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AZ AKCIÓ A 2016. OKTÓBER 26-TÓL 2017. JANUÁR 15-IG BANKSZÁMLÁNKRA

A nyerteseket értesítjük és a nevüket 2017. február 1-jén honlapunkon közöljük.

SŐT NYERJE MEG A 200 DARAB, 
KÉT FŐRE SZÓLÓ, KÉT ALKALMAS 
OPERABÉRLET EGYIKÉT 
AZ ERKEL SZÍNHÁZBA!

FIZESSEN ELŐ EGY ISMERŐSÉNEK 
TELJES ÁRON – A SAJÁT PÉLDÁNYÁT 50%-OS 
KEDVEZMÉNNYEL KAPJA!* 

200 SZERENCSÉS ÚJ ELŐFIZETÉST AJÁNDÉKOZÓNK OPERABÉRLETET NYER.

Február 18., szombat 19 óra 
Gaetano Donizetti: Don Pasquale 

vígopera két részben, három felvonásban, magyar nyelven, magyar felirattal

Május 25., csütörtök 19 óra
Dohnányi Ernő: A tenor

vígopera két részben, három felvonásban, magyar nyelven, magyar felirattal

* Az akcióban való részvételhez az egyik előfizetésnek újnak kell lennie.
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 – András, milyen gyermek voltál?
Berecz András: Kései, egyetlen gyerek vagyok. Édesapám szigorú, törvényes ember volt, 
Édesanyám megbocsátó, reggeltől estig kacagó, dalos-táncos és kifogyhatatlan mesélő 
volt. „Ne ragyogj, fiam, belőled úgyse lesz semmi!” – mondta nekem Édesapám, amikor beléptem 
hozzá a szobába. Kimentem a konyhába: „Te miért lógatod az orrod, csillagocska? Te vagy 
a világ legszebb, legokosabb legénykéje” – mondta Édesanyám. A két vélemény között öt méter, 
néhány másodperc távolság volt. Persze éreztem én, hogy a teljes igazság valahol kettejük 
között bújócskázik. Mégis, utólag nem adnám semmiért egyikük véleményét sem, mert 
ha véletlenül túl magasra emeltem az orrom, Édesapám rákoppintott, ha pedig túlságosan 
lógattam, volt, aki felcsapja. A helyes orrtartáshoz kell a család, ahol az életet elsőként 
kipróbálja az ember. Elesni, felkelni az ember az övéi közt tanul meg legszívesebben.

 – A gyereknek előbb arra van szüksége, hogy az életbe „beleszeretgessék”, utána, hogy 
„beleegyengessék”. 
András: Nagyon sóvárogtam a dicséretet. Édesapám korholásait jól viseltem, a másokét 
kevésbé. Ha nem kaptam dicséretet, biztatást, hamar kutyafülem, szarvacskáim nőttek, 
de ha dicsértek, szárnyaim. Az éneket és a tornát szerettem legjobban, és a rajzórában 
is nagy örömöm volt. Látszott már korán, hogy a művészetek felé tapogatózom. Na, ez 
Édesapámat megviselte. Iskolái és jártassága ellenére falusi ember volt lélekben, azt 
mondta, a művészet szélhámosság. Buborék, szivárványos semmiség, gyerekség, naplopás. 

„Kerüld el, és légy ember, fiam!” Még mielőtt pálcát törnék Apám felett, meg kell mondanom, 
hogy ez a véleménye nekem mindmáig nagyon tetszik. Ha egy ember este, alkonyatkor el 
tud számolni a napjával: ennyit szántottam, ennyit arattam, ennyit őröltem – nyugodt lesz 
az álma. A művészetben és annak környékén valóban sok a szélhámosság, nagy a ricsaj. 
Az igaz hang csendes, a hazug és hamis általában hangos, fennmaradásához ez szükséges. 

Berecz András Berecz István 

DALOK, MESÉK ÉS TÁNCOK – 
CSOMAGOLÁS NÉLKÜL

KÖLNEI LÍVIA

KÉPMÁS

EMMER LÁSZLÓ
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Édesanya olyan hittel tudta magát beleadni 
a nevelésünkbe, hogy soha nem éreztük, hogy 
visszavágyódik a színpadra. Szerintem ő maga se érezte 
ezt, annyira át tudta magát adni az anyaságnak, annyira 
megtalálta benne az örömöt. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
a konyhát sokszor változtatta át táncporonddá, ha olyan 
muzsika érte a rádióból vagy Miska öcsém zongorájából. 

 – Jogi egyetemet is végeztél.
István: Igen, és ahogy ma a világot és benne a tánc szerepét 
látom, azt ennek is köszönhetem. Meg kellett magamat 
határoznom egy olyan közegben, ahol a kérdő tekintetek 
azt kérdezték, hogy ez huszár-e vagy mi. Nem tudták 
a györgyfalvi zsinóros kabátot és a gyimesi tarisznyát 
hova tenni. Ezek a tekintetek terelgettek afelé, hogy 
a falusi ember kultúrájának mai létjogosultságát, szerepét 
latolgassam. Kaptam hozzá szerencsés pillanatot is, ami 
mikrofont tolt elém: 2012-ben, amikor a „Fölszállott a páva” 
vetélkedő elindult. 

Halkabb az angyal trombitája, mint az ördög kereplője. 
Apámnak voltak igazságai.  
Talán ennek köszönhetem, hogy rokonszenvesek nekem 
például azok, akik „kultúra nélkül” élnek, az úgynevezett 
műveletlen emberek, akiknek ha azt mondod: „kultúra” – 
hanyatt homlok elszaladnak. Nem véletlen! Ezzel a szóval 
annyiszor becsapták és becsapják ma is őket! 
Istvánka talán legjobban hasonlít a családból énrám. 
Nem maradt nyomtalan az életében, hogy bár Budapesten 
laktunk mindig, nyaranta elvittem őket a kalotaszegi 
Türébe, ahol Gergely András, a legjobb nótafa élt. Az ő 
bűvöletében éltem én is sokáig, és a gyerekeim közül Pityu 
volt a legfogékonyabb dalaira, lényére. Népdalokat énekel 
ő is, de amit én nem tudok: furulyázik, szépen táncol, 
lakodalmas népet ríkat-kacagtat. Megtalálta a saját útjait.

Közben András szedelődzködik, mindenképpen indulnia kell, mert 
felesége másnap utazik Londonba Mihály fiukhoz, és sok még 
a tennivaló. Istvánnal magunkra maradunk. 

