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Tisztelt érdeklődő!
Ezúton szErEtnénk bEmutatkozni!

Mi egy előadóművész házaspár vagyunk. Név szerint Pék-Dudás Zsuzsi - Zsuzska, Mátyás király dudása és mesemondó 
komédiása. Illetve Dudás Csanád - Csanci, a király: hű udvari bolondja, színésze, énekese és mesemondója is. 

A duda a reneszánsz korban is közkedvelt hangszer volt, olvashatjuk a Magyar Néprajzi Lexikon lapjain: „A legkorábbi 
magyarországi dudás ábrázolás a 15. századból való, egy Corvin kódex keretdíszén található.”

Fontosnak tartjuk igazságos Mátyás királyunk alakjának éltetését a nép ajkáról fakadt mesék által. Műsoraink ebbe a 
csodálatos mese világba röpítik el a résztvevőket, amelyeknek egyedisége, hogy: öltözékünk, lábbelink, hajviseletünk 
és egyéb kiegészítőink egyaránt a reneszánsz kor világát idézik. A Mátyás mesék világa számunkra olyan erős talapzatot 
nyújtanak, amire biztosan lehet építkezni, hiszen széles körben ismerik és szeretik őket, ezért egy otthonos légkört biz-
tosítanak. A mindenki által jól ismert történetek elbírnak egy nagy adag zenei paródiát és sok-sok mókázást. Mi mint 
mesélők a történetek szárnyán egyfajta meseutazók is és időutazók is vagyunk.

Ugyanakkor nem feledkezünk meg arról sem, hogy a XXI. században élünk, és produkcióinkba jelenkorunkból is 
beemelünk egy-egy mai elemet, amelyek ezáltal is aktuálissá, és komikussá teszik műsorainkat. Zsuzsi élő dudajátéká-
val kíséri a felcsendült dalokat, ami különleges atmoszférájával más dimenziókba röpít kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A hivatásunk egyben az életünk is.  Aktívan munkálkodunk a magyar duda, és a magyar népi kultúra, hazai és külföldi 
körben történő széles megismertetésén.  Mesekomédiáinkkal, dudabemutató előadásainkkal, táncházunkkal, gyermek 
játszó várunkkal valamint, nem utolsó sorban patinás kis meseszekerünkkel járjuk az országot és Európát. 

Célunk olyan tartalmas, jó hangulatú, zenés és táncos a közönséget aktívan bevonó, interaktív műsorok előadása, 
amelyek a gyerekeknek, felnőtteknek, a családoknak egy életre szóló élményt nyújtanak. 

Műsorainkat előszeretettel rendelik meg: várjátékokra, kulturális rendezvényekre, kiállítás megnyitókra, fesztiválok-
ra, városi és falusi ünnepségekre. Valamint kulturális és szórakoztató jellegéért hívnak bennünket: óvodákba, iskolákba 
illetve céges rendezvényekre.
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Pék-Dudás Zsuzsi
„Dudálni felnőtt férfiak szoktak, nők soha.”- idézet a Magyar Néprajzi Lexikonból. Ám a 

kivétel erősíti a szabályt, mint mondani szokták, hiszen én is dudás lettem!
Pék-Dudás Zsuzsi magyar kecskedudás vagyok. Közel két évtizede a magyar kecskeduda 

mozgatórugója az életemnek. Már a kezdetekkor, amikor 13 évesen a Titanic című film kapcsán 
beleszerettem a hangszerbe, tudtam, hogy megtaláltam, amit régóta kerestem. 

Hosszas keresgélés után rátaláltam legnagyobb mesteremre Pál Pista 
bácsira, aki még családilag örökölte a dudás hagyományt. Bár nők nem 
játszhattak dudán, Pista bácsi azáltal, hogy tanítványává fogadott, felol-
dotta ezt a már régen elavult felfogást, s megnyitotta előttem az utat, hogy 
a magyar kecskedudát megismertessem a világgal. 

A duda iránt érzett szerelem által jött a hagyományőrzés, a népi kultúra, 
a népmesék világa és az a vágy, hogy bennem fellángolt tüzet átadjam 
másoknak. Láttam, hogy a dudazene tetszik a gyerekeknek, csak úgy kell 
bemutatni, hogy kapcsolódni tudjanak hozzá. Ekkor találtam ki, hogy 
bábokkal, színezővel, tapsolással, táncos elemekkel, játékkal, mesével 
fűszerezem előadásaimat. Akkor még nem tudtam, hogy ezt, élménype-
dagógiának hívják. Ezekből a kezdeti botladozásaimból nőtte ki magát 
a repertoárunkban szereplő műsoraink, valamint Dudavarázslat című interaktív programom, ami 2016-tól beépült a 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának múzeumpedagógiai moduljai közé Visegrádon.

