
 

 

2013. április 16. 

A turné utolsó napja. Két óra után érkezünk meg a Pozsonyi Magyar Intézet székhelyére, ahol Szabó 
Zsuzsa fogad bennünket. Mivel a helyszínen majd gyorsan kell kipakolni a forgalmas utca miatt az 
autóból, itt hagyjuk azokat a csomagokat, amelyekre később nem lesz szükség. Az előadást a 
CSEMADOK (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete) székházban tartjuk. Érdekes, hogy 
ahogyan közeledünk Kelet-Európa fele a nézők már egyre visszafogottabbak. A beszélgetésen meg 
is jegyzik, hogy az itteni magyarok többsége talán most először lát alternatív előadást. 

 

Azt a közelséget, ami megszületett a színészek és a nézők között, most először tapasztalták meg. 
Az egyik néző elmondja, hogy ő kijózanítónak találta az előadást. Az által, hogy az emberek 
elnémulnak és nem kommunikálnak, beáll egy szürkeség. A Tv mint egy istenség rátelepszik az 
emberi kapcsolatokra. Tömegeket vonz a képernyő elé, főként azokban az országokban, ahol 
nagyobb a szegénység, hiszen ez a legolcsóbb szórakozási lehetőség.  

Hamarosan elköszönünk a szervezőktől és átadjuk az általunk készített osonós bögrét. Bontunk, 
pakolunk, megállunk egy bevásárlóközpontban, vásárolunk, majd vacsorázunk a parkolóban.  Fél 12-
kor véglegesen elindulunk haza fele. Véget ért az öt hét. 

Hat országban jártunk, 14 városban összesen 15 előadást és 5 műhelyfoglalkozást tartottunk. Az a 
kezdeti nehézség, hogy elromlott az autónk hála Istennek nem tartott vissza bennünket. Köszönjük 
a vendégfogadóinknak a szervezést és a sok tapasztalatot, amit általuk megélhettünk. 

Átkelünk a Román–Magyar határon, az első gondolat, ami megszületik bennünk: még egy pár hétig 
szívesen osontunk volna körbe Európába...    

  

 

 

 

 



 

 

2013. április 15. 

 

Ma a bécsi Balassi Intézet- Collegium Hungaricum színháztermében játszunk. Délelőtt szerelünk, 
majd a maradék szabadidőben a fiatalok a városban sétálnak, vidámparkoznak, a felnőttek a 
szeptemberi turné részleteit, illetve a következő projekteket beszélik át. 

Előadás előtt találkozunk Gyöngyössy Szendével egykori osonós taggal, aki már több éve él Bécs 
mellett a családjával és alig öt hete született meg a kisfia. Egy mákos tortát kapunk tőle ajándékba. 

Negyed 8-kor kezdünk.  Az a szép, hogy bárhol vagyunk, a beszélgetések során mindig találkozunk 
olyan gondolatokkal, amelyek bennünket is gazdagítanak. „Az egyetlen szakma, amelyhez nem 
kapunk képzést az, hogy hogyan legyünk jó szülők. A gyerekek eltűrnek, szenvednek, 
megbocsájtanak, átélnek valamit, de szülőként ugyan azokat a hibákat követik el. Ez a legnagyobb 
tragédia, amelyből nagyon nehéz kiutat találni." - fogalmazta meg a közönségtalálkozón Hollós 
József az Európai Amatőr Színjátszó Szövetség Középeurópai kirendeltségének elnöke. 

 



 

 

Itt találkozunk Tamás Tündével, aki alapító tagja volt az Osonónak. Nyolc éve jött ki Bécsbe egy 
hátizsákkal és egy bőrönddel a kezében. Ő is azok közé a példaértékű emberek közé tartozik, akik 
kemény munkával elértek valamit, közben meg a maga egyszerűségével és tisztaságával egészséges 
maradt.  Elmondja, hogy itt nem csak a munkáról szól az emberek élete, az állam és a cégek nagyon 
támogatják azt, hogy az emberek elmenjenek kulturális eseményekre is. Például a munkanélküliek 
kapnak egy olyan kártyát, amellyel egy évben hat különböző kulturális programra ingyen 
elmehetnek. 

Lassan elbúcsúzunk az ismerősöktől, vacsorázunk, majd megesszük a Szendétől kapott tortát. A 
szokásunktól eltérően a díszletet csak reggel, indulás előtt bontjuk le, hamarosan mindenki 
elfoglalja a szobáját.    

  

2013. április 13. 

Hannoverből egy kis késéssel indulunk tovább Hamburgba. Reggel még égőket, léggömböket és más 
fogyókellékeket is kell vásárolni az esti előadásra. Délelőtt sikerül elhagynunk a várost, közel három 
órán belül már Hamburg belvárosában keressük az AlsterCity irodaközpontot. Tavaly nyáron, a dániai 
illetve a belgiumi fesztivál közt jártunk még itt és nagyon örülünk, hogy újra meghívtak, illetve hogy 
ennek a meghívásnak most eleget tehetünk. A navigációs rendszer segítségével nincs nehéz dolgunk 
az épület megtalálásában. Amikor odaérünk kiderül, hogy az épületkomplexum másik felére kell 
mennünk, mert onnan könnyebb megközelíteni a termet, ahol játszani fogunk. Misi kivételével 
mindenki visszaül a már leparkolt autóba, megpróbáljuk megközelíteni a másik bejáratot. A GPS 
legalább tízszer tervezi újra az utunkat, mire negyedórányi keresgélés után megérkezünk az amúgy 
pontosan ugyanúgy kinéző bejárathoz. Itt megtaláljuk Misit is, elmeséli, hogy amikor ő kijött ezen 
a másik bejáraton, azt hitte, hogy ugyanott van, ahonnan elindult, és nem értette, hogy miért nem 
vagyunk ott, és hogy- hogy nincs ott az autó. 

 

Olyan volt a hatás, mintha két univerzum létezne egyszerre. Végül ebben a másik univerzumban 
található bejáratnál kipakolunk az autóból, és neki kezdünk a díszlet építésének. A terem túl 
alacsony, de a tavalyi tapasztalatnak köszönhetően könnyen találunk alternatívát. Az előadás hét 
órakor kezdődik, amelyet közönségtalálkozó követ. Az előadás egy komplex művészi képet ad 
azokról a problémákról, amelyeket az Európai Unió eredményeként is felfoghatunk – mondják a 
nézők. 



 

 

 

Az elhivatott tanárok, az orvosok és kis családi közösségek hiánya a társadalom roncsolódásához 
vezetnek.  Sajnos a világ nem nevén nevezi ezeket a problémákat, hanem helyette olyanokat gyárt, 
amelyek nem is valódi problémák.  Ezt fel kell ismerni és kell dönteni, hogy mi ezt akarjuk-e, hiszen 
a Jóisten keze még rajta a van a világunkon.   

Miközben vacsorázunk az előcsarnokban jó látni, ahogyan a nézők egymás közt még órákig 
beszélgetnek egy-egy társadalmi problémáról. 

Bontás után elbúcsúzunk Friedrich Annamáriától az itteni egyesület elnökétől. Az ő 
kezdeményezésének köszönhetjük, hogy ennyi németországi városban játszhattunk. Bepakolunk, 
majd elmegyünk a szállásunkra. Holnap egész nap utazunk, 1000 kilométer vár ránk Bécsig…  

  

2013. április 12. 

Ma 11-kor találkozunk a Herrenhausen Kert bejárata előtt. Amíg a szemünk ellát egy hosszú 1300 
darab hársfából álló sétány húzódik végig a kert mellett. Amikor Napoleon katonái elfoglalták a 
várost, tüzelő gyanánt ki akarták vágni őket. Az akkori pékmester, hogy megóvja a fákat, 
megvásárolta a katonáktól, akik abból a pénzből máshonnan szerezték be a tüzeléshez szükséges 
fát. Azóta őt tartják a város elsőszámú természetvédőjének. 



 

 

 

A „Nagy Kert” a hannoveri királyi család örökségeként, 1714-re kapta meg a mai napig fennmaradt 
formáját. Az évszázadok során mindig is az egyik legnépszerűbb és legkiválóbb barokk formális 
kertek közé tartozott egész Európában. Esztétikáját Hannoveri Sophinak köszönheti, aki egy francia 
kertészt bízott meg a kert kialakításához. Ahogy a neve is mutatja,  ez valóban egy nagy kert, 50 
hektár gyep, sövények, járdák, szökőkutak és szobrok alkotják szigorú geometriai mintákba 
rendezve. A kert  központi része a  Herrenhausen Kastély, amely hatalmas károkat szenvedett a II. 
világháború alatt. 2009-ig egy üres terület volt a helyén, aztán abban az évben úgy döntöttek, hogy 
újjáépítik. A munkatervek alapján már 2012-ben be kellett volna fejezni, de végül csak most 
januárban került sor az átadásra. Nyáron számos fesztiválnak ad otthont, színházi előadásokat, 
koncerteket tartanak itt, esténként nagyon hangulatos, Haydn zene szól az egész kertben. 

 

Az ebédet a Sprengel Múzeum éttermében fogyasztjuk el, amely ország szerte a legjelentősebb 
modern művészeti alkotások gyűjteményének ad otthont. Mivel ma péntek van és ilyenkor itt minden 
múzeumban ingyenes a belépés, húsz perc alatt mi is végignézünk egy pár kiállítást. 



 

 

Autóval megyünk tovább az előadás helyszínére. Szerelünk, majd 19 órától kezdünk. A közönség 
nagyon nyitottan fogadja be az előadást. A beszélgetésen izgalmas dolgokat fedeznek fel egy-egy 

kellék kapcsán.  

