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Kapolcson, a Malomszigeten az idelá-
togatók úgy érezhették magukat, mint 
egy futballmeccsen, pedig nem volt se 
labda, se bíró, sőt futballisták sem. Ott 
volt viszont Huzella Péter, aki Darvasi 
László 2006-ban megjelent könyvéből 
szemezgetett.

A könyv lételeme a foci és annak hatásai 
az emberre. Darvasi úgy gondolja, hogy 
egy ember személyisége megismerhető 
az által, hogyan viszonyul ehhez a sport-
ághoz. Ezt a gondolatkört jelenítette meg 
Huzella a színpadon, aki Gaál Ildikót kérte 
fel arra, hogy segítsen egy előadást kreál-
ni a könyv mondanivalójából. Nem vélet-
len, hogy Gaál Ildikót kérte fel rendezőnek 
Huzella. Elmondása szerint fontos volt az, 
hogy ne csak férfiszemmel ábrázolja a 
focit, hanem egy nő szemszögéből is. Így 
jött létre ez az előadás, A titokzatos válo-
gatott címmel.

Nemcsak a 
futball-rajongók 
érezték jól magu-
kat ezen a pro-
dukción, hanem 
azok is, akik egyál-
talán nem kedve-
lik a sportnak ezt 
az ágát. Huzella 
Péter humora, 
játékossága egy 
kis komolysággal 
fűszerezve lenyű-
gözte a nagyérde-
műt. A művész úr 

eredetileg gyerekeknek szokott előadá-
sokat tartani, és általában játékos módon 
bevonja őket a 
produkcióba. 
Ez nem volt 
másképp most 
sem, habár 
egyetlen gye-
rek sem volt 
jelen, de a kö-
zönség készsé-
gesen beszállt 
a „focicsapat 
tagjai közé”. 
Huzella úgy 
alakította ki a 
csapatot, hogy 
minden posz-
ton egy foga-
lom,  vagy egy 
ember legyen. Így került a kapuba például 
a nő, a középpályára pedig a szeretet.  Az 
összeverbuvált csapat Huzella vezetésé-
vel, mint egy kar, énekelni kezdtek és a 
jól ismert „csapatfotó” sem maradhatott 
el, amit az interneten megtekinthetnek az 
érdeklődők. Nemcsak énekelni „fogta be” 
a nézőket a délután házigazdája, de kü-
lönböző prózarészletek felolvasására is.

Aki látta az előadást, az tudja, hogy ér-
demes volt elmenni, mert kicsit jobban 
megismerkedhettünk a sportág rejtelme-
ivel, az emberek érzéseivel, tulajdonsága-
ival.

A titokzatos világválogatott

Adamicska Edina
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A kapolcsi Malomszigeten lépett fel a 
Fenyvesi Márton Trió. Az együttesnek 
három tagja van, ahogy az már nevük-
ből kiderült. A fiúk nem régóta zenélnek 
együtt, körülbelül egy éve alapították 
zenekarukat. Azóta rendkívül sok felké-
rés érkezik hozzájuk, klubokban és szó-
rakozóhelyeken zenélnek. A számokat 
az együttes vezetője és névadója, Feny-
vesi Márton írja. Ezek a szerzemények a 
jazz műfajában készülnek. A fiúk állítják, 
zenéjük egyedi, nem sorolható sehova, 
habár tudják, minden zenész ugyanezt 
mondja. Az együttes akusztikus zenét 
játszik, énekesre nincs szükségük. Ösz-
szesen három hangszert használnak, a 
gitárt, a nagybőgőt, valamint a dobokat. 
A malomszigeti koncert egy kis techni-
kai hiba miatt késett egy kicsit, ami a 
közönséget kissé elkedvetlenítette. A 
koncert kezdete után azonban a néző-
tér megtelt emberekkel. A srácok elő-
adása közben egyetlen perc szünet se 
volt, a számokat folyamatosan játszot-
ták, megállás nélkül. A hallgatóságnak 
eleinte furcsának tűnt ez a megoldás, 
de a koncert végére mindenki megsze-
rette. Az előadók keveset beszéltek, an-
nál többet zenéltek. Az emberek pedig 
csöndben üldögéltek a sötétben, a pa-
dokon, a lábukkal dobolva az ütemet. 
A pirosan izzó színpadi fények és a dal-
lamos jazz-zene csodálatos hangulatot 
teremtett. A trió pedig csak játszott és 
játszott. Utólag tőlük megtudtam, ha 
nem kellene időre elhagyni a színpadot, 

hajnalig is 
bírnák szusszal. Sok más kapolcsi fellé-
pőhöz hasonlóan az idei fizetségüket 
zsíros kenyérben mérték. Ezt azonban 
csöppet sem bánták, hiszen a kapolcsi 
hangulathoz semmi más nem fogha-
tó. A koncert befejeztével az emberek 
lelkesen tapsoltak, s miután elbúcsúz-
tatták a triót, még ott maradtak a sötét-
ben, pihenni, relaxálni.