Öt éve egy gyerekkori álmom teljesült, én lehettem „Visegrád, az élő középkor városának” hivatalos dudása. A turis-
ták fogadása alkalmával és a lovagi tornák ideje alatt nyújtott lélekben gazdag dudajátékommal sok hazai és külföldről 
idelátogató embert ismertettem meg a magyar kecskedudával. Itthon állandó fellépője vagyok megannyi várjátéknak és 
fesztiválnak, valamint nagyon hálás vagyok, hogy külföldről is kaptam már több meghívást, amelyek által a magyar duda 
tiszteletbeli nagykövetévé válhattam.

2019-ben a XXXIV. Visegrádi Palotajátékok Nemzetközi Történelmi Fesztivál keretén belül, megrendezhettem a 
V4 Dudakanyar I. Nemzetközi Dudás Fesztivált, mesterem Pál Pista bácsi születésének 100. évfordulója előtt tisztelegve. 
Szívügyem, hogy a gyermekek, felnőttek egyaránt megismerjék és megszeressék a dudát. Ezért már az óvodától kezdve 
egészen a felsőoktatásig járom az intézményeket különös ősi hangszeremmel, átadva ezzel őseink örökségét.

 A dudának eleink szerint varázsereje van, ezáltal gyógyítani lehet vele az emberek búját, bánatát. Ez valószínűleg igaz, 
mert amikor játszok rajta, a szívem megtelik: vidámsággal, mókával és életszeretettel. Ekkor mindenki táncol, mert él a 
muzsika s ezáltal lobog a lélek! 

bővebb szakmai életrajzom, kiajánlónk végén olvasható!

Dudás Csanád
Dudás Csanád vagyok, színész, előadóművész. Az 1987-es esztendőben szület-

tem Érsekújvárban (Felvidék-Csehszlovákia). Nagyanyám mindig azt mondogatta 
kisgyermek koromban: „Meglássátok, ebből a gyerekből egyszer színész lesz!” Már 
óvodás koromban nagyon muzikális voltam. Akkoriban történt, hogy felmásztam a 
szekrény tetejére, hogy édesapám porosodó trombitáját megkaparintsam, rögtön si-
került megszólaltatni, így szidás helyett már nagyon korán 5 évesen beírattak trombita 
szakra. Majd átmentem klarinét szakra, ahol egyik tanárom Fehér László, tárogató 
és klarinét művész nagy hatással volt rám. Ifjoncként lehetőségem nyílt klarinéton 
kísérni a Párkányi Kisbojtár Néptánc Együttest. Így jutottam el Erdélybe, ami szá-
momra meghatározó élmény volt, és megalapozta későbbi érdeklődésemet a magyar 
népi kultúra iránt.

Később az egészségügy felé orientálódtam. Esztergomban, az Árpad-házi Szent 
Erzsébet Egészségügyi Szakközépiskolában végeztem humán szakon 2007-ben. Már 
kamaszként nagyon megfogott a színház világa és elkezdtem az iskola színjátszó körébe 
járni. Ott ért az első meghatározó sikerélmény. Én alakíthattam IV. Béla királyunkat 
az iskola jubileumi ünnepségén.

Ezután Budapestre kerültem és fizioterápiát tanultam a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakiskolában, ebben az időben 
újra foglalkoztatni kezdett a színészet. A kétéves képzést követően tanulmányaimat Bánfalvy Ági színművésznő szárnyai 
alatt kezdtem el, akit sokan ismernek az Abigélből, mint Torma Piroskát. A Bánfalvy Ági Színi Stúdióban prózai szí-
nész szakon lehetőségem nyílt a Horváth Csaba által rendezett Figaro házasságában alakítani Buzgómócsing szerepét.  

