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Első nap (XI. 8): 

 

Az utazás rendben volt. Megérkeztünk turnénk első állomásához: Újvidék. 400.000 

lakos, 8 százalék magyar. Egy ferences rendi kolostorban kaptunk szállást és meleg 

vendégszeretet. A Mario nevű srác körbehordozott a városban és folyamatosan 

mesélt annak múltjáról, jelenéről. Furcsa volt úgy menni az utcán, hogy tudtuk, itt 

10 éve még háború volt. Megtudtunk sok mindent az itteni helyzetről, sorsokról, az 

elnyomásról, ami úgy tűnik, hogy összetettebb, mint az erdélyi magyarság 

elnyomottsága. Mario elvitt a várba, templomba, és sétálni a központba. Szép első 

napot töltött a társulat Újvidéken. Azt hiszem megértettem, hogy miért fontos 

megérteni a leendő nézőink helyzetét előadás előtt. A napot beszélgetésekkel, 

szőlőevéssel, tusolással zártuk. Jóéjszakát! (Lóri) 

 

Második nap (XI. 9): 

 

8:30-kor keltünk. Páran még letusoltak, egy gyors reggeli, takarítás aztán irány a 

színház. Kedvesen köszöntötte Misit az öreg kapus. Meghajolt, majd:”Üdvözlöm az 

Urakat!”. A kisterem jónak bizonyult. Színpadon a nézőtér, nézőtéren a játéktér. 

Ahogy otthon. Hamarosan megérkezett Berák Ilona, a színház szervezőnője, akivel 

tartottuk a kapcsolatot. Útba igazított, bemutatott a műszaknak, majd magunkra 

hagyott szerelni. A szomszéd nagyteremben Anca Bradu próbál. A díszlet 

felszerelése nagyjából zökkenőmentesen ment. A projektorvásznat egy trégerről 

lógattuk be a játéktér felé, a projektor a nézők feje felett lógott egy szál dróton. 

Kettőtől háromig volt egy óra szünetünk, ebben megint megkóstoltuk a szerbek 

nemzeti ételét. Miccshús laposan egy zsemlébe téve. Aztán gyorsan vissza a 

színházba. Bemelegítő és már jönnek is a nézők. Nagyon vették az előadásnak a 

humorát, sokkal jobban, mint otthon Székelyföldön. Mi is humorosak voltunk, az 

első bejátszás után kikapcsolt a projektor. A továbbiakban csak úgy lógott a nézők 

feje fölött. Az előadásnak bemelegítő hangulata lett, a következő valamivel jobban 

ment. Ehhez az is hozzájárult, hogy a második előadáson teltház volt. Anca Bradu 



 

 

próbáját elhalasztották későbbre. Részben azért, hogy ne zavarjuk a próbát, részben 

azért, hogy tudják megnézni a Bolyongást. A színészek nagyjából eljöttek és ahogy 

utána kivehető volt, megtörtént bennük az előadás. Anca nem tudott eljönni, 

vigyázott a másfél éves kisfiára. 

 

Előadások után, Ilona, a szervezőnő nagyon kedves volt, készített nekünk 

szendvicseket. Mi is átadtuk neki a szerény kis ajándékunkat, aztán ettünk ás 

beszélgettünk. Kiderült, hogy ez az az újvidéki színház ahol Harag György „hazajáró 

vendégrendező” volt. Itt rendezte a híres Cseresznyéskertjét. Kicsit intézgettünk, 

úgyhogy lehet, hogy Ilona hamarosan megszerzi nekünk a felvételt a helyi tévétől. 

 

Leszereltünk, be a buszba és 15 perc alatt vissza is értünk a ferencesek rendházába. 

Mindenki egyedül intézkedik, aztán lassan fekszünk le.  (Jocó) 

 

  

Harmadik nap (XI. 10): 

 

6:00-kor Misi és Lóri felkeltek, hogy elindulhassanak  Belgrádba, hogy 

megtarthassák az első tréninget. A többiek 8:00 körül keltek, reggeliztek és kisebb 

csoportokban elindultak felfedezni a várost, volt, akiket a park érdekelt, volt, akiket 

a bevásárló központok csábítottak, voltak, akik szambát táncolók felvonulását 

nézték,voltak, akik csak sétáltak és voltak olyanok, akik a szálláson kipihenték 

magukat. 16:00-kor találkozó volt a szálláson, mivel Misiék visszatértek Belgrádból. 