A Fenyvesi Márton Trió

Bakos Csenge “Manjari”
3

K
a

po
lc

s



44

K
a

po
lc

s Hangraforgó-koncert 
 
Idén az egyik legtöbb programmal elő-
állt helyszín a Csigaház, ahol akár már 
délelőtt 10-11 órától, egészen éjfélig 
folyik a kulturált szórakozás. A prog-
ramsorozat neve Ködlámpa Irodalmi 
Kávéház, ahol tényleg az igényes iroda-
lom kerül a középpontba; lehet az akár 
kortárs, akár antik kultúrabeli.

A Hangraforgó zenekart is nyugod-
tan sorolhatjuk a színvonalas irodalmi 
világba, hiszen versfeldolgozásaik el-
készítésével rengeteg időt töltenek el, 
hogy a saját, a költő és a közönség elvá-
rásainak is megfeleljenek. 

Repertoárjukban legnagyobb költő-
ink legjavát sorakoztatták fel. Hallhat-
tunk például Ady Endrétől, József Atti-
lától, Nagy Lászlótól és számos kortárs 
művésztől különböző témájú, formájú, 
hangulatú alkotásokat. Ha lehet, hogy 
nem is így van, de a hallgató sokszor 
úgy érezhette, hogy a költő mikor leírta 
ezeket a bűvös sorokat, valami hasonló 
hangulatban volt, mint ott a Csigaház-
ban a zenekar két tagja. 

Az előadás nyolckor kezdődött,  ami-
kor még csak páran lézengtek a néző-
téren (valószínűleg ők a Hangraforgó 
állandó koncertezői), de aztán szép 
lassan megtelt szerelmes párokkal, 
álmodozókkal és arra járókkal, akik 
leragadtak, nem bírtak továbbmenni. 
Sokan közülük becsukták a szemüket 
és úgy próbálták minél jobban élvezni 
a zene nagyszerűségét. Korosztálytól 

függetlenül mindenkit megfogtak a 
hanghullámok. Egy fiatal hippi kiné-
zetű társaság például a fűben fekve az 
eget bámulva „tombolta” végig az egy-
órás darabot.

F. Sipos Bea és Faggyas László már 
több mint öt éve játszik együtt, de már 
előtte is dolgoztak közösen. Ennek is 
köszönhetik, hogy számaikban megta-
lálták a kettőjük közötti harmóniát. 

Haladva a korral, létrehoztak egy in-
ternetes fórumot, ahova ma élő költők 
írásait várják, amik megzenésítését az-
tán kortárs zenészekre bízzák.

 Deák Kristóf



Devadasi örökség a Faluházban
A mi európai közösségünk számára In-
dia tájai, művészete és kultúrája mind-
mind az egzotikum fogalomkörébe 
tartoznak, így kevesen tudják, hogy 
nálunk, Magyarországon is élnek kivá-
ló művészek, akik arra hivatottak, hogy 
bepillantást nyújtsanak nekünk a távoli 
ország táncművészetébe.

India királyi udvarainak kultúráját 
egészen a 20. századig a táncművészet 
egy különleges formája övezte. Maga 
a tánckultúra az első században ala-
kult egy professzionális zenészekből és 
táncosokból álló csoport belső körei-
ben, akiket a mai napig devadasikként 
ismer a világ. A művészek e csoportja 
azonban, a 20. század közepén, a füg-
getlenné vált Indiában elvesztette lét-
jogosultságát. Betiltották az istenek 
és nők közötti rituális házasságot, és a 
devadasi táncosokat kitiltották mind a 
templomokból, mind pedig az udva-
rokból.

Ez az intézkedés sok, addig sikeres 
és elismert táncost és zenészt taszított 
a nyomorba, azonban ez az új rendszer 
sem felejtkezett el teljesen a sárba ti-
port művészekről. „Bharata Natyam”-
nak keresztelte a művészet ezen ágát 
és világi színpadokra száműzte. Hogy 
jól tette-e, kérdéses, hiszen egyetlen 
kultúrkör számára sem kedvező, ha ele-
mei egyre inkább populárissá válnak. 
Úgy tűnik azonban, hogy a másképpen 
„Dasi Attam”, „Chinna Melam” és ,,Sadir” 
neveken ismert művészeti ág nem lé-
pett arra a világhódító útra, mint a jóval 

könnyebben emészthető indiai zene. 
Mind a mai napig mint klasszikus, ősi 
szakrális táncműfaj áll a kisszámú kö-
zönség érdeklődésében.

Nálunk, Magyarországon azonban 
ketten is népszerűsítik a devadasik 
örökségét: Saskia Kersenboom és 
Bittner Meenakshi Dóra önálló és közös 
előadásaikon bűvölik el a közönséget. 
Nem volt ez másképpen a kapolcsi fa-
luházban sem, ahol mintegy 70 per-
cig, tömény füstölőillatban és kellően 
átszellemült hangulatban ülte végig a 
nézőközönség az előadást.

A völgylátogatóknak azonban le 
kellett mondaniuk arról, hogy együtt 
lássák a színpadon a két érdemes tánc-
művészt, akik régóta az indiai hagyo-
mányok tudósai. Saskia Kersenboom 
egyedül lépett színpadra, hogy magá-
val ragadjon minket saját világába.