Például a gyereket szimbolizáló betontömb az egyik néző értelmezésében egy szobrász még el nem 
kezdett munkája volt, amelyből még bármi, akár egy pozitív irányba mutató dolog is megszülethet. 
Egy másik néző számára egy határkövet szimbolizált, amelyen vagy sürgősen át kell haladni, vagy 
vissza kell fordulni. A lényeg, hogy az elrontott dolgokat helyre kell hozni. Fontos kérdések merülnek 
fel többek közt az is, hogy hogyan lehet úgy felnevelni a gyerekeket, hogy az életre képesek 
legyenek, még akkor is, ha egy évben öt tanügyminisztere van az országnak. Ez a bizonytalanság és 
folyamatos változás sajnos nem segíti a szülőket a felkészítésben, azt viszont nem lehet az államtól 
elvárni, hogy helyettünk megoldja a személyes problémákat. Folyamatosan keresni kell azokat a kis 
cselekedeteket, amelyekkel a szülők napról napra ki tudják fejezni a szeretetüket a gyerekeik iránt. 

A beszélgetést egy kis büfé követi, ahol újabb személyes találkozások születnek meg.  Az este végül 
egy kis zongora koncerttel zárul. Holnap délben már megyünk is tovább Hamburgba. 

 

 

 

 



 

 

2013. április 11. 

 

Néhány kilométerre Hannovertől egy szokatlan hangra leszünk figyelmesek, nemsokára kiderül, hogy 
elszakadt az alternátor szíj, amely villamossággal látja el az autót. Mivel az autópályán nem tudunk 
megállni a víz is felfő, 90C° és 100C° között áll a mutató. Csak lassan tudunk haladni, de végül az 
autó kibírja és megérkezünk a helyszínre, ahol  Dózsa Éva és Gabi Nöllenburg fogadnak bennünket. 
Már az első pillanatokban az az érzésünk, hogy haza érkeztünk, mintha már évek óta ismernénk 
egymást. Rögtön uzsonnázni hívnak, majd autószerelő után folyik a telefonálgatás. Hat kilométert 
kell megtegyünk Komócsin Imre szerelőműhelyéig, amely csak úgy sikerül, hogy közben kétszer 
megállunk, hogy az autóban a víz lehűljön 80 C° alá. Várakozás közben Gabi és Éva az itteni Magyar 
Egyesület működéséről mesélnek. Valami olyan energia, tenni akarás sugárzik belőlük, amivel ritkán 
találkozunk. Nagyon sok programot szerveznek, amelyeket mindig úgy találnak ki, hogy a gyerekek 
és a szülők együtt legyenek, vagy ha a program a nyugdíjasoknak szól, magukkal viszik az unokákat 
is. Az egyik legkiemelkedőbb rendezvényüket május 1-én szokták megszervezni, amelyet a családok 
napjának neveznek. Ahogy megérkezünk a műhelybe kiderül, hogy a problémát lehet orvosolni, épp 
csak meg kell venni a megfelelő alkatrészeket. Szerencsénk van, hiszen utólag kiderül, hogy 
Romániában legalább 24 órába telik beszerezni őket.   



 

 

 

Miközben szerelik az autót, Misi felolvassa az egyik kedvenc József Attila versét a Magyar Költészet 
Napja alkalmából. 

 

A SZÁMOKRÓL  
Tanultátok-e a számokat?  

Bizony számok az emberek is, 
Mintha sok 1-es volna az irkában. 
Hanem ezek maguk számolódnak 
És csudálkozik módfölött az irka, 

Hogy mindegyik csak magára gondol, 
Különb akar lenni a többinél 

S oktalanul külön hatványozódik, 
Pedig csinálhatja a végtelenségig, 

Az 1 ilyformán mindig 1 marad 
És nem szoroz az 1 és nem is oszt. 



 

 

Vegyetek erőt magatokon 
És legelőször is 

A legegyszerűbb dologhoz lássatok - 
Adódjatok össze, 

Hogy roppant módon felnövekedvén, 
Az Istent is, aki végtelenség, 
Valahogyan megközelítsétek. 

Az autószerelés egy picit elhúzódik, ezért Imre bácsi, a tulajdonos elvisz bennünket a legközelebbi 
villamosmegállóig, ahonnan Évával megyünk a városközpontba. 

A második világháború alatt Hannovert 125 bombatámadás érte, így az egész város, de főként a 
központ 95%-a megsemmisült.  Tulajdonképpen itt működtek Hitler fegyvergyárai - 85 hadipari 
üzemben 70.000 munkás dolgozott – amely elég ok volt arra, hogy Amerika és Anglia megbüntesse a 
hannoverieket.  Szinte hihetetlen, hogy egy ilyen mértékű tragédia után, alig 40 év alatt egy új 
várost építettek fel, kezdetben főként azok az asszonyok, akiknek férjeik meghaltak a háborúban. 
Ahogy sétálunk, Éva elvezet bennünket Hannover legrégebbi templomához, amelynek a 
bombatámadás miatt ma már csak az oldalfalai maradtak meg. Olyan érzésünk van, mintha a 
templom is halott lenne, az oltár helyén egy hatalmas fémkereszt van, a boltíves ablakokban 
csüngnek a színes üvegdarabokból álló ablakmaradványok. A hideg kőfalakat néhol belepik a folyó 
növények. A toronyban egy kisebb harang áll, amelyet Hannover testvérvárosa, Hirosima 
ajándékozott a templomnak és mindig augusztus hatodikán szólal meg, amikor az amerikai 
atombomba a halottak és a romok városává tette Hirosimát. Megrázó ezen a „kis szigeten” lenni, 
amely a modern épületek között, a  kegyetlen történelemmel szembesíti az embereket. 

 

Elsétálunk a Rathaushoz, (városháza) amelyet 12 évig építettek és 1913-ban fejeztek be. Mivel 
Hannover mocsaras vidék volt, 6026 bükkfaoszlopot állítottak bele a talajba, ezt egy méter vastag 
betonnal megerősítettek és végül erre építették fel a városházát. A legmagasabb pontjába egy 
Európában is egyedülálló lifttel megyünk fel, amelynek íves pályája 17°-os szögben követi a kupola 
alakját. 



 

 

 

A száz méteres magasságból belátni az egész várost, érdekes, hogy a két régi templomon kívül 
minden modern. Az épület mögött egy hatalmas tó helyezkedi el, amelyet Hitler ásattatott, így adva 
munkát több ezer munkanélküli ember számára. Visszafele megnézzük az előcsarnokban álló 
maketteket, amelyek Hannover négy fő időszakát mutatják be: születését, növekedését, halálát és 
az újjászületését. 

 

Közben elkészül az autó is, a szerelő szerint minden rendben van, folyatathatjuk a turnénkat. Ebéd 
után tovább sétálunk az új óvárosban, amelyet azért neveznek így, mert a háború után a város 
szélén épen maradt régi házakat ide hozták és újra felépítették. 1566-ból maradt fenn az egyetlen 
olyan lakóház, amely valóban az eredeti helyén maradt. Mire befejezzük a városnézést, már 
esteledik. A csapat négy különböző helyen kap szállást. Misiék Csákvári Dániel református lelkésznél 
alszanak, a thaiföldieket Szentgyörgyi Orsolya és barátja Hassan Gordansekan látja vendégül, a 
lányokat Szilágyi István és felesége Dózsa Éva (idősebb Éva lánya) fogadja be. A fiúk a várostól egy 
picit távolabb kapnak szállást, őket Dr. Szentkuti László és Ingrid Niemann látja vendégül.  

  



 

 

2013. április 10. 

A mai délelőtt szintén városnézés a program. Göttingen a tudomány városa. Rengeteg diák, és kutató 
él a városban, most meg apraja nagyja az utcán kószál, most lett vége a vakációnak.  Az első 
állomásunk a régi városháza. Az épület előcsarnoka rengeteg romantikus falfestménnyel 
büszkélkedik.  

 

A központban tovább haladunk egy kéttornyú templom irányába, aminek az a története, hogy amikor 
a templom épült nem volt elég pénz arra, hogy a második tornyot is olyan nagyra építsék, mint az 
elsőt, ezért az egyik jóval kiesebb. Göttingenben található Németország legnagyobb egyetemi 
könyvtára is. A következő célállomásunk a Szent Johannis templom, amelyet 1230-ban kezdtek el 
építeni. Megtudjuk azt is, hogy ebben a templomban nagyon sok orgona koncert van, ahová 
egyébként ingyen járhatnak az egyetemisták. A második világháború alatt kevés bombatámadás érte 
a várost, ezért elég sok régi épület maradt fenn a környező nagyobb településekhez képest. 

 

A központban rengeteg egyetemisták által kedvelt kocsma van. Ennek ellenére nincs hangos éjszakai 
élet, az egyetemisták kulturáltak, nem jellemző a dorbézolás. Göttingen egyik leghíresebb 
jellegzetessége a „Gänseliesel’’, a libás lány. Itt az a szokás, hogy ha egy tanuló ledoktorál, az 
alsóbb évesek az utcán, egy kis kocsin lehúzzák az illetőt a szoborig, akinek meg kell puszilnia a 



 

 

libás lányt. Ez különösen mókás, mivel a szobor egy szökőkút tetején van, így az ifjú doktorandusok 
nem ússzák meg szárazon a feladatot. 

 

Ezért is mondják erre a szoborra, hogy a világon a legtöbbször megcsókolt leányszobra. Rövid időre 
bemegyünk a Georg-August Universität egyik főépületébe, ahol azokon a folyosókon sétálunk, ahol 
valamikor Kőrősi is megfordult. A nap további részét „otthon” töltjük. 

