
 

 

2012. szeptember 9. 

Az elmúlt négy nap Bangkokban tartottunk előadásokat. Ha visszaemlékszünk ezekre, illetve az 
azokat követő közönségtalálkozókra, akkor egyértelmű számunkra, hogy minden erőfeszítést megért 
a díszletünk beszerelése. 

Minden reggel beutazás Bangkokba, majd este hazautazás. Megtapasztalhattuk azt, hogy mikor esik, 
annyira megnő a forgalom, hogy hiába a nyolcsávos autópálya, óriási közlekedési dugók alakulnak 
ki. 1993-ban volt az egyik legemlékezetesebb ezen az útszakaszon, az autósor 11 óra után oszlott 
fel. A városban is nagy a forgalom, rengeteg az autó, taxi, a tuktuknak nevezett, háromkerekű 
kistaxi és a nagy népszerűségnek örvendő, leggyorsabban haladó, minden kis rést megtaláló 
motorbicikli-taxi. A piros és zöld rendőrlámpák nagyon hosszan, gyakran három percig is tartanak. 
Közlekedési tábla továbbra is nagyon kevés van, mindeddig egyetlen egyet láttunk. Mindenki ott 
előz, ahol éppen tud, akkor fordul ki egy mellékutcából, amikor tud, a robogósok csak úgy 
száguldoznak az autók között. Mindebben a nagy összevisszaságban mégis van valami rend, az 
egymásra figyelés rendje. Csodálatos, hogy a sofőrök mennyire átlátják a közlekedést, figyelnek és 
vigyáznak egymásra. Ezért nagyon ritka errefele a baleset, de még a koccanás is. Valahogy mindig 
ott van az a pár centi, aminek a segítségével el lehet kerülni a súrlódásokat. Dudaszó pedig 
egyáltalán nem hallatszik. Jó példája ez is annak, hogy Thaiföldön nem az a fontos, hogy jól tudd a 
közlekedési szabályok elméletét, hanem az, hogy gyakorlatban jól vezess. Ezért, az emberek 
zömének nincs is hajtási igazolványa. Mi eddig három sofőrrel utaztunk, akik nagyon jól vezettek, 
viszont egyiküknek sem volt hajtási igazolványa. Ez itt természetes. Az autó rendszámtáblája 
hetekkel ezelőtt leesett. Most, egy füzetből kitépett lapra, golyóstollal van felírva az autó száma. 
Ezt ragasztották fel a szélvédőre, és ismerve az itteni szokásokat, minden valószínűség szerint ez 
így is fog maradni még egy ideig. Ami talán a legjobban meglepett bennünket, az egy tehervonat 
áthaladása volt Bangkok központjában, miközben az útszakaszt szabályozó rendőrlámpa zöldet 
mutatott. Mert úgy-e van a rendőrlámpa, ami az útkereszteződés forgalmát szabályozza, de ezzel 
párhuzamosan, az útkereszteződéstől függetlenül, de mégis annak közepén áthalad egy sín, amit 
nem szabályoz semmi. Itt ez is természetes. Nagyon figyelmesek, így információink szerint itt még 
soha nem ütött el vonat autót. 

Mivel a forgalom miatt nem lehet kiszámítani, hogy mikor érkezünk meg az Art and Culture Centre 
pontosan Bangkok közepében, a nulla kilométernél található épületéhez, ezért mindig hamarabb 
indulunk el. Az első előadásaink délután fél négykor, a második előadások este fél hétkor kezdődnek. 
Mindenik után közönségtalálkozót tartunk. Meglepődve látjuk, hogy a nézőterünkön nem csak ázsiai 
emberek, hanem európaiak, franciák, litvánok, de még moldáviaiak is ülnek. Az előadásunkon azt 
vesszük észre, hogy lépésről lépésre, előadásról előadásra egyre jobban találja meg magát és a 
helyét itt Thaiföldön. Azt érezzük, hogy összeért az előadás, és egy jó pár alkalommal nagyon 
mélyen megtörténik. 

A közönségtalálkozóinkat Gai és Tan, a Moradokmai Színházi Központ két művészeti vezetője 
moderálja és fordítja. Ezek a közönségtalálkozók nagyon fontosak nem csak a közönség, hanem a 
mi számunkra is. Több téma is felmerül egy-egy ilyen beszélgetésen. Van, amikor azt kell letisztázni, 
hogy hol is van tulajdonképpen Románia. Érdekes, hogy itt általában jobban tudják az emberek, 
hogy hol van Magyarország. Sokat beszélünk arról is, hogy mi Romániában élő magyar kisebbség 
vagyunk. Arra is volt példa, hogy többen elég sok mindent tudtak Romániáról. Ilyenkor a kérdések 
arra vonatkoznak, hogy mit gondolunk a ’89 előtti és utáni állapotokról, mi az, ami jól működik és 
melyek a legsúlyosabb szociális problémák. A legnehezebben talán azt értik meg a thaiföldiek, hogy 
nagyon sok romániai arra kényszerül, hogy más országban keressen munkát. Itt ilyenre nincs példa. 
Viszont tökéletesen értik azt, hogy a fiatalok le vannak ragadva a számítógépek elé és virtuális 
szociális életet élnek. Itt, a nagyon fejlett technika miatt még súlyosabb a helyzet. 



