Bűvészet, az meg mi?
A bűvészek szakmai önéletrajza általában egy bizonyos előadás leírásával kezdődik,
amelyet gyermekkorukban láttak, amely elbűvölte őket, ami után elhatározták: igen, ezt
akarom, ezt fogom csinálni egész életemben. De vajon ma hány gyerek mondja ezt, és hány
fogja mondani az elkövetkező években, évtizedekben. Vajon hány ember ment haza az elmúlt
évben úgy egy bűvészelőadásról, hogy azt gondolta: ma valami különlegeset láttam?
Valószínűleg kevés, pontosabban nem elég.
A magyarországi bűvészettel baj van. Pontosabban bajok vannak. Ezt a legtöbb magyar
bűvész tudja, érzi. Mégis keveset beszélünk róla, megpróbálunk szemet hunyni fölötte. Szerintünk a
legfőbb probléma egyetlen mondatban megfogalmazható:
A potenciális közönség (nevezzük őket laikusoknak) nem találkozik elégszer közvetlen
vagy közvetett formában a (minőségi) bűvészettel.
Minden más probléma felfogható ennek okaként, vagy következményeként (illetve
tekinthető annak). Ez önmagában még lehet, hogy nem tűnik olyan megoldhatatlan dolognak, de ha
megnézzük ennek a problémának a kísérőjelenségeit, a helyzet már közel sem tűnik ennyire
rózsásnak. Az általunk fontosabbnak ítélt okok és következmények:
A hazai bűvészélet szegényes, kevés a trükkbemutató, a verseny, nincsenek szakmai
fórumok, a vidéki bűvészek szinte teljesen kiszorulnak a hazai bűvészéletből. A bűvészeket
nem ösztönzi semmi a szakmai fejlődésre, de erre nem is nagyon van lehetőségük (egymás
közti titkolózás, drága könyvek, videók, kellékek, mesterek). Szinte alig van az országban
hobbibűvész, gyerekbűvész, akikből később profi előadók lehetnek, vagy barátaik, ismerőseik
körében népszerűsítenék a bűvészetet.
A félreértések elkerülése végett le szeretnénk szögezni, hogy nem csak a bűvészettel vannak
ilyen problémák, általános jelenség, hogy napjainkban (és valószínűleg a közeljövőben is) az
emberek nem fektetnek jelentős energiát szórakozásukba, szívesebben élnek az olcsó és tálcán
kínált lehetőségekkel, ami általában a televízió nézésében merül ki. A tapasztalatok szerint a néző
tehát nem fog időt és pénzt áldozni arra, hogy bűvészelőadást láthasson, de szívesen veszi, ha ilyet
láthat (feltéve, hogy az előadás színvonala megfelelő).
A helyzet azonban nem kilátástalan. A bűvészet mindig is alkalmazkodni tudott az adott
helyzethez, ha kellett csendben várt, aztán a megfelelő pillanatban talpra tudott állni, ezért fenn
tudott maradni. A bűvészetre, a „csodára” mindig is lesz igény, most is van. Csak azt kell
megkeresni, hogy erre ma hol és milyen formában van szükség.
Véleményünk szerint nem látványos, robbanásszerű megoldást kell keresni. Lassan, de
hatékonyan kell a bűvészetet ismét az emberek (laikusok) életének részévé tenni, visszahozni a
köztudatba.
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Mit akarunk tenni?
Szeretnénk a fent felsorolt problémákat legalább részben enyhíteni, megoldásukra
törekedni. Ezért – több hónapos előkészítő munka után – elérkezettnek látjuk a pillanatot,
hogy megalakítsuk a Fiatal Bűvészek Körét.
Nem megosztani szeretnénk a bűvészeket. Nem az összes bűvészt szeretnénk egy
egyesületbe tömöríteni, hanem tettrekész, tehetséges fiatal bűvészeknek szeretnénk
lehetőséget adni arra, hogy egymást emberileg és előadóilag jobban megismerve, tanítva és
kritizálva egymás szakmai előrehaladását segítsék, barátságokat kössenek és ezzel jobb
előadóvá váljanak.
Tevékenységünkkel nem akarjuk elvenni a mesterektől tanítványaikat, illetve az
egyesületektől, kluboktól tagjaikat. Az kör minden eddigi bűvész egyesülettől, klubtól
független. A tagság nem kizárólagos (bármely más egyesület tagja lehet itt tag).
Tevékenységünk az alább felsorolt dolgokból áll:
Klubnapjainkon szeretnénk egymásnak előadásokat, trükkbemutatókat tartani, ezzel,
ezek elemzésével szakmai fejlődésünket elősegíteni. Videó vetítésekkel, kellékbemutatókkal,
cserékkel szeretnénk tudásunkat gyarapítani. Szakmai fórumokon, beszélgetéseken pedig
szeretnénk tapasztalatainkat kicserélni, egymásak tanácsokat adni. Természetesen számítunk a
tapasztaltabb bűvészek segítségére, őket szeretnénk rendszeresen meghívni szemináriumok
tartására, beszélgetésekre.
Szeretnénk nyilvános bemutatókat, rendezvényeket szervezni, szakmai és laikus
közönség előtt, ezzel fellépési lehetőséget biztosítva tagjainknak. Céljaink között szerepel
továbbá egy saját újság kiadása (melynek első különszámát tartja a kezében az olvasó), egy
saját weboldal szerkesztése. A tagok hazai és külföldi versenyeken való részvételének
támogatása, segítése, egyéb fellépéseinek szervezése. Szeretnénk továbbá a bűvészetnek
nagyobb publicitást szerezni és felvenni a kapcsolatot külföldi bűvészekkel,
bűvészegyesületekkel és közös programokat szervezni velük.
Céljaink megvalósításához számítunk alapítványok, magánszemélyek, cégek, és más
klubok egyesületek, bűvészek segítségére. Bármilyen (építő jellegű) kritikát szívesen
veszünk. Kérjük írja meg véleményét, ötleteit, javaslatait.

Fiatal Bűvészek Köre
2040 Budaörs, Pf. 100.
fbk@freemail.hu
Amennyiben egyetért céljainkkal, és ismer olyan fiatalt, akit ez a kör érdekelhet,
kérjük adja meg nekünk elérhetőségét. (Lehetőleg minél előbb, mivel alakuló gyűlésünk
2001. március 24-én lesz.)
Budapest, 2001. március 8.
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