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Szabad ötletek jegyzéke
két ülésben
Akárhonnan is szemléljük József Attila művészetét és élettörténetét, van egy „mű”, melyet semmiképpen sem szabad kihagynunk. Ez a Szabad
ötletek jegyzéke két ülésben című fájdalmas önvallomás, melyet analitikusa, Gyömrői Edit tanácsára írt meg a költő.
Azt hiszem, magát az írást nem kell különösebben bemutatnom. Fájdalmas élmények sora,
asszociációs játékok, a legmélyebben elrejtett
gondolatok, József Attila bensőjének legeredetibb, legsötétebb és sokszor legmocskosabb képei. Megjelenik benne minden, ami róla először
eszünkbe jut: átszövi a „Mama” hiánya, kudarccal
végződő szerelmei, főként az éppen akkor is tartó, Gyömrői Edithez fűződő viharos viszony.
Mindezt hatalmas kísérlet színpadra vinni: a
legtökéletesebb színészi játékot igényli, a legteljesebb átélést követeli, a nézőközönség bevonásával. Jordán Tamás azonban, szerintem a
lehető legjobban, megoldotta a feladatot. Az
immáron már majd húsz éve futó darab, melyet több színházban és vidéki fellépéseken is
játszott már, kalandos úton került színpadra. A
rendszerváltás előtti években ugyanis tilos volt
kiadni és olvasni a Szabad ötletek jegyzékét.
Mindezt mi magyarázza? Az ok roppant egyszerű: kínos lett volna a publikum elé tárni, hogy a
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„kommunista költő bolond
volt…” Az egész önvallomást végigkísérő nyelvezetről természetesen szót sem
ejtenék…
Pont ezért Jordán Tamás, akinek engedélye csak néhány részlet előadására
volt, József Attila legismertebb verseivel szőtte át az előadást. A művet nem
mint önmagában álló alkotást dolgozta
fel, így senkinek sem lehetett egy rossza
szava sem ellene.
Maga a darab egyébként mindig egy
felkészítő-ráhangoló
beszélgetéssel
kezdődik. Jordán Tamás elbeszéli saját
élményeit, benyomásait József Attila e
művéről és költészetének legfőbb elemeiről. A közönség visszajelzése pedig
a legtöbb esetben csupa pozitív jelből
áll: meglepően sokan találkoztak már
ezzel a nyers és megrázó alkotással, ám
a nézők nagy része csak hallomásból
ismeri. Aggodalomra azonban semmi
ok: Jordán Tamás alakítása anélkül is
élvezhető, hogy akár valaha is a ke-

zünkbe vettük volna a Szabad ötletek
jegyzékét.
Ez az az alakítás, melyről maga Jordán
Tamás mondta, hogy bár életének alakulása egyáltalán nem hasonlít a költőéhez, mégis magával tudja ragadni és a
lehető legteljesebben át tudja élni. Mikor először vette a kezébe, különös hangulat lett rajta úrrá: úgy érezte, mintha
gyónt volna, s a mai napig is így érzi,
minden egyes előadás után.
A zsúfolásig telt kapolcsi faluház nézői,
akik áhítattal figyelték a színész monológjait, szintén mintha kicsit könnyebb
lélekkel hagyták volna el a termet. Habár mélyen megrázó és elgondolkodtató alkotás mind maga az írás, mind pedig Jordán Tamás darabja, segít abban,
hogy mi is magunkba nézhessünk, és
talán egy pillanatig elgondolkozzunk
azon, milyen borzalmak mehetnek végbe egy emberben, csupán azért, mert
„élt és ebbe más is belehalt már”.

Kovács Janka
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Hajlik Gábor, az Adu Ász
Kapolcsra, a Kávéházba betört a bridzsláz. Hajlik Gábor segített az idelátogatóknak abban, hogy betekintést nyerjenek a lapok világába.
Az alapoktól kezdve bárki megismerhette a játékszabályokat, amik elsőre
elég bonyolultnak tűnnek, de egy kis
koncentrálással akárki elsajátíthatja a
kisebb-nagyobb fortélyokat. Hajlik úr
türelmet nem sajnálva oktatta az érdeklődőket, s ha valaki egy kicsit szemfüles volt, akkor nemcsak a szabályokat
ismerhette meg, hanem különböző
praktikákat is elleshetett.
Mindenki jól érezhette
magát, még az is, aki egy
kicsit sem konyít ehhez
a játékhoz, vagy máskor
nem szokott játszani.
Az első dolog, amit
megtanultam a brid��dzsel kapcsolatban, az az,
hogy mindig „ütni” kell és
törekedni arra, hogy mi
támadjunk. A játékszabály dióhéjban: a bridzset
négy játékos játssza egyszerre. Két játékos párt
alkotva küzd a másik páros ellen (Észak-Dél küzd Kelet-Nyugat
ellen). A cél: minél több ütést szerezni.
Egy ütés négy lapból áll; mind a négy
játékos egy-egy lapjából. Aki a legnagyobb lapot tette, az viszi az ütést.
A lapok mestere elmondta, hogy ez a
kártyajáték az idősek körében a legköz-

kedveltebb, de ha valaki fiatalabb, természetesen nem fosztják meg a játék
élményétől. Szavaiból kiderült, hogy a
„bridzses” csapat egy olyan társaság le-

het, ahol mindenki segít mindenkinek,
nem veszik véresen komolyan a játékot,
csak azért ülnek össze egy-egy partira,
hogy játékszenvedélyüknek hódoljanak.
Hajlik Gábor elárulta, hogy ő nem
azért jött el a Művészetek Völgyébe,
hogy profikat faragjon, hanem hogy
egy kicsit megismertesse ezt a játékot
az érdeklődőkkel, s hogy olyan szinten
megtanítsa őket, hogy ha valaki megkérdezi majd tőlük, hogy tudnak-e bridzsezni, akkor azt felelhessék: ”Igen!”

