
 

 

Október 14., Beszterce 

Hátra hagyva az ukrajnai rossz utakat és állapotokat, de el nem felejtve a sok megtörtént találkozást 
és szép pillanatokat, belépünk Romániába. A határátkelés viszonylag gyorsan történik, hiszen 
szerencsénkre pont az a váltás szolgálatos, akik tíz nappal ezelőtt beengedtek az országba. Pár óra 
múlva már turnénk utolsó helyszínére, Besztercére érkezünk. 

Szállásunk a közeli falu, Tacs református parókiáján van. Jól esik a meleg szoba, és az est a 
technikusunk születésnapjának megünneplésével végződik, ami igencsak nagy meglepetést okoz az 
ünnepeltnek. A szülinapi torta szerepét az előadásban használt kellék torta helyettesíti, majd 
közösen dézsmáljuk meg a fagyi-tortát, amit kanalak hiányában bicskákkal fogyasztunk el. 

A hosszú és pihentető alvás után átmegyünk Ferenczi Kingához, az itteni kapcsolat tartónkhoz, aki 
teával, kávéval és nagyon finom süteménnyel fogad minket. Jól érezzük magunkat és kellemesen 
beszélgetünk. A beszélgetést ebéd majd díszletépítés követi. 

A csapat utolsó előadásán, mindenki a maximumot igyekszik kihozni magából, így az előadás nagyon 
jól sikerül, mélyen megtörténik nézőben, színészben egyaránt. A közös beszélgetésen minden 
korosztály képviselteti magát. A nézők nagyon hálásak, mivel szórványtelepülésről lévén szó, nagyon 
ritkán látnak magyar nyelvű előadást. Régebb gyakran látogattak el Besztercére színházak, de mára 
már alig akad társulat, amely útba ejtené a várost. Az előadásra visszatérve egy anya arról beszél, 
hogy itt is jellemző, hogy a gyermek szülő nélkül nő fel. Egy gyereknek az egyik szülő hiányát is 
nehéz elviselni, de kettő már majdnem elképzelhetetlen. Ha a gyereknek csak az egyik kezét fogják, 
már az is nehéz, de ha egyik kezét sem fogják, akkor abból mi lesz?- hangzik el a kérdés. Egy 
nyugdíjas néző könnyeivel küszködve mondja el, hogy valamikor régebb azt hányták a szemére, hogy 
egy ponton hagyta, hogy a gyermekét az „iskola és az állam nevelje fel”, és ma rájött arra, hogy 
ezeknek a hangoknak lehet igazuk volt. Egy másik néző arról számol be, hogy milyen jó impulzust 
adott neki az előadás, mivel ő is egyedül neveli a fiát és átgondolásra késztették a látottak, és 
megerősítették abban, hogy még család-centrikusabb legyen. Egy középkorú néző azt a gondolatát 
osztja meg, hogy az előadás egy nagyon jó eszköz volt számára, hogy magában felállítson egy leltárt 
arról, hogy kik azok a szerettei, akiktől bocsánatot kellene kérjen, és egyáltalán melyek a fontos és 
melyek a kevésbé fontos értékek az életben. 

A beszélgetés végén a közönség megerősít bennünket abban, hogy jöjjünk vissza. Mi gyorsan 
bontunk, csomagolunk, bepakolunk az autóba, szálláshelyünkről elvesszük táskáinkat, majd 
körbeülünk és lezárjuk a turnét. Éjfél is elmúlt már mire útnak indulunk, ki-ki a maga 
tapasztalataival, érzéseivel, vissza a hétköznapi életbe, tenni továbbra is a dolgunkat. 

  

2016. október 12., Karácsfalva 

A Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumba való megérkezésünk üdítően hat. Rendezett udvar, szép 
és nagy épület, amelyben Varjú Zoltán, a kollégium igazgatója körbe vezet bennünket és közben 
beszél a Magyar állam támogatását élvező intézmény missziójáról is. A tanuláshoz kialakított ideális 
és modern körülmények egy kárpátaljai magyar értelmiségi-elit létrehozását és felnevelését 
szolgálja. Minden körülmény adott, a jól felszerelt kollégiumtól, a modern tantermeken át egész a 
szaunáig vagy akár az úszómedencéig. Az épület energia ellátása napenergiával és biomasszával 
történik. A tanárok elmondása szerint Ukrajna semmivel sem járul hozzá az iskola fenntartásához, 
de egyáltalán örömre ad okot az, hogy hagyja működni. Ennek ellenére az állam felé nagy 
adminisztratív és bürokratikus kötelezettségei vannak az intézménynek. 



