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A 2008-as kapolcsi művészeti fesztivál, mely ebben az évben
a „Bűvészetek Völgye” nevet viselte, július 25. és augusztus
3. között másfél héten keresztül otthont adott többek között
Francin motorkerékpárjának, Hrabalová asszony színpa-
dának, Pepin bácsi kocsmájának, Pipsi mosolyának és
Bohumil Hrabal egész életének. Hallgathattuk a Harlekin
millióit, részt vehettünk Táncórákon, készíthettünk Szín-
nyomatokat, sőt, Galkó Balázs színművész tolmácsolásában
Véres történeteken és legendákon is szörnyülködhettünk.

A Fekete Ökör Baráti Kör Hrabal-kiállítására és a köréje szer-
veződő programsorozatra a 2008-as kapolcsi fesztivál, a
„Bűvészetek Völgye” egyik kiemelkedő attrakciójaként emlé-
kezünk. Az aszódi és székesfehérvári alkotói kör fotókkal,
akvarellekkel és táblaképekkel, egy speciális „diafilmmel”,
valamint kocsmográfiai tanulmányokkal idézte fel a múlt szá-
zad egyik legnagyobb közép-európai írója, Bohumil Hrabal
életútját. A kiállítás egy romos nyomdaépületen osztozott egy
stilizált cseh kocsmával, melynek üzemeltetői a Pivnice U
Pepina nevet adták, így az irodalom és a kocsma világa a való-
ságban is egybe forrt, ahogyan azt Bohumil Hrabal oly sok-
szor emlegette.

A kiállítás, mely korábban Aszódon, Solymáron, Ráckevén,
majd Balassagyarmaton és Sátoraljaújhelyen is bemutatko-
zott, Asztalos Tamás író, Fedinecz Atanáz festőművész, Hagy-
másy András kocsmográfus, Ladócsy László festőművész és
Odler Zsolt fotós közös alkotása. Az író életútját a brnoi Bal-
bínova utcától a hradištkói temetőig kíséri végig és herme-
neutikai megközelítésben adja át a látogatónak mindazt, amit
az alkotók Hrabal nyomában járva láttak, hallottak, szagoltak,
gondoltak és éreztek. Ki-ki a maga művészi eszközeivel
mutatta be, hogy az író világa, az őt körülvevő miliő, illetve
annak mai maradványa szűrőként funkcionálva milyen képet
enged át az alkotó számára az egykor volt hrabali galaxisból.

A kiállítás tíz napon keresztül fogadta a látogatókat, és a
fesztivál szervezőinek tanúsága szerint is az egyik leglátoga-
tottabb helyszín volt az egész völgyben. Ehhez persze az is
kellett, hogy a Fekete Ökör Baráti Kör – azaz az alkotók és
barátaik – minden estére kiállítás-megnyitót, majd valamilyen
kulturális programot szervezzenek. Visszatérő fellépője volt
az estéknek Galkó Balázs színművész, aki a Pepin Söröző
teraszát minden este zsúfolásig megtöltő nézősereg számára

olvasott részleteket Hrabal műveiből, sőt, előadását Hubička
forgalmista emlékére pecsételéssel egészítette ki, a közönség
férfi tagjainak örömére – olykor rémületére…

De találkozhattunk Fülöp Ágnes táncművésszel is, aki
tehetségét és tudását éppen Prágában csiszolta tökéletesre,
Kapolcson pedig több este is elbűvölte közönségét a Harlekin
milliói és a Táncórák című produkciójával.

Talán az egész völgy legszínvonalasabb zenei élményét
jelentette Magyar Hajnal fellépése, aki Dajka Krisztián társa-
ságában két este is énekelt a Pivnice U Pepina és a kiállítás
látogatói számára. De találkozhatott a közönség a Galga-
menti dudásokkal is: Rónai Lajos és Dian Tibor igazi kocs-
mazenével szórakoztatta az úri közönséget, kíséretükben
többször is megszólalt Jobbágy Balázs tangóharmonikája.

A szervezők és a kiállítás egyik támogatója jóvoltából vetí-
tették az Őfelsége pincére voltam című Menzel-filmet is, de
tartalmas beszélgetésekre is sor került Kocsis Péter bohemis-
ta, Vétek György, Marton Jenő és Kovács Gábor kocsmográ-
fusok, vagy éppen Bakos István részvételével, aki évtizedes
gyűjtői munkájának eredményét mutatta be a közönségnek
„Hrabal a magyar sajtóban” címmel. A kiállítás megnyitására
minden este más neves személyiség vállalkozott, közülük is
kiemelkedett G. Kovács László művelődéstörténész fellépése,
aki immár nem először tisztelte meg a kiállítást és alkotóit
tudományos igényű méltatásával.

Az irodalmi élmény mellett azonban komoly szerepet vál-
lalt a rendezvény sikerében a Pivnice U Pepina személyzete,
akik másfél héten át kora reggeltől késő éjjelig gondoskodtak
arról, hogy a látogatók ne szenvedjenek hiányt ételben-ital-
ban: a sör mellett cseh kocsmai falatkákkal – Hermelínnel,
Utopeneccel, Párekkel, Bramborákkal – és folyamatos kedves
mosollyal csaltak vidámságot a fesztiválozásban megfáradt
közönség arcára.

A kiállítás és a kulturális programok sikerét nem csak a
közönség igazolta vissza, de a rendezvénysorozatról szóló
tudósítások is első helyen említették a Hrabal-galaxist. Az
egyik országos napilap például az alábbi címmel írt a feszti-
válról: „A Fekete Ökör Baráti Kör és társai ismét benépesítet-
ték Kapolcsot és környékét”.
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