Mindhárom családban nagyon kedvesek és meglehetősen elkényeztetnek bennünket. István és 
felesége Judit geológusként dolgoznak, István az mellett, hogy kutató egyetemen tanít, 
szemináriumokat tart. Lassan húsz éve élnek Németországban.  A gyerekeik már mind egyetemen 
tanulnak, ezért most mi foglaljuk el szobáikat. Itt Németországban nagyon erős a szociális háló, 
megtartja az embereket. Például Judit hetente egyszer egy olyan klubba jár, ahol ruhákat varnak 
szellemi fogyatékos gyerekek számára. Ha valaki munkanélküli, természetesen nem kap egyből 
segítséget, hanem az állam azt mondja, egyszer add el, amid van és éld fel azt. Amikor már semmid 
nem maradt, akkor majd támogat az állam. Bogner Barna körülbelül egy éve él itt. Pécsett végzett 
orvosit ahol majd főorvos volt és egyetemen is tanított, most pedig patológus. A Göttingeniek 
túlnyomó része és az egyetemisták biciklivel közlekednek, ezért egy-egy helyen hatalmas bicikli 
parkolókat lehet látni. Barna is elmondja, hogy annak ellenére, hogy autója van, legtöbb alkalommal 
biciklivel közlekedik, hiszen ez sokkal emberibb. Érezni lehet az esőt, a nap sugarait, közben hallani 
a madarak csiripelését.  Egy példaértékű történetet mesél el a fiúknak, amikor egy lábbénulásból 
való kigyógyulás után felfedezte, hogy milyen jó reggel csak úgy megfordulni az ágyban, érezni és 
értékelni, hogy egészséges.  Akárcsak mint egy tisztességes német állampolgár természetesen ő is 
adót fizet. Otthonhoz képest itt viszont az a nagy különbség, hogy ő elégedett azzal a 
szolgáltatással, amit cserébe az állam ad. Dieter Alberty zongora és nemet-angol tanár, felesége 
Baba, ápolónőként és tolmácsként dolgozik. Dieter reggel élő zenével ébresztette Misiéket. 
Egyébként mindig reggel hatkor kel és tornával kezdi a napot. Magyarul ért és beszél.  A gyerekeik 
nagyon büszkék arra, hogy ők magyarok is.  Baba elmondja, hogy ő nagyon sokat dolgozott azért, 
hogy most ilyen körülmények között élhet, semmit nem kapott ingyen az élettől. Németországban 
sem megy minden olyan egyszerűen, viszont tisztességesen mindenki elvégzi a saját dolgát. Talán 
ez a mentalitás, ami nálunk, Romániában hiányzik az emberekből, és ez az, amiért egy porig rombolt 
országot néhány évtized alatt újjá lehetett építeni. Az egyik ok, amiért az emberek eljönnek 
otthonról az az, hogy  az  tudás és a tisztességes munka nincs kellőképpen értékelve. Azt érezzük 
mi is az Osonóban, hogy nincsenek kellőképpen támogatva azok az emberek, akik valóban tennének 



 

 

valamit a közösségükért. Az energiák másfele mennek és közben nincs előrehaladás a 
társadalomban. Németországban nem érződik a gazdasági válság. Annyi tartalék pénze van az 
államnak illetve az embereknek, hogy az garanciát ad egy magasabb életszínvonalra. Döbbenve 
fedezzük fel, hogy az üzletekben az élelem és az útmenti benzikutaknál a gázolaj is ugyan annyiba 
kerül, vagy még olcsóbb, mint otthon. Amikor a helyieknek megemlítjük az otthon dolgozó tanárok 
körülbelüli 250 eurós fizetését, elkezdenek nevetni. Csalódva gondolunk arra, hogy egy itteni 
átlagfizetésnek 15-20 százalékát kell élelemre költeni, míg otthon sokak egyik hónapról a másikra 
élnek. 

Délután tartunk egy beszélgetést az egyetemen. Az egyik fontos téma, ami felmerül, hogy a 
magyarországi diplomások többsége azért vándorol ki, mert úgy gondolják, hogy Nyugaton jobban 
megfizetik őket. Ez valahol igaz is lehet, de sokan nem gondolnak bele abba, hogy a kulturális 
különbségek miatt az intelligencia szintjük csökken. Nem mérik fel, hogy egy idegen környezetben 
az ember elveszíti a gyökereit és olyanok lesznek, mint azok a gyökér nélküli fák, amelyeket kidönt 
a vihar.  Egy érdekes párhuzamot vonnak az előadás és a modern képzőművészet között. Míg mi 
társadalmi problémákra reflektálunk, addig a kortárs képzőművészetnek nincs mondanivalója, 
üzenete. Az egész csak egy nagy durranásról és arról szól, hogy jól nézzen ki. A művészetnek sokkal 
jobban kellene hatni a társadalomra, segítenie kellene annak előremozdításában.    

  

2013. április 9. 

A mai úti cél a göttingeni Georg-August Egyetem Kulturwissenschaftliches Zentruma. Itt lesz ma az 
előadás. Egy igazi egyetemi városba érkezünk, hiszen itt működik a régi és neves Georg-August 
Universität, amelynek mintegy harmincezer diákja van. 1816 és 1818 között ennek az egyetemnek 
volt a hallgatója Kőrösi Csoma Sándor is. A Zentrum előtt Rab Irénnel találkozunk, aki magyar 
nyelvet és irodalmat tanít az egyetemen, és akinek köszönhetően ma itt lehetünk. 

Az előadásunkat két összenyitható osztályteremben játsszuk. Mivel a magasság nem felel meg a 
díszlet paramétereinknek, megpróbálunk egy alternatívát találni annak felépítésére, hiszen 
semmiképp nem szeretnénk visszamondani az előadást. Tervezünk, próbálkozunk, 
ragasztószalagozunk, aztán megtalálunk egy formát, amiben reméljük biztonságosan lemegy az 
előadás. Kevés időnk marad a kezdésig, de sikerül befejezni a szerelést. 

 



 

 

A közönséget itt élő magyarok és egyetemisták alkotják. Egy család 200 kilométert utazott. Jó érzés 
tölt el bennünket, hogy valóban sikerült a technikai nehézségeken felül kerekedni, és tudtunk ma 
játszani. A nézők reakcióiból azt érezzük, hogy mélyen megtörténik az előadás. Beszélgetésre majd 
holnap kerül sor, mert megadott időre át kell adnunk a termet. Gyorsan bontunk és bepakolunk az 
autóba. A szállásunk családoknál lesz. A lányok Dunkl Istvánnál, a fiúk Bogner Barnánál laknak, Misit, 
Oszkárt és Elemért pedig Dieter Alberty és felesége, Baba fogadja be.  

  

2013. április 8. 

Reggel indulunk tovább. Mivel ma is szabadnap van, ahogy haladunk az autópályán Frankfurt fele 
észrevesszük, hogy alig 40 kilométerre vagyunk Wuppertaltól, ahol a Pina Bausch híres 
koreográfusnő által alapított világhírű Wuppertal-i Táncszínház található. Rögtön letérünk az 
autópályáról, hiszen ha már ilyen közel vagyunk, nem hagyhatjuk ki annak megnézését. 

 

A színházat zárva találjuk, egy alkalmazottól megtudjuk, hogy a társulat épp turnén van és a 
teremben egy próba zajlik, ezért nem tudunk bemenni. Miközben az autóval megyünk körbe a 
városban, felfedezzük azt az útkereszteződést, ahol a „Pina” című, Wim Wenders által rendezett 
film egyik jelenetét forgatták. Elmegyünk abba a temetőbe is, ahová elhelyezték a 2009-ben (68 
éves korában), a rák egy meghatározatlan formájában elhunyt koreográfusnő hamvait. 

Délután érkezünk meg Frankfurtba. Első helyszínünk a Main Tower, amely egy 200 méter magas, 56 
emeletes irodaépület. Lifttel megyünk fel, 46 másodperc alatt.  A kilátás elképesztő és egyben 
félelmetes is.  Az utcákon sétáló emberek hangyaméretűnek látszanak. Innen belátni az egész 
várost, amely Németország ötödik legnagyobb települése, egyben az Európai Unióban leggazdagabb 
városa. 



 

 

 

Estefele megérkezünk Somfai Gergő lakásába. Tavaly nyáron szintén itt találtunk szállásra egy 
éjszaka erejéig, úgyhogy már minden ismerős. Gergő épp otthon van Pécsett, de a rokonai fogadnak 
a lakásban. Ma itt töltjük az este további részét. Holnap reggel indulunk Göttingenbe.  

  

2013. április 7. 

Egy kiadós alvás után a szállodában reggelizünk, híreken dolgozunk, majd el is indulunk Düsseldorfot 
megnézni. Bár mi Neussban vagyunk, az út mindössze húsz perc, mert a két város teljesen össze van 
nőve. Interneten keresgéltünk látnivalók után, és egyik, amit találtunk egy 250 méteres tévétorony, 
amibe gyönyörű kilátásra van lehetőség. Első célnak azt válasszuk. Hamarosan meg is érkezünk, 
szédítő az épület magassága, de a kasszánál szomorkodva fogadjuk a hírt, hogy a torony le van zárva 
erre a hétre. Sebaj, jöhet a következő állomás, ami nem más, mint a Königsallee, Németország 
Champs-Élisées-e, egyben az ország legdrágább bevásárló utcája. Hihetetlenek az árak, ezer eurós 
órák, ruhák a kirakatban. Hamar tudatosítjuk, ez nem a mi utcánk. Következő célnak egy ferde 
tornyú templomot tűzünk ki, ami az óvárosban van. Sajnos rossz útra fordulunk, hátunk mögött a 
templom, előttünk a híd, átkelünk a Rajnán. Amint tudjuk, teljesítjük a navigációs rendszer ,,fordulj 
vissza ahol lehet'' utasítását, újra áthajtunk a folyó, illetve annak partja felett, ami egyébként 
csodálatosan ki van alakítva sétákra, piknikezésre, egyáltalán a szabadidő eltöltésére. Sikerül újra 
eltévednünk, de nem baj, még egyszer nekifutunk a célnak. Hosszas bolyongás után beérkezünk a 
központba, de nincs parkolóhely. Valami fesztiválnak kell lennie, mert nem lehet mozdulni, annyi 
ember van a közeli utcákban, illetve a rakparton. 



