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,,A Hrabal-galaxis pillanatképei…” cím-
mel nyílt kiállítás és a kocsma, Pepín 
bácsi sörözője, azt hiszem, az idei Völgy 
egyik legjobb fogása. Nem is értem, 
miért nem jutott ez előbb a szervezők 
eszébe! Hagyományteremtő (talán), 
érdekes, hangulatos és remek helyszín 
Hrabal (de akárki más is lehetne!) éle-
téből kiragadott pillanatok bemutatá-
sára.

Külön jó kezdeményezésnek tartom 
azt, hogy a mindössze egyszobányi 
kiállítást naponta mások, egytől egyik 
a cseh író vagy az ország kultúrájának 
ismerői nyitják meg. Így nem csupán 
egyszer, egyetlen szemszögből ka-
punk bepillantást a témába, hanem, ha 
rendszeres látogatók vagyunk, sokrétű 
,,tudásra” és kellemes élményekre tehe-
tünk szert. Az én ottjártamkor Magyar 
Hajnal és Dajka Gábor adtak koncertet, 
amely odaillő aláfestésnek bizonyult a 
hrabali életút-összefoglaló előtt.

A tárlatot, melyet a kíváncsiskodók 
egészen a legutolsó völgynapig meg-
tekinthetnek, a Fekete Ökör Baráti Kör 
állította össze, akik azonkívül, hogy 

A Hrabal-galaxis 
pillanatképei
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hazánkban népszerűsítik Hrabal művé-
szetét, hozzáláttak a cseh-magyar kap-
csolatok kiépítéséhez is. A már harma-
dik helyszínen kiállított ,,életbemutató” 
igen nagy látogatószámot ért meg, hála 
a kreatív módon berendezett szobának, 
amely legyen akár a kapolcsi Nyomda-
udvaron, akár az ország bármely pont-
ján, mindig vonzó lehet.

A bemutatott tárgyak és képek nagy 
része három csoportba tartozik: a dia-
film, amely a kiállítás gerincét adja, Asz-
talos Tamás munkája, a festményeket 
többé-kevésbé két művész, Fedinecz 
Atanáz és Ladócsy László készítette. A 
sikerhez azonban hozzájárult a csehek 
nagy szakértőjének, a kocsmográfus 
Hagymásy Andrásnak munkássága és 
tanulmányai.

A Hrabal-galaxis, logikus módon, 
tartalmazza az egész életművet: végig-
követi az író életét az ismertségtől a ha-
lálig. Olyan képekkel ábrázolja a kiraga-
dott pillanatokat és az élet helyszíneit, 
amelyek hangulatukkal legtöbbször,,én 
is ott akarok lenni…” típusú gondolatot 
ébresztenek a nézelődőben.

A galaxis részét képezi a már említett 
diafilm és a festmények mellett néhány 
tárgy, amelyekről nem tudni, hogy a 
mai avagy Hrabal korának termékei-e, 
mindenesetre jól beilleszthetők a kiál-
lítás felépítésébe. Ilyenek például a kü-
lönleges sörösüvegek, egy írógépnek 
álcázott vendégkönyv és egy televízió, 
természetesen Hrabal arcképe mögé 
rejtve.

Összegezve a benyomásokat: a Ba-
ráti Kör tárlata nosztalgikus utazás a 
hrabali világba, amelybe mi más, mint 
egy valódi cseh sörpatak mentén kuk-
kanthatunk be. Az egészen vasárnapig 
látogatható kiállítás tehát mintha kissé 
visszarévedés lenne valami elmúlt és 
jó érzésbe, azonban aki találkozni sze-
retne a napi ,,megnyitó emberrel”, ér-
kezzen előbb. A műsorváltoztatás jogát 
ugyanis mindennap fenntartják…

Kovács 
Janka



Kedd volt és esett az eső… Ezt nem 
azért írom, mert a délután folyamán 
az eső áztatta Kapolcson tartózkod-
tam, csupán arról van szó, hogy ez 
egy színdarab címe, amit Kapolcson, 
a Faluházban láthattunk a Szivár-
vány Színpad fiataljaitól.

A műsorfüzetben megtalálható a da-
rab rövid leírása, ami úgy kezdődik, 
hogy „16 éven felülieknek!” Ez furcsa 
„szalagcím” egy délután bemutatott 
darabhoz, de az előadás után jogosnak 
éreztem ezt a rövid felhívást. A szín-
darab elég „szexcentrikus” volt - hogy 
finoman fogalmazzak -, hiszen több 
jelenetben ez a téma merült fel, s nem-
csak hogy felmerült, de meg is jelení-
tették azt.

A színművet körülölelő téma: a 
drogok, és azok hatásai. A szereplők 
- Csesznok Zsófia, Sipos Anna, Gulyás 
Péter, Berta Klaudia, Szebenyi Márk, 
Kusovszky Bea, Lázár Enikő, Hajdu Mó-
nika, Oláh Tímea, Molnár Anita - egy 
graffitikkel teli játszótéri  mászókát 
használtak helyszínként, ami a Ba-
rakkot ábrázolta. Ez a Barakk egy 
olyan szálló, ahová a fiatalok azért 
mennek, hogy leszokjanak a dro-
gokról. Ebben segít nekik a „neve-
lőjük” - akit a rendező ját-
szott -, Almássy 
Bettina. 