 

 

A házirend szigorú és minden intézkedés a diákok lelki- és testi fejlődését szolgálja. Számukra 
rengeteg iskolán kívüli tevékenység van szervezve, a vitakörtől egész az író- olvasó találkozókig. A 
tanároktól elvárás, hogy minden órán használjanak multimédiás eszközöket, és az óráikat tegyék 
színessé és változatossá. Azért, hogy a rendszer jól és hatékonyan működjön, minden diák bent 
lakik, még a helybeliek is, és csak minden második hétvégén mehetnek haza. A szigorú házirend 
szabályait a diákoknak az elutazásukkor vagy akár vakációban is tartaniuk kell, és ezt szerződésben 
vállalják. A szülő, szintén egy szerződésben, lemond az iskola javára a gyereke személyi jogairól. 

Az előadáson mintegy ötven, tíz- tizenegyedikés fiatal vesz részt. A tanárok visszajelzése szerint 
még nem látták őket ennyire koncentráltan figyelni. A közös beszélgetésbe aktívan bekapcsolódnak, 
és nagyon kreatív gondolatokkal gazdagítják az estét. A kérdésünkre elmondják, hogy ők inkább az 
udvarlást részesítik előnyben, mint a gyorsan, internetes beszélgetésben kialakuló kapcsolatokat, 
bár szinte mindeniküknek van olyan közeli ismerőse, akivel először interneten ismerkedtek meg. 
Sokat beszélgetünk az általuk felvetett témákról és mindarról, ami foglalkoztatja őket: a csendről 
és annak jelentőségéről, a magányról, a megfelelésről, a valóság érzékeléséről, valamint a felnőtté 
válásból való kiábrándulásról. Az est végén egy éltető-dallal köszönik meg az élményt. 

Vacsora közben hosszasan beszélgetünk a kollégium igazgatójával, aki beavat minket az Ukrajnában 
zajló politikai helyzetről. Beszélünk az ország kialakulásáról, a nagyhatalmak érdekeiről, a hatalmas 
korrupcióról, amely felmorzsolta, tönkretette és eladósította az országot. De a jelenben talán mégis 
a háború foglalkoztatja leginkább az embereket. A katonaköteles fiatalok és férfiak közül, aki tud, 
az elmenekül, vagy legalábbis készenléti állapotban van, de sajnos már van kárpátaljai magyar 
halottja is a háborúnak. 

A vacsora végeztével, mi is kipróbáljuk az iskola úszómedencéjét illetve szaunáját, utána pedig egy 
forraltborozással összekötött beszélgetésben veszünk részt. Ahogy az itteni tanárok fogalmaznak: 
aki egyszer meglátogatja a Sztojka iskolát, az már egy kicsit sztojkás lesz, itthon érzi magát és 
mindig vissza akar térni. Ezzel az állítással nem tudunk szembe menni, a meghívás már megvan, 
várjuk a visszatérést. 

  

2016. október 11., Técső 

A Magyar Tannyelvű Líceumban már várnak bennünket és megtekintjük az iskola dísztermét, ahol 
holnap mutatjuk be előadásunkat. Ezt követően a közeli kocsmában vacsorázunk és megkóstoljuk a 
helyi specialitásokat, a pelmenyit, azaz a húsos derelyét, és a varenyikit, a krumplival töltött 
derelyét. Közösen állapítjuk meg, hogy finom étkekkel zárjuk a napot és meglepődünk az alacsony 
árak miatt, hiszen egy adag, ha nem is olyan nagy, de 3 lejbe kerül. 

Ma a színpadon alszunk, a tornateremből szerzett matracokon. Az összehúzott függöny mögött, az 
igazgatóhelyettestől kapott melegítő segítségével igazán jó hőmérséklet alakul ki éjszakára. Sokáig 
alszunk és mindannyian kipihenjük magunkat. 

