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Február 18-án reggel indultunk Nagyenyedre. A sok havazás következtében kialakult nehéz 
útviszonyok miatt, a hosszabbik útvonalat választottuk Fogaras, Szeben, Sebes és 
Gyulafehérvár fele. Délután két órára érkeztünk meg a Bethlen Gábor Kollégiumba. 
Megható volt annak az iskolának az udvarán sétálni, ahol valamikor Kőrösi Csoma Sándor, 
Áprily Lajos, és Bolyai Farkas is megfordult. Az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című 
előadásunkra  19 órától került sor az iskola tornatermében. A helyi szervezőknek 
köszönhetően a nézőtér is megtelt érdeklődőkkel. 

Előadás után a Kollégium étkezdéjében vacsorával vártak bennünket, majd ellátogattunk 
egy helyi borpincébe, ahol igazi enyedi borokat kóstolhattunk meg. A társulat egy része, 
most járt először Nagyenyeden, ezért számukra még különlegesebb élmény volt az 
ittlétünk. Közben néhány visszajelzést is kaptunk az előadás kapcsán.  Nagyon mély 
hatással volt az emberekre, és nagyon örültek annak, hogy Sepsiszentgyörgyről 
ellátogattunk hozzájuk. Másnap reggeli után indultunk Nagyszebenbe.  Megérkezésünk 
után a Szebeni Magyarok Egyesületének egyik tagja körbevezetett a város központjában, 
így néhány érdekes  történetet hallhattunk Szeben múltjáról. A szászok mindig törekedtek 
az egységességre, ezért annyira különleges és egyedi az óváros.   Szebenben pezseg a 
kulturális élet, a 2007- es Kulturális Főváros cím egyértelműen megváltoztatta az emberek 
mentalitását. Már sokkal könnyebb az embereket becsalogatni egy-egy kulturális 
eseményre, mint korábban. A nézelődés után ebédeltünk, majd a Gong Színházban 
nekifogtunk az előadás előkészületeinek. A sok érdeklődőnek köszönhetően a tervezett egy 
előadás helyett végül kettőt tartottunk 18 és 20 órától. Mindkét előadás sikeres volt, és 
számunkra is visszaigazolódott, hogy érdemes volt eljönni. 

Előadások után vacsora, majd egy jól megérdemelt pihenés következett. Másnap dél körül 
indultunk tovább Gyulafehérvárra. Itt a Katolikus Teológián tartottuk az előadásokat 
szintén 18 és 20 órától. Nagyon mély előadások születtek, és jó volt érezni azt, hogy a 
fiatalokat sikerült egy picit elcsendesíteni. Előadás alatt megszületett néhány ritka 
pillanat, mikor a színész és a néző együtt hoz létre egy energiát, amelyből létrejön valami 
megfoghatatlan. Díszletbontás és pakolás után elindultunk hazafelé. Öröm volt 
számunkra ezeken a helyeken játszani, mert érezhető nyomai voltak annak, hogy az 
előadás által sikerült adni az embereknek: energiát, kitartást, hitet, valamit, amitől egy 
kicsit jobb.  

 