Egy fiatal 
lány gondo-

latköre a legdominánsabb, aki most 
érkezik az „elvonóba”. A többi ott lakó 
szívélyesen fogadja őt, s a szerelem is 
megjelenik az életében egy délceg fi-
atalember képében. Viszont az élete 
nem csak móka és kacagás, hiszen a 

drogok ellen küzdeni nagyon nehéz, s 
emiatt többször hallucinációk gyötrik. 
A kilábaláshoz segítséget kap a már 
fent említett fiútól, s így képes arra, 
hogy elinduljon a jó út felé.

Az előadás nagyon tanulságos, mert 
rávilágít arra, hogy a káros szenvedé-

lyek - legyen az drog, alkohol, 
cigaretta - mennyire veszé-

lyesek, de ha elég erősek 
vagyunk, akkor képesek va-

gyunk legyőzni azokat. 
Csak akarni kell…

A drogok Barakkjában

Adamicska 
Edina
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Csodálatos koncertnek lehettek szem- 
és fültanúi azok a völgyjárók, akik júli-
us 28-án ellátogattak a kapolcsi Gástya 
árokhoz. Itt lépett ugyanis színpadra a 
Quartett Escualo.
 A helyszín egy régi raktárépület volt, 
ebben állították fel a színpadot, a mik-
rofonokat és a lámpákat. A ze-
nekar már 

a kezdés előtt 
fél órával hangolni 
kezdett, ennek zaja 
pedig messzire elhal-
latszott. A következő tíz 
percben teljesen meg-
telt a raktár érdeklődő, 
kíváncsi emberekkel. 
A Quartett Escualo 2006-
ban érte el első nagy 
sikerét, ugyanis ekkor 
nyerték meg a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál által indí-
tott Fringe Fesztivál fődíját. 
A zenekar főként Astor 

Piazzolla tangóinak feldolgozásait játsz-
sza. Ezek a dalok nem kifejezetten tánc-
zenék, szerzőjük koncertzenének írta 
őket. Habár ezt a közönség valószínűleg 
nem tudta, ugyanis az utolsó sorokban 
többen táncra perdültek. 
A zenekar tagjai nagybőgőn, harmo-
nikán, hegedűn, brácsán, valamint 
gitáron játszanak.  A hangulat hamar 
tetőfokára hágott, az együttes ugyanis 
olyan átéléssel zenélt, hogy az minden-
kit magával ragadott. 
Az emberek tapsoltak és a lábukkal 
ütötték a ritmust. A koncert végére a 
tagok ugyan elfáradtak, de hallgató-
ságuk még nem. Kétszer tapsolták 
vissza őket s mindkét alkalommal 
csodálatosan játszottak. 

Talán lett volna har-
madik alkalom is, de a 
zenészek másfél óra 
múltán elbúcsúztak új-
donsült rajongóiktól, 
hogy összepakolhas-
sák hangszereiket 
és elindulhassanak 
haza.     

Q u a r t e t t  E s c u a l o

Bakos Csenge 
“Manjari”

5

K
a
po

lc
s



Idén ünnepeljük a Biblia évét. Ennek 
keretein belül szervezte a Független 
Ökológiai Központ a Teremtés soro-
zatot.

A kapolcsi Zöld Udvarban tartott rend-
hagyó bibliaóra-sorozat lényege, hogy 
egy helyi lelkész és egy környezetvé-
dő részvételével vitatják meg a vallás 
szerepét olyan ökológiai kérdésekben, 
mint a környezetszennyezés vagy a 
globális felmelegedés. Néhány évvel 
ezelőtt gyerekeknek rendeztek a világ-
teremtésről játszóházat, ekkor minden 
nap a teremtés egy állomásával fog-
lalkoztak. A gyerekeket természete-
sen elkísérték szüleik is, akik gyakran 
bekapcsolódtak a beszélgetésekbe. 
Innen jött az ötlet, hogy idén csak a 
felnőtteknek tartják programot.

A sorozat első részeként termé-
szetesen a teremtés első napjával 
kezdtek, a VölgyPlébános, Sanyi pap 
vezetésével. A beszélgetés elején 
még csak öten voltak a helyszínen, 
de gyorsan megtelt a szoba, végül 
már alig fértek a kicsike osztályterem-
ben. A vitát Sanyi pap kezdte, össze-
foglalva és megmagyarázva a vallás 
hozzáállását a környezetvédelemhez. 
Elmondta, hogy tudomásul kell ven-
nünk, mindenki felelős azért, hogy 
„megjavítsuk” világunkat. Még ha úgy 
látszik, egymagunkban nem tehetünk 
a problémák ellen semmit, mégis meg 
kell próbálnunk.

Sokan vetettek fel kérdéseket és fej-
tették ki véleményüket, így hamar igazi 
vitahangulat alakult ki. Egymás – néha 
igencsak különböző – álláspontját fi-
gyelmesen hallgatták meg, és bár az 
eredeti téma hamar feledésbe merült, 
végül több mint három órán keresztül 
folyt a beszélgetés.

Ezen a héten végigjárják a teremtés 
„állomásait”. Mindennap másról lesz 
szó, sorra veszik többek között a száraz-
föld, a bolygók vagy az állatok teremté-
sét, míg el nem jutnak a hetedik napig, 
mikor Isten „megpihent”. Erre tekintettel 
az utolsó napon a kapolcsi templomban 
tartják a foglalkozást, mintegy befejezé-
seként a kapolcsi „világteremtésnek”.

