
 

 

Lóri és Misi Thaiföldön 

I. Augusztus 15, szombat 

 

  

 

Innen, Thaiföldről számolunk be az eseményekről. Ma reggel érkeztünk meg 

Maradokmai-ba, a közösséghez. Nehéz az átállás a négy órás időeltérés miatt. 

 

            Nagyon izgalmas, és egyben ijesztő volt az út. Bukarestig a szokásos CFR 

vonat, majd a pici bukaresti reptérről a nagyon nagy athénire repültünk. A sok sziget 

érdekes látvány repülőből, és a saját árnyékunk a tengeren. Athénban átszálltunk és 

öt órát utaztunk Dohába, ami Qatar fővárosa és egy olyan város a sivatag közepén, 

ahol nincs szó nélkülözésről. A qatari őslakosokat a térdig érő fehér ingjük 

különbözteti meg az „átlagembertől”. A repülőtéren volt egy férfi és egy női 

imaszoba a szőnyegen térdepelős vallásúaknak. Nagyon sok kilométert 

megtettünk, és nagyon sokféle időzónában voltunk. Például Dohában megnéztük 

az óránkat, fél tíz volt, gondoltunk, hogy akkor otthon fél nyolc van. Ekkor jött egy 

öreg bácsi, akinek az óráján fél három volt… Ez kemény. Ijesztőek a repülők, a 

sivatag és a nagy, 40 fokos meleg Qatar-ban. De mégis nagyon érdekes felfedezés a 

sivatag, és a tenger repülőből. Majd tovább, az egész éjszakán át tartó repülés 

Bangkokig, a fincsi ételek a repülőn és a csúcstechnológia. 24 órát utaztunk, ebből 

13 órát levegőben, és 15.000 kilométert tettünk meg ide. A repülőtéren megtörtént 

a gyors útlevél ellenőrzés, megkaptunk mindenféle pecsétet, és már találkoztunk is 

a házigazdáinkkal, akik türelmesen és autóval vártak ránk. 

 

            Ez a falu, Maradokmai, eléggé messze van Bangkoktól, utaztunk úgy két órát 

idáig kocsival. A „tábor” (tanya) egy tó körül vannak építve agyagházak (ezeket ők 

saját kézzel, saját maguknak építik), és ott laknak a diákok, családok, felnőttek, 

gyerekek, összesen 60-an. Szóval teljes a biztonság és a jó hangulat. Most kb 35-en 

vannak itt, a többiek turnéznak szerte az országban, ugyanis ők a turnék 

jövedelméből élnek. Iskolákba viszik el az előadásaikat, van 6 csapat külön 

előadásokkal. Viszont itt van 30.000 iskola (ez legalább 3 millió diákot jelent!!!), 

úgyhogy van kinek játszani. Van egy nagy próbaterem, benne dobok, zongora, 

gitárok, aztán egy konyha, ebédlő, iroda. Minden, ami kell, nagyon szerény és 



 

 

egyszerű körülmények között, körös-körül növényekkel. Mindenki kedves és 

vendégszerető. Még van itt két lány, akik vendégek, és két hónapra jöttek. Egyikük 

Hollandiából, a másik Németországból. Már harmadszor vannak itt, és otthon 

mozgásszínházzal foglalkoznak. Hatalmas a meleg, 35-40 fok van. A kaja rizs, ez az 

alap, minden étkezésnél találkozunk vele, aztán melléje vannak ilyen-olyan 

finomságok, zöldségek, csirkehúsok, minden valami lében, és csípősen. 

            A guruval és a feleségével sokat beszélgetünk a tanításról, a közösségükről. 

Nagyon sok iskolával vannak partneri kapcsolatban. Ezek az iskolák elküldik 

hozzájuk a problémás gyerekeiket, és cserében meghívják őket játszani magukhoz. 

A bázisuk itt van, de sok iskolában tartanak tréningeket, és létrehoznak Dráma-

clubokat. Itt a bázison működik egy magán-iskola, amiben a saját módszereikkel, a 

színház segítségével tanítanak, és az állam hivatalosan elismeri az érettségi 

diplomájukat. Évente többször eljönnek ide az állam emberei, és felmérik, hogy 

minőségi oktatás folyik-e itt. Ha igen, jóváhagyják a diplomát. Ami a tanítást illeti, 

itt mindent (a színházat, a turnét, stb.) arra használnak fel, hogy a fiatalokat 

tanítsák, neveljék. Ez a gondolat újra megerősített bennünket, hiszen tudjuk és 

érezzük, hogy az igazi tanulás és tapasztalás nem az iskola négy fala között van, 

hanem azokban a helyzetekben, amelyekbe bennünket is belesodor a színház. És 

valóban, a színház által az ember megváltoztatható, mert elindulhat egy pozitív 

irányú belső átalakulás. És ez az amit mi is odahaza csinálunk/ keresünk. 

 

            Ismertették velünk a programmal kapcsolatos elképzeléseiket, amit most 

nem írunk le, hanem minden program után majd beszámolunk. De előreláthatóan 

gazdag két és fél hetünk lesz. 

