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A  Völgy összeszûkült. Összeszûkült, hogy életben
maradhasson, mert a szervezõk feltehetõen ismerik a
frappáns közhelyet: a kevesebb néha több. Monostorapáti,

Öcs és Pula ebben az évben a rendezvények helyett kizárólag
szálláshelyeket kínál az ideérkezõknek. A Mûvészetek Völgye három
helyszíne 2011-ben: Kapolcs, Taliándörögd és Vigándpetend. A
szervezõk programfüzetben is olvasható bevezetõje a szellem erejében
kételkedõ kulturális kormányzatot és az eszetlen gazdagokat nevezi
meg az utolsó pillanatban megkurtított programok felelõseként. Így a
rendezvény impresszuma elsõ lépésként rögtön abba enged
bepillantani, ami elõl a kisember éppen a Völgybe menekül: a
pénzügyekkel átszõtt politikai játszmák világába. A kevesebb néha
még kevesebb – fordul át a közhely egy újabba.

A Völgy összeszûkült, és visszatalált saját gyökereihez is, hiszen a
Kapolcs és Vigándpetend között lévõ Csórompuszta (beszélõ név!),
az egykori õshelyszín a Hellowood Fesztivál fainstallációinak
kiállítóterévé vált (hamarosan láthatják videoösszeállításunkban). Itt
avatták fel a rendezvény állandó jelképére emlékeztetõ facsigát.
Emellett felidézi azokat a hagyományokat, amikor a Völgy még
alkotótábor volt.

A Völgy ma már nem alkotótábor, hanem fesztivál. Miért is? Mert
kultuszhellyé, tömegrendezvénnyé vált, Magyarország pedig
fesztiválországgá? Mert a kultúra, a mûvészet mégiscsak érték, olyan
érték, amely nyáron profitot képes termelni? Vajon az utcazenészek, a
programok között nem szereplõ mûvészek ismét csak megtûrt vagy
nem kívánatos maradványai lesznek az egykori õsvölgynek? Július
22-e és 31-e között kiderül.

Kiderül Kapolcson a Palya-udvar és a Kaláka Versudvar rendez-
vényei között bolyongva. Elõbbi a reggeli táncot követõen Palya Bea
vendégeivel folytatott beszélgetéseibe enged bepillantást, majd a déli
dzsemelés (Déli Palya-udvar) után ismét egy kis talkshow (Hangos-
beszélõ) következik napi rendszerességgel. Itt ad szólókoncertet Snét-
berger Ferenc gitármûvész is. A szavak az este közeledtével ismét
mozdulatokká válnak, ahogy a költészet is versfitnesszé a Kaláka Vers-

Völgyszûkület
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udvarban. Itt a gyerekprogramokon kívül papírszínház, zenés impro-
vizáció, valamint magyar népmesékbõl és mondákból készült mozi
várja a völgylakókat. A koncertek mellett itt mutatják be a Hangzó
Helikon sorozatának néhány versfeldolgozását, a Kaláka megzené-
sítette Kosztolányit, a Ferenczi György-féle Petõfi-albumot, a Szélki-
áltó zenekar Máraiját vagy éppen a Sebõ-féle József Attila-dallamokat.
Az irodalom állandó vendége lesz a kapolcsi Király Udvarnak is, ahol
a Magyar Írószövetség és a Bookself szervezésében olyan szerzõk
látogatnak el a Völgybe, mint Kollár Árpád, Lanczkor Gábor, László
Noémi, Orbán János Dénes, vagy éppen az elmaradhatatlan Varró
Dániel.

Taliándörögd pedig világfalu kíván lenni, ahol az észak-amerikai
õslakók ünnepein kívül a protestantizmus gyökereivel is
megismerkedhetünk, sõt Szõke András rendhagyó tárlatvezetése után
a szentmisére is beülhetünk. Mert a lelki élet hivatalos program a
Völgyben, ezt bizonyítja a rendszeres esti képmeditáció is.

“Ne csinálj magadnak faragott képet” – szól a második parancsolat,
és miközben Talián-
dörögdön ennek ér-
telmezésérõl tartanak
disputát, Vigándpe-
tenden, a Kézmû-
vesek Völgyében
mindenki magának
készítheti a szobrokat
a Tókertben. A két-
kezi munka után pedig
a templomban meg-
hallgathatja Liszt
Ferenc vagy Monte-
verdi mûveit.

Szervezett progra-
mokból tehát nincs
hiány, az irodalom
nap mint nap meg-
elevenedik dallamok-

kal, a szerzõi jelenléttel, ami azt is bizonyíthatja, hogy nemcsak a
szövegek tehetõk élõvé a könnyûzene segítségével, hanem a költõk,
írók is eleven, hús-vér emberek. Nem tankönyv-, csak programfüzet-
adatok, akik meghívhatók egy-egy fröccsre a Sörházban található
Borudvarba, vagy a Pokol Lika Kocsmába. Az elsõ nap szûnni nem
akaró esõje miatt többek között ezért is érdemes Kapolcson elázni.

 

Boldog Zoltán
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Völgyirodalom

 
 

A szombati napon irodalmi életünk ikonjai is ellátogattak a
Völgybe, így találkozhattunk Esterházy Péterrel, Jász Attilával
és Kányádi Sándorral. Az irodalmat zenei oldalról Dés László,

valamint Rutkai Bori és a Specko Jedno támogatta.

Esterházy fele Dés

(Kapolcs, Palya-udvar, 2011. július 23.)

Elég meghívni két húzónevet, aki a magyar könnyûzenét és a
kortárs magyar irodalmat képviseli, rendelkezik legalább
egy Kossuth-díjjal, és máris megtelik a Palya-udvar

érdeklõdõkkel. A völgylakók pedig szórakozásra várnak, és Esterházy
Péter annyira szórakoztató volt, hogy rájöhettünk a titkára is: alapvetõen
a szóviccekbõl él. Ezeket variálja, bõvíti mondatokká, majd kisregénnyé
formálja, és felteszi a kérdést a közönségnek: ki adna egy tockost az
anyjának? A közönség arcán mosoly, hiszen így viccel egy Kossuth-
díjas, szívvel és segédigékkel, de legfõképpen az anyával. Vigyázz, mut-
ter, mert elvisz a HÉV! Ilyenekkel. Ehhez persze elengedhetetlen a
rezzenéstelen arc, a fapofa, mert akkor ülnek a viccek, mint HÉV-en az
anyák. Ha kifulladt a szöveg, következett Dés László, Esterházy másik
fele a Palya-udvarban, és belehasított a klarinéttel az éjszakába.
Improvizált, tudniillik egy Kossuth-díjas zeneszerzõtõl minden hang
csoda, akár egy Esterházyt olvasó anyuka a HÉV-en. A Palya-udvar
pedig ámult, csak néhány ember látta be, hogy szép ez a hakni, mint
ahogy Esterházy is egyre karakteresebb õsz hajával. Egy-egy félreértett
Che Guevara-pólón is õt fedezhettük fel. Közben pedig hallhattuk a
klarinétdallamok után: “a pinámat nem adom, kisbaszom”. Zavart
nevetés, mert egy híres író máshogy mondja ki a szót, a legféltettebbet,
ami körül a világ forog. A világ pedig látszólag Esterházy és Dés körül
forgott a Mûvészetek Völgyének elsõ szombatján, és mivel az újságíró is
szóviccekbõl él, sokat tanulhatott a hallottakból.

Borikert

(Kapolcs, A. Könyvudvar, 2011. július 23.)