Mesteremmel Pál Pista bácsival

Mindig is szívesen mókáztam, mert 
szeretem megnevettetni az embereket!
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Az aranyszőrű bárány
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intEraktív bolond jós program
Bolondos jóslás

visEgrádi műsoraink
Interaktív palotalátogatás - Játékos udvarhölgy és apród képző

Titkok, korok , szerelmek

ElőadóművészEti közrEműködés 
rEndEzvényEkEn, porondmEstEr

A darabbal sok helyen megfordultunk az ország-
ban pl.: a Budapesti Thália Színházban, a Győri 
Nemzeti Színházban, Veszprémben, Balassagyar-
maton, Szegeden, Debrecenben és még számos 
helyen. Együtt szerepelhettem: Bánfalvy Ágival, 
Rékasi Károllyal, Úri Istvánnal, Harmat Imrével 

és még sok más színésszel is. Tanáraim közül kiemelkedő volt számomra  
M. Kecskés András pantomim művész.

Majd iskoláimat a Shakespeare Színművészeti Akadémián fejeztem be  
2013-ban: prózai színész és szinkronszínész szakon (I. Szinkronképző Stúdió). 
Itt együtt dolgoztam: Borbás Gabival: a Bubus című bohózatban. Lojko Lakatos 
Józseffel: a Viktor, avagy a gyermek uralom című darabban. Silló Sándorral: a 
Csongor és Tündében. Illetve Sopsits Árpáddal, Moliére Tartuffe-ében, amiben 
Orgon karaktere által, én kaptam az egyik főszerepet. 

A 2016-os évben találkoztunk Zsuzsikával, és az életem megváltozott! Majd 
2017-től együtt is dolgozunk, immáron végre a saját társulatunkban, ahol saját 
világunkat valósíthatjuk meg!

Én, mint Mátyás király udvari bolondja, fel vagyok ruházva egy csomó lehetőséggel, ami egy udvari bolondot megillet. 
Viszont ez a komolytalan műfaj, igenis komoly felkészültséget igényel: szellemileg, lelkileg és fizikálisan is! Mert, szinte 
mindent magába foglal a Bolond művészete. A bolondozást nem csak meseműsorainkban, hanem a visegrádi Szent 
György Lovagrend XIV. századi Lovagi Torna előadásain is gyakorolom.

Valamint a legeslegfontosabb! A Jó Isten kegyelméből, a 2018-as esztendőtől, édesapa lehetek egy gyönyörű gyermek: 
Szantána kislányom személyében!

Szancus babánkkal
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Interaktív mesekomédiáink
 Történeteink alapjául jól ismert népmesék és népdalok, 

illetve a magyar duda gazdag hiedelemvilága szolgált. 
Előadásainkat egyaránt ajánljuk gyerek és felnőtt kö-
zönségnek, valamint a családoknak. Mesekomédiáink 

kültéri és beltéri előadásként is működnek. Műsoraink 30-45 perc hosszúságúak, 
a megrendeléstől függően alakíthatóak. A műsoridőn kívül szükségünk van 30-
40 percre a jelmezek és díszletek felállítására. Mesekomédiáink Mátyás király 
korában játszódnak, amit, kosztümökkel is érzékeltetünk. Zsuzsi, mint Mátyás 
király udvari dudása és Csanci, mint jó királyunk udvari bolondja késszen állnak 
minden csínytevésre. A közönség egésze egyaránt résztvevője a komédiáinknak. 
Illetve, pár segítőkész résztvevő felcsap alkalmi színésznek egy-egy jelmezbe 
bújva, és ezáltal teljes jogú tagjaivá válnak két személyes társulatunknak. Előadá-
saink bőven merítenek a magyar népi kultúra kincseiből, felcsendülnek ismert 
népdalok, népi játékok, amelyeket a közönség velünk együtt énekel és játszik. 
Valamint az élő dudazene mindenkit felvidít, amely egykoron oly elterjedt volt. 
Egy kis mese, humor, kosztümök, jelmezek, kellékek, duda, és egy igazi favár 
teszik felejthetetlenné az együtt töltött időt. 

Mátyás király igazmondó juhásza
Mátyás király távollétében vendégek érkeztek a palotába. Zsuzsi és Csanci, a király dudása és hű bolondja mindent 

megtesznek a vendégek szórakoztatása érdekében. Kitalálják, hogy mesével mulattatják a vizitálókat. A történetet mindenki 
ismeri a juhászról, akinek életében nem hagyta el hazug szó a száját. Ő az őrzője a király arany gyapjas báránykájának. 
Egy napon, a burkus király és szépséges leánya látogatóba érkeznek Mátyáshoz, és gonosz fondorlattal fogadást kínálnak 
fele országukért cserébe, hogy hazugságra bírják a juhászt. Hogy kötélnek áll-e a juhász vagy sem? - annak mindenki 
maga járjon utána!

