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   Több mint egyórás séta a tűző napon. Víz nincs, és a hátam közepéig leizzadtam. 
Kifáradtam és minden vágyam az árnyékos kiskocsma volt, ahol ellazulva kémlelhetem 
a helyiek beszélgetéseit, hátha hallok valami számomra érdekeset a helyről. 
   Rövidesen bácsika ült le a szomszéd asztalhoz, aki kisvártatva beszélgetésbe 
elegyedett velem. Aranyos volt, ahogy büszkén beszélt a helyi hírességekről, a 
református és katolikus templomról (bizony eme kicsi faluban vallásszabadság 
van), ahol minden va-sárnap a falu apraja-nagyja összegyűlik a tízórás 
misére, és együtt éneklik a Hozsánnát. Rátértünk a most mindenkit lázba 
hozó Művészetek Völgyére, előnyeire és hátrányaira a falu szempontjából.
   „Ez a rendezvény már tizenöt éve van, de a mi falunk, Öcs, három éve 
csatlakozott” – közben vígan kortyolt vörösborából. „Eleinte nagyon örültünk a 
sok vendégnek, jó volt ez a falu és az én számomra is, mert én elszállásolom 
a sok fiatalt és idegent. Bár velük nem nagyon értem meg magam, furán 
beszélnek, ilyenkor mindig a lányomat hívom, ő valamicskét tud idegenül. 
Ám mára kissé elfajzott a dolog. Szervusz Pista!” – kiált az elbicikliző öreg 
után. „Hol is tartottam, igen tehát rengeteg szemetet hagynak maguk után, 
ami egy kicsit idegesítő, ezért mára már kissé megoszlottak a vélemények 
a programról. Jönnek és eldobálnak mindenfélét. Ezt nem így kéne…” – és 
a bácsika mesélt és mesélt és mesélt. És igaza volt, tehát akár Öcsre, akár a 
Völgybe látogató fiatalok és idősebbek erre mától igyekezzetek odafigyelni, 
nem hajigálni el mindenhová a csikkeket! Egyszer volt szerencsém 140 fős 
tábor után cigimaradványokat szedni. Hát, ne tudjátok meg, nem egy leányálom.
   A bácsika a hagyományokról is mesélt, illetve egy szerencsétlenül járt ismerőséről. 
A Művészetek Völgye öcsi hordókészítője tragédiájáról, aki egykor még maga 
faragta a műveit a völgyi kíváncsiskodók előtt, ám egy súlyos agyvérzés után 
fél oldalára lebénult, azóta találékony ember lévén már csak egykori munkáit és 
az ahhoz fűződő hagyományokat  mutatja be. Tehát ha Öcs közelében jártok, 
ide mindenképpen nézzetek be, már csak a borkóstoló miatt is. Nos, lassan 
búcsúzom, mennem kell, hogy ezen sorokat ti most a neten olvashassátok.   

     Falunk, Öcs

Richter Nóra
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   Többen már rég eltűntnek hiszik, egyesek szerint még 
mindig csordogál, megint mások azt se tudják, hogy 
létezik. Pedig volt és még ma is folyik. Állítólag. Hogy 
ezen tényeket megcáfoljuk vagy igazoljuk, hosszas kere-
sésbe kezdtünk. Oknyomozó csoportunk patakkeresésre 
indult Kapolcson. Időigényes kutatásunk után rá is 
leltünk (valóban nehéz volt), illetve hűlt helyére. A patak 
bizony eltűnt, elillant, felszáradt, kész, vége, meghalt.
   Gondoltuk, a helybéliek segítségével felderítjük, 
mi lett az egykor híres kis patakból, melynek röpke 
két kilométeres Vigántpetendet, Kapolcsot és Pulát 
átívelő hosszán 11 malom is dolgozott. Szóval volt 
dolga szegénynek, nem csoda, ha elapadt. De persze ezt 
nem állíthatom biztosan, mivel a faluban nem kaptunk 
kielégítő választ. De nem adtuk fel és még ma is keressük 
a rejtélyes Eger-patak titkát. Tehát aki tudja, írja meg!
   A helyiek válaszai ama kérdésre, hogy hová
 tûnt a patak (persze csak a szebbek) .„Hát hová 
máshová? Egerbe!” – a kor(!)csma  egyik lelkes 
vendége.

Hová tűnt az Eger-patak?

„Ellopták a rendszerváltás után a kapitalisták!” – borvirágos orrú, egyébként kedves bácsi.
„Ez most találós kérdés? Egyáltalán van?” – helyi „menő gyerek”.
„Petend és Pula között elfolyt (a gyengébbek kedvéért Vigántpetend – a szerk.), ez most nem 
vicc, van ott egy bazi nagy rés. Tessék csak megnézni!” – egy apuka, ám gyermeke megcáfolta: 
„Nem, nem, apu, elitták a halak.”
„’96 óta nem láttuk, de mi is szeretnénk, jaj, de hogy szeretnénk, milyen jó volt a partján ülve 
borozgatni!” – helyi bácsika.
   De hát akkor hol is a patak? „A nagyvázsonyi halastóban!” – állítja biztosan az egyik 

munkában megöregedett úr. – „Valami főmufti lezáratta a tavat és ott a vizünk...” (többi  részét 
cenzúrázzuk). 
   Ami biztosat tudunk tehát, ’95 és ’96 táján még folyt, de a bányákba 
kellett a vize, ám nem töltődött olyan gyorsan fel, mint szerették 
volna, így az egyre kevesebb víz egyre jobban párolgott. Valószínűleg 
ez a „kis folyó” igaz története. De legendák mindig is lesznek.
   Víz nincs sehol, de csalán annál inkább. Sajnos. A „patakutántöltés” 
lencsevégre kapásakor  sikeresen meg is ismerkedtem vele. Szóval, 
kedves otthon punnyadó emberek, ha netalántán Kapolcsra vinne 
utatok, a pataktól távol tartani magatok! Persze minden más szép és jó!

