
 

 

2011. március 18. 

Reggel nyolckor bepakolunk és elindulunk a két és fél hetes turnéra. A második 
sarkon máris problémába ütközünk. Zoli sofőrünk túlzott lelkesedésében nem áll 
meg a kellő helyen elsőbbséget adni. A rendőrök nyomban kiszúrják, és elveszik a 
jogosítványát egy hónapra, majd ezt követően egy tizenöt napra szóló „közlekedési 
jogot biztosító helyettesítő tanúsítvány”-t kap, amelyről egyből kiderül, hogy 
Magyarországon nem lesz érvényes. A kérdéssel sokat nem tudunk foglalkozni, 
mert így is  késésben vagyunk. Turnénk első állomása Marosvásárhelyen a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum. Két és fél óra késéssel megérkezünk, és Albert- Nagy Ákos 
– aki első évét végzi az unitárius teológián, és ezen a turnén velünk tart - már vár 
bennünket. Evés és pihenés nélkül kezdődik a nagyon gyors szerelés, hiszen 16, 18 
és 20 órától kezdődnek az előadásaink. A második és harmadik előadáson 
túljelentkezés van. Közel hetven néző zsúfolódik be minden előadásra az amúgy is 
szűk nézőtérre. Ennek ellenére 16 embert el kell küldenünk. Az előadások nagyon 
mélyen megtörténnek. Rég nem játszottuk, és örömmel érezzük, hogy ismét meg 
tud születni. Önvizsgálatra késztet nézőt és alkotót egyaránt. Újra megtapasztaljuk, 
hogy szükség van a Bolyongásra, a kialakult csendre. Az egyik néző levélben így jelez 
vissza: 

„Voltam ma az előadáson, és nagyon érdekes, tanulságos volt. Megköszönöm 
nektek mindazt, amit ezen a színdarabon megértettem és megtanultam.”  

Hosszú volt a nap, de még hátra van a kiértékelő majd az azt követő leszerelés és 
bepakolás az autóbuszba. Gyors zuhanyzás, aztán evés és éjfélkor lefekszünk. 
Holnap egy ugyanilyen zsúfolt nap vár ránk. 

  

2011. március 19. 

7.30-kor ébresztő, és 8-kor már el is indulunk Kolozsvárra.  A János Zsigmond 
Unitárius Kollégium tornatermébe szerelünk be, és a munka az előttünk álló négy 
óra miatt sokkal nyugodtabb, mint a tegnap. Ma is három előadást tartunk, ezért rá 
kell készülnünk. Az elmúlt négy év alatt már 22 előadást tartottunk itt, és 
rácsodálkoznunk, hogy mindig – és most is - milyen nagy az érdeklődés az Osonó 
iránt. 

Az első előadás után Réka bejelenti, hogy valami történt a kezével. Az egyik 
jelenetben megütötte, és az ínszalagok egymásra csúsztak. Nincs sok idő, kezdés 
előtt Lóri  visszarakja a szalagokat. Megkezdődik a második előadás, ami a turné 
eddigi legjobb előadása. A nézőkön egyértelműen érződik, hogy történt velük 



 

 

valami. Megérintődtek, elmélyültek. Készülünk a harmadik előadásra. Lesznek 
román nyelvű utálom- szöveget, feliratok, hiszen bejelentkeztek az első éves román 
szinisek is.  Előadás közben a Heni lábára rálép Pityu, két lábujj eltörését okozva. A 
borozás- jelenettől nélküle folytatjuk az előadást.  A nézők mindebből semmit nem 
érzékelnek, és egy megtörtént előadást tudhatunk a hátunk mögött. A szokásos 
bontás, csomagolás és bepakolás az autóbuszba, majd egy osztályterembe 
berendezkedünk, és egy rövid mosdás/ vacsora után lefekszünk, hogy kialudjuk a 
nyolc órát. 