Kiss Katalin

„Legyen világosság és lőn világosság”
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A kapolcsi katolikus templomban 
tartott koncertet a Berlin-Budapest 
Quartett. A vonósnégyes tagjai: 
Szűcs Dea – hegedűs, Csermák Éva 
– másodhegedűs, Yair Lantner – 
brácsa, Baranyai Piroska – csellista. 

A templomba belépve különös érzés 
fogja el az embert, még azt is, aki nem 
hívő. Kissé megkopott, de alapvetően 
szép freskók, oltár virággal, angyalok-
kal, haldokló Jézus Szűz Mária ölében; 
minden, ami egy templomhoz kell. 
Van itt valami különös feszültség, 
nagyon csöndben kell lenni. Egyre 
többen érkeztek, míg végül az összes 
imapad be nem telt. 

A vonósnégyes a klasszikus stílus 
legfontosabb kamarazenei műfaja. A 
kamara szó szobát jelent. Mivel vo-
nósnégyes, négy darab vonós hang-
szerből áll. Ez általában két hegedű, 
egy mélyhegedű, azaz brácsa, és egy 
cselló. 

Mikor mindenki elcsendesedett, 
a zenekar elkezdett játszani: Bee-
thoven, Mozart, Debussy, Schubert, 
Schumann, és a többi zeneszerző mű-
vei hangzottak fel. Ha lehet ilyet mon-
dani, a templomban telt ház volt. Az 
egészen fiataloktól kezdve az időseb-
bekig minden generáció jelen volt. 
Hisz a komolyzene nem korfüggő.

A Berlin-Budapest Quartett neve a 
berlini és budapesti magyarok kap-
csolatát tükrözi. Berlinben élő magya-
rok alkotják a zenekar egyik részét, ott 
találkoztak, és ott döntötték el, hogy 
alapítanak egy quartett-et. 

A Völgybe a másodhegedűs, Cser-
mák Éva által jutottak el. Az ő szer-
vezésében alakult meg 2001-ben a 
Hegymagasi Zenei Napok Kamaraze-
nei Fesztivál. Július harmincadikától 
augusztus harmadikáig Hegymagason 
egy Kortárs Komolyzenei Fesztivál 
lesz, majd augusztus elsején ugyanez 
a quartett játszik a Hévízi Zenei Feszti-
válon este héttől. A templomi koncert 
után úgy gondolom, hogy aki szereti a 
komolyzenét, annak ott a helye. 

Keller Zsuzsi

7

K
a
po

lc
s

Berlin-Budapest Quartett
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A kapolcsi katolikus templomban hét-
főn délutántól estéig komolyzenei 
koncerteket hallhatott a nagyérdemű. 
Először a Berlin-Budapest Vonósné-
gyes játszott nekünk, majd Schubert 
Winterreise című művét hallhattuk 
Pánczél Kristóf énekes előadásában, 
akit Tóth László kísért zongorán. Végül 
a veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság 
koncertjét élvezhettük. 

„A komolyzenei trióból” elsőként fel-
lépő Berlin-Budapest Quartett hagyo-
mányos vonósnégyese (1. és 2. hegedű, 
brácsa, cselló) állt ki a kíváncsi nézők 
szeme elé. Két részből állt a koncert-
jük. Az első Ludwig von Beethoven: Op. 
59 Nr 1 szerzeménye, a második Franz 
Schubert: d-moll vonósnégyese - A ha-
lál és a lányka - volt. A három nő és egy 
férfi alkotta quartett nevét onnan kap-
ta, hogy tagjai Magyarország és Német-
ország fővárosában éltek, élnek. Schu-
bert „még nem pihenhetett le” ezen az 

estén, merthogy  a következő koncert 
az ő Téli utazását mutatta be nekünk. 
A dalai magyar és német nyelven is 
megszólaltak. Hála Sülyi Péter versfor-
dítónak, a magyar fordítás jót tett a pro-
dukciónak, mert így nem csak a német 
nyelven beszélő hallgatók érthették 
meg a szöveget. A harmadik, egyben 
utolsó program egy nagy kóruskoncert 
volt. Ők tették fel az i-re a pontot ezen 
az estén. A nők és férfiak alkotta ének-
kar, hegedűsökkel és  zongoristával ki-
egészülve fantasztikusan hangzott a jó 
akusztikával rendelkező templomban. 
Repertoárjukban a középkori egyházi 
zenétől kezdve a 19-20. századi muzsi-
kákig minden megtalálható. 

A templom magában is csodaszép 
épület kívül-belül egyaránt. A szép épü-
letben megnyugtató a zene, az akuszti-
kának köszönhetően nagyon jó hang-
zással. Mindig megtiszteltetést jelent 
egy templomban koncertezni, mint 
ahogy itt a Völgyben is.

                                          
Lovász Krisztián

Koncertek a kapolcsi templomban



A Malomsziget vendéglőben idén rend-
hagyó tárlattal várják az érdeklődőket. 
Gáti György képeiből rendeztek kiállí-
tást, mely a tavalyi Művészetek Völgyé-
ben töltött estéiről szól. A fotográfus 
elmondta, hogy a múlt évi kiállításán 
Taliándörögdön találta őt meg Márta 
István, és hívta fel a figyelmét arra, hogy 
idén rendezhetnének egy olyan kiállí-
tást, ami a híres „völgy-estékről”  szól-
na. Gáti György nem is habozott hát, 
megcsinálta a képeket, amelyeket most 

bárki megnézhet 
Kapolcs szívében.