       

               A patakutánpótlás

Richter Nóra

Véset és csuvározás
A legrégebbi malom Kapolcson

Végigjártam Kapolcsot, azért, hogy 
az egyik malom történelméről többet 
tudjak meg. Most, hogy a Művészetek 
Völgye miatt nagyon sok nem falubeli 
ember látogat ide, nehéz eldönteni, 
hogy kik helybeliek, kik nem. A 
megkérdezettek közül kevesen tudtak 
valamit a malomról, mindenki Éva nénit 
emlegette, hogy ő biztosan többet tudna 
mondani… Na de ki is az az Éva néni? 
Gondoltam, ennek utánajárok… Miután 
megtaláltam, szívesen beszélt nekem 
a malom pár száz éves történelméről. 
Nagyon szeret róla mesélni, itt töltötte 
egész gyermekkorát, és sok szívéhez 
közel álló élményt szerzett itt. 
   A felülcsapott tarajoskerekű malom igen 
idős, a 16. században már említik az első 
hat, akkoriban feljegyzett magyarországi 
malom között. Az első pontosabb 
időpont a malom történelmében 1825, 
amikor is a malombíró, Szabó Péter 
újjáépíttette. Említésre méltó, hogy 
nagyon sok tulajdonosa volt, köztük 
Szaller Imre, akinek 1894-től 1945-ig 
állt tulajdonában. 
Felesége nem költözött ki házukból, 
miután férje meghalt, 1950-52 körül az 
államosítás idején a malmot leállította, 
így maradhatott a birtokában. Legutóbb 

három éve újították fel az immár Tolvaly 
Ferenc magántulajdonában lévő 
épületet. A restaurációt Nagy János 
végezte, ő az utolsó, akinek a hivatalos 
foglalkozása malommérnök. Most már 
a malom csak turistalátványosság. A 
malom mellett levő patak az Egervíz 
nevet viseli, a teljes hosszán 32 
vízimalom van, ebből 12 itt, Kapolcson 
található. A falubeli molnárok többsége 
csuvározással foglalkozott, ami azt 
jelentette, hogy saját lovaikkal elmentek 
a gabonáért, elvitték a malomba, majd 
visszavitték a megrendelőhöz. Egyszerre 
mindig csak egy gazda terményét 
darálták, és hatszor őrölték vissza. 
Ez még napi viszonylatban is 20-25 
mázsa volt. Az 1800-as évek végén az 
őröltetők a gerendákba vésték neveiket, 
miközben szalonna és bor társaságában 
megbeszélték a politikai nézeteiket, 
illetve a falu helyzetét. Arról, hogy 
mennyire tisztelik a malmot, mi sem 
árulkodik jobban, mint az idézet, ami a 
főgerendára van feljegyezve: 
„Aki a templomba és a malomba belép: 
ne igyon, ne káromkodjon, és ne legyen 
sáros a cipője.”  

Nagy Nikolett
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Völgy-árak
Tömegek, külföldiek és áremelkedések

A nagy forgalom miatt „baráti” árak 
várhatók

Tömegével folynak az előkészületek, 
minden kerítésen és minden gyorsbüfés 
kocsin kint függ már az árlista. 
Ugyanis rengeteg helyen fogadják az 
ide látogatókat étellel, itallal, nem 
csoda, hisz’ nagyon nagy érdeklődési 
körre számítanak. Az éttermi vezetők, 
standon árusítók úgy gondolják nagyobb 
forgalom várható az idén, mint eddig 
bármikor. (Legalábbis remélik, mert ha 
nem így lesz, akkor bajban lesznek.)

Reménykedésük, véleményük 
az itt élők által is elfogadott, mert 
a Művészetek Völgye - úgy tartják - 
Európa, de legalább is Magyarország 
legközvetlenebb hangulatú fesztiválja, 
a maga stílusában. Ehhez legfőképp a 
rendkívül különböző programok járultak 

hozzá, de nem elhanyagolható 
szempontok a barátságos, és 
mondhatni pénztárcakímélő 
árak. Ez meglepő tény, hiszen - 
általában -, ahol külföldi látogató 
megjelenik, és nagy a tömeg, ott 
nem ahhoz van szokva az ember, 
hogy egy gombóc fagyi 60, két 
deciliter frissen facsart narancslé 
pedig 90 forint. 

 A sok édességet, külön-
böző  nyalánkságokat készítők  
ideiglenesen beköltöztek a faluba 
mobil-országjáró sütödéikkel, 
bízva a nagy forgalomban, és 
jelentős bevételben. Más kollégáik 
számára azonban csalódást 
okozott az, hogy csak korlátozott 
létszámban árusíthatnak a faluban, 
mert a kapolcsi önkormányzat 
megszabta azt, hogy mennyi lehet 
az egyes termékek kereskedőinek 
maximális létszáma.

Az azonban mégis feltűnő, 
hogy mennyi kürtőskalács-készítő 
van. Viszont a legszembetűnőbb 
mégiscsak az, hogy szinte 
megegyező áron dolgoznak. 
Nincs árversengés, és ez abból a 
szempontból jó nekik, hogy nem 
kell egymással versenyezve ”Ki 
tudja alább adni?”-játékot játszani. 
Az eladók egyelőre türelmesek, és 
nagy kedvvel várják a tömeget.

Kapolcs élelmiszerellá-
tás ügyében már felkészült a 
Művészetek Völgyére. Tehát 
már csak egyvalami hiányzik 
mindehhez: a látogatók, de 
pénteken már ők is megérkeznek.

Vér Viktória

Galkó Balázs, akinek 
színház az egész világ

Cili néni kocsmájában bukkantam rá. 

