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Göncz Arpád köztársasági elnök úgy
köszönt el kedden délután a M űvé
szetek Völgyében. hogy nem sokára
visszaj övök. Másnap már be is vá1-

lona igéretét. Kétszer kereste fel a
völgyel. A kullurilis tárca egyszer

sem.
Kedden dél után érkeztek a völ gybe az elso hirek: a köztársasági elnök, aki éppen szabadságát tölti valahol a közelben, elképzelhető , hogy

fe leségével a Kapol cs melletti Vigánlpelendre látogat, hogy akatoli.
l:us templomban meghallgassak a
Weiner Leó Szimfónil.:us Zenekar
hangversenyeI. Márta Istvan, a kul-

turáli s események fö szervezöje és
Marton Istvánné \·jg:impelcndi pol-

girrnesterasszony mindenesetre felkészUltek a fogadásra. S hét óra elölt
nem sokkal be is gördillt a fekete
Mercedes Göncz Árp;iddal és fe leségével. A helybeliek némán megdöbbe ntek. nem nagyon akarták elhinni, hogy egy köztársasagi elnök
egy nyári hétköznapon helyet foglal
templomul.: harmadik sorában. De

Göncz Árpád megörökítette magát a völgyben is
hamar hozzászal1ak. A kancen elón
a polgármesterasszony kÖS71)ntötle
Gönczöt és feleségét. Aztán Vivaldi
Stabat Materét énekelte Raj k Judi!.
Raj k László felesége.
A köztársasági elnök, ak i négy-

hetes szabadságát tölti T ihanyban,
elmondta, kifej ezetlen kikapcsolódni
jöttek a Müvészetek Völgyébe, első 
sorban azén. hogy meghallgassák
Raj k Juditot:
- Régóta ígérgetem neki , hogy

egyszer elmegytlnl: a koncenjére.
Mosl megteh~ttem . Szabad vagyok
egy hónapig. En igazán zenekedvelő
emher vagyok, csak sajnos az utóbbi
években kevés időm jut arra, hogy
hangversenyel.:re j árjak..
Arra a ké rdésre. mi a véleménye a
két és fél hetes kulturális rendez•
vén}Tol, Göncz Arpád azt felelte.
óriásinak !anj a ezt a vá1lalkozasl.
Szerinte ez is azt mutatja, hogy a
müvészet a hajszálcsöveken keresztQ] is utal tud találni magának..
Az elnök és felesége kedden tíz
percre bcugrOltak Kapolcsra is, ahol
belenéztek a helyi szinj átszók elóadásába. Két kerámiaviráS$al !:ivoztak, amelyeket Szurdi Eva keramikusmúvesztól kaptak aj ándékba.
Szerdán dél ullin újból visszatér1 a
faluba az elnöki pár. Már1apisti mindent megmutatott nekik, a maJmokat, a kiállí!:isok egy részét, a kovács múzeumot, majd beültek a Csiga-udvarba. Egy helybeli meg is
j egyezte: Göncz Árpád ugy j árU l
közöttünk, mintha évek óta ill élne.

,
ancrea

Mág lyarakás

A MÜvésze.te.k Völgyében kétszer lépell fel
a Tranz Danz. Elöször a December 21 .
cimú e lőadásukka l , cs(ltör1ökön este pedig
az Astrál evekkel .
Ko vács Gerzson Peter, a T ranz Danz
vezetőj e meséli. nagy gondban van mozgasszínha7.a . Az utóbbi idő ben sokkal
inkább a lelkesedés hozta össze. produkcióikat, mmt a pénz. Márpedig az örömhöl
nem futj a rezsíre.
- Amiknr megalakult az új kulmrális
knrmany.:al, ve:etói határozottan kije/entették, hog}' ök nem hag}j ák magukra az
alternatív s:ínllá:aknt, és megprobálnak
több pén:t elkiilóníteni támogatásukra.
On6k példiiIII már érzik ezt a s:á"déknt?
- Nem. Idáig mcg nem ér1 el , úgy látszik - mondj a Ko vács Gerzson Péter. Egyébként pedig szerintem nem is j ó az
alternatív szinház kifej ezés, ugyanis ha azt
vesszük, már önmagában mindegyik el ő
adás alternatív a másikhoz képest. A slNktúrán kí vül iség j obban fedi, .mihál is maradunk ki. A nagy magyar színházi struk,úra intézményei bármennyire is sirnak,
mindig megkapják a fix köllségvetésüket,
és hozzá aZI, amit kiharcolnak . Ezzel
szemben mi folyton a nulláról indulunk .
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incs állandó pénzkeretUnk. Pá lyáz•
gatunk. Es vagy adnak valami k is morzsát,
vagy nem. De már nagyon nehéz lelkesedni is. Például a December 21. cimú munkánkra senki nem adoll pénzt . Mindenki,
aki részt vesz benne, csak a közös figyér1
vállalta. A lelkesedés nem tarhatj a eJ évekig a Tranz Danzot . Vannak olyan zseniáli s táncosaim. akik in hagytak, és leszerzödtek köszínházba. belementek a struktúrába. mer1 különben éhen haltak volna.
Nahát erröl beszélek én...
- Pályáz tak az idén is?
- Igen . A VIB-produkcióval. Ez a vi bráció szó rövi dítése . Nem mer1em végigírni, nehogy félreértsék . Az elöadás az
állandó mozgásról szól, hiszen minden
remeg körülöttünk, még a szellemünk is. A
fOváro s szinh:i.zi alapja 800 ezer forin tot
szavazott meg rá. Ez az összeg azonban
mncs.
- Merthogy?
- Nem elő re adják oda. hanem csak
akko r, ha bemutatjuk azt a produkciól.
amivel pályáztunk. Mulatságos a helyzet.
SŐI . rémes. Mivel ha nincs pénzünk. mit
táncolj unk el? Mer1 a fióknak lehet imi. de
j álszani nem .
(KÁG)
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Mar a nagymamám is játszott a

ban. Sikerükel az is tetézte,
hogy a szinpadon jól ismert
arcokat láttak a nézők. s egy
kicsit mindenki a magáénak

ben. Talán nem véletlenül.
Móricz Zsigmondot egyszeruen
nem lehel megwmi . A Művé

érezte a darabot, hiszen valamit

Sári bítóban - ö volt Terka -,
úgy túnik, ez egyfajta hagyomány a vidéki színjátszókörök-

mindig kellett segíteni: díszletet, jelmezekel keresni, csinálni. Talán részben ezért is
volt csorduJtig teli a nézőtér.
Horváth Jenő kapolcsi polgármester, a kör vezetője rendeZ1e a darabot, Mártapi stivel
ketten szerezték a zenét. Igazi,
jól szen/ezen csapatmunka
volt! És eppen akkor játszották.
július 1,8-án kedden, amikor
Göncz Arpád Kapolcsra is látogatott.

