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Csobod Judit – “Amit azóta is felelőssé teszek mindenért..”
„Zöldfülű gimnazista voltam, amikor egy délután beléptem a Kazinczy utcai irodába, és ragaszkodtam hozzá, hogy valaki tanítson meg filmet készíteni. Miután
hosszas órákat töltöttem a vágó szobában Eszter Dani felügyelete alatt, hamar a Mediawave kultúrdiplomáciai különítmény tagjaként úton voltam Myslowice
(POL), Uherské Hradiště (CZE), Utrecht  (HOL) és számtalan izgalmas hely felé, ugyanis szerencsémre jól beszéltem angolul és nem voltam szégyellős
típus… Talán a pécsi filmtanszakon tapasztalt film-túladagolás, vagy a koncertfelvételeken átélt intim kapcsolat a zenével, a 2000-es évek végére megtörtént

a zenei fordulatom. Emlékszem egy élményre, amit azóta is felelőssé teszek mindenért, ami azóta velem történt. A 2007-
es fesztiválon, az éjszaka közepén holtfáradtan… bekeveredtem a Rómer ház nagyobbik mozi termébe, ahol egy késő
esti koncert ment éppen. Három ember volt a színpadon, és valami olyat produkáltak, amit fel sem tudtam ép ésszel fogni…
A sorsom meg volt pecsételve. Gondoltam addig nem nyugszom, amíg meg nem értem, hogy ezek az emberek mit éreznek,
hogy ez a 'zene' mit aktivál bennük? Én is a csoport tagja akarok lenni!!! A színpadon lévő guru Peter Brötzmann volt…
Szóltam a Jenőnek, hogy én már csak zenével foglalkoznék, mert a filmesek között nem érzem otthon magam es a zenei
csapattal amúgy is jobban szeretek lógni, adjon munkát arrafele… 2010 a kedvenc Mediawave évem. Szombathelyen nem
is voltam, ám Pusi (Pusker Péter zenei szervező) felhívott, hogy nem lenne-e kedvem segíteni nekik az őriszentpéteri jazz
részen, ahol egy nemzetközi jazz konferencia is a program része volt. Persze, hogy volt, gondoltam, ha zenészeket tudok
szórakoztatni, akkor tudok promotereket is. …a Europe Jazz Network többségében elnökségi tagjait a Kacsával (Deésy
Gábor) elvittük birkát vásárolni, majd végignézettük velük, ahogy kurd szakácsunk professzionálisan levágja, majd megfőzi
a választott állatokat, és ahol életem egyik legjobb koncertélményét is átélhettem, amikor a BMC-vel közös produkcióban
összekerült Michael Schiefel, Carsten Daerr, Szandai Matyival es Lukács Mikivel.

A 2011-es - kissé már haldokló szombathelyi Mediawave - jazz reggae projektje, amit csak a szentlélek tartott össze a csapat tagjainak eltérő és gyakran kon-
frontálódó személyiségei miatt. Emlékszem, amikor a koncert végén Christoph Moniot összepakolta a bőröndjét és gyalog nekiindult az éjszakának, mondván,
ő most hazamegy Franciaországba… A Jazzahead-en először látni és megszeretni a holland improvizatív zenét. Komáromban először találkozni James Blood
Ulmerrel… Vandemark & Nielsen-Love duó. Jeff Ballard dobol. Elképesztő program. 2013 Gush, Louis Moholo-Moholo (!!) a Dangerous Music-kal. Tudtátok,
hogy Mats Gustaffson nem beszélt egy szót sem 4 éves koráig csak hangokat adott ki??? 2014 Occupy (Az első teljesen önálló projektem, fél siker is lett,
haha!) Időközben, ahogy Jenő mondaná, „elszármaztam” és nem mindig a közösség, inkább a magam oldalán állok, de ahol vagyok, amit csinálok es aki
vagyok, mind valahogy mindig visszavezethető oda, abba a Kazinczy utcai irodába, ahol akkor, 2004-ben a vágóasztal mellett valami történt velem.”

Csobod Judit – nemzetközi zenei szervező
Nagyon fiatalon, 2004-ben, filmkészítés iránt érdeklődő fiatalként került a Mediawave közelébe és talpraesettsége révén sok mindenbe „belekeveredett” (ope-
ratőr, kulturdiplomata, tolmács), majd nem kis meglepetésünkre a kétezres évek végén a filmtől átpártolt a zenére és „elvakult” szabad zene hívővé, szervezővé
vált. Közben Koppenhágába költözött és vállalt munkát. Onnan dolgozik be a Mediawave zenei részébe, az európai szabad zenei, fiatal, új hullámát hozza a
rendezvénybe. 2002 óta képviseli az EJN-ben (Europe Jazz Network) a Mediawave-et. Tavaly óta szabad zenei egyetemi tanulmányokat folytat Hágában.

Monostori Erőd, Komárom
Dunaszerdahely, Szlovákia

2014. április 29 – május 03.