Mindenki elmesélte az aznapi élményeit.17:30-ra hivatalosak voltunk a színházba, 

az Anca Bradu rendezése alatt készülő „A mizantróp” című előadás próbájára, 

eleinte azt hittük, hogy kitesznek, mert Anca nem tudott semmit az érkezésünkről 

és láthattuk, hogy mi a következménye a kommunikáció hiányának. A próba 

megnézése után páran bementek az „Irish pub”-ba, 22:00 órára mindenki haza ért 

a ferences rendházba, ott éjjelbe folyó beszélgetések kezdődtek, aztán lassan 

mindenki lefeküdt.  (Heni) 

 

Negyedik nap (XI. 11): 



 

 

 

Kedd reggel a társulat végleg búcsút vett az újvidéki ferences kolostortól, Mariotól 

és Harmath Károly atyától. A takarítás után felültünk kedves buszocskánkra és 

elindultunk a Nagy város felé. A zötyögős út után megérkeztünk a Színművészeti 

Egyetemre. Misi és Lóri elrohant tréningre, a csapat egyik fele belgrádnézőbe ment 

a másik fele az egyetem kávézójában cigifüstben üldögélt. Egy óra tájban 

megérkeztek Misiék is három szerb lánnyal, akikből az egyik a „contact person”-

ünk volt, a másik kettő segített neki megtalálni a szálásunkat. Elindultunk a kereső 

útra. Láttunk lebombázott épületeket és befalazott ablakos amerikai 

nagykövetséget. Megtaláltuk kedves kis szállásunkat ahol két szobába besűrítettek 

14 ágyat, van egy konyhánk és két egybe tusolówc-nk. Gyorsan vásároltunk valami 

harapnivalót és a csapat egyik része visszament az egyetemre tréningre, a másik fele 

„otthon” maradt. Michael Devine a kanadai tréningvezető a csapat számára 

ismerős, új és érdekes gyakorlatokkal bővítette ki eddigi tudásunkat, 

tapasztalatainkat. A miénkhez hasonló színházi nyelvezetben beszéltünk a színész 

feladatáról. Devine nagyon sokszor Sztanyiszlavszkijjal példázódott. A tréning után 

hazajöttünk és mindenki végezte ügyes-bajos dolgait, majd kinek mikor kedve 

támadt lefeküdt. Eseménydús nap volt.  (Berni) 

 

  

 

Ötödik nap (XI. 12): 

 

Ma, szerdán a társulat a szokásosnál sokkal később, kb. 10 óra körül kelt fel. Persze 

volt, aki nem. Délelőtt volt, aki olvasott, volt, aki a tréninges házit írta vagy rajzolta. 

Aztán nagy nehezen megérkezett Una, aki a társulattal „foglalkozik”. Ez a lány kicsit 

szeleburdi. Nem igazán érti a dolgokat és a szervezés is elég... szervezetlen. 

Elmentünk ebédelni. Négy órakor a társulat nagy része tréningezni ment, a többiek 

Misivel a büfében franciáztak, aztán fele lelépett enni. Hét órakor meg kellett volna 

kezdődjön a megnyitó, de sok késessel megkezdődött valami „szuprarealizmus” 

előadás, amiből megtudtuk, hogy mi ezt nem értjük... mások beleélték magukat. A 

szerb előadás biztos érdekes volt, de nem igazán értettük a szövegét, mondják azt 

is, hogy nem voltak állapotok. Misi annyit fűzött hozzá, hogy „a péntekit meg kell 

nyomni”. Annyit vettem ki belőle, hogy a szex-ről szólt. Hangának úgy tűnt, mintha 

egy kommunizmusbeli szexuális felvilágosítás lett volna. 



 

 

 

A mexikói előadás pedig egy dél-amerikai szappanoperához hasonlított, a tag 

szövege kissé kiadott volt, a vékony, lila ruhás lány tekintete erős volt, az 

alacsonyabb, rózsaszín ruhás lány gesztusai pedig túlságosan szappanoperába 

illőek voltak, az előadás pedig hosszú. 12 után értünk haza és nagyon tetszik ez az 

éjszakai élménybeszámoló írása. Mindenki azt meséli mi történik benne és hogy mi 

tetszik. Mesélik, hogy fura nekik, hogy a többiek például nem tudnak felkelni és 

lefeküdni 2 másodperc alatt. Misi is meséli élményeit, ahogy mindenki más. 