Aki nem hallott még kutyát énekelni, annak mindenképpen
meglepetést tartogatott az idei Rutkai Bori és a Specko Jedno
zenekar koncertje a kapolcsi A. Könyvudvarban. Bori annyira
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együtt élt a közönséggel, hogy még a színpad lábánál lévõ kutyák ugatását
is effektként használta, így a tavalyi pillangó helyett idén rövid ideig
ez diktálta a ritmust. Átvezetésként szavalt, vagy éppen magyar nótával
rukkolt elõ: “Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még
egyszer azt üzeni, akkor magát ismételi”. De Bori nem Kossuth Lajos,
ezért még önmagán is ironizál, amikor a fiúegyüttesek stílusában szórja
szerteszét az érzelmeit, majd bevallja, hogy írtak egy Kispál-számot.
Egy ízelítõt kapunk ebbõl is, de nem tudjuk végig, mert a “cseresznye
vére ráfröccsent a keresztnevére”.

Kányádi-matiné

(Kapolcs, Kaláka Versudvar, 2011. július 23.)

Kányádi Sándornak nem volt szüksége szóviccekre, zenei
kíséretre, csak az egymásba fonódó anekdotáira, amelybe
beleszövi a történelmet, a jelen politikai kérdéseit, és eljut

Trianontól az egykori iskolapadba. Közben mesél a vers születésérõl,
és bár mögötte már Szalóki Ági és Gryllus Vilmos tolong, még befejez
egy természetesen lezárhatatlan történetet. Innen vettük fel a fonalat
a vele készített interjúban, melyben a költészetrõl és a Kárpát-medence
sorskérdéseirõl mesélt.

Új Forrás-retró

(Taliándörögd, 2011. július 23.)

Az Új Forrás legújabb száma a szocializmus tematikája köré
épült, és a retró hangulaton kívül olyan fontos köteteket idéz
meg, mint a Magyar írók Rákosi Mátyásról címû 1952-es

antológiát. Akár a Tanú címû filmet, a folyóirat tematikus számát is a
keserû feltárás és megértés uralja, akár a fõszerkesztõ, Jász Attila az
isten bõre címû kötetét. A lapszámbemutatóval egybekötött felolva-
sóestet egy koncert követte. A Vattafakka együttes ezt a hangulatot

keltette életre performanszában, amikor a szocializmus ipari
hulladékából összeállított hangszereket szólaltattak meg, a
kivetítõn pedig a Kádár-kor hangulatképeit és statisztikai
adatait láthattuk. Bár egyik rendezvény sem szerepelt a
hivatalos programban, a bemutató és a koncert is bizonyította,

hogy néha érdemes elszakadni a Kossuth-díjasoktól és Kapolcstól.
Akár a szocializmus, pontosabban annak kritikája miatt.

(Boldog)
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Völgypróba

 

Az utóbbi napokban teszteltük a Völgyet: tudunk-e néhány
óra alatt kötetbemutatót szervezni a semmibõl. Sikerült.
Hobo Pilinszky-estje már kevésbé, de Ferenczi György Petõfi-

je és a monostorapáti utcazene megmentette a napot.

Hobontológia

(Kapolcs, Gástya-árok, 2011. július 25.)

Hobónak az esõs idõjárás miatt a Gástya-árok melletti
hangárban tartott Pilinszky-estjén bezáródtak a közönség
mögött az ajtók, az elõadó a megfelelõ helyre tessékelte a

bejárat mellett álldogálókat, miközben a fotósokat is rendre utasította. A
Hangzó Helikon sorozatban megjelent cédé (Pilinszky, írásunkat lásd itt:
http://www.irodalmijelen.hu/node/8514) elõadás-változata a díszlettel együtt
sem tudta megteremteni azt a hangulatot, amelyben a dallamok után
tévelygõ szöveg Hobo szájában a katarzis lehetõségét megteremtõ, élvezhetõ
produkcióvá válhatott volna. A funkciótlan elidegenítések (szavalás háttal
a közönségnek, reflektor a nézõtérre), Hobónak a hangmérnökkel és a
technikával való konfliktusa, az idõnkénti kirohanások az érzelmi
ingadozás érzékeltetésére mind-mind harsánnyá és zavaróvá tették a
Pilinszky-montázst. Már-már az az érzésünk támadhatott, hogy az elõadó
nincs tisztában a sorok lehetséges jelentésével, mint ahogy Vidnyánszky
Attila zenei aláfestése azok ritmusával. Hobo sztárallûrjei pedig csak azt
erõsítették, hogy az idegrendszert megterhelõ Pilinszky-est ezernyi
frusztrációja mögött eltûnt minden, amit lírának nevezhetnénk.

Petõfi rackásítása

(Kapolcs, Kaláka Versudvar, 2011. július 25.)

Ferenczi György és a Rackajam Petõfi-koncertje viszont a
színpadi jelenlét, a könnyûzene és az ezzel összekapcsolódó
improvizáció magasiskolájaként a költõ felvidéki levelezése

alapján mutatta be a verseket (videoösszeállítás: http://
www.irodalmijelen.hu/node/10784). Az együttes a harangzúgásra
rögtönzött Négyökrös szekér-rel, és az AC/DC-számmal vegyített
versfeldolgozásával tovább formálta a cédén hallható számokat.
Ferenczi prózai átvezetéseivel a stand-up comedy mûfaja felé is
elkalandozott, a közönség pedig megtudhatta, milyen az, ha az egykori
felvidéki utazó ellátogat a rackák világába.
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Völgypróba – rögtönzött kötetbemutató

(Kapolcs, Teaház, 2011. július 26.)

P
róbára tettük a Völgyet, mennyire nyitott, hova is engedik be
Hargitai Ildikó pajzán meséit a Likból lött leány címû kötetbõl.
Kerestünk hozzá egy székely mesemondó lányt, aki kicsi

sámlijával és népviseletében életre kelti a kívánós faszú legényt. Az
Irodalmi Jelen stábjának tagjai végigjárták a kiállítóhelyeket, a
kocsmákat, és egy kivételével mindenhonnan elküldték õket. Végül a
Teaház udvarán sikerült Csernik Szende segítségével népes közönséget
toborozniuk, szórólapot osztogattak, és miután kitették a bejáratra a
tizennyolcas karikát, kezdõdhetett a közös pirulás. Lassacskán
mindenki rájött, hogy õ is a likból való, és a pironkodás helyett a
másfél órásra nyúlt felolvasás után a szervezõk is szembesülhettek
azzal: a vendéglátósok, kiállítóhelyek többszörös elutasítása ellenére
a Völgy határai igenis nyitogathatók. Akár Monostorapáti felé is, ahol
a helyi Borudvarban és a Vén Platánban a szervezett programokon

felül minden este amatõr formációk mutatkoznak be a
Melodisztik nevû, francia revüslágereket játszó együttestõl a
Kelly Hõsei veszprémi rockzenekarig.

(A bemutató szervezési munkálataiért köszönet Farkas
Daniellának, Farkas Rékának, Szalai Anikónak és Szalai
Péternek.)

Királyi irodalom

(Kapolcs, Király Udvar, 2011. július 26).

A  Magyar Írószövetség szervezte irodalmi programok a
beszédes nevû Király Udvarban kapnak helyet. A színpadon
általában két kortárs író váltja egymást, akiket a felolvasóestek

megszokott menetrendje szerint a moderátor faggat mûhelytitkokról,
majd néhány újabb írás is elhangzik. Közben Rózsássy Barbara
irányításával a színpadhoz közeli irodalmi homokozóban születnek
rögtönzések, átiratok a jelen lévõ szerzõk mûveibõl, melyek a
színpadra kerülve hozzáíródnak az életmûhöz. Például Gyõrffy
Ákoséhoz és Mile Zsigmond Zsoltéhoz, akiknek este más arcát is
megismerhették a királyi irodalom rajongói. A két szerzõ a zene
területén is kipróbálta magát, amikor a Bajdázó együttes tagjaiként is
bemutatkoztak.

