az 
énekesnő csak decemberben hozták 

össze a csapatot, és februárban volt 
az első koncertjük, de ennek ellenére 
egyre népszerűbbek, és sikeresek. 
A koncert remek hangulatban telt, azt 
hiszem, mindenki kellemesen csalódott 
a még nem oly ismert együttesben. 
Mindenki megtalálhatja benne a ked-

vére való dallamokat, hisz 
az ember meg nem tudná 
mondani pontosan, hogy 
milyen stílust képviselnek. 
Az egyszer biztos, hogy 
nagyon jól össze tudták 
hangolni a teljesen eltérő 
hangszereket, kultúrákat, 
nyelveket, és ha így 
folytatják, még nagy sikerek 
állnak előttük. A következő 
koncertjük Budaörsön lesz 
a Jazz Fesztiválon, és biztos 
vagyok benne, hogy én ott 
leszek.

Keller Zsuzsi
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Ki mondta, hogy a kisgyerekeknek 
szóló programokat csak a kissrácok 
élvezhetik? Aki eddig ezt hitte, most 
az nem volt ott a ma esti ZamatŐrök 
koncerten.

A gyermekprogramok általában reggel 
vagy délelőtt szoktak kezdődni. Ezen a 
napon viszont este 7-kor indult a műsor. 
Az öttagú zenekar már első megjelenés-
re is megmosolyogtató volt, mivel egy-
séges sárga-piros-kék színű csíkos nad-
rágban jöttek fel a színpadra. Ezzel előre 
is jelezték, hogy mire készülhetünk az 
elkövetkező másfél órában. A nézőteret 
ellepték a 7-8 éven aluli gyerekek. A da-
lok közül néhány mindenkinek ismerős 
lehetett, mivel Halász Judit- és Nemes 

Nagy Ágnes-, illetve mondóka-feldolgo-
zások voltak. A saját dalaiknak általában 
valamilyen állatról szóló vagy „oktató” 
jellegű szövegei vannak. A koncert visz-
szatérő elemei voltak a gitáros-énekes, 
Rizik (RizsA) Attila beöltözései – például: 
Halálfej kapitány -, az énekesnő , Seres 
Anita bábozása. A koncert csúcspontja 

az volt, amikor öt bátor kislány és kisfiú 
felmehetett a színpadra, állatok hangját 
utánozni. Az addig is jó hangulatú kon-
certen ettől fogva „elszabadult a pokol”. 
A sok kisgyerek közül - akik eddig csak 
nézték - néhány a színpad elé jött és 
táncoltak, kergetőztek. Annyira tetszett 
a kissrácoknak a műsor, hogy a végén a 
„Vissza, vissza, vissza!” rigmus hallatán a 
zenekar még visszajött egy búcsúszám-
ra. A két énekes mindvégig kapcsola-
tot tartott a hallgatóikkal, ami nekem 
nagyon szimpatikus volt. Az 1994-ben 
pedagógushallgatók által alakított ze-
nekar első lemezének kiadására készül, 
a gyermekek nagy örömére.

Egy újabb, számomra nagyon emlé-
kezetes műsorszámot láttam, bár igaz, 
ezt 9-10 évvel ezelőtt jobban élveztem 
volna. Ez az este a gyermekeké volt. Bár-
csak ma egy napra én is óvodás lehet-
tem volna…

Lovász Krisztián  
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A Völgyben mindenki talál magának 
szórakoztató programot, még a legki-
sebbek is. Van például olyan foglalko-
zás, amely kifejezetten három év alatti-
aknak szól.

A Ringató kimondottan egy ilyen 
gyermekeknek való, zenés, hangszeres, 
mókás foglalkozás. A gyerekek a szü-
leikkel és a foglalkoztatóikkal közösen 
népdalokat énekelnek, mondókákat ta-
nulnak, játszanak, csupa olyasmit, ami 
az ilyen korú gyermekek kedvére való. 
Az a fő, hogy  heti egy-két alkalommal 
tartott félórás foglalkozáson a gyerekek 
és a szülők élményekkel gazdagodnak. 
S a legjobb, hogy a szülőkkel együtt 
történik minden, így a csemeték hama-
rabb levetkőzik gátlásaikat. A művésze-
ti és a zenei nevelést nem lehet elég ko-
rán elkezdeni, ezt már Kodály Zoltán is 

hangsúlyozta. A Ringatón lehetőségük 
nyílik a szülőknek, hogy ezzel nemcsak 
ők, hanem kisgyermekeik is megismer-

kedjenek. A foglalkozások célja, hogy a 
kismamák megtanuljanak egy könnyen 
énekelhető, de a kodályi elvekhez híven 
zeneileg értékes dalanyagot. Ismerked-
jenek meg magyar mondókákkal, moz-
gásos, ölbeli játékokkal.