Barátai között ücsörgött. Megkérdeztem 

zavarhatnám-e egy percre? Mire ő át is ült 

velem egy másik asztalhoz és közölte, hogy 

csupán öt percre ér rá.

Márta István bízta meg először 1989-ben. 

Az ő feladata: a lelkiismeret, a szép és a 

tolerancia.

Képes hatni a kollégáira. Az ember arra 

számítana, hogy rendkívül tevékeny 

életet él, amíg Kapolcson tartózkodik. De 

ő cáfol: „Én itt csak úgy vagyok!” Nem 

tartja egyszemélyes bulinak a Művészetek 

Völgyét. „Több szem, többet ragyog.” 

Amikor az ember lánya rákérdez, hogyan 

működik a szervezői gárda, ő azt feleli: 

„Ez egy piramisjáték.” Idéz még mellé Kosztolányitól: „Játékban élni, mely 

valóra vált!” A piramisra asszociált gárdák fentről lefelé a következők: hat 

fős szervezőcsoport, polgármester, vendégműhelyek, vendégváros, műszaki 

stábok, falunkénti jegyszedők, kiállítások szervezői (400-500 ember).

„Már tavaly augusztus 21-e óta szervezzük az idei fesztivált” – mondta 

kérdésemre. „Lényegében egész évünk a szervezésből és újraszervezésből 

áll” – folytatta. Újabb és újabb ötletek születnek, de ragaszkodnak a 

hagyományokhoz is. A tömeg pedig évről-évre nagyobb lesz. Éjszaka körülbelül 

négy órát alszik, de a reggelt mindig jógával kezdi.

Arra a kérdésemre, hogy vajon a színész felhasználja e képességeit a való 

élethez, azt válaszolta: „A színész eljátssza, hogy valaki más. A sajátjához 

képest egy másféle karaktert alakít. A többiek pedig úgy szerepelnek, ahogy 

én akarom. A szervezői poszt is csak egy szerep. Egy játék.”

Biztos tudja, mit csinál, elvégre 1970 óta hivatásos színész. Gondoltam 

még készítek róla egy képet. Meg is kértem, várjon egy pillanatot, de ő már 

kezet is fogott velem és nagy sebbel-lobbal kirobogott a kocsmából.   
    

        Rajczi Szabina
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A médiumok a Művészetek Völgyében
- avagy a Völgyhíradó adásai a WebTv-n. A Völgyfutár példányai az utcán.

Napi két alkalommal vetíti műsorát 
a Völgyhíradó. A Völgyfutár nincs 
támogatás híján. A különböző napokon, 
utcán terjesztett újság számainak 
terjedelme a háromszorosára 
növekedett. 

Elengedhetetlen a mai modern 
társadalom számára a számítógép és az 
Internet. Klikkeljünk bátran az origo.hu, 
szinhaz.hu vagy akár a kapolcs.hu-ra. A 

Völgyhíradó adását senki ne keresse a TV-csatornák között. 
Aki rendelkezik a Web-tévézés lehetőségével, szélessávú, jó minőségű 

közvetítésben láthat érdekességeket, interjúkat. Az első adást július 25-én 
(szerdán) vetítik, délelőtt 11 órakor, amely félórás előzetest mutat be. Este 7-
kor pedig egyórás magazinösszeállítás következik élőben. Egyébként naponta 
két adást adnak közre. Segítséget nyújtanak a Szent László Gimnázium 
tömegkommunikáció szakos tanulói. Fellépő színészek, zenészek kerülnek 
lencsevégre. A szerkesztő szerepét Kardos Eszter tölti be. Reiger Johanna 
vezeti a műsort, akit az MTV által sugárzott Zanzibár című műsor révén 
választottak ki erre a szerepre.

 A Völgyfutár idén is ingyenes, viszont terjedelme és példányszáma a 
háromszorosára növekedett. Kizárólag a Művészetek Völgyének az újságjaként 
funkcionál, a Pannon Lapok támogatása, és a Veszprémi Napló munkatársai 
jóvoltából. Vagyis egy tehetséges csapat társult a „Völgymunkások” mellé. 
Tapasztalt újságírók a társaságból: Gáspár Anna, Lőkös Ildikó, Garancsi 
Ágnes és Naszály György, akik már több éve foglalkoznak a Völgyfutár 
megszerkesztésével és összeállításával. „Ez egy fesztivál-orgánum” – árulta 
el Naszály György. Három számban jelenik meg az újság, 27-én, 30-án és 
augusztus 2-án. Feladata, hogy segítsen a publikumnak és szórakoztassa 
azt. Sztárokat szólaltatnak meg, valósághűen tükrözik az itteni hangulatot, 
eseményeket. Naszály György gondoskodik arról is, hogy a stábok tagjai 
is emberközelben legyenek. Összegyűjti társai aranyköpéseit, melyek a 
Völgyköpések című rovatban lesznek olvashatók.