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak

Kuratóriumelnök: Sragner László • Főszervező és művészeti vezető: Hartyándi
Jenő • Operatív és műszaki vezető: Kádár Sándor • Pénzügyi asszisztens: Varga
Júlia • Előzsűri: Durst György, Hartyándi Jenő, Kádár Sándor, Silló Sándor, Vajda
Violetta • Filmprogram: Kádár Sándor, Vajda Violetta, Durst György • Zenei prog-
ram: Csete Orsolya, Csobod Judit, Hartyándi Jenő • Arculat, kiadványok: Nagy
Péter • Egyéb: Deésy Gábor „Kacsa” (kulturdiplomácia, gasztronómia), Jörg Tibor
(hangmérnök és technikai ügyek), Falaky Zsolt (színpadmester),  Korcok Péter
(sajtó), Kovács Norbert “Cimbi” (népi vonal, környezet)

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai

Filmprogram

93 országból 1535 nevezés érkezett, ebből 88 nemzetközi verseny, 31
nemzeti verseny, 76 „Úton/On The Road” online filmverseny, továbbá speciális
és tematikus programok. Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte
dobozok, „Úton”

A legjobb játékfilm 
Bodo Kox (POL): LÁNY A SZEKRÉNYBŐL
A legjobb kisjátékfilm különdíja  
Katrin Maimik & Jan Erik Nőgisto (EST): FOTÓ
A legjobb kisjátékfilm díja  
Nagy Dénes (HUN/BEL): LÁGY ESŐ

A legjobb animációs film díja          
Delphine Hermans (BEL): SZŐR
A legjobb animációs film különdíja        
Carl Roosens & Noémie Marsiliy (FRA): A TÓ KÖRÜL
A legjobb kísérleti film díja          
Peter VOLKART (CHI): 606-OS SZOBA
A legjobb dokumentumfilm díja        
Sós Ágnes (HUN): SZERELEMPATAK
A legjobb magyar kisjátékfilm díja       
Nagy Dénes (HUN/BEL): LÁGY ESŐ
A legjobb magyar dokumentum film díja        
Nagy Dénes (HUN): MÁSIK MAGYARORSZÁG
A legjobb magyar animációs film díja       
Bucsi RÉka (HUN): SYMPHONY NO. 42
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„Úton” online filmfesztivál díjazottai

A legjobb kisjátékfilm díja  
Mohamed Farahani (IRN): A TOLVAJ
A legjobb animációs film díja    
Dmitri Voloshin (ROM): A HALÁL IS HIBÁZIK
A legjobb dokumentumfilm díja  
Victor Asliuk (BLR): ALMAZ

„Úton” online filmfesztivál közönségdíjasai

A legjobb film díja  
Szabó Károly (HUN/ROM): HA NEM HASZNÁL, NEM IS ÁRT…
A legjobb operatőr díja    
Peyman Abaszade operatőr (Mohammad Farahani rendezése) (IRN):
LOPÁS
A legjobb színész díja  
Maiken Schmidt színésznő (Doris Tääker rendezése)(EST): 
TAVASZ, A LA CARTE
A legszebb út díja         
Murányi-Matza Teréz (ROM): TERMÉKENYSÉG

Zsűri

Nemzetközi játék- és kisjátékfilm zsűri:
Vivi Dragon VASILE - operatőr, producer (ROM) • Mira STALEVA - Szófia
Filmfeszt szervezője (BUL) • PRIKLER Mátyás - filmrendező (SLK)
Nemzetközi animációs és kísérleti film zsűri:
Radu IGAZSÁG - animációs filmrendező (ROM) • Ivan MAXIMOV - animá-
ciós filmrendező (RUS) • PATROVICS Tamás - animációs filmrendező (HUN)

Nemzetközi dokumentumfilm zsűri:
Boris MITIC - dokumentumfilm rendező (SRB) • Norah McGettigan -
filmrendező (POL) • Beniamino SAIBENE - Milánó Filmfeszt igazgató (ITA)
Magyar dokumentum és kisjátékfilm zsűri:
Kafka JAWORSKA - TOFIFEST fesztiváligazgató (POL) • Montserrat GUIU -
HUESCA Filmfeszt kurátora (ESP) • Phil MULLOY - animációs filmrendező (UK)

Jazz – blues – improvizatív zene: The Thing (SWE/NOR), Elliot Sharp & Terrap-
lane Quartet (USA), Chino Shuichi & Tristan Honsinger (JPN/HOL), Paeffgen & Dill
(SWI), Spinifex Bollycore (HOL/GER/POR/IND/BEL), Occupy (DK/HOL/USA/HUN),
Albatre (POR/GER), Cactus Truck (HOL/USA), Raphael Wressnig & The Soul Gift
Band (AUT/ITA), IQ+1 (CZE), Geröly Quartet (HUN), Grencsó Kollektíva  Plays
Szabados (HUN), Trió Kontraszt (FRA/HUN), Gentry Sultan (HUN), Santa Diver
(HUN), Tudsok (HUN)  
Népzene és tánc: Davinia Jaén Flamenco Band (ESP), Artem (RUS), Kátai Zoltán
(HUN), Lakatos Múnika & Romengo (HUN), Ritka Magyar Folkband (HUN/SLK),
Muzicka (SLK), Fajkusz Banda (HUN), Németh Dénes és Zenekara (HUN), Fláre
Beás Banda (HUN), Csángálló (HUN), Romungro Gipsy Band (HUN), Ördöngős
Zenetanoda (SLK/HUN), Kulcsár Béla (HUN) 
Ethno – New Lines – Underground – Aktuál Music: Baba Zula (TUR), Ferenczi
György & Rackajam (HUN), Carmensita & Ramadogs (ITA), Balconi Players
(HOL/BEL), Humble Grumble (BEL), Auróra (HUN), Alterego Duó (HUN), Colombre
Band (HUN)
Buli – Mulatság: Csángálló analóg diszkó (HUN), Penguin Sound System – tün-
dérek a tű alatt (HUN), Silló nem Dj (HUN)