Berecz István: Amikor Édesapám a gyerekségéről 
mesélt, én is magamra ismertem, nagyon sok mindenben 
hasonlítunk. Saját példáján tanulta meg: a gyereket 
bátorítani, biztatni is kell, de a terelgetésből, kritikából sem 
szabad engedni! Páratlan érzéke van hozzá, hogy mikor 
melyiken van a sor. Ikarosz és Daidalosz nem véletlenül 
apa és fia. Se elszállni, se alacsonyan repülni! De szárnyalni 
megtanított. Felcseperedésünk idején a kenyérkeresés őt 
művelődési házak és koncerttermek közti mindennapos 
vándorútra vitte, de bármikor jött haza, miránk mindig 
szánt időt, s már-már lecsukódó szemeink hipp-hopp tágra 
nyíltak. Édesapa gyakori távolléte miatt Édesanyával 
voltunk többet, ő volt a ház közepe, derűs fénye, de 
életünk józan irányítója is, hisz nevelésünk hálátlanabb 
feléből a nagyobb rész rá hárult. Ezt mindmáig derűvel 
végzi. Jó humora van, amelyből még a gondok sem tudták 
kibillenteni. Öröm volt kicsi gyermekként is mellette lenni, 
és ez felnőttként sem változott.

 – Édesanyád néptáncolt a házassága előtt. Nem láttad 
rajta, hogy ő is vágyódik a színpad után?
István: Édesanya, Jávorka Lilla kiváló, kiemelkedő táncos 
volt. Már nagyon korán, általános iskolás korában 
elkezdett táncolni. Zsuráfszki Zoltán és Farkas Zoltán „Batyu” 
együttesében táncolt a Kodály Kamara Táncegyüttesben, 
amely öt–hat párból állt, és az ország válogatott csapata 
volt. Ők Kodály nyomán azt az elvet vallották, hogy 
leszámolnak a Mojszejev-féle kreált színpadképekkel, 
és „csak tiszta forrásból”, a falusi emberektől tanulva 
táncolnak. Később a csapat színe-java a Budapest 
Táncegyüttesben folytatta. Édesanya derűs, őszinte táncos 
volt, igazi tünemény volt a színpadon. Szép karrier várt 
volna rá, ha a néptáncban lenne ilyen.  

EGY RENDES CSUVAS,  
 

NEM DISZNÓ  
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kicsi gyerekkora óta. Bartók Béla a kedvenc zeneszerzője. 
Az ő alakjában összefonódik a két zenei világ: népzene és 
műzene. Marcika, a legkisebb testvérem szintén a Berecz-
vonal, ő is bohócfajta. Metsző humorú, nagy utánzó, 
jóképű, tizenhét éves. Jól énekel, trombitálni is tanult.  
Ő is színpadra termett.

 – Mit csinálsz mostanában? Jogászként egyáltalán nem 
dolgozol?
István: Nem. A Fonó Budai Zeneház népzenei művészeti 
vezetője vagyok, emellett sokfelé jártam a világban 
tánccal. Barátaimmal alapítottam a Fonó Kamara 
Táncegyüttest, szeretnék velük minél több előadást, 
néptáncon alapuló színpadi műsort megvalósítani. 
A táncházak városi létrejötte azt mutatja, hogy a néptánc 
bárhol megállja helyét, és erős közösségépítő hatása van. 
Ebben szinte felülmúlhatatlan. Nem hiszek abban, hogy 
a mai embereknek ezt be kell csomagolni. Nem a csomag 
a vonzereje.

 – Ezek szerint te mindkét szülőd szellemi örökségét 
folytatod. A testvéreid mivel foglalkoznak?
István: Kata húgom két és fél évvel fiatalabb nálam. 
Ő nyugodtabb teremtés, ha nem is a színpad az otthona, 
a humora és a hangja kiváló. A Szent Angéla Gimnázium 
öregdiákkórusában énekel, valamint gyerekeknek 
tanított népi játékokat, ehhez nagy kedve, nagy érzéke 
van. Hamarosan édesanya lesz. Miska öcsém tíz évvel 
fiatalabb nálam. Születése óta látszik, hogy különleges 
egyéniség, nem beszélt még, de az ütőgardonon – ez 
csángó hangszer – már tudott játszani. Azután hegedült, 
majd rákapott a zongorára, és minden díjat megszerzett, 
amit csak a versenyeken lehetett. Kilencéves korában 
nagyzenekarral mutatták be egyik művét, mert zenét 
is szerez. Tizenkilenc éves, és most vették fel a londoni 
Királyi Zeneakadémiára, a Royal Academy of Music-ra. 
Olyanok méltatták és kísérték már eddig is pályáján, mint 
Kocsis Zoltán, Vásáry Tamás, Vashegyi György, Malcolm Bilson… 
Nagy elhivatottság és szorgalom, akaraterő és tűz ég benne 
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 – Régebben inkább népdalokat énekeltél, ma inkább 
meséket mondasz. Hogyan alakult a hivatásod?
András: Gyerekként tapadtam a rádióra, gyakran 
hallgattuk a Szabad Európát, a madridi, londoni, párizsi 
rádiót. Ragadtak rám a dallamok, de legjobban azok, 
amelyeket édesanyám énekelgetett. Aztán húszévesen 
a Gorkij Könyvtár zenei gyűjteményében meghallottam 
egy csángó énekes hangfelvételét. Meg voltam döbbenve: 
mi ez, hogyhogy én ilyen szépséggel még eddig nem 
találkoztam? És miért nem? Egyik osztálytársamnak 
volt egy háromhúrú brácsája. Honnan van? – kérdeztem. 
Székről – mondta. Én azt se tudtam, hol van az a Szék. 
Mutogatott nekem diafilmeket: a széki általános iskola 
bizonyítványosztásán a gyerekek gyönyörű lájbit, vasalt 
fehér inget, szalmakalapot viseltek. Hát erről én miért nem 
tudok? Na elég a homályból, irány Erdély! 

 – Meg tudtad fogalmazni magadnak, mit keresel?
András: Azt kerestem, hogy milyen az az ember, hogyan 
él, aki azt énekli: „Adjon Isten annak ezernyi ezer jót, ki 
a te bölcsődet megrendítette vót.” Hogy lehet, hogy 
régmúlt időt használ, mint a középkori kódexekben? Mi ez 
az időbeli mélysége a költészetnek, a magyar nyelvnek? 
Miért ilyen rokonszenves és természetes számomra 
ez a nyelv és ez a hangképzés? Böngésztem a népzenei 
kiadványokat, megtaláltam az eredeti felvételeket, a Pátria-
lemezsorozatot sugározta a rádió, felvettem orsós magnóra, 
és éjjel-nappal azt hallgattam. Mire a táncházba eljutottam, 
az én fejem már tele volt ezekkel a dallamokkal, többel, 
mint a táncosoknak. Rám találtak az Újstílus együttes 
tagjai, akik a Kodály Kamara Táncegyüttest kísérték. 
Ők azt az irányzatot képviselték, hogy a népzene eredeti 
formájában tökéletes, feldolgozni csak akkor érdemes, ha 
legalább olyan jó lesz, mint az alapanyag. Ez pedig ritka. 
Velük léptem fel: amíg átöltöztek a táncosok, én énekeltem, 
kísért a zenekar. Új versszakokkal frissítettem ismert 
dalokat, új dallamokat hoztam köztudatba. Hamarosan 
fújták a dalaimat, tíz-tizenötezer ember is énekelt velem 
a Sportcsarnokban, repültem a boldogságtól, sok rádió- 
és lemezfelvétel is készült belőle. Népszerű együttesek 
mindmáig sokszor ezek alapján dolgoznak.