Az előadás kapcsán, levélben kapjuk a következő nézői üzeneteket: 

„Nagyon rég láttam ennyire szép és tiszta előadást” 

„Egy felejthetetlen élményben volt részem. Nagyon köszönöm nektek.”  

 

2011. március 20. 

8-kor ébresztő, majd indulás előtt felfedezzük az újabb problémát: ki van hasadva a 
busz egyik kereke. Zoli hamar orvosolja a helyzetet, és közben csatlakozik hozzánk 
egy másik sofőr is, László, aki a Zoli társa lesz, hiszen Magyarországon ő fog majd 
vezetni. Indulás előtt úgy érezzük, hogy túl sok balszerencse történt az elmúlt két 
nap során, és úgy döntünk, hogy közösen imádkozunk azért, hogy a turné további 
része zökkenőmentes legyen, illetve áldás legyen az előadásokon, az utazáson, az 
együttléten. 

Megérkezünk Szatmárra, az utolsó erdélyi helyszínre. Egy régi osonós - Oláh Kata 
szociális munkás, a helyi Caritas munkatársa - fogad bennünket. Ebéd közben 
faggatjuk, és ő nagy lendülettel mesél a munkájáról, a szatmári emberekről, a 
fiatalokról. Megtudjuk, hogy Szatmárra az egyik legjellemzőbb az, hogy elég sokan 
dolgoznak külföldön, otthon hagyva a gyerekeiket. Ezzel a problémával egyébként 
egyre több helyen találkozunk. Kata arról is beszámol, hogy itt az emberek eléggé 
felszínesek. Egyre jobban kezdjük várni az előadást, a kísérletet, hogy hogyan és 
mennyire lehet majd elmélyíteni. Elindulunk a kultúrházba, ahol a két előadást 
fogjuk tartani. A csapat egyik része beszerel, a másik része felmegy a korházba, ahol 
Heniről bebizonyosodik, hogy tényleg el van törve a lábujja, így a turné további 
részében nem fog tudni játszani, Réka esetében viszont szerencsések vagyunk, mert 
Lóri jól helyreigazította az ínszalagokat, így a keze máris sokat gyógyult. A 
kultúrházban találkozunk Cserey Csabával, Románia legjobb dobosával, a DOB-
BAN Fesztivál szervezőjével. A beszerelésnél segítenek székelyhídi barátaink, akik 
leutaztak találkozni a társulattal, és megnézik az első előadást, valamint nem utolsó 



 

 

sorban egy kis almástésztával is megleptek bennünket. Az első előadás 17 órától 
kezdődik és többségében román nézőknek játsszunk. Mivel Heni a lába miatt nem 
tud részt venni, egy rövid próbával megoldjuk, hogy Mesi vegye át a szerepét. Ezzel 
az előadással – bár a nézőknek tetszik – elégedetlenek vagyunk. Nem sikerül 
felülemelkednünk a tér negatív energiáin és a hidegen. A két előadás között nagyon 
sokat beszélünk arról, hogy hogyan kellene játszani ebben a térben. A második 
előadás magyar nyelvű, és nagyon szépen megtörténik. Megszületik a mély 
találkozás a nézőkkel. Kata bevallása szerint nagyon fontos volt Szatmárnak ez az 
előadás, hiszen amióta itt dolgozik ennél mélyebb üzenet nem tudott átadni az itt 
élőknek, mint amit és ahogyan a Bolyongás képvisel. Ő találkozott előadás után a 
nézőkkel, és arról számol be, hogy az üzenet nagyon mélyen eljutott hozzájuk. 
Sokan azt mondják, hogy az utóbbi hat év alatt a Teodora Enache jazz-koncert 
mellett ez volt a legerősebb kulturális és lelki élményük.   

A gyors bontás és pakolás után, a Caritas vendégházban finom töltött káposzta, 
majd nyolc óra alvás vár bennünket. 

 

2011. március 21. 