           
Rajczi Szabina

  Ha véletlenül a tömeg miatt 
változnának a buszmenetrendek, 
nem kell megijedni. Van más. 
   Legegyszerűbb példa erre, ha 
gyalog vágunk neki eme hat falunak, 
Kapolcsnak, Vigántpetendnek, 
Taliándörögdnek, Monostorapátinak, 
Öcsnek és Pulának, azaz a Művészetek 
Völgyének.
   De ha nem akarunk egy-egy faluban, 
esetleg a falvak közt kilométereket 
sétálva megtenni, hiszen a nyarat 
a forróság jellemzi, mehetünk 
robogóval, kerékpárral, és még ki 
tudja mennyi mindennel. Ezeknek 
az aránya körülbelül megegyező. Egy 
fontos szabály van. Falun belül nem 
lehet autóval közlekedni. Ennek több 
oka van, de hisz ezt Önök is tudják: 
többek közt veszélyes lenne ennyi 
ember közt kocsival furikázni. Annyi 
elvetemült ember van már.  
Nem akarom senki kedvét szegni 
a buszok megbízhatatlanságával 
kapcsolatban, ezért inkább 
megnyugtatok mindenkit. Nincs 
miért izgulni, hiszen rendőrök őrzik a 
közlekedési jármű útját, és biztosítják 
a pontos érkezéseket és indulásokat. 
Ez az egyetlen négykerekű, a 
Völgyautókon kívül, ami falun belül 
is közlekedik.
   A művészeti napok hétvégén, 
pontosítok, pénteken, szombaton és 
vasárnap érik el a csúcslátogatottságot. 
Bizony, munkaszüneti napokon. De 
hát ez természetes. Ekkor annyian 
vannak, mint az egerek. Szinte minden 
előadáson, kiállításon, sörsátorban és 
büfékben telt házra lehet számítani. 
Idén száznyolcvanezer látogató 
részvételével számolnak. A hangulat 
mindenkinél a tetőfokára hág (a 
bevétel nő), legyen szó öregekről, 
fiatalabbakról, vagy akár egészen kicsi 
gyerekekről. Mindenki megtalálja a 
maga számára érdekes dolgot. 
 E három napon még az utakon való 

torlódás is előfordul, főleg az ott sétáló 
embertömegek miatt. Ijedségre semmi 
ok, hiszen maximum egy-másfél óra alatt 
eljuthatunk a falu egyik végéből a másikba. 
Gyalog.  Ha, ismétlem, ha nem nézelődünk. 
 A falvak közti utakon mindenki figyeljen 
a gyalogos, esetleg kerékpárral utazó 
emberekre! Mint már említettem, sokan 
választják ezt a két formát is.   
 Legkevesebben hétfőn látogatják a művészeti 
fesztivált. El is nevezték „suszternap”-nak. 
 Tehát ha végignézzük, igazán kritikus napnak 
a pénteket és a hétvégét nevezhetjük. 
 Mindezek ellenére ezen közlekedési hírek 
ne riasszanak el senkit a látogatástól. 
Sőt! Jöjjenek minél többen, hiszen ezek 
eltörpülnek azon élmények és tapasztalatok 
mellett, amit itt szerezhetnek.

Fehér Eszter

Ha nincs busz...
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Malomsziget
   Már három napja hatalmas munkában fárasztják magukat 
a Malomsziget vendéglátósai. Kapolcs központjában az 
elkövetkező szűk két hétben ebédelhetünk is, és egy könnyed 
söröcskét is elfogyaszthatunk. A komplexumnak ugyanis 
fogadnia kell tíz nap alatt a jókedvű, vagy éppen jó kedvre 
vágyó völgylakókat csakúgy, mint a miniszterelnök urat.

A szponzorok által 
küldött temérdek árut már 
elraktározták, és nagy részét 
le is hűtötték, az étterem 
konyhájának külön házat 
béreltek, és akár már ma is 
kezdhetnének. Aki persze azt 
hiszi, hogy a munkának vége, 
és a főnök úr már kényelembe 
helyezheti magát, téved.         A 
délelőtt csendjét néhány 
halk fakopácsolás zavarta 
csak meg. Sorra emelkedtek 
a délután folyamán is a 
különböző standok, és egyre 
több tábla igazítja el a holnap 
ideérkező műkedvelőket. 
Szelíden készülődnek a 
helyiek. Az ejtőzni kívánók 
pedig mosolyogva nézik az 
ablakon kihajolva az egyre 
gyarapodó sátorváros színes 
foltjait. Polifoamok, kulacsok, 
hálózsákok minden kert aljában. 
Meleg van. A falu vérkeringése 
szinte megáll. Csak néhány 
kamion zörgő hangja visz színt 
a nagy esemény előtti nap 
menetrendjébe. 
  A vendéglátósok pedig 
csak pakolnak, és pakolnak. 
Előkészítik a külső terepet a holnap 
esti megnyitóra. Minden csillog a 
tisztaságtól. A főnök pedig hangos 
áriákban irányítja embereit: „Ott 
a sarokban van még egy kis kosz. 
Az túl ferde! Ne, balra, jó. Inkább 
jobbra…” Az élet itt decibelben is 
mérhető. A falu többi része pedig 
hallgatja a délutánt. Tovább. 

    A Malomsziget azonban megmutatja 
a fáradt sátorbontogatókat, hogy itt holnap 
valami egészen különleges kezdődik. 
Olyasmi, amiben nem szabad hibázni, se 
előtte, se közben. A hat falu egyik napról a 
következőre több, mint százezrünknek lesz 
otthona. 
 Kiszolgál minket, szórakoztat és 
elaltat, reggel pedig hangjaira ébredünk. 
Most még csak a büfésfiúk tevékenysége a 
leghangosabb a vihar előtti csendben.

Zsiborás Gergő

   Három évvel ezelőtt egy anyuka otthon maradt második 
gyermekével. És úgy gondolta, hogy le kell kötnie valamivel 
felesleges energiáját. Mindig is kreatív munkára vágyott. Így 
hát kitalált valamit, amit azóta nem tudtak utána csinálni. 
Förster Nikolett ma már elismert üvegfestő-művész egy 
budapesti galériánál.