Családi hangulat.  (Juli) 

 

  

 

  

 

Hatodik nap (XI. 13): 

 

A barátunk, Unó már megint késik, mellesleg lány. Ez nem is gond, aki korán kel 

aranyat lel, de attól még ideges arra aki megváratja. Fáj a lábam - mondja. Elkéstél - 

mondom. Ettől kezdve örök harag, többé nem mosolygunk egymásnak, ez az 

ígéretesnek látszó kapcsolat hamar a végére futott, Ő is csak egy... izé. Most már mi 

is késésben vagyunk, ebben a városban mindenki késésben van, a háborúnak is 

vége, talán nincs amivel foglalkozzanak, így hát késnek. Ebben a kommunista 

betonóriásban rejtőzik a szerb művészetek tárháza. Van itt minden színésztől 

operatőrig, de mi a jelmeztervezői tréningre érkeztünk, legalábbis azt hittük, a 

jelmez üzenet - mondják. Szerencsénk van, Xéna többet késik (ma másodszor 

leltem aranyat): 

 

- Divattervező vagyok, Milánóban tanultam és most alapítottam egy opcionális 

katedrát a színművészeti egyetemen, hadd tanuljanak a szerb diákok jelmezt 

tervezni - lelkendezik, majd alaposan ecsetelgeti, hogy a jelmeztervező élete 

mennyire viszontagságos. A bögre és a cigi egy pillanatig sem esik ki a kezéből - ez 

az Én energiaforrásom - mondogatja, csak azt nem értem, hogy miért nem dug 

ceruzaelemet a seggébe. 



 

 

 

- Szóval azért nehéz a jelmeztervezőnek, mert ki van szolgáltatva a rendezőnek és 

nemcsak, mert a színészeknek is eleget kell tenni - mennyi munka egy napon. Julcsi 

egyetért - jól megvannak. A hátralévő 15 percben bepótoltuk az előző két nap 

anyagát, hmmm... már nem emlékszem. Csatlakozunk a csoportunkhoz: - Hello 

I’m Pityu - jaj de jó. Szétosztanak 5 felé, és máris kikiáltják a jelmez témáját: Hamlet. 

Habár nem vagyok jól a nagyfőnökkel, azt azért mégis el kell ismerjem, hogy nagy 

az állatkertje, főleg itt Belgrádban, jut eszembe a transzvesztita művészgyerekről, 

aki folyamatosan a tekintetemet fürkészte - Julcsi őt is kedveli. Sebaj a feladat eddig 

át nem gondolt korlátokba ütközik, például senki nem olvasta a Hamletet, rémlik 

itt, hogy valami „Sékszpir” van a dologban, de nem tiszta... Itt derűt ki nekem, hogy 

jelmezt tervezni menyire egyszerű. Csinálsz valamit, majd ha kérdeznek, akkor úgy 

teszel mintha nem értenének téged és bólogatsz. Mindenkinek megy, sok itt a 

művész. Nem érdemes firtatni, de addig sikerült eljutni, hogy Heni tanácsára 

feltettünk egy Hamletet a falra, egy másikat pedig, Hamlet 2-őt, fotelben, betegen 

várakoztatni. Unó megint elkésett. Micsoda szép nap volt. (Pityu) 

 

  

 

Hetedik nap (XI. 14): 

 

Ez egy különleges beszámoló, úgy érzem. Az előadásunk napja... 9-kor már 

mindenki ébredezik a kis két és fél szobás lakásunkban. Kicsit sietünk, mert úgy 

tudjuk, hogy 10-kor vár bennünket az a bizonyos Una. Megérkezésünk az egyetem 

épülete mellé várható problémákat vont maga után. Una ott volt, a program többi 

részével gond volt. Egy kissé pikáns hangulat közepette találkoztattuk a 

fesztiválszervezőket a szigorú, megnemértett feltételeinkkel. Próbáltak intézkedni. 

Nem értik, hogy minek kellhet egy csapatnak 5-6 óra előadás előtt, hogy beszereljen, 

felkészüljön. Aztán hála Istennek, sikerült megmutatni, hogy miért. Azt hiszem. 

Nem akartak beengedni a színházba, aztán úgy volt, hogy beengednek, aztán 

mégsem. Főszervező-csapatfelelős-színpadfelelős-színházigazgató-színpadfelelős. 

