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Kapolcs

Idén, tíznapos kapolcsi völgyjáró
és dokumentáló munkám során
azt hiszem, alaposan megismertem a Völgy zenei kínálatát. Mivel
leginkább amatőr együttesek és
zenészek léptek fel műsorukkal, a
nézelődés nem mindig nyújtott számomra kellemes élményt. Egészen
az utolsó előtti napig úgy gondoltam, nem fogok olyan helyre eljutni,
amit a szívembe zárok majd, azonban a szombat estére meghirdetett
Mandel Quartet-koncert nem okozott csalódást. Annyira nem, hogy
szinte mágikus erővel hatott rám a
kapolcsi katolikus templom falai között felcsendülő, a középkor világába kalauzoló muzsika…
A zenekar, amely Mandel Róbert
vezetésével alakult 1981-ben, mára
szinte az egész világon hatalmas
sikereket ért el. A középkori zenei
hagyományok szeretete ugyanis,
azt hiszem, a legtöbb gondolkodó
fő műveltségéhez hozzátartozik, az
egyszerű embert pedig csupán elvarázsolja. Akárhogy is legyen, én úgy

vélem, a Mandel Quartet nem véletlenül aratott sikert a világ olyan
pontjain, ahol nem is gondolnánk,
mennyire közkedvelt lehet az effajta
zene. Így jutottak el többek között
Mexikóvárosba és Rio de Janeiróba, ám nehezen találunk olyan nagyobb országot, ahol ne fordultak
volna meg.
Köszönhető ez annak, hogy a már
említett módon, a középkori zene
megbabonázza a hallgatóságot,
azonban az sem elhanyagolható,
hogy milyen hangszerek közvetítik a
muzsikát. A Quartet zeneszerszámai
között ugyanis csupa hagyományos
eszköz szerepel, így csembaló, dobok, különféle furulyák és természetesen a nagybőgő. Legkülönlegesebb, ám elengedhetetlen kellékük
a tekerőlant, melyet Mandel Róbert
nem csak megszólaltat, de készít, illetve restaurál is.
Visszatérve azonban a koncerthez:
az általam a Völgy zenei csúcspontjának vélt zenekar előadása hatalmas
siker volt a kapolcsi templomban.

Mandel Quartet a kapolcsi templomban
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Azontúl ugyanis, hogy érdekes dallamok hangzottak fel elementáris,
a régi korokat idéző erővel, Mandel
Róbert a zeneszámok közötti mókás
közbevetéseivel, illetve történeteivel szórakoztatott minket. Felidézte
a régi korokat, mikor a Quartet még
komoly zenekarként, és nem csak
„örömzenélésként” működött.
Volt ugyanis olyan év, hogy több
mint 200 koncertet adtak itthon és a
világ más tájain egyaránt. Mostanára
azonban elapadtak a felkérések, és
maguk a zenészek is egyre válogatósabbá váltak. Véleményük szerint
ugyanis a tömegkultúra elterjedésével Magyarországon sincsen már
szükség az olyanfajta zenei világra,
melynek ők képviselői.

Ennek ellenére, szerintem, ez a
kapolcsi fellépés a lehető legjobban sikerült. Bensőséges viszony
teremtődött ugyanis a zenészek és
a hallgatóság között, sokak közülünk elbűvölve révedtek vissza a
régi korok hangulatába. Úgy érzem
azonban, hogy ez a koncert akkor is
nagy sikert aratott volna, ha a hangszerek hamisan szólnak, esetleg
nem a profizmus mozgatja a zenekar tagjait. Az a híd ugyanis, melyet
a kapolcsi katolikus templom hallgatóságával ezen zenei stíluson keresztül kiépítettek, sokkal többet ér
egy hatalmas hangversenyteremnél
és a tökéletes hangzásnál…
Kovács Janka
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Jelfürkész
A jelek befolyásolják az életünket mindig, minden pillanatban. Kihatással
vannak gondolatainkra, érzéseinkre.
Ezekről a jelekről szóló dalokat hallhattak a nézők Kapolcson, a Gástya Színpadon, a Jelfürkész nevű együttestől. Már
a név is árulkodó lehet, de ha erről nem
jönnénk rá, hogy miről van szó, akkor a
dalszövegekből egyből kitalálhatjuk a
jelek mögöttes tartalmát.
Kulbert György, a zenekar gitárosa és
énekese mesélt nekünk a jelek misztikusságáról, rejtett értelméről. A zenébe
belecsempészett elrejtett megjegyzések támpontot adnak a nézőknek ah-