Fél 8-kor ébredünk. Reggeli, közben Kata mesél, és rácsodálkozunk az energiájára, 
lendületére, tenni akarására. Bízunk benne, hogy megerősítettük, bár most élete 
kissé megváltozik. Elmegy önkéntesnek, hogy újra megkeresse önmagát. 
Elképzeljük, hogy valóban kimerítő a szociális munkások sorsa, a folyamatos 
kapcsolat és segítség-adás az embereknek. Arról beszélünk, hogy jó lenne 
tréningeket tartani nekik is, mindazoknak, akik másokért dolgoznak. Kérdések és 
gondolatok merülnek fel. Érdekes a Kata megjegyzése, hogy azért megy 
környezetvédőnek most egy ideig, mert úgy érzi ez az egyetlen, amivel biztosan nem 
árt senkinek. Ha az ember összegyűjti a szemetet, vagy lefest egy kerítést, akkor 
valóban nem árt senkinek és semminek. Sokat foglalkoztat még bennünket ez a 
gondolat. Előjönnek azok a témák, amelyekhez állandóan kibukkanunk: Mit 
kezdünk a fiatalokkal? Hol lehet segíteni nekik? Meg lehet-e állítani ezt a 
folyamatos szétesést, az elértéktelenedett életek sorozatát? Meddig lesz erőnk 
építeni, ebben a folyamatosan romboló világba? Meghallják-e a fiatalok az 
üzeneteinket? Kihasználják-e a lehetőségeket? Hogyan lehet még jobban rávezetni 
őket, hogy az élet sokkal több, mint ami látszik belőle? 

Megerősítjük egymást, hogy valóban a cselekvés az egyetlen kulcs. És a cselekvés 
ideje a most. Tenni kell az emberekért, a fiatalokért. Mindenki a maga területén. Mi 
a színházzal, tanítással, a tréningekkel, ezzel a turnéval is. Újra szóba jön a 



 

 

kazánházból kialakításra váró ifjúsági kulturális központ. Ötleteket és tanácsokat 
kapunk Katától. Öröm tölti el a lelkünket, hiszen az elmúlt napokban nem csak 
adtunk, hanem nagyon sokat kaptunk is. Mindannyian újra megerősödünk abban, 
hogy a színház egy fantasztikusan jó eszköz mindarra, amit csinálunk, hiszen 
közösségben járva az utat fontos élmények születnek nem csak a nézőkben, hanem 
bennünk is. És az előadás újra és újra feltölt bennünket, lendületet és értelmet ad a 
munkának. 

Átlépünk a határon és megérkezünk Tokajba. A szentgyörgyi Berde Áron 
testvériskolájában ebéddel és nagy kedvességgel fogadnak bennünket. Az előadás 
helyszíne a suli ebédlője. Fél négytől és fél hattól vannak az előadások, mindkettőre 
fiatalok jönnek egy pár tanárral kiegészülve. Szatmártól csak 150 kilométerre 
vagyunk, de a fiatalokon szemmel látható a „nyugat” hatása. Az előadásokat sokkal 
erőteljesebben kell játszanunk, hogy meg tudjon történni a nézőkben. Az első 
előadásban még tapogatózik a társulat, de a második nagyon jól sikerül. El tudtunk 
jutni a fiatalokhoz, és talán a mai nap ez volt a legfontosabb élmény. Leszerelésnél 
segít néhány fiú a kollégiumból, akiken látszik, hogy hordozzák magukban az 
előadás okozta élményeket, érzéseket, gondolatokat és kérdéseket. Zárkózottak és 
nem beszélnek róla, de a közös díszletbontásban és csomagolásban érezni, hogy 
szavak nélkül is együtt tudtunk lenni. A színház valóban a találkozás színtere. 