 

            Közben, természetesen azon vagyunk, hogy készítsük elő és beszéljük meg a 

februári idejövetelünket. Az utazás után úgy látjuk, hogy az teljesen biztonságos, és 

itt a tanyán is teljesen csendes, biztonságos, barátságos körülmények vannak, tehát 

ebből a szempontból nincs akadály. Szervezési és adminisztratív szempontból 

viszont nehéz feladat lesz, úgyhogy ha azt látjuk, hogy megvalósítható, akkor már 

szeptember közepétől neki kell fogjunk közösen, veletek együtt a leszervezésnek, és 

főként a pénzszerzésnek. 

 

            Ma ezekkel a gondolatokkal, érzésekkel, tapasztalatokkal lettünk 

gazdagabbak. 



 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

II. Augusztus 16, vasárnap 

 

. 

 

A mai nap reggel ötkor indul, egy fergeteges reggeli rituáléval. Itt minden reggel 5-

kor indul a nap, ezért este fél tíz fele már lefekvés van. A közösség tagjai köszöntik a 

napot. Minden fiú játszik valamilyen hangszeren, a vezető pedig egy hajó alakú, 

nádból készült xilofon előtt térdel és vezeti a hangszerek fergetegét. Közös 

bemelegítés van ritmusokra, gyertyalángok között. Néha felállnak a fiúk is és végzik 

a gyakorlatokat, néha pedig a lányok kieresztik a hangjukat és énekelnek. 

Csodálatos élmény. Sötétben kezdődik, aztán lassan elfogy a sötét és feljön a nap, 

majd ez az egész egy buddhista imával zárul. Ezután reggeli, ami természetesen rizs 

plusz lehet válogatni némi édes, vagy még édesebb húsból, csípős szószból és édes 

tojásrántottából. Meg lehet szokni ezt az ételt is, csak nehezen. Reggeli után irány a 

mező. Itt nem kapálni kell s nem is takarni, hanem térdig beleállni egy mocsaras 

lébe. Ezután a léből kb. 2 méterre kiágaskodó nádszálakat egy sarlóval levágni. 

Kemény munka, de a közösség nagy erővel dolgozik össze, és ebbe nekünk is sikerül 

beolvadni. Azért kell levágni, hogy a közösség majd tudjon ide rizst ültetni. Nagyon 

jól esett ez a másfél órás fizikai munka. Harmincan, jó hangulatban egy jót 

haladtunk. Jó volt látni, hogy a fiatalok nincsenek elkényeztetve és örömmel 

dolgoznak, senki nem akarta megúszni. 

 



 

 

Miután jól végeztük a dolgunkat, veszünk egy thai fürdőt. Ez úgy néz ki hogy egy 

nagy kápsztásbidon be van téve a fürdőbe, tele hideg vízzel, s onnan egy tálkával kell 

magunkra locskotolni (félelmetesen hasonlít a táborainkban folytatott 

„zuhanyzáshoz”- szóval eléggé itthon vagyunk). Izgalmas. Egy buddhista templom 

a következő célpont, ami igazából egy épületcsoport. Az első, a main hall egy 

Buddha szoborral ellátott nagy csarnok. Ide bemennek, letérdelnek, kicsit 

hajlongnak és mehetünk tovább. Maga a templom egy erdőben van, a 

természetben, szabad ég alatt. Itt folyamatosan mennek a tanítások, az emberek 

pokrócokon ülnek körben és hol beszélgetnek, hol imádkoznak. Ez azért van, mert 

az anyagias világ mániája, hogy beviszik Istent egy épületbe, s ez minél nagyobb, 

annál jobb. A buddhista vallás szerint, ha figyelünk, Isten ott van a falevelekben, a 

fában, a székben, mindenütt. Ráadásul Buddha erdőben született, ott világosodott 

meg, és ott is halt meg. Miért kellene templom? Ennek a vallásnak a lényege 

nagyjából a keresztényhez hasonló, csak nincs Isten, hanem Buddha birodalma 

van, ahová akkor lehet belépni, mikor az ember tudatosítja a hibáit, és elkezd 

küzdeni ellenük. Nem elég tudni arról, hogy néha hazudok, hanem el kell kezdjek 

igazat mondani… A belső fejlődés nem akkor kezdődik mikor tudatosítom a 

hibáimat, hanem mikor elkezdek cselekedni és teszek ellenük. Miután belépett 

valaki a birodalomba, következhet a megvilágosodás, amelynek sok fokozata van. 

 

Láttunk és találkoztunk pici szerzetesnövendékeket Indiából (11 és 15 év közöttiek) 

és beszélgettünk egyik legnagyobb thaiföldi buddhista Abidoh-val. Náluk 

szerzetesek vannak (Monk), újoncok és van nekik egy vezetőjük (Abidoh). 

