
 

 

2013. november 24. 

Egy újabb magyarországi turnénak vágunk neki. A tervünk az, hogy kéthetes utunk során 11 városban 
18 alkalommal mutatjuk be az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadásunkat, amelyeket 
interaktív közönségtalálkozók követnek illetve fiatalok számára műhelyfoglalkozásokat is tartunk. 

 

Még át sem lépjük Magyarország határát és azonnal kiderül számunkra, hogy nem fog minden a 
tervek szerint működni, ugyanis egy kalandos problémába ütközünk. Az országhatárnál kiderül, hogy 
thaiföldi kollégánk nem tarthat velünk - mindenesetre 2 napig még biztosan nem - hiszen 
magyarországi vízuma csak 26.-tól lép érvénybe. Értetlenül állunk a helyzet előtt, ugyanis az 
általunk írt kérésben nem ezek a dátumok szerepeltek. Valószínű, hogy a bürokrácia útvesztőjében 
összekeveredtek az adatok, így nincs más választásunk, Bell nem lépheti át a határt. Praktikusan 
próbálunk gondolkodni, és végül az Isteni gondviselés és barátaink jóindulata segít rajtunk, így erre 
a kis időre egy nagyváradi ismerősünk befogadja thaiföldi barátunkat. Még neki sem vágtunk a 
turnénak és máris megtapasztaljuk a feltétel nélküli szeretetet és segítségnyújtást. 

  

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY (2013. november 25.) 

A Hajdúság legnagyobb települése. Előadásunkat a mintegy már műemléknek is nevezhető, majd 
400 éves múlttal rendelkező Bocskai István Gimnázium látja ma vendégül. Érkezésünkkor Gyulai 
Sándor, az iskola igazgatója fogad bennünket. Az iskola tornatermében lesz a szállásunk, ahol 
bőséges vacsorával vendégelnek bennünket. 

 



 

 

A díszlet beszerelése után lejárópróbát tartunk ugyanis a mai előadást Bell nélkül kell eljátsszuk. 
Az előadást az iskola növendékei és tanárai tekintik meg, amelyet közönségtalálkozó követ. Mint a 
gyermek a maga problémáival, a néző is ekképpen lett magára hagyva a világ problémáival – mondja 
egy néző. Kicsit meg is haragudott ránk az első pillanatban. Hogy képzelitek, hogy itt hagytok?! 
Gyertek vissza! - gondolta . Aztán ráeszmél az ember, hogy ebben a csendben válik igazán 
jelentőségteljessé minden, hiszen ebben a békében alkalmunk van meghallani belső csendünket. 
Egy lehetőség, hogy elgondolkozhassunk. Fel is hangzik egy jó példa ezt illetően. Van, aki süket-
néma, így képes arra hogy elmélyüljön belső csendjében, hiszen neki nem zúg fejében a világ zaja 
és a csend nem egy úgynevezett probléma. Az előadás végi tapsról egy néző azt mondja, úgy érzi, 
megcsalná vele az előadást. Azzal, hogy csendben ül jobban kifejezi köszönetét.  

  

DEBRECEN (2013. november 26.) 

Ma Magyarország második legnagyobb, illetve legnépesebb településén, Debrecenben játszunk. Késő 
este érkezünk meg az iskolanővérek által működtetett Svetits Katolikus Kollégiumba, de a késői 
érkezés ellenére az Igazgatónő személyesen fogad bennünket. Ezen éjszakán már Bell is megérkezik, 
így az előadást valós egységében láthatják a gimnázium diákjai és tanárai. 

 

A közönségtalálkozót ezzel a mondattal indítja egy kedves néző: hogy ki mit hisz el, az attól függ, 
hogyan közeledünk felé. Mi ezzel az előadással nyitottunk a nézők fele és így a nézők is képesek 
nyitni a minket foglalkoztató társadalmi-szociális problémákra. Az emberi megismerés egy 
kulcsmondata hangzik el: Felülről mindenki ugyanolyan. Ez az úgynevezett transzcendens 
objektivitás világit rá, bennünket arra, hogy az embernek át kell lépnie hétköznapi értelemben vett 
határait ahhoz, hogy megláthassa magát és az őt körül vevő világot. Rendben lennünk a világgal és 
saját magunkkal. Ez a harmónia a cél, melyet mindenki űz és megközelít csupán! 