 

 

Mindezek mellett szó esik szakmai kérdésekről is, hiszen a színháznak és a színészi jelenlétnek ez a 
formája, amit mi az előadásban használunk, nagyon szokatlan és furcsa errefele. Ennek ellenére, 
vagy éppen ezért, az derül ki, hogy nagyon szeretik ezt a színházi nyelvet, mert hatásosnak tartják. 
Szó esik a posztdramatikus és kísérleti színházról, az előadásba beleszőtt személyes történetekről, 
valamint a színház fontosságáról is, hiszen összeköthet bennünket és reményt adhat, mert közösen 
fedezhetjük fel, hogy ebben a világban, a nehézségeinkkel nem vagyunk egyedül. Többen azt jelezik 
vissza, hogy erőt adott számukra az előadás, főként az, hogy látni ezt a közös munkát, amelyben 
európai és ázsiai fiatalok együtt alkotnak. Gyakran előfordulnak a kulturális különbségek melletti 
munka nehézségeire, az előadás múltjára, a mögötte álló munkafolyamatra, valamint az előadás 
thai változatnak kialakítására vonatkozó kérdések. Van, aki azt jelzi vissza, hogy tetszik neki az 
előadásban alkalmazott szimbólumrendszer, mások viszont nem értenek bizonyos szimbólumokat. 
Ők inkább erre kérdeznek rá. Mi gyakran visszakérdezünk, mert fontosabbnak találjuk a nézők 
megoldásait annál, hogy egy séma alapján „lefordítsuk” a mi megoldásainkat. Izgalmas, ahogy 
egymás gondolataihoz kapcsolódva, a nézők kibontanak egy-egy jelenetet, és saját maguk személyes 
története szempontjából felfedezik azok jelentését. Sokat beszélünk a csendről, és az előadás 
nyitva hagyott, tapsrend nélküli befejezéséről. Egy néző arról számol be, hogy benne nagyon sok 
érzés gyűlt fel az előadás alatt, és a végső csend segített letisztázni ezeket az érzéseket és 
gondolatokat. Van, aki azt jelzi vissza, hogy számára nagyon fontos, hogy ez a csapat beszél ezekről 
a problémákról, mert így megnyílik benne is a lehetőség a szembesülésre, és ezáltal a változtatásra, 
a megoldások keresésére. Egy idősebb néző osztja meg a személyes történetét a színház fontossága 
kapcsán. Harminc évvel ezelőtt, egy szerencsétlenség folytán teljesen lebénult és megnémult. A 
gyógyulás útján akkor kezdett elindulni, mikor újra elkezdett színházba járni. A színház adta ön- és 
létfelismerés, a gondolkodásra való ösztönzés segítette őt a gyógyulásban, az akaratereje 
megerősítésében és a teljes felépülésében.   

A három éve Ázsiában élő litván házaspár is megosztja élményüket az előadás kapcsán. Egy ideig 
Japánban éltek, majd Vietnámban és most két hónapja Thaiföldön dolgoznak és keresik a kulturális 
eseményeket. Számukra az tetszett leginkább, hogy úgy a gondolataikra, mint az érzelmeikre 
egyformán hatott az előadás. A mérnök férj és drámapedagógus feleség arról beszél, hogy 
tapasztalatuk szerint, amerre jártak a világban mindenhol hódít „popkultúra”. A könnyű, olcsón 
fogyasztható divatkultúra, amit leginkább a popzenéhez tudnak hasonlítani. Elmondják, hogy a 
vígjátékok és musicalek mellett mennyire fontosak azok az előadások, amelyek problémákról 
beszélnek, hiszen ezek által tudnak a nézők közelebb kerülni önmagukhoz és a világhoz. Ezt élték 
meg az előadásunk kapcsán is. 

Minden este, az autópálya melletti szabadtéri étkezőben eszünk. Húslevesszerűség, laska és hal 
vagy csirkehús. A bátrabbja még kipróbál egy-két helyi, tojásalapú specialitást is. Ott állunk, amíg 
elkészítik a vacsoránkat, és amikor a cukorhoz, mogyoróhoz, csilihez vagy bármilyen más 
kiegészítőkhöz nyúlnak, azonnal intünk, hogy azt nem kérünk az ételünkbe. Számunkra így nagyon 
finom vacsorák készülnek, a thaiföldiek pedig nem értik, hogy mit szeretünk ezeken a félkész, 
fűszerezés nélküli, se nem édes, se nem csípős ételeken. Nyomtatásként pedig jól jön az 
almástésztához hasonló ananászos pite. 

