
 

 

2010. november 30. 

Éjfél. Bepakolás a buszba és elindulunk egyhetes turnénkra. Utunk első állomása 
Jászberény.  Tizenkét óra út után megérkezünk, és találkozunk Várszegi Tiborral, a 
Malom Színház vezetőjével, aki ismét kedvesen fogad minket. Megtudjuk, hogy 
nehéz volt megmozgatni a jászberényi középiskolás diákságot, de a fiatalok 
színházi- és egyáltalán kulturális nevelését nem adta fel, így végül rengeteg 
középiskolás diákot tudott mozgósítani az előadásainkra. Négyet fogunk játszani az 
előttünk álló két nap alatt, és mindenik után beszélgetés lesz a fiatalokkal. Érezzük 
a feladatot és a felelősség súlyát, valamint a szolgálatot, amelyre Tibor visszahívott 
bennünket. 

Délután. Tréning Tiborral. A testünkben áramló energiák és felsőbb erők 
megmozgatása után, eljutunk egy közös csendhez és az imához. A tréning 
zárásaként Tibor elvisz minket a múzeumba, ahol megnézzük Lehel kürtjét. Ez a 
Jászok szimbóluma, amelyről a múzeum igazgatónője izgalmas dolgokat mesél. A 
kürt mellett állva megérezzük a lelkét és erejét, amit magával hordoz  közel tizenegy 
évszázada. 

Vacsora után nekifogunk beszerelni az Ifjúsági Házban. A tér ismerős, itt már 
játszottunk, mégis technikai nehézségeink vannak. Nehezen megy a szerelés, nem 
is tudunk megoldani minden problémát. Reggel a tervezettnél korábban kell 
bejönnünk, pedig így is 9-től van az első előadás.  Az időpont korai. Jól fel kell 
készülnünk. Fél tizenegyre megérkezünk egy helyi kollégiumba, ahol zuhanyzás 
után gyorsan lefekszünk. 

  

2010. december 1. 

Fél hétkor csörög az óra, és alig akarjuk elhinni, hogy eltelt az éjszaka. Reggeli és 
máris indulunk bemelegíteni, ráhangolódni az előadásra, megoldani a technikai 
problémákat, beállítani a zenét. Megpróbáljuk elhitetni a testünkkel, 
idegrendszerünkkel és érzelmeinkkel, hogy délután van. Az első előadást kilenctől, 
a második fél tizenkettőtől tartjuk. Mindkét előadásra iskolások érkeznek a kísérő 
tanáraikkal. Hála az Istennek, mindkét előadás jól megy. Van energia, érzelem, van 
mélysége és a nézők szemmel láthatóan szeretik az előadást. 

Előadások után, Tibor kezdeményezésére közönségtalálkozót tartunk. Kezdetben 
feszülten, majd egyre oldottabban beszélgetünk az előadásról. Megegyezünk, hogy 
egyet mi kérdezünk és egyet a nézők. Felszabadulnak. Nagyon jól értelmezik a 
szimbólumrendszereket. Bátortalanul mondják ki a hit, az Isten, a fény, a remény, 



 

 

őszinteség, testvériség szavakat. Mintha félnének tőlük, aztán felfedezik, hogy 
közösek a problémáink.  Itt is  a fiatalok meg akarnak felelni a tanároknak, 
barátoknak, szülőknek, megfeledkezve arról kik is ők valójában. Arról beszélnek, 
hogy nagyon személyes volt számukra az előadás. Beszélnek arról, hogy milyen jó 
lenne a Karácsony este, ha nem csak arról szólna, hogy kibontjuk az ajándékokat, 
vagy éppen nem veszekednének a szülők. Megszületik a vágy a szépre, az 
elcsendesülésre, az egymásra  való figyelemre.  Lassan bevallják, hogy naponta 
legalább négy- öt órát ülnek a számítógép előtt. Sokan egy virtuális világban töltik el 
életük egyharmadát. Virtuális ismerkedések, virtuális barátok… Hatvanból csak 
tízen nyújtják fel a kezüket arra a kérdésre, hogy ha délután lett volna az előadás, 
hányan jöttek volna el. 

Tanulságos a beszélgetés. Sok mindent tudunk meg magunkról, róluk, a 
fiatalokról, a világról, a színházról és annak feladatáról, és közben érezzük, hogy 
sikerült elindítanunk érzéseket, lényeges gondolatokat. Megtetszik a módszer, és a 
közönség távozása után arról beszélünk, hogy otthon, de máshol is ki kell majd 
próbáljuk. Valóban megszületett a találkozás, a színház lényege: a kommunikáció, 
a közös gondolkodás beindítása. 

Közben lehavazik. Gyönyörű nagy pelyhekben. Először gyúrunk hógolyót ezen a 
télen. Ebéd után visszamegyünk a szállásra, ahol mindenki talál magának feladatot. 
Tanulás, olvasás. Készül az új weboldal is. Az utolsó munkák. Így telik el a délután, 
majd jön a vacsora, mosdás és lefekvés. 

  

2010. december 2. 