A képek nem fel-
tétlenül érzésekről 
szólnak, csak a 
hangulatot és az 
esti pillanatokat 
örökítik meg.  Gáti 
György elmondá-
sa szerint a leg-

többen, akik bejönnek ide a terembe, a 
wc-t keresik vagy csak véletlenül téved-
nek be, de persze a programfüzetből 
tájékozott érdeklődők is szép számmal 
megfordulnak idebenn.   
 A völgyjárók véleménye telje-
sen változó attól függően, hogy ki mit 
vár el a képektől. Akik valami hatalmas, 
gigantikus élményre vágynak, ők talán 
rossz helyen keresgélnek, de ha valakit 
az érdekel, hogy tényleg milyen volt a 
hangulat tavaly, az elégedetten mehet 
haza. Az érdeklődők felismerhetik tava-
lyi szálláshelyüket, programokat, ami-
ket talán ők is meglátogattak, vagy csak 

nézelődhetnek és összehasonlíthatják 
az idei, kicsit más hangulatot a múlt évi-
vel. 

Ha éppen nincs más dolgunk, csak 
enni egy jót, vagy akár  megpihenni 
egy kicsit a hatalmas kánikulában, sze-
rintem érdemes elmenni a vendéglőbe, 
és megnézni a képeket, mert érdekes 
látásmódot biztosíthatnak a völgyről. 
Ha jobban érdekel a dolog, és egy kicsit 
szeretnénk rámenősebbek lenni, még 
magával a művésszel is beszélgethe-
tünk. Megkérhetjük, mondja el a né-
zeteit a fotókról, kitárgyalhatjuk, hogy 
mennyire és mivel értünk egyet, véle-
ményt cserélhetünk a képek elkészíté-
sének módjáról, esetleg témájáról.    

Völgyesték - Gáti György kiállítása

Márkus Vera
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A négytagú formáció Kapolcson, a 
Csigaháznál a Ködlámpa Irodalmi 
udvarban adta elő műsorát. Az elő-
adásukat dalokból és versekből állí-
tották össze.

Wéber Ferenc szerint egy jó dalszöveg és 
egy vers között nincs túl sok különbség. 
A zenészek egyik nagy előnye, hogy 
teljes átéléssel adták elő dalaikat, így 
adva erőt a nézőknek. A közönség lel-
kesen tapsolta meg az alakulat minden 
blokkját. Volt olyan is, akit csak a párja 
rángatott be a Csigaház kertjébe, de a 
hangulatát egy doboz sörrel sikerült fel-
dobni, így élvezhetővé vált számára is a 
koncert. Kora este kezdődött a program 
csekély nézőszámmal, azonban az alko-
nyatban gyűlt a nép, és egyre többen 
élvezték az előadást. A kerítésként szol-
gáló alacsony sziklafalnál is telt ház lett. 
Több fellépőhöz hasonlóan idén ők is 
csak zsíros kenyeret kaptak fizetségnek. 
Első fellépésük volt Kapolcson, köszön-
hetően a Tonett zenekarnak, de remélik, 
nem az utolsó. Nagy megtiszteltetésnek 
érezték a meghívást és rangnak tekintik, 
hogy felléphettek a Völgyben. Legtöbb 

fellépésük Budapesten volt, de nyáron 
több fesztiválra is meghívást kaptak. 
A csapat nehezen döntötte el, milyen 
néven fussanak, míg végül a jelenlegi  
Wéber és barátai  lett a legmegfelelőbb.  
Az előadás nem megszo-
kott egy zenekartól, az iro-
dalmi szerzemények miatt. 
Ezt bizonyítják az egyik 
vers sorai is, amelyek szá-
momra megtetszettek az 
előadás során:

Nagyfi Tamás

„Forogni kezd a kamera, 
 Peregnek a kockák. 
Az első nagy dobás, 

Amikor hagytad, hogy nyerjek 
És én tudtam, hogy vesztek. 

Egy barátot. 
Csak idő kérdése  

És mindjárt ádáz ellenséged, 
Szerelmed leszek minden éjjel 

 Filmre veszem, 
 Minden éjjel a gyárban, 

 hogyan sütnek a pékek a kemencében 
mindennapi kegyelem kenyeret,  

majd ugyanazzal a tenyérrel szelik 
 fel a gyerekeken az ütőereket. 

Ütik be a biztosító szögeket, 
a golgotai kereszten 

mindenki véres, 
 háború van a Közel keleten, 

de hát ki emlékszik már a tegnap ízére 
Megint éhesek…”

Wéber és baratai
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re egy egészen meglepő átalakuláson 
ment keresztül. A leginkább vicces, 
fülbemászó, pergős számairól ismert 
zenekar a vigántpetendi cirkuszsátor-
ban egy egészen új arcát mutatta meg. 
Lassabb, kevésbé humoros fellépésük 
sok nézőt meglepett. Néhányan csaló-
dottan elmentek, de akik végül ottma-
radtak, nem bánták meg döntésüket. 
Ezt bizonyították a hangos visszahívó 
kiáltásaik a koncert végén.