Arról pedig, hogy miért ez volt a leghosszabb nap a Völgyben, Weiner
Sennyey Tibor írásában olvashatnak.

Sultanus Beatus



40

A leghosszabb nap a Völgyben

 
 

Persze, rengeteg minden van, amit a kisfilmek, a fotók nem
adnak vissza a Völgybõl. Például: hátizsákkal a hátamon az
eddigi leghosszabb napot. Megmondom néktek, hol van most

lakóhelyünk. Monostorapátiban. Egy kert végében ütöttük fel kis
táborunk, az elsõ hideg és esõs napokat nagy szerencsével a kisházban
tölthettük. A sátrunkba bevezettük az áramot, egész éjjel írjuk át a
napközben felvett kisfilmeket, pörögnek a gigabájtok, megy minden az
archívumba. Az archívum, ami valójában az elsõ magyar virtuális és
digitális könyvtár, amit a leghosszabb nap reggelén alapítottunk. Mert
nemcsak az van, amit láttok, hanem sokkal több. 5-10 percbe éppen csak
belefér a hangulat, éppen csak el lehet jó eséllyel csípni valamit. Ráadásul
mi mégcsak nem is profi filmesek vagyunk, hanem írók, szerkesztõk.
Úgyhogy bocsánat, ha bénázunk. Minden felvételbõl tanulunk, s bevallom,
eleinte erõst idegenkedtem ettõl a filmezéstõl, elvégre irodalmi lap
volnánk. Aztán rájöttem, hogy fénnyel is lehet írni, hogy ez is egyfajta
dokumentálás, hogy a mondatok szerkesztése itt a vágás, a költészet a kép
és a zene. Rájöttem, hogy a kamera a kezünkben varázspálca, hogy bárhová
odapofátlankodhatunk, s elcsíphetjük a koncertek és elõadások
legizgalmasabb részét. Rájöttem, hogy a kamera lett a tollam és a kép a
papirosom. És ez valahol a Völgy elején kezdõdött, Snétberger Ferencnél,
meg a sok levélnél, amit az után a kis videó után kaptunk. Jó volt látni
Taliándörögdön, Snétberger triókoncertjén, hogy vasárnap este,
hidegben, esõben is mennyire sokan jönnek el hallgatni õt. Jó volt látni
a tanítványait, de ne szaladjunk annyira elõre. A leghosszabb napon a
Völgybe: tehát be Tapolcára, 2 terabájtos könyvtárunkat megalapítottuk
két Zoltánunkkal (Böszörményivel és Boldoggal), majd sátrat vettünk
utóbbinak, mert elromlott a cipzár, besüvít a rideg hajnal. Aztán vissza,
még éppen elérjük az Írószövetség programját a Király udvarban, ahol
Gyõrffy Ákos és Mile Zsigmond Zsolt olvasott fel és beszélgetett Erõs
Kingával. Ahol aztán másnap beszélgettem Szentmártoni Jánossal a
Magyar Írószövetség irigylésre nem éppen méltó helyzetérõl. Visszatérve:
csörög a telefon, gyerekkori barátom hív, és máris ott ül õ is velünk. Négy
éve nem láttam, most észrevette, hogy lent vagyunk és beugrott.
Programozó és életmûvész, nagyon örültem neki. Azóta megnõsült,
családot tervez, csupaszív életet. Ez a Völgy nemcsak a Mûvészeteké,
hanem a találkozásoké is. Kéri, hogy ajánljak neki programot. Mondom,
ma más sincs jóformán, csak program. Monteverdi, Snétberger-gyerekek,
majd mesterük szólókoncertje. Én ezt a három gyöngyszemet fûztem fel
idõm szakadós cérnaszálára.
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Ismeritek Monteverdit? Monteverdi olyan csomópont a zene törté-
netében, mint Petrarca az irodaloméban. Az 1500-as évek vége felé a
fiatal viola de gamba játékos Vincenzo herceg udvarába kerül, hamar
kiemelkedik tudásával zenésztársai közül, néhány év alatt már nemcsak
egyszerû zenész, hanem komponál és szervez. Zene a herceg udvarában
nélküle szinte nincs is, vagy ami van, nem számmottevõ. Pedig
Vincenzo igen bõkezûen támogatja a kortárs mûvészetet, nem csupán
a zenét, hanem a festészetet és az irodalmat is. Õ maga is komponál és
ír. Nem is rosszul. Magához veszi a fiatal és ekkor még nem teljesen
paranoiás Tassót. És ez a nagy pillanat az európai kultúra történetében!
Hála Vincenzo hercegnek Tasso és Monteverdi megismerkednek,
különös, hogy ez a két teljesen más mentalitású nagy mûvész barátságot
köt, és Monteverdi madrigál-kötetében Tasso verseket zenésít meg.
Nem meséltem végig barátomnak sem a teljes és lenyûgözõ életet, s
most sem teszem, a lényeg, hogy ezekbõl a madrigál-kötetekbõl nõtt ki
az opera, éppen Monteverdi kezében. Ha komolyzenérõl beszélünk,
magasrendû és igazi zenérõl, ami felemel és letaglóz, akkor az
Monteverdivel kezdõdik. Legalábbis Európában. Madrigál-köteteibõl
pedig az egyik legerõsebb a Harcos és szerelmes madrigálok. Ráadásul,
ahogy a librettót néztem, a vigándpetendi templomban lesznek

részletek az Ariannából és másból is. Öreg barátom, progra-
mozó-matematikusként, mosolyogva kérdezi, hogy mit jelent
az, hogy Harcos és szerelmes madrigálok? Mondom, férfias
virtust és érzékenységet. Mire õ: akkor ez ilyen kardozós-baszós
mozi lesz, azt most annyira nem vállalná az asszonnyal, viszont

a Snétbergeren találkozhatunk. Õszintén nevettem és útrakeltem.
Belépve a templomba megtapasztalhattam a zene gyógyító erejét.

Nem sokkal késõbb a Snétberger-gyerekek kis koncertjén a magyar
cigányzene újjászületését, hogy aztán a Snétberger-szólókoncerten
örömmel lássam, hogy a Palya-udvar telis-teli van.

Sétálva Kapolcsról hazafelé a sötét országút közepén egy csigával
találkoztam. Éppen mászott át, engem meg csak nem vettek fel, hiába
stoppoltam. Megfogtam a csigát, kiraktam egy szép mohás részre,
elbeszélgettem vele. Elbúcsúztunk, aztán hasonló tempóban
hazasétáltam. Engem sem, õt sem ütötték el, viszont ragyogó sugarakkal
felkelt reggel a Nap és szertefoszlottak az elmúlt napok sötét fellegei.

 

Weiner Sennyey Tibor
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– Ez az elsõ alkalom, hogy a Mûvészetek Völgyében jár?
– Már többször is hívtak, de csak a kezdet kezdetén jártam itt

valamikor. Idén viszont úgy adódott, hogy Pesten volt dolgom a
Kalákánál és a Cartaphilusnál, így eljöhettem.

– Miért fontos az, hogy itt legyen a Kaláka, itt legyen a költészet? És
fontosnak tartja-e magát a Mûvészetek Völgyét?

– Fontos, persze. Ugyanolyan fontosnak tartom, mint minden más
ilyen megmozdulást, például az író–olvasó találkozókat, amikre pár
évvel ezelõtt még folyamatosan jártam. Azt pedig, hogy a Kaláka itt
legyen, nem én találtam ki, de meg kell ragadni minden lehetõséget.
És nemcsak a költészet van itt, hanem a zene is, például a jazz. Van itt
minden, hiszen ez egy kulturális nagyesemény, és, hála Istennek, sokan
vannak itt a rossz idõ ellenére is.