A Kodály-módszer szerint a zenei in-
gerek, az énekszó és a mondókák olyan 
reakciókat váltanak ki a gyermekekből, 
amit semmi más nem. Ennek segítségé-
vel fejlődik kommunikációs készségük, 
emlékezőtehetségük, kisebbeknél pe-
dig nagyon fontos a beszéd elsajátítá-
sában. A program szervezője, Dr. Gállné 
Gróh Ilona zenepedagógus szerint az 
olyan gyerekek, akik részt vesznek a fog-
lalkozáson, nyitottabbá, nyugodtabbá 
válnak. A zenei neveléssel barátságos 
környezetben kötetlenül, játékosan is-
merkednek meg, emellett jó szórakozás 
mindenkinek. 

Nagyfi Tamás

RINGATÓ
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Idén, most először, a má-
sodik nap legvégéhez érve 
éreztem, hogy végre itt va-
gyok Kapolcson, és meg is 
érte eljönni.  Hobó előadá-
sán jártam, amit talán a 
legjobban vártam az egész 
Bűvészeti Napok alatt. Már 
a nyár kezdetétől fogva 
keringtek a pletykák arról, 
hogy mi lesz a Művészetek 
Völgyével, mindenesetre 
az már az elejétől fogva 
biztos volt, hogy bármi 
lesz is, Hobó eljön és segít, amiben tud.  

Az előadás, amit láthattunk, egy már 
március óta futó, jól bejáratott darab 
volt, ami Hobó életét mutatja be más 
történelmi eseményekkel ötvözve. 
Egy utazás története, amelynek során 
- kezdve a Doors-számoktól: „Amikor 
elérkezett hozzánk is a Zene / És ki-
bontotta hajunk zászlaját”, József Atilla 
megzenésített versein át - eljutunk a 
saját szerzeményekig is, valamint nem 
mellékesen meghallgathatjuk a csavar-
gók tízparancsolatát. Ezeknek a paran-
csolatoknak az egyik alappillére –Hobó 
szerint -: „Asszonyt és italt ne utasíts 
vissza”; nekem mint lánynak és kevésbé 
csavargónak a kedvenc parancsolatom: 
„Légy szerelmes az életbe.”

Kilenc körül a Gástya-árok nézőtere 
már dugig volt mindenféle emberrel, 
akik mind arra vártak, hogy végre el-
kezdődjön valami olyan, ami ad nekik 

valamit, ami szórakoztató, 
és legfőképpen minden-
kinek nagyon ismerős. A 
rengeteg néző között per-
sze mint mindig, most is 
megbújtak olyanok, akik 
élvezik azt, ha nem csak az 
előadó van a középpont-
ban, így Hobó viccesebb 
mondatait folytatva, be-
fejezve vagy kiegészítve 
bárki kimondhatta azt, 
amit gondol. Így a han-
gulat felszabadult volt, de 

mindemellett a lassabb, melankoliku-
sabb, mély tartalmat közlő dalok alatt 
az öregebbek visszaemlékezhettek a 
fiatalabb éveikre, a tőlük jóval fiatalab-
bak pedig álmodozhattak arról, hogy 
milyen is lehetett élni egy nyitott, láza-
dó, de kedvesebb világban.

A csavargók tízparancsolata/ 
Ének, vers, próza- HOBO elöadásában

Márkus Vera
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Felolvasóest

A völgyhetek második estéjén az, aki 
valami irodalmi csemegére vágyott, 
este hétkor betért a kapolcsi Kávé-
ház udvarába, ahol Petőcz András 
olvasott fel két művéből, a Születés-
napból és az Arcokból. 