Ez volt az utunk. Ugyanis: a mi előadásunk tűzvédelmi okok miatt a Jugoszláv 

Dráma Színházba volt költöztetve. Ezzel nincs is baj, csak közben ebben a hatalmas, 

modern, három színpados, üveggel bevont, ultramodern épületben premierre 

készültek este (a miénk a középső színpad, Bojan Stupica Stage). Ezért minket nem 



 

 

akartak beengedni, csak 3–kor, a megígért 10 óra helyett. Így sikerült eljutni e nagy 

színház nagy fejeséig (telefonon), aki nagyon nyugodtan megmondta, hogy 3-kor 

megyünk be és kész. Mi feltaláltuk magunkat, elmentünk ebédelni, majd 

megadatott, hogy üldögélhettünk egy órát Szerbia legfelszereltebb színházának 

hátsó bejáratánál. Háromkor beszabadultunk. Nagyon szép a tér, majdnem 

stúdióterem, 13 sorral, 230 hellyel. Ahogy tudtak, segítettek. A gyertyákkal baj volt 

(pedig pont ezért költöztettek ide az egyetem színpadáról), de aztán találtunk egy 

megoldást (erről később). Kicsit szétszórtak a Színi egyetem produkciós vezető-

osztályának diákjai. De lelkesek, úgyhogy nekünk nem célunk bírálni őket. Nekik is 

tanulságosak voltak az eddig történt kisebb és nagyobb hibák. 

 

            Beszereltünk, kicsit ettünk, áthangoltuk magunkat nagyteremre, 

megbeszéltük a részleteket. Kitettük a plakátokat. Bemelegítettünk. 

Megnyugtattuk a szervezőket, hogy nem haragszunk. Jocó kiszedte a szálkát a 

lábából és kezdődött az előadás. 

 

            Vegyes szöveggel játszottunk, az utolsó jelenetet magyarul. Úgy általában 

nagyon figyeltek, átadták magukat az előadásnak, jó fesztiválhangulata volt. 

Eljutottunk a gyertyaosztásig. A nézői szabadságot használtuk ki oly módon, 

ahogyan azt hiszem, csak a színház által lehet. A fejesek azt a feltételt szabták, hogy 

égő gyertyát csak az első sornak adhatunk. Mi bólintottunk s hozzáettük, hogy oké, 

de a többi nézőnek is adunk láng nélküli gyertyát. Bólintottak. Az eredmény nagyon 

erős taizé-i hangulat lett (az első sor továbbadta a lángot és nagyon rövid idő alatt 

fénybe borult a kis terem, ami tele volt). Erre mi már rég az előcsarnokba 

álldogáltunk a magunk Csendjével, mit sem sejtve, hogy ez lesz belőle... Rövid 

kiértékelő, Misi ideges is lehetne az aránylag sok hiba miatt, de szeret minket. 

Nyugodtan megyünk le a közönségtalálkozóra. Rengetegen visszajöttek, kb. 60-an. 

Jó hangulatban beszélgettünk az előadásról, magunkról. Jó volt látni, hogy sok 

emberhez eljutottunk és, hogy az előadásunk vitatéma tud lenni. Lehet beszélni 

róla, tudnak ütközni világszemléletek, érzések, gondolatok. Jó volt megérezni, hogy 

ürügy tudott lenni az előadásunk, a színházunk. Néhányan erősen ráéreztek arra, 

amiben mi is hiszünk, néhányan csak érdeklődtek. 

 



 

 

            A mexikói lány: „A szívemet, a könnyeimet nem tudom nektek adni, de itt van 

ez a sál, ami nekem nagyon fontos. Jó lesz rátok gondolni, amikor majd fázom. A 

színe piros, akár a vér, vagy a szívem.” 

 

            A német srác: „Éreztem, hogy ott van Isten az előadásotokban, és hogy igazi 

művészetet csak ezzel a jelenléttel lehet képviselni. Mikor Isten meghalt, a 

művészet is meghalt. De érzem, hogy van remény.” 

 

            A másik német srác: „Éreztem, hogy az utolsó jelenetben olyan erősek a 

kérdések, hogy nem tudtam elképzelni, hogy mik lehetnek azok, de rettenetes érzés 

volt.” 

