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gyönyörű belvárosi épületek között 
sétálva a kereplők állandó zaját, 
kolompok zörgését hallva éreztük, hogy 
sajátos karneváli hangulatban lesz 
részünk. A kézműves kirakodók sorában 
is egymást követték a kisebb nagyobb 
fűzfából faragott, birkabőrrel keretezett 
ijesztő maszkok, busó figurák. A 
színpadok zenés táncos forgataga, a 
köröttük felállított kulináris élményekkel 
kecsegtető sátrak magukhoz vonzották a 
látogatókat. Ekkor még csak néhány 
birkabőrbe és fából faragott rémisztő 
állarc mögé rejtőzött alakot, magukat 
korommal festett boszorkányokat 
láttunk. Közeledésük a derékra kötött 
kolompok, kezükben forgatott kereplők 
zörgése miatt sem volt figyelmen kívül 
hagyható. Bármennyire is félelmetesnek 
tűnnek, a nap során megtapasztalhattuk, 
hogy kedvesek és szerethetők is a busók. 
Láthattunk szép busókat, akik sokac 
népviseletbe öltözve, lábukon bogyós harisnyával, arcukat 
fátyol mögé rejtették.

A város főtere felé haladva busó 
csoport ok érkezt ek gyalogosan , 
cs ut kas zá rra l ,  sz al má va l  e gyéb 
kellékekkel „felruházott” járművekkel 
tülkölve, hangos zajt csapva. A karneváli 
hangulatot tambura zenekarok, duda 
együttesek, és sokac néptáncosok 
fokozták műsoraikkal. 

A város építészeti különlegességeit 
végigjárva – Fogadalmi templom, a 
Szerb templom, a Busóház és a Kanizsai 
Dorottya Múzeum – gazdag információt 
k a p  a  l á t o g a t ó  a  m a g y a r  é s  a 
világtörténelem meghatározó városárról, 
az  i t t  é lő nemzet iség i  lakosság 
kultúrájáról, életéről.

Mindazoknak, akik még nem jártak 
Mohácson, de szeretnének részesei lenni 
egy igazi téltűző forgatagnak, bátran 
ajánlom, a következő alkalmat ne 
szalasszák el.

Szentpéteriné Lévai Mária

CarPEDIGnem
Kortárs és klasszikus költők énekelt versei a Színházteremben

A CarPEDIGnem Dézsi Darinka színész-énekesnő (Móricz Zsigmond Színház) és Karap Zoltán (filozófus, zenész) projektje, 
amellyel duó és zenekari formációban is aktív részesei a hazai énekelt vers műfajnak. Négy év koncertezés után 2018 végén 
jelentették meg első zenekari nagylemezüket Homo illusion címmel, amely kapcsán lemezbemutató koncerteket szerveznek 
országszerte. Dalszövegeiket kortárs és klasszikus költők jegyzik, jelesül Ady Endre, Arany János, Dienes Eszter, Körmendi Lajos, 

Nagy László, Petőfi Sándor, valamint Jenei 
Gyula, Kulin Borbála, Kürti László, Szabó T. 
Anna és Végh Attila. A dalok hangszerelésében a 
világzenére és a jazzre való nyitottság éppúgy 
fellelhető, mint az akusztikus pop és elektromos 
hangszerek általi inspiráció.

A duó és a négytagú formáció jelenlegi 
székhelye Nyíregyháza, ahol a klubkoncertek 
mellett szinte minden nagyobb kulturális 
intézményben felléptek már a Móricz Zsigmond 
Színháztól a Bencs Villán és a Jósa András 
Múzeumon át a Városmajori Művelődési Házig, 
a Kossuth téren, a Sóstói Parkerdőben, vagy épp a 
Megyeházán. A duó és zenekari formáció 
szívesen ellátogat minden olyan városba, illetve 
településre, ahol az élőzene és az énekelt vers 
műfaja értéknek számít – legyen szó zenés 
irodalmi estről, vagy épp zenei közreműködésről 
egy-egy kulturális rendezvényen, így az elmúlt 
években a Budapesti Operettszínháztól a Várkert 
Bazárig, a Tokaji és Egri Utcazene Fesztiválon át 
a szolnoki Tiszapart Mozi nagyterméig számos 
kisebb település könyvtárában és művelődési 
házában is megfordultak. A csendes-ülős 

repertoár mellett azonban a zenekar a szórakozni vágyó közönségről sem feledkezett meg. Ennek köszönhetően az elmúlt évben 
olyan nagy szabadtéri fesztiválok fellépői voltak, mint a VIDOR Fesztivál, a kisvárdai LeszFeszt, a Gasztrozenei Fesztivál, vagy 
épp az Ördögkatlan Fesztivál.

A zenekar tagjai: Dézsi Darinka – ének, kaval, tilinkó, tablet és egyéb kütyük; Karap Zoltán – ének, gitár; Laczkó Csaba – 
basszusgitár; Bartus Zoltán – dob, elektronikus dob, darbuka, tapan, hangdrum, cajon.
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