A Születésnap című regény 26 kü-
lönböző történetből áll, de egyetlen 
családról szól. Az író saját bevallása 
szerint sokat merített a saját család-
ja hétköznapjaiból. A könyvben egy 
kisfiú meséli az életét, a 60-as évek 
elejétől a 90-es évek elejéig. A novel-
lák érdekessége az, hogy a kisfiú e 30 
év alatt végig nyolcévesként létezik, 
tehát úgy nézi a családját, és beszél 
mindennapi életükről. Ez teremti meg 
a mű kicsit fura, szürreális hatását. 

A Születésnap „születése” valójában 
a 90-es évek második felében történt 
és a regény egy változata már megje-
lent 2001-ben. A második átírt válto-
zatot, amiből az író felolvasást tartott, 
2006-ban adták ki. Ezt ünnepelve ol-
vasott fel a könyvből tavaly ugyanitt 

a szerző. A mostani felolvasás is egy 
kicsit reklámnak is számított, hisz 
nemrég jelentették meg a művet 
hangoskönyvben. 

Az Arcok című kötetnek nincs ilyen 
hosszú múltja. Petőcz András 2007 fo-
lyamán az Élet és Irodalom felkérésére 
írt novellákat egy évig , majd később 
ezeket összegyűjtve egy kötetben ad-
ták ki. Ez a  könyve nem egy családról 
szól, hanem különböző figurák éle-

tének egy részét dolgozza fel a világ 
különböző pontjain. Ezek a történetek 
azért szomorúbbak, mert mindegyi-
kük egy kicsit az elmúlásról, a halálról 
szól.

Az este nagyon jól sikerült, az em-
bereknek tetszettek a meghallgatott 
részletek. Mindkét könyvnek megvan 
a maga erőssége: az egyik vicces, a 
másik inkább elgondolkodtató. Egy-
szóval mindenki megtalálhatja köztük 
a magának való művet. De akár az író 
további kötetei között is válogathat, 
ha szeretne. Én csak ajánlani tudom 
mindenkinek, nekem már van saját 
példányom a Születésnapból.

Nyíri Beáta
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Szombaton kora 
délután gyűlni kezdtek 

az emberek a kapolcsi 
Malomsziget szín-

pada előtt. Tűzött 
a nap, sehol egy 

árnyék, de en-
nek ellenére 
rengetegen ül-

tek a padokon, 
hogy lássák a Sze-

res Népzenei Együttes produkcióját. 
Ezerkilencszázkilencvenötben a 

kalota-szentkirályi népzenei tábor-
ban merült fel az az ötlet, hogy népi 
zenekart alapítsanak. A tagok közül a 
furulyás, Nagy Viktor népzene-, illet-
ve néptánctanár és népzenekutató. 
Az együttes többi jelen lévő tagja 
Majláth Emese énekesnő, tánctanár, 
Dósa Gyula dobos, és Tóth-Pál Zoltán 
citerás. 

Moldvai és gyimesi népzenét ad-
nak elő. Dobon, furulyán, kobozon, 
kabalon játszanak az ének mellett. 
Mint általában, Kapolcson is tartottak 
táncházat a koncerttel egybekötve. 
Az énekesnő elvegyült a tömegben, 
és vállalkozó szellemű embereket 
toborzott. Mikor megtelt a kis tér, 
kört és párokat kellett alkotni, és el-
kezdődhetett a tánc. Óvodásoktól 
kezdve, családapák és nagymamák is 
együtt ropták fesztelen hangulatban. 
A moldvai zene temperamentuma 

szinte mindenkit magával ragadott, 
hisz szinte az összes embernek a gén-
jeiben van ez a ritmus. 

A zenekar neve az ősi „szer” szóból 
ered, mint a szeretet, szerelem, szer-
tatás, hangszer. Az első hallásra is sze-
rethető zene még a nyári forróságban 

is élénkítő hatással volt az emberekre. 
Zene és tánc felüdítő volt testnek és 
léleknek egyaránt. Ezt azok meg is 
tapasztalták, akik részt vet-
tek a Szeres zenekar tánc-
házában. Jó zene, érdekes 
hangszerek, nagyszerű 
hangulat. Ez volt a Szeres.

