
Egy éves az FBK 2002/2

Kelle Botond vagyok, 19 éves. Kilenc éve bűvészkedem. Sugár 
Péter  tanítványa  vagyok,  1995-2001-ig  sajátítottam  el  nála  a 
színpadi bűvészet és a mikromágia alapjait. Mindig is érdekelt a 
bűvészettörténet,  gyűjtöm  a  régi  kellékeket,  bűvészkönyveket. 
2000-ben jelent meg 4,5 éves kutatómunka eredményeképpen a 
MAGYAR MÁGIA - Töredékek a magyar bűvészet történetéből 
c. könyvem. Az FBK egyik alapítója vagyok, Kékesi Dániellel 
együtt irányítom és szervezem a kör tevékenységeit. Az Aktuális 
Mágia alapítója és szerkesztője vagyok. Legkedvesebb műfajaim 
a manipuláció és mikromágia. '95-től rendszeresen veszek részt 
(főleg  hazai  és  csehországi)  bűvészversenyeken,  ahol  kisebb-
nagyobb sikereket értem el. Negyedikes, matek-fizika tagozatos 
gimnazista vagyok Budaörsön.

Kálmán Zsolt vagyok, a fiatalok közt is a legfiatalabb: 14 éves 
és  már  hét  éve  bűvészkedem. Szüleim indítottak el  a  pályán, 
majd két évre rá találkoztam Moltész Gyulával, akivel színpadi 
műsorkészítésbe  fogtunk.  Később  Sugár  Péternél  tanultam 
színpadi bűvészetet és mikromágiát. Amióta az FBK-ba járok, 
hetente  új  trükköket  tanulok,  sok  új  ötletet  kapok.  Szeretnék 
továbbra is bűvészkedni, és ezzel keresni a kenyerem. Három-
négy  éve  veszek  részt  hazai  és  külföldi  versenyeken,  ahol 
manipulációban számos első díjat nyertem már. Fiatal, pimaszos 
stílusommal igyekszem elkápráztatni a nézőket. Műsoraimban a 
lángoló fáklyától a fél méter átmérőjű féldollárosig sok minden 
megtalálható. Szeretek a nézőkkel játszani, elkápráztatni őket, és 
persze bűvészkedni nekik. 

Susán  Péter vagyok,  18  múltam,  csillagjegyem vízöntő,  egy 
humán középiskolában tanulok.  Mindig is  nagyon tetszettek a 
misztikus, megmagyarázhatatlan dolgok, ezért is döntöttem úgy 
öt  évvel  ezelőtt,  hogy  elkezdem  a  bűvészkedést.  A legjobb 
mesterhez  kerültem  –  Sugár  Péterhez  –  akinél  valamilyen 
szinten sikerült a bűvészkedés alapjait elsajátítanom. Utána kis 
ideig Papp Péter vett kezelésbe, akinél főként színpadi mozgást 
tanultam. Természetemnél  fogva  közel  áll  hozzám a  beszédes 
humoros bűvészet, a közönséggel való közvetlenebb kapcsolat 
megteremtése,  de  természetesen  zenés  műsorokat  is  csinálok. 
Hobbijaim: bűvészkedés (mágia), zene, csajozás…

A sorozatot folytatjuk… A következő számban olvashatnak a többiekről: Boldog Péterről, Feodor 
Attiláról,  Hajnóczy Somáról,  Hutkai Zoltánról,  Kereszti Csabáról,  Kékesi Dánielről  és  Soós 
Eszterről.
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