szetek Völgye programjából
sem hiányzott, kedden este a

Malomszigeten adták elö a
helybéliek. a Kapolcsi Ifjúsági
Slinjátszökör. A KISZ zsenge
kora ellenére - egyrészt alig
másfél éve alakult, másrészt
általános és középiskolások,
szakmunkástanujók alkotják az
egy\lttest - hatalmasat alakitoU
a három felvonásos vígjáték·

el
,

Rajk Judit néhány napja Vigántpetenden körülbelül 50
fOs közönség előtt előad t a
Vivaldi Stabat Materét. Megcsodálta. őt az elnöki pár is:
Göncz Arpád és fe lesége.
Az énekesnő elmesélte, a
koncert előtt néhány régi,
kedves ismerőse megkér-

-

• Márvány EIli 73 éves
anyukája titokban elindult otthonról, csütörtökön éjjel kisétált a Gástya
árokhoz, és megnézte a
Tranz Danz Astrál évek
címu előadását . Mondta,
hogy megértette, és tetszett neki . Elli anyukája
azóta tornázik.

dezte tőle, nem tudja-e véletlenül ki is az a Rajk Judit,
aki közremüködik a hangversenyen. Ez így volt akkor is,
amikor tavaly a M űvész
Szinházban egyik ffiszere.plöje volt A nagybacsi álma círoú elöadásnak. Orosz románcokat énekelt, barátai bámultak, nem tudták, hogy neki ez a hivatása. Raj k László
feleségekent ismerték.
Raj k Judit egyébként nagyon s~ k szo r hívta már
Göncz Arpádot a fellépé seire, hiszen régóta ismerik
egymást. De öl is meglepte,
amikor egyszercsak szóltak
neki, keresi öt a köztársasági
elnök és a felesége.
- Minden enekesnő szamára fontos, hogy találkozzon egy olyan zenei munkatárssal, aki nemcsak egyetlen fellépés erejéig ragaszkodik hozzá, hanem közösen
képesek gondolkodni a ze·

• Némi riadalom támadt
ugyancsak a Tranz Danz
társ ulata k6n'il. Ugyanis
előadásuk után bekopogtaltak egy kapolcsi házba, ahol hiába magyarázták, hogy ők tulajdonképpen nem ufólények.
csak tánc ukhoz fes /ették
magukat z6/dre. sel/ki

né
, ről - mondja Rajk Judit.
En me~találtam Ő l SelJneczi

György személyében. O dirigálta most a vigantpetendi
hangversenyt, és Ő ajánlott
Vasziljev orosz rendező nek
is, aki A nagybácsi álmát
vitte színre tavaly a M űvész
Színház.ban Vasziljev keresett egy fia tal éneke snő t ,
mély hanggal, fekete ha,Üal.
Engem is behivtak próbaénekekJésre, be1éptem a
terembe, az orosz rendező
rám nézett, és azt mondta,
köszönöm, nekem ennyi elég,
ő lesz az. Pedig még hanghoz
sem jutottam. Majd megkaptam a kOitákat, és három óra
múlva már próbáltuk is a
XIX. századi orosz romancokat. Ez az előadás valóban
meghatározó volt az életemben . Fordulópont, ha úgy tetszik. Naponta tell boldoggá
az, hogy énekelhetek. A
Magya r Rádió nemrégiben
felvelle ezeket a románcokat,
és Se irneczivei tervezzük,
,
hogy egy CD-t is kiadunk. Es
már előszed Iünk néhány
néger-spin tuálét. ..

,

FILLÉRES INTERJÚ

anya
csak egy van
Minden út ide vezet. El őadás elött, után,
ha nem tetszik, akkor közben is . Leül az
ember egy pohár sörre , rápillant az étlap.
ra, s máris megjön az étvágya . Rendel
egy Bájos anyóst, vagy egy Fekete mágiarakást, egy Metál omí lady örömét,
esetleg egy Öreg néne fözikéjét, s miután
megkóstolta, elhatározza: végig eszi a
kínálatot. E lő fizetöink, rendszeres olvasó ink és mindenki , aki ide látogatott már,
tudja, miröl van szó: a BanyaTanyáról.
Lakatos Tamással , az étterem-sátor vezetőjéve l beszé lgettünk.
- Hogy kerültek Kapolcsra? A Banya
"Főhadiszállás " Budapestcn vall.
- Mártapista fószervezó gyere kkori
cimborám . Pesten találkozttmk az étteremben, s a kkor pattant ki a fej éből ez az
isteni szikra. Itt ugyanis edd ig nem volt
olyan hely, ahol nagy tömegeknek kiel égitő ételeket adnak, csak házi koszt
volt. Ráadásul minden bezárt este kilenckor- tírl<or. Hozzánk azonban az el ő 
adások után még be lehet ülni, vacsorázni, sörözni , megbeszél ni az élményeket. Ide jönnek a felJépö művészek is .
- Hányanfordul/ meg ill két hét alatt?
- Naponta úgy háromezer ember. hétvégén, vagy k iemelkedő eseménynél még
ennél is többen.
- Mi volt a sláger?
- A legjobban a csülök meg a g.ri llcsirke fogyott. No meg a pikáns zöldsegragu, amelyet személyesen én készítek.
Nem míntha nem bímek Krisztiánban, a
szakács ban, egyszeruen csak én csinálom
a legjobban. Nagyon szerették a csapolt
Gösserünket is. az antialkoholisták meg
az Apenta ásványvizet.
- Eljönnekjövőre is?
- Igen, mindenképpen. Már csak a
.,feeling" miatt is. Az itte niek nagyon
kedvesek, seg ítőkészek, jó vel tik együtt
lenni. Nagy terveink is vannak: szeretnénk videóra venni az előadásokat, azután itt lejátszani este. Egyfajta szakmai
kJubot akarunk kialakítani.
N . SZ .

Hírbehozó-----nem hitt nekik. A Vizömő
new age-s tábja azonban
már forgat a v6lgyben.
boldogok, mert lábnyomokat talál/ak a Gástyaároknál, az már nem érdekli OKet, hogy Kovács
Ger..son Péter tran::dan=os meg keresi a sajátját.

• Valaki riogatja a völgyben a nőket . Titokzatos
szexuális te lefonok erkeznek. Egy kedves fe rfi
hang jelzi, bevonná vágyaiba a környéket. Feltélezzük, hogy a telefonáló t erősen megindíthatta
a Szentivánéji á lom hintajátéka.

• Talált tárgyak osztáIyot ny itol/ak a faluházban. Koró fekete férfi nadrágot w/ali az autójában .. Ma reggelre meg
az információnál /légy
emberre bukkantak. akik.
július 7-én érkeztek a
v6gybe, és azóta csak a
kijára tot kerest ék.