 

 

 

Végül is úgy döntünk, átmegyünk a Rajna túloldalár, focizunk, piknikezünk, ott élvezzük a gyönyörű 
tavaszi napot. Nagyon jól érezzük magunkat az egyenletesre nyírt zöld pázsiton. Háromnegyed 
négykor visszaindulunk Neussba, útközben az Osonó fagyit vásárol mindenkinek, élvezettel 
fogyasztjuk el azt. Miután visszaérkezünk a szállodába, tekézni megyünk az alagsorba. Nagyon 
élvezzük, soha sem játszottunk még ilyet. Hasonlít a bowlinghoz, viszont a golyókon nincsenek 
lyukak és szemmel láthatóan kisebbek is, emellett csak egy pálya van, ahol egymás után dobunk, 
számoljuk, kinek hány bábút sikerül legurítania. 

 

Két óra játék után folytatjuk a kisebb munkákat, majd megvacsorázunk, azután pedig maradunk 
beszélgetni a fogadóinkkal, a szállodatulajdonos házaspárral. Rengeteg érdekes dolgot mesélnek. 
Elmondják, hogy mekkora különbségek vannak a helyi emberek és a magyarországiak közt, hogy míg 
itt mindenki természetből adódóan megdolgozik a keresetéért, Magyarországon az az általános cél, 
hogy minél többet sumákoljon az ember, és hogy tudja kihúzni magát a felelősségek alól. Időközben 
előkerül egy üveg bor is. Megmutatják a vendéglő konyháját, ahol fokozottan nagy rend van, és 
mindennek megvan a maga helye. Most először látunk porcelán élű kést, amit főként saláta vágására 



 

 

használnak.  Későre jár, egy nagyon kellemes beszélgetés után elbúcsúzhatunk a kedves 
vendéglátóinktól. 

 

2013. április 6. 

Kicsivel több, mint négyszáz kilométer után megérkezünk Neussba, a Kubista Tibor és családja által 
vezetett Further Hof Hotel és Vendéglőbe. Számunkra már természetes az előadás helyszíneinek 
váltakozása. Vendéglőben, osztályteremben, tornacsarnokban, altemplomban, már szinte 
mindenféle térben felépítettük a díszletünket, most már annak több változatát is. Van, amikor 
nyitott „fesztivál” változatot használunk, van, amikor a stúdió változatnak levágjuk a negyedik 
oldalát, ahogy éppen ki tudjuk használni a terem adottságait.  

 

Az előadás előtt találkozunk Mervai Péterrel, a Kölni Magyar Egyesület elnökével, akinek 
köszönhetően ma itt lehetünk. 

Az előadás kissé nehezen indul. Kezdetben nem könnyű a tér energiáit összesűríteni, hiszen egy 
vendéglőben vagyunk, a mellettünk lévő teremből áthallatszanak a beszélgetések. A végére 
érezzük, hogy sikerült megszülni a csendet. 



 

 

 

Igazán a beszélgetés alatt tudjuk meg, hogy valóban megtörtént az emberekben az előadás. 
Számukra is személyessé tudott válni. Különösen kiemelték a színészi játékot, a technikai 
megoldásokat. Találkozunk olyan fiatalokkal is, akik majd eljönnének a nyáron szervezett 
drámatáborunkba.  A beszélgetés során az is kiderül, hogy Németországban három nagy kisebbség 
van. A legnagyobb az orosz, mert a háború után rengeteg orosz zsidót telepítettek ki, hogy a német 
zsidóság fejődjön, a második az olasz, a harmadik pedig a török.     

A vendégfogadóink egy finom vacsorára hívnak meg bennünket, aztán hamarosan lefekszünk.  

 

2013. április 5. 

Ma egy picit később ébredünk. Végre kialusszuk magunkat. Délelőtt Tibor vezetésével elindulunk 
Calwba. Rövid városnézés a program. Tulajdonképpen azért állunk meg itt, mert kiderül, hogy 
ez  Hermann Hesse szülővárosa. Megtaláljuk azt a házat, ahol nevelkedett, és fényképet készítünk 
a szobránál is, ami azon a hídon található, amely a kedvenc helye volt az írónak. 



 

 

 

Ez a kisváros azon szerencsés települések közé sorolható, amelyek megmaradtak régi formájukban, 
mert a második világháború idején kevés bombatámadás érte. Így láthatóak a tipikus öt – hat 
emeletes parasztházak, amelyek más-más színekben pompáznak a város központjában. Útközben 
megállunk egy autószalonban, ahol a régi típusútól az egészen modern darabokig vannak kiállítva 
az autók. Természetesen több tízezer euróért bárki megveheti őket.   

 

Az előadásunk Stuttgartban lesz este nyolc órától.  A szerelés nyugodtan zajlik, közben ebédelünk 
is. Lassan minden készen áll a nézők fogadására. Kezdünk. 

Szépen megtörténik az előadás. Az általunk feldobott ajánlatot nagyon erősen befogadják a 
nézők.  A beszélgetés alatt egy nagyon fontos dolgot értünk meg a nyugati és a kelet európai 
civilizáció különbségéről. A kommunizmus miatt mi otthon folyamatosan arra törekszünk, hogy 
hozzuk be a lemaradást Nyugattal szemben. Közben itt már érettebb lett a társadalom, és itt nem 
azt jelenti a „Nyugat”, mint nekünk otthon. Az emberek már sokkal tudatosabb válnak le a Tv, a 
média hatásáról. Természetesen a technológia nélkülözhetetlen, de van egy fajta tudatosság, ami 
nagyon hiányzik otthon. Ez már egyértelműen hordoz magában egy értelmi szintet, amely által az 
ember el tudja dönteni, hogy mi az, ami kell neki és mi az, ami nem. 



 

 

 

„Ez sokkal hatásosabb, mintha elmentünk volna templomba. Katarzis élményem volt.”- mondja az 
egyik néző. Közben eszünkbe jut Peter Brook mondata, hogy „a színház olyan szükségleteket elégít 
ki, amelyre a templomok már nem képesek.”  Nagyon izgalmas hallgatni, ahogyan a nézők beszélnek 
a problémákról, közben megszületnek ellentétes gondolatok is. Kisebb viták alakulnak ki. „ Az 
előadást láttam gyerekként, anyaként, Nyugaton jólétben élve és erős hatással volt rám, mert nagy 
felelősséget éreztem az emberek iránt. Ezt nem lehet így hagyni, és meg vagyok győződve arról, 
hogy mindenki tud tenni valamit. Mindenki képes arra, hogy segítsen a másik emberen.”   

 

2013. április 4. 

A mai program elsősorban városnézés. Zürich, Svájc északkeleti részén található és az ország 
legnagyobb városa közel félmillió lakossal. Az emberek többsége német ajkú, de akadnak más 
nemzetiségek is. Utunkat nem egyedül kezdjük, velünk tart Kati, aki tegnap érkezett a városba 
tanulni és dolgozni, illetve Bíró Ágó, egy volt drámatagozatos és osonós is elkísér, aki egyébként 
színészként dolgozik egy közeli színházban. A Zürichi tó partján parkolunk, az idő ködös, nem látni 
a tó végében lévő Alpokat. A kikötőben sétálunk, mellettünk hajótaxik, hattyúk, kacsák. A parkban 
székely kopjafát találunk, odébb pedig a város egyik híres polgármesterének szobra áll. 

 



 

 

A Svájci nép is vándor nép volt, akárcsak a magyar. A római birodalom uralma alatt Franciaországba 
szerettek volna menni, abban a hitben, hogy ott egy gazdagabb föld vár rájuk. Cézár, az akkori 
uralkodó beleegyezett ebbe, a Svájci nép útnak is indult. Amikor már a Genfi tónál jártak, Cézár 
csapataival találták szembe magukat, aki időközben megváltoztatta döntését sorsukkal 
kapcsolatban. A csatában 200.000 ember halt meg, a Svájciak végleg mostani helyükön maradtak, 
körülvéve az Alpokkal, rengeteg tóval és folyóval. A város szíve fele haladva már látni a sok 
templomtornyot. Zürichet nagymértékben érintette a reformáció, Zwingli Ulrich, a három 
reformátor egyike épp Zürichben tevékenykedett - meglátogatjuk a templomot is, ahol lelkész volt. 
Ugyanakkor egy másik, szintén helyi és szintén református templomról, hisz az óvárosban nem is 
található katolikus templom, kiderül, hogy Európában a legnagyobb átmérőjű toronyórával 
rendelkezik, ami nem kevesebb, mint 9 méter. Idő szűkében, miután egy kisebb magaslatról sikerült 
a várost fentről is megtekinteni, szűk, kedves sétálóutcákon át visszaindulunk az autóhoz. Mikor 
megérkezünk, elbúcsúzunk a kísérőinktől, elindulunk Stuttgart fele. A zürichi fogadóink ajánlására 
megállunk a Rheinfallnál, ami Európa egyik legcsodálatosabb vízesése. A Rajna vize megdöbbentő 
mennyiségben zuhan a 25 méteres sziklákról. Körbejárjuk a vízesést, csoportképet készítünk, 
ebédelünk, majd továbbindulunk. 

 

Délutánra meg is érkezünk egy Stuttgart melletti faluba Effringenbe, ahol a szállásunk van. A ház 
egy nagyon régi német parasztház, amit most újít a Sopronból érkezett házigazda, Schmidt Tibor. 
Rövid beszélgetés és ismerkedés után lepihenünk, sok munka van a hátunk mögött és előttünk.  

  

2013. április 3. 

Ahogy megérkezünk Zürichbe, pontosabban Dübendorfba, Szántó- Molnár Teca és András ebéddel 
várnak bennünket a lakásukban. Egy kicsit késében vagyunk, de a gyors ritmus ellenére van időnk 
megtudni, hogy Svájcban körülbelül 20.000 magyar él, Zürich a legnagyobb központ. Több magyar 
szervezet is működik itt, például Magyar Cserkészet, Magyar Mérnökök és Építészek Egyesülete, 
Magyar Egyházak stb., amelyeket a Magyarház Alapítvány tart össze. 