Egyszer egy királyfi
Egy darab a párkeresésről és az igaz szerelemről. „Hát én immár kit válasszak?” Tette föl magának a kérdést a királyfi, 

hiszen három ország királylányai közül sem talált magához való párt. Ezért a király lovászlegénye segítő társként sze-
gődik a királyfi mellé, így közösen indulnak vándorútra, hogy megtalálják számára azt a hitvest, aki őt saját magáért 
szereti. Útközben ruhát cserélnek, amiből sok-sok bonyodalom származik. Vajon ki lesz a királyfi párja? A gazdag bíró 
szép, ellenben kevély lánya, vagy a szegény kosárfonó szerény lyánya, aki éles eszével, bátor egyenes feleleteivel kitűnik 
a többi közül. Ez mind kiderül Mátyás király udvari bolondja Csanci és dudása Zsuzsi, valamint a Tisztelt Publikum 
komédiájából. Hiszen jeles királyunk megrendelésére egy komikus előadást adnak elő. 

Komédiás mini színház világunkat megihlette Shakespeare Globe 
színháza, illetve a commedia del’arte itáliai temperamentumos 
spontaneitása, valamint a vásári komédiák ízes virtusa.

Az aranyszőrű bárány
Mit ér az ember, ha szegény?  Egy szegény ember gyerme-

kéből, is lehet király?  Mitől varázsfurulya a varázsfurulya? 
Sikerül- e megnevettetni a szomorú királylányt? Ezekre a 
kérdésekre ad feleletet a mindenki által jól ismert történet. 
Nos, „nem a ruha teszi az embert”, hanem a tudás és tehet-
ség, na meg nem árt, ha akad hozzá némi csodálatos közben 
járás, például egy varázs hangszer által, melyre mindenki úgy 
táncol, ahogy a legény fújja!  Aki vélünk tart a sok izgalmat és 
kacagást rejtő helyzetekbe, csupa jókedvvel térhet haza! 

Az ének, a zene, a róza, a játék, a tánc, a mese, és a népi bölcsességek, valamint az elengedhetetlen humor  
műsoraikban egyaránt otthonra találtak. Ami a legfontosabb, az a nevetés, kacagás az önfeledt kikapcsolódás.
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Palkó és a csoda duda
Talán sokan elgondolkoztunk azon a tényen, hogy a 

kecskedudán miért van tükör?  És hogy tényleg van-e olyan 
dudás, akinek a dudája a gerendára akasztva szól, ő maga 
meg arra a muzsikára táncol? Ehhez a mesekomédiához 
a magyar kecskeduda gazdag hiedelemvilága adta az ins-

pirációt. Mindenki számára ismerős az alábbi közmondás: „Aki dudás akar lenni, 
pokolra kell annak menni.” De hogy hol van a pokol bejárata, azt kérdezzük meg 
Palkótól, aki már kétszer is járt ott, sőt a bejárat közvetlen közelébe még egy kápolna 
alapkövét is lerakta a szurtosok bosszantására. 

Műsoraink egyféle tarisznyába rakott hamuba sült pogácsák. annak is jó , aki adja ,és annak  is , aki kapja. 
Egy kis útravaló, feltöltődés, egy-két falat öröm, amiből táplálkozva mindenki eljut élete következő állomásához.

Udvarhölgy és apród képző  
a mesés mesevárban

intEraktív játszó vár

Várva vár egy mesés Játszóvár! Ahol Téged számtalan mese vár! Itt Te lehetsz a KIRÁLY, idődet önfeledten eltöltheted, 
hisz megannyi kelménk magadra öltheted! Lehetsz királylány, úrhölgy, dicső lovag, rémisztő sárkány, varázsló, boszorkány; 
s lovagolhatsz számos seprű paripán! Játszunk együtt! Gyertek gyerekek! S mind, ki szívében megmaradt örök gyermeknek! 
Ajánljuk gyermek születésnapi bulikra, iskolai és céges rendezvényekre, valamint, fesztiválok kiegészítő programjaként!