4

ö/gy utár-- - - - •
•

II

Nehéz el~s:6nni. Bezá, cl Miivénelek Y61,p'e wntÍmap.
Habót még tiJkísérik Pufáról Kapo/ara a majorettes
lányok. még az is lehet, Hobo szamárháton és
bohtk,,,hában érknik. pedig a mjlemcit mtir ílO' if
megltremlelte. az/án még biztosan lan cl mwauág hétfő
hajnalig. de az/Un V;ge. üle"'t talán eml'Wtlik majd
Mhányan cl l'dlgy-Iqendát. Nekii.M lmo nt Ujra .1"%0.4:"unk hH Q hitk6znapokat. mi, KuriTOsok népen \ 'isttakJJMziink Bwlapestre. rému lesz. Mert ki~riUt, iti, mindentö! IIn'Ol j lll az em~r legMzekbb cl másikhoz.
Kamyi4julSfJyira o bftu,á,6I. Gallóboláz.s mor! már ~
ilkj/! mindelVt azt mondja, c:siribi-airihá. En hinek
neki, /állam. It nagy mutatnjnyrol sajnos csaJ: be.námaIni tudunk cl "nag)'b/"'ro" irányítóinak. Nem j ártak.
erre. el \'Ollak fog lal\'(J mzol. hogy lI)'tiron. uborkaszelonborr, amiko, k;;l6n~n is mindenki Kapoks
kómyéün ül a hJlurális rendm'él1yelen. kinevelzik cl
Mücsarnok uj igalgulójál. A jö~yjroshDn. asz/allme/egen. ts cel hinem, még csak oz: uztahe sem j uJolI, hogy
fegalabb fél napol M,benázend e" efe/é, hogy ho~'tl
eme/k.edhetlJek a hétlWznapoJc. hogy hOl'o emeIle Jk.el
Ma'lapisli ir sltibja. és a négy falu : Kapocs, Pula,
Toliandö, ögd és Vigan/pelend, és hagy érlJ tezd
sokaig la'lósilholjak u kuflú,ci,. Nem rudom. lényleg még
minden megllJ" énhel, még ~'on hci"o kil nap, at i.r lehel,
o kullu,cilu tdrco i.r 11)'it a l·ö/KJ',e. Talcin csak at a gciJja,
hogy odaf3n1 nem hiSZ/Jek a l'a,ázslókban.
Reméljük. fih'Ó,e új ,a 'KJilll!
Karácsony ÁlaH

es

Hogy a vili&ért se vidoljanak bennOnket sz.c:mélyl kultUSSzal, miszerint mi folyton azt írjuk, Mártapisti
egyszemélyben a Miivészetek Völgye, elhatáronuk,
hogy megpróbáljuk bemutatni azokat, akik nélkül
Mártapisti csak nyanlni járna KapoICSl1l. Ök nemcsak
k~ és fél hétia. hanem már sokkal koribban elkezdték a
sze",'ezömWlkát. Dc mivel a négy falu segitőit is
beleszámitva majdnem 140 embellöl van szó, azokat
kErdenOk, akik a legkOzvC'llenebbGl vettek résn a völgy
irinyiddbVl és miiklidésében. Ök itt Oltek "eIUnk szemben, • kapolc:si faluház:ban, a központi információban.
P.findenekelótt lnklemé Pallagi AnikóvaJ beszilgetttnk,
akirol az összes mW'Lkatárla csak nagyon szfilr.szaVÚM
nyilatkozott: lenyGgOz6!
lnlderD r Palbei Anikó

Mártapisti jobb keze. Vagy jobb feje . Egyénként
pedig nem lehet vele besúlgetni. Legalábbis nyugodt
körOlmén)'ek kOz.lStt nem. Márcsak azért sem, mert
Mártapisti négy és fél másodpercenként anikózik a céhén, a71án jOnnek sorra a tlSbbiek, és én miTe leirok egy
szót, Anikó eltűnik. és c&ak aMyit Ozen vissza: gyerekek, ne hQlyéskedjetek, el6ttem sincs köd, és a hátam
mögön is felszállott már.
Amikor Mártapisti kitalálta, völgybe kell szállni ..
művésuttel, mAr az eLs6 pillanattól elkísérte ót Pallagi
Anikó, Mél 1988-ban isioe.kedtek meg eg)TDhsa~ A
rátóti legényanya dmú film forgatásán. Márta s~zte
ugyanis a zenéjét, Anikó meg els6 asszisztense volt a
rendezónek, Garas Dca6nek. Egyszer Garas eLszunyokált • stiba\t6ban, me Márta. nfgyszemkOzt megvallana AnIkónak Kapnlcsot. Hogy mit is szeretne on
c:siná1ni. Megkénlene, lenne.e kedve segíteni benne? E.s
etml kezdve egyOO dolgo71.k, egy ideig még • veszprémi szinMizban is. Majd 1989-ben Mirtapisti k6nnyii
nyin programot Igért Anikónak, és lehivta az első

kapolcsi napokra. O pedig bár már akkor is kissé szétszakadt és egyszerre futott Sz3znégy fe lé, beleszeretett a
környékbe, maradt, és azóta is folyamatosan szervez.
Néha álmában is. NélkOJe biztosan nincstnek kultlri.lis
render.'ények. Két éve viszont már erősebben klitooik a
vlilgyhöz. A taliindörögdi búcstiban 199J. szeptembeT
I J-an megismerkedett Inkjer G)\llával, november IJ-án
13 órakor a XIlI. kertUeti h basságkOtő teremben frigyre
léptek eg)TDwal. lnklemi azóta kétlaki. De eg)Te
inkább azon igyekszik, véglegesen le kőltözik a völgybe.
Csakhogy amikor éppen nincsen Kapolcs és környéke, ő
vezeti Budapesten a Merlin Klubot.
Az idei fesztiválr61 azt mondja, nehezebb volt, mint
a koribbiak, hiszen négy falu miiködésébe kellett
illes71eni a Művészete k Völg)·ét. Erre pedig csak
olyanok képesek, akik már jól ismerik az itt élOket és
szokásaikat. Érteni kell a VOlgy nyel,'ét. InkJemé szerint
mostanra érett be igazán az. amit 1989-ban e1inditottak.
A kultúra nemcsak mennyiségében mérhC'tCi, hanem
minőségében is. Annak ellenére, hogy szegmy a Völgy.
De nem öncelúak a programok
Inklcrné Pallagi Anikó saját bevallása surint nem is
veszi észre, hogy naponta több kilom(!tert futkorászik..
Megszokta már. 1981 -tol lj évig elso asszisztens volt a
filmgyárban. Szárn:ira. • tétlenség a lirasztó. Meséli, a
fesztivál ideje alatt sajnos nem maradt ido az emben
beszélgetésekre. Hozzá többnyire kérMseket inténék.
HédOtöl pótolja. Fesztivál után amúgy épiti a filrdöszobát, és igéri, hozzálátnak ahhoz is, hogy lerakják az
lnkIer-nernzc:uég alapjait.
Ga lkó Balázs