Mint az együttes összes dalát, eze-
ket is Kollár-Klemencz Laci írta. A leg-
többjük télen készült és hangulatuk 
is ezt tükrözi vissza. Ezek a számok 
szeptemberben fognak megjelenni az 
Ember a fán című új albumon Kistehén 
Melankólikusok név alatt. 

De meg ne ijedjenek a rajon-
gók, a Kistehén zenekar és rájuk 
jellemző számaik nem tűnnek 
el. Ugyanúgy fognak koncerte-
ket tartani, csak azt kell figyelni, 
hogy milyen néven teszik, így 
lehet kiszámítani, milyen stílusú 
zenét fognak hallani az érdeklő-
dők. Ez a lépésük valószínűleg 
nem fog „rajongóvesztéssel” 

járni, sőt ez csak szélesíti körüket, hisz 
sokan lehetnek, akiknek megtetszenek 
ezek az új dallamok.

Mégis az együttes „nem cukorkát 
árul”, vagyis nem a közönség miatt vagy 
őértük írta ezeket a dalokat. Kollár-
Klemencz Laci a dalaikat inkább egy-
fajta önkifejezésre alkalmas eszköznek 
tartja, és nem érdekli, ehhez mit szól kö-
zönsége. Bár ha fellépés közben mégis-
csak megtetszenek valakinek a számaik, 
az nekik csak annál jobb.

Véleményem szerint ettől a lépésétől 
cseppet sem lett jobb vagy rosszabb a 
Kistehén zenekar. Inkább bemutatkoz-
tak egy egészen más oldalukról, amit 
nem lehet az eredetihez hasonlítani. 
Mégis én szívesen venném, ha egyszer 
csak táborozás közben megjelennének, 
és egy tűzrakás és nyársbot mellől a 
barátaim társaságában meghallgathat-
nám őket. De ez nem is olyan lehetet-
len: majd megveszem a cd-jüket.

Nyíri Beáta

Lassított Kistehén
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Hétfőn este Kapolcson meghall-
gathattuk Pánczél Kristóf előadását, 
melyet Tóth László kísért. Az estet az 
előadók csak Schubertiádaként emle-
getik. Erről a különleges estéről annyit 
kell tudnunk, hogy régebben is ren-
deztek hasonló estéket költők, írók és 
színészek, mind Schubert tiszteletére. 
Általában kávéházak adtak otthont 
egy-egy estnek, hogy ezek az embe-
rek felidézhessék Schubert nagysze-
rűségét. 

Itt Kapolcson is vissza szerettek 
volna repíteni minket a múltba, meg-
idézni a régmúlt időket. A közönséget 
elnézve: sikerült. Pánczél Kristóf teljes 
átszellemüléssel közvetítette Schu-
bert világát és gondolatait felénk. 
Társa remekül tudta tartani ezt a lelke-
sedést. Szembetűnő volt a páros ösz-
szeszokottsága és profizmusa. A dalok 
egy része eredeti nyelvükön: németül 
szólaltak meg, de hallhatunk magyar-

ra lefordított énekeket is, ezek a 
remek fordítások Sülyi Péter-
nek köszönhetőek. A kapolcsi 
katolikus templom rendkívül 
jó akusztikával szolgált. Kivá-

ló minőségű élményt nyújtha-
tott annak, aki részt vett 

a koncerten. Mint a 
legtöbb fellépőnek 

az idei Völgyben, 
nekik is a zsíros 
kenyér szolgált 

egyetlen fizet-

ségül. Meglepő, hogy 
a mai világban valaki 
elvállal egy koncertet 
egy jelképes fizetsé-
gért és még szinten 
fölül is teljesít. Hozzá-
teszem: megjelenésük 
is kifogástalan volt. 
Egyetlen cél-
juk volt, hogy 
tudjanak va-
lamit adni a 
közönségnek, 
valami aján-

dékot, hogy a 
hallgató úgy men-
jen haza: érdemes 
volt elmennem. Ritka 
dolog, hogy valakiben él 
még ez. Ez az egy óra egy kis töredék 
volt egy teljesen más, elvonatkozta-
tott világból, egy más kultúrából. 

Az ember kicsit elmerenghetett ma-
gában, miközben a dalokat hallgat-
ta. Egy más világba vezettek minket 
Franz Schubert, és hű követői: Pánczél 
Kristóf és Tóth László.  

Schubertiáda a Katolikus templomban

Ördög Zsófi
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A versmegzenésítéseiről méltán hí-
res Tonett zenekar adott koncertet 
Kapolcson a Csigaházban. 

Az egész udvar telis-tele volt embe-
rekkel, akik szomorúan vették tudo-
másul a felkonferálás után, hogy egy 
rendhagyó koncertnek lesznek részesei, 
ugyanis csak két tag jelent meg a zene-
karból, mert a másik kettő lebetegedett 
pont a fellépés előtti nap. Így sajnos 
nem tudtak eljönni. A zenekar frontem-
bere elárulta nekünk nézőknek, hogy 
még a hangszerei is itt vannak a meg-
betegedett tagoknak, csak az emberek 
nincsenek, és kettejük közül az egyiket 
sajnos kórházba is szállították az elmúlt 
este. Így hiányosan, de dacolva ezzel a 
kisebb bakival, fellépett a csapat egy gi-
tárossal és egy fúvóssal, meg néha még 
eggyel, ugyanis a fuvolás hölgy kisbabát 
vár, mint megtudtuk, kettőt is, és éppen 
ezért itt volt az a nő is, aki váltani fogja, 
ha eljön az idő… Így hát néha ő is beállt 
zenélni és énekelni is. Végül is egy ilyen 
helyzetben minden ember számít.