Az előadáson több mint száz diák vesz részt, és mindazok, akik maradnak a közös beszélgetésre, 
aktívak, érdeklődőek. és bátran válaszolnak a kérdéseinkre. A jelen lévő fiatalok közel felének 
külföldön dolgoznak a szülei, és majdnem hasonló az elvált szülők aránya is. Olyan diák is megszólal, 
akinek a szülei el vannak válva és mindketten külföldön dolgoznak, így neki a nevelő apjával kell 
otthon laknia. Nagyon ötletesen válaszolnak a kérdéseinkre és közösen fejtenek meg egy-egy 
szimbólumot az előadásból. Beszélgetésünk folyamatosan a személyes jelenlét és főként annak 
hiánya körül mozog. Az apa és anya hiánya a legjelentősebb és a pedagógus csak bizonyos mértékig 



 

 

tudja pótolni azt. Az is elhangzik, hogy egy apa külföldre ment dolgozni, hogy a gyerekeinek 
megteremtse az anyagi biztonságot, és a gyerekek meg is kaptak mindent, csak az apával való 
kapcsolatot veszítették el. 

Az előadás egyik kulcsjelenetében használt nagy plüss maci a fiatalok számára a gondtalan 
gyermekkort idézte fel. Többen beszélnek azokról az évekről, amikor még nem volt rajtuk ekkora 
teher, az egyre nagyobb felelősség, az egyre több döntés és a tanulás miatt. Ezzel szemben egy 
anya túl nagy görcsösséget és ragaszkodást érzékelt a jelenetben, és a maciban csak egy pótlékot 
látott. Az egyik diáklány szerint a nevelésen múlik, hogy a gyermek teher lesz-e vagy sem. Van, aki 
úgy gondolja, hogy egy nem várt gyerek teherré válhat, mások azon véleményüknek adnak hangot, 
hogy egy betervezett gyerek is lehet teher, ha túl sokat akar. A jelenetek kapcsán sokat beszélünk 
a kiközösítésről, az elfogadásról, a befogadásról és a megfelelésről. Érzékelhető, hogy a jelen lévő 
fiataloknak már volt részük mindenikből, és konklúzióként fogalmazzák meg, hogy sokszor nem is 
bennünket, önmagunkért fogad el egy-egy társaság, hanem azért amit nyújtunk, amivé válunk, hogy 
elfogadtassuk magunkat. 

A beszélgetés végét díszletbontás és vacsora követi, majd kezdetét veszi egy hosszas és nehéz 
utazás. A kivilágítatlan és elhanyagolt, gödrös utak, az autók hiányos és részleges kivilágítása 
valamint a jelzésnélküli előzések és letérések ellenére, másfél óra után megérkezünk Karácsfalvára. 

  

2016. október 10., Aknaszlatina 

Aknaszlatina a kárpátaljai magyar szórvány legkeletibb települése, ahol a lakosság 60%-a román, 
30%-a magyar és csupán 10%-a ukrán. Érdekessége, hogy az itteni románok egy olyan dialektust 
beszélnek, amit a pár kilométerre lévő Romániában nehezen értenek meg. Jellemző a kevert nyelv 
és a vegyes házasság. A magyar gyermekek itt nagyon csendesek, főként azért, mert szégyellik, 
ahogyan magyarul beszélnek, így sokszor inkább meg sem próbálnak anyanyelven kommunikálni. 
Nagy probléma az írni-és olvasni tanulás, aminek egyik oka a magyartanár hiány. Szórványtelepülés 
lévén, és az állami fizetések alacsonysága miatt a tanári szakma nem vonzó, ezért legtöbb esetben 
a magyar nyelv oktatását nem szakképzett tanár végzi. Megtudjuk, hogy a helyzet azért is súlyos, 
mert az ukrán oktatási rendszer nem engedélyezi a buktatást, így bármennyire is hiányos egy-egy 
diák tudása, az mégis eljut az érettségiig. Ezen a településen sincs már közösségi élet, a családok 
nagy része szétesett, a szülők zöme külföldi munkavállalásra kényszerült, sok esetben a fiatalokat 
a nagyszülők nevelik. 

Megérkezésünkkor vacsora fogad a Bolyai János Középiskolában, majd felmérjük az alvási 
lehetőségeket. Végül az aprócska tanári mellett döntünk, és a hideg elleni úgy védekezünk, hogy 
padokat hordunk be, majd azokra tesszük matracainkat és jól beburkolózunk hálózsákjainkba. 