 – Mennyire tudtatok széles körben ismertté válni?
András: A táncház annak idején olyan szubkultúrának 
számított, ami a hatalom számára nem volt kedves. 
Viszont külföldre gyakran eljutottunk a kinti magyarok 
meghívására. Svájcban olyan klubokban léptünk fel, ahol 

„alternatív” ifjak bennünk egyszerre látták az Úristent és 
a marslakót, boldogan rángatóztak. Amikor meghallották 
a mezőségi zenét, egyszerűen kivetkőztek önmagukból, 
a felnőtt kor maradékáról is lelkesen lemondtak. 

 – A saját néptáncaink „poposítása” szerinted nem járható 
út? A világ úgy ismerte meg az ír sztepptáncot, hogy 
bevitték a show-műsorokba.
István: Ez a mi táncaink esetében a lényeget veszi el. 
Zsuráfszky Zoltán tud úgy nagyszínpadi koreográfiát 
csinálni, hogy a táncnak megmarad az eredetisége. 
De show-t csak úgy lehet létrehozni, hogy pont azt 
a büszkeséget és méltóságot veszik ki a táncból, 
ami a lényege a falusi ember viselkedésének és 
mulatásának is. Az ilyen produkciókban részt vevő, 
amúgy nagyon tehetséges táncosok mozgáskultúrája 
idővel kiürül, elbutul. A nagy csillogás-villogás, 
tűzijáték elképesztő hazugság számomra, amelynek 
nemhogy a hagyományos műveltséghez, de az élethez 
is vajmi kevés köze van. A lényeget, az embert takarja 
el. Meg sokszor azt, amit muszáj is, hogy eltakarjon: 
a gépiességet, a kiégett lelket és nagyon sokszor 
a hiányos tudást.

 – Most huszonkilenc éves vagy – hogyan képzeled el 
magad tíz év múlva, hogyan szeretnél élni?
István: Szeretném minél több emberhez közel vinni a népi 
kultúrát, a hagyományos műveltséget, főleg a táncházat, 
alulról és felülről jövő segítséggel is, összefogással. Életre 
való ez, nem vitrinbe. Örülnék, ha a magyar emberek 
egyszer végre egészségesen határoznák meg saját helyüket 
a világban, ez ebben is segítene. Ugyanakkor a mi örökölt 
műveltségünk összekötő híd, amely más nemzetekhez is 
odakapcsol minket. A táncot soha nem akarom abbahagyni, 
mert anélkül félember lennék. Családot is szeretnék, mert 
ebben nevelődtem, számomra ez a természetes. Szeretem 
a gyerekeket, és az ember több értelmét látja az életének, ha 
látja a folytatást.

Berecz Andrással zuglói otthonában folytattam a beszélgetést, egy 
erdélyi szőttessel letakart asztal mellett.

András: Jaj, olyan szokatlan itthon a csend! Feleségem 
Londonba utazott néhány napra Misihez, Pityu a város 
másik végén lakik, Kati se itt, ő most várja az első 
gyermekét. Így csak Marcikámmal vagyunk kettesben, 
amikor hazaesik az iskolából. Egyedül még enni sincs 
kedvem. Régen a lakás tele volt zongoraszóval, korábban 
furulya- hegedűszóval, gardonnal, olykor mutogatva 
beszélgettünk-hápogtunk. Sok régi dalt kivert a fejemből, 
néha az ajtót be kellett csuknom, hogy felidézzem őket. 
De ez a csend még egyelőre otthontalan.

Közben hazaérkezik a legkisebb gyermek, Marci is, aki már nagy 
kamasz, de még „engedi szeretgetni magát, meg lehet gyúrni, mint 
valami játékmacit” – mondja róla édesapja.
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 – Ma már mégis inkább mesemondóként ismernek.
András: Fábry Sándornak, a Fábry-show-nak 
köszönhetem, hogy mesemondóként ma már a vonaton 
bóbiskolva is felismernek. A televízió megszázszorozta 
a mutatványomat. Olyan érdekes ez: csinálhatsz bármit, 
csak akkor hiszik el, hogy az jó, ha a tévé bemutatja. 
Ez a média hatalma. Kirántott a táncházi, könyvtári, 
művelődési házbeli közegből, és annyi emberhez elvitt, 
amire korábban nem volt lehetőségem.

Pedig csak szíven ütötte őket a mi zenénk. Utána baptista 
imaházban léptünk fel telt házzal, majd egy étteremben is telt 
házzal, ahová eljött egy gróf, így aztán zenéltünk palotában 
is. New Yorkban egy Mikrokozmosz nevű görög kocsmában 
kezdtük, onnan hipp-hopp ezeréves mamutfenyők alá! 
Ott tanítottam az amerikaiaknak magyar dalokat. Műsorok, 
énektanítás és hangfelvétel minden napra jutott a három 
hónapos turnusok alatt. Az én szememet a dalaim nyitották 
fel, ezek dobtak a világban olyan helyekre, hogy csak 
csipkedtem magam, és még akkor se értettem, hol vagyok! 
Talán egyszer majd felfogom ezt az egészet.
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 – A mástól hallott meséket szűröd át a magad lényén, 
és adod hozzá magadat?
András: Ezt olyan jól megfogalmaztad, hogy nem 
tudok mit hozzátenni. Mindig meg akartam osztani 
az emberekkel ifj úságom legnagyobb örömét, hogy 
én még beszélni és énekelni tudó öregeket hallhattam, 
sáros utak végén. Az első negyven mese jött mástól, 
a negyvenegyedik saját magamtól. És ettől az előző 
negyven mese is megváltozott. Életre kelt, legalább úgy, 
mint a fagerenda, amely már nem gyökerezik a földben, 
mégis izeg-mozog, változik a formája. Az emberek szívébe 
az hatol be, amiben magukra ismernek. A mese mögött ott 
áll sok tízezer ember, és még a halottak is szólnak benne. 

 – Mi ösztönzött, hogy a csuvas népköltészetet kutasd?
András: Már a katonaság idején megtanultam 
a dallamaikat Vikár László és Bereczki Gábor gyűjtése alapján. 
A csuvasoknak vannak sördalaik. Egy rendes csuvas, ha 
berúg a sörtől, nem disznó dalokat énekel, hanem elkezdi 
a rokonságát – mint ingyen kapott biztosítási rendszert – 
dalban dicsérni. Hogy jó, ha van testvéred. Szép a szállás, 
ha erős a kerítés, de akkor igazán szép, ha két atyafi  egy 
asztalhoz le tud ülni egymással. Ez olyan lehetetlenül 
szép téma volt, persze hogy megszerettem! A magyar 
embereknek ebből hiánya van. Ha elkiáltom magam, hogy 

„Sör!”, mindenkinek mosolyra húzódik a szája, felkapja 
a fejét – de ha azt mondod, „rokondicsérő költészet”, azzal el 
is zavartál mindenkit. A sör téma jó kis csalinak bizonyult. 
Kenyérbél a horgon, jól meggyúrva. A csuvas dalokban 
megláttam a lehetőséget. Sört kiáltok, közben pedig 
a rokoni szeretetből is csurran-cseppen valami.