„Tavaly voltam először 
a Művészetek Völgyében, akkor 
már régóta dolgoztam festőként, 
és kissé csalódtam. Mindenhol 
ugyanazokkal a tömegtermékekkel 
találkoztam, amiket a pesti 
butiksorokon lehet látni, 
semmi egyedit nem találtam.”                                      
A fiatal és kreatív kismama akkor 
találta ki, hogy az idei tizenötödik 
alkalmon ő is kimutatja foga 
fehérjét, és hogy mire képes 
ecsettel a kezében. A délutáni 
unaloműzésből egy egészen egyedi 
technikát fejlesztett ki. Mindig 
üvegalapokat használ, ezeket 
speciális festékkel fedi le. Erre 
egy fólia kerül, illetve a művek 
szélét ónnal forrasztja le. Már 
megpróbálták leutánozni a képeit, 
de eddig senkinek sem sikerült, 
a műhelytitkokat én sem tudtam 
meg. 
  Mostanság órákat, mécsestartókat 
és képeket készít. Munkáját már 
csak azért is élvezi, mert még 
sohasem készített két ugyanolyan 
művet, valamit mindig változtat a 
sablonhoz képest. 
      A Völgyben Cili néni kocsmájával 
szemben találhatjuk meg munkáit, 
ahol vásárolni is lehet a kiállított 
tárgyakból – halkan jegyzem 
meg, hogy aki itt beleszeret az 
üveglapokba, ezresekkel kíméli 
meg a tárcáját. 
    Az azonban még Förster 
művésznőt is nehéz kihívások elé 
állította, hogy miként vonultassa 

fel egyedi darabjait a programok sűrűjében. 
Még tavasszal ellátogatott Kapolcsra, ahol 
kiválasztotta a már említett helyszínt, és 
elküldte munkáiról a képeket a szervezőknek. 
És nyert. Egyedüliként ő mutathatja meg a tíz 
nap alatt, mire képes az üveg és a festék együtt. 
A konkurencia kiszorult a Völgyből.
     „A Művészetek Völgyét hosszú 
távú befektetésként kezelem. Nagyon sokat 
készültem, és nem csak az eltelt hónapok, de ez 
a tíz nap is komoly megpróbáltatás számomra” 
– mondja a művésznő, akinek most az a 
legfontosabb, hogy minél többen lássák azt, amit 
először a gyermekeinek készített.

Zsiborás Gergő

A hároméves titok
A Völgy egyetlen üvegfestõje
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élet 
a völgyben 

éjjel-nappal

A Művészetek Völgye fesztivál történetében még sosem fordult elő, hogy ne 
esett volna az eső. Idén is átélhettük már a két végletet. Ilyenkor is nagyon jó, ha 
ismerünk néhány hangulatos helyet, ahová behúzódhatunk. 

Cili néni kocsmája tényleg nagyon barátságos, de nem a legtágasabb és a kinti 
fedett asztalokból is csak kettő van. De szinte mindegyik vendéglátósnál van ernyő 
az asztalok felett. Tehát nem kell félnünk, hogy elvesztegetünk egy napot, mert egy 
pohárka ital mellett is rengeteg embert megismerhetünk. Az itteniek igen közvetlenek 
és segítőkészek. A stopposokat általában felveszik a helybeliek. Ha két város között 
szakad ránk az ég, még mindig (viszonylag) szárazon túlélhetjük, ha stoppolunk; 
ráadásul a Citroenes autóvezetők idén ismét ingyen fuvaroznak.

Engem tegnap este a Malom nevű fogadó 
(Kapolcs) egyik dolgozója vett fel az este és 
elmondta, hogy milyen sokat dolgoztak a 
helyen és meg kell mondanom, nem hiába, mert 
ahogy megláttam, kedvem támadt bemenni. 
Visszafelé be is ugrottam és beszélgettem 
néhány emberrel a fesztiválról:
Egy házaspár a hangulatról: „Tavaly lusták 
voltunk kempinget keresni és egy búzamező 
mellett vertük fel a táborunkat. Nem volt olyan 
nap, mikor ne fedeztünk volna fel valami új 
szépséget a tájban.”
Egy fiatal nő: „A vonaton kiraboltak és a 
zsebemben maradt kétezer forinttal indultam 
neki a Művészetek Völgyének, persze a barátaim 
segítettek, de mások is szívesen hívtak meg 
egy tál ételre vagy egy pohárkára.”   

Egy fiatal fiú: „Imádok Kapolcson mászkálni faluról 
falura, utána este ledőlni a puha fűbe egy cigivel és 
csak nézni a csillagokat.”

Halász Juli

2003. július 23-án érkeztünk Kapolcsra mi, 
a Völgymédia tagjai, akik a Szent László 
Gimnázium hallgatói vagyunk. Persze mint 
minden normális ember, mi is nagy izgalmak 
közepette készülődtünk, és minden szükséges 
eszközt bepakoltunk. Éppen esett az eső, 
amikor elkezdtük felverni a sátrainkat. A 
legtöbben nagyon sokáig tökéletesítették a saját 
campingjüket. Sajnos mi nem vagyunk profik, 
mint azok az emberek, akik nap mint nap ezzel 
foglalkoznak.       