Este sétálni indulunk Tokaj központjában. Nagyon szép és hangulatos városka, 
minden harmadik háznál boros pince van. A főtéren megnézünk egy gyönyörű 
templomot  és a híres Rákoczi pincét. Miközben sétálunk vissza a kollégiumba 
észrevesszük  a színház épületét, ami egy hatalmas zsinagóga udvarán van.  Jól esik 
a séta, hiszen már három napja, hogy a ki és bepakolásokat leszámítva, egyáltalán 
nem voltunk kint. 

  

2011. március 22. 

Fél hétkor hangos zenére riadunk fel. Itt így próbálják a diákokat kirázni az ágyból. 
Ha őket nem is, minket sikerül minél hamarabb kiűzni a szobákból. Dj. Bárány 
Attila (a nevét leírni sem lenne érdemes) rettenetes és elviselhetetlen szövegei fél 
órán keresztül mennek a kollégium rádiójában. Elgondolkodtató. Vajon a 
„barátnőmet lecseréltem, mert meguntam, tedd ezt te is”, „a nő egy k.” és az ehhez 
hasonló kijelentések valóban építőek és nevelőek reggeli napindítóként a tizenéves 
fiatalok számára? Felmerül bennünk, hogy miért nem képes egy kollégium a reggeli 
ébresztőben egy egészségesebb, építőbb értékrendet becsempészni, képviselni? 



 

 

Reggelizünk és elindulunk Miskolcra a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnáziumba.  Gyönyörűen felújított épület komplexum egy 40 ezres 
tömbháznegyed közepén. Gyors ebéd alatt- előtt- közben- után szerelünk. Segít 
három helyi diák is, akiktől megtudjuk, hogy az iskolában nagyon fontos a rend és 
az egymással való kommunikáció. Az igazgató egy jezsuita szerzetes, aki nagyon 
közvetlen a diákokkal, és bármikor fordulhatnak hozzá, ha valami gond van. 
Találkozunk Ferivel, a jezsuita noviciussal, aki novemberben a Bakelitben látta az 
előadást.  Az első előadásra 12-14 éves gyerekek jönnek, ezért úgy döntünk, hogy az 
előadás Horvátországban már kialakult variációját játsszuk, azaz kivesszük a 
borozás- jelenetet. Mindig bebizonyosodik, hogy a gyerek számára különleges 
élmény játszani. Másként reagálnak, mások a hangsúlyok, máshol és másképp 
csillog a szemük. A végén, titokban, hogy senki ne lássa őket, törölgetik a 
könnyeiket, Valóban olyanok, mint egy- egy angyal. 

Berni előadás közben eltöri a lábujját. Immár két sebesült színészünk is van, akik 
nem tudnak játszani, így a két előadás között, tíz perc alatt el kell dönteni, hogy 
hogyan játsszuk le a többi előadást. Átrendezzük és áthangoljuk hét színészre a 
jeleneteket. Átveszünk feladatokat, kitalálunk megoldásokat, és kíváncsian várjuk 
az előadást, hogy élesben derüljön ki, hogy mindez működik-e. És igen, kiderül, 
hogy hét emberrel is működik. Nagyon mélyen megtörténik a nézőkben, de 
bennünk is. A végén megtörténik az újabb csoda, a felejthetetlen élmény: 
köszönetképpen, egy rögtönzött kórusként két éneket is elénekelnek nekünk a 
nézők a folyosón, gyertyával a kezükben. Mi bent ülünk a teremben és érezzük, hogy 
megtörténik a találkozás, amiről beszélünk a színház kapcsán. Az adás gesztusa, 
anélkül, hogy sikerről lenne szó, vagy önmagunk tapsoltatásáról. Összemosódik 
már, hogy ki ajándékoz kinek. Beindul az az érzékeny kommunikáció, amire olyan 
kevés alkalommal van példa a színház világában. A nézők érzik, hogy itt nem kell 
tapsolni, nem lehet szavakban kifejezni mindazt, amit megéltek. Meghallottak 
minket és válaszolnak nekünk. Énekelnek, és a hangjuk betölti a folyosót, a termet 
és a lelkünket. Együtt vagyunk, és Isten átölel mindannyiunkat a szívünk mélyére 
hatoló szeretetével. Az ilyen pillanatokért (is) érdemes... 