Narancssárga ruha-szoknyában járnak és kopaszok. Ez az Abidoh egy nagyon 

kedves öreg, aki azt tartja a művészetről, hogy a művészek feladata az, hogy amit 

találnak Buddha birodalmában (ahogy mi használjuk: a lényegesben), hirdessék a 

fiataloknak. Tehát az igaz művészet az, amelyik belülről fakad, és egyfajta 

igazságkeresésből, a lényeges szűrőjén keresztül születik 

 

            Ebéd után egy olyan fiatalok börtönébe látogatunk, amely nincs bezárva, sőt 

kapu sincs. Ott 18 év alatti bűnözők vannak, akik embert öltek, drogoztak, vagy 

raboltak, szám szerint 160 fiú és egy lány. A thaiföldi börtönökben nagyon nagy a 

maffia és a korrupció. Sokat verik egymást a fegyencek, így mikor létrehozták ezt a 

speciális börtönt, hirtelen akkora szeretettel lettek körülvéve ezek a fiatalok, hogy 

nem akarnak megszökni. Van olyan, aki megölt egy vele egykorú fiatalt, amikor két 

iskola diákjai összecsaptak az utcán. Vagy olyan, aki lefeküdt 16 évesen a 15 éves 



 

 

barátnőjével, és a lány szülei feljelentették molesztálásért (itt ilyen a törvény) és 5 

évet kapott. Ezek a fiatalok élnek együtt egy bentlakáshoz hasonlító börtönben, 

nagy szeretetben, és békében. A börtön alapelve az, hogy ha a ezeket a fiatalokat 

folyamatosan elítélik és csak azt mondják nekik, hogy rossz emberek, akkor azok is 

lesznek/ maradnak. De ha szeretettel közelednek feléjük, akkor 

megváltoztathatóak, megmenthetőek. És valóban láthattuk (itt is) a szeretet 

csodálatos erejét! 

 

Minden évben, ezen a napon tartanak egy szertartást: a megbocsájtás ünnepét. Ezt 

az „ünnepet”, évekkel ezelőtt egy áldozat hozzátartozójának (valakit egy ilyen fiatal 

srác megölt, és annak a felesége) kezdeményezésére szervezték meg, hogy ezzel is 

hirdessék a megbocsájtás fontosságát és a megtérés lehetőségét. Megnéztük a 

szertartásukat, ami arról szólt, hogy egy nagy térben, a földön ülve (nagyon 

szimpatikus, itt sokat ülnek a földön. Találkozik egy pár ember, és akarnak 

beszélgetni, máris leülnek a földre és szabadon, jól érzik magukat), gyertya mellett 

kellett írjanak mindannyian egy levelet annak, akit bántottak, vagy megöltek, ezt 

bele tették egy fél kókuszdió- héjba, majd bele kellett dobniuk a vízbe. Aztán kellett 

írjanak egy másik levelet a céljaikról, elhatározásaikról. Ezt is a vízbe dobták. 

Nagyon elmélyült arcokat és szemeket láttunk. Kemény önszembesülésben vannak 

ezek a fiatalok. És amit még észrevettünk az az, hogy a pozitív változásuk alapja a 

hitük. Itt a vallás egy alap. Mindenkibe benne van, a kultúrájuk, a neveltetésük, az 

életmódjuk szerves részét képezi. 

 

            Ezek után megnéztük az előadásukat. Lényegében ezért jöttünk. A 

vendéglátóink már egy ideje tartanak tréningeket ezeknek a fiataloknak itt a 

börtönben, és arról számolnak be – de egyébként ez látszik is a fiatalokon -, hogy a 

színház szemmel láthatóan változtatja és alakítja a belső életüket, a lelküket egy 

jobb, pozitívabb irányba. Egyszerűen: a szeretet fele. Ezt fantasztikus volt látni és 

megtapasztalni. Lenyűgöző volt az, ahogyan felvállalják a sorsukat. Egy –egy elítélt 

történetét dolgozták fel, illetve a régi és az új börtön közti különbséget, főként 

humorral és bohócjátékokkal. Nagyon tiszta tekintetű, alázatos és lelkes fiatalok, 

akiket itt, ebben a Thaiföld egyetlen ilyen jellegű, szabadabb, szeretettel nevelős 

börtönében, úgy tűnik sikerült „megmenteni”, és életcélt adni számukra. Mi is 

megszerettük őket, és el is döntöttük, hogy ha tréningeket nem is tartunk, de ki 

kellene próbáljuk azt, hogy a csíkszeredai börtönbe vigyük el az előadásunkat. 

 



 

 

  

 

  

 

III. Augusztus 17, hétfő 

 

  

 

            A tegnapi, igen kimerítő nap után eléggé fáradtan ébredtünk. Ma reggel nem 

volt szertartás, mert mindenki elment turnézni. Hatan maradtunk itt, a közösség 

székhelyén. Reggelire megettük a thaiföldi specialitásokat, majd a két európai 

lánnyal megnéztünk egy- két felvételt, illetve egy pár képet a mozgásszínházi 

előadásukból. 

 

            11-től (ez otthon reggel 7-et jelent) a guru dobolni tanított bennünket. Misinek 

a csengő jutott (viszonylag egyszerű, így alapszinten megy is), Lórinak viszont sokkal 

nehezebb a feladata. Ő dobol, ami sok gyakorlást követel, de szerencsére nagyon 

élvezi. 

