
 

 

Budapest. Bakelit Színház. Színház a gyártelepen. Egy régi szövőgyár hatalmas 

csarnoka átalakítva. Három szint: fent szobák (itt lakik a társulatunk), középen 

tréningezünk és lent játszunk. Erős impulzust kapunk arra, hogy merjük tovább 

álmodni, és türelmesen megvárni a kazánházunkat. Szétnézünk a megoldások 

között. Megjegyzünk ötleteket, egyszer - remélhetőleg - majd mi is felhasználjuk 

őket. 

 

            Megnézzük a Magyar Országházat. Sokan a csapatból most járnak itt először. 

Ámulnak. Próbálom hangsúlyozni a Magyar Korona előtt: mindez, amit látunk, 

mindez a szellemi örökség a mienk is. Boldog vagyok, mert a társulatnak egy kérése 

van: menjünk antikváriumba. Nem bevásárlóközpontba, nem plazaba, hanem a 

Múzeum Körtéri antikváriumokba térünk be. Sikerül feltarisznyálni könyvekből. 

Olcsóbb, mint otthon és ráadásul odahaza nem minden van meg. Egy kis kitérőt 

teszünk a Krétakör mostani bázisánál, egy bérházlakásban. Klasszicista színháztól, 

gyerekszobán át alternatív játszóhelyig minden van itt. Hihetetlen fantáziával 

alakították ki a helyet, és miden szobában érződik, hogy a helyszín mögött gondolat 

van. Színházi- intellektuális- szellemi hely. Megőrizzük magunkban, és továbbra is 

azt érezzük, hogy színházműhelyünknek is ez lehet az egyetlen iránya: szellemi- 

kulturális műhelynek lenni.     

 

Az itt eltöltött három nap megtörtént tréningjei és előadásai után nehéz tovább 

menni. Felváltva tartjuk a tréningeket Lóri és én. A társulat tagjai beszállnak, és 

belülről segítik. Jó módszernek tűnik. Megjegyezzük, beépítjük az életünkbe. 

Dolgozunk szakmai, összeforrt csapatokkal, és dolgozunk „civilekkel”. Irodabútor-

kereskedés titkárnője, egy diák, állatorvos jelölt, jogász, aki doktorál, házvezetőnő 

stb… A tréningek végére megszületik valami. A találkozás, a csend, a közösség. 

Megszületik az Ember, a maga lecsupaszított egyszerűségével, alázatával, 

szépségével. Rádöbbenek, hogy már két és fél órája dolgoznak, és egyszerűen, 

szeretettel, maszkok nélkül tudnak egymás szemébe nézni. A budapesti ember 

számára már ez is óriási dolog. Erről sokat beszélgetünk. Megnyílnak, 

megkönnyebbülnek, és valami csodálatos ajándék történik: megtisztulnak, akár 

egy színházi előadás által. Jól esik leállítani a pesti embert. Megállítani három órára 

és megajándékozni. Érezzük, és a vendégeink is érzik, hogy valami különös történt: 

az égi csatornák megnyíltak. Nem tudom, hogy mennyi ideig tudnak ebben a 

létezés- állapotban maradni itt, ebben a nagyvárosban. Szeretettel engedjük haza 

őket, és megerősödünk abban a hitünkben, hogy a színház csak ürügy, és a színházi 



 

 

gyakorlataink képesek elvezetni az embereket a lényegeshez. Hálát adunk Istennek 

ezért a feladatért. 

 

Jól mennek az előadások. Jót tesz, hogy együtt lakunk- eszünk- dolgozunk- a 

lényegre figyelünk. Napról napra érzékelem, ahogy tisztulnak le a fiatalok. Az esti, 

utolsó előadást újra megnézik a Budakeszi kompániás barátaink Elhozták a 

diákjaikat is. Beszélgetünk. Színházról, előadásról, a világról, magunkról, róluk. 