 

            Következett a bontás, pakolás, mint mindig. Kissé megállította az időt az 

előadás, úgy érzem elvégeztük a szolgálatot. Mintha már az emberek is jobban 

értenének. Csodás, hogy itt lehetünk és képviselhetünk valamit. Boldogan fekszem 

le. (Lóri) 

 

  

 

Nyolcadik nap (XI. 15): 

 

A nyolcadik, előadásunkat követő napon megpihentünk volna, ha az érzékeinket 

nem zaklatták volna fel újra és újra. A reggel még senki nem sejthette, hogy ez a nap 

más, mint a többi. Éppen úgy indult, ahogy bármelyik másik belgrádi napunk: 

felkelegettünk, tusolgattunk, eszegettünk, mindenki a maga idejében. Pillanatig 

együtt voltunk, még mielőtt mindenki ment volna a dolgára: tréningezni, tréninget 

tartani, interjút adni a rádióba. 

 

A mai napot, erősen meghatározta a kérdés, hogy emberek miért is foglalkoznak 

színházzal? Mit gondolnak a színház szerepéről és céljáról? Sok ember számára 

nem egyértelmű a válasz, de még a kérdés feltevésének fontossága sem, olyan 



 

 

embereknek, akik saját reményeik szerint (ezt az elképzelést nem támogatjuk) 

hamarosan színészek lesznek (ezt talán jobb lenne idézőjelbe tenni). Nem teszik fel 

a kérdést, hogy miért állnak ki a színpadra, miért ezt a formát választják. Az eddig 

látott 7 előadás keltette elégedetlenség a mai napon érte el a legmagasabb szintet. 

Ezt azért mondom, mert a mai napig a bemutatott előadások inkább 

elkeseredettséget és értetlenséget váltottak ki, míg a nap utolsó előadása (a finnek 

ajándékoztak meg vele) felháborodást ébresztett bennünk. „A színház egy rock 

koncert, amelynek lényege a közvetlen kapcsolatkialakítás, mely a sör, finn pálinka, 

cigaretta és együttes őrjöngés útján valósul meg.” Mondják a finnek, és ki is állnak 

mellette pucérsággal, meggyőződéssel, alkohollal és party-partyval. Ahogy 

kerestem az érveket a színház mellett, azt, hogy milyen módon is lehetne 

megértetni az emberekkel azt, hogy melyik a helyes út, arra a gondolatra jutottam, 

hogy egy élőben bemutatott sorozatfilm nem lehet színház, és arra, hogy emellett 

az álláspont mellett nem kell különböző érveket megfogalmazni, mert ezt a lehető 

legsűrűbb formában maga a Bolyongás fogalmazza meg. 

 

A dilettantizmus különböző szintjein mozgó előadások, színészjelöltek és 

színészek elrettentő példák sokaságát vonultatták fel, az elkövethető és 

elkövethetetlen hibák több tucatját. A legnagyobb értetlenséget az a magabiztosság 

keltette, amellyel a résztvevő társulatok kiállnak a „kicsivel több, mint amatőr” 

produkcóik mellett. Végkövetkeztetést nem szeretnék levonni. 

 

Akár a többi napra, a maira is jellemző volt, hogy az emberek szanaszét mászkáltak: 

ritka a pillanat, amikor az egész társulat együtt tud lenni, a különböző 

programokon és egyéni tevékenységeken való részvétel miatt, egyedüli lehetőség 

erre reggel van, és jobb esetben este, lefekvés előtt. Jobb esetben... (Hanga) 

 

  

 

Kilencedik nap (XI. 16): 

 

Hogyan is kerülünk egy belgrádi összművészeti egyetem büféjébe, vasárnap reggel 

fél tízkor? Mit keresünk ott tizenegykor? Kik ezek itt körülöttünk? Külföldön, 



 

 

valahogy mindig több a kérdés, mint egy átlagos napon, a jól működő, s megszokott 

kerékvágásban. Ma van a fesztivál utolsó napja. Mindenki izgatottan várja az egy 

hete tartó művészeti képzés virágzó eredményeit. Ők azonban késnek, mint 

Unócska, s mint mindenki más ebben az intézményben. Több, mint minden 

második ember azzal próbálja kifejezni a művészettel való viszonyát, hogy 

tüntetőlegesen rágyújt egy doboz cigarettára, lehetőleg még a délelőtt folyamán, s 

hogy alkotó szándékát leigazolja kávét is iszik mellé, mindezt csak dél fele, mert 

úgy-e reggel akkor volt, amikor a paraszt felkelt. Rendben, igazából senkit nem 

érdekelt a heti kurzus prezentációja. Csak mi vagyunk ott, éppen erre bolyongtunk. 