 

 

 

Az előadásunkat a Bruder Klaus plébánia nagytermében játsszuk. Meglepetésünkre nagyon sok 
magyar eljön. Már az első pillanatokban érezzük a nézőkön a nyitottságot, a kíváncsiságot. Az 
előadás is nagyon jól sikerül. Itt is tartunk beszélgetést, mint mindenhol, ahol igény van rá, hiszen 
ez egy fontos része az előadásunknak. 

 

Egyre csak jönnek a témák, a hozzászólások. Szinte követhetetlenül. Egy-egy pillanatban az az 
érzésünk, hogy napokig lehetne beszélgetni. Örülünk, hogy az előadás által létrejönnek olyan 
helyzetek, ahol valóban lényeges témákat érintő beszélgetések születnek meg. Itt a gyerekeknek 
nagyon jó dolguk van… a felnőtteknek is – mondják. Viszont ez a jólét nem jelent megoldást. Az 
előadás ezért tud túllépni egy romániai történeten, mert problémák itt is ugyan azok, épp csak a 
más okok miatt vannak jelen. Sem a pénztelenség, sem a pénz nem oldja meg a dolgokat. Ezt éppen 
a mai automatizált társadalom bizonyítja. Az elidegenedés, a közösségek hiánya egyértelműen 
jellemzi a világnak azon részeit is, ahol jólétben élnek az emberek. Az előadás által kissé kikezdjük 
az emberek közönyét ezen problémákkal szemben. Ahogy egy hölgy megfogalmazta, az orruknál 
fogva vezetjük, és közben a szívükben turkálunk az embereknek. Ez egy nagyon fontos visszajelzés 
számunkra, mert azt érezzük, hogy elértük a célunkat. Azzal, hogy a realitásról beszélünk, az 
előadás egy fajta motivációt ad az embereknek, hogy igenis többre vagyunk képesek, még akkor is, 
ha kicsi porszemek vagyunk a világban. Vannak kötelezettségeink a környezetünk és azok az 
emberek iránt, akik a közelünkben vannak. Az embereket ki kell mozdítani megszokott 



 

 

mindennapjaiból, a belenyugvásból. Feladatot kell adni nekik, hogy érezzék meg, felelősséggel 
tartoznak. 

A beszélgetés végére azt érezzük, hogy az még nem zárult le. Ezek a témák még folytatódnak az 
emberekben, ott valahol mélyen, amit ma este sikerült egy picit felpiszkálni. Ez jó. 

A vacsoránkat a helyi magyar cserkészek székhelyén fogyasztjuk el. Közben nem feledkezünk meg 
arról sem, hogy Misi ma tölti 35. születésnapját. Egy kis borral és süteménnyel köszöntjük fel. 

 

Praktikusan bepakolunk az autóba, mindenkinek kéznél van a csomagja, hiszen a szállásunk három 
különböző helyen lesz.  

 

2013. április 2. 

 

A korai ébredés és egy rövid reggeli után Bourg-en-Bresse-be indulunk. Közel két óra alatt oda is 
érünk, majd találkozunk Áronnal az egyetemen, aki elmondja, hogy fél óra múlva van ebédünk egy 
közeli étteremben. Addig is az egyetem udvarán focizunk, természetesen sikerül berúgnunk a labdát 
a szomszéd kertjébe. A házigazda kedves, ezért visszakapjuk a labdát és elindulunk az étterembe. 



 

 

Az előétel saláta francia sajtkülönlegességgel, amit laska követ curry szószos csirke falatokkal, a 
sorozatot pedig egy-egy tiramisu zárja. A sok energiát fel kell használni, megyünk is díszletet építeni 
a technikai egyetem egyik laboratóriumába. Miközben diákok mellettünk kísérleteket végeznek, a 
díszletünk épül. Készen vagyunk, várjuk a nézőket. Az előadásra nagy örömünkre eljön András 
testvér is Taizé-ből. Az előadás jól sikerül, közönségtalálkozó követi azt. Érezzük, hogy az előadás 
mindenkiben megtörtént, az érzelmek nagyon erősen hatottak rájuk, viszont nehezen akarnak 
beszélni erről, kerülik az általunk feltett kérdéseket.  Mindemellett hálásak, dicsérik úgy a 
színészeket, mint magát az előadást és azt is elmondják, hogy ezek a problémák Franciaországban 
is tényleg jelen vannak. Boldogan fogunk neki a díszlet lebontásának, és 11 órára már Lyonban is 
vagyunk, vacsorázunk, majd irány az ágy. Holnap reggel vár Zürich.  

 

 

2013. április 1. 

Taizè után újra Lyonba megyünk vissza, mert holnap Bourgban lesz előadásunk.  Délután városnézés 
a program. Lyon gyönyörű. Hasonló Budapesthez, hisz két folyó, a Rhône és a Saône folyik át a 
városon, így az három fő részre oszlik. Ebből a középső egy nagyobb félsziget, hisz a két folyó a 
város végén egymásba ömlik. Öt percet gyalogolunk és máris gyönyörű sétálóutcákon haladunk a 
központ fele, több száz lépcsőfokon ereszkedünk le. 

 

A központ millió színben pompázik, a reneszánszkori épületek mindmáig megőrizték szépségüket, 
és míg nekünk különlegességszámba megy az efféle esztétikai érték, a Lyoni lakosok nap mint nap 



 

 

élvezhetik a város apró csodáit. Képeslapokat vásárlunk, majd elsétálunk a dómhoz. Lélegzetelállító 
az épület úgy kívülről, mint belülről. Áron és a felesége elmondja, hogy a régió templomaiban nincs 
orgona, sajnálják, hogy nem hallhatnak orgonakoncerteket. Csoportképet készítünk a dóm előtt, 
majd nekiindulunk annak a dombnak, aminek tetején egy impozáns székesegyház fekszik. A 
lépcsőnek, amin haladunk nem látni a tetejét. Nem kis erőfeszítések árán felérünk, gyönyörködünk 
a kilátásban, majd egy kellemes, félórás sétával visszamegyünk a magyar házba. Áron feleségével 
és gyerekeivel közösen főzünk vacsorát, ami nagyon ízletesre sikerül. Előkerül a bor is, mellé a jó 
beszélgetések, így a hosszú nap nagyon rövid idő alatt véget ér. 

 

2013. március 31. 

Taizè-be jönni a felfrissülést, a saját magunk csendjének megtalálását jelenti számunkra. A lélekben 
való megérkezést az esti ima alatt érezzük meg, amelynek keretén belül a testvérek - Jézus 
Nagycsütörtöki cselekedetét követve - megmossák egymás, illetve az itt lévő több ezer ember lábát. 
Ez a gesztus valóban utat nyit egy új szolidaritás fele. Példát mutat az igazi szeretet 
megtapasztalására nemzeti hovatartozástól és vallási nézetektől függetlenül. Jó érzés 
megszabadulni a világ által diktált előítéletektől és átadni magunkat ennek a hangulatnak. Érezni a 
szabadságot, a békességet. 

 



 

 

A hideg és a sok eső ellenére körülbelül hatezren ünnepeljük együtt a Húsvéti Ünnepeket a taizèi 
dombon. Az öröm és a jókedv nem lankad. Játszunk, táncolunk az esőben. Néha egy-egy ritka 
pillanatban, amikor kisüt a nap, tapsolva köszöntjük meleg sugarait. 

A vasárnapi eukarisztián megtörténik a gyertyagyújtás. A templomot elárasztja a fény és közben 
különböző nyelveken hangzik el az örömhír: Feltámadt Krisztus! 

 

András testvér egy közös munkára hív bennünket. A Rómában tartott téli találkozóról készült 30 
perces videóhoz magyar szinkront készítünk. Együtt fordítjuk a szövegeket, majd a taizèi videó 
stúdióban Francesco testvérrel felvesszük a hanganyagokat. Nagyon örülünk ennek az 
együttműködésnek, hiszen mindazt, amit kapunk Taizè-től most ezzel a munkával egy kicsit 
meghálálhatjuk. A testvéreket meghívjuk az előadásunkra, hiszen másodikán Bourg-en-Bresse-be 
tartunk előadást, amely nyolcvan kilométerre van Taizè-től. 

   

2013. március 27. 

 



 

 

A színház világnapja. Egy különleges nap a számunkra, hiszen most először játsszunk 
Franciaországban. Az előadást egy egyetem tornatermében, főként felnőtteknek és időseknek 
játsszunk. 

 Az előadás nagyon jól sikerül. Tartunk egy rövid közönségtalálkozót. Sokszor elhangzik, hogy az 
előadás az életről szól és hogy a problémák mindenhol hasonlóak, de mindig csodálat tölt el 
bennünket, ahogyan hallgatjuk az őszinte vallomásokat. Néha egy-egy gondolat megerősít és 
lendületet ad nekünk is. Az előadás megnyitja az embereket és annak ellenére, hogy teljesen 
idegenek vagyunk egymás számára, a beszélgetésen megszületik egy közelség, egy őszinte hangulat. 
Az előadás impulzust ad a közös gondolkodásra, beszélgetésre, hogy mindenki megtalálja a maga 
válaszát a saját életében felmerülő kérdésekre. A beszélgetést követően visszamegyünk a 
szállásunkra, ahol finom vacsora vár bennünket. Az asztal körül ülve folytatjuk a beszélgetést az 
előadásról. Újra előjönnek személyes történetek, vallomások.  „Még akkor is, ha felnőttek vagyunk, 
folyamatosan kiáltjuk a szüleinket, hiszen nekünk is nagyon hiányoznak.”- mondja egy idős úr. Ilona 
nővér, aki 85 éves kora ellenére egy nagyon aktív tagja a magyar közösségnek, elérzékenyülve mesél 
el egy történtet egy diákról, aki öngyilkos lett, mert a szülei folyamatosan azt várták el tőle, hogy 
tanuljon.  Rég hordozott sebek szakadnak fel. Jó hangulatban telik el az este. Ide is visszavárnak 
bennünket.  