Ördög Zsófia

A Szeres Népzenei 
Együttes koncertje tánccal



Furcsa, vicces, korhű, fárasztó, elcsépelt, nép-
szerű, paródia… ezek a szavak mind egy 
együttesre jellemzőek. 
Vocalidiots. 
A név kötelez.

Lássuk csak. Nem minden zenekar, együt-
tes, társulat - nevezzük bárhogy - lép a 
színpadra fekete göndör hajjal, papi ru-
hában, mintha csak az Apáca show-ból 
szabadultak volna ki, és kezdenek el őr-
jöngeni, énekelni, táncolni, majd mesélni 
egy történetet, ami igazából számomra 
követhetetlen volt. Fogalmazhatok úgy 
is, hogy nem érdekelt. Szerintem az elő-
adásnak ez egy felesleges és nélkülöz-
hető része volt. Ha valaki bohóckodik és 
énekel, akkor maradjon is annál. 

Számomra a legmegdöbbentőbb 
azonban mégis az volt, amikor belépett a 
színpadra egy férfi, aki a teljes megtévesz-
tésig hasonlított Elvisre, akár el is hittem 
volna, hogy még él és visszatért közénk. 
Aztán elkezdett énekelni és táncolni. 
Kicsit csalódtam. Bevallom, sosem sze-
rettem Elvist, vagy a zenéjét. De ez még 
annál is rosszabb volt. Sajnálom, ugyanis 
tényleg jól indult, viszont a végére már 
örültem, hogy az általam másfél órásnak 
hitt koncert valójában csak alig 40 perc 

volt. Jó volt, szép volt, megvolt, de hosszú 
volt.

Amiben még nagyot csalódtam, hogy 
az egész koncert playback volt. Persze, 
megértem, egy ilyen stílusnál nem is na-
gyon lehet máshogy csinálni, főleg, hogy 
közben öltöznek, ugrálnak stb. Viszont 
a magnóra is lehet tátogni, hogy ne lát-
szódjon, vagy ne annyira. 

Voltak jó tulajdonságai is a koncertnek. 
Teljesen elrepített a tipikus, régi 60-as, 
70-es évekbéli gimifilmek világába. De 
sajnos ez csak kis részét képezte az elő-
adásuknak.

Koncert, vagy bohóckodás?!

Porcsalmy Anna
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Szombat délelőtt a Malomsziget szín-
padán a szentesi Horváth Mihály Gim-
názium tanulói adták elő az Aranyszőrű 
bárány című népmesét. Negyed órával 
a kezdés előtt odaértünk; már akkor 
kezdett megtelni a nézőtér, és amikor 
a tanulók a színpadra léptek, már alig 
volt hely. A körülbelül háromnegyed 
órás műsoron minden korosztály kép-
viseltette magát, a színészek és a nézők 
egyaránt élvezték.

A programon forgattam is, így kellett 
készítenem egy riportot. Két diákkal be-
szélgettem, akik elmondták, hogy ezt a 
színdarabot eredetileg felkérésre csinál-
ták egy fesztiválra, és azóta nagyjából 
tíz különböző helyen mutatták be.

Ezzel a népmesével főleg óvodák-
ban léptek fel, de voltak már általános 
iskolában alsó tagozaton is. A diákok 
azt mondják, azért jó kisgyerekeknek 
előadni valamit, mert ők a lehető leghá-
lásabbak, és őszinte kritikát mondanak, 
ha megkérdezik a véleményüket. 

Ezenkívül más darabokat is gyako-
rolnak, nem messze Vigántpetendtől, 
amelyeket a Völgy vége felé mutatnak 

majd be. A diákok a kötelező oktatás 
mellett tanulnak drámát, és Kapolcson 
egy hét alatt összeraknak egy előadást.

Az előadás nem feltétlenül csak gye-
rekeknek szól, a szentesi tanulók ezekbe 
a darabokba sokszor társadalomkritikát 
rejtenek el. A fiatalabb generációnak ez 
nem is tűnik fel, de a felnőttek értik, és 
gyakran nagy igazságokat mondanak el 
ahhoz képest, hogy még csak tizenhat-
tizenhét évesek.