Közönségtalálkozón egyértelműen érezzük, hogy a helyi diákokat foglalkoztatják az előadás által 
felvetett problémák, így érdemi párbeszédek is megszületnek az iskolai tanórák keretében egyaránt. 



 

 

 

A műhelyfoglalkozások tapasztalatából is kiderül az, hogy az iskolai osztály nem csak egy egyszerű 
osztály, hanem egy nagyszerű, jól működő közösség, ahol mindenki tisztában van a képességeivel 
és a feladatával. Elgondolkodunk azon, hogy milyen jó is lenne, ha ez a nagy közösségben, a 
társadalomban is így működne. 

  

JÁSZBERÉNY (2013. november 27-29.) 

A jászberényi Malom Színház szervezésében a Szent István Egyetemen mutatjuk be előadásunkat, 
illetve lehetőségünk van találkozni a helyi középiskolásokkal is a műhelyfoglalkozások erejéig. A 
szervezés mozgatórugója Várszegi Tibor és Sinka Judit, akik csodálatos kitartással és lelkesedéssel 
hintik el a kulturális élet magjait Jászberényben. 

 

Az előadás utáni közönségtalálkozón részt vevő fiatalok azonnal elkapták az előadás fonalát. 
Megállapítják, hogy olyan mintha egy álomvilágban élnénk. Az egyszerű képzelgés igazabbnak tűnik, 
mint a bonyolult igazság. Össze kellene fognunk, a megértést kellene egymásban keresnünk a 
békéhez és problémáink megoldásához való eljutáshoz – fogalmazza meg egy diák. A közös vita során 
jönnek rá arra, hogy a probléma az, hogy nem tudnak beszélni egymással érzelmileg mélyen szántó 
témákról, érzésekről, gondolatokról, hiszen egyre zárkózottabbak a kapcsolatok és a világ 
személytelenségében egyre sivárabb az emberek érzelmi intelligenciája. 

Az itt eltöltött napok után egyértelműen érezzük, hogy ide is vissza kell térnünk. Egyre inkább 
elképzelhetőnek tartjuk azt, hogy hosszabb időre, akár hónapokra is felverjük az Osonó sátrát egy 
városban, ahol egy hosszabb és intenzívebb kulturális projektbe vonhassunk be a fiatalokat. Azt 
érezzük, hogy talán ez a következő lépése az Osonónak. 

HATVAN (2013. december 1.) 

Ma Kézdivásárhely egy másik testvértelepülésén Hatvanban játszunk. Utazásunkkor egy 
benzinkútnál megállva az eladó erdélyi akcentusunkra lesz figyelmes, majd rövid beszélgetés után 



 

 

kiderül, hogy részt vettek a Székelyek Nagy Menetelésén: Aznap bezártuk a benzinkutat, autóba 
ültünk, és elmentünk hozzátok. Nekünk ez fontos volt – mondta. 

A helyszínre érkezvén Hatvan Város alpolgármestere ünnepélyesen, nagy szeretettel, ajándék borral 
és csokoládé különlegességekkel köszönti társulatunkat. Legnagyobb örömünkre a Székely zászló is 
szembeötlik a polgármesteri hivatal épületén. 

A nézőtér soraiban nem csak helyi, de szolnoki nézők is ülnek, akik azért utaztak ide, hogy 
megnézhessék előadásunkat. 

 

Rég éreztem, vagy láttam ilyen katartikus darabot, úgy söpört át rajtam, mint egy szélvihar, kezdi 
egy néző a közönségtalálkozón, majd folytatja: nem jellemző, hogy ilyen jól felépített és mély 
témájú darabok érkezzenek az emberekhez. Egyre távolabb kerülünk a színháztól és a kultúrától. 
Ez talán azért is van, mert a színház reflektál a világ problémáira, a politika pedig elnyomja, 
ignorálja azt. A politika nem engedi érvényesülni a fiataljainkat és nem engedi megismerni a 
valóságot. A téves információ sajnálatos és káros, de a jól irányzott hamis információ végzetes. Az 
előadás végi csend beleüvölt a képünkbe, figyelmeztet, hogy ezek a gondok jelen vannak 
mindennapi életünkben. Ne legyünk restek gondolkodni rajtuk. 