Adamicska Edina

A gyermekeké a délelőtt Kapolcson,
a Malomszigeten. A Túlpart együttes invitálta játékra a lurkókat, akik
szíves örömest csatlakoztak a felkérésre.
Ismét a felnőttprogramok mellett,
ahogy már megszokhattuk, sok-sok
gyermekprogrammal várja a látogatókat a Völgy. Idén is gyermekeknek
szóló színházi előadásokat, mesejátékokat, koncerteket és kézműves foglalkozásokat rendeztek azért, hogy a
kisebb generáció is megtalálja a neki
való időtöltést.
Ilyen program volt látható a Malomszigeten kedd délelőtt. Sok gyerek volt kíváncsi a Túlpart együttes

zenés kirándulására Meseországba.
A Túlpart együttes 2003-ban alakult,
és nagyon sokoldalú zenekar. Versek
megzenésítésével, táncházzal és gyermekműsorral foglalkoznak, 2004-ben
megnyerték a Regejáró Misztrál Fesztivál dalnokversenyét.
A műsort interaktív játék, szép dalok és versek színesítették, amit az
apró közönség nagy örömmel hallgatott végig. Akik ott voltak, mind tettek egy utazást Meseországba, ahol
meglátogatták a sok mesebeli lényt,
hajókáztak az Óperenciás-tengeren
és megmászhatták az Üveghegyet. És
ezt mind meg is tették! Nagy lelkesedéssel segédkeztek az együttesnek
felébreszteni az alvó varázskalapot,
megsütni a pogácsát és varázsigével
előhívni a dalokat. A zenészek is nagyon élvezték a kicsik társaságát; sokszor megdicsérték őket és sok szép
dallal viszonozták a segítséget.
Ezek a programok egyaránt nagy
örömet szereznek kicsiknek és nagyoknak is. Sokan voltak kíváncsiak a
Meseország-já
rásra, a legtöbben családostul jöttek. De nem csak a családoknak nagy
élmény, hanem azoknak is, akik elő
szeretnék hozni a bennük rejtőző
gyermeket. „Meseország itt lakik a
szíved kellős közepén. Ha képzeleted
meglódul - már ott is vagy.”
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Az Óperenciás-tenger és Malomsziget

Balogh Ágnes
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Koppány András – Műemlékvédelem a Völgyben
Bizony ez a cím egy kicsit elrettentő
lehet egy völgylátogatónak, aki izgalmakra vágyik. De őket most szeretném kiábrándítani.
Koppány András - aki a műemlékvédelemnek szenteli az életét – egy félórás
késéssel érkezett meg sajnos az előadásra, de ezt mindenki elnézte neki,
teljesen érthető okokból. Párhuzamosan egyszerre több ásatást is vezet, aznap éppen egy régi Skodával száguldott
Kapolcsig Fertődről, hogy megtarthassa az előadását. Egy tudóstól nem
megszokott, de ő hatalmas ismerettel
rendelkezik, mindig tudja, hogy mi az,
ami képes egy laikust lenyűgözni.
Az előadás felnyitotta az emberek
szemét, hogy észrevegyék, mennyi
mindent nem látnak. Ha csak akár itt a
völgyben sétálunk a falvak utcáin, már
akkor is olyan értékek mellett megyünk
el, amilyenekre nem is gondolnánk.
Csodálkozva láthatjuk, hogy például egy parasztház felépítése mekkora
igénnyel történhetett, ha már kétszáz
éve ott áll. De ez különösen igaz a várromokra, régi templomokra, amik már
több évszázada állják a sarat, túlélve
háborút, békét, halált, embert. De sajnos csak igen kevesen vannak, akik ezzel törődnek, így aztán a romok állapota
évről évre romlik.
De hogy egy közeli példát említsek,
a taliándörögdi klastromnak nagy szerencséje van, mert a Művészetek Völ-
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gye alatt befolyt pénzből támogatják
a templom fenntartását. És nem elég,
hogy egy csoda az építmény fennmaradása, ennek is külön története van.
A taliándörögdi nemesi családból
származó gazdag urat kinevezte a pápa
esztergomi érseknek és el kellett mennie Rómába, a kinevezéséért. Ám útközben Bécsnél foglyul ejtették és komoly
váltságdíjat követeltek a szabadon engedéséért. Így aztán az érseki pozíciót
más kapta meg. Viszont mikor a család
kifizette a kért összeget és újra szabad
lett a főúr, egy sokkal gazdagabb vármegyének lett a feje. A rengeteg bevételből szülőfalujának építette ezt a
gyönyörű templomot.
Akár hiszik, akár nem, minden egyes
épületnek van egy hasonló története.
Deák Kristóf