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:

“Úton” online film zsűri:
DURST György - producer (HUN) • PÁLFI György - filmrendező (HUN) •
VARGA Balázs - filmkritikus (HUN)

A legnehezebb út díja        
Boros Ferenc & Rozmán László (HUN): 
SÁRGA, PIROS, KÉK – FERKOVICS JÓZSEF ÚTJAI
A legfurcsább út díja          
Mirror Su (USA): HÓ HAJÓ

A legjobb kisebbségi film díja          
Kis Anna & Nagy Viktor Oszkár & Trencséni Klára (HUN): 3 ESKÜVŐ
A legjobb zenei film díja        
Czabán György (HUN): FREE THE JAZZ
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BARI Károly - költő, néprajzkutató,1952-
Költő, műfordító, a magyarországi cigány irodalom jelentős képviselője, nép-
rajzkutató, grafikus. 
GERÖLY Tamás - muzsikus ütőhangszeres, 1954-
A magyar improvizatív zene megkerülhetetlen, örökifjú egyénisége.
KÁTAI Zoltán - énekmondó, muzsikus, 1954-
Az utolsó énekmondók egyike.
KOVÁCS Norbert ’Cimbi’ - néptáncos, koreográfus, fesztiválszervező 
A Nyugat-Dunántúl országos és nemzetközí hírű táncosa, szervezője.
LÁBASS Endre - festőművész, író, fotográfus, házszínház csináló, 1957- 
Teljesen saját világot építő “általános”, sok mindenhez “értő” alkotó.
RUTKAI Bori - énekes, képzőművész, 1973-
Egyéni hangú énekesnő, dalszövegíró és zenekarvezető. Régebben rend-
szeres résztvevője volt a Mediawave nyári táboroknak.
MÜLLER Péter Sziámi - énekes, költő (HUN), 1951-
A magyar underground zenei és irodalmi élet megkerülhetetlen figurája.

KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a
megjelent kritikákból. Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes 
írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.

Bumm.sk
10+1 dolog, amiért érdemes ellátogatni 
a Mediawave-re!
2014.04.17. /részlet/
Több mint 119 film, 40 koncert, 11 művészeti műhely, 5 nap… Ez az idei Me-
diawave számokban. A Bumm.sk 10+1 pontban összefoglalta, miért ne hagyd
ki a Monostori Zöldelésünnepet! 
1. A Mediawave Együttlét, nem fesztivál. A szervezők nem szeretnének azo-
nosulni a jelenkor fesztiváljaival. Itt nincs motozás a bejáratnál, nincsenek
órás sorok a giroszosnál - igazából nincs girosz, lángost lehet kapni, meg ré-
test, gulyást, kondérban főtt ételeket. Itt nem veszik el a behozott italt…
2. Bár a Mediawave-en is lesz majális, de ez nem a szokásos sörben és virs-
liben fuldoklásról szól majd. A szervezők egy régen elfeledett, ősi termékeny-
ségi ünnepet szeretnének feléleszteni évek óta. Nem a munka ünnepét
akarják megünnepelni, hanem a tavaszt, ami májusra visszavonhatatlanul
megérkezik.
3. Ez a hétvége az év első szabadtéri kiülős estéiről szól. Ismeritek a mondást,
hogy r betűs hónapban nem szabad a hideg kövön leülni? Na, akkor a kérdés,
hány r betű is van a májusban?
4. Egy erődben fesztiválozol. Érted?! Egy Erődben! Kedvedre bolyonghatsz
a kazamatarendszerben, és jó eséllyel egy koncerten vagy borkóstoláson ta-
lálhatod magad.
5. A Mediawave egy találkozási pont. Szerte a világból érkeznek művészek,
kulturális szervezők, bohémek, akik világuk egy kis szeletét hozzák el ide, Ko-
máromba. Hol máshol hallanál török pszichedelikus etno zenét, altáji torok-
hangú népzenét, mediterrán módra előadott Tom Waits dalokat, vagy látnál
andalúz flamenco táncosokat, New York-i jazzlegendát? Megőrülős koncertek,
frenetikus hangulat várható!
6. A szervezők a kezdetektől fontosnak tartják a magyar népi kultúra megőr-
zését, minden évben vendégül hívnak egy-egy magyar tájegységből érkező
csoportot, hogy bemutassák kultúrájukat. Idén a kiemelt vendégek a Felvi-
dékrőlről érkeznek, hogy falvanként, régiónként bemutassák néprajzi emlé-
keiket, dalaikat, tradíciójukat.
7. Három moziteremben a nemzetközi és a magyar filmverseny 119 filmje
pereg majd stílusok szerinti válogatásban. Nem olyanok, amiket könnyen meg-
találsz a neten, és töltögetheted kedvedre. A termekben a megszokott fotelok
mellett babzsékokon is lehet majd mozizni.
8. Te magad is kipróbálhatod, tovább fejlesztheted képességeidet. Ha érzel
magadban elég elhivatottságot, csatlakozz az Együttlét alatt zajló fotós, filmes
és zenei műhelyekhez, tedd hozzá a magadét az idei Mediawave szellemi
terméséhez! 
9. Ha nem akarsz, vagy nem tudsz fizetni a koncertekért és a filmekért, az
Erődön kívül található Duna-parti részen ingyenes délutáni piknik, kora estig
tartó vásári komédia lesz, koncertekkel, fényvetítéssel, népzenei programok-
kal. Tipp: inkább gondolkozz heti bérletben, jutányos áron van, és biztos, hogy
be akarsz majd jönni az esti bulikra!
10. Itt nincsenek sztárok! Itt az este főfellépőjéhez odamehetsz egy közös fo-
tóra, egy kis beszélgetésre, sörözésre. Apropó: ha egy szakállas, kalapos
ember megkínál a kisüsti tökmagpálinkájából, akkor épp a fesztiváligazgató-
hoz volt szerencséd, ebben az esetben csak egyet javaslunk: kérj még egyet!
+1. Tiszteletét teszi Japánból Karas, a nindzsa. Pont.