És hogy milyen is ez a ,,saját világ”? A 
művésznő elmondása szerint szabad, 
kifejező, menekülés a mindennapok 
szorításából egy gondtalan univerzum-
ba. Úgy érzem, s talán nem én egyedül, 
hogy Saskia Kersenboom jó útra lépett, 
mikor 1975-ben először Indiába utazott, 
hogy a száraz egyetemi tanulmánya-
it összevegyítse a művészet mélyebb 
megértésével. Előadása közben ugyan-
is úgy tűnik, ez a fajta átlényegülés nem 
csak számára nyújtott menekvést…

Kovács Janka
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A mozikban terjedt el az evés-ivás a 
filmek közben. Ott a pattogatott ku-
korica és az üdítő a legnépszerűbb. A 
kapolcsi Örökségvölgyben megfele-
lője a Film és Tea program.

Igaz, itt nem ugyanaz a „menü”. A 
programra – a nagy meleg elől is - beté-
rők friss teát kapnak, amit a film alatt el-
fogyaszthatnak. A mai filmnek  A Duna 
királynője volt a címe. A Budai Várban 
található építészetről és budai Duna-
part épületeiről szólt. A főváros budai 
oldala dombokkal tarkított, ezért épült 
oda a vár, amely 1987 óta a Világörökség 
része. A várnegyedben lévő épületek 
közül sok önmagában is nevezetes. Pél-
dául a Mátyás-templom, Halászbástya, 
Magyar Nemzeti Galéria, Hadtörténeti 
Múzeum, Citadella és a Sándor-palota. 
1243-ban kezdték el építeni a Budai Vá-
rat. Közel 800 éves történelmében sok 
csatát túlélt, volt török kézen is, de a 
második világháborúban érte a legna-
gyobb pusztítás. A háború után elkezd-

ték újjáépíteni, de eredeti formáját meg-
tartották. A film eseményről eseményre 
haladva mutatja be a vár történelmét. A 
nézők ezt az előadást is nagy létszám-
ban látogatták, mint ahogy az összes 
többit is. Volt olyan filmvetítés, amelyik-
re már nem fértek be, annyian kíváncsi-
ak voltak. Idősebbektől a fiatalokon át 
a legfiatalabbakig minden korosztály 
megtalálható volt a nézők között. Olyan 
vetítések is szerepelnek a programban, 
amihez beszélgetés is párosul. Ez a film 
pont az egyik kivétel volt.

Az egyik falon megtalálható néhány 
ingyenes, a témához tartozó prospek-
tus. Egyenesen szemben a televízióval 
megtalálható egy kis fatábla, ahova a 
napi kérdés van felírva. Az előtte lévő 
asztalon elhelyezkedő sárga kártyákra 
kell írni a válaszodat, majd azt bedobni 
a tábla alatti dobozba. Állandó kiállítás 
is van. Minimum egyszer érdemes egy 
ilyen filmvetítésre elmenni, mert meg-
éri. Első hallásra lehet, hogy csak a tea 
miatt, de akkor is menjél el és szerintem 
állandó látogatóvá fogsz válni.

Lovász Krisztián

Filmvetítés az 
Örökségvölgyben
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Lovász Irén énekesnő. Hangjával, és 
ősi magyar népdalaival emberek szá-
zait érinti meg.

Kapolcson, a Tiszta Udvar Rendes Ház-
ban este nyolckor gyűlni kezdtek az 
emberek. Hangulatos kis udvar, kert 
almafával, mécsesek, gyertyák, porce-
lánbabák, díszek mindenfelé. Az éne-
kesnőre még várni kellett, addig a kö-
zönség énekelt, dalocskákkal ütötték 
el az időt. Fél kilenc körül megjelent 
Lovász Irén, hogy közölje: a produkció 
valószínűleg elmarad, mert az előadást 
esetleg zavarná egy másik, vele egy idő-

ben zajló koncert. A közönség azonban 
nem hagyta magát, ragaszkodtak az 
énekesnőhöz, és mivel a másik zenekar 
felajánlotta a nagyszínpadot a magyar 
népdaloknak, végül mindenki elindult 
a malomszigeti színpadhoz. Pár perces 
séta az énekesnő vezetésével, és meg-
érkeztünk a helyszínre. A padok meg-
teltek, és lassan elkezdődött a koncert. 
Ősi moldvai, gyimesi, magyar dallamok 
csendültek fel, a közönség pedig lelke-
sen hallgatta a dalokat, és tetszésüket 
kifejezve tapsoltak. Alig akarták elen-
gedni a művésznőt, de végül muszáj 
volt: hisz az előző koncert így is csúszott 
több mint egy órát. 

Lovász Irénnek tizenegy lemeze je-
lent meg eddig. Szerinte a magyar 
népdal több mint egyszerű ének és 
zene. Gyógyító hatással van a lélekre, 
és ezzel a testre. Kifejezhetjük vele leg-
belsőbb érzelmeinket, fájdalmunkat, 
és örömünket egyaránt. Elmesélte egy 
öregasszony történetét, aki analfabéta, 
de szívhez szóló dalaival megénekelte 
az egész életútját. A dalok érzések, az 
érzések pedig dalok. 

Bár a koncert nem a tervezett családi-
as, könnyed, mesélős hangulatban telt, 
senki sem csalódott. A következő fellé-
pés Esztergomban lesz, augusztus har-
madikán, fél öttől. Aki szereti a magyar 
népdalokat, és egy kis kikapcsolódásra 
vágyik, annak mindenféleképpen ott a 
helye.    