A Faluház adott otthont Erőss Zsolt
„Magyarok a világ nyolcezresein” című
előadásának, ami a Makalu-csúcs magyar expedíciójáról szólt. A Makalu a
világ ötödik legnagyobb hegye, amit
most, 2008-ban másztak meg oxigén-

palack nélkül Erőss Zsolték. Az előadáson látható volt az előadó által készített dokumentumfilm, ami bemutatta
az utat elejétől a végéig és igyekezett
a legrészletesebben visszaadni azt
az érzést, hogy milyen 8400 méter
fölé jutni. A film közben mesélték el
a hegymászó csapat tagjai azokat a
részleteket, amik nem derültek ki a
filmből - ezek leginkább érdekes statisztikai adatokból álltak és a személyes élményekből. Az előadás elején
Hobo egy kisebb megnyitót tartott,
hiszen a Himalája dal című számát
ennek a hegymászó csoportnak írta,
mert több tagjukkal barátságot ápol.
A szám rajta van Hobo legújabb 2007es lemezén, amit az előadás résztvevői végig is hallgathattak. A művész
elmesélte a dal keletkezésének törté-

netét, amely arról szólt, hogy mekkora
hatással volt rá az a felvétel, ahol Erőss
Zsolt a Mount Everest-et mászta meg.
Az előadás kitért arra is, hogy habár
a magyar expedíciók más nemzetekhez képest csekély összegből gazdálkodnak, mégis nemzetközi szinten is
az élvonalba sorolják őket. A tervek
szerint jövőre a Völgyben már egy
újabb expedíciót tekinthet meg, akit
érdekelnek a természet és az emberi
teljesítőképesség csodái. Akit vonz a
hegymászás, látogasson el egy előadásra, mert azonkívül, hogy szabadon kérdezhet, akár közös túrákban
is részt vehet. Erőss Zsolt túraszervezőként is tevékenykedik és egy tanfolyam keretein belül sajátíthatjuk el
eme remek sport trükkjeit. Rengeteg
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Csúcstámadás

nagyobb mászásról van felvétele az
előadás szervezőinek; ígéretük szerint
összeillesztik majd a meglévő anyagokat, és egy dvd formájában válik
megtekinthetővé bárki számára.
Kenyeres Gellért
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Mese Sör H(r)abbal

Kedd este, Örökségvölgy, napsütés és
hatalmas tömeg – talán ezekkel a szavakkal lehet legjobban jellemezni Galkó
Balázs felolvasóestjét, ahol Bohumil
Hrabal műveiből hallhattunk részleteket a Hrabal-galaxis pillanatképei című
kiállítás szomszédságában.
Hrabal Csehországban született, nevelőapja egy sörgyárban dolgozott. Ez
nagy hatással volt rá, az iskola helyett
sokkal jobban érdekelte a sörgyár világa és az ott dolgozók története. Később
számos művében megjelenik ez a hatás, erre a legjobb példa a Sörgyári Capriccio. A leginkább ismert műve mégis a
Szigorúan ellenőrzött vonatok, amiből
később Jiří Menzel rendezett Oscar-díjas filmet. Jellemző rá, hogy barokkosan
hosszú mondatokban ír, egyik műve, a
Táncórák idősebbeknek és haladóknak
például csupán egyetlen nagyon hos�szú mondatból áll.
A felolvasóesten többek között a Véres
történetek és legendák című novellás-
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könyvből idézett fel részleteket Galkó
Balázs. A közönség nagyokat nevetett
A lakoma című novella mondatain, és
könnyen beleképzelhették magukat
az elbeszélő helyébe, együtt kergethették vele a vadkant, és végül együtt
fogyaszthatták el vele a kiérdemelt vacsorát. Mivel Hrabal kifejező, vizuális stílusban ír, ezért a legkisebbek is könnyen
megérthették a történetet, a felnőttek
pedig megérthették a felszín alatt rejlő
célozgatásokat, utalásokat is.
A felolvasás rövid szüneteiben Galgavölgyi dudások szórakoztatták a közönséget. Klasszikus dudás számokat
játszottak, amíg a felolvasó pihent. A
duda hangzása jól illeszkedett Hrabal
műveihez, és az addigra kialakult hangulathoz. Aki közben megszomjazott,
az bátran rendelhetett sört Pepín bácsi sörözőjéből – ezt egyébként sokan
megtették a közönség soraiból. Mivel
az időjárás végig kedvezett, zavartalanul élvezhette mindenki az előadást.
Kiss Katalin

Elég sokan vannak manapság, akik
vásárlásfüggők, s ezért nem tudják
abbahagyni pénztárcájuk folyamatos
használatát.
Nekik ideális lenne a kapolcsi malomsziget vására. Kézművesek, méhészek, ruhakészítők kínálják portékáikat a sétányon kóválygóknak.
A vásáron számos régi, hagyományos
foglalkozást űző jelent meg. Egyszerre
volt jelen a vásárban a hagyomány, és
a minőség.
Aki éhes volt, annak se kellett túl messzire mennie egy jó
kakaspörköltért, aminek illatát már
a vásár elején érezhettük. Akadt késkészítő mester, aki már 1920 óta foglalkozik kések gyártásával Sárbogárdi
műhelyében. Találkozhattunk egyedi
ruhakészítő és -tervezővel, akinek ruháiért alaposan meg kell fontolnunk,
mire is költünk ebben a hónapban.
Keramikusoktól is megvehettük a
nagymama pöttyös bögréjét, amiből
talán még nagyobb élvezettel kóstolhatjuk reggeli kakaónkat.
Egy szappanfőző is ácsorgott a sátra alatt, ám nem tolongtak az emberek a vásárban a portékákért. Sőt mi
több, beszélgettem olyan árussal, akinek vesztesége is származott abból,
hogy eljött a völgybe. Az árusok abban reménykednek, hogy csak az egyelőre bizonytalan időjárás miatt látogatták kevesen a vásár „forgatagát”.