hoz, hogy még inkább megismerjék ezt
a zenét, ami egy kicsit jazzes, egy kicsit
countrys, de mindenképpen élvezhető.
Arra a kérdésünkre, hogy honnan jött
a Jelfürkész név, egyszerű választ kaptunk. Kulbert György eredeti szakmája
fafaragó, és van egy olyan alkotása,
aminek a fent említett nevet adta cím
gyanánt, így úgy gondolták, hogy ez a
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név jól cseng majd az együttes stílusához.
A rossz idő miatt sajnos kevesen látogattak el a Gástya Színpadhoz, de a
zenekart ez egyáltalán nem lombozta

le, sőt még inkább fellelkesítette a nézőközönség hiánya, s szívből jövő játékukkal próbálták odacsalogatni a nagyérdeműt.
A négytagú együttes még csak egy
éve zenél együtt és a Művészetek Völgyében is először jártak fellépőként,
de civilként már évek óta visszajárnak
a Völgybe, hiszen a rendezvénysorozat
hangulata mindenkit magával ragad,
így ők sem hiányozhatnak.
Reméljük, hogy ez a szívét-lelkét beleadó zenekar még nagy sikereket fog
elérni a zenei szakmában és hallunk
még róla, mert megérdemlik, hogy elismerjék művészetüket és azt is megérdemlik, hogy ne csak pár fős közönség
előtt arassanak óriási sikert, hanem egy
egész stadionnyi ember előtt is.

Adamicska Edina

PrOlEtArZ
Mivel idén Monostorapátiban már nem
vendégeskedik a Petőfi Csarnok színpada, a szervezők kénytelenek voltak
új helyszínt választani a mindennapi
koncerteknek. Így esett a választás a
Kapolcs központi helyszíneitől kissé
távolabb eső Gástya színpadra, ahol ebben az évben a nagyobb fellépők mellett amatőr zenészek is bemutatkoztak.
A szombat este koncertező, magának
különleges nevet választó Manökken
Proletarz 2006 óta játszik együtt, ebben a felállásban pedig majdnem egy
éve adnak rendszeresen koncerteket.
Azonban a megelőző években, saját
bevallásuk szerint „ökörködés” szintjén,
hobbiból már összeállt néhány szám
erejéig a zenekar.

A már említett furcsa név eredetéről is szót kell ejtenünk, mert enélkül
bizony sokak számára érthetetlen az
énekesnők megjelenése. A Manökken
Proletarz nevében ugyanis egy ellentétpár húzódik meg: a manökenek szépségét és báját hivatottak ellensúlyozni azzal a képpel, ami a proletár szó hallatán

rögtön az emberek eszébe jut.
Kezdetben azonban kifejező „művészetüknek” nem volt zenei jellege, így
kénytelenek voltak lépni, és technikai
eszközök segítségéhez folyamodni a
cél érdekében. És hogy hogyan kerültek
be a Kapolcsi Bűvészeti Napok programjai közé? Nos, mivel idén nem meghívott előadók jöttek, így a Manökken
Proletarz is bemutatkozási lehetőséget
kapott.
Az alacsony nézőszám idei „völgytünete” azonban itt is jelentkezett: a koncerten körülbelül húsz-harminc ember
vett részt, s ez sajnos nem volt egyedülálló probléma a Gástya ezen programján. Mindenesetre azonban a zenekar
tagjai a színpadon belül élvezték a koncertet: jó volt a hangosítás, és magával
a koncerthangulattal sem volt semmi
gond, a kevés hallgató ellenére sem.
Egyetlen problémájuk az volt, hogy klubokhoz szoktak, ahol kisebb térben, de
állandóan ekkora számú közönség előtt
játszanak, így kissé furcsa volt, hogy a
Gástya színpad előtti nagy helyen hézagosan ültek a nézők és néha kivonták
magukat a zenekar előadásából.
Annak ellenére, hogy ugyan már egy
éve mint zenekar játszanak együtt, csak
másfél hónapja írnak és hangszerelnek
rendes számokat. A túl nagy színpad és
a közönség alkalmankénti passzivitása
csak teljesítőképességük legjavát hozta
ki belőlük, így ez a két, egymással ellentétpárt alkotó lány remek hangulatot
teremtett a kapolcsi éjszakában.