Keller Zsuzsa

Lovász Irén a Művészetek Völgyében
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Párniczky András szinte egész 
életében a zenével foglalkozott. 
2001-ben alapított saját együtte-
se, a Nigun, Európa egyik megha-
tározó jelentőségű klezjazzt ját-
szó zenekara. Mégis csütörtökön 
egy szál gitárral lépett színpadra 
a kapolcsi Bűvészeti Napok kere-
tében, a Gástya Színpadon.

Ez a szólókoncert igazi lehetőség 
volt egy műfaji vagy korlátok nélkü-
li, személyes megnyilatkozásra. Igaz, 
ha valaki egy szál egyedül, egyetlen 
hangszerrel áll (ül) ki a színpadra, 
akkor minden kis hiba hatalmasnak 
hangzik, főleg egy ilyen nagyságú 
térben. Viszont ez az úgymond ma-
gány az énekes szerint megteremti 
azt a belsőséges viszonyt, ami csak 
a kisebb bárokban lehetséges.

Párniczky András sokszor vett 
részt kortárs improvizációkban, pél-
dául John Zorn Cobrája-ban.

A műsor neve egy kicsit becsapós 
lehet a nézők számára, hisz a prog-
ramfüzetben „improvizációk gitárra” 
volt a megjelölése. Bár a műsorban 
főképp tényleg improvizációk vol-
tak, a művész saját, előre megírt 
számokat és jazz-standardeket is 
játszott. Ennek ellenére mégsem 
egy mixet hallhattak a nézők, hisz a 
szerző remekül ötvözte ezt a három 
dolgot és így az egész egy kis jazzes 
színezetet kapott. Ez a stílus amúgy 
hasonlít a Nigun együttes által ját-
szott számokhoz, hisz ők zsidó nép-
zenei elemekkel kevernek jazzt, és 
sok-sok improvizációt adnak hozzá.

A mostani koncert elég jól sike-
rült. A zenész meg tudta teremteni 
azt az intim szituációt, amit csak a 
bárokban zenélve, közel a közönség-
hez lehet véghezvinni. Bár ez kicsit 
furcsa, hisz az első sorokban szinte 
senki nem ült, mindenki hátulra, a 
„fényen túlra” tömörült és onnan 
hallgatta ezt az egyéni fellépést.

Szerintem furcsa és kissé félelme-
tes egyedül fellépni, főleg egy ek-
kora színpadon. Én nem is tudom, 
mit tudnék csinálni egymagamban 
egyetlen hangszerrel úgy, hogy egy 
csomó ember bámul. Ez sokkal elvi-
selhetőbb lehet egy zenekarral, ha a 
nézők szeme nem csak rám szege-
ződik.

Nyíri Beáta

Imprók gitárra
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Kapolcson a Kávé Ház udvarán 
Szurdi Éva kerámiamunkáit csodál-
hatjuk meg. 1999 óta minden évben 
köszönthetjük a völgyben, hiszen ő 
a Kapolcsi Fazekasműhely és Galéria 

megálmodója és alapítója. Mun-
káiban fellelhető a régi fazekasok 
technikája, a modern iparművészeti 
stílusokkal keveredve.  Híres kiállítá-
sai nemcsak itthon, hanem külföld-
ön is elterjedtek. Járt már munkái-
val Ausztriában, Németországban, 
Csehországban és Franciaországban 
is. Idén egy kiállítást, illetve boltot 
működtet a Fazekasudvarban, de 
az eladás mellett nagy gondot for-
dít a gyerekek szórakoztatására, a 
felnövekvő generáció tanítására. Az 
udvar közepén korong áll és min-
dennap lehetőséget biztosít, hogy 
az ember betérjen, majd tetőtől-tal-
pig agyagosan távozzon. Amikor én 
Szurdi Éva műhelyében jártam, épp 
nem találtam ott a keramikusnőt, 
kis sérülés érte, ezért otthon kellett 
maradnia. Egy kollegája a felelős az 
agyagozás lebonyolításáért.

A szórakozásukért nem kell fizet-
niük, mindössze egy kis persely van 
az udvarban, és aki szeretne, ada-
kozhat, ugyanis semmilyen szpon-
zoruk sincs. A kiállító házban pedig 
poharakat, edényeket és mindenna-
pi használatra való tárgyakat vásá-
rolhatunk. Gyönyörű színekre má-
zolt edények között merenghetünk, 

élénk virágok és madarak között sé-
tálgathatunk. Meg kell említenem, 
hogy Márta István feleségeként 
Éva munkájával segíti is a völgyet, 
ugyanis ő készíti a napi sétálójegye-
ket: a kis színes agyagcsigákat, amik 
ott lógnak minden völgylakó nyaká-
ban. 

Ha valaki lemaradna a völgyben, 
vagy esetleg nem jutna el ide az 
agyagudvarba, ne keseredjen el, Éva 
munkái Budapesten, az I. kerületben 
is megtekinthetőek. 