Vacsora után az iskola drámatermében beszélgetünk a diákokkal, az igazgatóval és 
Klára nénivel, aki megszervezte  a fogadásunkat. Többen azt hangsúlyozzák, hogy 
az előadásunk által volt meg az igazi nagyböjti lelkigyakorlatuk. A beszélgetés  alatt 
érezzük, hogy egy egészséges értékrendet képviselnek, és ennek kialakításában 
kulcsszerepet kap az iskola, és az a rendszer, amelyben működnek. Az igazgató - aki 
jövőre is meghív bennünket előadást és tréningeket tartani, amit mi természetesen 
boldogan elvállalunk – arról beszél, hogy az iskolát úgy képzeli el, mint egy asztalos 
műhelyt, ahol bizony sokszor tele van forgáccsal, hulladékkal, és néha az ember 
felteszi a kérdést, hogy érdemes-e mindezzel foglalkozni, de aztán jön egy élmény, 



 

 

mint a ma esti előadás, és az azt követő éneklés, és minden összeáll, egy teljes egész 
lesz. Nézzük a fiatalokat, és tényleg öröm tölt el, hiszen jó érzés most itt lenni, 
egymás szemébe tisztán belenézni. 

A szokásos esti bontás és pakolás, majd egy rövid sétára megyünk a miskolci 
kilátóhoz. Éjfél után, és az öt nap alatt, öt különböző helyszínen játszott 12 
előadástól fáradtan fekszünk le. 

  

2011. március 23. 

Ébresztő, reggeli, búcsúzás, indulás Jászberénybe. Várszegi Tibor barátunk fogad 
bennünket, és olyan mintha hazaérkeznénk. Egy év alatt már harmadik alkalommal 
vagyunk itt. Ugyanabban a szobában, ugyanazokban az ágyakban alszunk. Ismerős 
már minden. Öröm újra megérkezni, itt lenni, és nekifogni az első feladatunknak. 
Párhuzamosan két tréninget tartunk. Az egyiket Lóri, a másikat Misi, de beszállnak 
belülről segíteni a társulat többi tagjai is, leszámítva azokat, akik érettségire 
tanulnak. A második tréninget Misi tartja, és addig a társulat beszerel a holnapi 
előadásra. A tér ismerős, már tíz előadást játszottunk itt, legutóbb november végén. 

A tréningek egy különleges élménnyel ajándékoznak meg bennünket. A varázslat és 
a csoda történik meg a két órás színházi- önismereti műhelyfoglalkozásban: a 
nevetgélő, zavarban lévő, felszínes témákat érintő diákokból percről percre lesz 
elcsendesülő, maszkjait levető, befele figyelő érett, érzékeny fiatal. A tréningek 
szépen elmélyülnek, megtörténnek. A végén azt jelzik vissza a fiatalok, hogy fontos 
volt számukra ez a két óra. Rég feltett kérdésekre találtak választ, új kérdéseket, 
gondolatokat fogalmaztak meg, és szinte mindannyian kiemelték azt a békességet, 
amibe a tréning végére kerültek. Mindannyian lelkesek a július végén esedékes, 
évente megrendezésre kerülő osonós nagydráma- tábortól. Mindannyian 
szeretnének eljönni, hiszen itt megéltek valamit, amire szükségük van. Érezzük, 
hogy valóban sikerült valamit átadni. Igen, a színház csak ürügy. Ürügy önmagunk 
jobb és teljesebb megismerésére. 

A nap többi részét feltöltődésre szánjuk. Ma nincs előadás. Korai vacsora, tanulás, 
olvasás, lazítás... lefekvés. 

 