– A Kaláka megzenésítette már néhány versét. Hallotta már Ön
ezeket?

– Több lemezünk van közösen, úgyhogy persze. Nagyon jól csinálják.
És hát egyszer úgyis eljön egy olyan kor, amikor az emberek már nem
olvasnak, csak hallgatnak, mint ahogy Balassi korában volt, amikor a
vers visszahelyezõdött homéroszi jogaiba, énekelték is, és mondták
is. Ez lesz a sorsa a verseknek, nem fogják olvasni õket.

A
 Kaláka Versudvarban Kányádi Sándort kérdeztük az iro-
dalom népszerûsítésérõl, a megzenésített versekrõl és a ma-
 gyar költészet mai állapotáról.

Kerítésen átnyúló

ágak

                             Interjú Kányádi Sándorral
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– Ez lesz a megoldás arra, hogy a költészet visszataláljon az
emberekhez?

– Az emberiség mindig megtalálja a maga megoldását. Valószínû,
hogy így lesz, mert nincs már idõ a mai fölgyorsult világban a
versolvasásra. Magas mûvészet pedig mindig volt, Homérosz és Balassi
korában is, kottával énekelték a verseket ott is. Ellenszegülni, dacolni
nem lehet a technikával. Képzeljék el, mi lett volna akkor, amikor
Gutenberg feltalálta a könyvnyomtatást, az emberek pedig azt mondták
volna, hogy nem, mi továbbra is kódexeket másolunk, és kézzel írunk.
A vers lényegében Gutenberggel könyvbe számûzetett, most pedig
felszabadul, és hogy hogy lesz tovább, nem tudom. Talán SMS-versek
lesznek, ahogy van már francia–magyar SMS-szótár is. Az sem véletlen,
hogy a haikuk kísértete járja be a Földet, amikkel 17 szótagban el lehet
mondani mindent, akkor minek kellene hosszú vers?

– A fiatal költõk közül kikre érdemes odafigyelni?
– Rengeteg az olyan magyar költõ, aki máris világviszonylatban ír.

Az idõ, az kirostálja majd.

– Ön szerint van külön erdélyi és magyarországi költészet?
– Én ezt soha az életben nem hallottam. 1967-ben Bécsben a romániai

magyar költészetrõl, mint a magyar költészet romániai ágáról tartottam
egy beszédet. Akkor is azt mondtam, hogy a kettõ egy gyökérzet,
egyazon törzs, nem tehetnek róla, hogy vannak kerítések, az egyik
áthajlik rajta, és máshonnan kapja a táplálékot. Szóval a nyelv, az a
táplálék. Úgyhogy nincs. Magyarország határa odáig terjed, ahol a
legtávolabbi öntudatos magyar ember él. Belevaló ember ez a magyar.
A többi meg így néz, hogy vajon ennek a kicsi hazának a Duna-
medencében, egyáltalán az itt élõ kis népeknek a sorsa hogy alakul.

(Boldog)
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– A Mûvészetek Völgyében elõször képviselteti magát a Magyar
Írószövetség. Fontos jelen lenni egy ilyen fesztiválon?

– Mindenféleképpen fontos, hiszen meg kell találnunk a
közönségünket, és föl kell hívnunk a szélesebb közönség figyelmét is
az irodalom, a kortárs irodalom fontosságára, értékeire. Amikor engem
novemberben elnökké választottak, programomnak, az Írószövetség
új programjának fontos pillére volt, hogy nyissunk a “világ” felé.
Egyrészt, hogy a székházba is olyan programokat szervezzünk (például
a Múzeumok Éjszakája, amelyet idén elõször megrendeztünk
székhelyünkön), amelyek nagyobb közönséget vonzanak.  Másrészt
elhatároztuk, hogy kilépünk a falak közül, és elmegyünk olyan
fesztiválokra, ahol közvetlenül meg tudjuk szólítani az embereket.
Márta Istvánban is partnerre leltem, így kerültünk ide, a Király
Udvarba, ahol a Bookself antikváriummal közösen visszük a
programokat.

– Mivel próbáljátok felhívni a figyelmet a kortárs irodalomra és
saját tevékenységetekre?

– Igyekeztünk nagyon színes programokat szervezni, hogy ne csak
irodalom legyen benne, hanem zene, borkóstoló, táncház is.
Különbözõ elemekbõl építettük fel, de természetesen az irodalmon
van a hangsúly. Nálunk is fellépett Kányádi Sándor. Akkor, például,
tele volt az udvar, két órán keresztül fenntartotta az érdeklõdést, utána
másfél órát dedikált. De járt nálunk Huzella Péter, aki szintén remek
hangulatot teremtett, és akkor még elég esõs napok voltak. Játszott
nálunk a Misztrál zenekar, volt török zene, népzene, Csender Levente
volt az egyik nap íróvendége, de az 1848-as hagyományokról is
szervezünk beszélgetést Somogyi Gyõzõvel és Kovács Istvánnal.
Kobzos Kis Tamás is játszott a közönségnek, úgyhogy egészen
vasárnapig itt voltunk. Tíznapos programot állítottunk össze.

A kultúrpolitikától

a mecenetúra felé

Beszélgetés

Szentmártoni Jánossal,

a Magyar Írószövetség

elnökével
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– Az is érdemel pár szót, hogy kortárs fiatal költõket is meghívtatok,
akik aztán a zenekaraikkal lépnek fel.

– Az is az elképzelésem része, hogy olyan írókat is szerepeltessek, akik
nemcsak az irodalomban jeleskednek, hanem egyéb mûfajokban is. Így
például a Bajdázó zenekar volt egyik vendégünk, amelynek két költõ tagja
is van, Gyõrffy Ákos és Mile Zsigmond Zsolt. Nagyon örültem, hogy õk is
eljöttek erre a bulira, de itt volt Berta Zsolt is, aki a Jancsiszög regénynek az
írója, amit filmre akarnak vinni. Õ egy blues gitáros mûvész.

– Munka volt ez számotokra, vagy inkább szórakoztató? Szeretitek
a Völgyet?

– Szeretjük, szórakoztató lett volna, csak most nem vendégként vagy
fellépõként voltunk itt, hanem szervezõként. Elég spártai volt a tempó,
meg a körülmények, de hát igyekeztünk jól érezni magunkat, a
koncentráció mellett barátságokat kötni, és esténként kicsit kirúgni a
hámból.

– Az Írószövetségnek ilyen nagyon jó a helyzete, hogy eljárhattok
fesztiválozni? Ironikusan kérdeztem.

– Jó a kérdés. Abszolút nem jó a helyzete, én lépésrõl lépésre próbáltam
megvalósítani azt a programot, amelyet az új elnökséggel összeállítottunk.
Így például új honlapja van az Írószövetségnek, megterveztük az arculatát,
viszonylag intenzíven jelen vagyunk a sajtóban. Nagyon fontos, hogy
elérjünk a közönséghez. Amit viszont vártam, amit a kultúrpolitika megígért,
nagyon nem jött be, nagyon nem valósult meg.