Közben sikerült leadni a dokumentumokat Románia Thaiföldi Nagykövetségén. Ciprian Radavoi 
külkapcsolatokért felelős titkár segítőkész volt, és azzal biztatott, hogy három-négy héten belül 
megérkezik a válasz a Bukarestből. Addig várnunk kell, de remélhetőleg nem lesz akadálya a D 
típusú, meghosszabbításra alkalmas vízum megszerzésének, hiszen mi is és a thaiföldiek is nagyon 
várjuk ezt a közös továbblépést. 

  



 

 

2012. szeptember 5. 

A következő négy nap Bangkokban tartunk előadásokat. Egy szűk és alacsony térben megpróbáljuk 
a lehetetlent. A bangkoki Art and Culture Center épületének hatodik emeletén található tere első 
látásra nem megfelelő a díszletünk számára. Legalább tíz érvet tudunk felsorolni, hogy miért nem 
lesz jó. Másfél órát ülünk, mert meg akarjuk látni azt az egyetlen egy megoldást, amivel 
kialakíthatjuk az előadásunk terét. Nagyon fontos és tanulságos helyzet. Újra bebizonyosodik, hogy 
a közös akarás meghozza a gyümölcsét. A kiindulási pontunk bizonyos: meg akarjuk oldani ezt a 
problémát. A kezdeti lehetetlenség és várakozás lassacskán átfordul bizalommá és reménnyé, majd 
apránként, a közös gondolkodás által megtaláljuk az egyetlen jó megoldást. Nem választhatjuk a 
könnyebbik utat, nem károsíthatjuk a díszletünket, nem vághatjuk szét a bannert vagy a csöveket, 
mert a jövő héten újra az eredeti méreteiben kell használjuk őket. 

Érezzük, hogy kihívás számunkra ez a feladat. Minden kreativitásunkat, lendületünket össze kell 
vetnünk. Szétnézve azt látjuk, hogy együtt, egy közös akaratért közösen gondolkodunk és 
cselekszünk a thaiföldi barátainkkal. Hihetetlenül jó és megerősítő érzés. Erőt ad ahhoz, hogy most 
is nekivágjunk ennek a lehetetlennek tűnő feladatnak. Odahaza hasonlót egyre ritkábban élünk és 
tapasztalunk meg, pedig ezek az impulzusok elengedhetetlenül szükségesek. Otthon talán az is 
nehézséget okoz, hogy sokszor nincs az a másfél óra, amelyben meg lehetne várni a jó megoldások 
megszületését. Vagy az is gond lehet, hogy egyre türelmetlenebbek az emberek. Talán a legnagyobb 
kérdés az, hogy az emberek meg akarják-e oldani a rájuk váró nehezebb helyzeteket, vagy 
egyszerűen eldobják maguktól azokat. Van-e, vagy hová lett a belső szenvedély és erő? Miért 
felejtjük el – fiatalok és felnőttek – olyan gyakran azt, hogy minden olyan lépés, ami létrehoz, épít, 
alkot, még akkor is, ha az első pillanatokban lehetetlenségnek vagy értelmetlennek tűnik, 
erőfeszítésekkel és akarással meghozza a gyümölcsét? Miért tűnik el az emberekből, és nagyon 
sokszor a felnőtteket lemásoló fiatalok mentalitásából az, hogy a helyzetekbe beletett kitartó 
munkára szükség van?  Hogyan tudjuk rávezetni vagy visszavezetni őket ehhez, ebben a fellazult, 
kibúvókat és kényelmet kereső világban? A tanügyi rendszerünk mikor érik meg ahhoz, hogy 
kimondja: a fiataloknak nem kritikusokra, fölösleges információkra, hanem segítségre és jó példára 
van szükségük? Hogyan tudnánk a fiatalokat kreatívvá tenni, életrevalóságra nevelni és rávezetni az 
önállóságra, a szabad gondolkodásra, a felelősség vállalásra és az építő cselekvésre? Egyáltalán, van 
még szem, fül, értelem és erő ahhoz, hogy ne a könnyebbik utat válasszuk? Hogyan tudjuk 
megszólítani az embereket egy-egy előadással, vagy azt követő beszélgetéssel, 
műhelyfoglalkozással vagy más projektjeinkkel? Hogyan tudunk erőt adni ahhoz, hogy valóban 
sikerüljön felfedezni, hogy a világ több mint ami látszik belőle? Az Osonóval, a színház és a tanítás, 
a tanítás megszervezése által ezekre a kérdésekre próbálunk válaszolni. 

És estére áll a díszletünk… 

  

2012. szeptember 4. 