Apropó… ha már a sátraknál tartunk, na meg a profiknál, akkor térjünk át egy olyan 
témára, ami talán Önöket is foglalkoztatja, a Művészetek Völgye előkészületeivel 
kapcsolatosan. Mint említettem, mi már akkor itt voltunk, mielőtt még elkezdődött 
volna a Fesztivál. Így abban a nagyszerű élményben volt részünk, hogy 
megcsodálhattuk az amúgy nagyon is csendes falvak hétköznapi életét, valamint 
azt, hogyan is kezdenek neki a nagy „építkezéseknek” a munkások. Fáradhatatlan 
lelkesedésüket még a tűző nap sem lankasztotta. Felülmúlhatatlan érzés volt, 
ahogy láttuk az igyekezetüket, az izgalmaikat. De nekem, mint pesti embernek 
mégis az volt a legmeglepőbb, hogy milyen kedvességgel, és mennyire odaadóan, 
szolgálatkészen álltak a rendelkezésünkre. Vajon a látogatók is olyan örömet 
lelnek majd eme bungalókban, mint amilyen örömmel készítették számukra a helyi 
polgárok?! Ha ebbe jobban belemélyedünk, akkor mit is állapít meg egy magamfajta 
átlagember? Azt, hogy a vendégek alapvetően azért mennek oda, hogy jól érezzék 
magukat, szórakozzanak. Viszont ez nyilván nem mindenkinek sikerül, mivel már 
most nagyon sok dühöngő őrült van. Persze ezzel most nem az volt a célom, hogy 
elijesszem az idevágyókat, mivel az ilyen alakokat többnyire vagy a saját társaságuk, 
vagy a helyi erők „rendre teremtik”.    
A jobbnál jobb programok előszele már minden itt 
tartózkodót    megcsapott, még a helyieket is, már 
kezdenek kiépülni a szolid kis utcácskák forgalmas 
szórakoztató központokká. 
Már csak egy nap, és kezdődik a 15. Művészetek 
Völgye („leánykori neve: Kapolcsi Művészeti 
Napok”). Mindenkinek azt tanácsolom, aki még 
mindig csak otthonról olvasgat a nagy eseményről, 
hogy azonnal csomagoljon, és rohanjon, bár itt 
sosem fogy el a hely és az itteni lakosok kedves 
szavai. Tehát; Kapolcsra fel!!!          

Horváth Anita

Helyi ismertető
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 Sokan vannak, akik nem csupán 
egy-egy napra, egy-egy programra 
érkeznek Kapolcsra és a környező 
falvakba a művészeti rendez-
vénysorozatok idején. A kérdés 
adódik: hol lakjanak 
a látogatók? 
 Mint ahogy arról értesültem, ez a 
kérdés azért nem szokott akkora 
fejtörést okozni, nem szoktak helyet 
foglalni előre. Szabad szálláshelyet 
az utolsó pillanatokig találnak. 
Akik mégis lecsúsznak a lakhatási 
lehetőségekről, azok a helyi fut-
ballpálya gyepén hajthatják álomra 
fejüket. Bár ennek azért meg vannak 
a maga hátrányai, például, hogy senki 
sem felügyel a sátrakra, és bár ez nem 
jellemző, de elő-előfordulhat egy-egy 
lopás. 
 A legtöbben egy 
nappal az események 
előtt leutaznak, 
és szálláshelyet 
keresnek. Csak a 
környékbeli utcákat 
kell róni, vagy a helyi 
kocsmát fölkeresni 
és annak kapuján a 
hirdetéseket átbön-
gészni, amelyeken 
többnyire az aláb-
bihoz hasonló szö-
vegeket lehet ol-
vasni: „Programod 
már van, de szállásod 
még nincs…”, vagy 
„Sátorhely ki-
adó a Bócziéknél 
Kapolcson a Mű-
vészeti napok alatt.” 
A turista kedvére 

válogathat a számára kedvezőbb szál-
láshelyek közül.
 A szállásért fizetendő összeg a legtöbb 
helyen nagyjából ugyanannyi. Az egységár 
kb. 500 Ft/fő/éjszaka. Bár nem mindenhol 
kapjuk ugyanazon luxust ezért az 
összegért. Alapszolgáltatásnak tekinthető 
az illemhely és a zuhanyzóhelyiség. 
Módosabb helyeken főzéssel és grillezéssel 
is módunkban áll eltölteni szabadidőnket. 
 Amúgy ennél többre tényleg nincs is 
szükség, hisz ha már az ember idáig eljön, 
akkor megpróbál minél több programban 
részt venni, melynek eredményeképpen 
a művészetszerető turista kora reggeltől 
kora hajnalig szórakozik, és így nem áll 
módjában oly közelről megismerni az 
amúgy szívélyes vendégszeretetükről 
ismert, átmenetileg házigazdaként 
„funkcionáló” helybelieket.

Sági Róbert

Ha program már van, de szálláshely 
még nincsen… szűnni látszott, de jött Márta István és Galkó 

Balázs, s megszületett a Művészetek Völgye, 
ahol évente több mint százezer ember fordul 
meg. Így Kapolcs (illetve Monostorapáti, 
Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend) 
kiemelkedett, s a helybeliek szerint a világ 
közepe lett.
 Ennek ellenére megőrizte falusias 
jellegét, megőrizte a vidék sajátosságait, 
és régi épületeit, amik a fesztiválnak 
remek helyet adtak. A Malomsziget erre 
az egyik legjobb példa. A növekvő turizmus 
igényelte a szállásokat, és ily módon a 
rég nem használt magtárak, rétek ismét 
benépesülnek turistákkal július vége-
augusztus eleje táján.
 A falu a nagy forgalom ellenére 
békés, s csak a sörsátraknál forgolódó 
munkások, a táblákat kiragasztó hely-
beliek, és a lakókocsival leparkoló árusok 
nyüzsgölődése jelzi az idetévedtnek: itt 
valami készül.
 Az idei Völgyfesztiválon min-
den eddigit felülmúló forgalommal és 
fogyasztással számol a szervezőbizottság. 
Ehhez hozzájárul még a nagy meleg, 
ugyanis ha az ember kitikkad a napon, 
szívesen elkortyolgat valamelyik hangulatos 
kiskocsmában egy korsó sört.

Zomborácz Iván

A régi Kapolcs
 A település nem változott, 
csak újult. Legalább is a falu néhány 
öregének elbeszéléseiből én így 
szűrtem le. Régen kisebb volt a for-
galom, és csak a malmok miatt alakult 
ki élet a faluban. Ugyanis míg a patak 
megvolt, a malmok is üzemeltek és 
nyáron folyamatosan dolgozták föl 
a környékről ideáramló gabonát. A 
lakosság többi része földművelésből, 
míg egy nagyon szűk csoport 
kézművességből tartotta fönn magát.

