
 

 

SZOLNOK (2014. február 21.) 

Reggelre érkezünk meg a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba, ahol Jenei Gyula költő és tanár fogad 
bennünket. Az előadás megszervezésében segítségünkre volt Milosits Dániel, akivel a magyarországi 
turnén ismerkedtünk meg, és azóta nagyon jó barátok lettünk. 

 

Az előadást 11.30-tól játsszuk közel kétszáz diáknak. Ahhoz képest, hogy milyen sokan zsúfolódnak 
össze a tornateremben, nagy figyelemmel kísérik végig az előadást. A beszélgetésen izgalmas 
dolgokat fedeznek fel egy-egy szimbólumról. Egy lány az egyik jelenetben használt négy labda 
kapcsán fogalmazza meg, hogy manapság a fiatalok egyből megkapják azt, amit kérnek a szülőktől, 
és nem kell megdolgozniuk érte. A bőség zavarában nem tanulják meg értékelni, hogy milyen jó 
helyzetben vannak. Ha netán a szülők el vannak válva, a gyerek több helyről kapja az 
ajándékcsomagokat, de egyiknek sem tud örülni igazán, mert ajándék helyett a szüleire lenne 
szüksége. Arra a kérdésünkre, hogy volt-e valami zavaró az előadásban az egyik diák azt fogalmazza 
meg, hogy kell is zavarjon, mert ez által magunkra ismerünk és elgondolkodunk. Feltesszük 
magunknak azt a kérdést, hogy mennyire illik ránk ez a történet. 

 

A beszélgetést követően elbúcsúzunk Dánieltől és abban maradunk, hogy márciusban újra 
visszatérünk egy másik iskolában játszani, majd öt hét után elindulunk hazafele. 



 

 

A turnén közel 11.000 kilométert utazva 35 nap alatt 26 előadást tartottunk 5 ország 20 különböző 
városában. Élményeink olykor leírhatatlanok és meghatározóak mindannyiunk életében. Hálával 
tartozunk Istennek.     

  

NAGYKŐRÖS (2014. február 19.) 

Ma két előadást tartunk a nagykőrösi  Arany János Református Gimnázium diákjai és tanárai 
számára. A második előadást közönségtalálkozó követi. A beszélgetés alatt sok szó esik a szülő-
gyerek viszonyról. Több diák arról számolnak be, hogy a szülői visszajelzés kimerül a fegyelmezésben 
és hiányolják a jelenlétüket azokban a helyzetekben, amikor a segítségükre vagy a biztatásukra 
lenne szükségük. Ugyanakkor hozzá teszik azt is, hogy nem biztos, hogy mindig a szülő hibája, hogy 
nincs ideje a gyerekére. Egész nap leköti a munkája és utána örül, hogy marad energia a háztartásra. 
Ennek kapcsán merül fel az az általános jelenség, mikor még gyerekként a szüleinkre akarunk 
hasonlítani. Még ők a példaképeink és utánozzuk őket. Felnőve észrevesszük a hibáikat és 
számtalanszor meghozzuk azt a döntést, hogy mi jobban fogjuk csinálni. Ám amikor egy hasonló 
helyzetbe kerülünk, akaratunk ellenére ugyan azokat a hibákat követjük el, mint a szüleink. 

 

Ezt követően a fiatalok megfelelési kényszeréről beszélgetünk. A jelenlevők mind egyetértettek 
abban, hogy úgy a lányok, mint a fiúk, meg akarnak felelni a másik nemnek. Az egyik tanuló 
észrevétele szerint a lányok elvesztették a saját értéküket azzal, hogy másnak akarnak látszani, 
mint amilyenek valójában. Szerintük a mai fiatalok túlságosan is könnyen mondanak ki dolgokat, 
ezért a szavak mára már elvesztették az értéküket és eredeti jelentőségüket. 

A közönségtalálkozó után Suba Lajos, az igazgató körbevezet bennünket a gimnázium épületében. 
Folyamatosan érezzük rajta, az általa vezetett intézmény iránti szeretetet és elkötelezettséget. Az 
igazgatói irodában kezünkben tarthatjuk az iskola legnagyobb kincsét, Arany János meggyfából 
készült sétabotját. 



 

 

 

  

KOPPENHÁGA (2014. február 16.) 

Reggel elmegyünk Tünde és Pepe lakására, amely egyben a Magyar Egyesület székhelye is. Reggelit 
készítenek nekünk. Izgatottan mesélik, hogy jövőhéten már hivatalosan is bejegyzik az 
egyesületüket, így majd egy kezdő támogatást kapnak az államtól a szükséges felszerelések 
beszerzéséhez. Ezt a négyezer eurós támogatást minden induló egyesület megkapja  az első évben. 
Ehhez képest Romániában fizetni kell egy egyesület bejegyzéséért. Ritkán találkozunk ilyen 
tevékeny fiatalokkal, akik valóban elkötelezetten és odaadással végzik a feladataikat. Közösen 
fogalmazzuk meg, hogy ha a magyarok nyitottabbak lennének és más nemzetektől eltanulnák azt, 
ami jól működik, akkor valahol máshol tartanánk. 

 

Kilépve Christianiaból egy lakónegyedet fedezünk fel, ahol az épületek követve a dán építkezési 
stílust (nagy üveg felületek, egyszerű téglafalak) egy olyan ideális, élhető környezet tárul elénk, 
ahol a tömbházakat nagy zöldövezet választ el egymástól, az emberek belátnak egymás lakásába és 
ez nem zavar senkit. 



 

 

 

Miután elbúcsúzunk új barátainktól egy rövid városnéző sétára indulunk. Elsőként Christiania 
Freetown nevezetű önjelölt autonóm vársorészhez megyünk, amely egy teljesen független 
kommuna, nem része az Európai Uniónak sem. A területnek egyedülálló státusza van, amelyet külön 
törvény szabályoz. Története 1971-ben kezdődik, amikor a  hippik elfoglalják ezt a városrészt. 
Ahogy sétálunk egy kisebb piacra bukkanunk, ahol a zöldség és a gyümölcs helyett hasist, füvet és 
más könnyű drogokat árulnak, legálisan. Az erős kábítószereket tiltja a christiániai etika. Itt 
egyébként nincs jelen semmilyen rendfenntartó hatóság. Aki belép Christianiaba három törvénynek 
kell megfelelnie: HAVE FUN, DON’T RUN, NO PHOTO azaz szórakozz, ne szaladj és ne fotózz.  Egyes 
kormányok megpróbálták felszámolni a közösséget, de eddig minden erőfeszítés kudarcba fulladt, 
mert a közvélemény támogatja fennmaradását. 

A séta után tovább indulunk Fjelstrupba, ahol a sepsiszentgyörgyi Művészeti Líceumban tanító Musát 
Gyula ismerősei fogadnak be éjszakára. Az esti sötétben nem nehéz megtalálni a házukat ugyanis 
egy székelykapu ékeskedik előtte. Préda Sándor és felesége Etelka a dán környezet ellenére teljes 
mértékben őrzik magyarságukat. A ház minden pontján van egy rész, ami az igazi otthonukra, 
Erdélyre emlékezteti őket. 

 

Dán barátaik Erdély Sarkának nevezték el a különleges házat. Miközben vacsorázunk Sándor és Etelka 
elmesélik, hogy hogyan kerültek ennyire messzire Székelyföldtől. Történetük nagyon szívszorongató, 



 

 

ám húsz év után visszatekintve már a derűsen mesélik azokat a megpróbáltatásokat amelyeken 
keresztül mentek. 

Az a fogadtatás, amiben részünk van, emlékezetes marad mindannyiunk számára. Nagyon ritka 
manapság ennyire melegszívű emberekkel találkozni.   

 

  

KOPPENHÁGA (2014. február 15.) 

A dán félszigetről egy 17 kilométer hosszú hídon kelünk át a Sjælland szigetre, pontosabban a 
fővárosba. Koppenhágai történetünk öt nappal ezelőtt kezdődött, amikor egy szentgyörgyi lánytól, 
Puskás Timitől kaptunk egy üzenetet, azzal a kérdéssel, hogy ha már Aalborgban járunk nem állnánk-
e meg a fővárosban is eljátszani az előadást. Már elég sok turnét szerveztünk ahhoz, hogy tudjuk, 
öt nap alatt esélytelen termet találni, nézőket szervezni, de Timi lelkesedése túlszárnyalta minden 
várakozásunkat. Másnapra le lett foglalva a terem és elkezdődött a nézők szervezése. Arra 
gondoltunk Koppenhágában 15 embernek is  megéri játszani, így amikor kiderült, hogy megfelelőek 
a terem méretei nem is volt kérdéses az odautazásunk. 

 



 

 

Délutánra érkezünk meg a Commedia School nevezetű színházi iskolához és egyből nekifogunk a 
szerelésnek. Találkozunk Timivel, akiről kiderül, hogy mesterizik az egyik koppenhágai 
egyetemen.  Az államvizsga dolgozatának írása helyett az elmúlt napokban minden energiájával 
azon volt, hogy a lehető legjobban sikerüljön  a mai nap. 

Az előadásunkat este hét órától játsszuk, több mint hatvan érdeklődőnek. Itt van Hellebrandt László 
magyar nagykövet és felesége Katalin. A közönségtalálkozón derül ki, hogy magyar és román nézők 
mellett rengeteg dán érdeklődő is jelen van, köztük nagyon sok egyetemista és egy pár alternatív 
színház iránt érdeklődő felnőtt. Ez a turnénak az egyetlen olyan előadása, amelyre ennyi fiatalt 
sikerült beszervezni. Mivel az angol nyelv senki számára nem jelent akadályt egy nagyon izgalmas 
beszélgetés alakul ki. Az egyik lány, aki Fülöp-szigetekről jött arról számol be, hogy az ő országára 
is teljes mértékben ráillik ez a történet. Mivel Dániában a szociális juttatások nagyon magasak, 
sokan kihasználják a rendszert, főként a bevándorlók.  Itt, ha valaki egyetemista havonta több mint 
500 euró támogatást kap az államtól, amiért havi 40 órát kell dolgoznia. A közönség elmondása 
alapján a dánok családcentrikusak, jobban odafigyelnek a gyerekekre, több időt szánnak arra, hogy 
együtt legyen a család. Mivel az embereknek mindenük megvan - sokszor nem is tudják, hogy mihez 
kezdjenek a pénzükkel -  nagyon nagy az öngyilkosság aránya. A jólét kényelmessé teszi az 
embereket, eltompul bennük a kreativitás, ami miatt kevés új kezdeményezés születik.  Éppen 
ezért az állam minden ötletet támogat, legyen az gazdasági vagy civil indíttatású. 

 

A beszélgetésen részt vesz a magyar nagykövet is, aki meghívja az előadásunkat egy közeljövőben 
esedékes fellépésre. 

AALBORG (2014. február 14.) 

Délelőtt érkezünk meg Kolonics Orsolyáék házához. Lenyűgöz bennünket a nagyon egyszerű, tágas 
és nyitott lakás, amelynek hatalmas függöny nélküli ablakai tükrözik a dán lakáskultúrát. A dánok 
nagyon szeretik a világos tereket, ezért a házakat is úgy építik, hogy minél több ablakos felület 
legyen. Hamarosan megérkezik Pálfi Ági és Kis Renáta az Aalborgi Magyar Társaság tagjai. Ebédre 
dániai specialitást eszünk: lazackrémlevest és csirkesültet édesburgonya körettel. Közben mesélnek 
arról, hogy Dániában nyáron hajnali háromtól éjfélig világos van, télen viszont bizonyos 
időszakokban napi 21 órát tart a sötétség. Az idén januárban összesen 17 órát sütött a nap és most 
már naponta három perccel hosszabbodnak a nappalok. 