Szurdi Éva mint Kapolcs törzskiállítója,  
illetve a fazekasműhely szervezője

Ördög Zsofi
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Kapolcson immáron tizenhat éve állan-
dó kiállítást tart Bubutímár Éva kerami-
kus.  Akik rendszeres völgylátogatók, 
azok már ismerik a Manóműhely ud-
varát, nem messze a Malomszigettől. 
Itt gyönyörű, meseszerű kerámiákat 
tekinthetnek meg az érdeklődők. Nem 
mindennapi élményt élhetnek át azok, 
akik ellátogatnak oda.  A művésznő 
természetesen nem egyedül dolgozik, 
segítségei is akadnak Horváth Endre és 
Szabó Eszter személyében. 

Mindenki szereti a meséket, kicsik és 
nagyok egyaránt. A Manóműhely pont 
azoknak az embereknek szól, akik nem 

akarnak, vagy egyszerűen csak nem 
tudnak felnőni.  Mikor először belépünk, 
rögtön színes manók kicsiny völgyébe 
érkezünk. A kövek és bokrok mögül 
ki-kikandikálnak a kedves  kismanók, 
akik közül akadnak gyönyörű királynők, 
szegény parasztok, és mosolygó udvari 
bolondok is. Manóországból természe-
tesen nem hiányozhatnak az állatkák 
sem.  Itt még a számunkra undorító bo-
garak is aranyosak, akik felszabadultan 
repkednek a fák ágai között. A fűben 
színes, lila, kék gyilkos galócák „pihen-
nek” rózsaszín pöttyökkel, persze ma-
nóvilágban nem gyilkolnak. A kert vé-
gében egy kis patak folyik át, ahol a vízi 
manóvilágot mutatja be a művésznő. 
A tiszta  vízben  jókedvűen ficánkolnak 
az aranyhalak. A víz tetején lágyan úsz-
nak  a vízililiomok. És hirtelen vége van 
a manóvilágnak. A kert végében kiala-
kított kis pihenőrész már nem a manók 
birodalma. Ott a megfáradt völgylakók 
találnak pár percre nyugalmat. 

Ha tehetné az ember, akkor egész 
nap ott ülne a kényelmes párnákon, 
és gyönyörködne a mesevilágban, ami 
körbeveszi őt. Aki otthon is szeretne át-
élni hasonló élményt, az pedig meg is 
vásárolhatja a kiállított tárgyakat. 

„Ha sűrűre zárod pilláidat, talál-
kozhatsz te is velük, hiszen ott élnek 
mindannyiunkban Ők, a manók…”

 

Manóműhely nemcsak          
manóknak

Pánczél Klaudia
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A NÕ
„Innen jön minden. Õ is. A nõ
brutális csöndje: láp. Lépre csal.
Elnyelõdik még a Tigris is.
Mint a visszhang. Mocsaras,
sásos, növényszag.
Némasággal készíti elõ a
pávatollait tárogató
beszédet. Félbe vágott
almának mutatja magát.
Címerével rejtve a
Föld s az Ég elõttit.”
  Payer Imre

A Ködlámpa Irodalmi Udvar immár 
sokadik éve képviselteti magát a 
Völgyben. Jeles képviselője többek 
között Payer Imre is, akivel szerdán 
egy érdekes beszélgetés zajlott le 
munkásságáról, művészetéről.

Az igen szerény és közvetlen művész 
1984 óta foglalkozik költészettel, s 
mára már országszerte ismert költő a 
művészeti körökben. Első versét úgy 

írta, hogy a vízcsap mellett 
ült és nézte a csempét. Egy 
nyári emlékből merített 

ihletet – címe: Építkezés. 
Ezek után bement az ak-
kori Ifjúsági Magazinba, 

ahol nemsokára megjelen-
tették az alkotást. 

Már több köteten van túl 
– jelenleg az 5. kiadására ké-
szül, címe: Pattanni,hullni. 

Első kötete, a Létbesurra-

nó, 1991-ben jelent meg. Életpályája 
során először felépített egy stabil, 
sokak által ismert költői pályát, majd 
egyetemre ment és doktori címet 
szerzett, végül pedig újabb és újabb 
köteteket ad ki – az irodalom iránt ra-
jongó közönség nagy örömére.

Mint minden művész, ő is az életből 
meríti az ihletet. Vallomása szerint a 
mai kor impulzusát kell felvenni, hogy 
sikeresen tudjon alkotni. Nem elég, ha 
valakinek jó ötletei vannak, a nyelvet 
is ismernie kell, hogy azt később fel 
tudja használni a maga javára. 

A kérdések között a Hangraforgó 
együttes szórakoztatta a közönséget. 
A zenekar rengeteg verset zenésít 
meg, többek között Payer Imre műve-
it is – a művész nagy örömére. Ugyan 
személyes ismeretség nincsen közöt-
tük, mégis bensőséges hangulatot te-
remtett a zenei aláfestés.  

„A költőknél, amikor egy vers hat, az ön-
tudatlan” – Payer Imre.

Payer a Csigaházban

Rapali Vivien
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A kapolcsi felső iskolánál a zöld udvar-
ban szeretettel várják minden délután 
négykor a teremtés folyamata iránt 
érdeklődőket. A völgy ideje alatt hat 
napot arra szánnak, hogy bemutassák, 
miként alkotta Isten a világot.