Hvg.hu
“Az egyik kurvás, a másik részeges, 
melyikhez menjek?”
2014.05.04. /részlet/
Öreg nénikkel beszélni szexről, belebotlani kongói-magyar-cigány-holland ze-
nészekből álló spontán zenekar örömzenéjébe, vagy a függőleges várfalon
szürreálisan táncoló párba, megmosolyogni a komoly freejazz-sztárok pro-
dukcióját - az ország legnagyobb kisfesztiválja újra és újra a szívünkbe lopja
magát. De féltjük.
"Édesanyám, van két szeretőm, az egyik kurvás, a másik részeges, melyikhez
menjek? - Menj a kurváshoz, mert az lejár, de a részegnek nem jár le, amíg
pálinka lesz a világon" – a történetet a Szerelempatak című dokumentumfilm-
ből megismert csíki néni meséli a Monostori erőd falai alatt. A keddtől szom-
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batig tartó Mediawave egyik legérdekesebb eseménye volt, amikor az öregek
egykori szerelmi életét bemutató film után a rendezővel, Sós Ágnessel és két
szereplő nénivel együtt pálinkáztunk-zsíroskenyereztünk. A nyolcvan körüli
Jula néni és Veronka néni semmilyen kérdéstől nem jött zavarba, ahogy a
filmben, úgy élőben is minden amúgy tabunak hitt részletet kendőzetlen őszin-
teséggel és humorral meséltek el a körülöttük csoportba verődött – átlagban
a nénik unokáival, dédunokáival egy életkorú – fesztiválozóknak. Volt viszont
olyan pikáns részlet, amitől a közönség tagjai pirultak el, még jó, hogy kéznél
volt a szilvapálinka. A kicsit rekedt Jula néni leszögezte, hogy ők annak idején
a szexet kötelességnek tartották, "mert engedelmeskedni kellett a férjnek",
és úgy voltak nevelve, hogy soha ne beszéljenek intim dolgaikról. Hogy most
mégis megnyíltak először a kamerának, majd a fesztiválozóknak, az annak
köszönhető, hogy ma már nem szégyellik ezeket, nincs miért. "Túl vagyunk
már ezen!"  fiataloknak pedig azt üzenik: "csókolózzatok, szerelmeskedjetek,
amennyit csak bírtok, mert az is lejár". Persze nem az erdélyi nénik tabudön-
tögetése volt az egyetlen – az immár a komáromi erődöt évek óta belakó –
Fényírók fesztiválján, amire sokáig emlékezni fogunk… Nehéz leírni az ott
uralkodó hangulatot, leginkább a kis csodák, az állandó meglepetések ugra-
nak be. Mert itt simán elképzelhető nem csak az, hogy öreg nénikkel beszél-
jünk a szexről, de az is, hogy mellénk keveredjen, és hirtelen közös
világmegváltásba keveredjünk bugivugi-világbajnokság előkelő helyezését
szerző táncospárral, becsiccsentett New York-i freejazz-sztárral, vagy mondjuk
Ferenczi Gyurival, esetleg egy tibeti torokénekessel. Emitt kinyomtathatjuk a
vizsolyi biblia első lapját az eredeti eszköz remake-jével, a WC előtti folyosón
spontán hegedűtrió ad meg nem beszélt koncertet, a várárokban közös nép-
tánc egy huszárruhás táncos vezetésével. Ámulni sincs idő ezekre, csak meg-
merítkezni a sokszínűségben. A Magyarországon már szitokszóvá tett
szabadság megéléséért lehet nagyon szeretni a Mediawave-et, amikor – lo-
vasisan – "élni lehet is nem csak muszáj"… ezek a mosolyok könnyen össze-
kovácsolják a "törzset", amely este már együtt bulizik a török Baba Zula erőtől
duzzadó érzéki dallamaira, révülést okozó hömpölygő ritmusára, és pakolja
az asztalokat a színpadról a közönségen átkelő elektromos sazon (egy hosszú
nyakú lantra emlékeztető pengetős hangszeren) játszó nagy bajszú főpap
elé. De ámulunk – táncolunk - röhögünk a magyar gitáros-frontember által ve-
zetett belga Humble Grumble őrült, Frank Zappa zenei humorát felidéző show-
ján, amelyen hol egy tűzforgató török janicsár, hol az amúgy énekesként (és
erős vizuális elemként) funkcionáló boás énekes lányok közönség között lejtett
tánca fokozza a hangulatot. Egy ilyen este után egészen másképp kel fel a
nap, az ember ébredés után valami padon ücsörög, és jólesik minden, még
az zuhanyként zuhogó eső is… Később a fesztiválhelyszínen legszívesebben
maga is kérne egy karabinert, hogy a Monostori erőd falán együtt táncoljon
azzal a párral, akik egy kötélen lógva jó pár méterrel a fejünk felett szökdelve,
egymásba kapaszkodva csavarnak egyet a szállóigén, miszerint a tánc a víz-
szintes vágyak függőleges kifejezése, és horizontális síkba hozzák ismét azo-
kat a fránya vágyakat. Szintén egyfajta jelképe lehet a Mediawave
szellemiségének az a zenei projekt, amit … Both Miklós hozott össze. Mint
lapunknak elmondta, járták az országot, és a legkülönbözőbb településekről
"gyűjtötték be" az egészen fantasztikus zenészeket. "Kis túlzással: kiálltam a
cigánysoron, és elkiáltottam magam, hogy ki tud itt zenélni" – mondja nevetve.
A fesztivál szombati záróestjén a színpadon nyolc-tíz fiatal srác és lány állt
ki, hogy kicsit felrockosítva valami elképesztő világzenei-cigányzenei-jazzmű-
sort nyomjanak le, amelybe be-bekapcsolódott egy-két lengyel, észt, bolgár,
altáji muzsikus is, továbbá a Mediawave-en külön is fellépő autentikus andalúz
flamenco csapat tagjai. Szinte ismerősként köszöntöttük őket, hiszen az előző
napokban ezek a srácok nyomtak éjszaka a Duna-parton valami Django Re-
inhardt-szerű jammet, de bekapcsolódtak az "ufótálas" és más közös zené-
lésekbe is. A fesztivál programját le lehetne írni, a "miről maradtunk le"
dimenziójában is, hiszen számos filmet, koncertet, beszélgetést, gasztro-él-
ményt, vizuális produkciót késtünk le, hagytunk ki, de ez együtt jár a fesztivál
sokszínűségével. Már rég nem bánkódunk igazán…