 – Amikor hosszabb időszakokra elutaztál, hogyan viselte 
ezt a családod? Megismertek még, amikor hazajöttél?
András: Haha, nem mindig! Mondták, hogy csak a hátam 
ismerős. A feleségem tudna erről mesélni. Türelem és 

humor kérdése, hogy a család élete menjen. Derűvel lehet 
feloldani, amikor valami megtorpan. Kötelességem – mint 
aff éle bolygó hollandinak –, hogy elmeséljem, amit láttam. 
Leginkább itt, a terített asztalnál.

Nem vagy éhes, Marcika? – kiált ki András legkisebb gyermekének, 
aki elhúzódott a szobájába. – Gyere, egyél, ha éhes vagy, ne 
zavartasd magad!

A nevelés minden gyerekkel más, nincsen minta. Az elvont 
beszédnél, nehézkes észosztásnál egy-egy történet 
többet ér. A példa pedig mindenekfelett. Érdemes feltárni 
azt a titkot is, hogy mi, felnőttek is vívódunk, tanuljuk 
a felnőttséget. Én akkor léptem nagyot a felnőtté válás 
útján, amikor Marci fi am gyerekkori allergiája miatt 
fulladozott. Balatonkenesén azt mondta az orvos, már nem 
érünk fel Pestre, annyira fullad. Feleségem mégis telefonált 
az ismerős orvosnak, és száznyolcvannal, leeresztett 
ablakokkal, egy óra alatt felértünk a Bethesda Kórházba. 
Lilla vezetett, én nem tudok, én fogtam Marcit. Nézett 
rám fuldokolva, hogy most mi lesz. Nem ereszthettem el 
magamat. A feladat úgy megformálja az embert!...  



• a kormány célja, hogy csökkentse a családok terheit

• már 318 ezer gyermek étkezhet ingyen naponta háromszor

• 730 ezer gyermek kap ingyen tankönyvet 

INGYENES ÉTKEZÉS 318 EZER GYERMEKNEK

2017.kormany.hu



2002-ben a Képmás szerkesztősége 
egy 10 négyzetméternyi, két iskolai 
paddal bebútorozott szoba volt 
a budapesti Szent Margit Gimnázium 
tetőterében. 

A magazinokat a földszinti takarítóesz-
köz-szekrényben tároltuk. Későbbi 
szerzőnk, Aczél Petra Csipkerózsika-
toronyszobának nevezte a hatalmas 
épület tetején megbújó irodát.

Ma igazi szerkesztőségünk van a Logodi 
utcában, tárgyalóval, konyhával, saját 
mellékhelyiségekkel, raktárral, és 
a kisebbik szobánk is nagyobb, mint az 
első Képmás-iroda volt. Lakótársaink 
pedig a Salt Communications és az Igen 
Média, akik egyben alkotótársaink is.

A Képmás
15  évéből 

2002



Már két éve országos lap voltunk, de vidéki terjesztésünk még 
gyerekcipőben járt. Egy férfi  egyszer előfi zetés miatt jött be a 
szerkesztőségbe, és megosztotta velünk kőszegi nyaralásának 
élményeit:

„Kerestem az újságosbódéban a Képmást, hiába. Rákérdeztem, erre az 
árus elővett egyet a pult alól… Megvettem mind az ötöt, ami volt neki, 
egyet visszaadtam, hogy olvassa el, és tegye előre. Egyet otthagytam a 
cukrászdában, egyet a templomban, egyet a könyvtárban, és egyet meg-
tartottam.”

Az első cikkek ezen a – ma már muzeálisnak számító – adathordozón 
érkeztek a szerkesztőségbe, többnyire a szerző lábán, hiszen e-mailt még 
nem sokan tudtak küldeni. 

Gyerekeink legfeljebb a mentés ikonról ismerik a fl oppy-nak nevezett 
kis lemezkét (volt egyébként egy kétszer ekkora elődje is). Az óvatosab-
bak alufóliába csomagolva szállították, mert a városi legenda szerint a 
metrón tönkre mehet, és eltűnhetnek róla az adatok.

 
 mind 
 az ötöt”

„megvettem

2017
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MAGASABBAN

BALASSA NIKOLETTAFÁBIÁN TIBOR 



18 JELENLÉT

HORVÁTH PÁL

LÉTKÉRDÉS
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„Úgy néztél ki, 

KÖLNEI LÍVIA

LÉTKÉRDÉS
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„Dehogy, 
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VISKÓK NÉPE

FÁBIÁN TIBOR 

RIPORT

KÉP   —
PÁCZAI TAMÁS
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„SEHOL NEM TUDUNK A SEGÉLLYEL TÚL SOK ÖRÖMET OKOZNI. ÉRTSÜK JÓL: A GETTÓK 
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Joel Santos

Sailau

NOMÁD NÉPVÁNDORLÁS

PÁCZAI TAMÁS

VILÁGKÉP
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ÜZENET A PALACKBAN
„Azt gondolom, hogy kitüntetett szerepben vannak azok, akiknek a munkájuk arról szól, hogy 

embereken segítenek”

BAZSÓ GABRIELLA

hirdetés

!



A VÁRKERT 
BAZÁRBAN

2016.12.01. - 2017.02.28.

www.varkertbazar.hu

irodalmi estek,
opera közvetítések,
kiállítások,
tematikus séták

Melengető 
kulturális élmények



ÚJ SOROZAT 

30 TANDEM

BESZÉDESEK ÉS HALLGATAGOK

GYOMBOLAI-KOCSIS FRUZSINA és GYOMBOLAI ZSOLT 
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ND
EM

 A kommunikáció
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NYELVTANULÁS

John Gottman párterápiás 

1.

2.

3.

4.
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Star Wars

AZ 

UNGVÁRY ZSOLT 

CSALÁDI KÖRBEN

KÉP   —
PÁCZAI TAMÁS



Subicz Beáta

 – Mi miatt különösen fontosak a szerepjátékok: mert általuk 



hirdetés

MENZA 2017

PÓTA RÉKA

CSALÁDI KISOKOS
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OLyaN aKarOk LenNi, miNt ő

Dr. Kósa Éva 

SZÁM KATI

HÁRMAS KÖTÉS

Kik a PÉlDakÉpeK?