Először a kanadai Michael Devine elméjének keleti gondolatokkal fűszerezett 

kivetülését láthattuk, a technikája neve „dzsóhákjú”, abban nyilvánul meg, hogy 

hagyod a tanítványod improvizálni, majd ha meg kell mutatni, akkor 

belemagyarázol valami mélyet, de ha nem is mélyet, akkor elég nehezet ahhoz, hogy 

az óvatlan fület megtévessze. Ha erről az egyetemről beszélünk, akkor ez nem 

nehéz. S ha ez máshol is így van, akkor ott sem nehéz, s akkor... na. Michael után a 

mi Potter Misink következett, Erdélyből, figyelemfejlesztő játékokkal, ennyi. Majd 

Xénia mutatott be, pár alaptalan koncepciót Hamlet kapcsán, mondhatni érdekes, 

volt. Ha jelmezt tervezni nem is, de Heni guzsajazni biztosan megtanult. Ügyes 

kézimunkák születtek. Evés után csoportosan látogattuk meg a Belgrádi várat, 

erődöt, nagy kő és téglahalmot, szép volt a kilátás, s egy táblacskán azt írta, hogy 

Hunyadi errefelé is vetekedett a törökkel. Szerencsére nyert. Este két előadásnak 

voltunk a vendégei, az elsőt inkább nevezném bábelőadásnak, mint színházinak, 3 

nő tett vett, csak egy dramaturg hiányzott, hogy összekösse a cselekvéseiket. A 

második nekifutása az estének meglepően zajos volt, nem sikerült elaludni, a 

színészek folyamatosan a fejem mellett ugráltak fel alá, s ping- pong labdákat 

szórtak mindenhová. Aki katartikus élményre vágyott, az most sem jó helyen 

kereste, viszont láttam egy szakállas tagot, s sok zavargás ellenére is lement  alfába. 

Az versenyben lévő két előadás közt a fesztivál szervezői is kedveskedtek egy 

rövidebb cirkuszi mutatvánnyal. Majd a díjkiosztóra vártunk, és vártunk, s akkor 

már egy kicsit káromkodtam is, utána még vártunk. Fél egyre volt betervezve, de az 

artistáknak próbálniuk kellett, az előre gondosan átgondolt, kidolgozott 

mutatványokat, s így csúsztuk enyhén 2-ig. Ez volt az a színházi fesztivál, ahol a 

legjobb színész díját az a tag kapta, aki folyamatosan vicceket mesélt, és ping pong 

labdákat szórt a nézőkre. A legjobb színésznőnek az a finn lány bizonyult aki, 

domborulatait pucéran is felvállalta, sajnos leigazolatlanul. A speciális előadás díja 

az egyetem saját színjátszó csoportjának járt, s ez elég ok erre. S a közönség csupa 

ötössel szavazta meg a rockbandát, akik produkciója, csak attól nevezhető 

színháznak, mert a színpadon történik, így hát vitték a díjat. S végül de nem utolsó 



 

 

sorban a színházfesztivált egy bábvizsga nyerte meg. Belgrádban is történnek 

csodák. (Pityu) 

 

  

 

  

 

Tizedik nap (XI. 17): 

 

Aztán nagy lendülettel hagytuk ott a cigicsikkekben és Jacobs kávéban úszó 

előcsarnokot, ahol a tücctücc dübörgött. Az már nem a mi műfajunk. A miénk a 

színház lett volna, sajnos igazi jó élményben ezen a téren nem volt részünk, pedig 

azért már kívánnánk egy igazi jó előadást, úgy számít az ilyesmikre az ember... 

gondoltuk a buszon, utazva hazafelé a lakásunkba. E-mailen elbúcsúztunk a 

FIST04-től, nagy élmény volt. Kicsi alvás, a turné folytatódik, vajdaság már vár 

bennünket. Reggel pakolászás, Zoli a lovak közé csapott, már száguldottunk is. 

Feketics: ötezer lakos, fele magyar, a másik fele szerb és roma (cigány). Ennek 

ellenére akkora ebéddel fogadtak, hogy a társulat 30 kilót hízott. Felépítettük a 

díszletünket az éppen felújított kultúrházban. Valamiért nem meglepő, de a 

fogadtatás a jól ismert székely vendégszeretet testvére, a vajdasági vendégszeretet. 

