
FarkasüvöltésA  Jordán-folyó alsó folyásánál szét

terülő völgy a Galileai-tengertől 

délre található. A  jól öntözött, zöld 

terület elsőrangú mezőgazdasági 

vidék. Számos állatnak nyújt 

menedéket, ám ezek közül sokan 

nem érezhetik teljes biztonságban 

magukat -  hiszen ezt a földet az 

éjszaka vadászai, a farkasok 

uralják...

A  világ többi részéhez hasonlóan itt, a 
Jordán-völgyben is szokása a farkasok

nak a napnyugta megéneklése, amikor a 
következő üzenetet küldik a hallótávon 
belül élő összes többi farkasnak: „M i itt 
vagyunk. Es ti merre jártok?” Itt, e völgy
ben a farkasüvöltés egyet je lent a győztes 
csapat diadalénekével. A Jordán-völgyben 
több farkas bolyong magányosan. Ha pár 
válik belőlük, és csapatot alkotnak a világ 
nehézségeinek legyőzésére, akkor van esé
lyük az életben maradásra. Mindenütt így 
találnak egymásra a magányos farkasok, és 
így születnek az új falkák.

Az egyedülálló farkasokból álló csoport 
még nem falka. Kölykök nélkül még nem 
rendelkeznek az igazi falkákat összetartó, 
közös felelősségérzettel. Csupán a vadászat 
kedvéért szerveződnek csoportba, de nem 
alkotnak családot, amely azonban később, 
talán a következő évben, a következő 
tavasszal már létrejöhet.
Filmünk nyomon követi egy farkaspár, 
Davis és Sába történetét, akik családot, és 
ezzel új falkát alapítanak. Tanúi lehetünk, 
miként hozza világra a nőstény kicsinyeit, 
hallgatva az ősi, több millió éves ösztönök
re. Világrajötte után azonnal végignyalo
gatja a felbukkanó apró, nedves csomagot. 
Először láthatóan nem tudja, mit kell ten
nie. Készítsen neki kényelmesebb fekhe
lyet, mint amilyenen ő szenved már egy 
ideje? Zavarában arra képes csupán, hogy a 
föld alá temesse az életébe berontó, aprócs

ka élőlényt. A vacok alján lassan vonagló, 
méhlepényét maga mögött húzó újszülött 
kölyök nagyon közel van a halálhoz. Végül 
azonban az ősi ösztön átveszi a kezdemé
nyezést, és Sába rájön, mi a dolga. Mintha 
már sokszor megtette volna, elharapja a 
köldökzsinórt.
Filmünkben megfigyelhető, miként tanul
nak bele főhőseink az együttélés művésze
tébe, miként harcolnak más falkák tagjaival 
a vezető szerepért és a fennmaradásért, hi
szen a társak nélkül elképzelhetetlen a va
dászat. M eg kell tanítaniuk ezt újdonsült 
kölykeiknek is, akik első lépéseiket teszik a 
veszélyes, és mégis csodálatos világban. 
Láthatjuk azt az összetett szociális etikettet 
is, mely alapvető és szerves részét képezi 
falkájuk életének.
Szeptember 6., 19 .00  
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