A program célja tulajdonképpen 
figyelemfelkeltés a körülöttünk lévő 
értékekre, amiket Isten bízott az embe-
rekre, hogy gondozzák, védjék és őriz-
zék ezeket a dolgokat. Ez a téma azért 
is fontos most, a 21. század elején, mert 
az egyház szerint nagymértékben pusz-
títják az emberek ezeket az értékeket, 
amik elviekben ránk lettek bízva. 

Ez a hat nap abból áll, hogy minden 
nap a teremtés egy-egy napját elemzik 
ki, megpróbálják körüljárni a felelőssé-
get, amivel a bolygónknak tartozunk.

A harmadik naphoz érkezvén a vizek 
és szárazföldek épségének megőrzésé-
ről szólt a beszélgetés. Ennek az üzene-
te a vizek, tengerek élővilágának, illetve 
a Föld teremtésének a vizsgálata. 

Ez az első ilyen próbálkozás a völgy-
ben, hogy a teremtésről beszélgesse-
nek a civil emberek egyházi dolgozók-

kal, a harmadik nap esetében például 
egy lelkésznővel. 

A taliándörögdi lelkésznő, aki most 
beszélt az előadáson, úgy véli, véletle-
nek nincsenek az életben, a világ nem 
a semmiből pattant elő. Ami fölött az 
ember érzéketlenül megy el, azt próbál-
ja a lelkésznő egy kicsit az ige alapján 
megvilágítani. Az előadásában elmond-
ta, Földünk tele van csodákkal, csak az 
emberek éppen azt nem veszik észre, 
ami a szemüket szúrja ki.

A lelkésznő beszéde után egy beszél-
getést tartottak, ahol az érdeklődők 
elmondhatták véleményüket ezen a 
felekezetektől független programon. 
Hallhattunk például nézetet a menny-
országról: egy férfi elmondta, szerinte 
a mostani világ ugyanolyan, mint a 
mennyország, és amilyennek mi épít-
jük, olyan lesz majd halálunk után is.

A szervezők örömmel látják a kom-
munikatív érdeklődőket a Völgy hátra-
levő részében egy kötetlen beszélge-
tésre.

A harmadik napon

PintÈr Edina



Varga János gitárművész Vigántpe-
tendre látogatott el a Völgy keretein 
belül, hogy fiával és billentyűs társával 
meghódítsák az éjszakában a Gálaszín-
padot egy cirkuszsátorban. Fantasztikus 
családias hangulat terjengett a levegő-
ben a hatalmas tér miatt. Hét-nyolc éve 
János már járt a Művészeti Napokon fel-
lépőként a Hobo Blues Banddel, most 
szólóban is megízlelhette a Mediterrán 
Combó együttesével, hogy milyen a 
völgyi siker íze.

Ezelőtt nem sokkal Dunaújvárosban 
léptek fel tizenötezer ember előtt. Ak-
kor igazolódott be Varga elképzelése 
a legjobban, miszerint ének nélkül is 
tökéletesen működik a muzsika, amit 
játszanak. A szintetizátorra, klasszikus 
és egy elektromos gitárra épített zenét 
dobalapra játszották. János nagyon 
szereti az instrumentális zenét, és azért 
sem rak szöveget a meglévő számokra, 
mert nem mindegy, hogy egy szöveg 
miről szól, teljesen felborítaná azt az 
alapkoncepciót, amit a játékuk ebben a 
pillanatban jelent.
A virtuóz ujjtechnika, amivel pengeti 
hangszerét, elképesztő, mi több, lehen-

gerlő. Ha valaki egy kicsit is fáradt, nem 
érdemes próbálkozni azzal, hogy köves-
se a mozdulatokat. A harminckettede-
ket, a triolákat. Ilyenkor csak hátra kell 
dőlni, élvezni a hanghullámokat, ahogy 
a fejünkben ide-oda cikázva okoznak 
boldogságot.
A közönség nagyon hálás volt a produk-
cióért. Nem volt az a hatalmas tombo-
lás, de volt, aki táncra perdült. Viszont 
minden egyes zeneszám után hatalmas 
taps jelezte, hogy játékuk közben nem 
hiába ül a sátoron figyelmes csend.
A szakma a napokban sokak szerint 
már-már versennyé fajult, teljesítmény-

függő lett. János szerint, ha ez így len-
ne, az egyáltalán nem lenne baj, mert a 
virtuozitás azt jelenti, hogy valaki sokat 
foglalkozik a hangszerével, és inkább 
képzett zenészek szaladgáljanak az 
országban, mint sztárrá emelt, a hang-
jegyekhez nem értő, felkapott ingyen-
élők.

Takács Bence
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Szigligeti Ede: Liliomfi (részlet)
Ezt Gáspár barátom küldi Pestről. (Fel-
bontja, belőle egy másik levélkét vesz 
ki, s ezt olvassa) "Pajtás, Gyula! Bátyád 
levelét küldöm. Itt senki sem tudja még, 
hol kószálsz. Hitelezőid éppen kurren-
táltatni akartak, midőn bátyád levele 
érkezett, melyből láthatod, hogy ettől 
nincs mit félned, s egész bátorságban 
áldozhatsz Tháliának." Hohó, itt pénzről 
van szó; lássuk a bácsi levelét. "Öcsém! 
Fájdalmasan értesültem leveledből, hogy 
szabad szárnyra kelvén, tüstént adósság-
ba verted magadat. A leckét majd itthon 
meghallod. Kövesdi nagykereskedőnek 
írtam, adósságaidat kifizeti. Tüstént ülj 
szekérre, és siess haza. Itthon már kijelöl-
tem számodra jövendőbeli élettársadat, 
kit okvetlenül el kell 
venned; különben tudd 
meg, az örökséget vesz-
ted el, mert nehogy a 
Szilvai család kihaljon, 
magam házasodom." 
"Hohó! Nem úgy, bácsi! 
Elég volt tíz évig csü-
csülnöm otthon, bezár-
va! Lemondjak ezen fel-
séges életről, hol király, 
herceg vagyok?”