Ebéd után Ágival és Renátával elindulunk várost nézni. Dániának nincs olyan helysége, ahonnan a 
tenger távolabb lenne mint 50 kilométer. A legmagasabb pontja 170 méter, nincsenek hegyek ezért 
folyamatosan fúj a szél. A tenger az év minden időszákban 16 fokos így lényegében mindegy, hogy 



 

 

nyáron a 20 - ritkán 25 – fokos melegben, vagy a téli, fagypont alá alig süllyedő hidegben fürdik az 
ember. 

 

Dániát zsákországnak nevezik, mert soha nem vándoroltak át rajta más nemzetek, mint például 
nálunk a török vagy a tatár, így az emberek kialakították a saját szokásaikat, amelyek fennmaradtak 
még a mai napig is. Például a karácsony minden dán családban egyforma. Vendégfogadóink egy 
szellemes történettel írják le a karácsonyi eseményeket. Este pontosan hatkor vacsoráznak a 
barátoknál, nyolckor a betörők kifosztják azokat a házakat, ahol nincs senki otthon. Éjfélre az 
emberek hazaérnek a vendégségből és fél egy tájban kihívják a rendőrséget. Ez minden éveben 
megtörténik, a barátainkkal is megesett már. Ennek ellenére Dániát egy biztonságos országnak 
tartják, hisz sokszor a kulcsot is az autóban hagyják. 

Dániában olcsóbb a sör, mint az ásványvíz, ezért mindenki sörözik. Teljesen elfogadott az ivás, a 
rendőrség részéről sincs ellenőrzés, csak abban az esetben, ha baleset történik. Péntek esténként 
az egész város be van rúgva. Vendégfogadóink megmutatják azt az utcát,  amelyben csak kocsmák 
vannak. A fiatalok már 12-14 éves korban kezdenek inni, cigizni, de a szülök nem igazán szólnak 
bele ebbe, sőt legtöbbször egy-egy bulira ők vásárolják meg a szeszes italt, bízva abban, hogy ezzel 
ellenőrzött mederbe tudják terelni gyerekeik alkohol fogyasztását. A tanügyben elsőtől 9 osztályig 
van az általános oktatás, aztán van egy „fekete lyuknak” nevezett egy vagy két év, amikor a diákok 
az útkeresés  időszakát élik. Ez után eldöntik, hogy gimnáziumban tanulnak tovább, vagy valamilyen 
szakiskolában. Sajnos ez felszabadult két év mára már a buli és a szórakozásra redukálódott. Mivel 
a fiataloknak anyagilag semmilyen problémájuk nincs, nem kell megerőltetniük magukat, nem 
találkoznak éles élet helyzetekkel, a buli jelenti számukra az élet megélését. A tanárok a  diákokat 
minden évben elviszik kirándulni külföldre. Olykor megtörténik, hogy „ottfelejtik” őket valahol a 
londoni aluljáróban, így aztán a diáknak kell megoldania a helyzetet. Így nevelik őket az önállóságra 
– jegyzi meg mesélés közben Renáta, akinek 14 éves lánya hasonlóképpen járt egy 
osztálykiránduláson. 



 

 

 

Dániában mindenki evangélikus, nem jellemző más vallás. A konfirmáció egy meghatározó ünnep a 
fiatalok körében. A szülők fizetik a luxusautóval való kocsikázást a templomtól a vendéglőig, ahol 
legalább száz meghívott vaskos borítékkal várja a fiatal konfirmadust. 

A kormánynak függetlenül attól, hogy melyik párt van vezető funkcióban van egy koncepciója arról, 
hogy merre kell haladnia az országnak, és ezt mindenki nagyon komolyan veszi. Nem ismerik a 
korrupció fogalmát, mindent demokratikusan szabályoznak, amely az emberek előnyére válik. 
Akinek hivatalos munkája van annyi a fizetése, hogy simán belefér egy nyaralás a családdal. Az 
alapélelmiszer nagyon olcsó, hogy mindenki számára elérhető legyen. Az orvos, a takarító vagy a 
bankár fizetése között nincs sok különbség, ahogy férfi és nő közt sincs. Például a házimunka is be 
van osztva. 

 

A közösségi terekre nagy hangsúlyt fektetnek. „A város azért van, hogy a használják” mentalitás 
eredménye, hogy rengeteg olyan központ épült, amelynek szolgáltatásai (mozi, előadó terem, sport 
terem) ingyenesek a civil szervezetek, vagy a magán emberek számára. Míg otthon arra vagyunk 
berendezkedve, hogy a saját portánkat toldozzuk-foldozzuk és akkora kerítést építünk, hogy senki 



 

 

ne lásson be az udvarunkra, addig a dánok pont az ellenkezőjét teszik. Az elmúlt időszakban több 
elhagyott gyárépületet közösségi házzá, kulturális központtá alakítottak át. Az államvezetés különös 
hangsúlyt fektet erre, míg odahaza a civil szervezetek erőfeszítései sorozatos kudarcba fulladnak, 
az állam támogatásának hiányában. Így jártunk mi is, amikor önkéntes munkával arra vállalkoztunk, 
hogy egy romos kazánház épületét át szerettük volna alakítani ifjúsági és kulturális központtá. 

Az előadásunkat is egy olyan színházteremben játsszuk, amelyet többek közt a Magyar Egyesület is 
ingyen használhat. A cél az, hogy segítsék mindazon művészek munkáját, akik nem egy 
intézményesített rendszeren belül alkotnak. Újra és újra megbizonyosodunk arról, hogy mennyire 
elavultak az otthoni intézmények bekövesedett struktúrái. 

 

Meglepő számunkra, hogy a közel száz fős nézőtér egyharmada dán nemzetiségű. Svédországból is 
átjönnek erre az estére és meghívják az előadást a Göteborgi Magyar Napokra, amelyre április 
közepén kerül sor. A közönségtalálkozón egyértelműen azt érezzük, hogy megtörténik az előadás a 
nézőkben. Elsőként az itteni tanügyi rendszer buktatóira terelődik a szó. Itt szintén elvesztették a 
tanárok az autoritásukat, a szülők nem a tanárok munkáját segítik, hanem „az ellenség” szerepét 
töltik be. A diákoknak sokszor olyan helyzetben is döntési joguk van, amikor nem ez lenne a 
célravezető. A tanárnak nem marad más fegyelmezési eszköze mint a diák józan belátására 
számítani. Az előadás gondolatiságán egy picit túllépve arról beszélünk, hogy mennyire lehet 
megtartani a magyarságunkat távol az otthontól. Dániában teljesen másként vetődik fel ez a kérdés, 
mert valaminek az ellenében az ember saját maga definiálhatja, hogy mitől lesz valami, valaki 
magyar. Ehhez képest otthon elkényelmesedünk. Itt valóban ünneppé válik minden olyan helyzet, 
amikor magyar magyarral találkozhat.  



 

 

 

A vacsora közben tovább beszélgetünk a helyi magyarokkal. A dánoknak van egy sajátos 
tevékenységünk, amit hygge-nek (ejtsd: hügge) neveznek. A szónak nincs magyar megfelelője, de 
nagyjából az lenne a jelentése, amikor az ember igazán jól érzi magát. Egy dán így írná le a hygge-
t: égnek a gyertyák az asztalon, együtt vannak a barátok, vörös bort isznak beszélgetnek és közben 
jól érzik magukat. Boldogok. A hygge-nek vannak más fajtái is, például nyári hygge, amikor éjfélkor 
még fent van a nap az égen és sétálnak a tengerparton, esti hygge, téli hygge.  

Lassan elbúcsúzunk a vendéglátóinktól és nekifogunk a díszletbontásnak. Meglepődünk, mikor az 
intézmény vezetője a kezünkbe adja a kulcsokat annyi kéréssel, hogy zárjuk be a bejárati ajtót. 
Rajtunk kívül senki más nem tartózkodik az épületben. Hihetetlen számunkra, hogy a színház 
vezetője egy fél nap ismeretség után, kilenc idegen emberre rábízza az épületet. 

  

 

NEUSS (2014. február 13.) 

Előadásunkat Kubista Tibor és családja által működtetett Further Hof Hotel és Vendéglőben 
játsszuk. Egy előző turné alkalmával már jártunk itt, most is hasonló szeretettel fogadnak bennünket 
vendéglátóink. Mivel több mint 800 kilométer vár ránk és holnap délre meg kell érkeznünk Dániába, 
nem tervezünk közönségtalálkozót, de az érdeklődésnek köszönhetően mégis sor kerül egy rövid 
beszélgetésre. 



 

 

 

Egy fiatal anya azt emeli ki, hogy azok a témák ragadtak meg, amelyek a családok széteséséről és 
az egyedül hagyott gyerekekről szóltak. Ő szeretne mindent jól csinálni, de ez nagyon nehéz. Az 
előadás egy nagyon erős társadalom kritikákat fogalmaz meg, amely akár felér egy kutatással is. 
Nagyon szépen látszanak benne azok a folyamatok, amelyek a társadalom működést akasztják, fűzi 
tovább a gondolatot egy másik néző. A kommunikáció és a felelősségvállalás hiánya  valamint a 
félelem, a Kelet – Európai országokban sokkal erősebben ki van éleződve, de jelen vannak bárhol a 
világon – jelzi vissza egy német néző, aki magyar feleségével évek óta kutatja a társadalom 
haladásának ezen  folyamatait. 

Egy gyors vacsora és díszletbontás után elindulunk Aalborgba, a dániai félsziget északi részének 
egyik legnagyobb városába. 

  

INGOLSTADT (2014. február 10.) 

Ma délelőtt városnéző túrára indulunk. Valcz Péter kísér el bennünket, aki a budapesti KoMa 
társulatnak volt a tagja, de két éve az Ingolstadt-i színházhoz szerződött egyik kollégájával együtt, 
és jelenleg is itt színész. A helyiek szerint Ingolstadt inkább egy dolgozó város, kevés látnivalóval, 
viszont ami igazán híressé és gazdaságilag fejletté teszi a települést az az Audi gyár, aminek 
köszönhetően nagyon sok külföldi munkaerő megfordul itt. Ezért is nagy a tolerancia. A diákok 
beszámolója szerint, soha nincs konfliktus abból az iskolában, hogy valaki német, magyar vagy 
esetleg török. 



 

 

 

Péter vezetésével mégis találunk izgalmas helyeket, például egy olyan parkot, amely a 
méretarányosan mutatja a Naphoz képest a 12 bolygó távolságát és nagyságát. Egy picit 
megközelíthetővé válnak azok a távolságok, amelyeket egyébként fel sem tudunk fogni. Péter elvisz 
minket egyik fényművész barátjának műhelyébe is, ahol nemrég fedezték fel, hogy a ház alatt 
húzódik végig a régi város csatorna rendszere, amiben jelenleg is áll a víz. A műhely padlójának egy 
részét felszedték és egy vastag üveglapot tettek a helyére, amelyről lenézve két méter mélyen 
látható a csatorna. Bárhová nézünk a műhelyben, mindenhol van valami, amit fel lehet használni az 
újabb és újabb fénycsodákhoz. Jó találkozni olyan emberrel, aki a hobbijának él, és a művészetet, 
az embereken való segítést fontosabbnak tartja az anyagiaknál. 

