Abban nincs vita, hogy
„völgyezni”főként
az egyetemisták és a fiatal
értelmiségiek jönnek. Hogy
melyik jobb, Kapolcs vagy
a Sziget, ebben már
megoszlanak a vélemények.
Csakúgy, mint abban,
hogy van-e helye
a politikának az efféle, egyre
népszerűbb fesztiválokon.
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Feszt i vál és pol i t i ka Kapolcson és Budapesten

A völgy munkásai

drienne

hhoz semmi kétség nem fér, hogy a
völgy békés és gyönyörű. Nagyvá
zsony felöl lassan, szőlők és préshá
zak között kacskaringózva ereszke
dik be az út Vigántpetend felé. Egy
bajuszos, gyapjúnadrágos pa
rasztember völgymunkás felira
tú fehér pólóban eligazít, hogy
merre visz az út Kapolcsra. A
völgymunkásokról egyébként mindjárt az elején el kell
mondani, hogy mindig kéznél vannak, és bár ottjár
tünkkor már az őrület nyolcadik napja zajlott, a látha
tóan helybéliekből toborozott segítőkön semmiféle fá
sultság nem volt tetten érhető: büszkén és izgatottan
magyarázták el ezredszerre is, hogy mi hol van. Az el
ső faluba beérve határozottan sokasodni kezdenek az
emberek, de ez még semmi az este hétkor kezdődő és
kilenc óra körül tetőző tömeghez képest. Abban a hat
faluban - Kapolcson, Vigántpetenden, Taliándörögdön, Monostorapátiban, Öcsön és Pulán , ame
lyek részt vettek a fesztiválban, összesen hat-hétezer
ember él, ehhez képest az idén 180 ezer vendég jelen
létét kellett elviselniük, de ezt láthatóan örömmel tet
ték. Ahogyan egy kapolcsi háztulajdonos fogalmazott
az anyagiakra utalva: „Nekünk csak ez a tíz nap van.”
A látogatók közül nem mindenki száll meg a völgyben,
a többség a balatoni nyaralását színesíti ezzel a pár ki
lométeres kiruccanással. A házaknál lévő szálláshelyek
gyakorlatilag évekkel előre elkelnek, hiszen ez a tizen
negyedik kapolcsi fesztivál. Azt mondják, aki egyszer
itt volt, biztosan visszajön, így kiadó szoba csak a
törzsvendégeknek jut. A többiek sátorban laknak,
esetleg épülő házak padlásán vagy ott, ahol a hajnal éri
őket - mert este itt a csecsszopók sem alszanak el. Ez
az összevissza élés, alvás adja meg a báját a rendez
vénynek. Minden porta nyitva van, a kapuban árul va
laki valamit, az udvarokon pedig jönnek-mennek, főz
nek. A rendezvény lapja, a Völgyfutár külön felhívta a
látogatók figyelmét, hogy azért fürödni mégsem a nyil
vánosság bevonásával kéne.
Kapolcson hömpölyög a nép, parkolni gyakorlati
lag lehetetlen. A sajtószobában érdeklődünk, hogy
merre induljunk, mire a következő eligazítást kapjuk:
a Királykő kocsma a legautentikusabb kapolcsi hely,
ott kezdjünk, de tudjunk arról is, hogy most mindenki
Ciliké néninek, a kocsmáros asszonynak drukkol,
hogy gyógyuljon meg, mert m indenkinek nagyon
hiányzik. A következő jó hely a Ti Kocsmátok, amely
testvérintézménye a falu végi Mi Kocsmánknak. Ha a
szervezők közül akarunk beszélni valakivel, a Pokollikba menjünk.
De nem csak kocsmában ülnek az emberek. Alig hi
szünk a szemünknek, tudniillik a sajtószoba melletti
helyiségben folyó ökológiai előadást még az ablakon
behajolva is hallgatják. Elsétálunk a Malomszigetre. A
falun látszik, hogy gyakran fordulnak meg itt művész
emberek. A legtöbb ház visszakapta egykori hangulatos
külsejét, a régi vízimalom újra működőképes, még ha
víz nélkül is, csoda szépek az utcanévtáblák, a szigetre
vivő híd - Szurdi Éva szobraival - valóságos ékszerdo
boz. A híd korlátja mellett énekelnek, alszanak, üvegből
bort isznak az emberek. Van két mondat, amelyet fo
lyamatosan ismételgetnek. Az egyiket mobilba kell or
dítani: Hol vagytok?! A másikat tétován tartott sörös
pohár mellől, aggodalmasan kell kérdezni: Van az uta
kon ellenőrzés? Mellettünk parázs vita alakul ki: van,
aki azt állítja, hogy Sanyi rendőr van szolgálatban, má
sok Zoli rendőrt vélték látni. Attól tartanak, hogy te
kintve a péntek reggeli súlyos balesetet, amikor valami
őrült 140-nel vette be a kanyart, és elgázolt egy moto