– Mit ígért meg a kultúrpolitika?
– Többek között nagyobb támogatást. Tavaly hatmillió forint volt

az éves mûködési támogatása az Írószövetségnek, és ez rettenetesen
kevés ahhoz képest, hogy egy nagyon szûken számított éves
költségvetést állítottam össze, amelyik hetvenmillió forintról szól. És

akkor még mindig nem nyújtózkodhatunk messzire, fönn kell
tartanunk a Bajza utcai nagy székházat, amely felújításra
szorul; nagyon minimálisak a bérek, nem tudok sok fizetést
adni. Ez a kapolcsi program sem tudott volna létrejönni,
hogyha az NKA Szépirodalmi Kollégiuma nem támogatja,
hiszen egyéb pénzünk nincs, csak amiket pályázatokon

elnyerünk. Nincs szabad tõkénk, amibõl gazdálkodhatnánk. Az idén
kilencmillió lesz a mûködési támogatásunk, de errõl még szerzõdést
sem láttam, pedig eltelt fél év. Úgyhogy nagyon kínkeserves a
helyzetünk. Ettõl függetlenül nem adom föl, igyekszem folytatni a
tárgyalásokat a kultúrpolitikával és a fõvárossal. Hiszen Tarlós István
fõpolgármester úr is megígérte szóban többször a támogatását a
különkeretébõl,  de errõl sem láttam még szerzõdéstervezetet sem.
Mindenesetre, ha vége van a kapolcsi fesztiválnak, akkor megpróbá-
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lok egy még nehezebb úton elindulni, egy mecenatúrai kört kiépíteni
az Írószövetség köré, amelyre ebben a félévben nem volt energiám.
Nem volt energiánk Erõs Kingával, aki a titkára a szervezetnek.

– Az elmúlt idõszakban azért nagyon sok kultúrpolitikai por
kavarodott fel, hogy finoman és kissé képzavarral fogalmazzak.
Rengeteg vita volt amiatt, hogy leginkább a kultúrától és a mûvészettõl
vonják meg a támogatásokat. Hogyan látod ezt úgy is, mint költõ,
szerkesztõ?

– Tíz évig voltam a Magyar Napló szerkesztõje, de amikor elnökké
választottak, úgy döntöttem, mindent lezárok magam mögött, hogy
csak az Írószövetségre tudjak koncentrálni. Mivel nem vagyok
szerkesztõ, és nem is vagyok kurátor a különbözõ alapítványokban,
csak az Írószövetségben dolgozom.

– Visszatérve a kérdésemre: hogyan látod a magyarországi helyzetet?
Miként képzelik el a döntéshozók a magyar kultúra szerepét a magyar
életben?

– Az a baj, hogy ez egy nagyon szomorú történet. Ez nemcsak aktuális
probléma, hanem egy húszéves történet. Amióta figyelem a kultúra
állapotát Magyarországon, mindig akkor fontos az értelmiség meg a
kultúra önmagában, vagy mint hivatkozási alap, mankó, lobogó, amíg
készülõdünk a hatalomra, a kormányzásra. Addig, amíg szembesül az
éppen aktuális új kormány a problémákkal. Amikor elkezdenek
dolgozni, akkor mindig a huszadik sorba kerül a kultúra és azon belül
az irodalom leginkább. Mert az irodalom, valljuk be, nagyon nehezen
artikulálható. Pedig, gondoljunk bele, hogy az írók nélkül nem lenne
szükség színházakra, filmekre, hiszen a forgatókönyveket meg a
színdarabokat is írók készítik, tehát nagyon sok mindennek alapja az
irodalom! Gondoljunk még az újságírásra is, vagy akár a
mûvészettörténészekre, akik a képzõmûvészetet népszerûsítik!
Mindennek az alapja az írott szó, az írott kultúra, és ennek ellenére a
kultúrán belül is a leghátsó sorba kerül. Régen egy írónak
rangja, tekintélye volt a társadalomban, a kultúrpolitika vagy
félt tõle, vagy támaszkodott rá. Ez az elmúlt húsz évben
megszûnt létezni. Errõl az írók is tehetnek, természetesen,
mert ahelyett, hogy kiépítették volna az érdekvédelmet a
mindenkori hatalommal szemben, egymással kezdtek el
marakodni, a különbözõ politikai holdudvarokban próbálták a maguk
karrierjét építeni. Amivel önmagában nincs sok baj, vagyis nem
probléma, hogy több írószervezet, több mûhely van, amelyek nem
értenek egyet bizonyos esztétikai vagy ideológiai kérdésekben, az
viszont nagy gond, hogy ezek a szakmának az érdekképviseletét nem
látták el. Ebbõl a szempontból nem történt összefogás. De az is baj a
politikusok részérõl, hogy nem tudnak érdemben úgy segíteni, ahogyan
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szerettek volna eredetileg. Talán azért, mert megfeledkeznek róla, és
valóban úgy gondolják, hogy a gazdaság, a szociális tûzoltások, az
egészségügy sokkal sürgetõbb problémák. Ezzel önmagában szintén
egyetértek, mert ha összeroppan egy gazdaság, akkor nagy tragédia
van. De azt a legtöbb európai országban belátták, hogy a tûzoltások
mellett el kell ültetni a hosszú távú befektetések magvait is. A hosszú
távú befektetés egy nép történetében nem más, mint a kultúra meg az
oktatás. Ez a két stratégiai ágazat az, amelyen keresztül fönn tud maradni
egy nemzet.

(Weiner)
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                Interjú Snétberger Ferenccel

– Öntõl származik a Zenei Tehetség Központ ötlete?
– Igen. Tizenöt éve Berlinben már indítottam egy ilyen iskolát, habár

az nem volt ilyen nagyszabású projekt, mert ott csak gitárosokkal
foglalkoztunk. Az ötlet tehát nagyon régre nyúlik vissza, gyakorlatilag
végigkísért a pályámon. Nagyon sok tehetséges fiatallal találkoztam a
pályafutásom alatt, akik gyakran nem tudták, mit is kezdhetnének
magukkal. Sokan egyszerûen nem tudtak megélni a zenélésbõl, így nem
tudtak a pályán maradni, hiszen még segélyt sem kaptak volna. Szerintem
a zenélés az egyik legnehezebb, legrögösebb pálya, bár kétségkívül nagyon
szép is. Persze, más dolgok sem voltak meg bennük, amelyek
nélkülözhetetlenek a zenei pályán való elinduláshoz, például a kitartás.

– Önben mindig megvolt a kitartás, vagy Ön is kapott segítséget?
– Nekem nem nagyon segítettek, ezért is gondoltam arra, hogy segítsek

a tehetséges, de hátrányos helyzetû gyerekeknek, adjak nekik valamit,
amit máshol nem kaphatnak meg. Én is szegény családból jöttem.
Salgótarjánban hét testvéremmel egy apró lakásban nevelkedtünk, ahol
tízen éltünk. Édesapám két helyen is dolgozott, este egy bárban játszott,
délelõtt pedig valami mást dolgozott. Egyetlen gitárunk volt csak, amit
apám hozott haza a muzsikálás után, s mindig veszekedtünk a
testvéreimmel, hogy kinek jusson. Annak idején gyakorlatilag apám

Látszólag a semmibõl, valójában négyévi elõkészület után idén
nyáron felépült és elkezdte mûködését a Snétberger Zenei
Tehetség Központ, ahol hátrányos helyzetû roma gyerekekkel

foglalkoznak jazz- és komolyzenészek. Snétberger Ferencet, a világhírû
gitármûvészt, a tábor létrehozóját és megálmodóját kérdeztük a
helyszínen, Felsõörsön.

Nagyon szeretném,

ha mások is

követnék a példánkat
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volt a példaképem. A Tehetség Központ gyerekei pedig nagyra értékelik
a munkánk, tudják, hogy ez nekik, értük van, azt is tudják, hogy én is
onnan jövök, ahonnan õk.

– A hathetes nyári táborból három hét már eltelt. Lát-e valami
változást a gyerekeken?