Átsétálunk a régi várfalon, majd végigmegyünk a város sétálóutcáján. Visszaérve a színházhoz, 
Péternek egy meglepetés jut az eszébe és egy hátsó lépcsőn felmászva a színház tetején találjuk 
magunkat, ahonnan ránézhetünk a lábunk alatt elterülő városra. Közben arról beszélünk, hogy a 
színház nemrég díjban részesült betonépülete mennyire megváltoztatta a betonhoz kapcsolódó 
viszonyunkat. Soha nem gondoltuk volna, hogy a betonból ízléses és hangulatos épületet is ki lehet 
hozni egy jó nagy adag kreativitással. 

 



 

 

Ebéd után elindulunk Stuttgartba, ahol a helyi magyar egyesület klubházában egy éjszakai pihenőt 
tartunk. Nagy szeretettel fogadnak bennünket, és jót beszélgetünk a finom bor és pizza mellett. 

Közben e-mailben levelet kapunk egy vasárnapi nézőtől, aki egy kisebb csoporttal Erdingből utazott 
le Ingolstadtba, hogy megnézzék előadásunkat: 

„(…) Először terveztük még a beszélgetésen való maradást is, de bevallom, olyan mélyre hatott 
az előadás, hogy autóba ültünk és hazajöttünk. A több mint egy órás úton nem esett szó az 

autóban (…) nem volt idegen számunkra a téma, az ottani helyzet, mégis az Önök "szemüvegén" 
keresztül, művészi előadásban nagyon el- és továbbgondolkodtatott.” 

 

INGOLSTADT (2014. február 9.) 

Karsay Péter elkísér bennünket egy reggeli városnéző sétára. Szerencsések vagyunk, ugyanis 
általában az óvárosban hemzsegnek a turisták, most viszont még minden csendes és nyugodt. Minden 
sarkon és szegletben régmúlt idők emlékei: a legkülönbözőbb korokból fennmaradt templomok, 
tornyok, homlokzatok tárulnak elénk. A város legjelentősebb szakrális építménye a Salzburgi Dóm, 
amelyet valamikor a 700-as évek közepén kezdtek építeni, azóta tűzvész okozta károk miatt 
többször is újjáépítették. Megcsodáljuk a dóm különleges kincsét, a keresztelőmedencét, amely 
még az eredeti épületből származik, és amelyben Wolfgang Amadeus Mozartot is keresztelték. Péter 
megmutatja a város 15. századában épült kórházát, amelyet a sziklafalba építettek a Salzach folyó 
áradásának elkerülése végett. A belváros kacskaringós kis utcáin keresztülvágva, Mozart szülőházát 
is megpillantjuk. 

 

Elbúcsúzunk, majd elindulunk Ingolstadtba, ahol a Petőfi Kör Magyar Kultúregyesület igazán lelkes 
női tagjai fogadnak bennünket. Hatalmas lendülettel mesélnek az egyesületük működéséről. 
Állandóan együtt vannak, közös programokat szerveznek, hétvégi magyar iskolát működtetnek, 
néptáncot oktatnak. Olyan élet van ezekben az emberekben, ami nagyon hiányzik az otthoni 
felnőttek nagy részéből, de a legtöbb fiatalból is. 



 

 

Az előadást délután három órától játsszuk közel hatvan érdeklődő számára. Nagy örömünkre itt 
vannak Katáék és Claudiák is. Egyedül a számok azok, amelyek Romániára utalnak, de a többi 
probléma, mint például a családok széthullása, a gyerekek elmagányosodása, teljesen globális – 
mondja az egyik néző a beszélgetésen. Egy másik néző azzal egészíti ki, hogy az elvándorlás mindig 
is jelen volt a történelemben. Az emberek oda mentek, ahol jobb volt az életkörülmény. Ma talán 
az a különbség, hogy nem a családdal együtt történik a továbblépés, hanem a munka és a pénz 
irányítja az embereket. Az európai unió sem azért jött létre, mert annyira szeretünk együtt lenni, 
hanem az egy gazdasági projekt, amelyben az adott országok eldöntik, hogy kit fogadnak be és kit 
nem. Ez attól függ, hogy mennyi vendégmunkásra van szükség- kapcsolódik a gondolathoz egy másik 
néző. Többen állapítják meg, hogy Nyugat nem a jólétet exportálta Kelet Európába, hanem a 
problémákat. 

 

Továbblépve a kivándorlás témáján, a német fiatalok elmagányosodására terelődik a szó. Az itteni 
iskolai rendszer arra van berendezkedve, hogy szinte a szülők helyett neveli a fiatalokat. A cél az, 
hogy minél hamarabb önállóvá váljanak. A családi fészekben való maradás egyre rövidebb ideig tart, 
ezért teljesen megszűnik az a jelenség, hogy több generáció él együtt. Nincs, aki meghallgassa a 
fiatalokat, aki elmondja nekik, hogy az a szabadság, amibe ők már beleszülettek nem volt mindig 
egy természetes állapot. Ma már nincs egy egységes értékrend, amit követni tudnának. Hiába kap 
otthon egy bizonyos nevelést, mikor a következő utcasarkon már teljesen mást lát a diák. Egy néző 
arról beszél, hogy igazán akkor tudunk továbblépni a panaszkodás szintjén felmerülő problémákon, 
ha elkezdjük belátni a saját hibáinkat és meghallgatjuk mások véleményét, akik kívülről látnak rá a 
problémáinkra. Jó látni, hogy a ma délutáni beszélgetésen sikerült beindítani a kommunikációt, és 
nagyon izgalmas gondolatokat hallhattunk egymástól. 



 

 

 

Az este további része Sipos Mónika és Tamás otthonában folytatódik, ahol egy hatalmas vacsora vár 
bennünket. Közben tovább beszélgetünk, és így esik szó a német oktatási rendszerről, ahol minden 
be van biztosítva. Az állam fizeti a diákok biztosítását az otthontól az iskoláig, valamint az iskola 
területén. Minden megmozduláshoz külön biztosítást kell kötni és egy sor dokumentummal kell 
előállni, ami persze egyértelműsíti és leosztja a felelősségeket. Nincs akkora zűrzavar, mint otthon, 
viszont olyan abszurd helyzetek is születnek, hogy egy városnézést az óvodásokkal egy héttel előtte 
be kell tervezni. Ha esetleg aznap pont esik az eső, akkor nem mennek, és a tervezést kezdik elölről. 
A rendszer bizonyos szempontból jó, viszont a spontaneitást teljes mértékben kizárja. 

Új közös projektötletek is felmerülnek az est során, így mindannyian azt érezzük, hogy a jövőben 
ide is visszatérünk. 

 

SALZBURG (2014. február 8.) 

Mozart városában ünnepeljük előadásunk 275. bemutatását. Karsay Péter, a helyi Magyar Kör 
vezetőjének köszönhetően játszunk a közösség törzsasztali összejövetelén. A közönség főként 
felnőttekből áll. Már több alkalommal megtapasztaltuk, hogy Nyugaton egyre nehezebb a fiatalokat 
bevinni egy színházi előadásra, hacsak nem iskolában vagy egyetemen játszunk. Az előadás szépen 
megtörténik. A végén, hosszú csend után hagyja el a közönség a nézőteret. 



 

 

 

Egy kisebb fogadáson veszünk részt, ahol nemcsak az előadásról, hanem az itt élő emberek 
tapasztalatairól is szó esik. Van, aki ’56 decemberében ifjú orvostan hallgatóként menekült át 
Bécsbe. Miután elvégezte a bécsi orvosi egyetemet és beindította a saját szemészeti rendelőjét, 
egyre több magyar pácienssel találkozott, akiknek irodalmi felolvasó esteket szervezett. Egy idő 
után az egyre nagyobb érdeklődésnek köszönhetően, túl kicsinek bizonyult a rendelő, ezért egy új 
helyszínt kellett találni a havonta megismétlődő eseménynek.  Így alakult meg a Salzburgi Magyar 
Kör, akiknek tagjai még a mai napig havonta egyszer összegyűlnek. Találkozunk vajdasági és Temes 
megyei magyarokkal is. Van, aki a honvágyról beszél, amely évek multán is ott van az ember 
életében. Mások arról számolnak be, hogy egy belső döntés és hozzáállás kérdése az, hogy az ember 
vendégmunkásnak tartja-e magát, aki folyamatosan haza készül, vagy pedig itt teljes egészében 
elfogadja helyzetét, kialakítja baráti körét, részt vesz az eseményekben és otthon érzi magát. 
Elhangzik az is, hogy minden nehézség ellenére fontos érzés az, hogy az energia, tudás és figyelem 
szinte 100%-át a munkára lehet fordítani. Nem, mint odahaza, ahol az energiánk közel 60%-a a 
bürokrácia útvesztőjében, értelmetlenül pazarlódik el. 

Pontos adatot nem ismernek, de körülbelül ezer magyar él Salzburgban és környékén, amely Bécs, 
Graz és Linz után a negyedik legnagyobb és egyben legdrágább osztrák városnak számít. Nyáron 
rengeteg turista fordul meg, akiket idevonz a város igencsak pezsgésben lévő kulturális élete. 

Vacsora és bontás után térünk vissza a hotelszobánkba. 

 

NEUWÜHN (2014. február 6-7.) 

Egy hosszú út után, kora reggel érkezünk meg Norbi és Kata, az itt élő fiatal magyar orvos-házaspár 
lakásához, valamint Luciano és Claudiahoz, ahhoz a biciklis házaspárhoz, akik ránk találtak egy 
szeptember délután, az autónk lerobbanásának közepette. Ők fogadtak be minket, mint teljesen 
ismeretleneket arra a három napra, amíg a szervizben elkészült az autó és tovább tudtunk menni. 
Most, baráti látogatás céljából térünk be hozzájuk, de az is szempont volt, hogy a közelbe 
szervezzünk le egy előadást, így majd vasárnap eljönnek és megnéznek bennünket. 



 

 

 

Délelőtt alvással, pihenéssel telik az idő, majd egy kiadós reggeli után Katával és Claudiaval sétálni 
indulunk a környékre. Ebben a pici faluban alig húsz ház van. Kellemes a csendes vidéken, a friss 
levegő, a beszélgetés barátainkkal. Kata és Claudia miattunk vett ki két szabadnapot, hogy együtt 
tölthessük az időt. Roppant kedves emberek és vendégszeretetük határtalan. Este találkozunk 
Norbival és Lucianoval, akik a munkából térnek haza. Az est folyamán, a finomabbnál finomabb 
ételek mellett a német, thai, magyar és olasz kultúráról, és a barátság fontosságáról beszélünk. 
Kíváncsiak vagyunk egymásra, így bemutatjuk kultúránk egy-egy töredékét. A thai ének és klasszikus 
tánc után, egy-két magyar népdalt énekelünk el, és szemmel láthatóan tetszik német barátainknak, 
akik szintén énekkel válaszolnak nekünk. Közben felidézzük a nyarat és annak szépségét, hogy 
mennyire szoros barátság alakult ki, az akkor még egymásnak ismeretlen emberek között. Jó lenne, 
ha a következő találkozásra otthon, Erdélyben kerülne sor.  

 

 

TULLN (2014. február 5.) 