A beszélgetés után Milosits Dániellel és a barátaival beszélgetünk, ők utaztak Szolnokról ide, hogy 
megnézhessenek bennünket. Rövid beszélgetés után meghívják az előadást Szolnokra. A meghívás 
a kelleténél is jobbkor érkezik, ugyanis három nappal ezelőtt a Kecskeméten szervezett 
előadásunkat vissza kellet mondanunk, hisz nem tudtunk az időközben kiderült feltételeknek eleget 
tenni (beszerelési idő és terem méret). Így a megüresedett december 7-én Szolnokon játszunk. 
Közben érezzük, hogy ezek az emberek sem véletlenül érkeztek hozzánk, ahogyan a meghívás sem. 
Az isteni gondviselés folyamatosan kísér bennünket. 

JÁSZÁROKSZÁLLÁS (2013. december 2.) 

Jászárokszállás turnénk következő állomása, ahol a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskolában játszunk. Itt is – ahogyan Jászberénybe – már visszajáró vendégek 
vagyunk, hisz évente 1-2 alkalommal látogatunk el. 



 

 

A 9. osztályos diákok egy érett gondolkodásról tesznek tanúbizonyságot. Az egyik jelenetben 
megjelenő kőtömb a kisgyerek asszociációjával párosul a nézőkben. Ez a kőtömb szimbolikájában a 
társadalom építőköveit jelentő gyerekeket is jelentheti. Úgy kellene tekintünk fiataljainkra, mint 
építőkövekre, hogy azzá is válhassanak. 

 

A dákok azt mondják, hogy az emberek félnek rossz dolgokról beszélni, inkább elzárkóznak a 
problémák elől, tán azt remélve, hogy egy képzeletbeli világban a valós világ fájdalmai eltűnnek. 
Az első és talán legfontosabb lépés a felismerés. Ahhoz, hogy felismerjük és megértsük külső és 
saját belső világunkat, beszélgetni kell. A beszélgetések alakítják véleményünket, erősítik az 
identitást, tehát a legfontosabb, hogy teret adhassunk gondolatainknak. Sajnos az emberek egyre 
kevesebbet beszélgetnek, egyre több szülő felejti el megkérdezni gyermekétől: te mit gondolsz 
erről? Ez a színdarab olyan volt, mint egy beszélgetés, amit a színészek kezdeményeztek, de a 
szavakat, mintha a diákokból tépték volna ki - hangzik el. A dialógus nem a színpadon, hanem a 
néző és színész között jött létre, amely során kérdések és válaszok fogalmazódtak meg. A 
felismerés, hogy milyen világban élünk elszomorított, de a továbblépésre is sarkallott – mondja az 
egyik diák. Ez a felismerés egy ok-okozati összefüggés keresésére bátorít: mi miért működik? Ha egy 
ilyen kérdést sikerült elhintenünk egy emberben, akkor már megérte itt lennünk. 

BUDAPEST (2013. december 3-4.) 

Ma és holnap Budapesten, az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban játszunk és a délelőtt folyamán 
műhelyfoglalkozást is tartunk az intézmény diákjainak és tanárainak. Az iskolával Kipke Ágnes és 
Benyhe Bernát által van kapcsolatunk, amelyet már több éve ápolunk. 

Az előadások után beszélgetést tartunk az érdeklődők számára. Az igazság félelmetes s ez a darab 
félelmetes volt! – mondja egy néző. Jobb ma egy megrázkódtatás, mint holnap és mindennap a 
kétarcú, hamis idill. De sokszor hiányzik az erő, hogy meglépjük a lépést az elfogadás felé, hogy mi 
ebben a világban élünk! Az élethez való viszonylat meghatározó kérdéssé válik. Végig ez a kérdés 
szól ki a darabból: valóban így akarunk élni? A tett és a gondolkodás elvész a virtuális világ, a 
Facebook és a koholt illúziók általunk emelt falai mögött. Párhuzamos életek futnak egymás mellett. 
Nem kérdezünk, nem találkozunk, nincs interakció, a beszélgetések is sokszor interneten, 
személytelenül, hamisan zajlanak. Az emberi kapcsolatok működésének látszatát kelti ez, de 
valójában annak halálához vezet. 