 

A tanulás és az ebéd után, a guruval folytattunk beszélgetést, és lényeges témákat 

érintettünk, amelyeket mindenképp meg szeretnénk osztani, hogy mindenki tudja 

végiggondolni, és ezekből szülessenek hasznos gondolatok a mi előadásunkra, 

közösségünkre (társulatunkra), illetve a személyes életünkre vonatkozólag. 

 

Az ember nem tud uralkodni magán, az életén, a testén, a körülötte lévő tárgyakon, 

embereken. Ha tudnánk, akkor halhatatlanok lennénk, de a halál léte jelzi azt, hogy 

semmik vagyunk, és nem tudunk semmin sem uralkodni. Kizárólag csak Isten tud 

uralkodni mindenek felett. Jézus sem tudott a testén uralkodni, nem az övé volt. 

Odaadta az embereknek. Az az ember, aki cigizik, nem tudja elfogadni azt, hogy ő 

lényegében semmi, és saját maga Istene akar lenni. A cigarettázással egy világot 

akar teremteni magának (sőt, nagyon sok esetben úgy érzi, hogy teremt is), kézbe 



 

 

akarja venni a dolgait, birtokolni akar, uralni akarja magát. De ez egy zsákutca, 

hiábavaló erőfeszítés és energiapazarlás. Soha nem vezet lényeges cselekvéshez. 

Csupán egy álomvilág, egy illúzió marad.  

 

A cigarettázó ember soha nem szeret egyedül cigarettázni, ezért nagyon veszélyes, 

olyan, mint egy fegyver. Társakat próbál szerezni magának, és a gyengébb emberek 

társául is szegődnek. Így ők is rászoknak a cigarettázásra, mentális zavarba kerülve, 

elfeledkezve arról az alapigazságról, hogy senkik és semmik vagyunk.   

 

Ennek kapcsán jutunk el a szertartás egyik meghatározásához: a szertartás nem 

más, mint egy olyan cselekvés (egy hogyan!), amellyel emlékezteted magad, hogy 

senki és semmi vagy. Ez egyedül úgy néz ki, hogy kezdetben megtalálod az egységet 

magaddal, aztán elkezded megosztani magad a természettel, a környezeteddel és a 

legvégül Istennel. Mikor ez megtörtént, le kell mondani mindenféle ragaszkodásról 

és egoizmusról. Ezt jelenti az egység. Ez egyedül egyszerűbb, de közösségben 

megtalálni az egységet sokkal bonyolultabb, mert mindig mindenki nincs 

ugyanabban az állapotban (van, aki vidám, van, aki szomorú, vagy semleges). Így 

jutunk el a szertartás másik meghatározásához, miszerint a szertartás nem más, 

mint egy olyan cselekvés (egy hogyan!, egy periodikusan ismétlődő közös cselekvés, 

folyamat), amellyel megtalálod az egységet a közösséggel. Itt például a reggeli 

szertartás úgy kezdődik, hogy van egy nagy, „közös” gyertya, amelynek a lángjánál 

mindenki a bejövésekor meggyújtja a saját gyertyáját, emlékeztetve magukat az 

egységre és a közösségi életre. 

 

A szertartás, a rituálé harmadik meghatározása: a szertartás nem más, mint egy 

olyan cselekvés (egy hogyan!), amely a cselekvések által megtisztít. A cselekvésnek 

három formája van: a verbális, a fizikai, és a belső tudatosság. Egy szertartásnak kell 

tartalmaznia ezeket a formákat, mert általuk megtisztulunk. Azért énekelünk, 

mondunk szöveget (mint cselekedet) egy rituáléban, mert az segíti a belső 

megtisztulást. A mozdulatok is, mint cselekedet, ugyanúgy segítik a belső 

megtisztulást. A szertartás lényege az, hogy segítsen az elmélyülésben minden 

eszközzel, amivel csak lehet. 

 



 

 

Még a közösségen belüli konfliktusokról érdeklődtünk, amire azt mondta, hogy a 

dolog egyszerű: akiben megszületik a feszültség és a konfliktus csírája, az egyedül 

akar maradni, egoista és önző. Annak az embernek kell segíteni, hogy 

visszakapcsolódjon a közösségi munkába és életérzésbe. 

 

Délután „vakáció” volt, ami abból állt, hogy elvittek bennünket a régi fővárosba 

(Bangkok csak 6O éve Thaiföld fővárosa).  Itt megcsodálhattuk a nagyon régi királyi 

palota romjait, ami tiszta arannyal volt beborítva (hatalmas felületen!), és 25O évvel 

ezelőtt a burmaiak megtámadták, leszedték az összes aranyat és otthon templomot 

építettek maguknak belőle. Aztán láttunk nagyon közelről elefántot… Közben, az 

autóban jókat beszélgettünk. Itt tudtuk meg, hogy lényegében most itt nem nyár 

van, hanem az esős évszak. Ez persze nem zárja ki azt, hogy nagy meleg van. Az eső 

viszont nem esik egész nap, mint ahogy otthon rémisztgettek bennünket, hanem 

mindeddig egyszer esett egy órát komolyabban, és ma csepergett egy rövidet. A nyár 

itt áprilisban és májusban van, és van tél is októbertől arrafele, ami azt jelenti, hogy 

akár +16 fokra is lehűlhet a levegő. Egy másik érdekesség az, hogy a thaiföldi 

időszámítás Buddha halálától kezdődik, így itt most 2552 van. Ez mindenfele ki van 

írva. Például az itteni színházi közösség a 2552/53-as évad előadásait játssza. Annyit 

még megtudtunk, hogy a hétvégén itt lesz mindenki, aki majd segíthet a díszlet 

itteni létrehozásában, így akkor beszélünk majd részletesen róla. Addig is át kell 

gondolnunk minden apró részletet (mit tudunk hozni a fejenként 25 kilós 

csomagokban- kellék és jelmez szinten, és mi az amit itt kell beszerezni/ 

előállítani). 