- A jó Istennek ugye hat nap kellett ahhoz. hogy
megteremue a \'ilágot, Leninéknek tíz nap ahhoz, hogy
megrengessék.. Nekünk 17. Ebből úgy l:itszik. a ,ilágegyetem tágulóbaJI.
Galkó mát az elsö percwl részt vett. kapolcsi napok
szeryezésében. Minden évben fellépett, és egyOtt is étt a
falu,'al , Att mondja, de csak rOviden. hogy összevetve a
mostani fesruvált az előzókkel , szembetlinó a változás,
nem is kell erről sokat beszélni: dagad az egész. És
melegebbek a n)'ank.
LUlosi Uszló
Lugo és Alex- ez most úgy hangzik, mmt valamiféle
cseh vagy lengyel mesefilm - , szóval ők ketten hangosították a Múvészetek Völgyét. Mártapisti ugyanis Lugo
!'Lugosi László - LV Hang Bt. elne"ezisü cég(!wl
bt!relte a technikai fe lsureléseket. Lugo - akit legtöbbször vagy fejpánttaJ vagy piros sapkában láthattak, amint
éppen ráveti magát a zsinórokra, és állítólag ó volt az is,
aki visszahozta az áramot azon • bizonyos kedden a
Völgybe - még s.zámít6gép-parkot is hozott, mégse szakadjunk ki teljesen az infomúciós áramlatból. SLimí·
tógépein készOlt a Pannon-Völg)'futár-Kurir is. Sót, Ó
5ZefVette TaliándörOgdön a Bhiz-kocsmát, a fel1~
kilenc egyOttesból hetet eg)' csapásra megtúvott.
lugo egyébként úgy érzi, hosszú volt a fesztj,i.L
Viszont aki ide egyszer lejött klIrülnémi, az többé nem
is akart c:lszabdni. 6 sem. Mondjl\ aki itt segített, azt
egyáltalán nem a pá\z motidlla. ot sem. Hanem az,
hogy tegyenek valami bklmeset a kultúrién. Viszont 6,
munkal.ársaihoz hasonlóan, egyetlen előadási sem tátotL
Dehát nem is bulimi és kultúr.il6dni jOn. Csak azirt,
hogy másoknak lirőmet szerezzen. De jól ér'ezte magát,
jOvore is szivesen visszajönne. Mindegy, hogy egy
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napos lesz a fesnivál vagy nég) hetes ,'agy hogy két hónapig folyamatosan tart majd. Szükség van a rendezvényre épptigy, mint. folytatásra, mondja Lugo. Gyorsan még hozzáteszi, a Vígszínház technikai munkatársaival is jó volt együttdolgomi.
Németh Zsófi
Rlíj6ttem, hogy itt végtelenOl tOrelmes mindenki.
Zsőfi is. Ha már rég megoldotta, amit kértek töle,
Mánapisti viszont újra ugyanazt kéri töle, azt:!:n harmadszorra is, nem ordít, nem csapdossa a fllzete ket, n)\lgalorrunal elmagyarázza, ha kell szá7..szor is, hogy mát tul
van rajta, és rég el is felejtette a dolgot. Zsófi azt mondja, szerinte egy kicsit hosszU volt a két és fél hét.
Ugyanis az ember nyári életéböl csal:1d nélklll sok il hUsz
nap. Az évi rendes szabadsága menl rá a Múvész.etek
Völgyére. De nem b4nta meg. Nagyon jónak tartja, hogy
e kulturális rendezvény visszakapu. csal:1dias jdlegét,
amit még három éve fél tve őrzött a völgy, aztán valahol
etveszitette. Németh Zsófi neg)edik éve s?ervezi :l rendezo/ényeket, még Anikó hívta ide, ót ismerte, ci a
legjobb baritja. A mostani fesnivál ban az teUz.ett neki,
hogy nem fo lytak eg)TD4sba II programok. nem kellett
rohangálni az embereknek egyik hel)TóI a másikra, és
izgulniuk, csak nehogy kmaradjanak ''3b.miról. Most
minden érdelr:l6dónek volt ideje idözni, teszi hom
Zsófi. Ö azonban csak két elóadást
tudcxt \'égignémi. A
,
Szentivinéji álmot és a PAB Színház előadásit.
Egyébként kicsit hiányolta, hogy nincs több és igényesebb g)'erekprodukció.
Vörös Róbert
Ö az ŐrÖlnember. Egyszer azt mondtam nd.;. hogy
Mirtapisti jól tudja fogadni az ideérkezö (!s fellépö

--------------------------------------------------------------,.
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barál.\ág azóta is

Férje, Márvliny Gyula Mártapis ti
ál landó sakkpar1ne-re. Elli a kapolcsi önkormányzatnál
dolgozik. ÖMlagál ,.minden Iében két kanálnak., sok
esetben hárornnak is látja. Ó is már az első pillanattól
fogva részt vett a kapolcs i napok szen.·ezésében. Azóta
is minden évben. Az idei fesztivá lról azt mondja, nem
vo lt rossz. ,,.még nem szaladt el e lő lQnk a szekér". A két
és fé l hét szerinte egyáltal1n nem so k, ugyanis
, a feszti válje lleaet még mindi g sikerült megtartani . Es a köms
öré!mOt is . A vál lalkozó kedv az el őző évekhez képest
mose megoc>u a faluban. És ugy tÍlllik, egy~ges el>be:n a
köZ5ég. hogy SZUkSég van ilyen rendezvényre . BOszk~k
rá. Már vMák, hogy kezdetét \'egye a kulturi1 is ~p-
ségsorozat. De az i ~ teszi hoz:zá MárYány EIIi, ha nem
ment \·olna csődbe a termelösmvetkezet, akkor nem
örül tek volna annyira a helybelie k, hiszen az aratásan
lett ' ·o lna a helyOIc.. ..Ez a sureocséje a M üvészetek
Völgyének. .."
lalt.

M

műv~szeket.