Kirakodóvásár a kapolcsi völgyfesztiválon. Mi kocsmánk, ti kocsmátok
rost, nagyobb lesz este a szigor. így aztán mindenki
szorongva iszik tovább. Igaza van annak a statisztiká
nak, amely azt állítja, „völgyezni” az egyetemisták és a
fiatal értelmiségiek jönnek. Hihetetlen mennyiségű kis
kölyök és kiskutya szaladgál a felnőttek lába között.
A szervezők becsületére legyen mondva, minden lé
pésnél találni valamit, ami az aprónép kedvére lett kita
lálva: fakockák, üvegfestés, ragasztás, rajzolás, csupa
okos és ízléses játék odafigyelő, szakavatott felnőttek
felügyelete mellett. Látunk olyan hirdetést is, hogy
mindenféle játékot kölcsönöznek. A Malomszigeten a
kézművesek árulnak a legdrágább pesti ajándéküzletek
árain. Itt viszont nincs kommersz, se műanyag, se
gagyi. Kénytelen vagyok megkérni hozzátartozóimat,
tartsanak szoros felügyelet alatt: levendulás ibrikek,
mázas méztartók, ólomüveg pillangók... egyik szebb,
mint a másik. Végül csak egy szitakötős cserép citrom
facsarót veszek, az árát majd letagadcjm otthon, meg
egy fura, világoszöld termést, amely úgy néz ki, mint
egy papagáj. Egy kisfiú árulja hokedlin ülve. Előtte befőttesüveg, a szélére akasztva a „madarak”, csőrük a
vízbe ér. A kisfiú nagy komolyan elmagyarázza, hogy
ha vízben tartom, felhasad a termés, és kihullanak a
magok. Ültessem el, és nekem is lesz ilyen növényem.
Kétszáz forintot kér, és nagy műgonddal vizes zsebken
dőbe csavarva a kezembe adja az egyik madarat, de
már nem nagyon értem, mit mond, mert egy karnyúj
tásnyira bábszínházi előadás kezdődik. Valami királyfi
hatalmas csinnadrattával indul feleséget keresni.
Irány a Pokollik, ahol felvilágosítást kapnak az új
ságírók. Kerékgyártó Györgyöt, a Völgyfutár főszerkesz
tőjét (a tiszteletbeli főszerkesztő Karácsony Ágnes, a
168 Óra a jobboldali média elleni kirohanásairól ismert
újságírója) és Naszály Györgyöt, a Művészetek Völgye
sajtófőnökét eléggé elnyűtt állapotban találjuk, mert
mégiscsak azért vannak itt, hogy a lehető legtöbb prog
ramon részt vegyenek. A tíz nap alatt háromszor jelenik
meg a Völgyfutár, a szervezőknek pedig reggel kilenc
kor van stábértekezlet - most éppen az áramellátással
volt baj. Délután tudnának pihenni, ha mi nem kérdez
nénk olyanokat, hogy miért lépett vissza a Tv 2, ame
lyik fő támogatónak ígérkezett, és m i van azzal a pénz
zel, amely a fesztivál kezdetekor hiányzott. Hát, hang

zik a felelet, az a pénz most is hiányzik, de majd csak
lesz valahogy (végül a részt vevő önkormányzatok
mondtak le a nekik járó pénzről, de ezt ottjártunkkor
még nem lehetett tudni). A Tv 2 pedig azért lépett visz
sza, mert Tolvaly Ferenc távozott a cégtől, ő volt az, aki
szívügyének tartja a Művészetek Völgyét, sok mindent
a saját zsebéből szponzorál. A fellépők háromnegyed
gázsiért vannak itt, a legtöbb helyen egyébként is lehe
tetlen ellenőrizni, hogy ki vett jegyet, és ki nem. A lel
künkre kötik, hogy okvetlenül nézzük meg Hobót és
Boban Markovicsot az öcsi Kőfejtőben. Egyébként a Fo
nónak van ott színpada, mindenki egyetért abban,
hogy „az aztán király”. Ezt biztosra vesszük, inkább az
érdekelne bennünket, hogy is volt, amikor Medgyessy