A reggeli műhelyfoglalkozásunkon 29 diák vesz részt, és közülük mindössze csak öten láttak eddig 
színházi előadást. A tréning gyakorlatai mindenki számára ismeretlenek és szemmel láthatóan jól 
érzik magukat az önismereti játékok kavalkádjában. Később, a tanulók pozitív élményeiről 
számolnak be a tanárok, hiszen a diákok egész délelőtt a műhelyfoglalkozásról mesélnek. Az is 
elhangzik egy fiatal szájából, hogy ez élete legszebb napja. 

Az előadáson az idősebb diákok vesznek részt, de a beszélgetésbe inkább a pedagógusok 
kapcsolódnak be, akik mesélnek saját tapasztalataikról, meglátásaikról. Hallunk olyan esetről, 
mikor a nyolc éves gyermek káromkodva rohant ki az osztályteremből, majd az utána menő tanárnőt 
szorosan átölelte és azt mondta, hogy elege van abból, hogy nincs akit megöleljen a szülei távolléte 



 

 

miatt. Az egyik pedagógus elmondja, hogy ő is kényszerült arra, hogy a gyerekét otthon hagyva 
kimenjen külföldre dolgozni, de rájött, hogy ezt nem teheti meg, hiszen érezte a gyerekén, hogy az 
mennyire szenved. Bár lehetősége lett volna Magyarországon dolgozni, mégis a visszatérés mellett 
döntött. Egy másik pedagógus arról beszél, hogy ha a gyereknek nincs normális családja, akkor maga 
a gyerek sem tud egészségesen felnőni. Hozzá teszi, hogy szerinte ebben az iskolában nem is annyira 
tanárokra, mintsem inkább pszichológusokra lenne szükség. 

A megélhetés itteni lehetőségeiről is hallunk példákat. Aknaszlatina 3 kilométerre van 
Máramarosszigettől, így biciklivel vagy akár gyalog is át lehet menni Romániába. Sok nyugdíjas, 
naponta átsétál egy-egy megengedett mennyiségű cigarettával, amit eladnak és így 20 nap alatt 
sikerül kihozniuk még egy „nyugdíjat” maguknak. Van, aki az így szerzett pénzből mandarint vásárol, 
majd visszatérve Ukrajnába eladja, mivel itt egy kiló mandarin ötször annyiba kerül, mint 
Romániában. A tanári norma itt is heti 18 óra, de akinek lehetősége van, az 40 órát is vállal, akár 
több iskolában is, hogy így egy elfogadható fizetést kaphasson. Aki nem tudja ezt megtenni, az 
délutánonként teljesen más jellegű munkát vállal. Például több tanár foglalkozik asztalossággal, 
hogy nagyon alacsony fizetésüket fel tudják pótolni. 

A beszélgetés végén hálásan köszönik meg nekünk, hogy itt voltunk és a visszatérés lehetőségét is 
felvetik. Mi meg azt érezzük, hogy ide is vissza kell jönnünk. 

  

2016. október 8., Visk 

Viskre érkezésünket egy bowlingozás követi, ahol mind jól szórakozunk és nagyot derülünk a cirill 
betűkkel leírt neveinken. A vendéglátóink megismertetik velünk a helyi gasztronómiát illetve az 
általuk készített házi körtepálinkát. 

Másnap a Kölcsey Ferenc középiskolában kerül sor az előadásra, amelyen majdnem minden 
korosztály képviselteti magát. Az előadás utáni beszélgetés főként az ország anyagi és kivándorlási 
gondjai körül zajlik. Az állami szektorban dolgozók fizetése nevetségesen alacsony. Egy ápolónő 300 
lejt, egy felsőfokú végzettséggel rendelkező tanár 600 lejt keres, a nyugdíj viszont 200 lej körül 
mozog, miközben az árak legalább ott tartanak, ahol Romániában. Az itteni fizetés szinte semmire 
nem elég, télen még a számlákra sem. Megkérdezésünkre elmondják, hogy körülbelül 1.400 lej lenne 
egy minimálisan elfogadható fizetés. 