 

2013. március 26. 

Reggelizünk, majd elbúcsúzunk vendégfogadóinktól, Olgától és Paolotól és elindulunk Lyon fele. 
Útközben megállunk Milanóban, ahol megnézzük a dómot. A látvány elképesztő, a szobrok aprólékos 
kimunkálása, a hatalmas belső tér, a magas oszlopok által az ember újra szembesül kicsinységével. 
Továbbhaladva az autópályán az Alpok gyönyörű látványa tárul elénk, áthaladunk a „Fréjus” 
Olaszországot és Franciaországot összekötő több mint 12 km hosszú alagúton.  Késő este érünk 
Lyonba, ahol Gábor Áron és felesége fogadnak bennünket. 

 

A magyar házban vacsorázunk. Itt működik a francia - magyar baráti társaság. A ház története azért 
érdekes, mert tulajdonképpen a franciák hozták létre a magyaroknak. A második világháború idején 
a magyarországi fogolytáborban lévő francia katonák jó bánásmódban részesületek. Mikor 



 

 

visszatértek Lyonba, az ide menekült magyaroknak hálájuk jeléül felépítették ezt a házat. Áron, 
akiről kiderül, hogy sepsiszentgyörgyi, egy technikai egyetemnek az igazgató helyettese Bourg-en-
Bresseben.  Feleségével 1998 óta élnek itt Lyonban. Elmondják, hogy a francia nacionalizmus miatt, 
nagyon kevesen tudnak már magyarul. Főként azok felejtették el a nyelvet, akik ’56 után jöttek ki 
ide. Itt mindenki egyenlő, nincsenek kisebbségek, asszimilálódni kell. Ez a tendencia. Megtudjuk 
azt is, hogy itt tulajdonképpen az állam neveli a fiatalokat. Szülő és gyerek között ritkán történik 
beszélgetés arról, hogy mi történi az iskolában a gyerekükkel. Sok családban egyáltalán nincs 
kommunikáció erről. A szülők egyszerűen nem tudják, hogy mi történik a gyerekükkel reggel fél 9-
től délután ötig - hatig. Már beépült a köztudatba az, hogy a nevelés az államra tartozik.  Ez sok 
mindent rombol. Főként azt, hogy például Olaszországgal ellentétben a családok nem annyira 
összetartóak. A fiatalok már egyedül, a családtól távol alakítják ki az életüket. Nincsenek, vagy 
nagyon ritkák a szoros kapcsolatok.  

2013. március 25. 

 

A déli program városnézés. Korán indulunk, hisz délután előadást is játszunk Fiurenzuola-ban, 
Piacenzától nem messze. Az borús idő nem kedvez nekünk, viszont a város szépsége ettől még nem 
csorbul. Olga nénitől, és Paolo bácsitól, a házigazdáinktól indulunk, akik a reneszánszkori várfal 
mellett élnek. Megtudjuk, hogy egészen a második világháborúig nem építkeztek a középkori 
várfalon kívül. Ekkor a 2000 éves város lakossága megközelítőleg 20.000 fő volt, akik számára 110 
templomot építettek. Ezt saját szemünkkel is látjuk, hisz a belvárosban ötven méterenként látunk 
egy-egy templomot. Visszatérve, a második világháború után rengetegen költöztek be a városba hisz 
munkát kellett keresni, így megkezdődött az építkezés a falon kívül is, és kevesebb mint 80 év alatt 
a 20.000 főből több, mint 100.000 lett. Egyre közelebb kerülünk a város szívéhez. Azt vesszük észre, 
hogy minden kis utca egy jelentős helyhez vezet, ami egy tér, vagy éppen egy templom. Megtudjuk, 
hogy ezt a középkori építészet tudatosan alakította így. Elgondolkodunk, hogy ezzel ellentétben a 
most kialakuló utcák az égvilágon sehová sem vezetnek, esetleg csak saját hasonmásukba. 
Meglátogatunk egy ókori templomot, ami ma már barokk színekbe van öltöztetve, belül viszont 
reneszánsz díszítéseket látunk. Rafaello ide készítette a Szixtuszi Madonna című festményét, amit 
rövid idő után a templom vezetői eladtak, így most az nem az eredeti helyén, hanem egy 
németországi múzeumban van. Továbbmegyünk, következő állomás a város egyik híres családjának 
a palotája. Közben gyönyörű polgári házakat látunk tágas belső udvarokkal. Amikor megérkezünk, 
Paolo elmondja, hogy Verdi, a híres zeneszerző is járt itt, aki mellesleg szegény családból 
származott. Egy nap a zeneszerző egyik munkásának keze súlyosan megsérült, elsiettek a Piacenza-
i kórházba, ami viszont zárva volt. Tovább kellett menni, a következő városban viszont nem fogadták 
be a sürgős beteget, mert hogy az nem volt a város polgára. Mindezért a kellemetlenségért Verdi 
építetett egy kórházat, ami még ma is működik. Elsétálunk a főtérre, képeslapot vásárolunk, majd 
irány haza ebédelni. Csatlakozik hozzánk Olga néni unokája is, aki döbbenetes dolgokat mesél az 



 

 

iskoláról. Azt mondja, hogy ha valaki otthon készített szendvicset vagy süteményt visz az iskolába, 
nem kínálhat meg senki mást, mert az veszélyes baktériumokat tartalmazhat. 

 

A különleges ebéd után, ami puliszkából és egy különleges olasz, paradicsomalapú szószból állt, 
elindulunk Fiorenzuolába. Az út rövid, fél óra és ott is vagyunk. Egy templom álhelyiségét szántánk 
nekünk erre az alkalomra, ahová egy néhány órán belül sikerül beszerelni a díszletet. A munka után 
egy kis uzsonna vár ránk, aztán pedig az előadás; annak fél 11 kor már vége is. Az előadás után 
közönségtalálkozót tartunk, a nézők elmondják, hogy nagyon személyes volt az előadás, a felvetett 
problémák és témák többé-kevésbé érvényesek a helyi társadalomra is. Megtudjuk, hogy minden 
nap két nőt ölnek meg Olaszországban családon belül, de erről senki sem tud, senki sem beszél, 
minden a szőnyeg alá van söpörve. Itt például három házasságból egy válással végződik. A gyereket 
szimbolizáló betontömb kapcsán jellemzik a szülő- gyerek kapcsolatban lévő ridegséget, 
kommunikáció hiányt. „Add Uram, hogy egy TV lehessek, mert akkor a szüleim rám figyelnek” ez 
akár egy gyerek imája is lehetne, mondja a helyi pap. 



 

 

 

A beszélgetés nagy lendületet vesz, nehezen tudjuk követni, ki mit mond, hisz nincs idő fordítani 
sem. A közönségtalálkozó után sokan jönnek oda hozzánk gratulálni, beszélgetni, illetve 
meghívásokat is kapunk különböző olasz városokba. A közös estét egy kis büfével, süteménnyel, 
illetve borral zárjuk. Mikor már csak mi maradtunk, nekikezdünk a díszlet lebontásának. Bepakolunk 
az autóba és irány újra Piacenza. Éjjel kettőre érünk haza, és reménykedünk, hogy az éjszakai idő 
lassan teljen, hogy minél többet alhassunk. 

  

2013. március 24. 

Mai nap egy kis kerti partin veszünk részt, amelyre Szűcs Árpád és családja hívott meg bennünket. 
Miközben Arena Po fele tartunk, Árpád elmesél egy érdekes dolgot az Olasz építkezési stílusról: 
különlegességnek számit az, ha egy háznak nincs emelete. Mivel nyáron nagyon meleg van, minden 
ablakra redőnyöket tesznek, így védekeznek a nap ellen. Emiatt az olaszok nagyon szeretik a sötét 
és alacsony lakásokat. Sajnos az időjárás nem kedvez nekünk, egész nap esik az eső. Ez jellemző 
Olaszországnak erre a részére. Nincs igazán szép tavasz és ősz sem, mert mindig esik és köd van. 

Árpád családjának nagy része, Olgáék és a közös barátok is itt vannak, körülbelül húszan gyűlünk 
össze. Egy nagy asztal köré ülünk le ebédelni. Minden nagyon finom, alig tudunk leállni az evéssel. 
Mielőtt haza indulnánk, elkezdődik egy beszélgetés az előadás kapcsán. Érdekes az, hogy teljesen 
másként reagáltak az előadásra a magyarok és a románok. Végül közösen fogalmazzuk meg azt, hogy 
a 21. században a színház egy nagyon erős hatást kell, hogy elérjen, mert az emberek nem szeretnek 
tükörbe nézni - lelki tükörbe. A színház célja az, hogy segítse a társadalmat az előrehaladásban. Ez 
ma csak úgy jöhet létre, ha radikális eszközöket használva szembesíti az embereket a 
problémákkal.  Tulajdonképpen ezt fogalmazta meg Shakespeare is a színház céljaként. 



 

 

 

 

2013. március 23. 

Reggel Olgáéknál találkozunk, majd reggeli után elmegyünk az előadásunk helyszínére. Régen egy 
templom volt, most főként ifjúsági programokat szerveznek itt, az új templom közvetlen az épület 
mellett van.  Az első előadásunk fél négytől kezdődik. A piacenzai és környékbeli magyaroknak és 
olasz barátaiknak játszunk. A második előadást este kilenctől játsszuk, amelyre főként itt élő 
románok jönnek. Olaszországban általában mindig 9 órától kezdődnek a színházi előadások vagy 
koncertek. Olyan is van, hogy egy előadásnak éjszaka 12-kor vagy fél egykor van vége. Ez mind a 
munkaprogram miatt van, mert itt általában reggel kilenctől egyig dolgoznak az emberek, amit egy 
ebédszünet követ, aztán meg háromtól este hétig – nyolcig folytatódik a munka.      