A tegnapi rövid pécsi városnézés után egy éjszakai pihenőre megállunk Pöttelsdorfba, Mucha Oszkár 
kollégánk és Mucha Elemér sofőrünk rokonainál. Kánya János és felesége, Maresz, nagyon kedvesen 
fogadnak, vacsorával is megvendégelnek bennünket. Reggel elbúcsúzunk és indulunk Tullnba, ahol 



 

 

egy Európai Önkéntes Szolgálat szemináriumának keretén belül, hét ország szervezeteinek 
képviselői számára mutatjuk be az előadásunkat. Bennünket Taras Silviu és Rápolti Juli, az Osonó 
újabb munkatársai képviselnek. A résztvevőkre mélyen hat az előadás. A szobaszínházi körülmények 
miatt sokkal személyesebbé válnak a jelenetek. A nézők visszajelzése alapján a mondanivaló és az 
előadás kérdésfelvetése sokk-hatásként döbbenti meg a nézőket. A közönségtalálkozó rendhagyó 
módon történik. Rendkívül sok kérdés merül fel a társulat működésével kapcsolatosan. A 
szeminárium egyik célja az európai unióban lévő kulturális illetve önkéntes pályázatok 
feltérképezése, kihasználása, így természetes, hogy főként e körül folyik a beszélgetés. Többen 
visszajelzik, hogy számukra nagyon tanulságos volt a színházhoz és a munkához való komoly, 
elkötelezett hozzáállása a társulatunknak, a díszletépítéstől kezdve, az előadás lejátszásán át, 
egészen a beszélgetésig. Fontos visszajelzés ez számunkra, hiszen azt érezzük, hogy itt is tudjuk 
képviselni a Színházat és mindazt, amit általa a világról, a közösség működéséről gondolunk. 

 

A társulatra és az egyesületünkre nézve fontos információk jönnek szóba a beszélgetés alatt. Több 
terv, közös projekt ötlete is megszületik, amelyeket – bízunk abban – az elkövetkezendő időszakban 
meg is tudunk valósítani nemzetközi partnereinkkel, illetve amelyek majd segíteni tudják az Osonó 
jövőbeli működését. Este Silviu és Juli is beszámolnak az itteni kurzusokon elhangzott 
lehetőségekről, amelyekről azt érezzük, hogy az Osonóra számára továbblépést jelentenek. 

Késő éjszaka indulunk el a Deggendorf mellett található Neuwühnbe, ahol barátaink várnak ránk. 
Ők azok, akik a szeptemberi autólerobbanásunk után, napokig befogadtak bennünket.  

 

PÉCS (2014. február 3.) 

 Ma két előadást tartunk a Harmadik Színházban. A délutáni előadás nézőterén a József Nándor 
Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint a Leőwey Klára Gimnázium egykori illetve jelenlegi diákjai 
ülnek. Az esti előadáson felnőtteket, illetve egy Barcs nevű közeli település drámatagozatos diákjait 
látjuk vendégül. Mindkét előadásra jellemző, hogy a közönség már az első pillanatoktól ráhangolódik 
a történésekre. Szépen érzékelhető az a jelenség, mikor színész és néző közösen hozza létre az 
előadás mögött létrejövő energiákat, ahogy Harag György mondaná: „Két centivel a föld fölött.” 



 

 

 

A nyitottság jellemzi mindkét közönségtalálkozót. Éreződik, hogy van egy kulturális hagyománya a 
városnak és a közönségünk színházba járó emberekből tevődik össze, akik elsőként az előadásban 
használt betontömb sokrétű szimbolikáját fejtegetik. Több fiatal arról számol be, hogy a felelősség 
súlyként nehezedik az emberekre, viszont mindaz, amivel találkozunk az életben nem más, mint 
lehetőség, amelyet a felhasználástól függően nevezhetünk értéktelennek vagy értékesnek. Az egyik 
monológ kapcsán egy izgalmas beszélgetés indul el a beilleszkedésről. Vannak fiatalok, akik úgy 
vélik, hogy ez mindig aktuális téma a fiatalok életében, mert nagy a tétje annak, hogy mennyire 
tudják elfogadtatni magukat, néha akár a könnyű örömszerzés eszközeit használva is, hiszen legtöbb 
esetben ezt várja el tőlük az osztály- és iskolaközösség, ahogy az a közösség is, ahová szeretnének 
elmenekülni a magány elől. Egy másik diákcsoport szerint viszont mindez csapda is, mert ilyenkor 
abba az illúzióba rángatjuk magunkat, ami nem „mi” vagyok, tehát feladjuk vagy változtatunk a 
személyiségünkön. Ugyanakkor mégis boldognak érezzük magunkat, mert nem vagyunk egyedül, de 
gyakorlatilag saját magunk számára is hazudunk. Ezt a jelenséget leginkább a sehova nem tartozás 
és a gyökértelenség okozza – mondják a fiatalok. 

 



 

 

Többen arról beszélnek, hogy hiányoznak az életükből azok a kapaszkodók, amelyek megtartanák 
őket. Ha szerencsések, akkor a család vagy a párkapcsolat tud támponttá válni, de ez sajnos egyre 
ritkább. A jelenlévő diákok egyöntetűen megegyeznek abban, hogy az iskolai vagy egyetemi 
továbbtanulás már egyáltalán nem számít biztonságot adó támpontnak az életükben. Legtöbben 
tudják, hogy a megszerzett oklevéllel nem fognak elhelyezkedni, de a szülői elvárás mégis az, hogy 
azt megszerezzék. Inkább az oklevél meglevésének tudata, mintsem a valós gyakorlati haszna jelent 
biztonságot, így a fiatalok többsége az elméleti tanulásnál többre értékeli a gyakorlati tapasztalat 
során megszerzett tudást. Mindez ellenére a tanügyi rendszer még mindig nem tud a világ 
kihívásaival lépést tartani, és képtelen a fiatalokat felkészíteni az életben való tájékozódásra. 

A diákok arról is beszélnek, hogy számukra fontos, hogy elkezdjenek látni bizonyos összefüggéseket 
és ne váljanak teljesen manipulálhatóvá. Mindezek után, támpontként említik a nyelvtudást, és 
hamarosan kiderül, hogy a nagy többségük külföldön képzeli el az életét. Problémaként élik meg a 
körülöttük folyamatosan változó világot, az újabb és újabb, sokszor egymásnak ellentmondó 
döntéseket, határozatokat, rendeleteket. Félnek tartós döntéseket hozni, így a halogatásra és a 
túlélésre vannak berendezkedve. 

 

Egy felnőtt néző arról beszél, hogy a választások előtt két hónappal, igencsak hangsúlyossá válnak 
az előadásban érintett szociális kérdések, viszont nyugalmi időszakban senki nem beszél róluk. Az 
emberek részéről is nagy a passzivitás, holott pontosan az lenne egy igazán fejlődő társadalomnak 
a jövője, ha ezek a problémák nem lennének tabutémaként kezelve. 

A beszélgetést követően Vincze János, a színház igazgatója meghív bennünket vacsorára. A 
kilencvenes évek elején a kolozsvári magyar színháznál töltött élményeiről számol be, majd sokat 
beszélgetünk a Harmadik Színház működéséről is. Igazán jól látja a kultúra és a színház szükségszerű 
függetlenségét és tükörtartásának fontosságát a mai társadalomban. 

 

PÉCS (2014. február 2.) 

Ahogy megérkezünk a pécsi Harmadik Színházba, érezhető az a szeretet, amellyel fogadnak 
bennünket. Első lépésként egy műhelyfoglalkozást tartunk az itteni társulat felnőtt és diákszínészei 



 

 

számára, akik épp egy új előadáson, Háy János Völgyhíd című darabján dolgoznak. A tréning igazán 
derűs hangulatban kezdődik, jó megtapasztalni azt, hogy bármennyire ismeretlenek vagyunk egymás 
számára, mindenki teljes bedobással vágja bele magát a feladatokba. Nem hagyunk időt a 
visszafogottságnak és a félelemnek. Fontos impulzusok születnek, és mi újra és újra rácsodálkozunk, 
hogy annak ellenére, hogy már rengeteg alkalommal megcsináltuk ezeket a gyakorlatokat, mégis 
mennyire újjá tudnak válni annak függvényében, hogy kikkel tréningezünk. 

 

Hat órától az Osonó egy részével elmegyünk misére a pécsi székesegyházba. A csodálatos 
falfestményekkel díszített bazilikában igazán megnyugtató hallgatni a mise közben felcsendülő 
orgona és ének harmóniáját. 

  

BUDAPEST (2014. február 1.) 

Délelőtt egy közös tréningen ismerkedünk a Mimage Pantomim Színház tagjaival. Először mi tartunk 
egy műhelyfoglalkozást számukra, majd vezetőjük, Karsai Veronika avat be bennünket a pantomim 
technikák alapjaiba. A budapesti társulat felépítése hasonló az Osonóéhoz: az állandó felnőtt tagok 
mellé diákok is társulnak. 

Nagyon energiával kezdnek neki a gyakorlatainknak és boldogan látjuk, hogy örömük telik bennük. 
A tréning végén arról számolnak be, hogy a kezdeti félelmük ettől az új helyzettől teljesen elmúlt, 
mert egy nagy család tagjaivá váltunk a műhelyfoglalkozás során. Együtt játszunk, mint a testvérek. 
Tíz perc szünet után cserélünk, és átadjuk a stafétát Veronikának. A számunkra ismeretlen 
pantomim kézmozdulatok nagy fejtörést okoznak, olyan izmokat mozgatunk meg az első percekben, 
amit eddig még egyáltalán nem. A láthatatlan fal, vagy a leszögezett korlát felidézése egyáltalán 
nem olyan egyszerű, mint amilyen könnyedséggel mutatják a Pantomim Színház tagjai. Különböző 
tárgyak megelevenítésén dolgozunk, megesik, hogy a könyvet összezsugorítjuk, vagy a pillepalackot 
megnyújtjuk. Utolsó gyakorlat gyanánt rövid kis etűdöket találunk ki, amelyben tárgyakat 
elevenítünk fel, és megpróbáljuk hitelesen érzékelhetővé tenni. Egyértelműen érezzük, hogy egy 
találkozás még korántsem elég ahhoz, hogy amit elképzelünk azt láthatóvá is tegyük, de 
mindenképp egy izgalmas tapasztalattal gazdagodtunk. 



 

 

 

A délutánra meghirdetett nyitott műhelyfoglalkozásunkon tizenhatan vesznek részt. Nagyon sok 
olyan felnőtt is eljön, akiknek a színháztól teljesen eltérő foglalkozása van: vállalkozók, idősek 
otthonában dolgozók, de találkozunk egy olyan lánnyal is, aki nemrég költözött Sepsiszentgyörgyről 
Budapestre. Már az első játékok során kiderül, hogy a budapesti vendégeink lendületesek és 
nyitottak, a figyelemfejlesztő játékok meglepő módon jól mennek, nagyon felszabadult a hangulat, 
annak ellenére, hogy nem ismerik egymást és a korkülönbség is változó. Az egyik közösségépítő 
feladat alatt tényleg egy csapattá alakul a társaság, akik közösen gondolkodnak, meghallgatják 
egymást, kíváncsiak egymás véleményére. A műhelyfoglalkozás végén mindenki átéli az 
elcsendesedést segítő gyakorlatot, majd a lezárásnál többen is visszajelezik, hogy már rég nem volt 
alkalmuk megtalálni a belső csendet, és megtapasztalni egy igazán jó csapat erejét. 