 

Az est fénypontja egy masszázs volt. A házigazdák elvittek bennünket a városba, egy 

olyan masszázsszalonba ahová szoktak járni, és megajándékoztak bennünket egy 

eredeti thai- masszázzsal, így most nyugodt testtel és lélekkel térünk pihenőre. 

 

  

 

  

 

IV. Augusztus 18, kedd 



 

 

 

  

 

            Itt éjfél elmúlt jócskán, és csak most érkeztünk haza. Egész nap Bangkokban 

voltunk. Röviden: ettünk indiai és kínai ételeket, megnéztük a régi királyi palotát és 

azt a templomot amelybe minden thaiföldi életében legalább egyszer el akar jutni. 

Ez nagyon fontos dolog az itteniek életében. A palota egyébként pazar, a mi 

szemünknek már- már giccses. A legjobb mestereket szedték össze, hogy 

megépítsék, kifessék, kifaragják, stb. Az egészet a Mennyország mintájára 

készítették, tehát azt mutatja meg, hogy a thaiföldi embernek milyen koncepciója 

van a Mennyországról. 

 

Este elmentünk színházba. A guru, hivatalos volt egy előadás bemutatójára azon az 

egyetemen, ahol legelőször tanított. Bár húsz éve kiszállt a kőszínházi szakmából és 

megalapította ezt a közösséget, még mindig nagy szeretettel hívják meg egy- egy 

bemutatóra. Kicsidenként kiderült számunkra, hogy Thaiföldön nagyon ismert, 

mondhatni, hogy sztár (még mindig). Rengeteg filmben játszott és az emberek 

nagyon nagy része felismeri és köszönti. Főként komikus filmekben játszott 

főszerepeket, így nagyon szerették. De ő nem szerette azt az egészet (pedig óriási 

sztár volt), és kilépett abból a világból. Az egyetemeket is utálja, mert ott nem a 

lényegre figyelnek és csak a fogyasztói társadalomnak képeznek embereket. Ezért 

onnan is kiszállt, és megalakította ezt a közösséget, ahol az igazi színházat kutatják, 

és egy magán- iskolában a fiatalokat egy normális értékrendre nevelik a színházon 

keresztül. Nagyon talál ez a mi munkánkkal, és ő bíztat is bennünket, hogy minél 

hamarább csináljunk egy saját- magán- színházi iskolát, csak az a baj, hogy 

mifelénk másképp vannak a törvények, így ez sokkal bonyolultabb. Abban viszont 

megerősített bennünket, hogy igazán és érdemlegesen tanítani úgy lehet, ha együtt 

laknak a tanárok és diákok, egy közösséget alkotnak, hogy mindaz, ami bent 

rárakódik a fiatalra, a kinti világ hatására ne peregjen le róla. 

 

          Nem érdemes elmesélni az előadást, mert nagyon gyenge volt (hála az Istennek 

a vendéglátónk szerint is). Hiányoztak belőle a színpadi szituációk. A színészek 

energiátlanok és civilek voltak. Mese volt az egész. Álltak (vagy ültek) és elmesélték 

a történetek. Rengeteg információ volt benne, de színházilag nem kezdtek semmit. 

Hiányzott a teatralitás, a sűrítettség, a belső folyamatok, illetve nagyon „mintha” 



 

 

volt. Úgy tettek mintha megszületne bennük az érzés. Kicsit a sorozatok világára 

emlékeztetett bennünket. A végén mondta, hogy ez nem egy tipikusan thaiföldi 

előadás (ha minden igaz majd fogunk látni olyat is), hanem ez egy nagyon 

középszerű előadás volt. 

 

            Van még két érdekesség, amit ma tapasztaltunk. A tapsrendben, egyszer csak 

leállnak a színészek, mindenki feláll, és hangszórón beadják a himnusz zenéjét. 

Meghallgatják és utána mindenki kimegy. A másik szintén a himnuszhoz 

kapcsolódik: minden nap délután hat órakor, egy percre leáll minden, mert a 

városban, a hangszórókon (mi pont a metró lejáratánál voltunk) bejátsszák az 

ország himnuszát. Mindenki megáll, meghallgatja, aztán tovább megy a dolgára. 

 

            Útközben Bangkok fele (egyébként Bangkok egy 15 milliós város) egy fontos 

dologról beszéltünk a guruval: a szexualitásról a közösségen belül, a fiatalok között. 