24 óra
Szűr Annamária: Hippirajzás a komáromi alternatív
fesztiválon
2014.05.05. /részlet/
Nehéz egy szóval megragadni a Mediawave lényegét, hiszen ez a "nemfesz-
tivál" nem a harsány koncertekről vagy a céltalan (öncélú) tivornyázásról szól.
A szervezők rátaláltak az együttlét kifejezésre, amely mégis megragadja
ennek a néhány napnak a lényegét, de ha igazán érteni, érezni akarjuk a Me-
diawavet, akkor hagynunk kell, hogy beszippantson az erődbeli forgatag…
Herman Ottó természettudós, néprajzkutató, nyelvész, régész, politikus a le-

gújabbkori magyar történelem legnagyobb hatású polihisztora volt. Halálának
századik évfordulója kapcsán máig kultikus műve, A magyar halászat köny-
vének illusztrációiból összeállított vándorkiállítás is az erődbe érkezett: kü-
lönleges élmény volt látni, ahogy az embernagyságú "lapok" uralták az erőd
belső látványvilágát, miközben a szomszédságukban akadt, aki bográcsozott,
mások hegedűn játszottak, vagy épp kutyájukkal sziesztáztak, de azon sem
akadt fenn senki, amikor egy kecskét kísértek ki legelni a Duna-partra. Épp
ez a fajta, egységbe kovácsolódó változatosság adja a Mediawave varázsát.
Míg a bástya színpadán az Ördöngös Népzenetanoda tanítványai muzsikál-
nak, a folyosókon hazánk megyéi mutatkoznak be az otthonról hozott ízekkel
és vendégszeretettel, addig a egyik teremben tardoskeddi táncot tanítanak,
miközben egy huszonéves modern hippi hegedűje a kovács kalapálására vá-
laszolgat. Párhuzamok, amelyek nem a végtelenben, hanem ebben az erőd-
beli együttléten találkoznak… 