Robi pedig Ilffil fi gyel. hogy amikor be fejezik az clóadáskat, ktMk maradjon a mandásra.. Ó
el őször van in a M űve s zetek VOlgytben. őt is Inklemé
Pallagi Anikó hívta ide segíteni, de ismerte Zsófi t is,
I\Urtapislit is. Már februárban együtt ro hangál tak
szponzorokért. Azt mondja, először is lenyügözte
Anikó, aztán Mwpista finom ar.inyérzéke, ahogyan a
fa lut és a művészete t összehangolja. hogy j ófajta, éle tSZeTÜ gondolkodást visz a kOznapokba, 5 az is fantasztilrusan jó vo lt, hogy mindann yian megb íztak
tg)m ás ban, rudták, bánni! rábízhatnak a mi.sikn, biztosan elintézi. S nem kell gyomorgOrcsös~
ébredni
,
reggelente. Robi - amúgy dramanug az Uj Szinháznál
- ide szervezókentjötl De azt is rögtön hozzáteszi. in
mindenki mindent csináJt. Nem les2'l1ek rosszul, ha
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kenyere t kelJ vágni, vagy Q.d ító kkel rohangá ln ; a
művének után. És binnclUlyire is sok volt a kél és fél
hét, es banne nnyire is farasztó, a szervezem épp elegen voltak. Kiegészíti örunagat azza l, hogy jö vöre
talán na pközbm is Idlelne kisebb műsoroat tartani,
vagyis megs zervezi az embe rek dé 1e l ő ttj~ t. kora
dé lutánját Hogy ak kor is törtinjenek események. Nem
is produkci6-, hanem programorientál tan ke llene da l·
gozniuk 19%-ban. Már mert a k övetkező es ztendő n is
gondolkodnak. Robi .szeri nt, aki most a M űvésze te k
Völ gy étő l azt várta, hogy átroh anjon raj ta az egész,
mert ez egy j ó buli, annak keves volt, ami t in tapasztalt Al"; azonban egyUttszemléltc a tájat, a tennésze tet.
az embn"r ket a m űvészetet, szóval mindent, az nem
akart innen elmenni. Ó is csak neheze n.
M á n 'iny Ella
Egyszer elmesélte, ők vo ltak az elsők., akikkel megismerkedett Mártapis ti , amik or házal nézett Kapol csorL A·

Ho rrntr T ibor
Ö TaliAndö rOgd motorja. Minden dörögdi pro gramot
,.Hnfi " irányit: jegyszedésI, behajt ást, színpadépitést,
a ,.minden megvan-e" cím ú dolgokat, szóval ő a fOkoord inátor. Nincs egy nyugodt perce sem, men amikor
nincs e se m ~y, akkor átjOn Kapolcsra: gyere kek, nem
ke ll valamit segíteni ? És pers ze mind ig ke ll .
Bonasztóan fáradt Ö is, mint m indenki, de nem
igazából érdekli. Szereti csinálni . Hc:I)·beli, úgyhog)'
abszo lút szívagye az egész. MODOStorapátiban lakott,
nyolc éve jött át DöTÖgdre a kultÚZ"házat vezetni.
El őször csak néző vo lt a kapolc si napokon , aztán
szépen, fokoz.atosan belefolyt a szerve zésbc. Rfsz t
vesz az elöké szü letekbcn is, no meg természetesen a
lebonyolításban. Három éve már elképzel hetetl en
nélkale a fesztivál. Edd ig még semmi lyen programot
nem tud ott teljesen megnézni , de ta valy maj dnem
végig látta az Amadinda koncertet. Saj át bevallása
szerint mi nden es zten d őben elhatározza: ő ide többet
a lábát be nem te szi , csak m int néző, de ha kihag,ynák.
be lő l e , vérig lenne sén ve. Mert ebből nem lehe t
kimaradni.
Horvi tb Kirol y
Ó a., Völgyföv ilagosí tó", ak i az e l ső pillanattól fogva
reszt vesz a tec hni kai munká latokban. Mártapisti
hlvta öt ide, még amikor ö vo lt veszprémi színház
zene i vezet ője, Karó meg a tav ilágos ító . A zonna l
igent mondott. Hozta magával az egész fe lszerelését
is, meg par emberét, úgybogy nagyon elégedett a do lo
gok alaku lásával. Fő l eg az operakerti világosítással,
ami óriási kihívás volt, de remekül sikerült. Rohanis
itt az é lete : késő éjjeli g v ilágosit háro mtagU csapatával, ám minden regge l tízko r ponto san on van a
stábé rtekezJe ten, napk özben megint dolgozik, meg
néha fb iugrik Veszprémbe is. De nem bánja . Szereti,
hogy az itteni ek annyit te n n ek a fe szt iváJért, kfszUJ nek rá. Ha valami utközik vele, azt inkább le mondja.
Ez mar hozzátartozi k anyarához.
Na gy Kílrol y
Nem könny"U utolérni , áll andóan szaladgál . Ó az
információfe lelös m ~ hat éve, vagy is ami óta e lindu lt
ez az egés z. Csak úgy belecsöppent a ren dezvényekbe. Összes zedte a he lybe li fi ata lokat, ö
irányítja a j egyszedést, megszervezle az éjjeliörseget
és a forgalomirán}ítást. Folyton rohangál ide-oda,

ugyhogy eddig még se mmilyen programot nem látott
és Kisnagykarcsi is szenved a "stabkórban": rettenetesen kim enlIt. Meg is fogadja mind en évben,
hogy jövő re nem vesz részt benne, aztán mindi g ujra
in van. Igazából tudj a, ebből úgysem képes kimaradni. Amúgy szobafestö a szakmája, de feszti vál idej ~n
pers ze nem do lgozik. Meg nem is na gyon alszik.
Békei Limó
S zintén alapító stáb!.ag. öt is M ánapisti kérte fel a
közrem Uködésre. A veszprémi szinM znáJ vo lt szinpadmc:ster - azóta is az -, s amiko r megnézt e a falut,
meghallgatta az elképze léseket, döntött: neki in a
bel)·e. Egyetlen évet sem hagyon ki , teljesen belesz·
eretett ebbe a belybe. O lyannyira, hogy k~t éve házat
ven Kapolcson. A z ő feladata a sd npadok megszerzése, összerakása, diszJc:tetc:k, ftlggönyök. A legnagyobb kihfvás számára idén egy új , mohi I színpad
megte rvezése ~ s megé pítise, ami azóta is remekül
mUkOdik a M alomszigeten, masik felét meg ho l ide,
hol oda hUTCOlják. Ha aka d némi szabadideje, akkor
azt a családj ával tölt i, feleségével ~ s kilenc hónapos
pici gyere kéve J. Semmi olyan nem tOrtéobc:t, ami
miatt én ne l enn~k in - mondja.
H~gedüs