A zenekar repertoárja hangszerek hiá-
nyában kissé szegény volt, még arra sem 
futotta, hogy a visszatapsolás után játsz-
szanak még egy-két számot, de még így 
is számos verset, vagyis dalt mutattak be 
a közönségnek. Az estet két részre oszt-
hatjuk, ugyanis két koncertprogramjuk 
is van:  magyar írók szerelmes versei, 
például  Juhász Gyula vagy József Attila 
művei. A másik pedig egy Radnóti Mik-
lós verseiből összeállított egyveleg.

A koncert eléggé elhúzódott, ugyan-
is csúszás volt, körülbelül 45 percet ké-
sett a zenekar, nem a saját hibájukból, 
hanem az előttük játszók miatt. Viszont 
így már több mint egy órával később 
lett vége, a meghirdetettel ellentétben.

Az este fantasztikusan sikeredett, 
hatalmas tapsviharral zárult a koncert  
még a csúszás  és a taghiány ellenére 
is. 

Reméljük, jövőre már teljes mellbe-
dobással, hiányzó tag nélkül léphet fel a 
zenekar itt, a Művészetek Völgyében.

“Megfogyva bár, de törve nem...!”

Porcsalmy Anna
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„A harang egy ütőhangszer, egyik vé-
gén nyitott hengerforma fémszerkezet, 
amit rendszerint a belsejébe erősített 
fémrúd szólaltat meg, amikor a haran-
got mozgásba hozzák” - szól a definíció 
a kapolcsi Örökségvölgy egyik kiál-
lításán. A kiállítás maga a magyar-
országi harangokról szól főleg, 
de helyet kaptak a régi korok 
egyiptomi harangjainak 
rajzai is. Fotók formájában 
meséli el a kiállítás a ma-
gyar harangok történetét 
a második világhábo-
rú utáni időszakból, 
de megmutatják 
azokat a temp-
lomokat is, ahol 
valamiért külön-
leges harangok 
vannak, például 
a legnagyobbakat. 
A legnehezebb magyar-
országi harang a budapesti Szent 

István-bazilikában van a maga 9250 
kilogrammjával, de az első tíz között 
helyet kapott az egri és az esztergomi 
bazilika is.

A harangöntésről is vannak informá-
ciók: az alapanyagot – ami általában 
bronz vagy acél – a harangöntő-formá-
ba töltik, és kiégetik kemencében. Ha 
ez kész van, akkor megvárják, amíg a 

körülbelül 1200 fokos fém kihűl, 
ekkor kipróbálják, hogy a kívánt 

hangon szólal-e meg a ha-
rang. Ha igen, akkor mehet 
a megrendelt helyre, ha 
nem, akkor szét kell törni, 
és újrakezdeni a folyama-
tot.
A harangok feliratáról is 

vannak képek a kiállítá-
son, és néhány szót is 

írtak erről. Legtöbb-
ször vallásos felira-
tokat találhatunk a 
harangokon. Emel-

lett olyanok is előfor-
dulnak, ahol köszöne-

tet mondanak valakinek 
ilyen formában, vagy az öntés idejét 

és helyét jelölik meg ilyen módon. Ezek 
a feliratok általában hűen tükrözik az 
emberek akkori gondolkodásmódját.
A kiállítást Ady Endre egy idézetével 
fémjelzik: „Tegnap harangoztak, holnap 
harangoznak.” Ezzel akarják a szervezők 
– a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
képviselői – megmutatni a magyar ha-
rangok múltját, és elmondani, hogy jö-
vője is lesz ezeknek a szerkezeteknek. 

Harangok az Örökségvölgyben

Pintér Edina



Hatalmas sártenger borítja a Malom-
sziget előtti nézőteret, még látszanak 
a tegnapi esőzés nyomai. Átküzdöm 
magam a hatalmas sárrengetegen. 
Igaz, hogy térdig sáros lettem,  de a mű-
sorért mindent. Lassacskán érkeznek a 
babakocsis anyukák és apukák, akiknek 
egyik kezében az egyik gyerek, másik 

kezében a másik gyerek ül, ők sem örül-
nek a sárfürdőnek. Na de arról még egy 
szót sem ejtettem, hogy miért gyűltek 
ide a kicsik és szüleik. 

A bajánsenyei színjátszók előadá-
sát várja mindenki. Az őrségi kis falu 
színészei már készülődnek a kulisszák 
mögött. Még eltakarítják az előző da-
rabból maradt „romokat”. Majd felkerül-
nek a színpadra a különböző kellékek, 
mint például: kapa, kasza, szalma, és a 
kedvencem, egy fehér színű kitömött 
csirke. Szinte  fél perc alatt igazi falu-
si hangulatot varázsoltak a színpadra. 
Arany János Fülemile című versét ad-

ták elő, amelyből Belinszki József írt 
falusi komédiát. Bár gyermekprogram-
nak volt meghirdetve, mégis tele volt 
tizennyolc évnél idősebb emberekkel 
is. A színészek igazi vidéki tájszólással 
beszéltek, ezzel is emelték az előadás 
színvonalát.  
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
két szomszéd, Péter és Pál. Egy nap Pé-
ter fájára leszállott egy fülemile, aki 
nem is sejtette, hogy mekkora galibát 
okozott. Mindkét kapzsi ember magá-
nak akarta a fülemile gyönyörűszép 
dalolását. – A történet innentől kezdve 
már ismerős.  Ki ne hallotta volna ezt 
a tanulságos mesét 
kiskorában. Mindenki 
megtanulhatta, hogy 
az okos ember a saját 
kárán tanul.