Kultúrpart
Szakszon Réka: Az erőd legyen veled!
2014.05.05. /részlet/
Magyar sebész afganisztáni történetei, székely nénik meséi a szerelemről,
bűntény a kazamatákban, erődfalon táncoló akrobaták. A Mediawave külön-
leges világában jártunk. Ahogy a rendezvény egésze, úgy a róla szóló történet
is szigorúan sztármentes (vagyis nincsenek több ezres közönséget vonzó ce-
lebfellépők)… A Mediawave-et azonban a látszat ellenére több elem is össze-
köti a cím(ötletet)adó Csillagok Háborújával. A messzi-messzi galaxis itt és
most a komáromi Monostori Erőd. Mögötted, ha a Duna-parti színpadnál egy
farönkön ülve cigányzene és spanyol flamenco keverékének adod át magad…
A Komáromban töltött két nap alatt a II. világháborús élményeiről mesélő
Konok Tamás festőművész, az Afganisztánt többször is megjárt és fényké-
pekkel dokumentáló Dr. Pellek Sándor mellkassebész és a Szerelempatak
című dokumentumfilmben szereplő két székely néni voltak a kiemelkedő sze-
replők… A zenei vonal azonban végig meghatározza egy rendezvény hangu-
latát és arculatát. Napközben a legváratlanabb helyeken tűntek fel a
kiscsoportos erődfoglaló zenei akciók, színesítve a nélkülözhetetlen koffein-
és/vagy rétesbevitelt. Este azonban átvette a főszerepet a különböző orszá-
gokból és stílusirányzatokból érkező muzsika: különutas New York-i blues,
jazz az amerikai Elliot Sharptól, crazed jazzy és avantd-poggy a belga Humble
Grumble együttestől, és zárásként Isztambul új hangjai, a török pszichedelikus
etnot játszó Baba Zula, akinek a színpad túl kicsi volt, ezért a turbános front-
ember a sorban elé pakolt asztalokon át tágította a teret… A rendezvény igaz-
gatójától, Hartyándi Jenőtől kapott előzetes ígéretek a második nap végére
teljesen beigazolódtak. A Mediawave a hétköznapokból kiszakított, az Erőd
különös világába zárt, régi emlékeket elevenített fel, és új utakat nyitott. A sze-
replők és résztvevők valóban keveredtek, a történetek gazdákat cseréltek, és
mindez nem a felszínen, hanem a mélyben (vagy éppen a magaslatokban)
történt…

Magyar.film.hu 
Molnár Judit Anna: Egy másik univerzum
2014.05.06. /részlet/
A pár nap alatt tombolt a nyár és a jégeső is, tapogatóztunk az erőd kacska-
ringós labirintusában, kószáltunk a mezőn, hallgattunk zenét, bámultunk ki-
állítást, de elsősorban filmeket néztünk. Hosszú győri évek, és átmeneti
szombathelyi állomásozás után, öt éve a Mediawave beköltözött a komáromi
Monostori Erődbe, amellyel egyértelműen a legizgalmasabb és legkülönlege-
sebb helyszínnel büszkélkedhető magyar filmfesztivállá vált. A frissen érkező
látogató úgy érezheti, hogy egy egészen más, a külvilágtól elzárt univerzumba
csöppent, ahol talán még az idő is megállt. Az erődöt fedő dombos gyepen
baráti társaságok, gitárral a hátukon bandukolnak látszólag a semmibe, majd
az erőd bejáratán át sajátos mini-társadalomba csöppenünk… Három apró
teremben szimultán folynak a vetítések, nehéz a választás, hogy hova üljünk
be. A megszállott magyar filmfesztivál-látogató azonban hamar kiszúrhatja,
hogy a magyar versenyprogram sok alkotásával már találkozhatott… 

Magyar Nemzet
Turi Gábor: Hangjelek a kazamatákban
2014.05.08. /részlet/
A Mediawave-en életre kelt, és teljes nagyságában mutatkozott meg a kortárs
magyar zene géniusza
Föld, kő, víz. A természet elemei. A helyszín választása hűen tükrözi a 24
évvel ezelőtt Győrből indult, Komáromba áttelepült Mediawave fesztivál szel-
lemiségét. A Duna partján kőből emelt, földbe rejtett Monostori erőd öt napon
át a természetelvűség, kreativitás és a közösségteremtés jegyében kínált el-
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foglaltságot az érdeklődőknek. A Mediawave nem pusztán kulturális szolgál-
tatásokra szerveződött vállalkozás. Rendezőit a hagyomány és a modern for-
mák kettősége, azok egymást ihlető, motiváló jellege izgatja… a környezet
és a seregszemle kötetlensége az otthonosság érzésével tölti el a látogató-
kat… Nem akad magyarországi rendezvény, amely ilyen merészen és követ-
kezetesen biztosítana fórumot az új, kísérletező zenei irányzatoknak. A New
York-i improvizatív szcéna fenegyerekeként elhíresült Elliott Sharp gitáros vi-
szonylag hagyományos blues-programja szinte kakukktojásnak számított a
meglehetős befogadói nyitottságot kívánó produkciók sorában. A műfajában
sztárként ismert skandináv The Thing trió elementáris erejű free/punk jazzétől
nem sokkal maradt el intenzitásban a holland Tristan Honsinger (cselló) és a
japán Chino Shuichi (zongora) dadaista interakciója vagy a fiatal holland és
amerikai muzsikusokból álló Cactus Truck - ausztrál bőgőssel adhoc kibővült
- nehéztüzérsége. Magyar szempontból a Mediawave kiemelt vállalása a
hazai avantgárd jazz apostolának, a 75 éve
született, 2011-ben

elhunyt Szabados
Györgynek a megidézése volt… Hogyan élhet to-

vább egy nagy formátumú muzsikus kategóriák fölötti, jelentős mértékben
improvizatív elemekre épülő zenéje? Az esküvő, a Fohász és az Adyton című
korai Szabados-kompozíciók megszólaltatásával a vajdasági Mezei Szilárd
brácsással kibővült Grencsó-csapat megadta a választ az elméleti kérdésre…
Rendkívüli, felemelő esemény történt ezen az estén: életre kelt, és teljes nagy-
ságában mutatkozott meg a kortárs magyar zene géniusza.