Gizella
..Gyere be, csak még egy kicsit összerámolom a
papirokat'"'. mondja. Aztán végre leül. H<b"om éve
ajflnlona Galkó Balázsnak a Medi n Szíoh!zban, bogy
segit nekilc:. G izi on a gazdasági igazgató, Bal ázs meg
Rl ll épen, hál valaho gy igy kezd ödOn. Azóla, ba itt
van, folyton benn ül dögél a fesztiváJirodlin egy kis
lyukban és írja a számlákat, köti a szerzödé seket,
kezeli a pénztárat, kifizet, befizet, a jegyárbevételt
számolj a, aztán a v~gén bezárkózik és esinál egy nagy
gazdasági elszámolést az egész fesztiválról, produlr.c iólua lebontva. Csak: azt sajnálja, bogy nagyon sok
az üresjárata, S igy firasztó a majd ' 24 6rh szolgálat .
De szeret itt do lgozni , mert ez val ahogy más. Ráad á·
sul úgy érzi, idén minden nagyon jó len : a szerve zés,
az e l ő k észítés. Egy val ami nem tetszik nek i, a tiszteletjegye k. Szeri nte eti kátl an. mert a szűk sze rv ezöbizottságon kivül in mindenki vendég. Ebben még
vannak nézeteltérései Mártapistival, de ki tudj a, talán
j övőre eléri , ami t akar. Merthogy uj ra eljön. Ez már
biztos.
S zurdi Andrea
Az utóbbi napokban pihenni men! Budapestre, de
mo st új ból itt van. A stáb legifjabb ~s saját bevallása
szerint legfelelötJenebb tagja is. Folyton rohangál , de
ha megkéri az ember valamire, akkor mindig kerit
valahonnan id6t és nem ismc:r lehetetl ent. Kottatal1Óról vagy perzsasző nyegtöl legy en szó, neki min·
degy: megszen:i. Úgy mozog a kömy~ken, mintha
m ind ig is in élt volna, pedig most dol gozik a fesz·
tiválirodán elö szö r. Mártapistának már célozgatOtt rá ,
hogy részt venne az ineni munkában, de nem erői ·
tette. ~án úgy egy hónappal ezelőn éijel egykor
telefonált a fOszervezó: azonnal induljon Kapol csra.
M unkak öre definiálhatatlan., ta lán a mind enes
meghatároús á ll a legk özelebb hozza. Edd ig még
nem nagyo n volt ideje programokat látogatni, csak a
szenegáliakat látta v~gig, de öket m indjárt kéts zer.
Szive szerint egy pár nyuglatÓlablettával egészítené
ki jövöre a stáb felszere lését.
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:} Csányi János., a Szentivánéji álom cít mú elóadás rendezője a Pannon·
t Völ&}'futár-Kurh--nak adta oda azt a
venet, amit produkciója kapcsán írt.
i: Emlékezetes, hoC' a nézők hintákról ,.
':,~
füKre láthatják az előadási. A venet
\ pediK ml közölhetjOk először.
w

Tulajdonképpen kulturáhan és csak
kicsit háborodott fel a tömeg azon.
hogy nem mindenki nez.hette meg
Kapokson szerdán éjje l aZI a
Szentivánéji álom-elöadás t. amit
Csányi János rendezett, és amit
barhol is játszanak, általában az
egesz ország szere tne elzarándokolni rá. Tették ezt Kapolcs
esetében is. Nyil ván olyan is akadt.
aki csak hinlázni akart egy jÓl,
ugyanis a nezők hintákról lóghulnak alá és 1cngheti~ be Shakespeare
és Csányi világát Igy a25. elÖ3dásnál is meg sokan gondol ták, felkapaszkodnak a bintákra. Érkezési
sorrendben engedték be a n ézőket.

,.

Nem ki vételeztek senki vel sem.
Ga/kó Balázs nem ismert ebben
tréfát. Még a legkedvesebb ismeröseinek is inkább azt mondla, ne
most nezzék meg, ök meglehetik
Pesten, engedjék elóre a hcl ybelieke l, hiszen mivel egyetlen
elóadis han játsszák. elsősorban a
körny~kbeliknek

szeretnének örömöl szerezni vele. Sajnos csak ke·
vesen vették komol yan, ami l mon·
do ll. Sokan e lbújtak a közeli erdőben, rejlett utakon lörte k elöre az
előadásig. Nem mindenhol vi ·
gyázták ugyani s a rendet.
Pedig a szerve ziik a Gástya-árok
.. bejáratához" már kora délután

örökel állítottak, mivel számítottak
a társadal om nagy rohamára, ugyanis a produkció valamiféle idei Irul·
tusz-szimbólwnmá lett, miszerint
nem elég az, hogy furc sa, de
ke\'esebbet ér az, aki még nem látta.
Kapolcson a jegyes néziik is turouso nk ént másztak, és keres tek
maguknak helyet Zenére. A hintik
hamar megteltek, olyannyira, hogy
az e l ső néző, aki belépett, már telt
teret talált, de alte k a kíváncsiak
földre, padra, és álltak. dombo ldalra
Vagy feladták. Végül ÖI..'lzáz bizony
bejutott, ötszáz pedig bizonytalanul
kull ogott a jegyárusitóhel yekhez,
hogy viss za \r.apja a pénzét

,.'

(4 tétel)
Hinta ága
hinla árnya
mga
ring az éjszakába'
Sarjad afii
,
puszta szoro:
pillan/ásod
hillla szárnya

,.

ardy Balázs úgy dö ntött,
hogy bemutatja a magyar
irodalom legrosszabb verseit. Kapok:>on A sámfa
virágai címmel kétszer is
felol vasta óket Bodo r Béla és Party
Nagy Lajos komoly gyüjtöi eze knek
az írásoknak.
Ük
segí tettek
Tard)T1ak..

- Mi érdeke/Ie ezekbe" a l'ersekbe,,?
- Nem tetszik, ahogyan gögóse n

"..
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IZI -VerI
A világ talán legegyszerubb hangszeren zenél. Minden gyerek játszott már il)·esm ivel... Egy csupom yi
vízzel han gol. Elöne kéttucat beffillesuveg, a nagymamalekvárostól a kovászosuborUsig. Tiszta víz van
t?ennük, egyesek cuppig töltve, másokban alig lötyög.
Es mindegyik másként szólal meg Sárközi Józse f
üvegz.enész ke ze alatt.
Ezt a M űvészete k Völgyé ben is bemutatta hétron,
a J3anyaTanyán. A közö nség eg)m:l.st ti porta, s
bizony alig akarták leengedni a szin p"a dról a mŰ\·és zt.
Saját, latin-amerikai hatású sr.erzemé nye i m ellett
kl asszikus, barokk, romantikus darabokat játszott a
komolyzene kÖflflyedebb mű\' ei közül, olyanokat,
amiket mindenki ismer: operanyitányokat, indulókat,
s persze slágereket is. Talán ebben is rejlik si kere. A
koncert negyv en percesne k indu lt, dc a hallgatóság
nem tudott betelni a pergökezü zenész játékával , így
anán jócskán elhúzódott a fellépés. Sokan megíe gyezté k: kár, hogy nem nagyobb színpadon lépett fOl,
ahol többen látták volna. Jó hír: meghívásokat elfogad.. Sárközi József elmondása szerint nagyon sze-