A nézők beszámolója szerint csak úgy lehet itt megélni, ha az ember két munkát vállal, vagy pedig 
elmegy külföldre dolgozni. Régebben csak az apák vállaltak külföldi munkát, most már az anyák is 
rákényszerülnek. Azoknak, akiknek megvan a magyar állampolgárságuk, könnyebb a kiutazásuk, de 
az ukrán állampolgárok nehezen tudják elhagyni az országot. Számukra szinte mindenhová vízum 
kell, így nekik csak a feketemunka marad. 

A politikusok fizetése is alacsony, viszont a korrupció miatt nem szűkölködnek semmiben. Ezért 
olyan vonzó szakma a fiatalok körében a határőr vagy a rendőr. Egy anya elmondása szerint nem a 
csalás, a hazugság és a korrupció a legkiábrándítóbb, hanem, hogy az embereknek ez természetes. 
A legnagyobb probléma talán a kivándorlás és a közömbösség. Azok az emberek, akik valamit 
tudnának tenni itt, Kárpátalján, mind elhagyják az országot és külföldön kezdenek új életet. A 
kivándorlás miatt, hónapok alatt szűnnek meg közösségek, baráti körök, így teljesen ellehetetlenül 
mindenféle összefogás. 



 

 

Ennek ellenére, vagy pont ezért pozitív dolgokat mondanak el a magyar ukrán viszonyról, amely 
igazából konfliktusmentes. A magyar zászló békében elfér az ukrán mellett úgy a köztereken, mint 
a középületeken. A magyar ünnepségekre eljárnak az ukrán tisztviselők és polgárok is. A magyar 
nyelven történő köszöntő beszédeket, szövegeket pedig ukránul is bemondják. Viszont itt is gondot 
okoz az ukrán nyelv megtanulása a magyar fiatalok számára, mivel az ukrán nyelvet anyanyelvként 
oktatják, elavult tanítási módszerekkel. De sok példa van rá és az elmúlt években jellemző lett, 
hogy az ukrán szülők magyar iskolákba íratják gyermekeik, hogy azok megtanuljanak magyarul. 
Ennek igazi célja a magyar állampolgárság megszerzése, amely megkönnyítené az ország elhagyását. 

Sokáig beszélgetünk és az összetartozás érzését még a hideg sem képes megszüntetni. 

  

2016. október 5., Munkács 

A három órás határellenőrzéssel járó várakozás, illetve a bürokratikus útvesztő után megérkezünk 
Ukrajnába, ahol még érezni lehet a Szovjetunió szeleit. A látvány, ami fogad minket, külső 
szemlélőként megdöbbentően hat. Az ország, a 90-es évek eleji Romániát idézi: szögletes és ősrégi 
buszok, gyéren kivilágított utcák, alig járható utak, katona ruhás férfiak és nők. 

Az első kárpátaljai célállomás, a közel 80 ezer főt számláló Munkács, ahol vendéglátóink ebéddel 
fogadnak minket. Megízleljük a sóska levest, ami sokunk számára ismeretlen, de nem okoz csalódást 
senkinek. Az előadásra a Szent István Líceumban kerül sor. A közös találkozáson többnyire a 
líceumból érkező fiatalok vesznek részt. Itt szó esik a gyereknevelés nehézségeiről, ami igencsak 
aktuális ebben az országban is. Az alacsony fizetés miatt, a családjuk eltartása érdekében, sokan 
kényszerülnek arra, hogy két állásban dolgozzanak. Egy anya arról számol be, hogy milyen rosszul 
érinti, hogy a sok munka miatt nem jut elég ideje a gyerekeire. A mindenkori gyereket szimbolizáló 
betontömb sokakat megérint: egyesek túl durvának és abszurdnak érzik, míg mások a hatalmas 
felelősséget látják benne. Egy szülő úgy gondolja, hogy a fiatalok a felelősségről nem igazán akarnak 
hallani, egyúttal viszont a felnőtteknek is fontos megtanulniuk, hogy mikor és mennyi terhet 
rakjanak rá a gyermekekre. 