 A község kisebb volt, 
vályogházak álltak nádtetővel, amihez 
a hozzávalókat a Balatontól hordták.
Azóta a távolságok csökkentek, az 
utcákra aszfalt került, a vályogot 
felváltotta a tégla, és minden 
megszépült: a Völgy miatt. A malmok 
megszűntek (egyrészt a patak eltűnése, 
másrészt a technika fejlődése miatt). 
A malmok épülete megmaradt, ugyan 
most már csak látványosságként. 
Elvileg a falu fő kereseti forrása meg-
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   Tizenöt éve három barát, Pallagi Anikó, Márta István és Galkó Balázs fejében 
megszületett az ötlet, hogy a Veszprém megyei kisfaluban, Kapolcson létre kellene 
hozni egy néhány napos művészeti fesztivált. Mára a néhány napból tíz lett, ami a 
szervezőknek, a lakóknak és a vendégeknek egyaránt megfelel.
  Horváth Károllyal és Pallagi Anikóval beszélgettem, akik a minap is lázasan rohangáltak 
helyszínről helyszínre, hogy minden a legtökéletesebb lehessen. Miután az ülésen, ahol a 
szervezők zöme részt vett, megtárgyalták a technikai problémákat, Anikó elindult, hogy 
a tengerentúli művészeket üdvözölje, s terepszemlére indultak, hogy a színtér olyanná 
váljon, amilyenné a fellépők megálmodták.

     „Elég sok külföldi fellépőnk van, például  Pennsylvaniából, egy amerikai színház, amely 
itt van tíz napon keresztül a Völgyben, azonkívül a Kréta-kör színház-vándorcirkuszt 
ugyanennyi ideig láthatjuk vendégül. Nagyon sok európai szereplőnk van, illetve a DAH 
színház Ukrajnából és a beregszászi Magyar Illyés Gyula Színház Kárpátaljáról. Valamint 
pozsonyi komolyzenészek is. De azonkívül megtartjuk a régi jól bevált programokat is, 
mint a kézműves vásár, a gyermekprogramok, mert ragaszkodunk a hagyományokhoz.”

   A fesztivál szervezéséért témakörönként felelnek a megbízottak. Külön van jazz-, 
gyermekprogram-, komoly- és könnyűzene-felelős, akik kész programokat állítanak 
össze, s azt a helyi illetékesek rendszerezik. A Völgyben szinte kizárólag helybéliek 
dolgoznak, mintegy ötszázan, de nem csak ez jelent bevételt a községeknek. Azonkívül, 
hogy eme tíz nap alatt a lakók kiadják az udvart, kertet, szobákat, arra is ösztönzi őket, 
hogy szépítsék környezetüket. 

 A Művészetek Völgye belső 
szemmel

 Beszélgetés Pallagi Anikóval és Horváth Károllyal

A látogatók zöme az értelmiségi, egyetemet, de minimum 
középiskolát végzett 23-35 év közötti fiatal, akik többnyire 
családjaikkal érkeznek a Völgybe. 

     „A lakók renoválják házaikat, újra tataroztak, lenyírták a füvet, elkezdtek kertészkedni, 
s rendezetté, széppé tették házaikat és környéküket.”

  De a jóból is megárt a sok. Néhány éve voltak próbálkozások arra, hogy a Művészetek 
Völgye hónapokig is elhúzódjon részletekben. 

  „Ennek az az oka, hogy a hat falu infrastruktúrája, mely a 60-as években körülbelül 
három-négyezer lakos ellátására épült, nem képes  két-háromszázezer embert is ellátni, 
hiszen az állandó lakosok száma csupán háromezer-kétszázat tesz ki. De a falubeliek 
többsége élvezi a jól szervezett bulit, ilyenkor szabadságot vesznek ki és lehívják 
rokonaikat az ünnepre.”

   Az átlagosan kétszázezer látogató zöme az értelmiségi, egyetemet, de minimum 
középiskolát végzett 23-35 év közötti fiatal, akik többnyire családjaikkal érkeznek a 
Völgybe. Felmerül a kérdés, hogy nem jönnének-e többen, ha a rendezvény nem a Sziget 
Fesztivál idején zajlana.

  „Szerintem ez nem így van, mert a Sziget elsősorban a 15-25 év közötti korosztálynak 
szól, ráadásul a falvak nem is bírnak el ekkora embertömeget. Nincs elég parkolóhely, 
gondok vannak az áramellátással, de főképp a vízszolgáltatással, s nem utolsósorban 
gondolni kell a tősgyökeresekre is. Akiknek megvan a saját életük, s annak menetrendje, 
dolgozni járnak, s egyebek. A helyszűke is probléma annak ellenére, hogy tavaly Pula is 
csatlakozott a Művészetek Völgyét alkotó Kapolcshoz, Taliándörögdhöz, Monostorapátihoz, 
Öcshöz és Vigántpetendhez.”

  Ennek ellenére a szervezők nem tervezik, hogy további településeket vegyenek be az 
unióba. 

  „Nem szeretnénk, ha elözönlenének a látogatók, mert felborulna a harmónia, ami eddig 
jól működik. Viszont az jó lenne, ha a turisták év közben is Kapolcs és környéke felé 
kirándulnának.”

    Minden évben felmerül, hogy a Művészetek Völgye elmarad anyagi támogatás 
hiányában.

„Nem marad el, ez minden évben felröppen. Hogy is maradhatna el, sőt hát abban 
reménykedünk, hogy valójában jobban sikerül, mint az eddigiek, s ez teljesen független 
attól, hogy melyik párt adja a kormányzati többséget. Én azt gondolom, hogy a Művészetek 
Völgyét kötelessége támogatni az államnak, hiszen ez alapvetően népművelő jellegű 
rendezvény, és ha arra gondolunk, hogy a teljesárú napijegy 1200 forint, ezért minimum 
100 programot meg lehet nézni. Ha ezt elosztjuk, akkor ez azt jelenti, hogy az előadások 
nagyjából 10 forintba kerülnek. Tehát látniuk kell mindazoknak, akik az országot vezetik, 
teljesen mindegy, hogy kik azok aktuálisan, hogy itt a művészet és a kultúra  jelenik meg, 
méghozzá magas színvonalon.” 