Kapolcs

MaNöKken

Deák Kristóf
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Gyermekműsor a Malomszigeten
Anyukák, apukák és kisgyerekek várakoztak a kapolcsi Malomszigeten, várva
Takáts Botond gyermekműsorát. A nap
elviselhetetlenül perzselt, árnyék kevés
volt, mégis tele voltak a padok. Egy óra
telt el várakozással, és a tizenegy órás
kezdés helyett tizenkettőkor csendült
fel az első gyerekdalocska. Takáts Bo-

tond felült a színpadon egy székre,
kezében a gitárjával, és belekezdett:
„Zöld, zöld, zöld az én színem, zöld, zöld,
zöld mindenem… Kinek zöld a ruhája? A
vadásznak.” A gyerkőcök élvezettel hallgatták a muzsikát, tapsoltak, táncoltak.
Takáts Botond készségfejlesztő dalocskákat ad elő, saját albuma is megjelent,
amit a helyszínen meg is lehetett venni.
A háromgyerekes családapa öt-hat éve
kezdett el a kicsiknek játszani, előtte felnőttek szórakoztatásával foglalkozott. A
válasz egyszerű, miért váltott: szereti a
gyerekeket. Mikor azonban nem őket
szórakoztatja dalaival, az idősebb gene-
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rációval foglalkozik. Fizika és matematika szakos tanár a Szerb Antal Gimnáziumban.
Dalaiban törekszik az egyszerű, kön�nyen megjegyezhető szövegvilágra,
pattogós dallamokra, miközben a gyerekek szórakozva tanulják meg a színeket, a mesterségek neveit, állatokat, és
még sorolhatnánk. Közönsége kedvenc
dala ludakról szól. Az állatok hadsereget verbuválnak, mondván, sok lúd disznót győz. Nekimennek egy traktornak,
és végül mind a levesesfazékban végzi.
Nagyon szerették azt a nótát is, amiben
eléneklik, hogy kell mákos rétest sütni. A gyerekek lelkesen elmutogatták
a sütemény készítésének mozdulatait.
Mondókák, és dalocskák. Szinte nem
tudnék olyat mondani, ami ne tetszett
volna nekik. És mivel a koncert csak
félórás volt a késés miatt, a gyerekek
arcáról azt lehetett leolvasni, hogy nem
bánták volna, ha kicsit tovább tart a
szórakozás.
Keller Zsuzsa

A Mozizenekart már láthattuk,
hallhattuk itt a völgyben. Igaz,
akkor LGT Emlékzenekar néven
zenéltek a vigántpetendi cirkuszsátorban. Ma a Gástya színpadon
léptek fel.

A két zenekar abban különbözik
egymástól, hogy a Mozizenekarban
csak saját számokat játszanak. De a
stílus és a lendület ugyanaz maradt.
Ezen a tikkasztóan meleg szombati délutánon is sokan foglalták
el helyüket a színpaddal szemben.
A kétéves formáció azért nem zenekar, mert az LGT Emlékzenekar
több mint tíz éve fennáll. Dalaikra
jellemzőek a kicsit poénos, kicsit
komoly szövegek. Zeneileg is többrétűek. Játszottak lassú számokat és
pörgősebbeket is, de többségben
az utóbbiak voltak. Idén jelent meg
első nagylemezük, ennek dalait