Az esti előadás nagyon szépen megtörténik. A közönségtalálkozó egyik fontos kérdéseként hangzik 
el a napokban elhunyt Jancsó Miklós filmrendező utolsó interjújának befejező része. A riporter 
kérdésére, miszerint „Mi lesz ezzel a világgal?”, Miki bácsi így válaszol: „Nem tudom, de az is jó 
kérdés lenne, hogy mi lesz ezzel az országgal.” Az egyik néző arról beszél, hogy sajnálatos módon 
nem olyan az oktatáspolitika a Kelet- Európa-i országokban, hogy az emberek észrevegyék, hogy 
nem egy szociális államban élnek, amelyben a vezető politikusok megoldják helyettük a 
problémáikat. Fel kell ismerni, hogy már senki nem old meg helyettünk semmit, és mi magunk 
vagyunk a felelősei a saját életünk alakulásának. Az alulról jövő kezdeményezések egyre 
hangsúlyosabb szerepet kapnak, kezünkbe kell vennünk az ügyeinket és el kell indulnunk azon az 
úton, amelyen mindannyiunk társadalmi felelőssége egyre nagyobb lesz. Egy sokkal érettebb és 
kulturáltabb társadalommá kell válnunk. 



 

 

 

Az érettséggel kapcsolatosan szólal meg egy másik néző, aki azt hangsúlyozza, hogy a 
globalizációnak nem csak a rossz, hanem a jó oldalát is kell nézni, ahogy az elszaporodott technikai 
eszközök sem jelentenek kimondottan átkot az emberiség számára. Ha megtanuljuk éretten 
használni őket, úgy valóban segíthetik a munkánkat. Észre kell vennünk, hogy az elmúlt három 
évben, a facebook elterjedése óta, olyan változások álltak be, amelyek kihatnak a kommunikációra, 
a kapcsolatokra és magára a társadalomra is. Hihetetlenül gyorsan változik a világ, régi munkakörök 
pillanatok alatt szűnnek meg és újak születnek, és ennek lekövetése hatalmas odafigyelést, 
jelenidőt és érettséget igényel, hogy az ember ne csak fogyasztóvá váljon, hanem egy egészséges 
értékrenden keresztül tudja befogadni a világot. Az értékrend egyik kulcsaként, több néző is a hitet 
és az Istennel való kapcsolatot emeli ki. 

  

BUDAPEST (2014. január 31.) 

Jól eső érzés újra színházi körülmények között játszani. A nézőtér visszafogott, de ugyanakkor azt 
érezzük, hogy a nézők nagyon mélyen megélik az előadásban felvetett problémákat. Az előadás 
utáni beszélgetés személyes hangvételűre alakul. Itt van Stibál Robi is, aki az előadásunk utolsó 
videó-projektoros bejátszását készítette. 

Az egyik néző arról beszél, hogy szerinte nem olyan világba érkeztünk mi sem, és a most születő 
gyerekek sem, amilyenbe szerettünk volna. Ezt erősítette benne az a szimbólum, amikor az egyik 
jelenetben a szereplők felteszik a napszemüveget és a fejhallgatót. Természetes, hogy el akarják 
zárni magukat a külvilágtól a mai tinédzserek - folytatja a gondolatmenetet -, hiszen nagyon jól 
tudják, hogy valami nincs rendben. Egy másik néző azt osztja meg, hogy ő is ugyanezt tette éveken 
keresztül, és az előadás sok pontján ráismert a saját életére. Önmagát vádolta azért, amiért nem 
tudta elfogadni a környezetét. Nem én vagyok a probléma, hanem sokszor azok, akiket a legjobban 
szeretünk, kapcsolódik be a beszélgetésbe egy másik néző. A szüleink, a tanáraink, az egyház vagy 
a politikai vezetőség, akiknek a kezében van az irányítás, mind felelősek azért, ami körülveszi a 
fiatalokat, hiszen azok követendő példaként tekintenek rájuk, de mire rájönnek, hogy ők is 
tévednek, hibáznak, már jócskán benne sétálnak az életbe. Kell egy nagy adag bátorság, önbizalom 
és intelligencia, ami eljuttatja odáig az embert, hogy ezt ki merje jelenteni és esetleg elkezdjen 
indulni a változtatás útján. Egy néző arról számol be, hogy nem tartja megoldottnak a felsorolt 



 

 

problémákat az életére nézve, de már annak is örül, hogy megvilágítva látja saját életének kríziseit. 
Közösen állapítjuk meg a dolgok tisztánlátásának fontosságát, hiszen csak úgy van esély a 
megoldásra. 

 

Az előadás végi csend kapcsán arról beszélnek a nézők, hogy az előadás egy jó helyzet, segít az 
embernek megtalálni a belső békét, és ez igazán nagy feladat a rohanásban, a pörgő életben, ahol 
a külső közeg nincs segítségünkre. A feladat az, hogy ebben a „semmiben” eljutni a „csak lenni” 
állapotba, amikor akár a zsúfolt forgalom kellős közepén is zavartalanul elszenderedhetünk, akár a 
Távol-Keleten élő emberek. 

Jézussá kellene válnunk, de sürgősen!- mondja az egyik néző a saját életünk jobbá tételének 
kapcsán. Manapság az embereknek nincs erejük a „tovább”-hoz. Az életből csak a focimeccsre, az 
evésre, a kocsmára marad energia. A nézők zöme abban látja a problémát, hogy a fiatalokat, de 
úgy általában az embereket senki nem készíti fel a valóságra. Ha igazán tudatában lennénk annak, 
hogy bármikor meghalhatunk, akkor nem csak magunkra gondolnánk, hanem jobban odafigyelnénk 
a szeretteinkre, és valóban ajándékként élnénk meg minden egyes napot. Talán ebben az esetben 
nem lenne annyi egyedül hagyott gyerek sem. 

Egy hosszú nap után, jóleső fáradságot érezve, az elhangzottakon gondolkodva térünk nyugovóra. 

  

  



 

 

HEVES (2014. január 30.) 

 

Az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadásunkat ma a 100. településen, Hevesen mutatjuk be. 
Helyszín az Eötvös József Református Oktatási Központ - Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 
hatalmas tornaterme. Itt építjük fel a díszletünk azon változatát, amely háromszáz fő számára nyújt 
helyet az előadás megtekintésére. Nagy szeretettel fogad Együd László sporttanár- igazgató. A 
fényviszonyok miatt az előadásban használt projektoros vetítések nem láthatóak, ezért 
átszervezzük és TV-ben vetítjük a videó-bejátszásokat. A népes nézőszám ellenére, szépen 
megtörténik az előadás. A fiatalok érzékelhetően rátapadnak az előadásra és nem csak a derűs, 
hanem a mély jelenteket is megélik. Előadás közben, számunkra is hallhatóan, az egyik kilencedikes 
diák nagy felismeréssel súgja osztálytársának: „Nem is tudtam, hogy ilyenek a fiatalok!”. Egy 
tanárnő arról beszél az előadás végén, hogy még soha nem látta a diákjait ennyire odafigyelni és 
elmélyülni valamiben. 

Estére megérkezünk Budapestre a Bakelit Multi Art Centerbe, ahol megnézünk egy szlovén, horvát 
és magyar táncosokból álló mozgásszínházi előadást, majd egy finom vacsorára hívnak meg 
bennünket bakelites barátaink. Közben rácsodálkozunk, hogy milyen nagyot változott, alakult, 
haladt az utolsó ittlétünk óta a valamikori szövőgyár egyik részében kialakított hostel- gyárszínház.   

 

HATVAN (2014. január 29.) 

 



 

 

Az első előadásunkat reggel kilenc órától játsszuk a hatvani Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumban. A közel 250 fős diáksereg figyelemmel kíséri végig a színpadi 
eseményeket. Megtörténik bennük az előadás, bár nehéz a színházi pillanatokat megteremteni, 
hiszen a hatalmas termet nem sikerült kellőképpen lesötétíteni. Mivel egy gyors bontás után máris 
indulnunk kell egy másik hatvani iskolába, nincs lehetőség közönségtalálkozóra. A tanárok 
visszajelzései viszont azt tükrözik, hogy a fiatalok megélték az előadást és elgondolkodtatták őket 
a látottak, így délelőtti tanórákon sok téma merült fel és volt amiről beszélni. 

 

A Széchenyi István Római Katolikus Középiskolában fél háromtól kezdünk. Valakovicsné Lakatos 
Marianna magyar- és könyvtárszakos tanárnő nagy szeretettel fogad bennünket.  Körülbelül ötvenen 
ülnek a nézőtéren. Nehéz felrázni a fiatalokat az érzelmi tompaságból. Mintha az előadás témái és 
érzelmi pillanatai nem jutnának el, nem találnak befogadókat. Elkezdenek nevetni, mikor a színész 
elkezd sírni a színpadon, nevetnek, mikor az egyik szereplő arról beszél, hogy 13 éves korában 
megerőszakolták.  Olyan nehéz elképzelni ezeket a fiatalokat majdani szülőkként, felelős 
polgárokként. Bízunk abban, hogy az előadás hagy valami nyomot bennük még akkor is, ha még egy 
ideig nem is értik pontosan.  Számunkra fontosak ezek a helyzetek és tapasztalatok, mondhatni 
tudatosan keressük őket, hiszen ennek kapcsán újra érezzük a színház feladatát és szerepét a 
társadalomban, az emberek életében. Sokat kellene beszélgetni, foglalkozni a fiatalokkal. A 
lélekhalászat egyre hangsúlyosabb szerepet kellene betöltsön a társadalmunkban. 

  

LŐRINCI (2014. január 28.) 

Hatvantól tíz kilométerre lévő kisváros Március 15. Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumában 
játsszuk az előadásunkat, amelyen az iskola közel nyolcvan válogatott diákja és néhány tanára vesz 
részt. Nehezen lehet a diákokat kimozdítani a felszínes nevetgélésekből, amelybe szinte 
védekezésszerűen menekülni. Érezzük, hogy ritkán van hasonló élményben részük és ritkán 
találkoznak, szembesülnek az előadásban fellelhető témákkal. Nem értik és nem érzik azokat az 
érzelmi hatásokat, amelyek az előadás során létrejönnek. A visszajelzésekből kiderül, hogy még 
soha nem láttak színészt sírni a színpadon, ahogy még azt sem tapasztalták, hogy valaki úgy beszél 
hozzájuk a színpadról, hogy közben a szemükbe akar nézni. Előadás közben gyakran az az érzésünk, 
hogy egy képzeletbeli gumifalról pattannak vissza a feléjük dobott labdák. Ilyenkor erősödik meg az 
a feladat, hogy találjunk olyan kis réseket ezen a bizonyos falon, amelyen még átférhet egy kis 
személyesség, finomság, ami megérintheti a lelküket és megszólíthatja őket.  Egy-egy jelenet 



 

 

erejéig sikerül fenntartanunk bennük a figyelmi állapotot, és apránként elindítjuk azokat a 
mélységeket, amelyeket a gyakori megfelelés és félelmek miatt nagyon ritkán szoktak megélni. 