A Mesevár fenyőfából készült, gyermek léptékű 
vár sziluett négy toronnyal és gótikus ablakokkal 
natúr fenyő színű. A gyerek fantáziájára van bízva, 
hogy lelki szemeivel saját meseképének megfelelően 
„kiszínezze” a várat, így ugyanaz a vár lehet egyszer-
re egy kislány szemében Csipkerózsika kastélya, 
vagy a fiúk játéka közben rémisztő sárkánytanya. 
A játéknak csak a képzelet szab határt! A Mesevár 
hangulatfelelőse Mátyás király udvari bolondja 
Dudás Csanád – Csanci, aki nemcsak válogatott 
bolondériáival, tréfás csalimeséivel, és huncut éne-
keivel szórakoztatja a nagyérdemű közönséget, 
hanem az ifjú úrfiknak segít sisakot, fegyverruhát 
ölteni és ezután seprűlóra pattanni. A zenéről és a 
királylányok öltöztetéséről Mátyás király udvari 
dudása Pék-Dudás Zsuzsi gondoskodik.

Dudavarázs
intEraktív hangszErbEmutató fElnőttEknEk és gyErmEknEk

Mielőtt még valami huncut dolog jutna az eszükbe, figyelmükbe ajánlom tréfás hangszerbemutató műsoromat, ahol 
a közönség is közös hangra és táncra talál.

Az érdeklődők megismerkedhetnek a duda működési elvével, történetével, hiedelemvilágával, ikonikus nótáival, 
közmondásaival, és az évkör ünnepei kapcsán betöltött szerepével. Közös éneklés, dalfelismerés közkedvelt részei a prog-
ramnak. A legbátrabbak duda szintetizátort, vagy egy igazi dudát is kipróbálhatnak. A gyerekek és felnőttek közkedvelt 
játéka lehet az óriás dudás kirakó is. Az aprónép számára a hangszerbemutató bábos elemekkel is fűszerezve van. És a 
kicsik egy dudafej tervező színezővel, vagy dudamodellező színezővel térhetnek haza.
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középkori muri
középkori táncház,  tanítással,  

élőzEnévEl, fElnőttEknEk, gyErEkEknEk, családoknak

Egy mondatban összefoglalva: középkori sortáncok és körtáncok, interaktív, humoros játékok. tánc tanítás és hangszer 
bemutató. Bővebben: ez nem más, mint tánc: „Jobb lábbal, jobbra kettőt, bal lábbal, balra kettőt, aztán egy kis szökkenés 
és kész!” Ám eközben mégis kialakul valamiféle összetartozás. Mert amíg egy ütemre dobbant a lábunk, addig elkezd egy 
ritmusra verni a szívünk is. Őszintén szólván nem tudom, hogy mi ez!  A csoda egyszer csak megtörténik. A duda hangja 
egy másik dimenzióba repít bennünket. Kurjongatunk, örülünk egymásnak, és sokat nevetünk kis csetlés botlásainkon. 
A felgyülemlett feszültségek elillannak, és az arcok kivirulnak. Ez a középkori muri! Néhány körtánc, pár remek humoros 
játék, na meg az az őserő, amitől ezek a táncok éltek egykor, eleink idejében, és élnek most is! 

Bolondos jóslás
humoros, intEraktív, improvizációs udvari bolond-jós műsor  

fElnőttEknEk és gyErEkEknEk

A jövő kifürkészhetetlen titkaira és kusza szerelmi szálak 
kibogozására tesz kísérletet a király udvari bolondja, Csanci 
középkori vándor javasasszony álöltözetében. Mindehhez 
egyedi jövőmondó kincsei a bolondkártyák, tücskök, bogarak, 
ásványok, jósgömb és más megkérdőjelezhetetlen hitelességű 
eszközök nyújtanak segítséget. Hagyja magát elvarázsolni és 
adja át magát a humornak, eme hamisítatlan bolondműsor 
által! Fürkéssze ki a jövendőt, legyen vendége jövendőmondó 
szekere bűvkörének!

A műsor varázsa a személyre szabott hangvétel és a „jósol-
tató” egyén kártyáira reagáló tréfás kis interakciók egyvelege. 
A közönség pozitív reagálása még jobban erősíti az üde, vidám 
hangulatot. A kártyákon található jelek és szimbólumok, a 
misztikus középkorba  repítik a nézőket, és az éppen jósoltató 
személyt. Viszont egyes jóslásoknál, pont az ezektől elrugasz-

kodó motívumvilág, ismert színészek mesealakok lepik meg a gyanútlan érdeklődőket. A műsor esetenként kiegészül 
Pék-Dudás Zsuzsi humoros, „látnoki tevékenységével„ is. Így a tréfás, improvizált dialógok száma felszaporodik.