hallhattuk ma. A héttagú bandában
énekesből és dobosból is kettő-kettő darab van. Az ének felváltva és
külön-külön is nagyon jól szólt.
Aki ott volt mindkét koncerten,
annak van összehasonlítási alapja a
zenekar két „arcáról”. A koncerthelyszínek és -körülmények is eltérőek.
Míg az LGT este a vigántpetendi cirkuszsátorban lépett fel, addig ma a
Gástya színpadon kora este. Az előzőn az akkori rossz idő miatt eleinte
nem sokan voltak, ma már viszont
a „megérdemelt mennyiségű nézőszámot kapták”. És meg is szolgálták
azt, hogy ekkora embertömeg gyűlt
össze, hogy meghallgassa őket. Ez a
koncert volt a Mozizenekar debütálása a Völgyben, de ha így folytatják,
jövőre és azután és azután is meghívást kapnak a szervezőktől.
Azt mondják, hogy a magyar zene
lemenőfélben van. Ezt én megcáfolnám. Vagyis inkább a magyar élőzene van gondban azzal, hogy nem
sokan járnak a koncertekre. Nekem
az idei Kapolcsi Bűvészeti Napok keretein belül volt alkalmam elmenni
és meghallgatni jó pár koncertet.
Aki ott volt, tudja igazolni, hogy
nincs baj a magyar zenével. Mindegyik zenekar egyéni stílust képvisel
és nagyon is hallgatható. Csak el kell
menni az ilyen koncertekre.

Kapolcs

A Mozizenekar

Lovász Krisztián
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Tükrös -koncert a Kobuciban
Kapolcson a Kobuci bár
szerintem az egyik
legjobb kocsma
a völgyben. Bár
mindig rengetegen
vannak, és alig lehet eljutni a pultig, de
ha már ott vagyunk, és végre megvehetjük az áhított kobucit vagy mixcsűrt,
esetleg egy bodzaszörpöt, már megérte végigszenvedni a sort.
A Kapolcsi Bűvészeti Napok utolsó
előtti napján a Kobuci bár
különleges
fellépőkkel
várta a vendégeit. Így az
este még jobbnak ígérkezett. A budapesti Tükrös
zenekar már 1986 óta játszik magyar hangszeres
népzenét, hagyományos
vonószenekari felállásban,
főleg a mezőségi, illetve
szatmári tájakról. Ők hozták a jó hangulatot az ideérkezőknek.
A zenekarnak nem ez az
első fellépése a Művészetek Völgyében: tavaly
Öcsön léptek fel, valamint
mindennapos programként táncházat tartottak
ugyanitt.
Feladatuknak
érzik, hogy megőrizzék
a hagyományokat, és a
hangszeres magyar népzene
eljuttatását minden embernek,
élvezhető formában. Az évtizedek
alatt összegyűjtött tudás és tapasz-

talat révén mára már nagy
„rajongótáborral” büszkélkedhetnek. Ez meg is
mutatkozott a Kobuci
bárban is, hiszen telt háznak örvendhettek, mind a zenészek,
mind az itt dolgozók. A kisgyerekektől
a felnőtteken keresztül az idősebb korosztályig, mindenki megtalálható volt
az előadáson. A korán érkezők még
csak-csak találhattak ülőhelyet maguknak, ámbár aki kicsivel később érkezett a helyszínre, az már csak az ajtóból
hallgathatta a csodás muzsikát. A koncert végeztével sem kellett felhagyni a
táncolással és a jókedvű
kurjongatásokkal, hiszen
a zenészek egy-egy fröccs
elfogyasztása után visszatértek a hangszereik mellé és ott folytatták, ahol az
előbb abbahagyták. Így
még ráadás zenét is kaphattak az idelátogatók.
Minden bizonnyal sok
rajongót szereztek a zenészek és reméljük, hogy
jövőre is hallgathatjuk
még őket egy mixcsűr társaságában.
Márkus
Vera

2008 a Biblia éve. Az egyén, a társadalom és a glóbusz érdekében
mindannyiunknak – talán azoknak is,
akik nem vallásosak - érdeke lenne,
hogy megfejtsük a teremtés mikéntjét.
Ebben segített az érdeklődőknek az a
sorozat, amelyen egy lelkész és egy ökológus gondolkodott velük együtt erről
a mély, sokakat megosztó témáról.
A teremtés hatodik napján Isten az
állatokat, „a szárazföldi vadakat” teremtette a Földre, nemük szerint. Isten ezen
a napon teremtette az embert is. Férfivá és asszonnyá, a maga képére. Ezen a
napon bízta ránk az állatokat, a földet, a
füvet, a fákat. Vajon jól tette? Erre a kérdésre is választ keresünk…
„És mondta Isten: Imé, néktek adok

minden maghozó füvet az egész föld
színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek
eledelül.”