Hinta

Én, ha
én is ürők lennék
naphajú mezőn
szeretnék.:0

Lopva bont a
boglya fészket:
szalma szála
áll az egnek

,

•
Űvegté rzene
retett vo lna valami különle ges hang.szeren j:it.sz.ani.
Kipró bált máJ" minden kon yhaedény t: tány&t,
csészét, poharat, még sörösuveget is. Eg."\ik sem vált
be. Dc ncm adta fOL Egyszer csak ráta lált egy
lekvárosOvegre, s ekkor már tudta: ez az! A befönesűveg adja ugyanis a legerősebb hangot és enne k
van a legnagyobb hangterjedeIme is. két és fél oktáv.
RáadisuJ nem is törik, mert a szájánál ntögeti, ahol
vastagabb.
ÜPHELlA

lenézi a kritika az által uk hi vatásosnak ítélt irodalom alatti irodalmat.
De lehet, hogy meltetti, nem tudom
pontosan a térbe li helyzetét - mondja Tardy Balázs. - Pedig ezeknek az
írá.soknak is hihetetlenül so k az
érték: e alzal egyntt. hogy valóban
diletáns mW1kák. Viszont bánnenynyire is gyengécskék a ve rse k,
sze rzőjük et éppúgy feszítette az
ónkifejezési vágy, mint a Z5eniket.
Ók is alkotnak. Erdekes egyébként,

minél többször olvastam a verseket,
soraik közQt egyre többször hallottam ki a nagy kJasszikusainkat.
Vagyis a legrosszabb köl teményekben is rábukkanhatunk a va lódi
értékekre. Nem hiszem, hogy
utáoomi akarták vo lna Adyt vag)'
Kosztolányit, egyszenien csak az
érzödik ezekben a versekben, hogy
íróik szeretik a költészetet, hogy ök
is kultÚIlények. Ók tehetségesen
rosszak:. Ezt meg lehet bocsátani.

Karod, kapod
szólJ lelke
karót ölel
fold öledbe

•

Csi/lag-bogárkánk
levélen
ring a pillanat
tövében

"~, .:.
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Titkaink a
foldre esnek
szárnyunk. árnyunk
ósz i kertek
Hold-csonk csontú
hinta viI/an
hó villám szórt
vackainkban

Csányi János

------Hírbehozó-----• Baja Ferenc környezetvédelmi minis zter hatalmas túrat tell a környéken,
talan nem vette észre a táblat, hogy természetvédelrni terillelról van sw, vis20nt hamarosan eltévedt,
igy ért Kapolcs területére.
A patak partj án megállt és
csak sóvárgott víz után.

• Galkó Baldzs ismét meglepte környeze/ét. Mondta,
felhagy o vinuális volóság
leképezéséve/, jÖlYire plet)'kafészek lesz.
• Csintalan Sándor MSZPalelnök kóser szilvapaJ.inkát hozott Mártapistinek.
Még nem derült ki, h e lyette mit vin magával.

,

• Egy fiatalembert állító·
lag bejutott a Szenti~'ánéji
álom elóadásro, viszont
még nem sikerült kijutnio. .
• Szabó Ivan emdéefes
politikus sétált egy kicsit
Kapolcs utcáin. Eltúnödon
a kirakodó kézmüvesekmagyaros berakásain.

• Éjjel még zongorázott
Petenden az a kilenc fiatal
zenemúvész, akik azt igér.
ték, hüsz óra latt megismétlik ugyanazt a tételt
840-szer. Ezt írta ugyanis
eM Satie. Bosszúságok cimet adta múvének. II szervezóknek nem kellett hUsz
óra, hogy erre rájöjjenek.

• Míg Gizi azt súmolja,
mennyi a kiadása a völgynek, a csórompusztaiak
azt, hogy mekkora a hevétel. Állítólag azért nem veszik fel a telefont napok
óta, mert osztanak-szoroznak, hogy mennyi fekália
halmozódott fel két és a fél
alatt. A kultúra mellett.

,
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ölgy' utár.--,
•

•
Szinte már hozzá lartOzott a BanyaTan ya esti életéhez. Gyakran
II!~tt ml, mindig frenetikus hangulatot teremwe. A Cotton Club
Singer's s"ingel, jaz7t, spirituáJékat
és rocK ' n roll fe ldo lgozáso ka t
énekelt. A n:mek előad ás me llett
ta lán abban is rej lett sikerük, hogy
il yen zenét nem nagyon le het már

hallani a J().as évek óta. A GOSser
sörsátoráb61 igazi ja.zz.klubot vari·
zso ltak. Vigántpetendi SZlIbad téri
koncn1jük fin azonban dszál.ltak a
hangok az éjszakába.. Pedig igazán
Icitettek magukért. Talán a hi deg
volt az oka,. hogy a nézők lassan
elszi vár-ogtak. Ejféltól azonban
ismét Kapo1cson zenél tek, a szokot!
sikelTeL Aki kíváncsi rájuk, mig ma
este megnézhetik öket a Banya-

Tanyán.

,
•
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Csalánoson, kukorIcáson,
vöröshangya-bolyon
vágtuk magunkat keresztül,
hogy feHedezzük Kapolcson a zsklötemetöt
Inklerné Pallag] Anikó vezetett bennünket,
ö egyszer már Járt ott Mártaplstlvel.
Tudta, hogy ahol az orgonák nönek
a nyakig erő gazban, ott találhatók a zsidó
temető megmaradt sírköveI. Egyetlen egyre
bukkantunk, es uJJainkkai csak annyit
tudtunk kitapogatni a s írkő re vesett írásból,
hogy akit alá temettek, 1984-ben halt meg.
A falu egyébként tervezi, feltárják
az egész te met őt , kiirtják a gazost,
talán már februárban.