Ma újabb meglepetésekkel találkozunk Thaiföldön. A terv az, hogy elmegyünk Bangkokba megnézni 
az előadásunk helyszínét. Délelőtt autóval visznek el a közeli városba, ahol buszra ülünk, és azzal 
megyünk tovább Bangkokig. A jegy nagyon olcsó, 24 bath, ami körülbelül 2 lejnek felel meg. Az egy 
órás út során rájövünk arra, hogy miért nincs Thaiföldön munkanélküliség. Minden kis „feladatra” 
embereket alkalmaznak. Például a buszvezető mellett van egy nő, akinek az a dolga, hogy mikor 
felszáll valaki jegyet ad neki. A vezetőnek nincs ideje ezzel foglakozni, mert itt csak bejelzett 
buszmegállók vannak. Gyakorlatilag úgy működik, hogy ha egy buszmegálló környékén valaki le akar 



 

 

szállni, jelzi a sofőrnek, és amikor épp lelassul a forgalom, az kinyitja az ajtókat és az illető 
leszállhat, mások pedig felszállnak. 

Bangkokban kifestjük magunkat az élő szoborparkhoz és a kezünkben egy-egy plakáttal reklámozzuk 
az előadást. Így utaztunk skytrain-el a kulturális központig is. A skytrain gyakorlatilag az itteni 
metró, ami nem föld alatt, hanem négy, illetve hat emelet magassan fut végig a város fölött. Az Art 
and Culture Centre egy hatalmas, kilencemeletes épület, amelynek legfelső emeletét az Osonó 
avatta fel 2010-ben a Részletek a bolyongás meséiből című előadással, de tavaly a közös 
előadásunkat, a Carnivalt is játszottuk itt. Ebben az épületben is látunk legalább 10 olyan embert, 
akinek csak annyi a feladata, hogy ül egy asztal mellett és figyeli az embereket a bejáratok, 
lépcsőfordulók közelében. Úgymond ők a biztonságiak. Nálunk a román kormány, már az első 10 
percben leépítené őket. 

Egyébként Thaiföld gazdasági mutatói igencsak rendben vannak. Ez derült ki számunkra, mikor az 
előadásunkhoz szükséges statisztikákat kerestük. Nincs munkanélküliség, senki nem hagyja el 
véglegesen az országot és az ország költségvetésének 23%-át fordítják az oktatásra. Barátaink azt is 
elmesélik, hogy a vietnámi háború ideje alatt Thaiföldön állomásoztak az amerikai katonák, akik 
pénzt adtak a thaiföldi nőknek szexuális közösülésért cserébe. Ekkor tapasztalták és szokták meg 
az itteni nők egy része a pénzkeresetnek ezt a lehetőségét. Így a thaiföldi prostitúció gyakorlatilag 
a vietnámi háborúval kezdődött el. Az ország legrosszabb statisztikai adatai az AIDS-re vonatkoznak. 
A lakóság meglepően nagy száma szenved ettől a betegségtől oly annyira, hogy az Egészségügyi 
Minisztérium 2009-ig titkolta és hamis adatokat közölt ezzel a témával kapcsolatosan. Három évvel 
ezelőtt viszont szembe kellett nézniük ezzel a problémával, és így az elmúlt pár évben inkább a 
megelőzésre és a fiatalok ilyen irányú felvilágosítására összpontosítottak. 

A kulturális központ hatodik emeletére érkezünk meg, egy sajtótájékoztatóknak használt 2 méter 
35 centi magas, oszlopos, furcsa, több mértani formát is magába foglaló, sokszögű terembe. Első 
látásra arra gondolunk, itt kell várakozni, amíg kinyitják az előadásunknak alkalmas termet, de 
hamar kiderül, hogy itt lesznek az előadásaink. Nem kis fejtörést okozott a 3 méter magas díszletünk 
adaptálási terve erre a teremre. Mérünk, tanácskozunk, nézünk, rajzolunk, majd újra lemérjük a 
termet. Találunk benne egy olyan négyzetet, ami játéktérnek ugyan alkalmas lenne, de gondban 
vagyunk a nézőtér beszerelésével. Újra mérünk, rajzolunk, tanácskozunk, és nemsokára megtaláljuk 
azt a változatot, ami egy oszlop mellett megengedi a körülbelül 35 néző számára alkalmas nézőtér 
felépítését. Ettől mindannyian belelkesedünk és elkezdjük kitalálni, hogy mire fog felkerülni a 
díszlet, hogy tudjuk megrövidíteni a bannerünket, hol lesznek a fények, mire fogjuk vetíteni a videó 
bejátszásokat…stb. Négy óra után, úgy látjuk megtaláltuk azt az egyetlen egy variációt, ami elvben 
működhet. Ha nem Bangkok közepében vagyunk, egyértelműen azt mondjuk, hogy az előadás 
lejátszása itt teljes mértékben lehetetlenség. Persze mindannyian érzünk egy kis kihívást ebben az 
adaptálási agytornában. Sötétedésig megszületik a tervünk arról, hogy hogyan fogjuk tudni 
beépíteni ebbe a térbe a díszletünket. Thaiföldi kollégáinkkal együtt érezzük, hogy fontos pillanat, 
hiszen itt a következő napokban nyolc előadásunk lenne. Ugyanakkor, ahogy összenézünk azt is 
érezzük, hogy a probléma megoldásának keresése még jobban közelebb hozott bennünket 
egymáshoz. Jó itt. 