Reméljük, hogy hamarosan idelátogatnak a potenciális vásárlásmániások is. A vásár az éhesek és a vásárlók
mellett a zenekedvelők fülét is kényezteti.
A vásár mellett ugyanis koncertrendezvények zajlanak. A vásár mindennap várja az arra sétálókat egy kis
zenecsemegére, lépesméz-kóstolóra,
vagy ebédre.
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Vásári “forgatag”

Kárpáti Viktória
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Jazzkoncert Kapolcson
Megérkeztünk Kapolcson a Gástya színpadhoz. Üres székek és néptelen tánctér
fogadott. Csak néhány ember lézengett
a széksorok között, hogy meghallgassák a Fourte együttes produkcióját.
Talán a zenekar húszperces csúszása
miatt, talán mert nem olyan ismertek
még, nem sok ember várta a kezdést. A
zenekar ugyanis csak idén alakult meg
Fehérváron, ahova a tagok valósiak. Az
együttes gitárosa szerint a jazz-zene
nehezen eladható Magyarországon. A
banda az ötvenes- hatvanas évek jazzzenéit dolgozza fel, illetve a jazz-rock
korszakból néhány kompozíciót, mint
például Charlie Parkert, Miles Davist is
megpróbálják egyedi módon előadni.
A jazz az első olyan zenei stílus, ami
az Egyesült Államokban jött létre. Az
előadók sokszor improvizálnak, hasz-

nálnak párhuzamos ritmusokat, és sokszor válaszolgatnak egymás játékára. A
jazz gyökereit az afrikai kultúrák zenéjében kell keresnünk, a huszadik század
elején pedig az afro-amerikai közösségekből indult el ez a stílus.
A zenekar jelenleg szponzorokat
keres egy új, és egyben legelső album
kiadásához. Mindenesetre az is nagy lépés a számukra - kezdő zenekar lévén -,
hogy megmutathatták tudásukat a Művészetek Völgyében.
A zenekar tagjai a Kodolányi János
Főiskola Művészeti tanszékének hallgatói. Az énekes Vízer Dániel, a dobos
Nyírő Áron, a basszusgitáros Kiss G.
László, és zongorán kísér Vallus Ádám.
Jómagam egyáltalán nem kedvelem
a jazz-zenét, nem is értek hozzá túlságosan, de el kell ismerni, hogy a Fourte zenekar nem játszott rosszul a színpadon.
Kaptak egy lehetőséget; felléphettek a
Völgyben, ők éltek is ezzel. Még néhány
koncert, és nem üres székek várják majd
őket.
Keller Zsuzsa

Egy nagyon különleges programon vehetett részt az, aki 29-én
Kapolcson a Csigaházban tartózkodott 19:30 perckor. Ekkor és itt
rendezték meg ugyanis a Büki Tücsökkar koncertjét.
Ők 2003-ban alakultak meg a
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola
énekkaraként. Mostanra azonban
már régen kinőtték a kis általános
iskolai keretet. Az énekkar vagy Tücsökkar összetétele igen vegyes,

hiszen az általános iskola harmadik osztályától kezdődően egészen
nyolcadik osztályig tagjai a lányok
ennek a karnak – sőt, van énekkaros a középiskolából is. Azonban
mindenképpen ki lehet jelenteni,
hogy a korosztálybeli különbségek
ellenére is tökéletes az összhang
a lányok között, egy csapatként, jó
hangulatban, az előadásokat a végletekig élvezve lépnek fel. A Tücsök-

kar megzenésített versekkel bűvölte
el a hallgatókat, hiszen az énekkar
csak ezekkel a megzenésített, József
Attila-, Kosztolányi-, Ady-versekkel
járja az országot. Már több híres versenyen és fesztiválon vettek részt, és
igen jól szerepeltek.
A kapolcsi fellépésük is sikeres
volt, hiszen nagyon sokan foglaltak
helyet a nézőtéren az előadásuk
közben. A kicsi gyerekek és a felnőttek egyaránt mosolyogva, átszellemülve hallgatták a szép dallamokat.
Az egész csoport nagyon hálás volt,
hogy előadhattak itt, hiszen idén
jártak először Kapolcson, és elmondásuk szerint ez nagyon nagy élményt jelentett a számukra. Emiatt
is bíznak abban, hogy jövőre ismét
felléphetnek itt a völgyben és ismét
elvarázsolhatják a nézőket a csodálatos dallamokkal, a csengő-zengő
hangokkal, a tisztasággal, amit akkor érezhettünk, amikor énekeltek
mosolygó arcukkal.
Azt hiszem, hogy kijelenthető,
hogy a lányok is és a völgy is immáron örök barátságot kötött egymással és alig várják, hogy viszontláthassák egymást jövőre a fesztiválon. A
csapatnak pedig addig is sok sikert
és eredményes munkát kívánunk.
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Kapolcsra látogatott
a tücsökkar