Ötven évvel ezelőtt 
Bugyin megszűnt a színjátszás. Azon-
ban az elmúlt években Pongrácz (Nyer-
ges) Gyöngyi, kinek szülei vezették a 
rég megszűnt csoportot, most ismét 
drámapedagógusként, csupán a szín-
ház szeretetéből elkezdett szervezni 
egy színjátszó csoportot Bugyin. Meg-

születtek a Komédiások, a benne játszó 
amatőr színészek pusztán maguk és a 
közönség szórakoztatásának élnek. A 
rendező szerint nincsenek nagy elvárá-
sai, de aki az amatőr színjátszó csoport 
tagja, annak komolyan kell gondolnia. 
Hisz ugyanúgy vannak tréningjeik, be-
szédgyakorlataik, és nem utolsósorban 
próbáik, mint a profiknak. A csoport 
folyamatosan bővül, egyre többen 
csatlakoznak hozzájuk. A rendező el-
mondása szerint a darabjaikat több sze-
reposztásban kell rendezni. A Liliomfi 
című vígjátékot a csoport alakulásakor 
kezdte próbálni. Hatalmas falat lehet 
egy amatőr csoport számára Szigligeti 
Ede: Liliomfi című műve, viszont a Ko-
médiások mesterien oldották meg az 

eléjük tárulkozó fel-
adatot. A mulatságos, 
szórakoztató, könnye-
dén érthető darab tele 
van félreértésekkel, 
de a mű végére min-
den megoldódik, és 
mindenki megtalálja 
a párját. Általában ott-
hon, és a közeli váro- 
sokban szoktak föl-
lépni, most viszont 
eljutottak Kapolcsra is. 
Az itteni közönség kö-

rében is nagy sikert aratott a színdarab. 
Így a csapat, ha lehetőségük adódik, 
jövőre is szeretne föllépni a Völgyben, s 
már most tervezgetik, hogy egy ideillő 
vásári komédiával készülnének.

Somogyi Marcsu

Komédiázó 
Komédiások 
Kapolcson



Swing Petenden
A swing műfajú zene kedvelői élvez-
hettek előnyt 30-án a vigántpetendi 
cirkuszi sátorban, hiszen egy egye-
dülálló és utánozhatatlan zenekar 
előadásán vehettek részt. Ez az igazi 
kincsnek minősülő együttes a Group 
’N’ Swing nevet viseli.

Ez az együttes egy na-
gyon élvezhető muzsi-
kát varázsolt a sátorba, 
a színpadra. Mivel swing 
műfajú zenéről van szó 
- márpedig a swing egy 
ritmusosabb tánczene - 
a nézők már az első üte-
mektől érezték lábaikban 

a pezsgést. A vérpezsdítő latin megszó-
lalás teszi még izgalmasabbá az amúgy 
is profi szintű, színvonalas zenét. A je-

len lévő közönség közül 
is akadtak szép számmal, 
akik a jó hangulat, illetve 
a zenekar általi buzdítás, 
biztatás hatására olyany-
nyira átadták magukat az 
ütemnek, a dallamnak, 
hogy táncra perdültek. 
Természetesen abszolút 

nem számított, hogy fiatal vagy idős 
perdül-fordul a színpadon. Minden je-
lenlévő nagyon élvezte a koncertet. 
Igazi kis bensőséges hangulatba kerül-
hettek azok, akik részt vettek a progra-
mon. Nem volt ugyan telt ház, ennek 

ellenére senki sem kedvetlenedett el. 
Sőt, mindenki kedvére mászkálhatott, 
táncikálhatott a sátorban, hiszen hely 
akadt elegendő. Nem volt lökdösődés, 
tolakodás, csak egyszerűen a mindent 
betöltő zene, a mosollyal teli arcok, és 
a swingelők.

És ha a hangszerek elsöprő hangja 
nem lett volna még önmagában is elég, 
akkor a zenekar két énekese, Szajkó 
Edina és Hanuss Jenő „Csipesz” gondos-
kodott arról, hogy tényleg fergeteges 
koncerten vehessünk részt. A gyönyörű 
hangok teljesen betöltötték a magában 
is hatalmas cirkuszi sátor egész belső 
terét. Öröm volt látni, hogy főként az 
apróbbak, hogyan szedegették a kis lá-
baikat a zenére. A koncert végére min-
denki teljesen átszellemülve dobolt a 
lábával, énekelt vagy éppen nevetett a 
zenekar tagjainak zenélés közbeni arc-
játékain.

Aki sajnos nem tudott megjelenni a 
koncerten, vagy a cikk után felkeltené 
az érdeklődését az együttes, annak 
mindenképpen csak ajánlani tudom 
a zenekar zenéit. Igazán érdemes utá-
nanézni, meghallgatni és táncra per-
dülni rá.