Érdekes tapasztalat. Két előadást játszottunk, nagyrészt időseknek. Már éppen 

nekifogtunk volna a kiértékelőnek, mikor egy Erdélyből Magyarországra 

kitelepedett néni úgy gondolta, ezt az időt kivívja magának, lelkesen boncolgatta 

származását és kifejezte gratulációját. Majd két bácsi merészkedett vissza a 

nézőtérre. Két dologban egyetértettek: abban, hogy az előadás végéről nem hiányzik 

a taps és, hogy kedvencük a síróbőgőmasina-bőröndtartó, avagy a kis Hanga. 

Hajdani operett színészként a bőbeszédűbb bácsi sokat mesélt magáról, és arról, 

hogy ilyen élménye nem volt a hetven egynéhány év alatt. Magát látta bennünk és 

minket érzett magában. Beloptuk magunkat a szívébe... Vallomásszerű monológja 

után kis szót kapott a csendesebbik bácsi is, majd elballagtak. Ezalatt az idő alatt, a 

szakács néni készítette a tervét a hízlalásra. Jól sikerült neki, és nekünk is jól 

sikerült nagyot enni a feketicsi töltelékes káposztából. Pálinka, bor, kis Queen 

lefekvés előtt... és már alszik is az osonós. (Lóri) 

 



 

 

  

 

Tizenegyedik nap (XI. 18): 

 

Queennel feküdtünk Queennel ébredtünk. Fél nyolckor kelés az „I want it all” dalra. 

Miután bő meleg vízben letusoltunk és fejenként legalább 4 melegszendvicset 

lecsúsztattunk, készen álltunk az indulásra. A cél Zenta, 70 km Feketicstől. Egy és 

fél óra utazás után Zenta egyik általános iskolájában kötöttünk ki. Mint később 

megtudtuk a város 30 000 lakosa nem igen jártas a kultúrában, de annál nagyobb 

érdeklődéssel fordul a sport fele. Ez már az iskolán is meglátszott, mert az iskola 

felét egy jól felszerelt tornaterem foglalta el. Az udvaron hadával álltak a biciklik. 

Egyes gyerekek a tanórák helyett inkább az udvaron rugódták a labdát. A falon 

ugyan megjelent a HU szó áthúzva (és mellette ékeskedett nagybetűkkel, hogy 

SRBIJA), de mégis ottlétünk alatt csak vendégszerető magyar emberekkel 

találkoztunk. A tornaterem felmérése után leszögeztük az előadás ideális helyét és 

talán világrekordot döntöttünk a Bolyongás díszlet felhúzásában (pontos idő: alig 

egy óra). Egy kicsit féltünk, mert a tornaterem 4 oldala inkább ablakokból állt 

mintsem falakból és így igencsak nehéznek bizonyult volna a délutáni 5 órás 

előadás, de a vendéglátó bácsi (Vukosavljev Iván) megnyugtatott, hogy náluk ötkor 

már sötét van. Így nem volt mit tenni csak bízni és persze pihenés és „feltöltődés” 

képpen a feketicsi evészetekhez hasonlóan, itt is egy nagyot enni. Ebédközben Iván 

beszámolt a város érdekességeiről, szépségeiről, gyengeségeiről. Pont amikor már 

a legnehezebb volt felállni, akkor indultunk vissza, hogy az elkövetkező 3 órát 

felhasználjuk az előadásra való felkészülésre. Persze ez nem ment úgy egyből, mert 

még mindenki akart lengeni egy kicsit a tornateremben található kötéllétrákon és 

kosarazni sem volt eddig lehetőség, úgyhogy egy keveset kosaraztak is az emberek. 

Végül lassan-lassan – nagy örömünkre – sötétedett. Végül minden elkészült már 

csak mi kellett bekészüljünk. Nehéz közönségre vártunk, tudva, hogy az általános 

iskola nyolcadikos diákjai kellett érkezzenek. Jöttek is szép számmal és 

számításaink sem csaltak, mert olyanok voltak, mint a nyolcadikosok: rendetlenek, 

hangoskodóak, pofátlankák, mint amilyenek talán mindannyian voltunk egykor. 

Ezért én nem is tudtam haragudni rájuk, mert a mikós nyolcadikosokat láttam 

magam előtt, akik a színházi előadás után otthagyják chipses tasakjukat és Coca-

Colás üvegeiket. Persze azért mindenkiben megszülte az indulatot és mindenki 

érezte, hogy minél fegyelmezetlenebbek annál keményebben kell nyomjuk. Az 

előadás közepe fele már kezdtek el-elhallgatni. Már csak azok szóltak be párszor, 



 

 

akik nagyon „vagányak” akartak lenni a többiek előtt. Talán a végén csendben is 

tudtak volna maradni a gyertyafényben, ha az osztályfőnök határozottan ki nem 

tessékeli őket. Elbúcsúztunk tőlük, majd röviden kiértékeltük az előadást éppen 

még ketten jöttek vissza: egy nő, aki megilletettségében zavartan csak egy doboz 

csokoládét nyomott egyikünk kezébe megköszönve az előadást, a másik meg egy 

kisfiú aki az osztályfőnök kérésére visszahozta a gyertyákat. 