 

 

 

A pedagógusok, felnőttek, szülők és a nevelés kudarcát éljük. Egy óvónő arról számol be, hogy míg 
20 éve egy osztályban 3 gyereknek voltak elválva a szülei, ma ez az arány pont az ellentéte. S vajon 
hová vezet mindez? 

A megoldás – vallási gyülekezettől függetlenül – ugyanaz: „Ora et Labora” – Imádkozz és dolgozzál! 
A hamis képzetek a közösség és a hit erejével visszafordíthatók. Az előadás elért hozzánk és 
elhelyezte elménkben a világ súlyos problémáinak vasmagját, belső iránytűnket billentve ezzel 
helyre. 

 

A műhelyfoglalkozások során is azt tapasztaljuk, hogy a fiataloknak is egyre nagyobb igényük van az 
igaz, őszinte kapcsolatokra, de a bizalmatlanság és az eltávolodás lesz úrrá rajtuk. A 
pedagógusoknak tartott tréningen örömmel vesszük észre, hogy nagyon nyitottak, az új dolgok iránt. 
Nemtől és kortól függetlenül mindenki megteszi azt a lépést önmagában, hogy valami értéket adjon 
másoknak és nyitottságával befogadja az új impulzusokat. 

 



 

 

SZENTENDRE (2013. december 5.) 

Ma Szentendrén, a művészek városában, a Petzelt József Szakközépiskolában diákoknak játszunk 
két előadást. Hamar kiderül, hogy a tornatermet a hatalmas méretű ablakai miatt lehetetlenség 
lesötétíteni, így az előadást is teljes fényben kell eljátszanunk. Egy újabb lehetőségként éljük meg, 
amely során felfedezhetjük az előadásunk egy új arcát. 

 

Az előadás utáni beszélgetésen a középiskolások elmondják, hogy szerintük a darab egy 
figyelemfelhívás, s ezzel együtt egy tettre sarkallás. Nagy hatással lehet olyan emberekre, akik 
önbizalom, akarat és hit hiányában a reménytelenség útvesztőjébe tévednek. Akiket ezek a 
problémák valós mélységekben érintenek, akik halmozottan találkoznak az élet viszontagságaival, 
azoknak az előadás erőt adhat élni, vagy éppen változtatni. A jó, hogy érezhetjük: nem vagyunk 
egyedül – mondja egy diák. 

A beszélgetések után egy pezsgős fogadáson köszöni meg itt létünket a város kulturális vezetősége 
és az iskola igazgatója. Reméljük, hamar visszatérhetünk egy jövőbeni együttműködés keretein 
belül. 

 

 



 

 

TÖRÖKBÁLINT (2013. december 6.) 

Törökbálinton a szeptemberben átadott Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola új épületében 
játszunk. Igazán figyelmes és jól nevelt fiatalokat ismerhetünk meg, nem beszélve a páratlanul 
lelkes tanári karról. Ma három előadást játszunk és egy műhelyfoglalkozást is tartunk, de eszünkbe 
sem jut fáradtnak és energiátlannak látszani, hisz érezzük a fontosságát az ittlétünknek. 

 

A diákokkal lévő közönségtalálkozón szóba jön a jelenet, amikor A Férfi tulajdonságait sorolja A Nő, 
a tanulók túlzott sztereotípiát fedeznek fel. Egy szélsőséges, lekicsinyítően általánosító férfikép 
kialakulása gyakran egy belső sérelem következménye, melyet a konkrét helyzetből az egész 
férfinemre általánosít a sértett. Minden esetben a követendő út, hogy megkeressük magunkban 
minden ember felé magunk személyes viszonyát. Tiszta lappal pedig csak bizalommal lehet indulni. 

Délután felnőtteknek játsszuk az előadásunkat. Az utána lévő beszélgetés megerősítés mindkét 
irányba; van értelme annak, amit csinálunk. Ez a régió egy jól szituált vidék – hangzik el –, de 
élhetünk bárhogyan, ha szeretteinknek, családunknak nem vagyunk képesek megadni azt az őszinte 
szeretetet, akkor minden hiába van. A szeretetet tanuljuk, így ha az ember gyerekként nem 
számíthat megbízható módon szeretetre, azt fogja hinni, hogy a szeretet alapjában véve 
megbízhatatlan így nem tud szeretni. Az, hogy gyerekeink ilyenek, abban nekünk felnőtteknek van 
a legnagyobb szerepünk, mi vagyunk előttük a példa. Hát legyünk mi a jó példa. 