Lassan véget ér a Mlh·ész..elek Völg)e
rrndezvénysoro1.at, s ez az utolsó alkalom, hogy a kezGkbe vehetik a Pannon·
Völg)'futár-Kurirt, Ezt az utolsó lapszá.
mot szeretnénk arra f5 lhasznfUn~ hogy
hálát rebegjiink mindazoknaIc, aki k
né lkül ez a négy szám nern jelenheteu
volna meg.
Telút köszönet: Miirta Pistának,
amiért ránk gondolt,
a fes ztiváJiroda munkatársainak he lyhiányában eltekintenénk az okok és a
tettek felsorolástól -.
a Kurimak, amién leengedtek bennUnket,
Szofinak, hogy lehozott minket,
Jánosnak, Péternek és Tamásnak,
amiért kimen tettek a Fekete Lyukból
fotósunkat. to\'ábbá a bundás kenyérért
meg abulikért,
Lugónak, amién kitette éreuanJc a
lelkét - no meg alaplOpjál,

-

ZsÓfillak, amiért kölcsönadta a kocsi·
iát Bélának,
Bódi Kliirinak, 6 tudja, miért,
Terinek, amiért nem hagyott mi nket
kávé nélkül,
Sajus:mak, amiért visszahozott bennanket Pesuől,
Vin)'ónek és Editnek a kézi·
rathordásér1, meg hogy egyáltali!.n itt
voltak,
Szamer Editnek és a nyomdászoknak,
hallatlan tűrelmiikén, segÍlőkészség9kén
es hogy gyön)6ru teu a IIp (ugye Onok
SZC'ri1ll is'?),
Ellinek a fantasztikus hagyma.
levesért,
Srurdi Andreának, amiért nem ismert
lehetetlent, ha rólunk: \'olt szó, továbbá
azért, hogy lapzártakor megetetetI ben·
nfinkei,
a BanyaTanyának a remek kajákért és
az eletmentó grillpipiért,

,

Oriási ricsaj zavarta meg Vigántpetend utcáinak
békés, péntek délutini zünun6gö csöndjét.
Els6tétült az ég. Hatalmas, több méteres
sárkány tÜfl t ml a láthatáron. A kiráJ)I:in)1
követelte. De ekkor egy b:\tor, körülbelOJ négy
méter magas, teljesen ismeretlen vitéz, valami
Szent György szembeszalJI \'ele.
(A hír igaz. csak annyit kell meg hoz·
lÁfümúnk, hogy mindez nem volt komol) , A
Maskarás BAb- és Színjátszó Társulás előadásá
nak IchellOnk tanúi, akik gólyal.ibakon, síp és
do b kíséreté ben groteszk maskarában mulattatták a járókelóket. )

fönökOn.k.ne-k, Meruk Józsefnek es
feleségének, Erikának az ebédért és a
borért (nagyon fi nom volt), meg azért,
hogy egyáltali!.n meglátogatlak minket és
Apolták lelkOnket,
AncIr:lssew Dá\'idnak, amiert a Kurir
zászlót lbltene, no meg a7.ért, hogy
Fekete L)'Ukat varázsolt a férfi\'écéból,
Galkó Balm nak a leveleiért,
az ismeretlen Jutka néninek, hogy

"""Sanyi és András rendófÖkne k, amiért

végOI levellék a bilincsel munkatár·
sunkról,
Szurdi Évának, amiért megengedte,
hogy gyönyörszep retjéröl szedjUnk virá-

.',háziga7.diinknak, Farkaséknak

mér·

hetetlen toler.lrlCiájukért,
II jegyszedóknck, amiért bttlliedtek
minket mindig mindenhová (mert a
jeg}Onk ugye mAr első nap elveszett ...),

azoknak a mih'észeknek, akik eljöttek
ide, hogy írhassunk róluk,

lovábbá kösz6njUk mindazoknak,
alcik meglátogatlak minket, nyilatkoztak
nekiink, versekkel, ir.isokkaJ segítettek
megtölteni ezt a reme k !cis lapol, szétvitté k a falvakban, :irulták, olvasták,
megveuék a Pannon- V6Igyfutár-Kurirt.
Köszönet azo knak is, akikre most iu nem
maradt hely, vagy esetleg ki felej lettiik
ő k et.

JOVŐRE,
UGY A.hlIIT!!!

VELOr-.'K, VELETEK,
·' 1· ••
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A Kur í, sttibjo:

Kar.icsony Ágnes
Nag) Szilvia
Váraljai szarnir:a
Paulin Béla
("A szenzációs négyes"")
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PANNON-VOLGYFUTÁR-KURIR

Kedves Jutka néni!

Kapolcsi Ifjúsági SzínjlitszókOr el6-.
adasl tart majd, 6> eszembe se juton,

MAr nem sok van hátra, de az is

csak most gondolkoztam el rajta,
amikor a Hs.zerkeszLÓségbe" jövel
CDli néninél kávét kértem, akkor
láttam meg az önkéntes Tüzoltó
Egylet fényképen, hogy majdnem
ugyanazok a fiatalok a tüzo llÓk,

elég, azlán meg jönnek az ölelkeúsek, búcsücs6kok, és én azt mM nem

fogom szeretni, men búcsúzni csak
nagyon súpe n szabad, én ugy nem
tudolc, mert mindig mérges vagyok,
ha valaminek ~ige szakad, ha valami eltöri k, k az eszem hiába tudja,
hogy majd jön az ősz, a tél, és Anikó, Pista meg 61 megint ott OIOnk

majd Pistáék lakás;\n vagy a Merlinben. és törjük a fejünket, és hogy
az egész színházi idény alatt úgy fogok el6adhl némi, hogy vajon a
nym rneghi vjuk-e, SZÓ\'a1 e21 mind
hiába tudom, mert ennek most
vége ... A sok fehér nyuszi vis.szaugrik a cilinderbe. e ltűnnek a varázspllcák, el a varázslók is, és csak néha villan ki a hétkOmapok poros ruhája alól a varáz:i kopmy, amikor a

akik a srinházat csinálj:ik, és hogy
ők szinte mind gyerekek \'oltak,
amikor hat évvel ezelőtt elöször fog.
tunk bele ebbe a csiribi-csiribá-ba,
és ma már csupa felnöttek. Nagy
kár, hogy pénteken lapzátu \' an,
men Gáli Krisztiánt, aki egy ked\'es
n ép, hét éves cig;inygyerek itt Ka·
polcson, megkénem, írja meg ne·
kem, milyen volt ez az egész, mit
IIl.tott belőle ö, ö, aki biztos vagyok
benne, nagy varázsló lesz, mert úgy
csillog a szeme, Azt szeretném, ha
ez a csillogás mindig ott ragyogna
benne, ahogy ragyog a többi gye·

rekben is, és Uramisten milyen súp
is leme, lehetne a világ. ha ezek a
gyerekek húsz év múlva is olyannal.:
láthatnák a világot, amilyennek
most a festményei ken .. , És tudom
én, hogy ezt ncom lehet, de w rt csináltuk ezt az egészet, hogy vaJamikor majd miisképp legyen."
Persze az is lehet, hogy azt nem le·
het, mert akkor miröl 'bnodoznak
majd az emberek, mert lehel, hogy a
világ ugy \ ' IUI meg.sz.erkeszt\'e, hogy
az embemek mindig legyen miről
álmOOoznia. Krisztián remélem
megírja a megírandót, és az majd a
hétköznapi Völgyfutárba belekerQl,
én azt majd elviszem Jutka néninek,
és remélem Jutka néni, meg Lajos
bácsi jövöre el tud jönni, mert a té·
len, mini igazi medvékhez illik,
aludni fogunk és álmodni.,.
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