A diákok igazán kitettek magukért, 
egy nagyon jó színdarabot mutattak be, 
és fognak még bemutatni a Völgy hátra-
lévő részében. Így a cikk végén tennék 
egy személyes megjegyzést: szerintem 
nagyon jók voltak, úgyhogy mindenki-
nek csak ajánlani tudom a szentesi gim-
nazisták népmeséjét.

Pintér Edina

Aranyszőrű bárány
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Kapolcs, ez a mindössze 2000 fős Veszprém 
megyei falu már majdnem 20 éve ad otthon a 
Művészetek Völgyének – idei nevén a Kapolcsi 
Bűvészeti Napoknak. A fesztivál még csak két 
napja tart, de a fiatal,  s kevésbé fiatal völgyla-
kók már most nagyon élvezik. 

Az utcákon – azon a kevésen is, ami van 
– gyalogolva rengeteg színes és érdekes 
emberrel lehet találkozni. Ott van a fiatal-
korú suhanc, aki már világosodás előtt a 
pohár fenekére nézett, a középkorú férfi, 
aki második – vagy talán még mindig 
tartó - kamaszkorát éli. De vehetjük pél-
dának a borászpincészet háziasszonyát: 
a kimért, szigorú hölgyet is. Sorolhatnám 
még, de felesleges, mert minden ember 
más, s a Művészetek Völgyében ez kifeje-
zetten jót jelent. Itt az emberek nem szé-

gyellik megmutatni, kik is ők valójában, 
nagyon közvetlenek és segítőkészek. 

Ez utóbbihoz kapcsolódik a jól ismert 
– s bevált – stopolás. Mivel itt a Völgyben 
viszonylag nagy távolságok vannak, ezért 
a völgylakóknak a közlekedést is meg 
kell oldaniuk. A szervezők persze bizto-
sítottak járatokat - a mindenki által jól 
ismert Csigabuszokat –, csakhogy ezek a 
járatok szó szerint csigák, ritkán járnak és 
kiszámíthatatlanul. Ezért az idelátogatók 
gyakran veszik igénybe ezt az alternatív 
közlekedési formát – megbízva az isme-
retlen autósokban. Ilyenkor szövődnek 
új kapcsolatok – talán ezért is olyan kelle-
mes, „családias” itt minálunk a hangulat.

Miközben a kapolcsi főutcán sétáltunk 
a stábunkkal, egyre többen emlegették 
az úgynevezett „kapolcsi” vagy más néven 
„Művészetek Völgyés” feelinget – amelyet 
igazán senki sem tudott megmagyaráz-
ni. Sokan tippeltek, címszavakkal illették 
vagy asszociáltak rá, ám valójában pon-
tos meghatározást senki sem tudott adni. 
Így hát közösen megegyezve megma-
radtunk abban, hogy Kapolcs az Kapolcs, 
egy olyan érzés, amit mindenki ismer, ám 
senki nem tud megmagyarázni.

Amire nincs magyarázat…

Rapali Vivien
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Kapolcson
Eltelt a második nap is a tíznapos 
kapolcsi fesztiválból, ám az időjárás 
már sokkal kedvezőbb volt, mint az-
előtt. Tartósan élvezhettük a napfényt, 
valamint a koncerteket is, amelyek kö-
zül kijelenthető, hogy az időjárás mi-
att egyik tervezett szabadtéri koncert 
sem maradt el. Főleg nem Kapolcson, 
a Gástya-árokban. Hiszen ott egymás 
után három remek koncerten is részt 
vehettek a zenekedvelők. 