A csoportos jóslás is egy jó program, hiszen az adott csoport, kollégák, baráti társaságok és az egész család jót mulat 
az adott kártyák jelentésének humoros tartalmán.

Előadó művészeti  
közreműködés  

és Porond mester
 közrEműködő EsEményEkEn, rEndEzvényEkEn 

Vásári kikiáltó, konferanszié, narrátor fesztiválokon, eseményeken, rendezvénye-
ken, valamint előadó művészeti tevékenység verssel, prózával, énekkel, dudával és 
klarinéttal kiállítás megnyitókon, szobor avatókon, városi rendezvényeken.

Amennyiben szeretné eseményét még színesebbé tenni, fokozni a hangulatot, ez a 
lehetőség Önnek ajánlott.
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Visegrádi műsoraink
Interaktív palotalátogatás

játékos udvarhölgy és apród képző
jelmezes, zenés, mesés, táncos, ismeretterjesztő gyermek és családi program

Varázslatos, mesés Palotalátogatás leendő, udvarhölgyek-
nek és lovagoknak Pék-Dudás Zsuzsival és a király udvari 
bolondjával Csancival. Minden gyermek álmodozik arról, 
hogy egy királyi palotába belépve  részese legyen a csodá-
nak. Kis látogatóink udvarhölgy és lovagi öltözetbe bújva 
fedezhetik fel a Palota zegzugait, fényes termeit, a király 
udvari bolondja: Csanci és dudása: Zsuzsi segítségével. 
Minden egyes enteriőrben újabb és újabb játékot játszva, 
táncolva, mondókázva tanulnak egykor élt nagy királyunk-

ról, Mátyásról, és az ő nevéhez fűződő legendás meséiről. 
A Palota megelevenedik, feltárja minden kincsét, hogy kis 
látogatói egy életre szóló élménnyel térjenek haza, telve: 
„Szívvel, lélekkel, dudával.”

 helyszín királyi palota mnm mátyás király múzeuma 
2025 visegrád, fő utca 29.

a program palota belépőjegyével és a programjeggyel 
együttesen látogatható.

Titkok, korok, szerelmek!
ifjúknak és fElnőttEknEk szóló zEnés, intEraktív palota látogatás

Rendhagyó, főként Mátyás király korát és szellemét megidéző, zenés - történelmi séta a visegrádi királyi palotában, 
a király dudásával: Pék-Dudás Zsuzsival és udvari bolondjával Dudás Csanáddal - Csancival. Sétánk alatt együtt fedez-
zük fel a palota számtalan zegzugát, és azt is megtudhatjuk, hogy a jeles épületegyüttes fényes lakói mit ettek, mit ittak, 
hogy szeretettek, hol aludtak? Mindeközben humorral, korabeli szerelmes versekkel, és szerenáddal fűszerezett szerelmi 
történetek bontakoznak ki előttünk
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Pék-Dudás Zsuzsi
bővEbb élEtrajzom

Budapesten születtem az 1985-ös esztendőben. Tizenhárom évesen a Titanic című film kapcsán szerettem bele a duda 
zenébe. Akkor már tudtam, hogy megtaláltam, amit régóta kerestem. A dudálás iránt érzett szerelem által jött a hagyo-
mányőrzés, a népi kultúra, a népmesék világa és az a vágy, hogy a bennem fellángolt tüzet átadjam másoknak. 

Az általános iskola elvégzése után a szüleim kereskedelmi pályára szántak, de én inkább humán beállítottságú voltam, 
így sorra nyertem az iskolák közötti szavaló versenyeket. Egyik tanárnőm, Balázs Rozália, aki dráma pedagógiát oktatott 
és a rajztanárnőm Máthé Valmira lelkesítettek fel a művészi pályára. Így 17 éves koromban, 2002-ben vettem meg az 
első kecskedudámat. Először mesterek hiányában autodidakta módon kezdtem el a hangszer elsajátítását. Majd hosz-
szas keresgélés után, nagyszerű tanárokat kaptam. Tanultam ifjabb Csoóri Sándornál, akitől ellestem az alapokat. Majd 
2003-ban megismertem Pál Pista bácsi tereskei palóc pásztort, dudást, furulyást, aki szinte pótnagypapámmá vált az 
évek során. Rónay Lajos, aki a kezdetektől fogva hitt bennem, 2004-ben kezdő dudásként meghívott az általa szervezett 
Galga Dudazenekarba.