Tiszatáj
Sirbik Attila: “…nem zenekedvelő filmes vagyok,
hanem filmkedvelő zenefanatikus!” – beszélgetés
Hartyándi Jenővel
2014.05.13. /részlet/
Az idők folyamán a filmes seregszemle mellett ugyanolyan fontos szerepet

kezdett játszani a zene is, mig mára már, mintha kissé el is billent volna a

mérleg nyelve a zene irányába. …bizony rosszul látod, mert személy szerint
nem zenekedvelő filmes vagyok, hanem filmkedvelő zenefanatikus. És ez
mindig is így volt, még ha közben filmesként is prosperálok. Időnként más új-
ságírók is próbálták hozzád hasonlóan beállítani rendezvényünk irányultságát.
De ez inkább a tájékozódás hiányából fakad. Valójában pontosan a fordítottja
az igaz feltételezésednek. Nem elsorvasztjuk a filmet a zene mellett, hanem
azon erőlködünk, hogyan tudnánk megújítani, új formát találni a moziszerű
filmközvetítésnek, amely már jó ideje halódik a világban, különösen Magyar-
országon. Ha nem lettünk volna elég eltökéltek, akkor a filmes támogatások
3-4 évvel ezelőtti honi eltűnésével megtehettük volna, hogy a filmes területet
felhagyjuk. Nem ezt tettük, sőt folyamatosan azon kísérletezünk, hogy milyen
megoldásokkal lehetne megtartani és emelni a nézettséget és a minőséget –
hangsúlyozottan - nem városi, hanem végvárszerű körülmények között. Az
gondolom, hogy könnyű belátni, hogy egészen más és sokkal nagyobb köz-
vetítési problémákkal kell megküzdenünk, mint egy nagyvárosban. Ugyanak-
kor idei újításunkkal, az ÚTON/ON THE ROAD Online Filmfesztivál-résszel
sikerült kitörnünk a viszonylagos bezártságból. Azt sem árt, ha tudja a tájé-
kozatlan külső szem, hogy sokkal egyszerűbb egy hangulatos zenei program-
hoz közönséget találni, mint egy sötét helyiségbe embereket bevonzani. A

filmes terület szervezésére 2-3-szor nagyobb energiát és pénzt fordítunk, mint
a zeneire. Talán az a tény is jelzi ezt, hogy nem csökken, hanem folyamatosan
nő a filmes nevezések száma. Az idén 1533 volt, több mint 80 országból.
A magyarországi filmes szakma és szaksajtó mennyire foglalkozik a Media-

wave-vel, hol helyezi el a maga körein belül?

A magyar szakma és a szaksajtó, mondhatni mérsékelten figyel ránk. A ma-
gyar átlagfilmes – érthetően - Cannes és más első osztályú filmfesztiválok
felé törekszik. A kritikus is. Nagyobb megbecsülés, kényelmesebb hotel, a
jobb ellátás, nyilván vonzóbb. A nyugat felé nézésnek megvannak a honi tör-
ténelmi hagyományai. Már rég nem gondolom komolyan, hogy a mi kis sza-
bálytalan, szokványos rendszerbe nem illeszthető, reprezentációmentes,
ráadásul vidéki filmmustránk át tudná ütni egy
budapesti filmal-

kotó ingerküszöbét.
Ne feledjük, hogy a minden vasárnap rántott húst

evők országában élünk, egy önhittsége burkában élő fővárossal. Oda mi,
hiába is erőlködnénk, nem tudunk impulzusokat eljutatni. Ezért nem is kell.
De a fentebb említett nevezési számok azt bizonyítják, hogy a nemzetközi fil-
mes világ figyel ránk. (Érdemes lenne tán megvizsgálni a magyar filmfeszti-
válok nevezési számait.) Elgondolkodtató az is, hogy miért neveztek az idén
Franciaországból közel kétszáz filmet, míg itthonról csak kb. százat? Tehát
nemzetközileg rendben vagyunk, mint korábban is. Nemzetközi szakmai hí-
rünk is nagyon jó… Érdekes probléma az, hogy ami kifelé az erényünk, az
itthon a hátrányunk, de így volt ez mindig a MEDIAWAVE történetében.
Mennyire tud a rendezvény független, szuverén maradni, illetve milyen komp-

romisszumokra kényszerültök az aktuális kulturális, művészeti szcéna tekin-

tetében?

A rendezvény sosem
volt igazán,
teljesen szu-
verén, talán
csak a rend-
s z e r v á l t á s
utáni pár
évben hittük
ezt komolyan
és még egy da-
rabig próbáltuk
hinni szembe-
kötve utána is.
Valójában ma
csak az tud szu-
verén maradni,
aki teljesen üzleti
alapon működik,
de valójában az
sem, mert ott meg
az üzleti érdekek
alakítják a progra-
mot, nem a kulturális
közvetítés vágya…
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Mediawave közeli díjazottak a nemzeti ünnepen,
2014.03.14. -  A Szépművészeti Múzeumban, Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterétől Har-

tyándi Jenő fesztiváligazgató, rendező, operatőr Balázs Béla-díjat, a MEDIAWAVE kereteiből kinőtt Csáki László, ani-
mációs és dokumentum filmrendező, egyetemi tanársegéd szintén Balázs Béla-díjat, míg a MEDIAWAVE alap szellemi figurájának számító jazzmuzsikus,
Dresch Mihály (Liszt Ferenc-díjas muzsikus, érdemes művész) kiváló művész elismerést vett át. Március 15-én pedig Sára Ferenc, koreográfus, néptánc- és
népzenekutató vehette át a MŰPÁ-ban Magyar Arany Érdemkeresztjét. 