 

 

 

SZOLNOK (2013. december 7.) 

 
 
Szolnok városa ad helyet az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadásunk 250. bemutatására. De 
nemcsak ezért különleges számunkra ez a hely. Ugyanis egy nem mindennapi szervezői feladat áll 
mindez mögött, hogy mi itt lehetünk. Milosits Dániel és barátai, akik Hatvanban láttak minket, 
szervezték le fogadásunkat. Idejüket és energiájukat ránk szánva, teljes önzetlenséggel toboroztak 
közel 60 nézőt, nem beszélve a fogadtatásunkról, ahol vajban sült süllőtől a pityókás tokányon 
keresztül a tortáig minden volt. 

 

Este a Cserkészháznak nevezett közösségi helyen játszottunk. Megdöbbentően közös a sorsunk, 
hangzik el az előadás utáni közönségtalálkozón. Valószínűleg a többi közép-európai országgal is ez 
a helyzet. De van-e remény a jóra egy ilyen kilátástalan, korrupt világban? Az előadásban megjelenő 
betontömb egy néző szerint azt jelenti, hogy az embernek ilyen erősnek és szívósnak kell lennie 
gyerekkorától kezdve, hogy túl lehessen élni a világot. A folyamatos és egyre gyorsuló változások 
bizonytalanságot szülnek, semmire sem lehet alapozni, mert semmi sem bizonyos. Egy jelenlévő 



 

 

tanár elmondja nekünk, hogy 18 év stabil munka után most pályahagyó pedagógus. Alkalmazkodni 
kell a változáshoz. Mert csak egy valami biztos; a bizonytalanság. 

  

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (2013. december 8.) 

Horváth László, ügyvéd barátunk és felesége fogad bennünket egy kiadós ebédre a helyi csárdában, 
majd a nemrégen átadott hódmezővásárhelyi művelődési házban mutatjuk be a turné utolsó 
előadását. Az beszélgetésen sok érdekes gondolat fogalmazódik meg az előadás által felvetett 
témákról. Megdöbbentő, hogy mennyire életszerű és mennyire érthető darabot hoztatok ide – 
mondja egy idős férfi. Vajon figyelmen kívül lehet-e hagyni a problémákat, lehet-e kerülő úton 
menni saját utunkat élve? Struccpolitika kissé ez az út, és egy ideig megtehetjük, hogy ignoráljuk a 
világ bajait, de változik-e ettől bármi? – hangzanak el a kérdések. Nem, hiszen attól még, hogy 
valamivel nem foglalkozunk, az nem azt jelenti, hogy nincs, illetve nincs ránk hatással. Az ember 
társas lény; ha felveszi a napszemüveget és a fülhallgatót, lényegi valóját tagadja meg. Embernek 
lenni nem adottság, hanem feladat. Nem készen születünk embernek, hanem azzal a meghívással 
születünk, hogy legyen belőlünk ember.  Tagadhatjuk tehát emberségünk, de minek? 

 

Problémák vannak és mindig is lesznek és ezeket közösen kell megoldanunk, emberként. Minden 
egyes embernek feladata és felelőssége, hogy a  egész környezetét jó irányba vezesse. Ez 
önmagában is elég nagy terhet jelent a mindennapi életben. A jókívánságok nem elegendőek az 
eredményekhez, aktívan kell dolgoznia mindenkinek – fogalmazza meg egy néző. 

Turnénk utolsó helyszínét elhagyva úgy érezzük, hogy az Isteni gondviselés és a közösség megtartó 
ereje által sikerült elvégezni a feladatunkat. Ugyanakkor érezzük, hogy ebbe semmiképp nem 
szabad megnyugodnunk, és változatlanul, alázattal kell folytassuk azt, amit elkezdtünk. Érezzük, 
hogy mindegyik helyszínre vissza kell majd térjünk. Jó helyeken jártunk és jó emberekkel 
találkoztunk. 

 