A gimnázium elvégzése után már elegendő hangszerismeret birtokába jutottam, hogy felvételt szerezzek az Óbudai 
Népzenei Iskola Duda szakára. Itt 2005-ben kezdtem el tanulmányaimat. Tanáraim az előadó művészetben jártas: Szokolay 
- Dongó Balázs és G. Szabó Zoltán voltak. Balázstól az improvizációt és a színpadi dudálást tanultam meg, Zoli a dudás 
hiedelmekre hívta fel a figyelmemet. Ezzel párhuzamosan részt vettem különböző dudás szaktáborokban. Rendszeres 
hallgatója voltam a Kétbodonyban rendezett dudás és tekerős hangszeres szaktáboroknak, ahol tanáraim: Pál Pista bácsi, 
Lányi György, Bese Botond voltak. A Szennán rendezett Dudaiskola táborokban lehetőségem volt Adorján Istvántól és 
Végh Andortól elcsípni egy- két mesterfogást.

Meghatározó élmény volt a Ghymes Zenekar 2006-os karácsonyi koncertjén együtt játszani  egy nagy létszámú gyer-
mekkórussal és Gesztesi Károly színművésszel a Budapesti Kongresszusi Központban. 

2007-től tagja voltam a Magyar Dudazenekarnak, sok remek koncertlehetőség adódott így bel és külföldön egyaránt.
A 2008-as évben Írországba repültem, ahol lehetőségem nyílt részt venni a dublini NPU ír dudás központban szervezett 

szakmai konferencián, és bemutatni a magyar kecskedudát.
2009-től dudás hagyományok és szórványemlékek nyomába eredtem a Nógrád megyei Iliny faluban, amiből később 

dolgozatot írtam.
2010-től gyermektáborokban, mint hangszeres előadó, közreműködő vettem részt. Így kezdtem el gyermek foglal-

kozásokat tartani a duda bűvkörében. Láttam, hogy a dudazene tetszik a gyerekeknek, csak úgy kell bemutatni, hogy 
kapcsolódni tudjanak hozzá. Ekkor találtam ki, hogy bábokkal, színezővel, tapsolással, táncos elemekkel, játékkal, mesével 
fűszerezem előadásaimat. Akkor még nem tudtam, hogy ezt, élménypedagógiának hívják.

A legendás Rónay Lajos által vezetett Galga Dudazenekar – 2005
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A 2011-es esztendőtől megszerveztem a Betyártanya nevű népi korcsmát és táncházat, ami 
összefogta a magyar dudás, vonós és néptáncos közösséget. A szórakozáson kívül komoly 
szakmai munka is zajlott ott. 

A 2012-es évben a Duna Televízión vetített Fölszállott a páva néptáncos és népzenei tehet-
ségkutató műsorának első dudás versenyzője lehettem. 

2013-ban gyűjtéseim alapján írtam 
meg dolgozatomat Dovicsiny Sándor 
Iliny falván élt dudásról, akinek a dudá-
ját is felleltem a Balassagyarmati Palóc 
Múzeumban.

Később már ismeretterjesztő-játé-
kos foglalkozásokat tartottam szerte 
az országban.

Sajnos mesterem Pál István még a 
2014-es esztendő végén balesetet szen- 
vedett, hogy életét megmentsük meg-
alapítottam a Pista Bácsi Óvó Nyája 
nevű társadalmi összefogást: Agócs 
Gergellyel és Juhász Zoltánnal. Ez a 
mozgalom, az egész magyar népzeni 
életet és kultúrát feltüzelte és egybe-
fogta, amelyből két karitatív koncert 
született meg, még az évben. Egy a  

Fonóban, a másik a Hagyományok Házában került megrendezésre. 
A fellépő művészek között volt a teljesség igénye nélkül a Nógrád 
Tánc Együttes, Balogh Kálmán és a Dobroda Zenekar, valamint 
Bese Botond és az Aprája Dudazenekar, Magyar Dudazenekar, 
Kubinyi Júlia, Fábián Éva, Juhász Zoltán, Agócs Gergely. A fel-
lépők között volt: Berecz András mesemondó énekes is, akinek 
humoros meséin felbuzdulva rájöttem, hogy én is szívesen fog-
lalkoznék mesékkel.