A beszélgetés során szó esik az itteni állapotokról is, többek között az elvándorlásról. A fiatalok 
közül majdnem mindenki külföldön képzeli el a jövőjét és nem szeretne visszatérni szülővárosába. 
Elmesélik nekünk, hogy rengeteg olyan magára maradt nagyszülő van, akiknek a gondozása kérdéses. 
Szó esik még a háború okozta gondokról, hogy sok férfi olyan mély lelki betegségben tér haza, 
annyira nem tudják a háborús élményeket feldolgozni és kezelni, hogy ennek következtében sok 
család tönkre megy. Nagy az országon belüli elvándorlás is, ahol a háborús övezetekből menekülnek 
az emberek és az ország békésebb részén próbálnak új életet keresni. 

A beszélgetés új kapcsolatok, lehetőségek kiépítésével záródik, és a rossz idő és hideg sem hagyja 
kedvünket szegni. Úgy döntünk, hogy kipróbálunk egy itteni termálfürdőt. Az élmény fantasztikus, 
fáradságunk kipihenve, új erőre kapunk. 

  

2016. október 3., Nagybánya 

Hosszas és barkohbákban gazdag út után Nagybányára megérkezik az Osonó, ahol szeretetteljes 
fogadtatás és pár bögre gőzölgő tea társaságában, kibeszéljük az út élményeit és tapasztalatait. A 



 

 

Németh László Elméleti Líceum ad otthon a műhelyfoglalkozásainknak, amelyen összesen 64 fiatal, 
két csoportban vesz részt. A fiatalok a tréning során betekintést nyernek önismereti illetve figyelem 
fejlesztő gyakorlatokba, ami utóbbiról kiderül, hogy nem is olyan egyszerű, ahogy az ember elsőre 
gondolná. A fiatalok nagyon kreatívan vesznek részt a gyakorlatokban, illetve egy csapatjáték során 
arról számolnak be, hogy mennyire fontos az önbizalom, a kommunikáció illetve a türelem. 

Egy rövid pihenő és a városi színház megcsodálása után, elkezdjük a díszlet felépítését a Nagybányai 
Városi Színház stúdió termében, ahol az ottani barátságos és segítőkész műszaki személyzet 
közreműködésével a munka jól eső szórakozássá alakul. A nézők közül sokan kíváncsian maradnak 
az előadás utáni közönségtalálkozóra, ahol a beszélgetés igazi találkozás. Az egyik néző arról számol 
be, hogy mennyire fontos megtanulnunk elfogadni azt, amink van, hogy mindig nem kaphatjuk meg 
azt a „labdát” vagy azt a „macit”. Egy idősebb néző meglátása, hogy a mai világban nem tudunk 
úgy beszélgetni, hogy ne „simogassuk” a telefont. 

Sokakat személyesen éríntett meg az előadás, akik nagyon szerencsésnek tartják magukat, hogy úgy 
nőttek fel, ahogy, és nem kellett szembesülniük gyerekkorukban azokkal a problémákkal, amelyeket 
az előadás bemutat. Erős állásponttal jelenti ki a fiatalok, hogy ők biztos nem így akarják vagy 
fogják felnevelni gyerekeiket. Akármilyen is a gyereknek látszó kőtömb, de szeretni kell. Még sokat 
lehet alakítani, csiszolni rajta. Ilyenkor mindig elgondolkodunk azon mennyire fontos és nagy 
szerepe is van egy szülőnek és, hogy mennyire fontos a kommunikáció, ami minden problémát 
megelőzhet. Többek között szóba kerül, hogy a kommunikáció hiánya egyik oka lehet a generációk 
közötti hatalmas szakadéknak. Ezért túl kell hidalni ezeket a szakadékokat, és több megértésre van 
szükség, hogy megvalósulhasson egy olyan kapcsolat a szülő és gyermeke között, amiben a gyerek 
egészségesen nőhet fel. 

A beszélgetés végére megszületik két vélemény, miszerint egy ilyen dokumentarista előadásnak az 
az előnye, hogy az ember több olyan kérdéssel megy haza, amire választ szeretne kapni, és még 
hetekig rágódni rajta. A beszélgetés után szűk körben ünnepeljük, hogy 2011 május 21. óta 450. 
alkalommal mutathattuk be az „Ahogyan a víz tükrözi az arcot” című előadásunkat. Az est 
hangulatát egy csoki torta koronázza meg. A díszletbontást vacsora, majd álmos és fáradt szemek 
reménykedő pislogásai követik. 

 