Márkus Vera
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A teremtés második napja
A felső iskola 8. osztályos termében családias hangulatban kezdődött a beszélgetés délután négy óra tájban. A programsorozat második napjának témája a
vizek szétválasztása.
A moderátor szerepét egy tapolcai
lelkésznő töltötte be. Gondolatait e
témában megosztotta az esemény látogatóival és meghallgatta véleményüket, érveiket, ellenérveiket. A téma bevezetéseként a Bibliából felolvasott egy
részletet a teremtés második napjához
kapcsolódva.
„Azon a napon, amikor az Úristen a
földet és az eget megalkotta, még nem
volt a földön semmiféle vad bozót, és
nem nőtt semmiféle mezei növény,
mert az Úristen még nem adott esőt a
földnek, s nem
volt ember sem,
hogy a földet
művelje. Egyszer
pára szállt fel a
földről és megáztatta a föld egész
felszínét. Akkor
az Úristen megalkotta az embert
a föld porából és
orrába
lehelte
az élet leheletét.
Így lett az ember
élőlénnyé. Az Úristen kertet telepített
Édenben, keleten, és oda helyezte az
embert, akit teremtett. És az Úristen a
földből mindenféle fát sarjasztott, ami
tekintetre szép és táplálkozásra alkal-

mas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz
tudásának a fáját. Egy Édenben eredő
folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra
szakadt. Az egyiknek a neve Pison: ez
átfolyik Havilla egész földjén, ahol arany
található. Ennek az országnak aranya kiváló, van ott még bdellium és ónixkő is.
A második folyó neve: Gichon, ez öntözi Kus egész földjét. A harmadik folyó
neve: Tigris, ez Asszurtól keletre folyik.
A negyedik folyó az Eufrátesz. Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe
helyezte, hogy művelje és őrizze…”
A beszélgetés lezárásaképpen a
völgy főszervezőjének, Márta Istvánnak
az édesapja előző naphoz hasonlóan
egy versrészlettel fejezte ki véleményét
és zárta le a gondolatmenetet a teremtésről.
„Még meg sem formált szerkezet,
már elválasztá engemet magamnak.”
Nagyfi Tamás

Kedden Kapolcson, a Gástya színpadon a Sheket nevű zenekart köszönthettük. Hosszú út és rengeteg
e-mailezés követte egymást, míg
sikerült eljutniuk ide a völgybe, de
végre 2008-ban ez is sikerült.
A 2007 januárjában
alakult zenekar a
magyar, a zsidó
és más népek
népzenei elemeit keveri a saját ízlése szerint.
Magukat a világzene kategóriájába sorolják
és a Besh o drom zenekar stílusához
hasonlítják. Indulásukat segítette,
hogy Szegeden megnyerték az SZTE
Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának negyedik „SZTEhetségkutató”
versenyét. Keddi koncertjük alkalmával rengeteg ember gyűlt össze
és mind-mind önfeledt tombolással
adta át magát a muzsika örömének.
Mámorban úszó emberek kavarogtak körülöttem nem figyelve a
vallásra, a külsőségekre, a korra, az
időre és a térre. Minden megszakadt
körülöttük. Tánc, zene, fiatalság, buli,
koncert és csak a pillanat. Ez ült ki a
boldog közönség arcára, miközben
a zenekar csak játszott, játszott és
játszott. Megállás és pihenés nélkül

adták nekünk az adrenalinlöketeket,
hogy ne állhassunk meg egy percre se. Az együttes egyébként nyolc
tagot számlál. Hangszereik között
szerepel: a dob, a klarinét, a gitár, a
basszusgitár, a hegedű, a
zongora és egy
harsona.
Különlegessége
még a csapatnak
az is, hogy harsonán játszó társuk
maszkot visel, mint
a Halloween című
filmben a tömeggyilkos. Társai ezt azzal
magyarázzák, hogy meg akarja különböztetni magát a többi harsonás
zenésztársától, mert ő maradandót
és meglepőt fog alkotni. De még
társai is titokzatossággal beszéltek
az ügyről. Azt nyilatkozták, két éven
belül minden titokra fény derül.
Ha valaki az olvasottak alapján úgy
gondolja, hogy lenne kedve meghallgatni a Sheket nevű zenekart,
lehetősége nyílik rá, ugyanis sikerült
megnyerniük a Wan2 Tehetségkutató versenyét, ezáltal augusztus 13án, a Szigeten fognak fellépni.
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Sheket-koncert, ahol az
összes fiatal Völgyjáró
eszét vesztette

Ördög Zsofi
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A Láma Dalai
A Malomsziget színpadán ismét egy
kiváló zenekar lépett fel Láma Dalai
névvel. Igen, ez egy szóviccen alapszik. A zenekar alakulása 2000-re tehető; Kiskunfélegyházán jött létre.
Mint ahogy sok más kisebbnek, ennek
a formációnak is volt már ezerféle
neve, viszont amikor beléptek a fúvósok és a rock-korszakból elkezdtek
átalakulni ska-s, reggae-s irányban,
akkor jött az ötlet, hogy legyen ez a
nevük. Utána többen csúfolták őket
úgy, hogy buddhista rockot játszanak – mint megtudtuk az énekestől.
De ennek semmi köze a valósághoz,
főleg, hogy mára már nem is rockot
játszanak, csak rockos elemekkel dúsított ska-t.
Talán ennyi elég lesz a kezdeti időkről.
A zenekar a koncertjén iszonyú nagy
hangulatot teremtett a bohóckodással, és ezzel a zenei stílussal. A színpadot körbevették a táncoló, rasztahajú
emberek, akik sörrel a kezükben teljesen átadták magukat a zenének. A
reggae-nek. Általában könnyen felismerhetőek ennek az irányzatnak a
követői: vagy kockás cuccok, vagy a
jamaicai zászlóban szereplő színek
mindenféle kombinációja minden ruhájukon, kiegészítőjükön. Itt azonban
mégsem csak ilyen emberek voltak. A
kisgyerekektől az idősekig mindenkit
meg lehetett itt találni és mindenkinek mosolyt csalt az arcára minden

dalszöveg, és az énekes tánca.
A csapat sajnos még csak most
először gazdagította a Művészetek
Völgye fellépőinek listáját, viszont
nagyon szeretnének jövőre ismét fellépni, ugyanis tetszett nekik ez a hangulat.
Aki esetleg kíváncsi erre az együttesre, keresse fel honlapjukat a www.
alamadalai.hu nevű oldalon, és tájékozódjon a következő koncertjeikről. De
ha valakinek nincs erre alkalma, akkor
segítek annyiban, hogy a következő
fellépésük az Azfeszten lesz 31-én,
majd a Nyár a Lánchídon nevű fesztiválon jelennek még meg augusztus
3-án. Jó szórakozást! Nem érdemes
kihagyni.