Hazafele megállunk egy útszéli étkezőhelynél, ahol egy otthoni húslevesszerű levest eszünk, majd 
azt követően laskát disznóhússal. Az egyik legjobb vacsorát fogyasztjuk el azóta, amióta Thaiföldön 
vagyunk. 

  

2012. szeptember 3. 



 

 

Reggel hét óra van, kicsit álmosan, de annál nagyobb lendülettel fogunk neki a díszletünk 
bepakolásának a bérelt teherautóba. Gondosan csomagolunk, többször is szétnézünk, hogy még 
véletlenül se maradjon itthon egy cipő, egy tartócső, esetleg egy kellékpohár. Szeretnénk, ha 
minden darabja megérkezne a díszletünknek, a jelmezeinknek és a kellékeinknek a Bangkok 
Egyetem színháztermébe, ahol ma két alkalommal fogunk játszani. Rövid utazás után, kilenckor 
érkezünk meg a hatalmas egyetemhez, ami leginkább egy nagyobb városnegyedhez hasonlítható. 
Hatalmas területen, rengeteg épület és rengeteg diák. Az egyetemnek saját belső buszjárata van, 
amely a diákokat és a tanárokat elszállítja egy-egy épületszárnytól a másikig, vagy az étkezdéig, a 
kollégiumi lakásokig, esetleg a sportbázisig. A termek nagyon jól felszereltek, így van ez a 
színházteremmel is, amely a színészhallgatók állandó próba- és előadóterme. Thaiföld mindenik 
egyetemi bázisán működik színművészeti szak is. Bepakolunk és nekifogunk beszerelni. A díszlet 
felállítása könnyen megy. A kellékek valamint a jelmezek bekészítése után marad idő a fények és a 
hang beállítására is. A technikai munkatársak nagyon kedvesek és segítőkészek. Itt feltűnően sokan 
beszélnek angolul. Ezt követően, az egyetem menzáján, közösen a thai barátainkkal fogyasztjuk el 
az ebédünket: rizs, tükörtojás és jégbe hűtött ananász. 

Két nagytermi előadást játsszunk a mai napon, az egyiket fél négytől, a másikat este fél nyolctól. 
Mindenik után közönségtalálkozó lesz, hiszen a Moradokmai Színházi Központ vezetői nagyon 
fontosnak tartják ezeket a beszélgetéseket, amelyben leggyakrabban az előadásban feldolgozott 
szociális témákról, illetve az általunk képviselt színházi nyelvről és gondolkodásról esik szó. 

Előadás előtt intenzíven foglalkoztat bennünket az a kérdés, hogy a Nyugat- Európa-i turnén 
tapasztaltak után, ebből az előadásból, itt Thaiföldön, ebben a teljesen más kultúrában mi fog 
eljutni a nézőkhöz, hogyan tudjuk – ha egyáltalán sikerül – megszólítani őket? Melyek azok a 
jelenetek, témák, amelyek itt működhetnek és mi az, amivel semmit nem tud kezdeni az itteni 
néző? Nagyon nehéz lesz lejátszani az előadást, mert nagytermi lesz, és így a színészek nehezen 
tudják majd követni a nézőket, hiszen folyamatosan az a legerősebb érzés, hogy egy sötét lyuknak 
játszanak. Így számunkra is felértékelődnek az előadás utáni közönségtalálkozók. A beszélgetések 
két nyelven folynak, az angolról való fordítást a Moradokmai Színház két – zenei és színházi - 
művészeti vezetője biztosítja. Sokan jelzik vissza, hogy mennyire mélyen élték meg a két országra 
vonatkozó statisztikák, illetve a családról, a szülő- gyerek kapcsolatról szóló jeleneteket. Nagyon 
megdöbbentő, hogy közel nyolcezer kilométerre az otthonunktól, egy teljesen más kultúrában, az 
emberek azt jelzik vissza, hogy itt is megtalálhatóak azok a problémák, amelyekről mi az előadásban 
beszélünk. A közönségtalálkozón többször feljön az a téma, hogy a globalizáció elindított valamit a 
világban, aminek negatív következményei is vannak úgy odahaza, mint a világ másik felén, tehát 
gyakorlatilag mindenütt. Így jutunk el itt is, akárcsak, mint Európában az egyik legfontosabb 
kérdésig: mi lesz a gyerekekkel, mi lesz a fiatalokkal? Néhányan elmondják, hogy az előadásban 
olyan témák érintették meg a legerőteljesebben, mint a gyerekek magánya, valamint a szülők oda 
nem figyelése a gyerekekre, vagy a csend és összefogás hiánya a világban. Végül az egyik néző, 
mintegy összefoglalva az előtte szólókat, elmondja, hogy ő úgy érzi, a jelen világ legnagyobb 
problémája, hogy mindenki a saját gondolataival van elfoglalva, és emiatt nincs igazi lehetőség a 
megtartó emberi kapcsolatok kialakulására. Innen már szabadabban folytatódik a beszélgetés, 
néhány színházi, szakmai kérdés is felmerül, melynek kapcsán beszámolunk munkamódszerünkről, 
arról, hogy milyen színházi eszközökkel közelítjük meg a különböző problémákat, történeteket. Szó 
esik arról is, hogy milyen csodálatos, hogy különböző kultúrájú és anyanyelvű emberek közösen 
hoznak létre ilyen előadásokat. Egy indiai üzletember elmondja, hogy végül is mind egyformák 
vagyunk, vallástól, nyelvtől, bőrszíntől, nemtől függetlenül, ugyanezekkel a problémákkal 
küszködünk. Beszámol arról, hogy őt ez az előadás vezette rá arra, hogy a színház egy olyan 
személyes élmény, melyben ezt az összetartozást megtapasztalhatjuk. 