Az első zenei előadót 18:00 órától 
tekinthettük meg, majd pedig 21:00 és 
23:00 órától kezdődően a soron követ-
kező színvonalas koncerteket. Elsőként, 
kezdve a sort, a Szóda nevezetű zene-
kar állt színpadra, aminek a 2001. év 
őszén jelent meg első demója, mely a 
„Most nincs más” címet viseli. A zene-
kar három derék férfiemberből tevődik 

össze. Név szerint: Maller Zsolt, Far-
kas Béla, valamint Moravcsik Norbert 
a zenekar oszlopos tagjai. A zenekar 
különböző hangszereket használt fel a 
megfelelő dallamok megkomponálásá-
hoz és előadásához. Hallhattuk a gitár, 
a basszusgitár, illetve a dob felcsendü-
lő-felzendülő hangjait, továbbá a már 
hangszerek által létrehozott dallamok 
mellé, mintegy kiegészítésül szolgáló 
énekhangot, azaz szövegelést. A Szó-
da zenekar nem most először vendé-
geskedett a völgyfesztiválon. Ők már 
hagyománnyá váltan, minden évben 
ellátogatnak ide és új szerzeményeikkel 
szórakoztatják a kedves érdeklődőket, 
akik jutalmul tapssal díjazzák a nekik 
tetsző muzsikákat, valamint fejezik ki 
véleményüket a zenekar szerzeménye-
ivel kapcsolatban. Bár a nézőközönség 
nem igazán tolongott a koncerten, de 
azért akadtak olyanok is, akik minden 
további nélkül végigbulizták a zene-
kar számait. A dalok stílusa és szövege 
is egyedi, illetve nem hiányzik belőlük 
sem a dinamika, sem a teljes átélés.

Örömmel kijelenthetjük, hogy az 
időjárásnak hála nincs több eső, csak 
határtalan napsütés, és persze vár-
nak  mindannyiunkat a koncertek és a 
völgy.          
                                            Sipos Mária Zsanett

http://www.exit.hu/upload/image/11385/ 
image_img_151_151.jpg



…hatalmas hangerővel. A Laza Sólyom 
zenekar rendesen megtáncoltatta az 
egybegyűlteket Kapolcson a Gástya 
árokban. Kissé blues-os hangvétellel 
megáldott dallamos, vidám rock and 
roll zenét játszottak, aminek hatására a 
közönség nagy része késztetést érzett 
arra, hogy elhagyják ülőhelyeiket buli-
zás céljából.

Már a hangolással maradandó han-
gulatot teremtettek. Családias lég-
körben, poénkodva szólaltatták meg 
hangszereiket, majd se szó, se beszéd, a 
húrok közé csaptak. Aki nem hozzáértő 
zenész, az is láthatta az első percektől 

kezdve, hogy egy, már 
sok-sok fellépést maga 
mögött tudó zenekarral 
állunk szemben. Ahogy 
bevonták a közönséget, 
ahogy életre keltették a 
színpadot, ahogy élt a 
zenéjük, ahogy mozog-
tak, az mind abszolút 
profizmusra vallott.

Kritizáljuk most kicsit 
a zenét és a hangszere-

lést. Képzett zenészekkel van dolgunk. 
Mindenkinek szubjektív, hogy hogyan 
szólaltatja meg a hangszerét, ugyanis 
ez függ attól, hogyan tanulta a fogást, 
hogyan kényelmes, satöbbi. Megjele-
nésük szimpatikus volt, az összhang tö-
kéletes, pillantásokból is megértik egy-
mást. A zene összeszedett, igényesen 
komponált, szólókkal tarkított muzsika. 
Tudatosan minden hangszer a helyén 

van.  Ha kell szintetizátor a zene alá sző-
nyegnek, akkor odateszik, de ha nem 
szükséges, akkor a billentyűs felkapja 
a szájharmonikát, és azzal teszi blues-
ossá a hangulatot. A szövegek inkább 
szórakoztatóak, vidámak, a hétköznap-
okkal és az élet problémáival kevésbé 
foglalkoznak.

Mivel annyira még nem ismerte a 
hallgatóság a zenekar saját számait, 
nem sok énekeltetés szerepelt a prog-
ramban, és törekedtek arra is, hogy fo-
lyamatos legyen a műsor. Ha vége volt 
egy számnak, egy poén még belefért, 
megköszönték a közönség biztatását, és 
máris jöhetett a következő kezdőhang. 
Valószínűleg egy hatalmas sikerek elé 
néző zenekart tekinthettünk meg.