Porcsalmy Anna

Kedden a kapolcsi katolikus templomban a gyimesi muzsikusok voltak vendégségben. Itt a templomban csak két
főt köszönthettünk, ugyanis a többiek
nyári pihenőjüket élvezik, mivel a Völgy
időpontja éppoly bizonytalan volt, mint
maga a Völgy. A két személy: a muzsikus Sipos Mihály, akit felesége, Kardos
Mária kísért egy érdekes hangszeren.
Hangszere leginkább egy fából készült
csellóra hasonlított, melyen nem húzzák a húrokat a vonóval, hanem ütik.
A hangszer neve: ütőgordon. Ez egy
tipikus csángó hangszer, melyen bal
kézzel egy csattogó gumit húzogatnak,
jobb kézzel pedig
a vonóval ütik
a hangszert. Az
együttes tagjai ezt
a koncertet ősbemutatóként tartják
számon.
A zenekart úgy
tudom jellemezni,
ha azt mondom,
a gyimesi csángókról szól. Arról
a népcsoportról,
amely
elhagyta
hazáját, hogy kultúráját mai napig
terjessze, és hogy a világon mindenki
ismerje meg. Az a népcsoport, amely
máig megőrizte a Kárpát-medence és a
Balkán középkorát is. Nemcsak zenéjükkel népszerűsítik kultúrájukat, hanem
táncukkal is, melyek a 19-20. századi

európai táncdivatok. Legtöbbjük Németországból eredt.
Itt a Völgyben már sokadszorra járó
zenekar örömmel jár vissza és mindig
megállapítják, hogy Kapolcs még mindig/továbbra is jó. Örülnek, hogy van
egy ilyen hely, egy jelentős fesztivál,
ahol különböző népek, népcsoportok,
elhozhatják és bemutathatják kultúrájukat.
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Gyimesi muzsika

Az együttes nemcsak Magyarországon turnézik, hanem Európa környező
országaiban is. Voltak már fesztiválokon
Írországban, Angliában és más európai
országokat is meglátogattak már.
A teljes csapat még látható lesz a
Völgyben augusztus 3-án, a kapolcsi
Malomszigeten. A különleges népzenét játszó zenekart mindenkinek csak
ajánlani lehet, mert hiába nem tipikusan populáris, amit csinálnak, jellemzi a
gyimesi csángók stílusát.

Pintér Edina
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Szalonnázás a Kobuciban
A Kobuci egy kis kerthelyiség Kapolcs
szívében. Mikor először belép oda az
ember, úgy érzi, elönti valami jó, valami jókedv. Már gyülekeznek az emberek, Szalonna és Bandája-koncert lesz a
Kobuciban. Szalonna polgári nevén Pál
István, már szinte a kezdetek óta, ha
lehet ilyet mondani, „Völgyzenész”. Elmesélte nekünk, hogy honnan ered ez

a becses becenév, „Szalonna”. Egyszer
egy focimeccsen kapta ezt a „gúnynevet”, na de nem ő focizott, csak nézte. És ugye focimeccsnézések közben
megéhezik az ember, így történt ez
Pál Istvánnal is, aki gondolt egyet, és
kiment a konyhába szalonnáért. Olyan
sokszor ismételte meg ezt a folyamatot, hogy a meccsnéző barátok ráragasztották ezt a nevet.
Térjünk vissza inkább arra, hogy mi is
történt a Völgyben. A zenekar tagjai a
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Magyar Állami Népi Együttes muzsikusai. A banda előadásain gyönyörű kárpát-medencei népzenéket játszanak
különböző népi hangszerek kíséretében. Két hegedű, harmonika, gordonka, nagybőgő, cimbalom és egy gyönyörű hangú énekesnő is található az
együttesben, Pál Eszter személyében.
Szalonna és társai már szinte az egész
világot bejárták. Voltak Venezuelában,
Görögországban, Indiában, Angliában,
Ukrajnában, Romániában, Szlovákiában, sőt még az Egyesült Államokban
is. Kell is az ilyen kitűnő zenekar az
országba, hogy öregbítsék a magyar
népzene és az ország hírnevét.
A zenekar a völgyi fellépésen kissé
megvárakoztatta a közönséget a hangolással, akik már türelmetlenül várták,
hogy a zenekar a húrok közé csapjon.
De kisvártatva elkezdték a koncertet.
Annyira komolyan vették a húrok közé
csapást, hogy a cimbalom egyik húrját
sikerült elszakítani. De ez a cimbalmost
egy csöppet sem zavarta, ugyanolyan
gyorsan verte a húrokat, mint azelőtt.
A sorok között még a legkisebbek is
táncra perdültek a kitűnő magyar népzene hallatán.
Akinek felkeltettük az érdeklődését,
annak jó hír, hogy Szalonna és Bandája
CD-je szinte az egész országban kapható.
Pánczél Klaudia