A gyerekek már 
annyira beleélték 
magukat az előadás-
ba, hogy felmásztak 
a színpad előtt lévő 
lépcsőre, hogy még 
közelebb kerülhesse-
nek a színészekhez.  
De nemcsak a néző-
téren voltak gyerekek, 
hanem az előadásban is jócskán akad-
tak.  Sosem lehet elég korán elkezde-
ni. Reméljük, még hasonló színvonalú 
előadásokat láthatunk a Malomsziget 
színpadán. 

Fülemile

Pánczél Klaudia
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„Jártam keleten, jártam nyugaton, 
déli utakon, északi legelő…”

Mindezt elmondhatja magáról a 20. szá-
zad meghatározó folyóirata, a Nyugat. 
A lap 1908-1941-ig jelent meg, és Ba-
bits Mihály halálával fejeződött be. Az 
irodalmi lapban több nemzedék pub-
likálhatta műveit. Többek közt itt vált 
ismertté Tóth Árpád, Juhász Gyula és 
Kosztolányi Dezső is.  A magyar iroda-
lom színvonalának emelése volt a célja. 
Szembefordult az ország epigonista 
irodalmával.  A modern irodalmi törek-
véseket és stílusirányzatokat karolta fel, 
túlélte az első világháborút is, persze 
ezt neves képviselőinek segítségével.  A 
Nyugat című folyóirat jelentős támoga-
tója, Hatvany Lajos nagyon örülne, ha 
tudná, hogy amit tett a újságért, nem 
volt hasztalan. Ma már digitalizálva is 
hozzáférhetünk, és már az általános 
iskolából kikerültek is ismerik a lapot, 
rendelkeznek valamiféle ismerettel a fo-
lyóiratot illetően. Nemrég, 2008 márciu-
sában nyílt meg egy többtermes kiállí-
tás a Petőfi Irodalmi Múzeumban, mely 
a lapot mutatja be. 
Azonban a most 
100 éves születés-
napja alkalmából 
újra „fejvesztve” 
nyargalhat, mi-
vel júniusban egy 
egészen különle-
ges születésnapi 
ajándékot kapott. 

Ez nem volt más, 
mint egy autó-
busz, de nem is 
akármilyen. Nem 
utasokat szállít, 
hanem egy kiál-
lítást, amit bárki 
ingyen megte-
kinthet. Ezt az 
ajándékot több 
mint két hóna-
pig készítették. 
A busz belsejé-
ben dokumen-
tumokat, archív 
és hangfelvé-
teleket, fotókat 
találunk. Ezáltal 
úgy ismerkedhe-
tünk meg a nyu-
gatos alkotókkal, 
hogy észre sem vesszük. Azért nagyon 
jó, mert ma egy tízéves gyermek inkább 
néz képeket, és hamarabb leül a televí-
zió elé, mint hogy egy könyvet vegyen 
a kezébe. A kiállításon mindenki barát-
ságába fogadhatja a Nyugat Nagyjait. 

A napokban nagy 
sikerrel fogadták 
a Völgybe érkező 
turisták, naponta 
több százan tekin-
tették meg a Nyu-
gatot bemutató 
utazó kiállítást.
 

Somogyi Marcsu

Nyugat-Busz



Hétfő reggel 10 óra, gyülekez-
tünk a Kapolcsi Faluhídnál, 
hogy elindulhassunk szá-
zadmagunkkal egy kis ze-
nés erdei sétára. A túrát 
Sipos Mihály prímás ve-
zette feleségével, Kardos 
Máriával. A kirándulás 
résztvevői megcsodál-
hatták a közelben lévő 
nemzeti parkot és megis-
merkedhettek az ebben 
honos gombafajokkal. 
Emellett Sipos úr folyama-
tosan jókedvre derítette a 
kirándulókat egy kis hege-
dűszóval. Szóval elindul-
tunk tíz órakor. Sétáltunk 
felfelé, csak telt az idő, 
szólt a hegedű, kellemes 
volt. Hirtelen azon kap-
tuk magunkat, hogy már 
dél van, s a vezető azt 
mondta, hogy már mind-
járt félúton vagyunk. Úgy 
gondoltuk, egy óránál 
nem lesz hosszabb az 
egész, de nem így lett. Ki-
jutottunk egy mezőre, ahol 
egy hatalmas körtefa állt, 
az is beletartozott a látniva-
lókba. Itt megálltunk, egy picit 
leültünk a földre pihenni. Ez volt a prob-
lémánk forrása. Elindultunk tovább a 
csoporttal, s úgy tíz perccel később az 
útitársam észrevette, hogy elhagyta a 

telefonját. Legutóbbi közös 
emlékei a telefonjával a 

mezőről rémlettek, ahol 
megpróbálta felhívni 
anyukáját. Ott, ahol 
voltunk, megálltunk, 
én ottmaradtam a tú-
raútvonalon, hogy ne 
vesszünk el teljesen, 
a társam pedig visz-
szament a telefonjá-
ért. Szűk fél óra múlva 
visszaért, de telefon 

sajna sehol. Ezek után 
elindultunk a kitaposott 
úton tovább, de bal-
szerencsénkre valahol 

letévedtünk róla, s be-
lementünk a bozótba. 
Nem tévedtünk el, csak 
fogalmunk sem volt, 
hogy hol vagyunk. Ezek 
után, mikor már tényleg 
bajban voltunk, egy-
szer csak meghallottuk 
a muzsikaszót. Ezután 
már nem volt problé-
ma, csak mentünk a 
hegedű után, keresztül 