Takács Bence
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Süvítenek a magasban…



A fesztivál második napján az időjárás 
már odaillő volt, s ez a meleg vonzotta 
az embereket is. Délután sétáltunk egy 
kicsit Kapolcson és azt tapasztaltuk, 
hogy rengetegen vannak. Ez csak öröm 
mindenkinek. Meglepődtem, mikor na-
gyon korrekt árakkal találkoztam. Ren-
geteg pozitív csalódás ért ilyen téren, 
mint például: 0,5 l kóla - 250Ft, kürtős-
kalács - 400Ft. Persze így se olcsó, de 
abba kell belegondolni, hogy ,,mihez 
képest”? Láttam én már itt ezeket há-
romszor ennyiért is. A másik nagy örö-
möm (mint már említettem, most va-
gyok először a Művészetek Völgyében, 
így gondoltam, veszek emlékbe egy ezt 
szimbolizáló pólót), hogy egy Bűvésze-
tek Völgyés póló 1600 Ft. Én azt gondol-
tam, hogy legalább 3000 Ft, de hála az 
égnek, kellemesen csalódtam. 

Este nyolckor elmentünk a kapolcsi 
faluházba, ahol megrendezésre került 
Arthur Schnitzler Körtánc című darabja 
a HalványLila… Társulat előadásában. 
Mikor megérkeztünk, már nem enged-
tek be senkit, minket is csak azért, mert 
forgatni mentünk (hozzáteszem, szid-
tak is egy jó páran). A faluház tele volt, 
de úgy, hogy állóhely se nagyon akadt. 
A színdarab nekem nagyon tetszett, de 
sajnos fél óra után ott kellett hagynunk 
a sűrű beosztásunk és a benti eszmé-
letlen meleg miatt. A Körtánc című mű 
kemény kritika a férfiakról, megbocsátó 

bírálat a kacér és hűtlen nőkkel szem-
ben. Bródy Sándor, aki az első fordítója a 
műnek, így jellemzi az egészet röviden: 
,,arról a körről szól, amelyben az embe-
riség, mint az őrült, úgy pereg és pedig 
a világ teremtésének első pillanatától 
kezdve, és valószínűleg a világ létének 
utolsó pillanatáig.” 

Forró körtánc

Szentesi Dávid

1818

K
a
po

lc
s



K
a
po

lc
sKarácsonyi énekek nyáridőben??? Ezen-

kívül még az idő is nekünk kedvez… Ki 
gondolná, hogy Kapolcson a nyári sze-
zon kellős közepén részt vehetünk egy 
hangversenyen, ahol karácsonyi dalo-
kat adnak elő a kóristák.

Szombat kora délután a kapolcsi ka-
tolikus templom előtt nagy volt a tö-
meg. Sok érdeklődőt csalogatott ide a 
Wekerle-telepi Szent József Kórus ezzel a 
kissé paradox címmel. Hogyan jött az 
ötlet, hogy egy nyári fesztiválon kará-
csonyi énekeket adjon elő egy kórus? 
Meglepő módon sokan kíváncsiak vol-
tak ezekre a dalokra.

Kaposi Gergely, a kórus karmestere 
több mint tizenöt éve dolgozik együtt 
ezzel a csoporttal. Az ötventagú csa-
patban vegyes korosztályú kóristák sze-
repelnek. Folyamatos sikereket elérve 
külföldön is megfordultak. Nemhiába, 
hiszen hihetetlen pontossággal, fegye-
lemmel és koncentrációval dolgoznak. 

Az előadás színességét a magyar szö-
vegű darabok mellett a francia és an-
gol dalok adták meg. Két részből állt 
a műsor, amelynek a második részét 
Benjamin Britten: A Ceremony of Carols 
alapján rendezték meg.

A közönség tetszését érezhetően 
elnyerte az előadás, majd viszonzá-
sul a kóruszenekart visszatapsolással 
jutalmazták. Kaposi Gergely a csapat 
munkáját és évtizedes összetartását 
egy családdal, illetve házastárssal tudta 
azonosítani.
Később felhívta a figyelmet, hogy nagy 
szeretettel várja az idevágyó (kisebb) 
növendékeket. 

Ugrai Diána

Érdekesen 
hangzik…
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„Roppant bottal koppantottam szöcs-
kém csacskán szökkent…” - íme egy 
rövid kis nyelvtörő, vagy folytathat-
nám mindenki gyermekkorának leg-
ismertebb mondókájával: „ingyom 
bingyom tá libetutá libe má.”