Az első és talán egyetlen reneszánsz jegyekkel bíró drámát mutatták be immár
másodszor, a dörögdi Művelődési házban. A darabot Katona Imre úr rendezte,
Bornemisza Péter műve alapján. A hatalmas értékkel bíró tragédiát az egri Forrás
Gyermek és Ifjúsági Központ adta elő.
A mű először 1558-ban jelent meg,
melynek eredeti címe: Tragoedia magyar nyelven az Sophocles Electrájából.
Bornemisza Szophoklész drámáját, az
Elektrát használta forrásként. Rengeteg helyen olvashatunk, hallhatunk – a
rendező úr is megemlítette - arról, hogy
a mű 30-40 évvel Shakespeare születése előtt keletkezett – többek között
ezért is jelentett óriási újdonságot a
maga korában. „A tragédia káprázatos újdonság volt a maga korában
- harminc-negyven esztendővel
Shakespeare előtt. Napjainkban
a Magyar Elektra értékének
fölfogható nagyszerűségét az adja, hogy régről,
messziről érkezik hozzánk, a legmélyebbről, a gyökérzet
szövetéből az őshagyomány üzenetét
hozza, miközben
mondanivalója
még mindig aktuális” – írja a Műsorfüzet.

Elektra
a
görög
mitológiában Agamemnón görög király és
Klütaimnésztra lánya. Miután Elektra
anyja megölte a trójai háborúból győztesen hazatérő Agamemnónt, Elektrát
hozzáadták egy földműveshez, hogy
gyermekei ne tarthassanak igényt a
trónra. Miután bátyja, Oresztész hazatért, furfangos módon bosszút állnak
apjuk haláláért. Elektra végül Püládész
felesége lett, akitől két gyermeke született: Médón és Sztrophiosz.
A társulat egyébként egy másik népszerű darabot is előadott a fesztivál alatt:
Mozart vígoperáját, Figaró házasságát.
Az előadást idén kétszer mutatták
be a Völgyben – a látogatók
nagy örömére. Mivel a mű
igazi kuriózumnak számít,
rengeteg társulat adja elő
évről évre. Annak ellenére, hogy az egri társulat megtartotta az
eredeti, 16. századi nyelvezetet, a
darab élvezhető
és érdekes volt.
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A magyar ős-Elektra

Rapali Vivien
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Svetlana-koncert
az árokban
Ismét egy fergeteges koncerten vehetett részt az, aki 29-én este a Gástyaárokban járt. Itt ugyanis 17:00-tól egy
nagyon tehetséges, még fiatalnak
mondható pécsi zenekar lépett fel.
Magukat fúziós jazz-zenekarként tartják számon. Bátran elmondható róluk,
hogy eszméletlenül változatos, új,
sokszínű zenét játszanak. Hiszen igen
sokféle zenei stílusból merítő egyedi muzsikával - magyar népdaloktól
egészen a drum and bass-ig -, jazz
felfogásban kápráztatják el a nézők
tömkelegét.
A Svetlana zenekar egy öt főből álló
együttes, melynek tagjai: Munkácsi
Ádám (fuvola-billentyű), Baksa Péter
(basszusgitár), Takács Bori (kongák),
Restás Gergő (dob) és Taschner Barna (hegedű). Az együttes 2002 óta
tevékenykedik a zenei világban. Az
együttes számai igazi csemegéül
szolgálhatnak az instrumentális zene
kedvelőinek. Zenéik meglehetősen
eredetiek, nagyon dinamikusak és a
sok stílus keveredése egy tökéletesen
harmonikus, merészen új világba ka-

w3.bama.hu/index.php?apps=cikk&cikk=130162

lauzol el bennünket. Így hát mindenképpen érdemes belekóstolni abba,
amit ezek a fiatalok alkotnak.
Az együttes rajongói számára vagy
éppen a Kapolcson megrendezett
Svetlana-koncert utáni érdeklődők
számára jó hír, hogy az együttesnek
már megjelentek a szerzeményei
CD-n is. Így elérhetővé válik mindenki
számára a zenekar művészete.
Remélem, hogy a koncert után
sokan távoztak mosolyogva a még
fülükben csengő muzsikával. Hogy
aztán hazamenve böngészhessék az
interneten a Svetlana zenekar honlapját.
Sipos Mária Zsanett

www.univpecs.pte.hu/hirek/59

Két verskedvelő gitáros kitalálta, hogy
a közjót fogja szolgálni zenéjével.
Manapság mindenki emlegeti, hogy
milyen keveset olvasnak az emberek,
nemhogy pont vers is legyen az, ami
a kezük ügyébe kerül, mint könyv,
vagy kötet. Pécsi Marcell és Rajt Géza
úgy döntöttek, hogy verseket fognak
megzenésíteni, és ezáltal talán egy
kicsit könnyebben eljuttatni az emberek fülébe a verseket. Vissza-visszatérő
refrének még meg is maradhatnak a
fejükben, megjegyzik őket, szórakozva
kulturálódnak.
A két művész nagy rajongója a verseknek, úgyhogy nem esik nehezükre
kifejező zenét írni egy-két költeményre. Elsősorban olyan rímekre gitároznak természetesen, amelyek megtetszenek nekik, de ha kapnak felkérést,
akkor azt sem utasítják vissza. Lemez
a szerzeményekből különböző –
többnyire anyagi – okok miatt még
nem született, de ami késik, nem múlik. Teljes zenekarral is adnak elő, de
az – érthető módon – egy
kicsit nehezebb, mint ha
két, „egy síkon levő” ember dolgozik együtt. Így
Marcell hozza általában a
gitártémát, Géza rájátssza
a saját szólamát, és máris működik a
dolog. A nagyzenekarban beleszólnak
a többiek is, hogy ezt meg azt azért
mégsem kéne, a másikat írjuk át, satöbbi.

