
 

 

Arad, Nagyvárad 

Aradon és Nagyváradon játszottuk az előadást. Kettőt- kettőt. Aradon visszafogottak 

a nézők. Figyelnek, követik az előadást, de alig reagálnak. Látszik, hogy nincsenek 

hozzá szokva az ilyen nyitott, személyes hangokat megütő előadásokhoz. A végén 

látjuk a szemekben, hogy megtörtént bennük. Visszafogottan hazamennek az égő 

gyertyájukkal. 

 

Nagyváradon hasonló hangulattal találkozunk, de a magyar fiatalok bátrabban. 

Többet reagálnak, élénkebbek. Valószínű azért, mert többen vannak Nagyváradon. 

Úgy látom itt nagyobb a magyar fiatalok önbizalma, önbecsülése. Meg aztán sok az 

egyetemista, akik Erdély más városaiból érkeztek. Sokat számít. 

 

Leszakad a díszletet vivő utánfutó. Három órát szereljük. Az Isten velünk van, és 

segítőket küld. Nem kérnek pénz a munkáért. Meglepődünk. Nagy késésben 

vagyunk, két óra múlva kezdődik az előadás. Nagyváradon már várnak ránk a 

székelyhídi barátaink. Segítenek kipakolni, szerelni. Kezdés előtt három perccel 

kész van minden. 

 

Erős az előadás. Megtörténik mindenkiben. A végén három csoport fiatal is 

visszajön. Közeli- távoli ismerősök. Az utcáról visszafordulnak. Nem tudnak 

elmenni. Beszélni szeretnének, találkozni. Elindított bennük valamit az előadás. Az 

egyik tizenegyedikes fiú, akivel mindeddig soha nem találkoztunk, elkezd a 

problémáiról beszélni. Meghallgatom. Nem tehetek többet. Úgy tűnik, erre van 

szüksége. Beszél, én hallgatok. Megkönnyebbülve elmegy. Nagyszerű este. 

Megmozgatott a fiatalokban valamit az előadás. Elindított. Másik három fiatal 

visszajön segíteni. Hordják a csöveket, pakolnak az autóbuszba. Mondják, hogy 

visszajöttek, hiszen nem lehet ennek az előadásnak nem segíteni. Keveset 

beszélünk. A végén megszorítjuk egymás kezét, összemosolygunk. Érezzük, hogy 

ma este történt valami.  Találkozás- a színház által. A buszban arra gondolok, hogy 

mi lesz velük holnap, amikor felkelnek, vagy holnap után. Meddig tudják hordozni 

magukban ezt a békességet, szeretetet, segítőkészséget, egyszerűséget, amit a mai 

előadás felszínre hozott belőlük? Mikor fogja a világ zaja újra betemetni bennük? 

Megerősödik bennem az, hogy itthon, ahol sokat tudunk foglalkozni a fiatalokkal, 

nagy lendülettel kell tovább dolgoznunk. Újra és újra megkívánom a Kazánházat. 

Nagy szükség van rá. Egy hely lehet, ahol a fiatalok naponta feltöltekezhetnek, a 



 

 

világ zajával szemben, hogy tudják megtartani magukban az igazibb és lényegesebb 

létezést. És fontosak a kiszállások. Valahogy jó lenne többet találkozni és 

beszélgetni előadás után az ottani fiatalokkal. 