  



 

 

2012. augusztus 30. 

Ma délelőtt tartottunk egy összpróbát. Színészileg egyre egységesebb az előadás. Erős figyelemmel 
dolgoztak a thai színészek. Egy pár rész kijavításra szorult, de alapvetően mondhatjuk azt, hogy 
színészileg megvan az előadás. Ami nehézséget jelent még mindig ebben a munkában az az, hogy 
nem vagyunk meggyőződve arról, hogy minden jelenetet értenek-e pontosan thai kollégáink, illetve 
azt értik-e, amit mi szeretnénk, hogy megértsenek. Néha nyelvi korlátokba ütközünk, és az, hogy 
sok szöveg van az előadásban, eléggé megnehezíti a munkánkat. Viszont ez az egyik legnagyobb 
kihívás ebben a közös projektben. Sokat segített az, hogy a tegnap végigmentünk az előadás úgy, 
hogy a magyarul elhangzó szövegeket felolvastuk thai nyelven azért, hogy tartalmilag megértsék mi 
van az adott jelenetekben. Szemmel láthatóan mindenki élvezi a thai-magyar nyelvű jelenteket. 
Egymásból építkeznek a színészek, egymás energiáit veszik át és érzelmi állapotokat visznek tovább 
úgy, hogy közben nem értik konkrétan egymás szövegét. Sokat dolgozunk a végszavak megtanulásán, 
hogy az előadás megkívánta ritmust tudjuk tartani. Különös élmény volt thai gyerekdalokat keresni 
az egyik jelenethez, és ezekhez rendelni a már megírt, angolról thaira fordított szövegeket. Az is 
érdekes volt, hogy az egyik jelenthez szükséges pálcikarajz figurát nem ismerték fel thaiföldi 
barátaink, és kiderült, hogy a világnak ezen a táján másképp rajzolják a pálcika emberkét. Az 
előadásba bekerültek a színészek saját történetei is, illetve egy-két thai hangszer és egy pár thai 
klasszikustánc elem is. 

Estére várjuk a teljes díszlet megérkezését. A kellékek már megvannak és lassan kibogozzuk a 
jelmezeket is. Ennek a megszervezése sok időt vesz fel, hiszen minden jelenet, minden jelmez és 
minden színész kapcsán tisztázni kell a következő kérdéseket: ki mit mikor vesz fel? Honnan veszi? 
Hova teszi? Mikor van a gyorsöltözés? Hogy vannak a ruhacserék? stb. Szemmel láthatóan nehézséget 
jelent, mert errefele szokatlan a gyakori váltások sűrű jelenléte az előadásban. Úgy a színészi 
játékban lévő váltások, mint a háttérmunka és a színpadi jelenlét között lévő igencsak gyors 
váltások. Kint egy gyorsöltözés és egy kellék elvétele, aztán már bent is van a színész a játéktérben, 
ahol egy sűrített jelenlétet, egy érzelmi állapotot és egy szituációt kell megteremtsen. 

Az esti próba mindenkit lelkesedéssel töltött el. Megtartottuk az első összpróbát és kiderült, hogy 
működik az előadás. Lenyűgözött bennünket a thai kollégáink jelenléte, figyelme. Érződik, hogy 
fontos számukra az előadás. Nagyon szépen működik a csapat együtt. Négy napja próbálunk és az 
utolsó jelent, valamint a híradó-videóbejátszás kivételével meg van minden. Az esti próba már 
öltözéssel ment, és nagyjából minden a helyén volt. Igazából most már technikailag kell utolérje 
magát az előadás. Az estére ígért, díszletfalként szolgáló színes banner nem érkezett meg, így most 
már holnap délelőttre várjuk. Szintén holnap érkeznek a fények is, így egy technikai napnak nézünk 
elébe. Ha holnap sikerül a technikai kérdéseket pontra tenni, akkor szombaton össze tudjuk tenni 
az előadást. Így, a tervek szerint vasárnap este már tartunk is egy házibemutatót, és hétfőn, 
szeptember 3-án indul a thaiföldi turné. 