Dohi Gabriella
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Kapolcs polgármestere a Művészetek 
Völgye rendezvénysorozat megkez-
dése előtti nap még szakított időt 
rám és elmesélte, mi a helyzet 
munkaügyben. Horváth Jenő beszélt 
múltról és jelenről. 

– A kapolcsi lakosság inkább a 
faluban dolgozik vagy vidéken?

– 8 malom működött a mára már 
teljesen – kezdte a polgármester 
– kiszáradt patakon, gabonát őrölt, 
farönköt metszett. Ez jelentős 
számú lakosnak biztosított 
munkát. Iparos társadalom épült 
ki, kovácsok, kerámiások, ácsok, 
bognárok, fazekasok, vendéglátósok, 
faszobrászok. Messziföldről hordták 
ide fából a 
készült műveiket 
eladni, kiállítani. 
Kereskedő, vegyes 
s z a t ó c s b o l t o k 
m ű k ö d t e k , 
vásárok nyíltak. 
Ez már azonban 
a múlté, az 
itteniek elkezdtek 
vidékre járni 
dolgozni, ennek 
k ö v e t k e z t é b e n 
e l k e z d t e k 
kiköltözni. Az alig 
ezer fős lakosság a 
felére fogyatkozott. 
Bányákba, iparüzemekbe mentek. 
1950-es évekre jellemző a változások 
kezdete. Önállóvá lett, vállalkozásokat 
nyitottak. A művészeti napokon egyre 
több ember ad ki sátorhelyeket. Nem 
a Művészetek Völgyének időszaka az 
egyetlen az évben, amikor idejönnek 
az emberek táborozni, sátorozni. A 
befogadási hely viszont csökken. 
Tavaly iszonyú tömeg volt és idén a 

körülmények miatt még annyit sem 
tudunk fogadni.

–Milyen a munkanélküliek aránya 
illetve hogyan próbáljak ezt a 
problémát orvosolni?
–Az arány egyezik az országos átlaggal: 
nyolc százalék körül van. Ezek 
persze csak a regisztrált tagok, akik 
munkanélküli segélyért folyamodtak! 
Mellettük persze számos tag van, 
aki egész egyszerűen nem dolgozik. 
Orvoslásra nincs sok lehetőség, ha jön 
valaki, ahogy most a Völgy alatt jön 
is rendezvényt, vásárt, vagy ilyesmit 
tartani, azzal a feltétellel engedjük be, 
ha munkaerőinket hajlandó használni. 
Ezzel persze nincsenek kimentve, de 
hála istennek a környéken akadnak 

még munkalehetőségek. Építkezések, 
beugrós raktármunkák, ilyesmi. 
Persze ezt sem a faluban, úgyhogy a 
munkanélküliek is áramlanak 

Halmos Szabolcs

Ezrek éjszakája néhány négyzetméteren
A Művészetek Völgyébe látogatók a helyi lakosok udvarában szállhatnak meg 
éjszakára. A falusi emberek szívesen várják a vendégeket, és persze a velük 
együtt járó sátorhely bérelés díját.

Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, Pula és Monostorapáti. Mind csöndes, 
nyugodt kis falvak, néhány száz lakossal. Az itt élők életét főleg a nyár közepén 
a Művészetek Völgyébe látogatók sokasága pezsdíti fel. A helyieket nemcsak a 
programok látogatása, hanem a vendégek ellátása is leköti. 

Ilyenkor az udvarok megtelnek sátorral, lakókocsival, és számtalan 
idegennel. Van olyan is, aki már 15 éve, a Művészetek Völgye idején sátorozóknak ad 
helyet. A helyiek szerint a vendégek nagyon kedvesek, és semmi komolyabb probléma 
nem szokott történni. Egyszóval: „szívesenlátottak”. Persze a legtöbben nem igazán a 
vendégszeretet, hanem sokkal inkább a pénz miatt teszik.

A 64 éves Zoli bácsi már ötödik éve „sátoroztat”. Hat unokája van, és a 
bevételt mindig a gyerekek beiskolázására költi. Főként régi vendégek járnak vissza, 
és eddig még semmi problémája nem volt az itt lakókkal. Mégis, hogyha nem lenne 
szüksége a pénzre, akkor egy kocsit se engedne be az udvarába. Hiszen mégiscsak 
„idegenek”.

Széplaki Szilvia

A főút végén találunk egy 
házat, hatalmas udvarral. Itt lakik 
Marika néni a családjával, aki most 
második éve fogad vendégeket. 
A néni régen kiállításokon, és 
óvodákban felügyelt, de betegsége 
miatt most már nem tud dolgozni. 
Tavaly a sátorhelyek kiadásáért 
70000 forintot kapott, ami főként 
a gyógyszerek beszerzésére megy 
el. Szereti az embereket, és a jó 
hangulatról ő és az unokái mindig 
gondoskodnak. Szerinte nincs semmi 
gond az emberekkel, és a munka se 
sok, csak reggelente kell egy kicsit 
összetakarítani.

Vannak olyanok is, akik 
a megszerzett pénzből felújítják, 
csinosítják a házat, és így évről évre 
szebb lesz. 
 Persze rengeteg háznál 
nem lehet sátorhelyet bérelni. Nem 
azért, mert nem szívesen fogadnak 
vendégeket, hiszen a ház és az udvar 
így is tele lesz emberekkel, csakhogy 
ők az itt élők barátai, családtagjai, 
akik szintén nem hagynának ki egy 
ilyen eseménydús időszakot. 

A polgármester és munkásai
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