
 

 

2010. március 18. Csütörtök 

 

            Déva. Messziről indulunk… Úgy másfél éve tervezzük, eldöntjük, lemondjuk, 

Thaiföldön aztán végleg eldöntjük, hogy Déva és Hunyad megye. Újra és újra 

megerősödik bennünk az, hogy nagy fesztiválok után, európai- és világvárosok után, 

szakmailag kulcspontnak nevezhető helyszínek után ellátogassunk szórványba. 

Egyrészt azért, hogy elvigyük előadásunkat olyan helyekre, ahová nagyon ritkán, 

vagy egyáltalán nem jár színház, felelőséget vállalva azokért, erőt adva azoknak, akik 

számunkra sokszor elképzelhetetlenül nagy nehézségekkel kell szembenézzenek. 

Másrészt, fontosnak tartjuk ezeket a látogatásokat, kiszállásokat azért is, hogy 

tanuljunk, kimozduljunk, és egy szórvány helyzetből átgondoljuk, sokszor 

elkényelmesedett, elpuhult többségi létünket. Ébreszteni megyünk és ébredni… 

Átértékelni saját jelenünket, feladatainkat, céljainkat és szolgálatunkat. 

 

            Mindjárt a megérkezésünkkor találkozunk az erős összefogással született 

Téglás…… iskola jelenségével. Rögtön felteszem a társulatnak, a fiataloknak a 

kérdést: vajon mi ilyen igazgatók leszünk-e? Vagy találkozunk azzal a jelenséggel, 

hogy bizonyos létszám alatti osztályokat működtet az iskola, és ezekben a tanárok 

ingyen tartanak órákat, csakis azért, hogy az a pár magyar diák ne kallódjon el. Mi 

vajon ilyen tanárok/ emberek leszünk-e? 

 

            Thaiföldön eldöntöttük. Erdély András közvetített, Nemes Előd belelkesedett, 

a Megyei Tanács kifizette, és a Művészeti Népiskolás, Művészeti Líceumos drámás, 

valamint Mikeses diákokból álló Osonó Színházműhely eljött. Valahogy így volt. 

 

            Az iskola aulájába pont befér a díszlet. Izgalmas, anfiteátrum szerű nézőtér. 

Az első előadással nem vagyok megelégedve. Sok a pontatlanság, figyelmetlenség. 

Megbeszéljük. A második előadás nagyon erősen megtörténik. Eljut a nézőkhöz. 

Sikerül a közös gyónás, találkozás. Ülnek, szorongatva gyertyáikat, és én újra érzem, 

hogy fontos ez, annak ellenére, hogy itt- ott megszokták jegyezni, hogy ez sok, ez 

giccs, hogy ebben már 2010 nem lehet hinni. Meghaladtuk. Nézve a nézőket, az 

arcukat, majd később hallva az előadás kapcsán megosztott gondolataikat, 

megerősítenek, hogy ennek így kell történie. 

 



 

 

  

 

Sok mindenben megerősített ez a négy találkozás: fontos, hogy működtetjök 

Románia egyetlen magyar nyelvű drámatagozátát a Plugor Sándor Művészeti 

Líceumban. Fontos, hogy van a színészosztály a Népművészeti Líceumban. 

Fontosak ezek a havonta két alkalommal megszervezett turnék és találkozások. 

Fontos, hogy megpályáztuk a Kazánházat, és kivárjuk annak bürokratikus, lassan 

két éve húzódó ügyét, és létrehozzuk az osonós Ifjúsági Központunkat. Fontos 

helyzetet teremteni arra, hogy rávezessük a fiatalokat: az élet több, mint amennyi 

látszik belőle. 

 

2010. március 19. Péntek 

 

            Délelőtt beszélgetések az előadásról. Van olyan fiatal, akiben még mindig 

olyan erősen él az előadás, hogy elkezd sírni. Van, aki megosztja, hogy magára 

ismert, és a látottak, elhangzottak megerősítették. Igen, itt is nagy a céltalanság, 

passzivitás, a nyugat majmolása és a nyegleség a fiatalok körében. Az a szép, hogy 

az előadás kapcsán erről ők maguk beszélnek. Úgy tűnik, hogy igazi találkozás volt, 

és közös gyónásunk nem múlt el bennük érzések és gondolatok megszületése 

nélkül. Elmondják, hogy nagyon jól esik nekik az, hogy eljöttünk hozzuk, magyar 

előadást játszani. Ahogyan mondják, itt általában csak kampánykor van valamilyen 

magyar rendezvény. Ennek kapcsán felmerül bennem, a Megyei Tanács 

szórványprogramjának fontossága. Tényleg nagyon fontos. És persze az is felmerül, 

hogy odahaza vajon mindenki érti-e ennek fontosságát, vagy csak pontenciális 

anyagi területet látnak. Persze a szórványról is le lehet húzni a hetedik rend bőrt, 

csak fizessenek. Vegyék meg a jegyet… mi hozzuk a magyar kultúrát, de aztán 

etessenek, és 4 csillagos szállodába altassanak. 

 

            Elmondja  a magyar tanárnő, hogy őt is megrázta az előadás, és egész este a 

hatása alatt volt. Gondolkodott, átgondolta a tanításhoz, a fiatalokkal való 

foglalkozáshoz a viszonyát, és ma már másképp jött be az iskolába, másképp jött be 

tanítani és nevelni. 

 



 

 

A délelőtt folyamán apránként körvonalazódik, hogy ma nem egyet, hanem a nagy 

érdeklődés miatt két előadást kell tartanunk. 

 

Mind a két előadás nagyon erősen megtörténik. Megszületik, a nézők szívják 

magukba. Átélik, megélik. Ez szemmel láthatóan jó irányba mozdítja el a társulatot. 

Pontos, feszes, érzelmekkel teli az előadás. A végén, erős találkozások születnek a 

gyertyaosztásnál. Az első előadás oldottan indul. Böjte Csaba atya gyerekeit és 

munkatársait látjuk vendégül. Előadás végére már úgy nézük egymás szemébe, 

mintha régen ismernénk egymást. Többet ér minden beszélgetésnél, ölelésnél, 

sajnálkozásnál. Történt valami, ahogy Harag György, egykori rendező mondaná: a 

föld fölött két centivel. Újra és újra megerősít bennünket, hogy a színház egy 

nagyszerű adomány az ilyen megfoghatatlan, de sokáig bennünk élő találkozások 

létrehozására. 

 

A második előadáson inkább felnőttek vannak. Nyitottak. Érződik az, amit olyan 

ritkán szoktunk érezni: a színház, az előadás ünnep. Nézőnek, színésznek egyaránt. 

Egyik nézőnk a végén azt mondja, hogy igazi böjt volt számára az előadás. Nagyon 

sűrü volt és öbbet ért számára minden böjti elmélkedésnél. 

 

Valami fontos dolog történt. Hálát adunk Istennek ezért a napért, és lefekszünk. 