Mindkét előadás után beszélgetünk a közönséggel. Az előadás túl tudott lépni úgy a nyelven, mint a 
nemzetiségen, ugyan úgy meg tudta szólítani az olasz nézőket is, mint a magyarokat vagy a 
románokat. Az anya és apa hiány mindenhol jelen van a világban.  Nyomasztó az az életmód, 
ahogyan élünk. Megpróbálunk valahogy alkalmazkodni a mai világ ritmusához, de közben a 
kapitalizmus, az anyagi dolgok utáni hajsza elnyomja az érzéseinket, az emberi kapcsolatok 
elszegényedtek. Az előadás alatt felszínre kerültek ezek az elfedett érzések, és lehetőség 
teremtődött a megállásra, a csendben maradásra, a gondolkodásra. Reménykedünk abban, hogy a 
világ megváltozik. Túl kell lépni a pesszimizmuson és keresni kell a problémák megoldását, hogy 
aztán új lehetőségeket találjunk. Az egyik olasz néző elmondta, hogy az előadástól azt várta, hogy 
az eddigi színházi élményeitől valami eltérőt lásson, valamit, ami nem olaszországi. Ehhez képest 
döbbenten vette észre, hogy itt is ugyan az van, mint Romániában vagy Magyarországon. 

Az előadást egy rasszizmus elleni hét keretén belül tartottuk, amelyet egy helyi román szervezet 
(körülbelül 5300 tagú) és az interkulturális egyesület közösen szervez.  A román szervezet vezetője 
kezdés előtt azt kérdezi tőlünk, hogy honnan jött az az ötlet, hogy mi magyarul játsszuk az előadást, 
amikor románok vagyunk. Elmagyarázzuk az egyébként Olaszországban élő, román nyelvét szabadon 
használó románnak, hogy teljesen természetes az, hogy a szülőföldünkön magyarul csinálunk 
színházat, hiszen ez az anyanyelvünk.  Döbbenetes, hogy a saját helyzetét képtelen átfordítani a 
mienkre, és megérteni ezt a szituációt. Mi pontosan egy Olaszországban élő romántól várnánk el 
azt, hogy megértse a helyzetünket. Az előadás végén ugyan ez a hölgy a beszélgetésen elmondja, 
rádöbbent, hogy nem is az a fontos, hogy milyen nyelvű az előadás, hiszen ezek a problémák 
mindenhol jelen vannak. A román közönségen érződik a frusztráció. Nehezükre esik elfogadni, hogy 
egy magyar társulat beszél azokról a problémákról, amelybe ők teljes mértékben benne vannak. 



 

 

Beindul bennük a védekezés. Érdekes viszont, hogy a fiatalabbak nagyon jól látják a dolgokat. Egy 
28 éves srác – otthon vallástanár volt, itt most sofőrként dolgozik – nagyon szépen megfogalmazza, 
az előadás üzenetét, és hogy az hogyan érvényesül mindannyiuk életében.  Sokan otthon hagyják a 
gyerekeiket, és eljönnek ide Olaszországba, vagy akár máshová, mert pénzt kell keresni. Ez a 
kényszer egy idő után átalakul hajszolássá, amelynek következtében egyre kevesebbet gondolunk 
arra, hogy az anyagi léten kívül vannak sokkal fontosabb dolgok is – mondja.  A világ nem csak annyi, 
amennyit belőle látunk.  Ez az előadás nem arról szól, hogy ezek az emberek hibások amiatt, mert 
eljöttek otthonról, hanem problémákat mutat be, amelyeket csak úgy lehet megoldani, ha első 
lépésként elkezdünk beszélni róluk, ez a színház lényege- mondja az egyik olasz tanár.  Egy román 
család elmeséli, hogy ők 10 éve élnek itt. Otthon egy közjegyzői irodában dolgoztak. Itt a felesége 
takarítónő, viszont három óra alatt annyit keres, mint otthon egy hónap alatt. Két lánya van, akiket 
otthon megbuktattak volna matekból, ha nem a saját tanárától vesz külön órákat. Ehhez képest az 
itteni iskolában maximálisan segítettek a beilleszkedésben. Elmondják, hogy egyébként ezen a 
vidéken nincsenek rasszista megnyilvánulások, viszont Róma környékén nagyon súlyos a helyzet, 
időnként akár még meg is verik a románokat.  

 

Olga elmondja, hogy az itteni fiatalok már eltávolodtak a színháztól, kultúrától. Baráti társaságok 
összeülnek, beszélgetnek, de már az nem merül fel, hogy együtt elmenjenek megnézni egy színházi 
előadást. 

Itt Nyugaton már nagyon jelen van az Unió által diktált sterilitás. Az iskolák udvarán, például ha egy 
fának kinőtt a gyökere a földből, akkor nem arra tanítják meg a gyerekeket, hogy hogyan kell átlépni 
azt, ehelyett kivágják a fát, hogy nehogy megbotoljanak abban és elessenek. Az iskolaigazgatók 
leszedették a kereszteket az osztálytermekből, hogy nehogy megsértsék a muzulmánokat. Itt 
karácsony előtt a nagy családi ünnep az, amikor december 9-én szülők és gyerekek közösen 
Betlehemest készítenek. Az iskolákban viszont betiltották ezt a hagyományt is, azzal a szándékkal, 
hogy ne sértsenek meg más kultúrákat. Nem arra törekednek, hogy lehetőséget biztosítsanak a 
hagyományaik megtartására, a saját szimbólumok használatára, hanem mindent megszüntetnek, 
mert a semmi az nem zavar senkit. Így mindenki lemond a hagyományairól és csak az üresség 
marad.  Közben eszünkbe jut Taize, amely ebből a szempontból egy nagyon pozitív példa. Ott elfér 
egymás mellett az ortodox és a katolikus szimbólum is, sőt egy buddhista is szívesen énekli együtt 
az olasz éneket egy muzulmánnal. Ezt a nemzetköziséget szeretnénk elérni az Osonóban is az 
önkéntes programon által. Román, magyar, thaiföldi, esetleg olasz vagy német fiatalok egy 
közösségben élve színházat csinálnak. Nincs is ennél szebb dolog. 



 

 

 

 

2013. március 22. 

 

A mai reggel mindenki pihenten ébred. A csomagokat bepakoljuk az autóba és elindulunk Castelnovo 
ne Monti-ba. A színházban ügyintézéssel telik el a délután, frissítjük a weboldalunkat. Közös képet 
készítünk a fesztiválszervezőkkel, átadjuk a kis ajándékunkat és elbúcsúzunk tőlük. Nagyon nehéz 
itt hagyni őket, megszerettük egymást. Elindulunk Piacenza fele. 

Este nyolc óra körül érkezünk meg, Olga Hainess és férje Paolo fogadnak bennünket. Nagyon 
hangulatos lakásuk van, amely ’68-ban épült. Tele van festményekkel, könyvekkel és egy zongorával 
a nappaliban. Rögtön vacsorázni hívnak bennünket. A csicseriborsó leves nagyon jól esik. Amióta 
turnén vagyunk, most először eszünk levest. Közben elmesélik, hogy hogyan találkoztak 
Magyarországon, és hogy két évre rá össze is házasodtak. Paolo 16 éves korától egy bankban 
dolgozott, jelenleg könyvet ír, Olga építészmérnökit végzett Magyarországon. Nagyon meglepődünk, 
mikor kiderül, hogy Paolo igazából olasz, csak megtanult magyarul.  Ez egy erős európaiságra vall. 
Két lányuk van, akik közül az egyik fogadott és afrikai származású. A családban főleg magyarul 
beszélnek. Olga az itteni magyar közösségnek fontos összetartó ereje. Évekkel ezelőtt létrehozott 
egy interkulturális egyesületet, amely által találkozókat, programokat szerveznek mindazoknak, 
akik külföldiek. Mivel Piacenzaban nem volt akkor még park, amikor ő ide költözött, Paolo elvitte 
az állomás mellé, ahol volt egy kis zöld terület egy parkoló közepén. Később elmentek a tópartra 
is, amely szintén nem bizonyult sétálásra megfelelő helynek. Ekkor merült fel a kérdés, hogy mivel 



 

 

teljenek a vasárnapok, így jött az ötlet, hogy mi lenne, ha megkeresné azokat a magyarokat, akik 
a környéken élnek. Ez a felkeresés még a mai napig is tart. 

 

A társulat nagyobb része Olgáéknál marad éjszakára. A lányokat Sebők Mónika fogadja be, aki 4 éve 
él itt, egy ösztöndíj által jött ide tanulni Mohácsról. Szaxofonon játszik, fagyit árul és 16 féle 
különböző ország néptáncát tanítja gyerekeknek. A két fiút Szaniszló Benjámin és felesége Ildikó 
fogadja be. Ők Budapest mellől jöttek két évvel ezelőtt. 

  

2013. március 21. 

Reggel 10 órától találkozunk a helyi iskola diákjaival. Van egy román lány is az osztályban, Bukarest 
mellől származik, de már több éve itt él a családjával. Érdekes ez a beszélgetés, sok mindent 
megtudunk egymásról. 

Olaszországban például szombaton is járnak iskolába a diákok. Minden nap reggel nyolctól délben 
egyig vannak. A diákok nagyon szeretik ezt a rendszert, mert nincsenek agyonterhelve. Délután még 
marad energiájuk sportolni, zenét tanulni, színjátszó csoportba járni. A nyelvosztályos diákok 
angolul, spanyolul, franciául és németül is tanulnak. Akárcsak mint otthon, a humán osztályokba 
főként lányok járnak, a fiúk általában valamilyen szakmát tanulnak, vagy az infóosztályba 
iratkoznak. Azt is elmondják, hogy mivel ez a leggazdagabb régió Olaszországban, a gazdasági 
válság, amely az ország többi területén jobban jelen van, itt nem érződik annyira. 