 

A közönségtalálkozón egyszerű, rövid mondatokban beszélnek. Nehezükre esik kifejezni a 
gondolataikat, érzéseiket aminek talán egyik oka az is, hogy folyamatosan egymás szavába vágnak 
és nem hallgatják meg társaikat. Beszámolójukból kiderül, hogy főként az a jelenet ragadja meg 
őket, amikor a beilleszkedés nehézségeiről, illetve a cigizésről, mint fiatalok közti kapcsolódási 
pontról van szó. A bátrabbak arról is beszélnek, hogy egyénenként annyira kicsinek érzik magukat, 
hogy bele sem gondolnak abba, hogy talán ők is képesek változtatni a saját vagy a környezetük 
életén, így azokról a problémákról, amelyről az előadás szól, de általában a társadalmi problémákról 
soha nem szoktak gondolkodni vagy beszélni. Nézzük ezeket a fiatalok és azon tűnődünk, hogy 
mindenik a maga sorsával, életútjával, csillogó vagy már fakó szemével mennyi segítségre szorul. 
Mennyire fontos lenne számukra a bizalom és a szeretet, amely ebből a „nemérdekelsemmi” 
állapotból és érzelmi tompaságból eljuttatná őket az élet megélésének igazi állapotába. Újra azt 
érezzük, hogy mennyire nem ők a felelősei és hibásai saját helyzetüknek. A felnőtteknek és 
konkrétan a szülőknek mennyivel hangsúlyosabban részt és felelősséget kellene vállalniuk a 
gyerekek felnevelésében, az életbe való elindításában. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a világ 
egyáltalán nem arra halad, hogy segítse a fiatalokat, hanem a káoszba és az összevisszaságba 
taszítja őket. A tanárokkal közösen abban bízunk, hogy este, egyedül, mikor nem kell megfelelniük 
és „vagánynak” sem lenniük, majd végiggondolják mindazt, amivel az előadás kapcsán találkoztak. 

 



 

 

Bontás után visszautazunk Hatvanba, hiszen ott van a szálláshelyünk. Este a Polgármesteri 
Hivatalnak köszönhetően, mindannyiunk örömére kipróbáljuk a központban lévő szabadtéri 
korcsolyapályát. Sokunknak évek óta nem volt korcsolya a lábán, sőt thai kollégánk életében először 
próbálja ki a jégen való csúszkálást, így megtapasztalja, hogy nem egyszerű magunk alatt tartani a 
lábunkat.   

  

SZENTENDRE (2014. január 27.) 

Ma műhelyfoglalkozást tartunk a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A tízedikes diákokkal 
lassan haladunk a kezdeti felszínes gyakorlat-végzéstől az egyre komolyabb és mélyebb témák fele, 
egészen a csendig. Bevallásuk szerint, olyan gondolatok, érzések törtek a felszínre belőlük, amelyek 
eddig nagyon ritkán vagy soha. Ráeszméltek, hogy nagyon fontos értékelni az élet apró, olykor már 
megszokott, természetesnek vett pillanatait. A tréninget lezáró beszélgetésen többen beszélnek 
arról, hogy egyértelműen hiányoznak azok az élmények és élethelyzetek az életükből, amikor igazán 
végig tudnák gondolni az életük irányát, alakulását és a döntéseket. A csapatjátékok kapcsán azt 
tapasztaljuk, hogy nehezen fedezik fel a közösségben való létezést, idegennek érzik a társaikat, 
akikkel már másfél élve naponta hét-nyolc órát töltenek együtt. Minden bizonnyal, ennek 
kialakulása egy hozzáállási probléma is, de leginkább a tanügyi rendszer elavultságáé, amely még 
mindig nem a lényeges, az életben leginkább használatos készségek kialakítására fekteti a 
hangsúlyt. 

 

A tréning után arról beszélünk az osztályfőnökkel, hogy hogyan lehetne még inkább közösséggé 
formálni a diákokat és hogyan lehetne felrázni őket az internet és virtuális világ adta látszat életből. 
Példaértékű a tanárnő hozzáállása a diákokhoz, hiszen keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel 
tudna segíteni rajtuk, helyzetet tudna teremteni a megismerésre, felfedezésre, tapasztalásra. 
Szomorúan állapítjuk meg, hogy az iskolai rendszerrel szemben túl nagy az elvárás. Mégiscsak a 
döntő az, ami a családban történik. A nevelés felelősségét nem ruházhatják át a szülők az iskolára, 
pedig nagyon gyakran ez történik. Aztán ha valami gond adódik, akkor kimondottan csak a tanárokat 
hibáztatják. A szülőknek talán többször kellene megkeresniük azt, hogy mit tehetnek hozzá a 
gyerekeik életéhez, értékrendjéhez. Az osztályfőnök csalódottan meséli el, hogy egy-egy végzős 
osztály szüleivel év elején megegyeznek, hogy csak akkor engedik a sofőrvizsga letevését, mikor 
már egy nyelvvizsgát letettek a diákok. Ennek ellenére a szülők zöme még a nyelvvizsga letétele 
előtt, titokban pénz ad a gyerekének a sofőriskolára, majd év végén türelmetlenül kérik számon a 



 

 

tanári kartól a nyelvvizsga hiányát. Közben nem veszik, vagy nem akarják észrevenni azt, hogy egész 
évben a gyerekük az autóval volt elfoglalva. 

 

A jövőben megpróbálunk segíteni ennek a csoportnak a rendelkezésünkre álló eszközökkel, így 
abban maradunk, hogy amint lehetőségünk lesz rá, visszatérünk műhelyfoglalkozást tartani és 
előadást játszani. Délután továbbindulunk Hatvanba, ahol Ludányi Brigitta a Polgármesteri Hivatal 
programszervezője fogad bennünket. 

  

GAVIRATE (2014. január 25.) 

Hajnalban indulunk az esti előadás helyszíne, Gavirate felé. A mai nap a turnénk egyik kiemelkedő 
napja, hiszen előadásunkat a Sesto Calende-i Rotary Club, a Magyar Ház Egyesület, illetve a 
Gavirate-i önkormányzat által közösen szervezett jótékonysági ünnepség keretén belül játsszuk. A 
rendezvényt az I Bambini Dell'est egyesület megsegítése céljából szervezték. Az egyesület célja az 
ukrajnai árva gyerekek felkutatása, megmentése és olaszországi családoknál való elhelyezésének 
segítése. 

 

Danilo Centrella és felesége, Mátyás Ildikó segítsége által, az előadásunkat közel 250 üzletember 
számára játsszuk. Jelen vannak azok a családok is, akik az egyesület segítségével már befogadtak 



 

 

gyerekeket. Danilo azért tartotta fontosnak, hogy a gálaestre meghívja az előadásunkat, mert 
ezáltal az itteni emberek egy teljesebb képet kaphatnak arról, hogy milyen problémákkal 
küszködnek a gyerekek Kelet–Európában. 

 

Az előadást egy kisebb fogadás követ, ahol alkalom adódik a nézőkkel való találkozásra is. Azt 
tapasztaljuk, hogy mélyen megtörtént az előadás, és megszólította a nézőket. A sok pozitív 
visszajelzés mellett fontos meghívást is kapunk. Az országos Rotary Club elnöke Milánóba hív meg 
bennünket, hogy egy hasonló ünnepség keretén belül mutassuk be előadásunkat. 

TRIESZT (2014. január 23.) 

Reggel érkezünk meg Triesztbe, ahol az olasz barátaink vendégszeretetét élvezzük. Sebastiano 
Bertagnit és Teo Nacmias Indrit az Etoile Színházi Központtal való közös munkánk során ismertük 
meg. Seba családjának lakásában kapunk szállást, ahol az édesapja és a házvezetőnő fogad 
bennünket. Ahogy belépünk a lakásba, lenyűgöz bennünket a látvány. A régi bútorok, a festmények, 
a könyvek, az egyik szobában lévő zongora, és egyáltalán, a teljes berendezés egy Fellini vagy 
Truffaut filmre emlékeztet bennünket. A bérház negyedik emeletén található lakás 
négyzetméterekben kifejezhető mérete a maga 7 nagyszobájával, két fürdőjével, hatalmas 
konyhájával és összesen 35 méter hosszú folyosójával teljes mértékben megegyezik a 
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház színpadának négyszeresével. Már az első pillanatokban 
megállapítjuk, hogy a vendéglátóink aggodalmának ellenére, mind a kilencünknek bőségesen jut 
hely. 

 



 

 

A konyhában reggelizünk. A Galaț-i származású házvezetőnő már nyolc éve él Olaszországban. 
Elmondása alapján már senkije sincs Romániában a 24 éves, Bukarestben élő fián kívül. Itt van a 
férje és az öt éves kislánya. Nem volt könnyű az elején, amikor Olaszországba kiköltözött. Nehéz 
elindulni nyelvismeret nélkül, sokat kell dolgozni azért, hogy elfogadják az embert, főként, ha 
román állampolgár, hiszen nagy az előítélet velük szemben. Ha a hírekben azt hallja, hogy 
gyilkosság, betörés, verekedés vagy rablás történt, mindig összeszorul a gyomra és elkezd 
imádkozni, hogy csak ne román legyen az elkövető. 

Megveti azt az országot, amely oda sodorta, hogy eljönni kényszerüljön. Otthon szeretett volna élni, 
dolgozni, de kisvállalkozása csődbe ment, így az adóságát törleszteni jött Olaszországba. Férjhez 
ment, olasz állampolgár lett, otthon soha nem beszélnek románul, és soha többé nem akar 
visszatérni. A lányának nem tanítja meg a román nyelvet, inkább arra ösztönzi, hogy tanuljon meg 
angolul vagy németül, hiszen így sokkal többre viheti az életben. 

Seba édesanyja író, édesapja pszichiáterként dolgozott, de most már nyugdíjas. Tavaly, egyedül 
egy bérelt autóval meglátogatta a máramarosi és bukovinai kolostorokat. Fél kettőre Seba is hazaér 
az iskolából és ebédre igazi olaszos „pastat” készít nekünk. Közben megtudjuk, hogy tegnap váltak 
el a szülei, így az édesanyja már egy másik lakásban él. 

 

Délután három órától tréninget tartunk Seba és Teo iskolájában lévő színjátszó csoport számára. Az 
idő rövidsége ellenére egy nagyon jó hangulatú, számunkra is inspiráló műhelyfoglalkozás születik 
meg. Újra megállapítjuk, hogy az itteni fiatalok nyitottsága, felszabadultsága, gondolkodásmódja 
nagyon sok otthoni fiatalból hiányzik.  A tréning végére megérkezik két tanárnő is, akik belelkesülve 
próbálnak megoldást találni arra, hogy egy következő alkalommal hosszabb időt tudjunk eltölteni 
az iskolában, rendszeres műhelyfoglalkozásokat vezetve. 



 

 

 

Este Seba-val és Teo-val körbesétálunk Trieszt belvárosában. Mivel az évek során egyre inkább 
elöregedett a lakosság és a fiatalok elköltöznek a kétszázezres városból, sokkal több gyógyszertár 
van, mint szórakozóhely vagy vendéglő. Talán egy picit ennek is köszönhető, hogy egy békés, 
nyugodt városról van szó, ahol nagyon ritka, szinte nincs is betörés vagy verekedés. A főtér nagyon 
szép, az épületek román és barokk stílusban épültek. A régi kikötőből rálátásunk nyílik a Miramare-
kastélyra, ahol Erzsébet (Sisi) királyné is sokszor megfordult. Egy hatalmas templomba is 
bemegyünk, ahol épp esti misét tartanak. Jól esik a fülünknek az olaszul levezetett mise, de 
megdöbbenve tapasztaljuk, hogy alig tíz ember ül a padokban. Ennek kapcsán az esztelneki ferences 
szerzetes, Tarzi atya jut eszünkbe, aki egy embernek is gyakran tartott misét. 