Rengeteg téma van. Egymásból fakadnak a gondolatok. Fiatalok ülnek, 

beszélgetnek, keresnek, kutatnak, kérdéseket tesznek fel, válaszokat találnak, 

együtt gondolkodnak… élnek. A végén, körülbelül harmincöten ülünk a mély 

csendben, és azon kapom magam, hogy soha nem éreztem ennyire erősen a József 

Attila-i sort: „Mindannyian és egyformán Testvéreim vagytok.”. 

 

A budapesti három napunkat jól tükrözi a következő nézői visszajelzés, amely e-

mailben érkezett hozzánk: 

 

„Köszönöm. (ezt is) 

 

Azt a mindenit! 

Az előadásotok mellbevágó szertartás volt. Semmiképp nem feledhető.   

Bizonyos részeknél azon gondolkodtam, és teszem ezt még most is, hogy szabad-e 

tizenévesekkel ezt, és ilyen módon, hogy akarom-e látni a valódi önvallások általi 

megrendülésüket, ennyire lemeztelenített lelkeket, akik nem szerepen át 

közvetítenek, hanem önmagukat adják. Szemérmetlen lecsupaszításuknak 

éreztem bizonyos részeket, amibe minket nézőket is belekényszerítettetek, 

cinkossá tettetek. Volt egy olyan pillanat, amikor kis híján bekiabáltam, hogy elég 

legyen ebből, hagyjátok abba a fekvőtámaszok végzését, hisz a közönség 

felelősségének felébresztésére nem voltunk felkészülve, nem akartuk ezt. Aztán egy 

idő után azzal higgasztottam le magamat, hogy végül is tiszta kis "papok és papnők" 

gyönyörű áldozatot mutattak be, és ebbe a szerepbe nem "kényszerítették" őket. (a 

tréning után biztosra veszem) Ilyen élő és áradó energiákat nagyon ritkán lehet 

tapasztalni, ennyi előadás után is. Szinte hihetetlen. Nagyon megtisztelő, hogy ezzel 

szolgáltatok felénk is. Minden ízében, pillanatában káprázatos jelenlétetek 



 

 

bizonyítéka, hogy a férjem, aki egy "színházi hőmérő", végig tudott figyelni (ő 

egyszerűen másról kezd gondolkozni, sőt pillanatok alatt elalszik, dobpergés 

mellett is, ha üres az előadás). Szóval ő rendkívülinek minősítette a látottakat.  

Én, miközben élveztem a  dinamikus, magával ragadó játékot, az egyedi, különleges 

humorát, képeit, a nagy tisztelet mellett, tiltakoztam az ellen, hogy ez lenne az 

igazság?, nehogy már megmondjátok, rám erőltessétek ezt a lehangoló világképet. 

(talán azért, mert "de...ez van", és a színháztól elvárom, hogy feledtessen, biztasson)   

Én Fellinire nagyon haragudtam, hogy lehangol és elszomorít az a szürreális világ, 

ami festői és cirkuszi, groteszk és valószínűtlen, de nem tudok kibújni a varázslata 

alól, mert nézni kell. Később rájöttem, hogy ugyanakkor harcos kedvűen elszánttá 

is tesznek ezek az élmények, hogy bizonyságot keressek arra, miszerint  nem kicsit, 

hanem szikrázóan és megrendítően káprázatos dolog az élet. És ha túl vagyunk a 

szülés és a születés állati fájdalmán, néha egy-egy pillanatra bebizonyosodik ez. 

Miközben titeket néztelek hasonló érzésem támadt. 

 

Végül is olyan felháborító és mégis szent volt minden. 

 

Remélem, éreztétek, és nem csak mi, hogy szeretünk titeket. Annyira 

érinthetetlenek voltatok, és nem csak a fehér ruhátok miatt, hogy meg kellett volna 

hajolnunk előttetek (lélekben meg is tettük). 

Attiláék hazáig nem szólaltak meg. Ültek némán. 

Igazán rendkívüli módon ünnepeltük április11-t, (és nem a választások miatt). Ez a 

nap a költészet napja, József Attila születésnapja is.  

Még egyszer  köszönök mindent! (a sok bennem maradó kérdést is)  

Kati” 