 

 

 

Mi is mesélünk magunkról, a társulat működéséről, az előadás kapcsán is tesznek fel kérdéseket. 
Meglepődnek, amikor a kommunizmusról kezdünk mesélni, az üzletek előtti hosszú sorokról, a napi 
két óra Tv műsorról. Ők erről nem is hallottak. Amikor a magyar néptáncról, és népzenéről esik szó, 
kiderül itt teljesen eltűntek ezek a hagyományok. A tanügyi rendszerük olyan, hogy lehetőséget ad 
arra, hogy például ha egy diák részt vesz egy fesztiválon, mint szervező, akkor neki jegyet lehet 
adni az iskolán kívüli tevékenységére olasz, angol és magaviseletből is. Tehát ha a diák egy hétig 
nem megy iskolába, mert részt vesz egy színházi projektben, jegyet kap a tevékenységére. Az itteni 
tanügyi rendszer túl tudott lépni azon az elképzelésen, hogy a diák csak az iskolában tanulhat. Az 
iskolák együtt működnek civil szervezetekkel, és elfogadják azt, hogy a diákok az iskolán kívüli 
helyzetekből is sokat tanulhatnak. Ebben az értelemben, ha egy diák aktív szerepet vállal egy 
nemzetközi fesztivál szervezésében, vagy turnézni megy a színjátszó csoporttal, akkor az iskolában 
nem úgy értelmezik, hogy lemarad a tanulással, hanem úgy, hogy tanul, csak másképp. Erre a 
munkájára jegyet kap, így a jegyeiben sem érzékelhető az a lemaradás, amelyre az otthoni tanügyi 
rendszer annyira rá van görcsölve. Ugyanakkor szomorúan állapítjuk meg, hogy a mi társadalmi 
éretlenségünkben ez a rendszer használhatatlan lenne, hiszen sok visszaélésre adna okot.  Persze 
megkívánjuk ezt a fajta társadalmi együttműködést amellyel itt, az iskolarendszer kapcsán 
találkozunk. 

Nagyon jó érzéssel tölt el bennünket az a nyitottság és érdeklődés ami az itteni diákokban benne 
van. 

A beszélgetés után kapjuk a hírt, hogy diákok érkeztek Padovából. A honlapon olvastak az Osonóról 
és szeretnék, ha tréninget tartanánk nekik. Természetesen vállaljuk. Visszamegyünk a színházba, 
ahol párhuzamosan két tréninget tartunk. Most már nem lepődünk meg azon, hogy mennyire 
hangosak, a bemelegítő gyakorlatok alatt egy picit mi is átvesszük ezt a heves életformát. A tréning 
második fele nagyon szépen elmélyül. Jól esik nézni őket, ahogy ülnek egyedül egy-egy sarokban, a 
zene vezeti őket és magukra valamint a lelkükre figyelnek. „Általatok most megértettem a színház 
lényegét”- mondja az egyik diák. „Ritkán van lehetőségünk találkozni az érzéseinkkel és elérni azt 
a bizalmat, hogy ezt meg is osszukegymással. Ez itt szavak nélkül sikerült.” – fogalmaz egy mási 
fiatal. 

A tréning után a szervezőkkel a következő közös tervekről beszélünk, majd este megnézzük az 
fesztivál záróelőadását, amelyet a helyi csoport mutat be. Közben átvesszük az olaszországi Etoile 
Európai Színházi Központ által évente egy alkalommal kiosztott Ezüstcsengő nagydíjat, amelyet 
2013-ban az Osonó kapja. 



 

 

  

2013. március 20. 

Ma is előadásnézéssel kezdődik a napunk. Közben kiderül, hogy az autónk sajnos nem fog időben 
megérkezni, ezért az előadás után gyors autókeresésbe kezdünk a fesztiválszervezőkkel közösen. Az 
egyik csapat felajánlja, hogy a díszletünk egy részét elviszik Reggio Emiliaba, a 35 kilométerre lévő 
városba, ahol este fogunk játszani. Gyors egyeztetés, kombinálás, kitaláljuk, hogy a társulat mivel 
fog eljutni Reggioba, majd egy óra múlva körvonalazódik a programunk is. Ebéd után a társulat egyik 
része a szervezőkkel és a díszlettel elindul Reggioba, egy páran pedig Castelnovoban maradunk, 
mert egy tréninget tartunk a helyi iskola diákjai számára. 

A diákok meglepően csendesek. Mivel az olasz nyelv nagyon hasonlít a románhoz, a bemelegítő 
játékokat olaszul játsszuk. Nagyon jó hangulat van. A gyakorlatok által itt is elmélyülnek, 
felerősödnek az érzelmek. A színház által egy szép találkozás születik meg. 

 

Délután hat órára mindenki megérkezik Reggioba és nekifogunk a díszletünk szerelésének az 
EtoileCte székhelyén. Este 9 órától kezdődik az előadás. A fáradtságunk ellenére szépen megy az 
előadás. A nézőkben is megtörténik, a végén hosszú csend után hagyják el a termet. Sikerül 
meghálálni fesztiválszervező barátainknak mindazt a sok segítséget, amit értünk tettek ez alatt a 
pár nap alatt. Tartunk egy közönségtalálkozót. 

 

A nézők nagy meghatottsággal beszélnek arról, hogy mennyire megérintette őket az előadás. Egy 
ajándék volt ez az este, fogalmaznak többen is. Jó érzés itt lenni, hallgatni őket, beszélgetni velük, 



 

 

érezni, hogy az előadásban felmerült témák mennyire személyesek számukra, és előadásunk által 
el tudtuk vezetni őket a katarzisig. Végül pezsgőt iszunk az est örömére, illetve arra hogy 
megérkezett az autónk. 

 

Bontás után bepakolunk immár a saját autónkba és elindulunk az új szállásunkra, a Reggio Emilia és 
Castelnovo ne’ Monti között található kis faluba, Pecorilebe.  

 

  

 



 

 

2013. március 19. 

Ma fél 10-től kezdődik az első előadás a színházban. A fesztivált az EtoileCte és a FITA (Olasz Amatőr 
Színházi Szövetség) szervezte. Minden évben meghatározzák a kulcsszót, amely kapcsán elkészülnek 
az előadások. Az idei év az „erőszak ellen” témára épül. Két előadást nézünk meg. Mindkettőn 
érződik, hogy az alkotók valóban gondolkodnak azon, hogy milyen problémákkal találkoznak és a 
színházat használva, megpróbálják felhívni rá mások figyelmét is. Fontos, hogy az előadások mögött 
van egy gondolat, mernek színházi formákban gondolkodni, kísérletezni. Érződik, hogy az itteni 
társadalom sokkal érettebb. Az emberek a társadalmi problémákról beszélnek, kommunikálnak. Ez 
a hozzáállás hiányzik otthon az emberekből, bár most is azzal szembesülünk, hogy mindez mennyire 
fontos. 

Közben megkapjuk a hírt, hogy az autónkat nem tudják megjavítani a szombathelyi műhelyben, 
ezért egy új autó fog érkezni, amellyel majd folytathatjuk a turnénkat. 

Délután két tréninget tartunk a diákoknak. Az olasz temperamentumból adódóan az első érzés, ami 
megszületik bennünk az, hogy nagyon hangosak. Folyamatosan beszélnek, nagyon lelkesek és 
energikusak, alig lehet őket leállítani, elcsendesíteni. Nagy nyitottsággal végzik a gyakorlatokat. A 
nyitottság egyébként itt minden emberre jellemző. A tréning végére hatalmas változáson mennek 
keresztül, elcsendesednek, az érzelmek megfogják őket. Arról számolnak be, hogy ritkán történik 
ilyen az életükben. Jó látni rajtuk a megszülető szeretetet. A végén megölelnek és megköszönik, a 
csendet, amit néhány percre megéltek. 

 

Este, a fesztivál igazgatója, Daniele meghív bennünket egy igazi olasz pizzára. A látványtól tátva 
marad a szánk, hiszen két darab egy méter hosszú pizzát hoznak az asztalunkhoz. Nagyon finom. A 
fűszerezés, a tészta vastagsága, egyszóval minden tökéletes.  Megkóstoljuk a limoncello-t is, ami 
egy tipikus olasz citromos ital. Megtudjuk azt is, hogy az olasz étkezési szokás szerint az előétel 
mindig valamilyen spagetti féle tészta, a második hús zöldséggel, majd kávét isznak amelyet 
gyümölcs követ, és legvégül következik a desszert.   

Csíkszeredából éjszaka indul az a másik autó, amellyel majd folytatjuk az utunkat.  

  

 



 

 

2013. március 18. 

 

A magyarországi időjárás utolért bennünket. Reggel szél és 20 centis hó fogad. Az időjárási viszonyok 
miatt a fesztiválra érkező diákokat szállító autóbusz egy óra késéssel érkezik meg, ezért az előadást 
is később kezdjük el. A végén a helyi szokásokat követjük, az előcsarnokban várjuk a teremből kijövő 
nézőket, akik hálájuk jeléül megszorítják a kezünket, és megköszönik az előadást. Érezzük, hogy 
megtörtént bennük, ez fontos visszajelzés, mert a nagy nézőtér miatt, előadás közben nem éreződik 
olyan jól a nézőtér. Fontos volt a fesztiválszervezőknek, hogy az itteni fiatalok lássák azt a fajta 
színházat, amelyet képviselünk. A visszajelzések nagyon pozitívak, a nézőket megmozgatta az 
előadás. 

Az előadást követően elmegyünk ebédelni egy iskolába, ahol megkóstoljuk az igazi bolognai 
spagettit. Ebéd után gyors díszletbontás majd pihenés a szálláson. Este kipróbáljuk az erre a régióra 
jellemző különleges, pezsgőszerű vörös bort, majd lefekszünk aludni. Jó itt lenni.   

 