„Kiskoromban Gerald Durrell volt, mert én is nagyon szerettem 

de nem példaképnek nevezném, hanem nagyon jó embernek, akinek sok 
olyan gondolata van, amelyet tanítani kéne. Az a jó példakép, akinek
a hatására nemcsak ülünk és elmélkedünk, hanem cselekszünk."

(Vitéz)
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PRóbálgAtnI, MinT a ruHát

KItőL láthAtoTt IlyEt?

IJesZtő azOnoSulásoK

ONliNe TerEpeN
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ÖVegEs ProFesSzoR uTódAi

 

„Az a baj, hogy a hírességek 
lehetnének példák, 
de azokra meg irigy vagyok."

 (Máté)

 

dolgozza fel kamaszokkal.
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A téMa FelDolGozása koRtáRs CsoPorTbaN
KI mIérT híreS?

PéldAkéPliStáZás

Cyrus, de ez csak egy korszak volt, 
ami nyomtalanul elmúlt. Pár 
éve keresztanyukámat neveztem 

más példaképének szeretne."

(Csenge)



JANUÁRBAN SZAVAZZON 
ÚJ DÍJUNK KÖZÖNSÉGDÍJAZOTTJÁRA 
IS, ÉS A MÁRCIUSI KÉPMÁS IS AZ ÖNÉ!
A Média a Nemzedékekért-díj 2016-ban az idősekről szóló médiamegjelenéseket 
szemlézte. Válassza ki, a 12 jelölt közük, melyik legyen a közönségdíjas!

www.mediaacsaladert.hu
A SZAVAZATOKAT 2016. JANUÁR 1-TŐL 15-IG VÁRJUK.
Ezúttal minden szavazó a 2017-es márciusi Képmás digitális változatát 
kapja meg, egy szerencsés pedig páros operabérletet is nyerhet.

SZAVAZOTT A 
CSALÁDBARÁT 
MÉDIÁÉRT-DÍJ 
KÖZÖNSÉGDÍJASÁRA?

MÉDIA 
A NEMZEDÉKEKÉRT-DÍJ

eri Erőfrr orrások
Minisztériuma

FŐ TÁMOGATÓ:

KIEMELT TÁMOGATÓK: TÁMOGATÓK:

MÉDIATÁMOGATÓK:

PARTNEREK:

HA IGEN, NÉZZE MEG 
A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉT 
A mediaacsaladert.hu oldalon.

Hátha épp Ön az a szerencsés, aki megnyerte 
a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom 
által felajánlott családi vacsorát.
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MEGVÁLTOZHATOK?

Martin Seligman

Newsweek

A VÁLTOZÁS SZELE
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„MEGVÁLTOZOM!”
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„Sugar Daddy gonna make you happy
Sugar Daddy gonna make it right
Sugar Daddy gonna give you candy
But you gonna pay Sugar Daddy's price”
/Thompson Twins popdala, részlet/

ACZÉL PETRA 

KÖZVILÁGÍTÁS
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A TÖRTÉNET

 
és 

AZ INTERNET KORA

Pszichológus szemmel 

EGY TÖRTÉNET, SOK KÉRDÉS
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GYEREKEK AZ INTERNETEN
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CYBERBULLYING – 
AZ INTERNETES BÁNTALMAZÓK KARMAIBAN
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ÚJDONSÁG! 
MOST PRAKTIKUS 
ÖSSZESÍTETT 
CSALÁDI ÓRARENDDEL

*Postai küldésnél csomagolási
és postaköltséget számolunk fel.

RENDELJE MEG 20% KEDVEZMÉNNYEL 
A KEPMAS.HU/NAPTAR OLDALON.
1200 Ft helyett 960 Ft*



50 TÜKÖR

SZÁM KATI



 

hirdetés

NAGY ISTVÁN

FÉRFI SZAKASZ
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SZABÁLYKÖVETÉS ÉS SZABÁLYTUDAT

VAGY 

TOLNAI NÓRA 

BEMELEGÍTÉS
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VERESÉG-VESZTESÉG VS. SIKER

PREVENCIÓ A DEVIÁNS VISELKEDÉSSEL SZEMBEN?



54 TÜKÖR

VANYOVSZKI MÁRIA
KÉP   —
BALLA VIVIENN

KLASSZIKUS 
ÉRTÉK, 
MODERN FORMA
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KLOCCOLÁS A MÚLT TECHNIKÁJA 

Ducsai Judit 

VANYOVSZKI MÁRIA

SZALON

KÉP   —
PÁCZAI TAMÁS
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dr. Lövey József 

SZENZÁCIÓK A RÁKTERÁPIÁBAN?
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CSAK A SZIKE BIZTOS
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Gazdaság és Kultúra

www.trendfm.hu

94.2

WWW.D IG I TA L S TAND.HU/K EPMAS

OLVASSA A KÉPMÁS

DIGITÁLIS VÁLTOZATÁT!

Nem kell tárolni, virtuális könyvespolcán bármikor eléri

Pár kattintással 
azonnal olvasható, 

előfi zethető

Ajándékba 
is vásárolható

Kiadványát 
több eszközön 

is elérheti



D-VITAMIN, A JOLLY JOKER

DR. KONCZ LEVENTE, gyermekgyógyász

62 HÁZITREND
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MIKOR MENNYIT?

D



64 HÁZITREND

 

KISS ESZTER
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MIKOR?

MIT?

„illatos, 

Rézi néni 

REGGELI LUXUSKIVITELBEN 

Nemzeti szakácskönyv szintén kitért 

BOGOS ZSUZSANNA

VÉGY EGY RÉGI RECEPTET!



67

RÉGI RECEPTEK MAI ASZTALOKRA

ha

hirdetés
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HOZZÁVALÓK ( ): 

TÖLTÖTT KÁPOSZTA

A SÉF AJÁNLATA KAUNITZ TAMÁS BOGOS ZSUZSANNA, 21 ÉTTEREM
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Káposzta:



1

2  3  

ZÖLD MOZAIK

BOGNÁR MÁRIA 

ZÖLD MOZAIK



4  

5  

6  VILLANYROBOGÓ

7  
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 – Hogy jutott eszedbe az anyaságról darabot készíteni, egyedül?
 – A darab egy színművészetis feladatnak indult: a személyiségünkhöz, aktuális 
élethelyzetünkhöz kapcsolódó témáról kellett egyszemélyes darabot készítenünk. Nincs 
még gyerekem, de tudom, hogy szeretnék. Nyilván az életkoromból is következik, hogy 
foglalkoztat a gondolat, 27 éves leszek. Tudom, hogy az anyaság életre szóló élmény, de azt 
is, hogy bármikor vége szakadhat egy életnek. Ezt nehezen dolgozom föl. A darab alapját 
képező Szabó T. Anna-szövegekben is ez szólított meg először: anyaként elfogadni a halált, 
a fájdalmat is, azt, hogy rendeltetett nekünk egy élet, aminek egyszer vége szakad.