nyeinket, vágyainkat valósítsa meg.
Müller Péter Titkos tanítások című könyvében talán megfejtette, mit is szeretnénk:
„Keresztény szóval az imádság, a fohászkodás kegyelmet kér törvény helyett. A kegyelem pedig –ebben a kőkemény világban - csoda.”
Amikor Isten Ádámmal és Évával körülnézett a világban, lélegzetelállítónak
tartotta. Vajon, amikor ma körülnéznek,
mit szólnak? Lélegzetelállítónak tartják
a háborút, a környezetszennyezést, az
erőszakot, a bűnözést? Talán igen. De
biztosan nem olyan értelemben gondolják lélegzetelállítónak, mint akkor,
amikor a teremtés hatodik napján lement a Nap az égen, és előbukkantak a
csillagok. És még minden más volt.

Kapolcs

A teremtés hatodik napja

Nagyfi Tamás

Bármilyen szép volt a világ akkor, talán
mégsem ez volt a legnagyobb ajándék,
amit Istentől kaptunk. Nem ez volt a
legfontosabb. A legnagyobb kiváltság,
amit ekkor az ember kezébe adott, a
vele való kapcsolat lehetősége. Ezzel
azonban sokan nem élnek, sokan nem
találják meg ezt a kapaszkodót egész
életükben. Biztosan mindenki életében eljött, vagy eljön majd a pillanat,
amikor Istenhez fohászkodik. Elvárjuk
tőle, hogy csodát tegyen, változtassa
meg a megmásíthatatlant, tegye mássá, jobbá, szebbé a nehéz valóságot.
Könnyítsen a fájdalmainkon, remé-
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Török dallamok
Az Arasinda együttes tagjai, bár
egytől egyig magyarok, mégis török zenét játszanak. Közép-KeletEurópában egyedüliként foglalkoznak hagyományos és feldolgozott
török népzene előadásával.
A dalok – amik hazájukban igen közkedveltek – a török népi hangzásvilágra jellemzően szólalnak meg. Az
éneklést részben török népi hangszerekkel - saz bağlamával, ouddal,
kavallal, zurnával, davullal – kísérik,
részben modern „zeneszerszámokkal” – oboával vagy éppen basszusgitárral.
A zenekar nagyjából tíz éve kezdett
el zenélni, a mostani öt- vagy hattagú
felállás helyett csupán két taggal. Később bővültek ki, közben persze rengeteg tagváltás történt. Évente úgy
harminc-negyven koncertet adnak – a
külföldi magyar fesztiválokon és a legkisebb helyeken is megtalálhatóak.
Semmi kézzelfogható indok vagy
családi kötődés nem indokolja, hogy
pont török zenét játszanak: talán a
késztetés a legjobb kifejezés erre.
Egyszerűen nagyon jónak és gazdagnak tartják ezt a műfajt. Arra törekszenek, hogy ennek az óriási, körülbelül
hetvenmilliós országnak a népzenéjét
negyven-ötven percbe sűrítsék, megmutassák a különbözőségeket. Minden régió jellegzetes zenéje megszó-
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lal: a Márvány-tengertől a Van-tóig, a
Fekete-tengertől Anatóliáig.
Már két lemezük is megjelent: az
első Aşkin şarabi („A szerelem bora”)
címmel, a második lemezük címe:
„Bárki is légy, gyere újra.” A felvételek
hangulatát és hitelét fokozzák a török
közreműködők: Selma Öleş, Zümrüt
Öleş és Mehmet Erdem. Az eredeti
hangszeres játéktechnikát, az énekes
darabok díszítését és a magyarral sok
esetben rokonságot mutató török
nyelv szépségét még kiforrottabban
hallhatjuk ezen az albumon.
Akit érdekel a török zene, az legjobban teszi, ha ellátogat az Arasinda zenekar következő koncertjére. A programot megtalálhatja a www.arasinda.
hu weboldalon.
Nyíri Beáta
Forrás: www.arasinda.hu