 

Vacsorára egy igazi olasz specialitás, a „pasta carbonara” vár az asztalon, valamint Teo 
édesanyjának csokoládétortája. A napot egy angol nyelvű Activity csapatjátékkal zárjuk, amely 
igencsak megdolgozza az angol nyelvtudásunkat, viszont sok nevetésre ad okot.  Jól esik itt lenni a 
barátainkkal, felüdítő a derűjük, a könnyedségük. Egyre jobban szeretjük meg Olaszországot, az 
emberekkel, a városokkal, az olasz konyhával, a kulturáltsággal és a kulturális légkörrel együtt. 
Otthon érezzük magunkat. 



 

 

 

GRAZ (2014. január 22.) 

A Magyar Kultúra Napja. 

A Premontrei Gimnáziumban fogyasztjuk el reggelinket. Csatlakozik hozzánk a premontrei rend 
vezetője, Fazakas Zoltán Márton, aki Udvarhely mellől, Lövétéről származik. Tőle tudjuk meg, hogy 
a premontrei rend, akárcsak mint a bencések és a ciszterciek legelsőként, még száz évvel a ferences 
rend előtt alakultak, így ennek köszönhetően van egy bizonyos autonómiájuk az egyházon belül. Ez 
egy nagyon fontos dolog, ugyanakkor hatalmas felelősséggel jár – mondja a szerzetes. A nagyváradi 
Mihai Eminescu Gimnázium mostani épülete is a premontrei rendé volt a kommunizmus előtt, de 
Romániában nagyon nehezen halad az államosított intézmények visszaszolgáltatása, még 24 évvel a 
rendszerváltás után is. A Félix Fürdői termálvizet is egy sváb származású, Félix nevű premontrei 
szerzetes fedezte fel, de az üdülőtelep visszaszolgáltatásában már nem is reménykedik a rend. 

 

A tanítás és a fiatalok kapcsán meséli el, hogy az osztályába járó 36 diák közül mintegy felének 
vannak elválva a szülei. Ha hazamegy a diák az iskolából, a jellemző az, hogy senki nem várja 
otthon, ezért nem marad más elfoglaltság a számítógépnél, a tévénézésnél, majd este a 
kocsmázásnál. A legnagyobb probléma az, hogy kifacsarva fekszik le este és kifacsarva megy az 
iskolába reggel- állapítja meg a szerzetes. Ami a szülőket illeti, nagyon sokan dolgoznak 
Ausztriában, így jó anyagi körülmények között élve, mintegy „szeretet pótlóként” kényeztetik el a 
gyerekeket, és nem veszik észre, hogy folyamatosan mindenféle szeméttel etetik meg őket. A 
premontrei vezető, akárcsak mint a mi társulatunk, nyaranta szervez munkatáborokat a diákok 



 

 

számára. Gyakran megesik, hogy mikor meglepi őket házi tejjel, a fiatalok nagy része nem issza 
meg, mert büdösnek találja. Ilyenkor azt szokta mondani, hogy amit éreznek, az a tej valódi illata 
és íze, amivel sajnos már egyre kevesebb fiatal találkozik. 

 

A viszontlátás reményében búcsúzunk az iskola vezetőségétől és indulunk Graz felé.  A mai 
előadásunkat a Film- und Medienakademie nagytermében játsszuk, ahol Fülep Benedek és Ferenczi 
Dávid fogadnak bennünket, majd több helyi magyar csatlakozik hozzájuk és süteménnyel, üdítővel 
és kisütött hússal lepnek meg bennünket. Az előadás utáni közönségtalálkozó egy igazi 
továbbgondolása lesz a darabnak. Egy néző arról beszél, hogy számára az előadás a magányosságról 
és az egyedüllétről szól, de ugyanakkor, egy-egy jelenetben érezte, hogy egy közösséggé alakul a 
nézőtér. Nézve az előadást, sokszor szembesült azzal, hogy milyen nagyon átitatják életünket a 
gátlások. A nézők beszámolója szerint, nyugaton nem szeretnek az emberek beszélni a 
problémákról, és sokszor kikozmetikázzák az életüket, ahogy az állam a statisztikákat. Úgy 
gondolják, hogy teljes mértékben ide illő ez az előadás, mert Nyugaton sokkal ütősebb dolgokat kell 
mutatni ahhoz, hogy elgondolkozzanak az embereket a saját életüket illetően. Egy pedagógus arról 
számol be, hogy az itt élő gyerekek viselkedésén egyértelműen látszik, hogy ki vannak égve. 
Mindegyikük szomorú valami miatt, és ez is gátja lehet annak, hogy a fiatalok nem beszélnek az 
érzéseikről, a gondolataikról, nem rendelkeznek megfelelő szókinccsel és nem tudják kifejezni 
önmagukat.  



 

 

 

Az előadás mögött Istent láttam, mintha a csendben, a színészek részéről folyamatos imák 
hangzódtak volna el- erősít meg bennünket is az egyik néző, aki szinte szó szerint azt a gondolatot 
fogalmazza meg, amelyről sokat szoktunk beszélni a jászberényi Malom Színház vezetőjével, 
Várszegi Tiborral. A színész a színpadon imádkozik a jelenlétével, szövegével, játékával. Egy másik 
néző szerint, nehéz volt nézni az előadást, mert egy Istentől elhagyott világot mutat be. Egy hölgy, 
záró gondolatként arról beszél, hogy az élet valójában nem habos torta. Lehet, sőt kell is sajnálni 
magunkat, de csak egy napig, aztán az a feladatunk, hogy továbblépjünk, hiszen mindig van valami 
kiút, valami fény, amelyen elindulhatunk. 

 

Lassan éjfél van. Bepakolunk, majd elbúcsúzunk a vendéglátóinktól. Elindulunk egy rövid sétára 
Graz gyönyörűen kivilágított központjában. Lenyűgöző épületek között haladunk, majd 
rácsodálkozunk, hogy itt éjjel is nyitva vannak a közvécék. Annak ellenére, hogy nem őrzi az 
épületet senki, nincsenek megrongálva, van bennük meleg víz, szappan és papír. Jó lenne, ha 
valahol otthon is itt tarthatna a társadalom. Sok mindenben le vagyunk maradva és ez néha már 
behozhatatlannak tűnik, hiszen elsősorban nem anyagiak, hanem egy mentalitás kérdése. A kulturált 
életkörülmények kialakításában nagy szerepe van a városért felelősséget vállaló városlakóknak is.  

  

SZOMBATHELY (2014. január 21.) 



 

 

Előadásunkat a Premontrei Rendi Szent Nórbert Gimnáziumban játsszuk. Az iskolát több mint 
kétszáz éve alapította a ferences rend, amelyet a kommunizmus idelyén elvettek a rendtől, majd 
1994-ben, a rendszerváltás után kaptak vissza. Az iskola igazgatónője, Véghné Busics Hilda nagy 
szeretettel fogad bennünket, és mielőtt nekifognánk a díszlet építésének körbekalauzol és 
megmutatja nekünk a diákok által készített fali mozaikokat, amelyek közül az egyik legimpozánsabb 
a Nagymagyarország címere, amelyet körülölel a  64 vármegye címerének mozaik képe, ahol még a 
társulatunk thai tagja is örömmel fedezi fel Háromszék címerét is. 

 

Egy emelettel följebb megnézzük az „Aradi falat”, amely az aradi vértanuk október 6-i 
veszteségének állít emléket. Az igazgatónő maga is itt járt iskolában, de a szocializmus ideje alatt 
semmilyen jel nem utalhatott arra, hogy a premontrei rend működtette az iskolát, így minden 
vallásos jelről árulkodó dolgot próbáltak elrejteni. Később ezt természetesen megszűnt, így az iskola 
visszanyerhette eredeti szellemiségét. 

 

Az előadásunkat a gimnázium patinás díszteremben tarthatjuk az iskola IX-XI. osztályos tanulóinak. 
Ma igazán megtapasztalhatjuk a színház és a transzcendens közti összefüggéseket, ugyanis a 
díszletünk egy valódi oltár előtt van, ahol még a mai napig miséket is szoktak tartani. A teremben 
több mint 300 ülőhely van, de még akad olyan is, aki lábon állva nézi végig az előadást. 
Lehetőségünk van megtapasztalni, hogy a színészi játékot mennyire befolyásolja a néző. Az előadás 



 

 

elején nyüzsgő diáksereg a darab utolsó pillanataiban már csillogó szemmel mereng az oltár előtt 
felépített díszletre. Érezzük, hogy valóban megszületett a találkozás és sikerült eljutnunk a nézők 
soraiba. Ezt később visszaigazolja az az osztályfőnök is, aki elmondja, hogy ezt az előadást minden 
fiatalnak látnia kellene és mindenképp fontosnak tartja a darabról való beszélgetést az 
osztályfőnöki órán is. 

 

Érezzük, hogy az itt megszülető kapcsolat elutazásunkkal nem ér véget, ugyanis jövőbeli tervekkel 
búcsúztunk egymástól, így nemsokára újra visszatérhetünk amikor nem csak az előadást mutatjuk 
be újra, hanem műhelyfoglalkozásokat is tartunk. 

 

VÁRPALOTA (2014. január 20.) 

Első várpalotai utazásunk emlékezetes marad az Osonó életében. Tavaly március 14-én akkora 
hóviharba keveredtünk, hogy a környékről itt ragadt emberekkel együtt, mi is a Jószerencsét 
Művelődési Központ „védőfalai” között kaptunk menedéket. A hóvihar kegyetlen ereje miatt 
elmaradt előadást most lehetőségünk van bepótolni, ugyanis a város polgármestere, Talabér Márta 
jóvoltából három középiskolából érkező diákcsoportnak játszunk. Nagy örömünkre a terem 
zsúfolásig megtelik. A felszabadult, derűs hangulatú fiatalság pillanatok alatt ráhangolódik az 
előadásra, elcsendesülnek és teljesen átadják magukat a darabnak. 

 



 

 

Az előadást követő közönségtalálkozó első perctől egy nagyon személyes hangvételű beszélgetéssé 
alakul. Egy fiatal elmeséli, hogy a születése előtt elhunyt édesapja hiánya mennyire mély nyomokat 
hagyott az életében, de ugyanakkor ez a helyzet kialakított egy őszinte, erős kötődést és kapcsolatot 
az édesanyjával, amely a mai világban sok fiatal életéből hiányzik. A szülők megpróbálják anyagi 
dolgokkal kompenzálni a gyerekük felé kimutatott szeretetet hiányát, de valójában időt sem 
szánnak az igazi szeretet kimutatására. 

 

Aki megérti ennek az előadásnak az üzenetét,  a végiggondoláson túl az lenne a feladata, hogy 
továbbítsa minél több embernek. Nagyon sok fiatalnak kellene látnia ezt az előadást. A mai nap a 
„vigyázz” szót viszem haza magammal, nagyon sok felkiáltójellel ugyanis, ha odafigyelnénk és 
vigyáznánk, sok mindent megelőzhetnék. 

  

JÁSZBERÉNY (2014.január 19.) 

Újra itt vagyunk Jászberényben. Már nagyon otthoniasan mozgunk a városban, hisz alig egy hónapja 
voltunk itt a Szent István Egyetemen, ahol a diákoknak mutattuk be előadásunkat. Ezúttal Várszegi 
Tibor barátunk által újonnan beindított Főnix Fészek Műhelyház csodálatos termében játszunk, 
felnőtteknek. Bámulatos, ahogy Tibor és néhány kitartó ember őrzi és erősíti a színház és a kultúra 
lelkét ebben a városban… még akkor is, ha sokszor nehéz pillanatok voltak vagy vannak. 