– Persze, nagyon sokat, habár nem számítottam rá, hogy ilyen lesz a
tábor. Amikor a gyerekek meghallgatása folyt, háromszázötven gyerekbõl
hatvanötöt kellett kiválasztanom. Kevés idõm volt, egy-egy gyermekre
körülbelül három perc jutott. A gyerekek, persze, izgultak, amit én
figyelembe is vettem, végül a táborban még sok minden derült ki a
kiválasztott gyerekekrõl.

Az egyik legpozitívabb dolog, hogy az érkezés után a szülõk egy része
még itt maradt a gyerekkel, de miután elbúcsúztak, a gyerekek rögtön
kis társaságokat alakítottak ki, workshopok, barátságok születtek,
elõkapták a hangszereiket és azon nyomban elkezdtek komolyan
játszani, s ez ment reggel kilenctõl este tizenegyig. Ilyet én még nem
láttam, s már akkor tudtam, hogy minden nagyon jól fog alakulni, hiszen
sehol máshol nincs precedens ilyesmire, itt a gyerekek tanulnak, és
semmi más nem is érdekli õket.

– Kik támogatják, segítik ezt a kezdeményezést?
– Minden nagyon jól jött össze. Sikerült támogatást szerezni, amivel

létrejöhetett a Központ. Az ehhez szükséges támogatás 85%-át a norvég
állam állta, a maradékot pedig a magyar állam. Remélem, sok ismerõs
és vendég jön majd ide. A látogatók nagy részének nagyon tetszik a
létesítmény, sokan mondják azt, hogy “végre valami lett, valami
történt”. Nagyon szeretném, ha mások is követnék a példánkat.  Jó
lenne, de tudom, hogy nagyon nehéz, hiszen nekünk is közel négy

évbe, és rengeteg munkába került. Sok ember bizalmát kellett
megnyernünk, akik nélkül nem tudom, egyáltalán megvaló-
sulhatott-e volna az ötletünk. És, persze, ott van a stáb is,
amellyel dolgozom, például Mészáros Zoltán, akinek szívügye
lett a Tehetség Központ, s aki végül is megvalósította az álmom.

És hát, persze, a többiek is fontosak, akikkel együtt dolgozunk. Nélkülük
ez mind nem valósulhatott volna meg.

A lényeg pedig az, hogy minél többet játsszanak együtt a gyerekek, minél
többet lépjenek fel egymás elõtt, s megmutassák, mit tudnak. Sok tanárunk
indít hangversenyeket, hívnak zenekarokat, külföldi workshopokat. A
hathetes nyári tábor végén, augusztus 28-án lesz egy évzáróféleség, amikor
bemutathatják azokat a darabokat, amiket tanultak, vagy amihez kedvük
van. Ez nem egy vizsga, hanem egyszerûen csak játszanak. Egyébként
három domináns irány van az iskolánkban, a jazz, a world music és a
klasszikus zene. És ami a legfontosabb talán, az improvizáció, hogy a
klasszikus zenészek is megtanuljanak improvizálni.
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– Úgy hallottam, próbálják megtanítani a gyerekeket, hogy
menedzselni is tudják magukat, illetve akár egy mobillal is rögzíteni
tudjanak egy klipet, majd feltegyék a Youtube-ra.

– Ezek a gyerekek érdekes módon már tudják mindezt, bár elõbb a
hangszert kell megfogni, csak utána jöhet a Youtube. De nagyon
ügyesek és tehetségesek, az biztos. Az is a céljaim egyike, hogy segítsek
az olyan fiataloknak, akiknek nincs önbizalmuk. Gyakori, hogy ne
legyen, egyrészt a romaságuk miatt, másrészt pedig azért, mert a
szegénységbõl jönnek. Elõfordul, hogy még megszólalni sem
mernek, mert félnek, hogy butaságot mondanak, vagy nem
felelnek meg. Azt hiszem, ez kialakult már bennük, a
diszkrimináció miatt. A zenélésen kívül itt még az is fontos a
gyermekeknek, hogy a közeg rendkívül szociális, olyan, mint
egy nagy család. A cél tehát kettõs, kiépíteni az önbizalmat, és
elérni, hogy ki tudjanak állni a világ bármely színpadára. Ki tudjanak
állni, és vállalni tudják, hogy innen jöttek. Ez is egy nagy vágyam,
hogy minél híresebb gyermekek kerüljenek ki tõlünk, akik majd
elmondhatják, hogy a Snétberger Zenei Tehetség Központból jöttek.

WST
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Völgyikonok

 

A Völgynek kellenek az ikonok, akik házigazdaként irányítják
saját udvarukat, workshopokat szerveznek, és ha szükség
van rá, pálinkáznak rajongóikkal, belemosolyognak a

kamerákba, vagy éppen rendre utasítják – a nézõt és a riportert is.
Kellenek az új arcok is, akik bár nem kapnak külön udvart, de évrõl
évre láthatjuk õket Kapolcs utcáin.

Hobo

B árhol jársz a Völgyben, akármennyi napot töltesz az
aláereszkedõ és ruhádból facsarható felhõk között,
elkerülhetetlen a Hobóval való találkozás. Talán egyik délután

éppen az életmûvére épülõ anekdotázós Hobológia-konferenciára tévedsz,
ahol Sebõk János faggatja arról: milyen volt akkor rocklegendának lenni,
amikor még nem is sejtette az ember, hogy késõbb konferenciasorozatot
szerveznek életébõl. Majd esténként Jim Morrison, József Attila, Pilinszky
János és Viszockij bõrébe bújva ingázik a színész, az énekes és az artista szerepei
között. Ez utóbbi beleillik a Circus Maximus címû elõadásba, ami görbe tükör
a kornak, amikor artisták egyensúlyoznak a gazdaság és politika trapézain
kenyeret és show-t szórva az emberek közé, hogy éhen ne haljanak. De az is
lehet, hogy éppen arra kér: ne fényképezz, amikor a tócsnit tömi magába, és
éppen annyira tejfölös a szakálla, amennyit az idõ még fehérségbõl rákenhet.
Megeshet (mert megesett), hogy kedvesedet próbálja elütni luxusautójával,
miközben szelíden lehúzza az ablakot, és annyit mond csak: “királylány, arrébb
tudnál menni”. Szóval Hobo völgyikon lett, el tudja adni a költészetet, szabadon
tologathatja elõadásainak idõpontját, hogy a szerdai majd csütörtökön legyen,
miközben az elmaradó pénteki helyére jöhet a vasárnapi. Megteheti. Kiküldheti

a rosszul viselkedõ embereket a terembõl, veszekedhet produkció
közben a hangmérnökkel, a színpadi díszletekkel és még a csenddel
is. Ha sokáig sétálsz a Völgyben, akkor hallhatod, hogy az utcán Hobo
dalait pengetik. Néha már-már sokkal jobban, mint a legenda maga.

Ferenczi György

Bárhol ülsz le a Völgyben, akármennyi pálinkát töltesz
magadba a lassan alsógatyádig ereszkedõ felhõk közt, nagy
az esély, hogy Ferenczi György ül melléd, miután a

könyvudvarban megtartotta napi workshopját, ahol néha a kalotaszegi,



52

máskor pedig a másmilyen csárdás dallamára szereznek zenét a hozzájuk
csatlakozó fiatalokkal. Egyszer a Kaláka Versudvarban petõfiznek, majd a
Kobuci Kert színpadán énekelnek szegény Ady Endrérõl, vagy éppen az arra
sétáló Hobo füle hallatára róják le tiszteletüket a Kopaszkutya címû film egyik
betétdalával. Így váltják egymást az ikonok, ahogy Ferenczi György az övtáská-
jába rejtett szájharmonikákat és a fellépésekhez elengedhetetlen sujtásos mel-
lényt. Ferenczi Györggyel azonnal összebarátkozhatsz, és azon kapod magad,
hogy már alsónemûdbõl facsarhatnád a vizet, de még mindig a Rackajam
csapatával pálinkázol, egyre több lesz körülöttetek a zenész, és a délután meg-
kezdett workshop újraformálódik. Te meg csak ülsz, egyre ázol, jó helyen vagy.