 – Szabó T. Anna versein kívül milyen tapasztalatod volt még?
 – Sok anyuka van az ismerőseim között, de az anyukámmal és a húgommal kapcsolatos 
élményeim is fontosak voltak. A zsigereimben pedig, azt hiszem, eleve van egy erős 
törődésre való hajlam, nevelési szándék. Az osztályunkban is „mami” voltam, pedig nem 
én voltam a legidősebb.
 
 – Amikor elkészült a darab, enyhült a félelem a haláltól?
 – Nem. Ráadásul, amikor a vizsgaelőadásomon kimondtam a mondatot, hogy akkor lennék 
csak szabad, ha nem félnék a haláltól és a fájdalomtól, sem a másétól, sem a sajátomtól, pont 
velem szemben ült anyukám. Nem bírtam visszafogni a sírást, meg is kaptam a magamét 
érte az osztályfőnökeimtől, hogy nem nekem kell itt sírni, hanem a nézőnek. Hálás vagyok 
ezért az élményért, de még nem érzem, hogy megbékéltem volna, pedig muszáj lesz.

ANYAJEGY, 

Markó-Valentyik Anna Anyajegy 

SZÁM KATI

KÉP   —
PÁCZAI TAMÁS
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 – A bábműfajhoz eleve kell valamilyen sajátos látásmód? 
Ráadásul itt bábos is vagy és színész is. Két szerepet 
játszol kétféle műfajban.
 – A bábszínészekről azt mondják, hogy nagyon figyelnek 
a másikra, hiszen adott esetben egyszerre keltenek életre 
egy-egy bábot. A zenés műfajhoz hasonlítanám, rettentően 
fontos a ritmus, a pontosság, a tempó. Lehet imprózni, de 
csak jól összeszokott partnerrel érdemes. Mindig többet 
nyerünk, ha együtt vagyunk erősek. A báb nélkül kevesebb 
lenne az előadás, és én is.
 

 – A férfinézők is vevők az előadásodra?
 – Főleg, ha fiatal házasok vagy kisgyerekesek. Sok férfit 
ugyanannyira megérint, mert lehet, hogy sok mindent 
megbeszélnek a párjukkal, de ez az előadás jó párterápiás 
alap is lehet. Tizenéveseknek is előadtam az Anyajegyet, és 
ők arra döbbentek rá, hogy néha ők is ilyen elviselhetetlen 
gyerekek voltak. Olyan is volt, aki ezután azt mondta, hogy 
nem szeretne gyereket. De nem hiszem, hogy azért, mert 
ezt sugalltam volna. Azt hiszem, a meglévő félelmeit hozta 
felszínre a darab.

 – Mert a szívet melengető és vicces jelenetek ellenére 
a vége nem igazán feloldás.
 – Szövegben nem, de azért a kispárnát, vagyis a gyereket 
végül magammal viszem az ágyba. Azért is jó műfaj 
a báb, mert sokféle értelmezést megenged. Nem akartam 
elmenni a gyerekvállalás propagálásába, meg akartam 
mutatni a boldogságát, de a nehézségeket sem akartam 
letagadni. A darabban fontosnak tartottam, hogy ne 
mondjam se azt, hogy ez a gyerek kibírhatatlan, se azt, hogy 
ez az anya borzasztóan neveli a gyerekét. 

 – A humor és a tragikum közötti egyensúlyozás változik 
előadásonként, vagy patikamérlegen méred ki és tartod be?
 – Sokszor mondják, hogy én inkább komika vagyok. 
A kiválasztott szövegekben nem volt sok humor, de 
ahogy próbáltam, láttam, hogy ezt nem lehet anélkül 
végigcsinálni. Tudom tartani a gyeplőt, bár a tornázós 
jeleneten egyszer annyira nevettek, hogy majdnem 
én is elnevettem magam. Sokszor viszont utólag 
mondják, hogy nem tudták, hogy szabad-e itt nevetni. 
Van az emberekben valamiféle tartás és csendesség, 
ha színházba mennek, úgy érzik, hogy viselkedniük 
kell. A gyerekeket is sokszor „lehalkítják ” a szülők 
a gyerekelőadásokon. Egyszer síri csöndben ment le egy 
előadás, közben már az is megfordult a fejemben: lehet, 
hogy kihagytam egy komplett jelenetet? Aztán, amikor 
felment a fény, láttam, hogy hetvenéves emberek ülnek 
a nézőtéren. Csoportosan jöttek valahonnan, és nyilván 
ez a téma másképp érintette őket. 40 évvel ezelőtt még 
nagyon magukra voltak hagyva az anyák, nem voltak 
baba-mama csoportok, pszichológiai kiadványok, 
amelyek segítettek volna nekik.



 – Az Anyajegy egy nagyon intim vallomás, finom színpadi 
eszközökkel. Van olyan térbeli határa a produkciónak, 
ami már nehezítené a befogadást?
 – A kisebb tér és nézőszám fontos lehet, mert levonhat 
az élvezeti értékéből, ha ez az intimitás sérül. Egyszer 
a szülővárosomban, Dabason 200 fős teremben adtam 
elő, a közönség nagyon nyitott volt, de nem vagyok benne 
biztos, hogy máshol is ilyen jól alakult volna. 

 – Milyen érzés végig egyedül lenni a színpadon?
 – Csak az elején éreztem magam kicsit egyedül. A tárgyak 
nagyon fontosak számomra, a színpadon ők a partnereim. 
Az előadás előtt mindig megsimogatom őket.

 – A privát életedben is kötődsz a tárgyakhoz? 
 – Nagyon. Úgy érzem, fontos, hogyan bánok 
a környezetemmel – például nem hagyom ott magam 
után a kávésbögrét mosatlanul. Örülök, hogy a báb felé 
sodort az élet. Magyarországon nincs nagy hagyománya 
a felnőtt bábelőadásoknak. Nálunk a báb azt jelenti, hogy 
gyerekeknek szól, paraván van a színpadon és kesztyűs báb, 
esetleg marionett. A mi osztályunk elég elszántan dolgozik 
azon, hogy felnőtteknek szóló bábelőadások is szülessenek. 

Ebben a műfajban a frappáns ötlet és a jól begyakorolt 
mozdulatok a legfontosabbak. Mert ha egy bábnak, 
mondjuk, kifordul a válla, akkor az a jelenet meghal.

 – Szóval a színpadon is kettőért felesz, ahogy egy anya.
 – Igen. Valaki egyszer mondta, hogy várta, hogy legyen még 
egy gyerek az előadásban. Hát a színpadon ezt nehéz lenne 
kivitelezni, ez a báb is három mozgatós bunraku, mégis 
egyedül kell életre keltenem. Megpróbáltam ebből előnyt 
kovácsolni, ahol lehet, például jól lehetett így ábrázolni egy 
gyereket, aki küzd az elalvással.