Passport Control 30. Monostori erőd, Komárom, 2014.04.29.-05.03. – film – fotó – zenei műhelyek, elkészült filmek: Cabrat Szilárd & Tóth
Tibor – Kézből képbe werk, Dömötör Bence – Kerék-pár, Balogh Kata – Kézből képbe, Eifert András & Vértes Ákos & Horváth László – Fesztivál spot…

“Újrahasznosított hagyományok” hét győri és Győr környéki iskola tanulói vettek részt a Mediawave Alapítvány programjában - 2013.
május 1-én kezdődött, és 2014 áprilisában zárult a project.

Mediawave delegáció Kelet-Tibetbe, 2014.05.25. - Holnap indul Belső-Dél-Kínába, Yunnan tartomány és
Tibet határvidékére, a Himalája keleti nyúlványai közé a MEDIAWAVE kultúrmissziója.  Nem az első
útja az alapítvány munkatársainak e vidék. A mostani túra egyik célja a régi
lijiangi kapcsolatok megerősítése, valamint a kör-
nyék másik ősi ke-

reskedelmi központjának,
Dalinak felfedezése és látogatás a Himajála magas hegyei

közt élő yi és hui autonóm kisebbségi területre.

Hagyományőrző lovastúra, 2014.06.21. - A „Fordulj kispej lovam” hagyományőrző lovastúra második alkalommal
kelt útra Kovács Norbert “Cimbi” vezetésével. A turné eseményeit Hartyándi Jenő rögzítette.

Passport Control 31. Kcubar & Mediawave Néprajzi Fotó & Film Műhely, Mecezzéf, Felvidék, 2014.06.30.-07.05.

Cifra bemutató és filmforgatás a Dél-Amerika-i magyarokról, 2014.07.14. - Július 17-én indul útnak a Cifra Műhely
és a MEDIAWAVE csapata Brazíliába, Sao Paulo városába és környékére, a dél-amerikai magyar néptáncosok - kétévente ismétlődő - fesztiváljára
és őserdei táborába. Az elkészült film címe: Macsétás csárdás – dél-amerikai magyar generációk, amely az archívumban megtekinthető.

Ördögkatlan Fesztivál – Kisharsány, 2014.08.05-09. – A kisharsányi Mediawave üst programjából: Montanaro Zenei Műhely, Babra együttes,
Wombo (FRA), Csángálló, Rétesműhely, Szabad zenei műhely,  Romungro Gipsy Band, Ferenczi György & Rackajam, G&G Duo (BEL/ESP), Simorág Tánc-
cirkusz, Grencsó Kolletíva & Rudi Mahall (GER) – In the spirit of Szabados György, Serdu (FRA), Field & Stadthouders Duo (SWI/HOL), Dj Zöld, Gyimesi
csángó asztal, Paniks (SRB), DAW Társulat, Csángóblues, Keszó zenekar, Roma&Magyar Progresszív Zenei Műhely (Both Miklós), Tábor filmek, fotók és
építész projektek vetítése.

Passport Control 32. Nemzetközi Nyári Művészeti Tábor (Ördögkatlan Fesztivál alatt) - film – fotó – zene – építészet, Kisharsány, 2014.08.02-
09. Készült filmek: Hartyándi Mátyás – CourtJátszma, Dömötör Balázs – Szemben magammal, Dömötör Bence – Fényország, Knisz Tamás – Egy nap volt az
utolsó, Murányi-Matza Teréz – SmartLove, Koblinger Ádám – Távolságok, Szelestey Bianka – A visszautasíthatatlan ajánlat, Vértes Ákos – Kécáz, Murányi-
Matza Teréz – Zúz. És rengeteg fotográfia.

Passport Control nyertesek az Országos Diákfilmszemlén, 2014.08.31.- A középiskolás kategória alkotói díját nyerte:
Szelestey Bianka (Veszprém): Visszautasíthatatlan ajánlat és Dömötör Balázs (Tárnok): Szemben magammal. A zsűri díját: Sárosi Csaba (Pannonhalma/Erdély):
Lift, illetve "a legjobb kísérleti film" díját Csiky Miklós (Pannonhalma/Budapest): Visszafelé című filmje nyerte. A fiatal filmes kategória alkotó díját Murányi-
Matza Teréz (Nagyvárad): Zúz és SmatLove, Koblinger Ádám (Budapest): Távolságok, Dömötör Bence (Budapest): Kerékpár és Fényország című filmje nyerte
el. 

Art as a Mediaum – három nap a sokszínűség jegyében, 2014.09.16. - Szeptember 18-20. között „Art as a Medium” címmel háromnapos fesztivált
szerveznek Budapesten a kultúrák közötti párbeszédet népszerűsítő, nemzetközi civil hálózatként működő Anna Lindh Alapítvány magyarországi tagszervezetei,
amelyen filmekkel és koncertekkel a MEDIAWAVE Alapítvány is képviselteti magát.

Jávorszky Béla Szilárd megírta a Magyar Jazz Történetét – sok Mediawave vonatkozással, 2014.12.03.

MEDIAWAVE ANZIX