Az urak elŐrebocsátják, hogy
a miniszterelnököt nem hívta
senki, Őjelentette be, hogy
jön vasárnap. Ügy volt,
hogy Görgey Gábor is jön, de
arra nem emlékszik egyikük
sem, hogy végül itt volt-e.
Péter itt járt. Az urak elŐrebocsátják, hogy a miniszter
elnököt nem hívta senki, Őjelentette be, hogy jön vasár
nap. Ügy volt, hogy Görgey Gábor is jön, de arra nem
emlékszik egyikük sem, hogy végül itt volt-e. A minisz
terclnök végigsétált a falun, karján hitvesével, ingben,
nyakkendő nélkül. Meghajtotta a malmot, mosolygott,
fényképezkedett. Ekkor elkezdték paradicsommal haji
gálni, de nem találták el. Hogy ki vagy kik voltak a haji
gálók, nem derült ki, de biztosan készültek a tettükre,
mert kevesen hordanak spontán paradicsomot a zse
bükben. A biztonságiak a faluház felé menekítették a
szigorúan titkos vendéget, amikor egy fiatalember elé
ugrott, és az öklét rázva leárulózta. A testőrök lefogták,
és felírták az adatait. Egyéb incidens nem történt. A két

sajtós még hozzáteszi, hogy Demszky Gábor szociofotóit el ne mulasszuk. Nem mulasztjuk el. A képek jók,
cigánybúcsúkon készültek. „Ha fotós marad, nincs
semmi baj”, jegyzi meg valaki mögöttünk. Még lötyö
günk egy kicsit, megnézzük a kerámiamanókat, ve
szünk mézeskalácsot meg tejfölös lángost 250 forintért,
mikor a kíséretemben lévő fiúk kiszúrnak egy bögyös
leányzót, aki az egyik udvaron jósdát működtet a jóval
idősebb barátjával. Én csak jósoltassak a baráttal, a
többit bízzam rájuk. Várnom kell a soromra, közben a
fiúk egymás szavába vágva mondják az aszcenden
süket, tudniillik a lány asztrológus. A tenyérjós egészen
meggyőzőnek tűnik: szerelem, szenvedély, gyerek, szép
vagyok, jó vagyok, csak kicsit konzervatív. Bizony, fele
lem. És a karrier? Valami nagyon gátol. Mi? Azokhoz
kell csatlakoznod, akiknek most kelt fel a csillaguk!
Kikhez? Hát, a baloldalhoz. Elkerekedik a szemem. A
pasas már kiabál: sokkal liberálisabb vagy, mint gon
dolod! Távozzunk! A fiúk utálnak, mert már éppen ott
tartottak, hogy a Marsuk az ötös házban mennyire jó
fényszögben van.
Menjünk Vigántpetendre, nézzük meg, hogy ott mi
van! Az országúton hömpölyög a nép a programban
részt vevő falvak egyórányi járóföldre vannak egymás
tói, de rendszeresen járnak buszok is, a vagányok pedig
a kukoricán át, toronyiránt mennek. Felveszünk egy
egyetemista korú párt, a nyakukba kötve csecsemő. Sö
tét van, egyre hűl a levegő, a Móric nevű baba lába je
ges, mint a békáé. Követelem, hogy húzzanak rá zoknit.
A nagyon fiatal mama tétován keresgélni kezd, de eze
ket a mozdulatokat ismerem: eszébe se jutott, hogy
zoknit hozzon. A vigántpetendi templom tövében sivít
a klezmer, az árusok táncolnak, és teli torokból éneklik,
hogy „Sh-á-á-álom áléchem”, a hegedűslány boszorká
nyosán húzza. Pula viszont viszonylag csendes, itt
többnyire színházi előadások vannak.
Taliándörögdre csak lépésben lehet behajtani, már
elkezdődött Hobó Vadászat című koncertje. FelvergŐdünk a katolikus templomhoz. Ezen a környéken kap
tak helyet a vallások képviselői: zsidók, reformátusok,
evangélikusok, katolikusok és buddhisták (ilyen sor
rendben) párbeszéde folyik a műsorfüzet szerint.
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