Tom White

Ha Cili néni kocsmájába tévedsz, és éppen rockabilly szól,
rózsaszín bugyi lóg a nagybõgõ végén, egy kigyúrt és
tetovált karú, selymes arcú, belõtt sérójú ember táncol és

énekel veszkócsizmában, nagy valószínûséggel Tom White-hoz és barátiahoz
van szerencséd. Kétórás koncertnél nem adják alább. Tom White (született:
Fehér Tamás) a padok között rákendrollozik, leül egy kék szemû lány mellé,
majd megtáncoltat egy másikat, elõveszi a szájharmonikát, odasétál a gitároshoz,
és a nagybõgõ kék szövettel helyette-sített húrjai közé csap. A menedzser, aki
csörgõdobbal kíséri a frontembert, dévédét és cédét árul, Tom White besegít
neki, mert kell a gázolajpénz, hiszen ott áll a furgon a sárban, és kezdetben
nem is érted, mi ez az amerikai stílus, ami éppen azért nem gáz, mert Fehér
Tamás nem Fehér Tomi többé, hanem elhiszed, hogy Tom White.
Elképzeled, ahogy reggel munkába megy, betöri a lovat, nyírja a birkát, vagy
éppen egy okmányirodá-ban segít kitölteni egy formanyomtatványt
rákendrollosan, gördülékenyen. Ahogy a dobozban halmozódó ezresek
segítségével hazagördülhet a stábautó is.

Csernik Szende

Ha egy székely népviseletbe öltözött, zöld kalapos nõt látsz,
aki bõrtáskájából pajzán mesekönyvet húz elõ, és ízes
nyelvjárásban elmondott történetei mellett egyre több em-

ber gyûlik össze, akkor Csernik Szendével találkoztál. Ha éppen nem
alszik, nem tisztálkodik, bemelegített már a mesékkel, akkor színes
bábokat húz lábujjaira, és a történetek a lakkozott lábkörmökön életre
keltett figurákkal elevenednek meg. Közben meg-megszólítja a
közönséget, éppen tõled kérdezi, hogy miért pirultál el, te meg válaszolsz
neki, mert érzed, hogy megszólítható, kell neki a lelki kacérkodás, néhány
jó szó, ami eltereli a figyelmet magunkról ránk.    (Boldog)
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Völgyözönvíz

 
 

A Mûvészetek Völgye hetedik napján a völgylakókat kény-
szerpihenõre küldte a nagy rendezõ, csütörtökön ugyanis
özönvízszerû esõ verte végig a hat falut. A sátrakból kiöntött

fiataloknak nem nagyon maradt más választása, mint önfeledten
felnevetni, és belekiabálni az esõbe jó hangosan: Ess, akkor ess! Csak
ennyit tudsz? Vagy akár a Pokol Likában is szárítkozhattak…

Közben

A nyitott udvarok, mint a Kaláka Versudvar, a Palya-udvar
vagy az ingyenes koncerteket rendezõ Alexandra
Könyvudvar szalmával felszórt földjén gyorsan átszüremlett

a hideg, sáros víz, hogy papucsos lábak süllyedjenek bele, míg gazdájuk
azon tanakodik, melyik sörsátor alatti emberfürtre kapcsolódjon fel
az esõ elõl. Az áradó esõ hordalékként vitte magával az embereket, és
rakta le õket Kapolcs néhány vészhelyzet-termébe (Szárító, Faluház),
ahova esõnapon evakuálni lehet a szabadtéri programokat (leginkább
persze Hobót és Palya Beát). Aki már nem fért be, vagy eleget kiáltozott
az esõnek, hogy kapcsoljon rá még jobban, az fennakadhatott egy-egy
emberszigeten, és kínjában kényszerevésbe foghatott, mondjuk egy
kis emblematikus kakastökepörköltbe, vagy nedvszívó lángosba. Ha
jókedvû, hozzá hasonlóan hajléktalanná ázott fiatalokba sodorta az
ömlõ víz, akár be is kapcsolódhatott egy félig énekelt Stand by Me-be,
vagy Somewhere Over the Rainbow-ba, amihez a kabátja alá mentett
dobon adta valaki a ritmust. A programfüzet szemfülesebb olvasói
rongyosra ázva beülhettek a katolikus templomba az Amadinda
ütõegyüttes koncertjére Bach-, Debussy-, Musszorgszkij-darabokat
hallgatni, a kevésbé figyelmes völgylakók viszont már csak zárt ajtók
elõtt didereghettek, a nagy érdeklõdésnek és talán a száraz teremnek
köszönhetõen ugyanis villámgyorsan megtelt a templom.

Van még egy népszerû melegedõ Kapolcson: a véradó központ. A
völgylakók szorgalmas véradók, átlagban napi ötvenen döntenek úgy,
nem ittak még túl sokat ahhoz, hogy beüljenek adakozni: akad, aki
napi jegyért, sörért vagy étkezési utalványért, és akad, aki csak simán
úgy gondolja, hogy megment egy-két életet, ha már arra jár, meg szép
napsütéses idõben úgyis odahallatszik a Könyvudvarból Ferencziék
zenei workshopja. Mikor a kókadozó véradó szedi a lábát egy kis
vérképzõ vörösborért, mondjuk a Borudvarba, ami kettõ az egyben
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jelleggel a Sörházban foglal helyet, áthalad Cili néni kocsmája elõtt,
ahol mindig elfér egy együttes azon a négyfokos lépcsõsoron ott a
muskátlis ablak alatt, még Tom White-ék is a rózsaszín bugyis
nagybõgõvel együtt.

Habár az özönvíz sátrakat, koncerteket mosott el, mégiscsak egymás
mellé sodorta a völgylakókat, zúgásával elhallgattatta a színpadokat,
hogy olyan történetek kerülhessenek elõ, hallgattassanak meg, amik
talán csak egymás számára idegen emberek közt hangozhatnak el.
Mondjuk olyanok közt, akik a vizes hálózsákokból egy hûvös, de
legalább száraz garázsba menekültek, hogy megtudják valakitõl, igenis
jó idõ ez, jó idõ a vetésnek, jó idõ a szõlõnek és jó idõ a közeledéshez,
a burjánzó emberfürtök kialakulásának ott a sörsátrak alatt a Völgyben.

Után

A csütörtöki nagy esõzés után hamar megtelnek a kapolcsi
utcák. Pénteken az ázott hajú lányok részvétmosollyal
néznek egymásra, a még mindig nedves cipõkben szaladgáló

fiúk biccentenek a másiknak. A parkolók tele, emberek hömpölyögnek
mindenfelé az utcákon. A Pokol Lika kocsma elnyeli õket, meleg van
ott, meg kulturált WC. Nyugi van, megúsztuk az esõt, a völgymunkások
sárga esõkabátja a jelzõtábla mellé gyûrve, alatta a Völgyfutár egy száma.
Forró teák, frissen pörkölt kávék gõzölögnek a kezekben, esernyõk
lógnak azért a biztonság kedvéért a táskákon. Melegszik az idõ, lassan
száradnak az elõzõ napi ázott nadrágok, amiket a legtöbben újra
kénytelenek felvenni. Cili néni kocsmája elõtt a lépcsõre most
a Betli Blues Band háromtagú zenekara ül fel, kedves fiúk,
közepesen tehetségtelenek, a fekete hajú, kemény fenekû
babyrõl énekelnek, akit ki tudja, miért, de minden férfi leszólít.
A kézzel készített gombfülbevalókért és csupacipzártáskákért
lelkesen trappolnak a szalmasárban a völgylakó hölgyek, akik
mindenképp el akarják verni a borsos jegyárak mellett megmaradt
pénzüket.