A Világ Bölcse című előadás egy mesén,
méghozzá cigány népmesén alapul. Az
alapanyagul, vagy ihletül szolgáló meséket Nagy Olga gyűjtötte Erdélyben majdnem negyven éve. A dörögdi kultúrház
adott otthont a zenés színdarabnak a
Kapolcsi Napok utolsó előtti estjén. A Föld
Színház társulata szórakoztatta az embereket, akik szép számmal jelentek meg. A
Föld Színház 2004-ben alakult csupa fiatalokból. Juhász Bálint, a darab rendezője
is az alapító tagok egyike.
A darab egy szerelmespárról szól, akik
egy napon, egyszerre születtek, és miután megtudták, hogy nem testvérek, szerelembe estek. Ám fél életükön keresztül
nem találkoznak, és a dráma a fiatalok
újra egymásra találásáról szól. A fiú hazaköltözik, és a darab azt fejtegeti, hogyan
mennek tovább ezután a dolgok a fiatalok, és a család életében.
Az előadás különlegessége abban rejlett, hogy nem engedték a néző figyelmét lankadni. Nem használtak kialakított
színpadot, a darab egyik része a nézőközönség sorai közt zajlott, a székek között,
amik pont ezért ritkásabban voltak kihelyezve. Az egész művház megtelt, és
mindenki végig nagyra nyílt szemekkel
figyelte a mesés kalandokat.
Számomra az egyik legélvezetesebb
program volt a Bűvészetek Völgyében.
Nagyon érdekes volt, hogy az előadás
testközelben, karnyújtásnyira zajlott tőlünk. Sőt még az épületen kívülre is kiterjedt a produkció. A főszereplő lány a művelődési ház ablakát fújva, nyalogatva, és

arcát hozzányomogatva szórakoztatta a
közönséget.
Juhász Bálint elmondása szerint, mikor
elkezdtek dolgozni a művön, elvitték egy
gimnáziumba, és felolvasták a gyerekeknek. Majd kérdéseket tettek fel, úgymond
gyerekek szemével elemezték a mesét.
Az egyik, magyar népmeséktől eltérő
elem, hogy amikor a lány megmenekül a
sárkánytól, vissza akar menni hozzá, mert
ott felejtette a gyöngysorát. A gimnazisták ezt azzal magyarázták, hogy a lány
ragaszkodott, megszerette fogvatartóját.
Nem mondták ki, de megfogalmazták a
Stockholm-szindrómát.
A darabot idén nyáron mutatták be
Budapesten, Taliándörögd után egy kis
falusi fellépés vár
a társulatra. A darabot börtönben
és árvaházakban
is bemutatják, ami
nagyon pozitív szerintem.
Két előadást is
tartottak, hétkor és
fél tízkor. A későbbi
adás után egy beszélgetésre invitálta a
nézőket a társulat, hogy ők is elmondhassák véleményüket, meg megvitathassák
felmerülő kérdéseiket, a számunkra furcsa népmesével kapcsolatban.
Az eső épp az előadás végéig várt,
amint kiléptünk az épületből, szinte az
ég is ránk szakadt, de reméljük, mindenki
épségben hazajutott.
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Ordog Zsofi
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Yvonne