Ismét korán kelés, gyors reggeli, majd indulás az előadás helyszínére. A 
forgatókönyv kísértetiesen hasonlít a tegnapi naphoz. Nem is tudjuk pontosan 
milyen nap van. Ilyenkor, turnén a tegnapokban, mákban és holnapokban élünk. 

Az első előadásra egy szakközépiskola diákjai jönnek. A beszélgetésen 
visszahúzódóak, nehezen merik megosztani gondolataikat, mert attól félnek, hogy 
társaik kinevetik őket.  Az egyik lány elmeséli, hogy az előadás alatt úgy érezte, 
tükröt tartunk neki. Felismerte magát az előadásban, és elgondolkodott, hogy 
milyen hibái vannak. Megtudjuk, hogy egy páran most vannak másodszor 
színházban. Többségük háromévenként jut el egy- egy előadásra. Örvendünk, mert 
jó élmény volt számukra az előadásunk. A személyességet szinte mindannyian 
kiemelik, ahogy azt is, hogy ilyen érzést nem éreznek sem a tévé sem a számítógép 



 

 

előtt. Arról is beszélnek, hogy nagyon szerették azt, hogy a nézőtér ilyen közel volt a 
játéktérhez. 

A második előadásra a város legrangosabb iskolájából jönnek diákok. A végén 
nagyon nyitottak, felszabadulva beszélgetnek velünk. Pozitívan állnak ahhoz az 
ötletünkhöz, hogy tavasszal visszajönnénk tréningeket tartani. Lendületet kaptak 
az előadástól, hogy továbbra is folytassák, azt a kezdeményezésüket, hogy egy 
formabontó előadást készítsenek március 15-re. Rácsodálkozunk arra, hogy ezek a 
fiatalokat keresik a saját március tizenötödikéjüket. Fontos nekik, viszonyuk van az 
ünneppel, gondolkodnak és felvállalják, hogy elég volt abból, amit évek óta 
személytelenül betanítanak nekik, és a cselekvés mellett döntenek: saját magukra 
megszervezik, megírják és előadják azt, amit ők az ünnep kapcsán el szeretnének 
mondani. Tudjuk, hogy ritka dologgal állunk szemben. Nagy kincs az ilyen fiatal- 
társaság. Biztatjuk őket. Tartalmas beszélgetés születik. Érezzük, hogy megéri itt 
lenni. 

Bontás, csomagolás, majd elbúcsúzunk Tibortól, bepakolunk és elindulunk 
Budapestre. Késő délután érkezünk meg a Bakelit Színházba, ahol Bauer  Marci, az 
igazgató fogad minket. Lendülete, kitartása semmit nem apadt az utolsó ittlétünk 
óta. Kölcsönösen örvendünk a találkozásnak. Megmutatja, hogy az építkezésben, a 
belső tér kialakításában hogyan haladtak az utóbbi időben. Jó viszontlátni a 
játékteret, és a fölötte lévő szobáinkat is. Szeretünk itt lenni. 

  

2010. december 3. 

Reggel fél kilenckor kelünk és folytatjuk az este elkezdett szerelést. Eszünk, majd 
elindulunk a Terror Házába. A Nyilas és a Kommunista idők politikai 
rendőrségének volt székházát, az áldozatok emlékére múzeummá alakítottak át. 
Ebben az épületben  kegyetlen módon hallgatták ki, kínozták meg és igazságtalanul 
végezték ki azokat a fiatalokat, egyszerű embereket, egyházi és politikai 
személyiségeket  akik nem értettek egyet a rendszerrel, vagy származásukat 
rendszerellenesnek minősítették. Felkavaró és mégis nagy szükség van erre a 
múzeumra. Olyan rádió felvételeket hallunk 1944-ből, amelyben, arról beszél egy 
anya, hogy lányát megerőszakolták, férjét elvitték és ő ott maradt a két fiával, semmi 
nélkül.  Látunk egy felvételt  Nagy Imre peréről, ahol társai saját füle hallatára 
árulják el őt… és egyszerre rádöbbenünk, hogy ugyanabban a teremben 
vagyunk. Felvételek és interjúk pörögnek le a munkatáborokról: életben maradás, 
kitartás, egymás segítése. A hit szinte minden nyilatkozatban kulcsszó. A pincében 
látjuk, hogy milyenek voltak a kínzóeszközök és a cellák:  az egyikbe épp hogy befér 



 

 

egy ember, de már mozdulni nem lehet. Összeszorult szívvel gondolunk arra, hogy 
itt embereket kínoztak heteken keresztül, vagy vertek halálra. Mély benyomást tesz 
ránk ez a hely. 