árkon-bokron, s utol is 
értük a csoportot. Rá egy 

jó félórára már Kapolcson vol-
tunk, élményekkel gazdagodva és egy 
telefonnal szegényedve.     

Erdei séta

Szentesi Dávid
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A szót kétszer két részből is össze lehet 
rakni. Egyik verzió, hogy az első tag a „kor”, 
második pedig a „nélkül”. Ezzel a névvel 
érzékeltetni lehet például azt, hogy bár-
milyen korosztálynak szól a zene, legyen 
akár fiatal vagy idősebb. Második felállás-
ban egy név kerül elő: „Kornél”, a „kül” tag-
nak pedig tulajdonítson mindenki olyan 
jelentést, amilyet szeretne.

Az előző mondatban csak a Kornél volt 
fontos. Kovács Kornél egy duó gitáros-
énekeseként látogatott el a Völgybe tár-
sával, Nagy Dániel énekessel együtt.

Kornélék nagyon határozottan tudják, 
hogy mit szeretnének. A 2004-ben ala-
kult „unplugged” együttes a legapróbb 
finomságokra is odafigyelve, a különböző 
egyedi hangzásokat megálmodva írják 
zenéiket és adják azokat elő a nagykö-
zönség előtt.

Kapolcson a Malomszigeten hatalmas 
sikert arattak. A színpad előtt elhelyezett 
székekre is ültek 
emberek, de több-
nyire az árokpart 
túloldalán, jöttük-
ben-mentükben 
álltak meg hallga-
tózni a bámész-
kodók. Vissza is 
tapsolták még egy 
ráadás kedvéért Daniékat. Már három be-
mutatkozó lemezt is készítettek, amelyen 
természetesen saját számok találhatóak. 
Mostanra gyűlt össze annyi pénz és szer-

zemény, hogy egy nagylemez kiadására 
pályáznak.

A produkciót most is meglátogatta 
a technika ördöge. Ahol kábel feszül és 
árammal működik valami, ott köztudot-
tan akármikor elmehet ez apró baki miatt 

a hangzás. Az egyik dal kellős közepén 
Kornél gitárja egyszerűen elhallgatott, 

mert a kábel nem 
csatalakozott elég 
stabilan a keverő-
pult színpad felőli 
dobozába. Dani 
nem zavartatta 
magát, énekelt to-
vább. A közönség 
felismerte a helyze-

tet, tapssal segítették a dallamot tovább. 
Kornél minden kapkodás nélkül odament 
a dobozhoz, visszadugta a kábelt, és foly-
tatták tovább a zenélést.

„A kezdeti nehézségek után most már 
egy kicsit megindult a szekér” – mondták 
a fiúk. – „Nem volt ám mindig ilyen han-
gulat a koncerteken ezelőtt.” A Völgyben 
a lezajlotton kívül még lesz egy fellépésük 
Taliándörögdön.

Takács Bence

Kornélkül
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Kapolcson a Malomszigeten is nagy 
sikert aratott - nem csak a gyerekek 
körében - a szentesi dráma tagoza-
tosok gyerekelőadása.

Ki más a legőszintébb néző és ember is, 
ha nem a gyerek… Negyvenöt percen 
át lekötötte a gyerekeket ez az előadás.                                                                                                                                         
Közkedvelt műfaj a népmese a 
színdarabokban. Szórakoztató, hu-
moros és ezenkívül érdekes is. A 
gyerekek mellett a  szülők, család-
tagok is nagy figyelemmel követ-
ték a mese megrendezését a fel-
nőtt fejjel érthető poénok miatt is.                                                                                                                                             
A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
dráma tagozatos diákjai a tanórákon 
kívül heti több órát gyakorlással és 
próbákkal töltenek. Az aranyszőrű 
bárány című ismert népmesét egy 
éve rendezték meg egy diákszínját-

szó fesztivál miatt. Azóta egyre több 
helyre viszik a darabot bemutatni. A 
darabban szereplő diákokat több év-
folyamból választották ki. Azonkívül, 
hogy a mesét megjelenítik, különbö-
ző hangszereket használtak fel a da-
rab színesítése céljából. 

A nézők és a közönség - főként gye-
rekek - visszajelzései alap-
ján érdekes , változatos és 
szórakoztató darabról van 
szó, ami  teli van kreativi-
tással. Továbbá látszott 
az a szereplőkön, hogy 
élvezték a játékot, ami 
nagyon sokat jelentett.

Úgy gondolom, hogy 
elég visszajelzés volt az 
a gyerekektől a gimis di-
ákok felé, hogy le nem 
vették a szemüket az elő-
adásról…
    
Ugrai Diána
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Nem csak gyerekeknek…
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