Természetesen tilos. Ha megtudja, hogy van valakik között, akkor első körből 

figyelmezteti őket, hogy hagyják abba. Ha akkor sem hagyják abba, akkor elhívja a 

szülőket, és együtt megbeszélik, hogy mit akarnak. Ha el akarja venni feleségül, 

akkor ok, menjenek el, hagyják ott a közösséget és házasodjanak össze. Ez is 

rendben van. Ha nem akarja elvenni feleségül, akkor ott maradnak, de abba kell 

hagyják a pár- vagy a szexuális kapcsolatot. Ha akkor sem hagyják abba, akkor 

kirúgja őket. Azt mondja, hogy mivel színházi emberek vagyunk, az ember megérzi, 

és ezek a háttér akciók előbb- utóbb kiderülnek. 

 

            Megerősített bennünket is a válaszaival, mert hasonlóképpen gondolkodik, 

hogy arról, hogy közösségen belül miért nem jó szexuális viszonyban lenni bárkivel 

is. Szerinte az egyik ok az, hogy a szexualitás bezárja a szemeket, kikapcsolja az 

agyakat. Szóval a fiatalok nem tudnak olyan mértékben figyelni a tanulásra, a 

munkára, mint kellene, így nem tudnak haladni és fejlődni. A másik ok az, hogy két 

ember között, ha szexuális, vagy bármilyen titkos kapcsolat van (valamit együtt, 

titokban csinálnak), akkor ők a közösségből már kilógnak, valamilyen szinten 

különválnak, és ezáltal bomlasztják a közösséget. Impulzust adnak másoknak is, és 

azt az egységet veszélyeztetik, amelyre minden nap, minden pillanatban, minden 

gesztussal törekedni kell, hogy a közösség jól működjön. A tegnap írtunk erről az 

egységről, amelyet mi is a legfontosabbnak tartunk, és amely akkor kezd bomlani, 



 

 

ha valaki magát, az egóját akarja megvalósítani, a saját világát kezdi megteremteni 

és élni, a közösség világa helyett. 

 

            Van még egy gondolat ennek kapcsán: a közösségben fontos, hogy úgy 

érezzük, hogy a testvéreinkkel (a húgunkkal, nővérünkkel, öcsénkkel, bátyánkkal) 

állunk szembe, velük együtt alkotunk egy közösséget. És akkor velük nem tesz ilyet 

az ember. A testvéri kapcsolatra kell törekedni mindenkivel (nem a testi, vagy 

párkapcsolatra, vagy cigis kapcsolatra, vagy bármilyen sunyis vagy titkolózós 

kapcsolatra), mert akkor nem lesz feszültség a közösségen belül. Ellenkező esetben 

feszültségek kezdenek létrejönni és az egységet ez megtámadja. Onnan meg egy kis 

lépés az, hogy az előadás léte veszélybe kerüljön. 

 

            Ezeket a gondolatokat, mi itt az évadnak való nekifutásunkban nagyon 

komolyan kell vegyük. 

 

            Ma elkezdtük elejétől nézni a Bolyongást, és összeírni, hogy mi az amit itt kell 

előállítani, mi az amit mi tudunk hozni a csomagban. Még van munka ezzel a 

dologgal, de idő is, mert a hétvégén ülünk le részletesen tárgyalni erről az ügyről. 

Viszont már kinéztünk és beszéltünk helyszínekről, ahol játszhatjuk az előadást: az 

egyik itt, a nagyteremben, a másik helyszín ott, ahol ma este voltunk (Bangkokban, 

egy nagy kulturális központban, ami ultramodern, hatalmas és két hete adták át), 

illetve a fiatalkorúak börtönében, amelyről már írtunk. Mikor feldobtuk az ötletet, 

hogy ott is játszanánk és van megfelelő tér is erre, akkor nagyon megörvendtek. 

 

            Pénteken leülünk megtervezni a thaiföldiek 3 napos szentgyörgyi látogatását, 

amely október végén lesz. 

 

            Itt tartunk… Szép álmokat… 

 

  

 



 

 

  

 

V. Augusztus 19, szerda 

 

  

 

            Tegnap este kitűztük egy cetlit: Please do not wake us for breakfast. 

Megértették, és nem csörömpölt hétkor a szakács néni. A reggeli a szokásos édes 

hús rizzsel, így inkább kialudtuk magunkat. 

 

            Chang, a guru ma újra dob-órát tartott nekünk. A következő lecke az egyes 

történet volt. Ugyanis a különböző ritmusképletek három történetre vannak osztva 

(a rituálékból maradt fenn), az első gyors, a második egy közepes és a harmadik egy 

egészen lassú ritmus. Ebből vettük ma az egyest. Misi csilingelt, és Lóri nyűtte a 

bőrt. Egy óra zakatolás után elindultunk a zeneboltba Changgal, egy közeli városba. 