 – Beszéltél a párkapcsolatról, de ebben a darabban csak a nő 
van a színpadon. Úgy érzed, azért ma is magukra vannak 
hagyva a nők a legnagyobb dilemmákkal és félelmekkel?
 – Csak azzal vitázom, hogy magától értetődő lenne 
ezeknek a problémáknak a megoldása. Van, aki 
az anyukájával, a párjával, a barátnőjével tud beszélni róla, 
de sokaknak külső segítségre is szükségük van. Az például 
borzasztó élmény, ha több év után derül ki, hogy a párunk 
mást gondol a gyerekvállalásról.  

Az Anyajegy című előadást február 11-én a Marczibányi Téri 
Művelődési Központban nézhetik meg.



KEMENES TAMÁS

OLVASÓSAROK
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A TUDOMÁNYOK NOMÁDJA

MÁRTONFFY ANDRÁS 
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Dr. Velkey György,

dr. Gál Péter Szám Kati

PÉNZ ÉS EGÉSZSÉG – 

KÖLNEI LÍVIA DUBA MÁTÉ
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PÉNZBŐL ÉRTÉK

MEGHÍVÓ
HELYSZÍN: 

VÁRKERT BAZÁR
1013 BUDAPEST, YBL MIKLÓS TÉR 6.

A RENDEZVÉNY INGYENES, DE ELŐZETES 
VAGY HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.

HELYÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN JAVASOLJUK 
AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT NOVEMBER 15-IG:

KEPMAS.HU/KEPMAS-EST, SZERKESZTOSEG@KEPMAS.HU, 
06 1 365 14 14 

WWW.KEPMAS.HU

stílusos elkötelezettbátor

RENDEZŐ:

KÖZREMŰKÖDŐ:

TÁMOGATÓ:

PÉNZ ÉS 
SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK

Az est vendége: 

DR. ZACHER GÁBOR
toxikológus

2017. 
01.26.
CSÜTÖRTÖK

19 ÓRA
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www.opera.hu | www.facebook.com/Operahaz

Eötvös Péter operája két felvonásban (2007) – budapesti változat (2017)
Gabriel García Márquez Del amor y otros demonios című regénye alapján a szövegkönyvet írta   Hamvai Kornél

Készült a Glyndebourne-i Operafesztivál és a BBC felkérésére 

Eredeti nyelveken, magyar és angol felirattal

Bemutató   2017. január 27., Operaház

További előadások   2017. január 29., február 2., 5., 8., május 25., 27. 

Eöt ö Pét áj két f l á b (2007) b d ti ált t (2017)
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SZABÓ T. ANNA IKERTÜKÖR
Egy-egy mai vers, 

 
 

 

LEBEGÉS

akár naptárban a

a falakra tömöríti,
felrebbensz az ágak közé,
mint ritka madár

 Lackfi János fordítása
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LACKFI JÁNOS 

FRISS FORGÁCSOK



ÚJPALOTAI 

MEGHÍVÓ
 

HELYSZÍN: 
BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA 

PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI TERME 
(BP. XV. PATTOGÓS U. 1.)

stílusos elkötelezettbátor

RENDEZŐ:

KÖZREMŰKÖDŐ:

TÁMOGATÓ:

AZ EGÉSZSÉGÜGY 
BETEGSÉGEI

Vendég: 

DR. VELKEY 
GYÖRGY

A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG ELNÖKHELYETTESE,
 A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGÁNAK ELNÖKE

Időpont: 

2017. 
01.28.
SZOMBAT

18 ÓRA

A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES, 
DE HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
+ 36 1 365 1414

SZERKESZTOSEG@KEPMAS.HU

WWW.KEPMAS.HU

RENDELJE MEG 20% KEDVEZMÉNNYEL 
A KEPMAS.HU/IKERTUKOR OLDALON.

2990 Ft helyett 2390 Ft*

*Postai küldésnél csomagolási
  és postaköltséget számolunk fel.

MOST KÖNYV ALAKBAN 
IS MEGJELENT.

AJÁNDÉKOZZON VERS-VITAMINT 
ÁNLÁSÁVAL!
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KÉRDEZZ GYAKRAN!

DÉR KATALIN
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Bemutató: 2017. január 19.

VUK

Budapest, Fabula Bábszínház, 2017. január 28.

BAKA ILDIKÓ, FODOR KRISZTINA

UTAZÁS APÁNKKAL
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GYEREK/KOR/KÉP – GYERMEK A MAGYAR 

Budapesti Történeti Múzeum, 2017. február 19-ig

Budapest, MÜPA, 2017. január 18. 

ROSENCRANTZ ÉS GUILDENSTERN HALOTT

Budapest, Szkéné Színház, 2017. január 9. 



PÁCZAI TAMÁS

MODERN ROBINSON ÉS 
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 – Bár nem sírtam, de néhány könnycsepp azért megjelent 
a szememben a film végén. „A vörös teknős” elsősorban 
a felnőttek számára készült?
 – Nehéz megmondani, talán igen. Több alkalommal voltam 
azonban olyan vetítésen, ahol 6–8 éves gyerekek ültek 
a nézők soraiban, és ők is nagyon koncentráltak, a vetítés 
végén pedig sok-sok kérdést tettek fel annak ellenére, 
hogy ők sokkal inkább az akciódús jelenetekhez vannak 
szokva, a filmemben pedig a nyugodt képek dominálnak. 
A felnőttekhez és a gyerekekhez is szól, azonban ez nem 
egy tipikus gyermekrajzfilm.

 – Egy időtlen, tér nélküli, szövegmentes mozi főszereplőjével 
bárki könnyen képes azonosulni. Gondolja, hogy a nemzetközi 
sikerének ez is lehet a titka?
 – Bízom benne, ám a visszajelzések legtöbbje a film vizuális 
szépségét emeli ki, relaxált állapotban a nézőt magával viszi 
a történet látványvilága. Az persze, hogy nincsenek benne 
dialógusok, a nemzetköziségének jót tesz.

 – Egy korábbi interjúban azt nyilatkozta, hogy ha valaki 
a filmjére azt mondja, nagyon egyszerű, Önnek az valódi 
bók. Miért?
 – Az egyszerűség titka, hogy minden felesleges kívül 
marad, ebben rejlik az ereje. A Távol-Keleten az emberek 
a művészetekben, az építészetben, a költészetben, de még 
a kertészetben is az egyszerű felé vonzódnak. Én ezt nagyon 
szeretem és a kreatív csapatom tagjai is. Az egyszerűség 
megérint, egyúttal magában rejti a tökéletesség érzését.