Erről a hétről teljesen elmaradt a thai srácok vízum-ügyintézése, mert a thai fél még nem áll készen 
az összes dokumentum beszerzésével. Előreláthatóan szeptember 7-én fogjuk tudni leadni a 
dokumentációt a nagykövetségen.  

  

2012. augusztus 29. 

A thai színészekkel való közös munka sok energiát ad a technikai részletek kitalálásához. Ahogyan 
dolgoznak és figyelnek ránk irigylésre méltó. Izgalmas felfedezni azt, hogy pár egyszerű mondat 
által megértik azt, amit egy-egy jelenet kapcsán el kell juttatni a nézőkhöz. A próbákon sokszor 



 

 

hangzik el hogy, „don’t forget – don’t forget, remember –remember”. Jellemző rájuk a 
pontatlanság, de nem csak színházilag, hanem alapvetően ilyen itt a ritmus. Az eddigi 
tréningsorozatok által, amelyeket itt tartottunk, már értik, hogy milyen sűrített energiát és 
koncentrációt kérünk tőlük. Most először történik meg az, hogy egy pár jelenetben magyarul és 
thaiul hangzik el egy párbeszéd. Sok időt vesz igénybe amíg kibogozzuk, hogy ki mit mond, illetve 
az, hogy pontos melyik szöveg mit jelent. Öröm látni, hogy mindenki azon van, hogy a lehető legjobb 
legyen az előadás. A thai színészek meglepően gyorsan megtanulták a szövegeket és a jelenetekben 
lévő mozgásrendszert, mégis rengeteget dolgozunk az előadás formája által kért pontosságon. Az 
ittenihez képest megfeszített ritmusban próbálunk, mert vasárnap estig az előadásnak el kell 
készülnie. Ebben a melegben a napi 7 óra próba annyira kimerít mindenkit, hogy még egy pár óra 
marad a technikai háttér kialakítására illetve a kellékek beszerzésére, de aztán muszáj lefeküdni 
és aludni thainak és osonósnak egyaránt. 

Az is példaértékű, ahogyan tanulnak itt a fiatalabbak a nagyobbaktól. Már az öt éves is figyeli minden 
lépésüket. Egyszer azon kaptuk magunkat, hogy az öt éves Tsui addig figyelte a próba előtti 
hétköznapok neveire felépített ritmikai bemelegítő-gyakorlatokat, hogy egyszer szembeállt velünk 
és elkezdte mondani őket. De nem csak színházat, hanem hangszeren való játszástól elkezdve, angol 
nyelvig mindent megpróbálnak megtanulni egymástól. Esténként mindig előkerülnek a hangszerek 
és gyakorolnak. Folyamatosan képezik magukat. 

Mivel a rizs nem a kedvenc ételünk, (egy hét után már annak sem, aki otthon nagyon szerette) 
tojásrántottával és – itt nagy különlegességnek számító - szalma krumplival kényeztetjük magunkat, 
néha pedig egy-egy jeges ananásszal és dinnyével. 

  

2012. augusztus 26. 

A Moradokmai színházi közösségnél nem unalmas az életünk. Az elmúlt napok az Ahogyan a víz 
tükrözi az arcot című előadásunk próbáival teltek. A kezdeti tervünket, hogy fele-fele arányban 
hangzódjanak el szövegek, fel kellett adnunk a kevés próbaidő miatt. Ennek ellenére több thai 
szöveg is elhangzik majd az előadásban. Kiderült az is, hogy az előadás otthoni fényparkjához 
képest, itt csak 12 kicsi reflektor áll majd a rendelkezésünkre a magas bérleti díjak miatt. Mivel 
jövő hétfőn már előadásunk lesz, mindet átalakítottunk az adott körülményekhez képest, ami azt 
jelenti, hogy mindent a lehető legegyszerűbben próbálunk megoldani. Ez a folyamat eléggé igénybe 
veszi a kreativitásunkat, és folyamatosan az új „thai” megoldásokat keressük. Közben elkészült a 
díszlet fémváza is. A színes banner nyomdában van és remélhetőleg csütörtök estére elkészül. 

  

2012. augusztus 24. 

Mivel a thai színészek részt vesznek egy másik előadásban, a mai napot kicsit szabadabbra 
tervezzük. Ráadásul az utazás után, az időeltolódás és hőmérsékletkülönbség miatt, szükségünk van 
a regenerálódásra. Délelőtt bemegyünk egy bevásárlóközpontba, hogy pénzt váltsuk. Útközben 
megtapasztaljuk a thai forgalmat, ami nekünk átláthatatlan. Emberek, autók és robogók sokasága 
az úttesten. Ámulva nézzük, hogy ebben az össze-visszaságban mégis kell legyen valamilyen 
rendszer, hiszen nem, vagy csak nagyon ritkán történik baleset. A bevásárlóközpont tele van nagyon 
színes holmikkal. A thai emberek nagyon szeretik a színes, mintás cuccokat, tárgyakat, amelyek 
viszont nekünk már giccsesnek tűnnek. Ezen a délelőtt kipróbáljuk a híres thai masszázst. Minden 
része, minden mozdulat nem éppen a legkellemesebb, de ezért minden valószínűség szerint a 



 

 

testünk és az életmódunk felelős, nem a masszást végző, nagy erejű, meglepően idős hölgyek. Egy 
masszázs egy vagy két órás lehet, nem lehet csak úgy tíz percre beugrani. Megadják a módját és az 
értékét. Érződik, hogy mindenképp a thai kultúra része. 