Thai hangszerek voltak ott házi készítésben. Sokféle dob, xilofon és ütögetős, 

rázogatós hangszer van. Chang nagyon szereti őket, elmondta, hogy ő soha nem 

megy egyedül ilyen üzletekbe, mindig viszi a feleségét, Pobchant. Csak az asszony 

tudja megállítani a vásárlásban. Most is vett három hangszert: egy olyan dobot, 

amin tanít játszani, csak nagyobbat, egy nagyon szép xilofon féleséget (fából van és 

emelkednek az ütnivalók). Plusz kapott ajándékba egy furulyát, s mert Misiről is 

eljárta a hír, hogy nagyon szépen csengettyűzik, a főnök ajándékozott neki egy 

közepes csengettyűt (ching-chop). 

 

            Ha már a neveknél tartunk, leírom az itteni neveket, amelyek itt vannak 

Thaiföldön. Itt mindenkinek egyetlen neve volt sok-sok időn keresztül, mert mikor 

építették Bangkokot, a fővárost, akkor áldozatokat szedtek. Ez úgy nézett ki, hogy 

mentek az utcán és ordították a vezetékneveket, és aki azt mondta, hogy jelen, azt 

bedobták egy nagy börtönbe. Lassacskán mindenki lemondott a vezetéknevéről. 

Azóta is kevesen használnak két nevet. Mielőtt még a neveket elmondanám, leírom 

a közösség szerkezetét. Úgy néz ki, hogy van a guru, és a felesége. Ők a vezetők, 

köréjük csoportosul minden. Rajtuk kívül van még öt család, akikhez tartozik öt 



 

 

diák, és egy nagyobb fiatal, akihez szintén tartozik egy diák. Így épül fel a közösség 

hatvan tagja. A nevek: 

 

Kru Chang - Pobchan (vezetők). 

 

Első család: Tan – Leng (házaspár) + Ann, Ford, Tam, Nick, Neung (diákok) + Kong 

(fiatal) + Gap (diák). 

 

Második család: Tew – Fai (házaspár) + Bai, Po, Young, Son, A (diákok) + Laem 

(fiatal) + Champ (diák). 

 

Harmadik család: Tung – Sri (házaspár) + Tod, Bas, Art, Fah, Tong, Meaw, Ead 

(diákok). 

 

Negyedik család: Kai – Jib (házaspár) + Chadok, Noon, O,  Kumchan, Prang (diákok) 

+ Sorn (fiatal) + Bell (diák). 

 

Ötödik család: Krew – Pa (házaspár) + Kuig, Nim, Ooy, May, Gig, Korn (diákok) + Pop 

(fiatal) + Fern (diák). 

 

Ez a felépítés. Még vannak önkéntesek, azok a családok között helyezkednek el, és 

vannak vendégek, akik szintén be vannak osztva családokhoz. Értünk most a Kai – 

Jib házaspár és az ők diákjaik felelnek. Mikor új gyerek érkezik a közösségbe, nem 

osztják be egy családhoz sem, hanem várnak. Chang szerint körülbelül három hét 

kell ahhoz, hogy a „fentiek” a gyereket beillesszék egy családba. Így egy családnak 

megvannak a saját gyerekeik és a hozzájuk verődött diákok. 

 

Minden családnak egy évbe kell csinálnia két előadást, amivel mennek turnézni. 

Június és Augusztus között mind az öt család turnézni van szerte Thaiföldön az 

iskolákban. Az ekkor szerzett bevételből él a közösség. Ez a turnésorozat most 



 

 

pénteken ér véget, akkor érkezik haza mindenki ide, Moradokmai-ba. Most például 

alig vannak emberek itt. Aki nem tud menni turnézni (terhes, vagy nagyon kis 

gyereke van) itthon marad, és szervezi a többiek turnéit. Egy tökéletesen működő 

rendszer, Changnak, a vezetőnek már semmi dolga nincs, annyira működik 

minden. Ő egész nap velünk van, zenélget, és nagyokat beszélgetünk. Viszont 20 év 

kemény munka van a háta mögött, amíg ezt az államilag elismert Moradokmai 

Home School-t megalapította. 

 

A családok itt nagyon jól tudnak működni, egyszerűen azért, mert a saját 

gyerekeikhez nem köti őket görcsös ragaszkodás, így egy ragaszkodásmentes, de 

óriási szeretet van jelen közöttük. Van, amikor az egyik anya turnézik, gyerekének a 

szoptatása a másikra marad. Együtt vigyáznak a gyerekeikre, néha azt sem tudni ki 

kinek a gyereke. Azt látjuk, hogy ezek a gyerekek nagy szeretetben nőnek fel. Nagyon 

nyitottak, barátságosak és kiegyensúlyozottak, a legkisebbtől egész a kilenc évesig. 

