
Kedves Cimbi! 
 
 
Amennyire időm engedi, továbbra is követem a néptánc-népzene számomra elérhető dolgait.  
(A nyugdíjas mindenre ráér, ezért aztán semmire sincs ideje, de az unokák a legfontosabbak!) 
 
Örömmel látom, hazatértetek Kanadából, azóta is serénykedtek, odateszitek magatokat a színpadra, 
előadtok, tanítotok, építkeztek, és az írásban is jeleskedsz! Nem kémkedek, az internet árulja ezt el rólatok. 
 
Egyik írásod kapcsán gondoltam, feltartalak egy kicsit, megírom, mennyire megörültem neki, milyen jól esett, 
hogy megerősítetted az értékítéletem, mert restelkedtem magamban, hogy biztos bennem van a hiba. 
 
Hogy érthető legyek, egy kis felvezetés. 
 
Azt tudom, hogy a Ti világotok egy egészen egyedi közeg, nagyon messze vagyok attól, hogy ismerjem, 
pláne a belső viszonyokat, törésvonalakat, kívülállóként nézve, nem is értem, mi történik. A szakmai részhez 
fű vagyok, de elég az, ha Ti tudjátok az igazat. Nem is kell azt nekem érteni, nem is akarom érteni, én csak 
élvezni szeretném, amit látok, hallok az egészből! Amit én képviselek véleményemmel, az egy élményre, 
békességre vágyó, (horrort utáló) átlagnéző véleménye. 
 
Lehet, már nem emlékszel, Nagyecseden, az udvaron találkoztunk a Kokas családdal, beszélgettetek, én 
kívülállóként hallgattam. Kaptam ott egy kis betekintést az életetekbe, ahogy egymást tisztelő, szerető 
barátokként beszéltetek közös dolgaitokról, terveitekről. Szóba kerültek ott a nehézségek is, de mindent 
megpróbáltok, néha trükköznötök is kell, de ahol tudjátok, segítitek egymást, mert ez az életetek. Látod, 
nekem ez is egy élmény maradt Nagyecsedről melyre a mai napig szívesen gondolok, bár a görcslevest még 
nem főztem meg, de ami késik, nem múlik! Most is hálás vagyok a meghívásodért, mert ilyen helyzetbe 
„átlag” nézőként nem kerülhettem volna, egy kicsit én is szakmai körbe tudtam érezni magam! 
 
Úgy érzem, hogy amit a Te csapatod, barátaid, tanítványaid tesznek, számomra az az igazi, Ti őrzitek igazán 
azokat az értékeket, amit én is szeretek. (Remélem ezzel nem voltam nagyon nyálas, de igazán így 
gondolom!)  
Korábban volt egy kis vitám e tekintetben egy igen kedves barátommal, mert én engedékenyebb voltam az 
„elhajlásokkal”. Sajnos Ő már elhunyt, nem tudom neki megmondani mai véleményem, pedig de szívesen 
megtenném: Igazad volt Benő! Talán már kezdem érteni mi az igazi érték! 
 
Szalonna mondta a múltkor egy tv műsorban, kérdésre válaszolva, persze nem szó szerint idézem: Lehet az 
eredeti népzenétől eltérni, új dolgokat kitalálni, de azt már ne nevezzék népzenének, az már valami más! 
Egyetértek, az szerintem tilos is, és ezt komolyan kellene venni! Feltételezem, hogy ez a néptáncra is igaz. 
 
No és ami az írásom lényege: 
 
Ahogy elolvastam a Felszállott a Páva sorozatról írt véleményedet a Hidak Hírlevélben, Isten bizony, 
megkönnyebbültem! Lehet, hogy nem is vagyok olyan hülye?  
 
Nem tudom, hány ellenséget szereztél vele, de ha kell segítség, szólj, megyek oszt lepofozom őket, 
mert engem nagyon felhúztak! 
 
Ugyanis, itt volt egy sorozat, az volt a témája, amit én szeretek, és képtelen voltam megnézni, mert 
egyszerűen idegesített! Engem a zene, a tánc érdekel, az tud élményt adni, de ha zavaró körülmények 
vannak mellette, már nem tudom elviselni! (azt hittem, csak öregszem!) 
 