Dudásként 2015 tavaszán lehetőségem nyílt, a Monty Python 
Repülő Cirkusza Társulatból,a világhírű Eric Idlet kísérni, akinek 
a híres Gyalog galopp című filmet is köszönhetjük. Ebben a pro-
dukcióban a Brian élete című filmből készült Nem a Messiás, csak 
egy nagyon haszontalan fiú címet viselő víg oratóriumot adtuk elő 
a szerzőkkel: Eric Idllel és John Du Prezzel a Papp László Sport 
Arénában. Az előadásban, a főbb szerepekben színpadra lépett: Janza Kata, Homonnay Zsolt, Hajdú Steve, Heiter Melin-
da, Pintér Dömötör. Közreműködött: Budafoki Dohnányi Zenekar és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság Hollerung 
Gábor vezényletével, valamint Galla Miklós humorista.  Ez a nagy produkció életem meghatározó élménye lett.

Még abban az évben hagyományőrző dudás 
műsorokat tartottam szerte Magyarországon meg-
annyi óvodában. Ebben az évben megalapítottam 
kis zenei társaságunkat a Buordon Bohémiát és a 
középkori várjátékok kedvelt muzsikusai lettünk. 
A Diósgyőri vár rendszeres fellépője lettem kreatív 
hagyományéltető hangszeres műsoraimmal. 

2016-esztendőben elköltöztem a Dunakanyarba, 
és Visegrád hivatalos dudása lettem. Dudavarázs-
lat című interaktív programom beépült a Magyar 
Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának 
múzeumpedagógiai moduljai közé. Valamint a Szent 
György Lovagrend lovagi tornáinak hivatalos du-
dása lettem. Emlékezetes volt még a Téka Zenekar 

Tűzugrás

Buordon Bohémia
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40. születésnapjának alkalmából rendezett ünnepi koncert, ami a Zeneakadémián került 
megrendezésre. Ott olyan nagyszerű művészekkel lehettem egy színpadon, mint a Muzsikás 
Együttes vagy Sebestyén Márta. Ezen év őszén a Szent György Lovagrend meghívására Olasz-
országba utaztam, ahol Lanciano városában megrendezésre kerülő Mastrogiuratto Középkori  
Hagyományőrző Fesztivál keretén belül Magyarországot és ezen belül Visegrádot bemutató 
kiállítás megnyitóján dudálhattam.

2018 tavaszán egy gyönyörű, öntudatos kislánynak adhattam életet. Még ez év 
tavaszán elkészült az Igazmondó juhász címet viselő programunk, amit nagy sikerrel 
mutattunk be a Gyermek Borsodi Fonón.

2019-ben megrendezésre került XXXV. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok V4 
Történelmi Fesztiválon megrendezhettem a V4 Dudakanyar I. Nemzetközi Dudás 
Fesztivált, amelynek férjemmel ötletgazdája, szervezője és művészeti vezetője is lehet-
tem egyaránt. A rendezvény mesterem, Pál Pista bácsi tereskei dudás születésének 100. 
évfordulójának állított emléket. Ősszel, egy horvátországi dudafesztivál kapcsán egy 

V4 Dudakanyar fellépői

V4 Dudakanyar plakátja

kisebb turnéra indultunk, amit több 
sikeres koncerttel zártunk. Ez az év 
bővelkedett médiamegjelenésekben 
is Négy jelentős tévéműsorban is 
szerepeltünk. Az M5 Multiverzum 
című műsorban, mint valós idő-
utazó. Az Életkor című műsorban 
pedig mesteremnek, Pista bácsinak 
emlékét éltettük az M1 es csatornán. 
Valamint ínycsiklandó, egészséges 
újragondolt középkori ételeket ké-
szíthettünk Budayval két gasztro-
nómiai műsorában a Life tévében.

Discográfiám
gyémánt út –  
octobEr  2008

magyar karácsony –  
az angyalok  

zEngEdEznEk – ó.n.i. 2009

zEng a lélEk –  
övEs EgyüttEs 2009

amennyiben érdeklődését felkeltettük, szívesen megismerkednénk önnel,  
az önök által szervezett rendezvények kapcsán,  

egy személyes találkozó keretén belül!

Szívvel, Lélekkel, Dudával!
köszönettel:

pék-dudás zsuzsi és dudás csanád!