Van egy együttes, kiknek dalai sanzon-
szerű blues-ként álnépdalokba búj-
tatva csendülnek föl.  Ez a Sajnarana 
együttes, kik már 2004 óta döngetik 
a próbatermek falait, és rengeteg 
szerzeményük  van; legtöbbjük az ab-
szintról szól, melyeket a csapat közös 
élményeik alapján vetett kottára. Az 
együttes neve nem egy török erede-
tű szó, hanem a  dalaikban elhangzó 
mondókákra, nyelvtörőkre hasonlító 
refrénszerű szakaszokból ered.  A csa-
pat összetartója, frontembere Ferencz 
Balázs Roland, különleges  hangjától 
nemcsak a „cukor olvad” el, hanem a 
közönség is. A négytagú zenekarban 
találjuk még Bogit, aki hegedűn, Ger-
gőt, ki csellón, valamint Marcit, aki 
szaxofonon játszik. Együtt tökéletesen 
kiegészítik egymást, s nemcsak a szín-
padon, hanem az életben is nagyon jól 
kijönnek egymással. Nyáron legtöbb-
ször a pesti borozókban, sörkertekben 
találhatjuk meg őket. Azonban a Bűvé-
szetek Völgye fesztivál vigántpetendi 
cirkuszsátrában a fesztivál második 
napján fergeteges koncerttel kápráz-
tatták el közönségüket. A koncert bár 
csak egyórás volt, és nem sikerült a ha-
talmas repertoárból minden szeretett 

számot eljátszani,  azonban a csapat 
reméli, hogy az általuk kedvelt fesz-
tiválon legközelebb is szerepelhet. A 
Völgyet Magyarország legrangosabb 
fesztiváljának tekintik,  első bemutat-
kozásukat megtiszteltetésnek érzik.  
Nemrég készült el első lemezük, az 
Abszint Maxi, amit mindenkinek me-
leg szívvel ajánlanak.

Somogyi Marcsu

2020
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Taliándörögdön a Művelődési Ház-
ban két alkalommal volt megtekint-
hető Beaumarchais: Figaro házassá-
ga című komédiája. 

Már jóval a darab kezdése előtt jókora 
tömeg ácsorgott a dörögdi Művelődési 
Ház ajtói előtt: sok ember volt kíván-
csi a Figura Stúdió Színház előadására. 
A megérkezés és a helyfoglalás után 
szinte teljesen megtelt a dörögdi szín-
házterem. A dallamok felcsendülése 
jelezte az előadás kezdetét. A jelmez, a 
kellékek és a tér is egyszerű volt, a szí-
nek (a piros, a fekete, a fehér) jól elváltak 
a fehér függönyöktől, ami különleges, 
mégis egyértelmű képi világot vará-
zsolt a színpadra. A színészek jókedvvel, 
fergetegesen alakították Beaumarchais 
igazi spanyol karaktereit, a közönség 
legnagyobb örömére. Vérbeli spanyol 
komédiát láthattunk szenvedéllyel, 
megcsalással, szövetkezéssel és lelep-
lezéssel.

A gyergyószentmiklósi társulat 1984-
1990 között amatőr, kísérleti társulat-
ként működött, majd 1990 szeptembe-
rében intézményesült 

Figura Stúdió Színház néven. A da-
rab rendezője a színész-rendező Anger 
Zsolt, akit a közönség már ismerhet 
Kornis Mihály Hallelujájának rendező-
jeként.  A direktor így nyilatkozott az 
előadásról: „Egy anakronisztikus világot 
szeretnénk ábrázolni. A rendkívül egy-
szerű díszlet, jelmezek és azok színei a 
szenvedélyt, az elfojtott vágyat tükrözi. 
Nemcsak a táncban, a prózai jelenetek-
ben is a flamenco kell, hogy átszivárog-
jon, a flamenco életérzés, a szenvedély.”  

A nézők vastapssal jutalmazták az 
előadást, mely megérdemelten hang-
zott fel  a dörögdi Művelődési Ház szín-
háztermében.

Balogh Ágnes

Piros, fekete és flamenco, avagy színek a szerelemről
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