A fiúk általános iskolás koruk óta ismerik egymást, zene tagozatos elemibe jártak együtt. Akkor Géza még zongorázott és énekelt is a kórusban. 1987
óta, amikor létrejött a zenekar, nem
jött ki énekhang a száján. Felkéréseket
általában meglepetésszerűen szoktak
kapni, sokszor egy koncert végén jön
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Dallamos versek

oda hozzájuk egy ember, hogy lenne
egy lehetőség itt és itt. A Művészetek
Völgyében most már harmadik éve
visszatérő vendégek, mindig a Csigaházban – Irodalmi udvarban – tartanak
előadásokat.
Ha valaki kellemes relaxációra vágyik, annak tökéletes program egy
ilyen verses koncert. Békét sugároz,
és sikeresen lenyugtatja a felkavart elmét.
Takács Bence
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Környezetünkért…
Sajnos nem túl sok időt, illetve figyelmet szentelünk környezetüknek, saját
magunknak. Viszont, ha tudnánk, hogy
milyen kis apróságokon múlik környezetünk tisztántartása, megőrzése és
megóvása. És mégis…
Kapolcson a Zöld Udvarban a LAZULJ
néven futó program három napon keresztül folyamatosan várja az érdeklődőket. Pontosan azért, hogy az emberek figyelmét ráirányítsák arra, hogy
miből is áll a környezetünk megóvása.
Augusztus másodikáig minden délelőtt
11 órától egészen 18 óráig bármikor el
lehet oda látogatni és különböző játékos feladatokban vehetünk részt ajándékok ellenében.
Ebben a környezetvédelmi programban részt vesz a Varangy Akciócsoport
Egyesülete és a BOCS Alapítvány is. A
programsorozat hasznos és egyben
ingyenes. Nem csak Kapolcs, hanem
Vigántpetend is részt vesz a Zöld Udvar
programjaiban. A két falu érdekes és változatos programokat kínál a nézőknek
és az összes feladat helyes végrehajtása
ellenében ajándékokkal jutalmazzák az
odalátogatókat.

A Varangy Akciócsoport Egyesülete,
mint az a nevéből is következtethető,
kétéltűekről nyújt játékos ismertetőt.
Ennek az egyesületnek a célja az, hogy
sokkal nagyobb figyelmet fordítsunk a
békákra és arra, hogy miért is olyan fontosak ezek az állatok. Ezeken kívül pedig megtudtuk azt, hogy a 2008-as év a
kétéltűek éve.
A BOCS Alapítvány standján pedig
ökológiai-lábnyom számítás és beszélgetés vár globális nevelés témában az
odalátogatókra. Az alapítvány tesztje
segítségével megtudhatjuk, hogy men�nyi energiát használunk el a Földről. Egy
átlagos ember 2.3%-át használja el, de
természetesen ez ország-függő.
Évente nagyon sokan ellátogatnak
Kapolcsra, a Völgybe. Sokféle változatos, szórakoztató program várja a látogatókat, emellett a környezetünkre is
oda tudunk figyelni egy kicsit. Az időt
ne sajnáljuk erre, mert hasznos, legalább egyszer.
„Legyél Aktív Zöld Udvar Látogató!”
					
		
Ugrai Diána

A tévhittel ellentétben a cirkuszi sátrakban nem csak bohócok és effélék
lépnek fel. Legalábbis itt a Völgyben
biztosan nem. A petendi porondon
az Amadinda zenekar játszott.
Sok más fellépőhöz hasonlóan idén ők
is csak zsíros kenyeret kaptak az előadásért, ám ez csöppet sem hozta őket
zavarba. Ugyanolyan átéléssel ütötték
a dobokat és a xilofonokat, mint
bármikor máskor.
A közönséget már
tavalyi kon-

a zenekar egyik tagja szórakoztatta a
közönséget.
A zenekar különleges élményeiről és
hangszereiről is beszélt. A koncerten
egy már régen kitalált műsor számait
adták elő összesen nyolcvan percben.
A program befejeztével nem halkult el
a sátor, sőt ki sem üresedett.
Ugyanis a dobolás lelkes rajongói
saját hangszereiken kezdtek játszani,

certjükkel
is
elkápráztatták, így nem
volt
meglepő,
hogy a cirkuszi
sátorban mozdulni
sem lehetett az emberseregtől. A zenekar 1984-ben alakult, éppen huszonöt
évvel ezelőtt.
Így ez a hangverseny szülinapi előadás volt. A koncert alatt előkerültek a
hatalmas távol-keleti és afrikai dobok
és egyéb különleges ütős hangszerek.
A számok közti színpadrendezés alatt

mellyel csodálatos
hangulatot teremtettek.
A közönség körbeállta őket,
tapsoltak, néha énekeltek. Ezt hallva, az
Amadinda tagjai visszaszállingóztak a
sátorba és csatlakoztak a zenéléshez.
A hangulat hamarosan tetőfokára
hágott, az emberek énekeltek, táncoltak és lassan a túlzott sörfogyasztás is
érződött. A buli még sokáig tartott, az
emberek csak később, éjfél után indultak haza, sátraikhoz.
A rajongók örömére az Amadinda jövőre újra eljön.

Bakos Csenge “Manjari”
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