 – Alkotásaiban épp ez az egyszerűség és letisztultság 
érvényesül. Mondhatjuk, hogy az Ön számára ez életfilozófia 
is? Van ennek létjogosultsága a mai kaotikus, digitális 
világban?
 – Ezen így még nem gondolkodtam, az viszont igaz, hogy 
a lényegi kérdések köré építem a munkáimat. Mindig arra 
kerestem a választ, hogy mi a legfontosabb, mi az, amit igazán 
szeretnék, és valószínűleg ezek a kérdések is az egyszerűség felé 
terelgettek. Talán paradoxonnak tűnhet, ám én szeretem ezt 
az információkkal telezsúfolt világot is, örülök, hogy az internet 
világában mindenki szabadon hozzáférhet sok mindenhez. 
A saját életemben is igyekszem az egyszerűség megteremtésére, 
hagyok időt magam számára, sétálok, nem játszom számítógépes 
játékokat, a televíziót is csak ritkán kapcsolom be.

 – Számomra a film legnagyobb misztériuma a vörös teknős 
átalakulása. A vetítés alatt sokat gondolkodtam rajta, ám 
a végére teljesen elfelejtkeztem erről a kérdésről. Talán 
pont ez volt a célja?
 – A film sokféle kérdést vet fel a nézőben: nem tudjuk például, 
honnan származik a főszereplő, mikor játszódik a történet, 
de ha mindezekre választ várunk, akkor nehéz munkára 
kényszerítjük magunkat. A vizuális ötletek pontosan azt 
a célt szolgálják, hogy a film magával sodorja a nézőt, hagyja 
magát vinni általa, ne racionálisan gondolkodjék róla, hanem 
intuitíven. Maga a teknős alakja is intuíció alapján született, 
amikor azon morfondíroztam, milyen vízi lény is legyen 
a filmemben. Eszembe jutott a cápa, de elvetettem, aztán 
a polip meg mások, ám végül beugrott a teknős.

Michael Dudok de Wittel

KESZLER PATRÍCIA



91

 – A japán mitológiában a teknős a halhatatlanok 
mennyországának a szimbóluma. Ez is ihletett adott hozzá?
 – Ezt nem tudtam, azt viszont igen, hogy a teknős egy 
szeretnivaló, népszerű, lassú és nyugodt állat, ami a végtelen 
óceánban érzi igazán otthonosan magát, odatartozik. 
Gyerekkoromban ráadásul teknős szerettem volna lenni, 
s lám, most a filmemben megalkothattam ezt a vágyamat.

 – A film nagyon kiegyensúlyozott hullámzású, a fekete-fehér 
jelenetek, az álom és a valóság, az életért folytatott harc, 
a boldogság és a fájdalom ciklusai mind-mind harmóniába 
rendeződnek. Lineáris a történet, ugyanakkor ciklikus, ez 
is a japán filozófiával rokonítható?
 – Már hosszabb ideje elmélyültem a japán zen buddhizmusban, 
az általa képviselt letisztultságban. A lényeg, hogy mélyen 
átérezd a filmet, nincsenek dogmák, csak a mély átélés. Időtlen 
mozi, ez volt talán az egyik legnagyobb kihívás, hogy ezt 
az időtlenséget kifejezzem a filmemmel. Mi, rajzfilmkészítők 
vagyunk talán a leginkább időt tisztelő művészek, hisz minden 
egyes filmkockát nagyon koncentráltan kell kimérnünk 
az időben.

 – Filmrendező, illusztrátor, tanár és író.  Az Ön személyén kívül 
van valami más is, ami összeköti ezeket a tevékenységeket?
 – Nem én vagyok sem a legjobb animátor, sem a legjobb 
mesemondó, sem a legjobb illusztrátor, de e tevékenységek 
között látom és érzem a kapcsolatot, a sokféleség dinamikáját, 
ami meghatározza a művészetemet és engem is. Ezt a filmet 
mindenképpen meg akartam csinálni, nem azért, mert 
másoknak, hanem mert magamnak megígértem. Olyan, mint 
amikor valakinek gyermekei vannak, s bár az én gyerekeim már 
felnőttek, ám mindig is függeni fogok tőlük. Ez egy egyértelmű 
kapocs, és a filmemmel is így vagyok.

 – Hogyan gondol vissza a magyar stábra, hiszen a Kecskemét 
Film is az alkotócsapatának szerves része volt?
 – Művészileg és szakmailag is nagyon erősek. Bár a világon 
sok a jó animátor, sokaknak hullámzó a teljesítménye, 
a kecskemétiekkel viszont mindig nagyon nagy összhangban 
folyt a munka, száz százalékban pozitív élmény volt. Bármit 
kértem, azonnal reagáltak, a változtatásokat a kedvem szerint 
rögtön végrehajtották. Ha ma este kellene egy újabb filmbe 
kezdenem, biztosan őket választanám alkotótársaimnak.  
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MIRTSE ÁRON 

AZ ÉN APÁM 
A LEGJOBB ANYA…
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AMIKOR A KAKAS KOTLIK
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AZ IKREK ÉS AZ APUKA



95

GYENGÉD KIRÁLYOK 
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PÁCZAI TAMÁS

TERMÉSZETKÖZELBEN

A JÉGHEGY CSÚCSA
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Dr. Nagy Atti la és felesége hamarosan Somodi Ferenc 
családi gyümölcsösének vendége lesz.

www.mitortenetunk.hu



Hotel Kapitány����superior Wellness
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19. • Tel./Fax: +36 87 550 166 • +36 87 550 167

E-mail: sales@hotelkapitany.hu • foglalas@hotelkapitany.hu • www.hotelkapitany.hu

Nálunk minden nap új élmény Vár!

AKCIÓS TÉLI HÉTKÖZNAPOK SÜMEGEN
Aktív kikapcsolódás, történelmi környezet • megfi zethető ár, 4 csil-
lag superior minőség • egyedi élmények, családi pihenés • kalan-
dozás az időben – egészen a középkorig!

Induljon pihenéssel az Újév!
hétköznapi kényeztetés… • csodálatos wellness fürdő… • középkori 
hangulat… • történelmi programok… • …a Hotel Kapitány����superior 
Wellness-ben!

2 vagy 3 éjszaka félpanzióval, lovagi torna bemutatóval
már 13 900 Ft/fő/éj-től!

Az ajánlat 2017. február 28-ig foglalható, vasárnap-péntek között, kivéve kiemelt és ünnepi időszakok!

Legyen részese Ön is egy középkori varázslatnak, vegyen részt lovagi torna be-
mutatónkon, kóstolja meg az ínycsiklandó középkori lakomát, fedezze fel ve-
lünk egy csodás középkori vár rejtélyei, ismerje meg e távoli kor életét, a kö-
zépkori mindennapokat, harcokat, és közben pihenjen szállodánkban!



„ÉDESANYA, JÁVORKA LILLA KIVÁLÓ 
TÁNCOS VOLT. SZÉP KARRIER VÁRT 
VOLNA RÁ, HA A NÉPTÁNCBAN LENNE 
ILYEN. NAGY HITTEL ADTA MAGÁT 
A NEVELÉSÜNKBE, ÍGY SOHA NEM 
ÉREZTÜK, HOGY VISSZAVÁGYÓDNA 
A SZÍNPADRA. ”
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