A Kaláka Versudvar tisztességesen felázott, szórják szalmával, alatta
sártenger, a babzsákfotelszigeteken végig emberek ringatóznak. A
fellépõ Kosbor Trió egy órás Pilinszky-elõadása kiváló hangulatot és
hálátlan közönséget teremt. Vékonyka taps szól csak minden
megzenésített vers után, mert szentségtörés a taps, a hallgatóság a befelé
fordulás, a befelé figyelés pillanatait éli át. A babzsákfotelek ölelésében
a tekintetek elfordulnak a színpadtól fel az égre, behunyt szemek és
összefonódó ujjak jelzik, hogy valami különleges történik. A Kosbor
Trió feldolgozása szép, értõ és érzelmes megközelítése, újramondása
Pilinszky János verseinek. Komoly munka van mögötte, az együttes
tagjai is a megfelelõ komolysággal játsszák a dalokat, egy-egy tag akár



55

Farkas Daniella

egy dalon belül többször is hangszert cserél, hogy a vers auráját meg
tudják teremteni. I love it – mondja a mellettünk ülõ külföldi feleség
férjének, s szemeit õ is az égre emeli. Mikor törik meg a hangulat? A
Versudvart elhagyva hamarosan fiatal srácok hívogatnak, ajánlgatják
a bodza- és pálinkaízû biofagyit. Nem megy a fagyibiznisz, hideg van,

tombol viszont a társasjáték-láz. A Palya-udvar elmaradt
programjairól térdig sárosan odaballagunk a Kobuci kert
mellé, átkúszunk szépen az aznapi Hobológiát hallgató
áhítatos tömegen, egy fagyizó kislányt is érdekel például.
Mégiscsak fogy az a fagyi. Beülünk játszani egyet a játékháznak
kikiáltott pajtába. Segítséget kérhetünk több játékmestertõl

is, szemérmesen eláruljuk, hogy semmiképp se kérünk olyan társast,
ami túl számolós, túl stratégiai, túl bonyolult, lányok vagyunk, na. A
játékmester kacsintgat, helyezkedjünk csak el, töröljük le a vizet az
asztalról, és már hozza is a nekünk valót. Egy kis játék után útra kelünk,
a programfüzet nem kell, értelmét vesztette, a víz- és sárözön magával
vitte a tervezett programok jó részét, pedig az élelmes völgylakó sietni
akar, mert tudja, este kilenckor nagyrészt zárul majd minden.
Tartalékos megoldás, de általában bejön: Rackajam az Alexandra
Könyvudvarban. Arra kormányzod a társaságot, amikor jön a rossz
jel: a völgymunkások felvették a földrõl az esõkabátot, a Völgyfutáron,
ami addig alatta hevert, nagy, nedves foltok jelennek meg, a gyöngyfûzõ
néni már húzza is fel standja fölé a fekete ponyvát, a kávé egyre
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Egy nyári fesztiválban az az érdekes, hogy akkor is jó, amikor
nem hiszed annak. Szakad az esõ, a garázsban száradnak a
ruháid, öntöd magadba a bort és a törkölyt, és várod, hogy

enyhüljön az idõ, annyira legalább, hogy eldönthesd: az autóban vagy
a sátorban töltöd-e az estét. Aztán jön egy ember, hasonlóan részeg,
szomorúan, az elégedettek keserûségével, akik rájönnek néha,
mindenük megvan: luxusautók, luxusmunkahely, luxusproblémák,
luxusbarátok. Kedvenc vörösborodat iszod, egy barrique-olt egri
kékfrankost, és tudod, hogy ritka az elfogadható ebbõl a fajtából, de
ennek szilvalekvár az íze, ha eszel hozzá mandulát. Ám nincs hozzá
mandula, csak az ember, a luxusproblémás, aki elõbb kifogásol, mint
kóstol, kóstolgat téged, elszakad a cérna, belemész a vitába, hogy az
elõítéletek mindig a kékfrankossal kezdõdnek, mert egy rossznak tûnõ
szõlõfajta is lehet olyan, mint a tömegbõl kiragadott figura, aki miatt
aztán elkezdheted utálni az összeset, aki nem bikavér.

Aztán megérkezik a luxusbarát, tolókocsival érkezik, Gábornak
hívják, bemutatkozik, jogász. Hallotta a hangot, mondja, hallotta, hogy
lehetnek itt még emberek, és csak begurult, leül, de õ mindig ül,
tulajdonképpen, most veletek ülne tovább. Kér egy kicsit a törkölybõl,
mintha tudná, hogy nem lehet kimondani: kékfrankos, mert jobban
ismeri a barátját, mint ti, akik védekeztek, ahelyett, hogy nevetnétek,
és elfelejtenétek azt a bort. Tibi verseket olvas fel neki, mert Gábor
hallotta a szállásadótól, hogy íróemberek szálltak meg itt, kíváncsi
hát, mit és hogyan. Teri néni, a háziasszony pedig örül neki, hogy itt a
sajtó, itt ázik halomra a szerkesztõség, a kocsmáros Magdi néni meg
azt hiszi, hogy benne lesz a tévében, de annál sokkal többen van már
most is benne, de legalább ingyen a fröccs, a zsíros kenyér és a
paprikáskrumpli. A média hatalom, mondja, miközben a foszforos
hangú lány átváltozik Edit Piaffá a színpadon, már Pest felé
tart, hogy inkább Janis Joplin legyen, Gábor pedig csak kérdez,
kérlel, beszélj magadról.

Tibi verset olvas a garázsban, mert telefonköltõ õ, akár Tolnai
Ottó, és Gábor csak annyit mond: ez olyan, akár a kútból
felhúzott víz. Majd elmagyarázza, finoman magyaráz, ahogy egy
kékfrankos is megérdemelné, de ez egy költõ és egy vers, olyan, akár a
kútból felhúzott víz. Majd feléd fordul, azt mondja, látott reggel,
rohantál, jártál fel-alá, embereket vittél, hoztál, és biccentettél egyet.

Szívvonaltól felfelé

  Boldog Zoltán tárcája



57

Fontos az a biccentés, de néha nem elég, teszi hozzá, néha oda kell
menni, nemcsak szaladgálni emberek között, hanem megkérdezni az
idegentõl: mi járatban vagy?

Megkérdezni, hogy elmesélhesse. Elmondhassa, mert valamiért meg
kell osztania, hogy tizennyolc éve már volt odaát. De odaátról felemelte
a kezét, lefejtette magáról a fekete fóliát és a hullazsákot, és
visszakéredzkedett a világba, holott már megvolt az idõpont, a halál
beállta a papíron. Aztán visszakapaszkodott, mert csak a keze jött vissza
teljesen. Szívvonalban tört el a csigolyája, azóta csak onnan felfele
érez, de érez legalább, nem olyan hamisan, mint mandula után szoktad
a bort szilvalekvárízûnek, hanem úgy, hogy a kékfrankos is mindig
szilvalekvárízû, ha úgy akarod.

Valakinek jó ez az esõ, ezt magyarázza. Talán éppen neked jó, a
barát már régen lelépett, itthagyta Gábort, aki elmondja, mert nem
lehet tovább halogatni, az esõ nem azért esik, hogy eláztassa a sátrakat,
özönvízzé változtassa a völgyet, hanem hogy itt ülhess a garázsban, és
egyszer majd szívvonaltól felfelé legyen erõ lefejteni magadról a
hullazsákot.