Este héttől van az előadás. Különleges alkalom. Valamikori osonós társunk, 
barátunk Bán Jocó is itt lesz. Ő most jezsuita noviciátus Budapesten, és eljön a 
társaival, illetve a jezsuita szerzetes mesterükkel. Jól megy az előadás, mélyen 
megtörténik. Ezt érezzük a gyertyával a kezükben kijövő nézők szemében is. Jocó 
visszajön három percre egy gyors köszöntésre, beszélgetésre. Aztán kiderül, hogy a 
társainak is nagyon tetszett az előadás és meg szeretnének bennünket 
ismerni.  Körbeülünk. Két órán keresztül beszélgetünk színházról, életről, 
szolgálatról, a jezsuita rendről. Nagyon egyszerű és nyitott emberek. Érezzük, hogy 
mélyen eljutott hozzájuk az előadás, személyessé tudott válni számukra.  Nagyon 
mélyen beszélünk a szimbólumrendszeréről. Értjük egymást. Ez jól esik. Feltölt 
bennünket. Újabb barátokra találtunk. Újra megerősödünk abban, hogy ez az az út, 
amelyen járnunk kell. A vezetőjük, Lukács János szerzetes elmondja, hogy az 
előadásunk kapcsán rájött arra, hogy a munkájuk és  a színház nagyon hasonlítanak 
egymásra. Befejezésül, közös imával zárjuk a beszélgetést. Szeretettel búcsúzunk el 
egymástól, Jocót megöleljük, és megyünk lefeküdni. 

  

2010. december 4. 

Ma két tréninget tartunk és két előadást. A legnehezebb nap a turnéból. Annyi 
bejelentkező van, hogy párhuzamosan két csoporttal kell dolgoznunk. Majd még 
vár ránk egy tréningtartás. Mély és megtörtént tréningek születnek, melyek 
lezárásán ismét kiderül számunkra, hogy az embereknek szüksége van az ilyen 
találkozásokra. A színház csak ürügy, és a színházi gyakorlatok elvezetik a 
fiatalokat, felnőtteket, civil kíváncsiskodókat és szakmai érdeklődőket egyaránt az 
önmagukkal és életük lényeges oldalával való találkozásra. Válaszokat kapnak, 
kérdéseket fogalmaznak meg, elgondolkodnak azon, amit már rég kimosott 
lelkükből a rohanó élet. Arról számolnak be, hogy újra jó volt megállni, egymás 
szemébe őszintén belenézni, megbízni azokban az „idegenekben”, akik épp pont 
ugyanarra a tréningre jelentkeztek be. Örömmel nézzük, ahogy a végén 
elérhetőséget cserélnek egymással, folytatják a találkozást, a beszélgetést a 
büfében. Beindítottunk valamit. Megszületik valami fontos a tréning által, itt a 
rohanó Budapesten. Imádkozunk azért, hogy a minél több tréningezőben, minél 
tovább tudjon megmaradni ez az érzés. Arról beszélünk, hogy otthon is ki kellene 
próbálni egy tréninget. Civil fiatalokkal és felnőttekkel. 



 

 

Tréning után a Bakelit szakácsa almás pitével lep meg minket, majd felkészülünk a 
két előadásra. Az előadások jól mennek. A második után visszajön 
beszélgetni  Zsófi, aki itt Budapesten végzi a színi stúdiót, a Nemes Nagy Ágnes 
iskolában. Benne volt abban a csapatban, akik szeptemberben nálunk voltak egy 
közös projekt keretén belül.  Mesél arról, hogy az előadás szembesítette azzal, hogy 
az életében több dolgot is megfelelésből tesz. Elmondja, hogy jó újból látni az 
előadást és minket, mert az utóbbi időben semmire sincs ideje és úgy érzi, hogy 
lendületet tudunk adni neki. Búcsúzás után barátnőjével elindulnak haza, mi meg 
magunkra maradunk, és érezzük, hogy valami fontos történt ma is. Felmegyünk a 
szobáinkba és lefekszünk. 

  

2010. december 5. 

Délelőtt egy tréning. Tizennégyen gyűlünk össze a három osonós tréningezővel 
együtt. A hatás hasonló a tegnapihoz. Őszinte találkozások, belső falak 
lerombolása, a csend megtapasztalása, lendület, önmagunknak lenni- ezek a 
tréning végi beszámolók kulcsszavai. 

Mivel utolsó napunkat töltjük a Bakelitben,  a szakács meglep minket egy nagyon 
finom ebéddel. Saját specialitás. Ma öt órakor játszunk. Nagyon jól megy.  Jól zárjuk 
a turnét. Gyors bontás, pakolás, mert éjfélkor lejár az autópálya bérletünk. Addig a 
határt el kell érjük. Zsófi ma is megnézte az előadást. Marad, segít lebontani a 
díszletet. Átadja mikulási ajándékát, a Bakelittől búcsúzásképpen kapunk forralt 
bort és szendvicset. Nyolckor elindulunk haza. Újra tudatosul bennünk, hogy 
milyen jó helyzetben vagyunk itthon, hogy közösségben lehetünk. Hálát adunk 
Istennek a találkozásokért, a jó tréningekért, megtörtént előadásokért, 
vendégfogadóink szeretetéért és figyelmességéért. A szegedi bevásárlóközpont 
előtt hozzánk is eljön az Osonó Mikulása egy meggyes- tejszínhabos tortával. 
Gyorsan bekapjuk a buszunk előtt és folytatjuk utunkat… hazafele. 
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