Bármennyire szeretem a műfajt, én nem tudtam megnézni azt a sóműsort! (direkt így írva!) 
Mert azt én egy sóhivatal mesterségesen felpumpált lufijának, reklámok közötti időkitöltésnek, valaki(k) 
bizniszének tartom. Lehettek benne színvonalas előadások, remek előadók, ezt nem tudom, mert végül is 
nem néztem, de én sajnálom őket, hogy ilyen körítésben kellett szerepelniük!  
 
Természetesen nem veszem a bátorságot a szakmai megítélésre, ezért volt jó elolvasni a Tiédet, amiből 
kiderült, mi az, amit vesztettem és mit nyertem. Mivel nem láttam a műsorokat, így Tőled tudtam meg néhány 
részletet is, ami még jobban elborzasztott, mit tettek ezzel a gyönyörű műfajjal.  
Én összesen, ha tizenöt percet láttam az egészből, néhányszor visszakapcsoltam, mint a gyerek, remélve, 
hogy most már jó lesz… Az utolsó elkapcsolásom, ami után többször nem próbálkoztam, az a „műsorvezető” 
páros idétlenkedése, és valami öltözői zsivajkodás volt. Most is viszolygok tőle!  
(Pedig ennek a Novák gyereknek, ahogy tudom, rendes apukája van, nem pofozta le? Költői kérdés, a pénz 
mindent visz!)  
Volt olyan zsűritag, akin nem csodálkoztam, hogy ott van, volt olyan, akit sajnáltam, hogy a nevét, jelenlétét 
adta ehhez a valamihez. Nem tudom elképzelni, hogy megalkuvás nélkül részese lehettek ennek a 
műsornak. Lehet, hogy ártottak és nem segítettek a műfajnak, lehet, hogy ilyen áron ezt nem kellene? 
Tudniuk kellett, mibe húzzák bele őket, egyetértettek ezzel a körítéssel? Vagy örülni kell minden megjelenési 
lehetőségnek, kritika nélkül? Ez utóbbit nem hiszem! 
 
Én azt is megértem, kellenek az összevetések, megmérettetések, kell rangsorolni, dicsérni, esetleg korholni, 
vagy inkább jó irányba terelni, de ezt nem kellene laszvegasziba áttenni, lehet azt kulturált emberi formában 
megtenni, azt talán még elviselném, bár én csak a happy endet, ha tetszik, a gálaműsort szeretem! 
 
Zárójelben megjegyzek egy hasonlatosságot: Imádok – mások szerint tudok is – főzni, sok ötletet levettem 
már internetes felvételekről, de nem tudok megnézni olyan műsort, ahol főzésben vetélkednek, kivált, ha azt 
még fakezű kelebek (direkt így írva) teszik dobpergéssel, izgatott arcokkal, hatásszünetes értékelésekkel! 
Talán ha tíz percet láthattam összesen ilyenekből, de az is sok volt, mert a vérnyomásomra is ügyelni kell! 
 
Nekem az kell, ahol jól főznek, illetve szépen énekelnek, jól táncolnak! Nem kell nekem a feszültség. az 
izgalom, nyugodt békés életet szeretnék. Legjobb az, ami egy verseny nélküli fesztiválon, előadáson van!  
Nem pontszámokért, zsűri kegyeiért kényszervigyorral produkáló harcosokat akarok látni!  
 
Jöjjenek, a népművészet iránti szeretettel, jó érzéssel, ha kell szomorú, ha kell vidám arccal éneklők, 
táncolók, akik mintha csak saját kedvtelésükből mulatnának és mutatják meg tudásukat nekem a 
nézőnek, hagy „irigykedjek” egy kicsit, hogy én ilyet nem tudok, aztán dübörögjön a taps! (Mint 
például Nagyecseden!) 
 
Sajnos ez a mai hiéna világ állandó adrenalin hiányban van, lételemük a feszültség(keltés) a harc a vér. Ez 
idegen tőlem. Én örömteli jó szándékú arcokat szeretek látni, énekelve, táncolva! 
 
 
Hát adjon az Isten még nagyon sokáig erőt, egészséget, és neveljétek az utódokat, akik tovább viszik 
a művészeteteket, azt se bánom, ha vetélkedtek, csak a végén mindenki örüljön! 
 
Baráti üdvözlettel 
Misibá 
 
Miskolc, 2019. február 2. 

 