A délután Moradokmaiban az adminisztratív feladataink megoldásával telik: Szövegkönyv-átalakítás, 
az előadás jelenetezéseinek kitalálása, illetve a két thaiföldi fiatal színész Sepsiszentgyörgyre 
jövésének ügyintézése. Este – itt 7 órakor már sötét van, este 9-kor már lefekszenek az emberek – 
elmegyünk a közeli városba, ahol a sétálás mellett vacsorázunk is egy olyan helyen, ahol mi készítjük 
el magunknak az ételt. Európai ízekkel kényeztetjük magunkat: szalmakrumpli apróra vágott sült 
hússal és hallal. A bátrabbak a kagylót is kipróbálják. Taxival jövünk haza, és két dologra is 
rácsodálkozunk. Az egyik az, hogy a sofőr számára nem is kérdés, hogy hatan beülhetünk-e egy 5 
személyes autóba. Teljesen természetes számára, hogy vele együtt heten utazunk. A másik, az az 
üzemanyagár hihetetlenül alacsony ára, ami a taxi tarifában is meglátszik. Egy liter üzemanyag fél 
euró körül van, és egy kilométer utazás a taxival körülbelül 85 baniba kerül. 

  

2012. augusztus 23. 

Csütörtök reggel van, az első ébredésünk itt Moradokmaiban. Nem egy hűvös reggeli szellő fogad, 
hanem otthon már kánikulának nevezet hőmérséklet, amitől aludni sem lehet. Rizst reggelizünk, 
majd körülnézünk a tanyán. Jó újra itt lenni, habár megdöbbentő azokat a károkat látni, amiket az 
árvíz okozott. Hatalmas munka van a háttérben, de még mindig nem sikerült teljes egészében 
kijavítani mindent. A szobáink folyamatosan az árvízre emlékeztetnek, hiszen a falon még mindig 
látszik a derékig érő víznek a nyoma. Ezt viszont mindenképp ellenpontozza az itteni emberek 
boldogsága és derűje. Valóban boldogak, bármilyen nagy nehézség van a hátuk mögött, mert az 
egyszerűségben, nyugodtságban és alázatban meg tudják találni a létezéshez szükséges egyensúlyt. 
Európai szemnek mindez nagyon furcsa. Olyan magas fokú alázattal találkozunk, ami odahaza már 
teljesen hiányzik. Mindezek mellett, az emberek nyitottsága és érdeklődése is példaértékű. Nem 
akadály a nyelv, a kommunikációs nehézség, feltaláljuk magunkat és megértjük egymást. Hiszen 
meg akarjuk érteni egymást. 

Délután bemegyünk Bangkokba és megnézzük a közösség egyik előadását, amit Chang, a színházi 
központ vezetője rendezett. A szövegből szinte semmit nem értettünk, de játékmód, a képek és az 
előadás humora élvezetessé teszi számunkra az előadást. Sok ismerős arcot fedezünk fel az 
előadásban, amelyben többen játszanak azok közül, akikkel hamarosan együtt fogunk próbálni. 
Hihetetlen dolgot tapasztalunk az előadás végén. A tapsrendben a színészek nem bájolognak, hanem 
egy tradicionális földre üléssel és kézmozdulattal megköszönik a nézőknek, hogy itt voltak, időt és 
figyelmet szenteltek arra, hogy megnézzék az előadást. Chang egyik barátjának az irodaházában 
van a színházterem, de a tulajdonoson sem érződik, hogy egy húszemeletes irodaház birtokosa. 
Szembetűnik, hogy mennyire alázatos, kedves és egyszerű úgy öltözködésben, mint viselkedésben. 
A fölénynek, a hivalkodásnak és a nálunk oly ismerős pénz adta gőgnek a nyomát sem látjuk. 
Egyszerűen: természetes. Ő hív meg mindenkit, így bennünket is vacsorázni. Otthonról ismerős 
ízekkel találkozunk: enyhén pikáns rizs és tükörtojás. Gyümölcsökkel nyomtatjuk el, amire 
természetesen bármikor kaphatóak vagyunk. Az ananász és a dinnye itt verhetetlen. Este 
visszaérkezünk Moradokmaiba, ahol még mindig érezzük az időeltolódást, így nem tudunk korán 
elaludni. 

 