                            Sipos Mária Zsanett
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Az idei völgy állandó programja-
ként köszöntheti a vándorcirkuszt 
Vigántpetenden. Mindennap kígyólá-
nyok, bohócok és artisták várnak ránk, 
hogy belépjünk elvarázsolt világukba. 
Izgalom, várakozás és egy kis félelem. 
Félelem, hogy nem esik-e vajon le az 
egyik artista a magasból, hogy sikerül-e 
a lengőtrapézon az átadás. Egyszóval a 
cirkuszban az ember nem unatkozhat. 
A show nem állt le soha, enyhe hullám-

völgy érezhető a műsor menetében, 
de ez felszámolható az átrendezés mi-
att, így nem számítható hibapontként. 
Érdekfeszítő műsort hoztak nekünk. 
Érezhető a munkába befektetett erőfe-
szítés, az összhang és a csapatmunka. 
Mindenki tudja, hol a helye, így egy 

porszem sem kerülhet a gépezetbe. 
Meglepő dolgot tapasztaltam a műsort 
elnézve: az előadók kora nagyon ala-
csony volt. A 13 évestől körülbelül a 20 
évesig mozoghatott a skála. Ez nem azt 
jelenti, hogy nem teljesítettek jól, sőt. 
Gyerekek a nyári szünetben és mégis 
a profizmus hajtja őket. Elképesztő és 
minden nap ugyanakkora lelkesedés-
sel, mosollyal és gyakorlottsággal hajt-
ják végre a nyaktörő mutatványokat.  

Meglepő módon a rekkenő hőség 
nem riasztja az embereket, pedig ez a 
cirkuszi sátor nem éppen a hűs időjá-
rásról ismeretes. Minden nap rengeteg 
érdeklődőt fogad a cirkusz délután 
négytől hatig, ez persze köszönhető a 
fent említett kedvező kritikának. Egyet-
len dolgot hiányoltam, mégpedig a be-
fejezést. Úgy gondoltam, kapunk egy 
nagy befejező finálét, egy igazán látvá-
nyos műsort a bemutatott műsorokból 
összekomponálva. Vártam egy igazán 
izgalmas és méltó befejezést. Nem 
akarok negatív kritikával zárni, így te-
hát csak leírom saját tapasztalataimat: 
érdemes volt időt szánnom arra, hogy 
ellátogassak a sátorba, jó érzésekkel tá-
vozhattam a petendi cirkuszból.

Tehát mindenkinek csak azt tudom 
tanácsolni, hogy menjen el és ámuljon 
el két órára, kapcsolódjon ki és kicsit 
legyen gyerek. Érdemes lesz, ezt meg-
ígérhetem!

Márkus Vera

Cirkusz a völgyben
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Taliándörögdön láthatták a nézők 
Kövesdy István rendezésében Kiss 
Csaba kortárs drámaíró művét, a Vi-
lágtalanok című tragikomédiát.

A taliándörögdi Művelődési Ház szín-
padán volt a bemutatója Kövesdy 
István új rendezésének, melyet a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház művészeivel vitt színre.

A nézők nagy érdeklődéssel vára-
koztak a Művelődési Ház bejárata előtt, 
bent pedig még javában folyt a beállás 
és az utolsó díszletek és kellékek bepa-
kolása. Az előadás nem sokkal 20 óra 
után kezdődött. A darab nagyobbrészt 
tragikus, semmint komikus. Több hely-

zetben inkább kínjában nevet a néző, 
nem pedig a szituáció komikuma miatt.

A szereplők egytől egyig sajnálatra 
méltó, magába forduló, átlagos embe-
rek, a mai világban sajnos átlagosnak 
mondható problémákkal. A hangulat 
a darab végéig nyomasztó a szereplők 
élethelyzete miatt. 

A rendező ezeket mondta a darabról: 
„Kiss Csaba komolyan szemügyre vesz 
darabjában olyan társadalmi szegmen-
tumokat, amikről korábban talán csak 
Spirónak sikerült a magyar drámairo-
dalomban érdemlegeset mondani. Ez 
a már-már sorstragédia igazi feladat elé 
állítja a színrevivőt, gondolatilag és for-
mai szempontból egyaránt.” 

A nézők olyan színészek játékát kísér-
hették figyelemmel, mint Barabás Ár-
pád, Szabó Eduárd, Antal D. Csaba, Bá-
lint Éva, Domokos Erika, Bartha Boróka 
és Boros Mária. A gyergyószentmiklósi 
társulat olyan rendezővel dolgozott már 
együtt, mint Anger Zsolt, akinek rende-
zésében itt, a Bűvészeti Napok keretein 
belül is láthatták a nézők Beaumarchais: 
Figaro házassága című darabját.

 A taliándörögdi színházi előadások 
előtt valóban meg kell emelni a kala-
pot, hiszen nagyon értékes élményeket 
nyerhettek a színházkedvelők az elő-
adások alkalmával. Véleményem sze-
rint Taliándörögd megérdemli a Völgy 
„Színházfalu” elnevezését.

Balogh Ágnes

Elgondolkodtató sors - avagy Kiss Csaba: Világtalanok
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