 

Hamar leszereltünk bepakoltunk. Félnyolckor már átadtuk a teret a focistáknak mi 

meg – ahogy az utóbbi két napban rendszeresen- egy nagyot ettünk. Végül hazatérés 

(még pár tészta bekapása) és lefekvés. (Ákos) 

 

  

 

  

 

Tizenkettedik nap (XI. 19): 

 

Magyarkanizsára indultuk, akkor még nem tudtunk, hogy ez Nagy József 

szülőföldje (Jozef Nađ), francia rendező. Én sem ismerem. Magyarkanizsán és a 

környező falvakban él a szerbiai tömbmagyarság, ez itt 20 ezer magyart jelent, 

nálunk azért ez 5-6 százezer fő. A terepszemle után nekifogtunk a szerelésnek. A 

csapat egyik része elindult a városkába nézőket hívni. 

 

A feketicsi szárazborral kínáltuk meg az előadásunk után visszamerészkedő helyi 

amatőr színjátszókat és a befogadó színház igazgatóját. Egy éjszakába nyúló 

beszélgetés, találkozás alakult ki a turnénk utolsó helyszínén. Közelebb kerültünk 

az ottani helyzethez... Kiderült: a fiataloknak egyáltalán nincs esélyük bármit is 

tenni. Itt nem kötelező nyelv a szerb, a fiatalok le tudnak úgy érettségizni, hogy nem 

tudnak szerbül, csak a baj ott jön, hogy nincs magyar egyetem, így annak, aki nem 

tud szerbül, egyetlen választása, hogy elmegy. És aki elment, nem tér vissza, hátra 

se néz. A másik út az az, hogy jól megtanul szerbül, elmegy szerb egyetemre és 

beolvad. Jó stratégia ez is. Mármint Titoéknak. Itt vajdaságban nagyon nagy sebek 



 

 

lettek a háborúban és ezek közel sem gyógyultak be. Minden második családnak 

van egy halottja. Ezelőtt 10 évvel még olyan eset történt – mesélte egy helyi amatőr 

színjátszó-, hogy a diszkó előtt megállt a terepjáró, összeszedte a húszéves srácokat 

és soha többé nem látták őket. Negyedikes voltam akkor. Mesélték még, hogy volt 

olyan helyzet a háborúban, hogy a horvátok az első sorokba tették a horvátországi 

magyarokat és a szerbek a szerbiai magyarokat. Egy egyszerű módja volt ez is a 

kissebség félreállításának. Egy egyetemista srác mesélte, hogy egyik barátja harcolt 

a háborúban és Pécsen, az egyetemen találkozott olyan horvátországi magyarral, aki 

ugyanabban a csatában a másik oldalon harcolt, egymást lőtték a magyarokul. Szép 

történet. Aztán nem beszélve arról a helyzetről, hogy Magyarországra vízum kell, 

ami összesen 100 euróba kerül és félévre adják, vagy van eset, hogy ki sem adják. A 

Magyar konzulátuson, természetesen. Ehhez hasonló élményekkel tértünk haza 

Szerbiából. Azzal a gondolattal, hogy rendkívül jó helyzetben vagyunk mi, erdélyi 

fiatalok... hozzájuk képest. Itt Erdélyben fogjuk be a szánkat és foglalkozzunk a 

kultúrával, a jövővel, mert a vajdasági magyarok ezt nem tehetik, pedig szeretnék. 

Ők a jövőről nem is mernek beszélni. Egy nagyon lelkes fiatal drámapedagógus 

mondta, hogy a jövőről csak annyit tud, hogy nincs nekik, az ő célja az, hogy a teljes 

felszámolódás idejét minél jobban elhúzza. Ilyen a helyzet, és azt hiszem nem is 

olyan nehéz átérezni. Ennek ellenére az emberek csodásak, minden nénit 

nagymamámnak láttam és minden bácsit nagypapámnak. Nem érződik a távolság. 

Otthonról jöttünk haza. (Lóri) 