 

 

 

A tér frissessége miatt érezzük, hogy az előadás energiája új szellemet lehel a helységbe. 

Az darab tele van kellékekkel, de valahogy mégis egy letisztult egyszerű alkotás született meg, hisz 
a színészek személyes érzésvilága tárult a nézők elé – jegyzi meg egy nyugdíjas hölgy, majd folytatja 
– havonta legalább kétszer járok el a Művészetek Palotájába, a Vígszínházba vagy a Katonába 
előadásokat nézni, de valahogy egyik sem érintett így, mint ez a darab, pedig mindegyikre nyitott 
szívvel ülök be. 

 

A színfalak mögül, személytelenül bedobott pöttyös labdák pattogó dübörgése a világ ridegségét 
idézte. Rengeteg olyan röpke mondat lenne, amit valakinek el kellene mondanunk, de mire erre 
rájövünk, már nincs akinek elmondani... – fogalmazza meg egy másik néző. Sok fiatal életéből 
hiányzik egy tőkesúly, ami a társadalom hamis szele által meghimbált testet a helyes irányba állítaná 
vissza. Az iskolában a fiatalok, nem tanulják meg azt, hogy egy „csapatnak” vannak bizonyos 
szabályai, amely  által megfelelően működik a közösség. Ilyen értelemben a csapat minden tagja 
egy egyirányú úton halad. Ezzel ellentétben az iskolákban meg lehet fordulni, visszalépni, 
elkanyarodni, előzni. Tulajdonképpen egy káosz van, amelyben nem figyelnek a diákok valós 
képességeire, hanem a rendszer által elvárt skatulyákba kényszerítik bele. Az iskola a kreativitásra, 



 

 

kíváncsiságra és problémamegoldásra kellene nevelje a diákokat, hogy ne legyen olyan nagy bennük 
a félelem és a bizonytalanság. 

A beszélgetés után nem is búcsúzkodunk hosszasan Tiboréktól, hisz tudjuk, hogy nemsokára 
visszatérünk. 

  

NAGYKÁROLY (2014. január 17.) 

A „Ioana Cîcu” fesztivál meghívásának eleget téve, két alakalommal mutatjuk be előadásunkat a 
fesztivál résztvevőinek, valamint a helyi fiataloknak és tanároknak. A középiskolásoknak szervezett 
fesztivált a nagykárolyi Elméleti Líceum román szakos, tavaly súlyos betegségben elhunyt tanárának 
emlékére szervezték meg. 

 

Az első előadást, amelyet közönségtalálkozó is követ, délben kezdjük. A beszélgetés az előadás végi 
csend megtörténtségéből és őszinteségéből folytatódik. Köszönöm, hogy emlékeztettétek az iskola 
diákjait és tanárait, hogy a színháznak van egy sokkal őszintébb oldalai is – mondja az egyik néző. 
Legalább nyolc olyan témát láttam az előadásban, amelyeket személyesen megtapasztaltam. 
Cigiztem az iskola vécéjében, édesanyám tanár volt, édesapám alkoholista, voltam már abortusz 
közeli helyzetben, zavar, hogy a tanügy egyre rosszabb szinten van,  hogy az egyetemet végzettek 
fele nem kap magának állást. Azt gondolom, hogy a mai előadásban benne van az igazság, a realitás, 
a döbbenet és a fájdalom- zárja le gondolatsorát a néző.  A fiataloknak nem szabad csendben 
maradniuk, ha ilyen problémákkal találkoznak - teszi hozzá egy másik néző. Hallatni kell a 
hangjukat, a tanulságokat le kell vonniuk, és szerencsére még vannak jó példák, akiktől érdemes 
tanulni. 



 

 

 

Ebéd közben folytatódik a beszélgetés. Kíváncsiak vagyunk a helyi fiatalok mindenapjaira. A 
városban körülbelül fele-fele arányban élnek magyarok és románok. Ez az iskola is vegyes. A diákok 
elmondása alapján semmiféle nemzetiségi konfliktus nincs közöttük, mindenki a saját anyanyelvén 
beszélget a másikkal és tökéletesen megértik egymást. Ha valamit mégsem sikerül megérteni, azt 
angolul korrigálják. 

Ami a felnőtteket illeti, irigylésre méltó az a fajta együttélés és tolerancia, amiben élnek itt az 
emberek. A magyarok tudnak románul, a románok nagy része tud, de legalábbis ért magyarul. Nincs 
az a görcsös nyelvismereti elvárás egymás irányába, amivel odahaza gyakran találkozunk. Valahogy 
ezt sokkal szabadabban kezelik errefele. Derűvel figyelünk meg egy román és egy magyar ember 
közti beszélgetést. Lenyűgöző, ahogy karon fogják egymást, nevetnek, egymás szavába vágnak, és 
közben mindenik a saját anyanyelvén mondja a gondolatait vagy válaszol a felvetett kérdésre. Rég 
nem látott, igazi emberi helyzetnek vagyunk tanúi. Jól esik ez a fajta nyitottság, és talán az igazi 
európaiság is valahol itt kezdődik. 

 

Ebéd után meglátogatjuk a Károlyi család kastélyát. Természetesen itt is helyet kap a román, az 
angol és  a német feliratok mellett a magyar is. A tárlatvezető, aki egyébként román anyanyelvű, 
mikor meghallja, hogy magyarul beszélünk, gond nélkül vált és magyarul folytatja a mondanivalóját. 
A kastély lenyűgöz bennünket. Főként az a tudás, körültekintés, amellyel a múltan elkészült egy-
egy jó, ötletes és praktikus megoldás, amely talán egy mostani modern eszköz alapja, kiindulási 
pontja. A padlófűtés és csempekályha-vízmelegítő mellett, a legemlékezetesebb a „távkapcsolásos 



 

 

íróasztal”, amely 19 fiókja közül bármelyikbe behelyezett és elfordított kulcs, az összes többi fiókot 
is kinyitja/ bezárja. 

 

Rövid séta után visszatérünk az iskolába és rákészülünk a következő előadásra. Nagyon sok néző jön 
el, és nem csak az előadás, hanem a közönségtalálkozó is megtörténik. Sok új gondolattal lettünk 
gazdagabbak. Az egyik néző arról számol be, hogy olyan volt számára az előadás, mintha egy ringben 
állva különböző oldalról kapná a pofonokat. Egy másik néző megjegyzi, hogy jó egy picit kívülről 
látni a problémákat, mert nem mindig az a legjobb, ahogyan az ember, a problémák kellős közepén 
látja a dolgokat. Ezt egészíti ki egy pedagógus, aki arról beszél, hogy fontos rugalmasnak lenni, hogy 
más nézőpontok alapján is megvizsgáljuk a problémákat ahhoz, hogy a saját életünk tovább 
gördülhessen. A nézők zöme azt hangsúlyozza, hogy egy nagyon erős kritikát láttak mindarról a sok 
értelmetlenségről, amelyet az ember véghezvisz az életében. 

Az egyik diák szerint, nem a tömegnek kellene a tömegre, hanem személyesen az egyik ember a 
másikra kellene jobban odafigyeljen. Egy lány azzal a hasonlattal él, hogy úgy érzi, mintha az 
előadás nézése közben beledobták volna a mélyvízbe és nem tud úszni, de mégiscsak ki akar jutni 
a felszínre. Mindeközben megpróbálja a víz alatt hagyni mindazt, amitől meg akarja tisztítani az 
életét. 

 

Vacsora közben tovább beszélgetünk az iskola igazgatójával és néhány tanárral. Megtudjuk, hogy az 
itt tanuló diákok 96%-a sikeresen teszi le az érettségit. Ahhoz, hogy ez az eredmény meg tudjon 
születni, egy olyan tanári közösségnek kell lennie, akik idevonzzák a tanulni akaró diákokat. Az 
iskolában rend és tisztaság van. Ami viszont a legfontosabb, nem csak a papírok alapján döntik el, 



 

 

hogy kit vesznek fel, hanem személyes találkozókra, beszélgetésekre is sor kerül az igazgató és a 
bejutni vágyó diákok között. Amiért még csúnyán ír valaki, az nem jelenti azt, hogy nem kaphat 
lehetőséget arra, hogy ebben az iskolában tanuljon – vallja az igazgató. Egy beszélgetés során már 
fel lehet, és fel is kell tenni azt a kérdést egy diáknak, hogy miért akar itt tanulni. Az iskola 
vezetősége elhatárolódik a politikai pártoktól. Ami számunkra még fontos közvetkeztetés az együtt 
eltöltött este után az, hogy itt valóban  egy közösségként működik az iskola, amelyből nem hiányzik 
az egészséges humor és a derű sem. 

  

NAGYVÁRAD (2014. január 16.) 

 Öthetes Európai turnénk első helyszíne a nagyváradi Ady Endre Líceum. Délelőtt két előadást 
játszunk, amelyre az iskola diákjai és tanárai jönnek el. A második előadás után közönségtalálkozót 
tartunk, és beszélgetve a nézőkkel, visszaigazolódik bennünk az, amit előadás közben éreztünk. 
Sikerült megszólítani a fiatalokat, akik nagyon mélyen megélték az előadásban felhozott témákat, 
ahogy az előadás végi csendet is. Rácsodálkozunk, hogy fiatal korúk ellenére mennyire tág és 
izgalmas megfejtéseket adnak egy-egy kellékre, gesztusra, jelenetre. Nagyon szép az az őszinteség, 
amellyel önmagukat és a világot vizsgálják, valamint impulzust adó az a remény, ami sugárzik 
belőlük. Mint minden ember, építő kövei vagyunk a társadalomnak– fogalmazzák meg a 
beszélgetésen, és mindannyiunk feladata, hogy a saját életünkben és területünkön, 
környezetünkben tegyünk azért, hogy a világ jobbá váljon. Egyszerűen a kommunikációnkon való 
változtatással, vagy az egymásra való figyeléssel már tudunk kezdeményezni és valami igazit 
kialakítani- mondják csillogó szemekkel. 

 

Beszámolnak a magánytól való félelmükről is. Attól a magánytól, amely gyakran kitölti az életüket, 
és amelyet gyakran a „péntek éjszakáival” fojtanak el. Aztán szó esik a szülőkről is, akik gyakran 
nem akarnak tudomást venni a gondokról és a gyerekeik nehézségeiről. A beszélgetésen 
egyértelműen érezzük, hogy az itt tanuló fiatalokat foglalkoztatják az előadásban felmerülő 
problémák, különböző nézőpontokból reflektálnak egy adott témára, így érdemi párbeszéd születik 
meg, olykor egy-egy egészséges vita is kialakul közöttük. Öröm látni, hogy gondolnak valamit arról 
a világról, amelyben megélik a mindennapjaikat. 



 

 

 

Az előadás és a társulat munkája iránt mutatott érdeklődésnek köszönhetően, a tanárokkal abban 
maradunk, hogy a turné végén, hazafelé újra útba ejtjük az iskolát, így műhelyfoglalkozásokat 
tartunk, valamint egy olyan előadást, amelyre a fiatalok a szüleiket hívják el. 

Bontás után továbbindulunk Nagykárolyba, ahol vacsorával vár minket Paul Savardi, a fesztivál 
szervezője, Kiss Ildi az Elméleti Líceum kémia szakos tanára, valamint Zsidó Sándor, a fizikatanár 
igazgató. 

 