Witold Gombrowicz: Burgundi hercegnő
című műve alapján készíti el a színdarabot Widder Kristóf rendező. Az előadás
végső mondanivalója az elfogadás és
az el nem fogadottság. Megmutatja, mi
történik, ha egy teljesen zárt környezetbe – jelen esetben a királyi családba –
egy idegen, egyszerű ember csöppen.
A kérdés, hogy el tudják-e fogadni az új
személyt (Yvonne-t) vagy a megszokott
felsőbbrendűségük kerekedik-e felül. Ez
a kérdéskör általánosítható is a mindennapi társadalomra, hogy egyes közösségek hogyan képesek alkalmazkodni
egymáshoz, befogadni valaki újat.
A próbákat június végén-július elején
kezdték el, így a Faluházban tartott előadás még csak azt a célt szolgálta, hogy
bemutassák, most mit tudnak, és szokják a színészek a nézőközönséget; a rendező szavaival élve ez tulajdonképpen
egy állapot-bemutató volt. Ettől függetlenül megpróbálták kihozni magukból a maximumot - mind a színészek,
mind a rendező.
A különlegesség az előadásban az volt,
hogy a szereplők még nem tudták tel-
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jesen a szövegüket, ezért felolvasták
azt. Így néhány jelenet elég érdekesre
sikerült. Egyszer az is megesett, hogy
a színész a sokadik olvasásra se tudott
kimondani egy nehezebb szót.
A völgybe pályázattal jutottak le, méghozzá mind a három nevezett darabbal: az Yvonne-nal, az Antigonéval és a
Mi újság? című műsorral. Mivel a Völgy
kezdete előtt néhány héttel hívták vis�sza őket, nagy volt a kavarodás, de az
előadás után olyan érzésem volt, hogy
nincs itt semmi probléma sem. Az is
fennakadást okozott, hogy a három előadás rögtön egymás után kezdődött, a
színészeknek arra is alig volt idejük,
hogy levegőt vegyenek, nemhogy átsminkelni magukat.
A darabról eleinte nehéz volt eldönteni,
hogy ez egyfajta átdolgozás lehet-e a
modern korra, de idővel felfedezhetővé
vált a régi kor a színdarabban. Az előadás bemutatóját őszre tervezik, és bíznak benne, hogy ezt a határidőt tudják
is majd tartani.

Pintér Edina

Aki ismeri a görög drámákat és olvasta
már az Antigonét, az minden bizonnyal
tudja, hogy a drámát az egyik legjobb
görög alkotások közé soroljuk. Az Antigonét mondhatjuk az Oidipusz király
folytatásának is. Az Oidipusz király ott
ér véget, hogy a királyra mért jóslás beteljesül és Oidipusz megvakítja magát.
Antigoné és Iszméné, Oidipusz saját
anyjától született lányai közül az idősebbre, Antigonéra ugyanaz a sors vár
majd.
Már a kezdés előtt kígyózó sorok álltak a kapolcsi faluház előtt. Szerintem
ez volt az idei Művészetek Völgye eddigi legnépszerűbb programja. Az embe-

rek olyan sokan voltak, hogy az ülőhely
sem volt elég, sőt egymást nyomkodták
befelé az ajtón. Különleges előadást láthattunk a Kisföldalatti Színház tolmácsolásában. A fiatal rendező, Widder
Kristóf különleges hang- és látványvilágba kalauzolt el minket. A produkció
egyik legnagyobb meglepetése az volt,

amikor Kreón szerepében egy nőt láthattunk. Ez azért is tette mássá a darabot, mert az eredeti művet olvasva úgy
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Antigoné kicsit másképp

tűnhet, hogy a színmű a nemek harcáról, a két nem egymás közti konfliktusáról szól. Az ellentétet az szüli, hogy
nem lehet eldönteni, melyik a dominánsabb nem, a férfit képviselő önfejű,
hataloméhes Kreón, vagy a nőt képviselő makacs, önfeláldozó Antigoné.
Teljesen más volt látni egy anya szemszögéből gyermeke, Haimon elvesztését. Máshogy bűnhődött egy anya saját
hibája miatt. Érdekes volt végignézni
egy teljesen más drámát, amely mégis
olyan volt, mint az eredeti. Nem lehet
megfogalmazni, milyen mély érzéseket
vált ki az emberből egy-egy ilyen előadás.
A rossz hír az, hogy a Kisföldalatti
színtársulat fiatal tehetségei a nyár folyamán többször már nem lépnek fel,
minden erejüket összeszedve arra készülnek, hogy ősztől újra teljes erővel
bele tudják magukat vetni a munkába.

Pánczél Klaudia
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For Tunes
Az utolsó előtti napon a For Tunes jazzzenekar kedveskedett a völgylakóknak.
A Gástya színpad jobbnál jobb zenészekkel szórakoztatta idén a látogatókat, de a For Tunes az összes többin
túltett. „A zenekar a tagok szerzeményeit
játssza, saját repertoárral rendelkezik. A
mainstream gyökereket nem megtaga-

dó, modern hangvételű swing-ek, balladák, sambá-k, szabadabb hangvételű
darabok váltják egymást a zenekar programjában. A zenekari sound azonban
változatlan marad. Mind a négy hangszer szólistaként is folyamatosan szerepel
a produkcióban. Sramkó János (dobok),
Lutz János (nagybőgő), Kollmann Gábor
(sax), Horányi Sándor (gitár)”
Nem csak kitalálnak egy gondolatot - be is fejezik. Alkotásaikra nagyon
jellemző a jól komponált, összeszedett
játék. Nevük – a For Tunes – a zenekar
tagjainak számából ered – ugyanis négyen vannak. Mint már említettem, az
együttes jazz-zenét játszik.
A jazz – vagy magyarosítva dzsessz egy olyan zenei stílus, amelyre nagyon
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jellemzőek a blue note-ok, a szinkópák,
a szving és a párhuzamos ritmusok alkalmazása. A zenészek gyakran improvizálnak, vagy kérdezz-felelek játékkal
válaszolgatnak egymás játékára. Meglepő, de ez az első művészeti stílus, amely
az Amerikai Egyesült Államokban alakult ki. Rengeteg jazz-zenész ismert és
kedvelt a világon, a leghíresebb mégis
Louis Armstrong.
A zenekar nagyon régóta zenél
együtt – 2007-ben újjászerveződött és
azóta is gőzerővel dolgozik. 2008 tavaszán megjelent első lemezfelvételük is
ezt bizonyítja. A Művészetek Völgyében
már többször is megfordultak – bár
nem mindig ezzel a felállással. Ahogy
említették, nagyon szeretnek itt játszani, mert itt olyan „családias”.
A zenekar – a Völgyfesztiválon kívül –
más helyszíneken is fellép, ahol szintén
nagyon várja a hálás közönséget.

Rapali Vivien

A kapolcsi kulturálódás központja az
Örökségvölgynek elnevezett udvar.
Itt egy kiállítást tekinthetnek meg az
idelátogató turisták, és folyamatosan
filmvetítések zajlanak mindenféle tájegységekről. Egy, a helyi falvakkal kapcsolatos tesztet is ki lehet tölteni, ha van
valakinek kedve egy kicsit kutakodni.
Főleg, hogy nyereményeket sorsolnak
ki a résztvevők közt.

A különböző programok – ugyan ide
tartoznak, de – nem feltétlenül a Kastély
épületében vagy udvarában találhatóak meg. A szervezet különböző falujáró sétákat is szervezett, amelyek során
kísérő segítségével ismerhették meg
az emberek, Öcstől kezdve Kapolcsig,
a völgyi falvakat. Pálos sétákat is szerveztek, szám szerint kettőt, pápai jóváhagyással.
A szombati délután folyamán Szabadkáról vetítettek egy bemutató filmet, aminek megtekintése után rengeteg értékes információt tudhattunk
magunkénak a város nevezetességei-

ről, építészeti stílusáról, tájairól. Budapestről hasonló képek követték az ősi
magyar települést, de közel sem voltak
annyian kíváncsiak a fővárosra, mint
ahányan Szabadka bemutatójára összegyűltek. Mondhatjuk, hogy nincs mit
csodálkozni ezen. Az egyik legnagyobb
hírű, szerb területen lévő, magyarok által lakott városról van szó, ami sok mindent átélt a történelem során.
A szervezők nem tudják eléggé
hangsúlyozni, hogy mennyire fontos
megőrizni a múlt értékeit, mert ha
történelmünk darabjai feledésbe merülnek, akkor egyszerűen nincs mibe
kapaszkodni ahhoz, hogy kiépítsük a jelent. Fokozottan oda kell figyelni a magyarok által lefektetett történelmi kilométerkövekre, mert ha végigvesszük
őket egytől egyig, rájövünk, mekkora
jelentősége van a magyarok létének a
történelemben. Egy magyar embernek
kötelessége tisztában lenni népe történelmével, ha pedig tudja, min mentek
keresztül elődei, akkor szinte biztosan
büszke lesz hovatartozására.
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Szecessziós Szabadka

Takács Bence
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