Érzem, hogy a gyerek nem a cél az életükben, vagy nem az egyetlen kiút és 

kimenekülés az életben létrejövő problémák elől (mifelénk sajnos nagyon sokszor 

az ellenkezőjét érzékelem). A gyerek, a házas élet áldása, öröme tud lenni úgy, hogy 

a szülőket nem akadályozza abban, hogy tegyék a dolgukat (és még hozzá milyen 

sokat tesznek ők, akik az egyetlen ilyen jellegű színházi társulat, illetve rengeteg 

iskolába járnak, mintegy felvállalva a fiatalokkal való foglalkozás misszióját). Itt 

mindenki sokat és boldogan dolgozik. És az is fontos, hogy a gyerekek sem sérülnek 

attól, hogy a szülők dolgoznak, mert ebben a közösségben maximális rájuk figyelés 

és szeretet van. Ezt tartósan létrehozni Európában, alig elképzelhető. Ezért érezzük 

egyre sürgetőbbnek, hogy a színház és tanítás által válaszolnunk kell arra a 

kérdésekre, hogy mit kezdünk a környezetünkben élő fiatalokkal, és mit tudnak ők 

kezdeni saját magukkal, és az életükkel. Ahogy Roger testvér, a Taizé megalapítója 

évekkel ezelőtt mondta: Kalkuttában, az utcákon az emberek látható módon 

haldokolnak, de Európa számos utcáin, a fiatalok láthatatlan módon haldokolnak. 

 

Egyelőre ennyit az itteni közösség működéséről és a nevekről. A nap további 

részében egy filmet néztünk meg az itthon lévő pár emberrel és a másik két 

vendéggel. 

 

Most nyugovóra térünk… 

 



 

 

Holnap turnézni megyünk az egyik csapattal! 

 

  

 

  

 

VI. Augusztus 20, csütörtök 

 

  

 

  

 

A mai napnak a felét autóban töltöttük, útban Thaiföld városai között. 

Ismerkedtünk a fogadó családunkkal, ugyanis reggel magukkal vittek a mai 

turnéjukra. A két kötelező előadásukból ez volt az egyik. Kai, az értünk felelős 29 

éves apuka írta, rendezte és játssza a főszerepet. Ez egyébként egy gyerekelőadás, 

tanító jelleggel: Galilei volt a téma, mert 415 évvel ezelőtt bemutatta az első 

távcsövét a velencei városatyáknak. 

 

Két különböző városban játszottak előadásokat a Kaiból és 14-17 éves diákokból 

álló csapat. Ezek a városok egymástól kb. 3 órára lehetnek. Belekukkanthattunk az 

életükbe, hogy hogyan turnéznak és, hogy egyáltalán hogyan néz ki egy thai iskola, 

amelyikből 30.000 van az országban, és hogyan néz ki egy thai diák, amelyből több 

mint 15 millió van. Megtudtuk. Az iskolák inkább iskola-komplexumokhoz 

hasonlítanak, enyhén kommunista beütéssel, magukon viselve a fenséges király 

arcképét. Ő egyébként eléggé fiatalos, művész (zenél, fest), egyáltalán nem ért az 

államvezetéshez, de szeretik az emberek. Itt is az Angliában működő rendszer van, 

tehát a miniszterelnök vezeti az országot. Visszatérve a diákokra, ők mind 

egyformák, egyenruhát viselnek, úgy, hogy minden évfolyamnak különböző színe 

van. Interesting. Az ilyen apró kis egyforma világosbarna fejű bogyókákkal telt meg 

egy-egy nagy csarnok mindkét előadáson. Az elsőn lehettek úgy 300-an, a második 



 

 

viszont agyonzsúfolt volt, mintegy 700-as bogyótömeggel. Nehéz ennyi gyereknek 

játszani, fenntartani a figyelmüket, lekötni, kicsivel több, mint egy órán keresztül. 

Viszont egy nagyon érdekes dolgot figyeltünk meg (persze amellett, hogy nagy 

furcsaságoknak számítunk mi, fehér emberek itt. Úgy integettek és vigyorogtak 

nekünk, mintha majmok lennénk), azt, hogy hihetetlenül nagy rend van. Ez a 

rengeteg gyermek addig áll egymás mellett oszlopokban, amíg azt nem mondják 

nekik, hogy mehetnek. Leülnek és csend van, még a táskájukat is csak külön 

engedélyre vették le. Végig figyeltek, lekötötte őket az egyébként eléggé mesés 

előadás. Mint gyerekelőadás megállta a helyét, de még nem lehetett színháznak 

nevezni. 

 

Az iskolában, de máshol is megfigyeltük, hogy mindenki lehúzza a cipőjét, mielőtt 

bemenne valahová, még a vécére is lehúzzák, és áthúznak egy papucsot. Ez 

szimpatikus szokás. Talán a beléjük nevelt rend, és a vallásosság eredménye a 

hihetetlen alázat, amit tapasztalunk az itteni emberektől. Folyamatosan 

meghajolnak, ha valamit kérnek, vagy bármilyen köszönésnél, és nem azért, mert 

európaiak vagyunk, mindenkivel ezt teszik. A kisiskolások viselkedése példaértékű. 

Ahogyan megszólítja őket valaki, azon nyomban abbahagyják a rosszalkodást és a 

kezüket az álluknál összetéve meghajolnak. Az előadások után, este beszélgettünk 

néhány szót Kaial az előadásáról. Mondtunk neki néhány tanácsot, esetleg 

változtatási, javítási lehetőséget. Ő egy olyan rendező, aki sok itteni produkcióban 

főszereplő, egyébként nagyon erős színész. A hozzászólásainkat megdöbbentő 

alázattal fogadta, de mégis természetes maradt, erősen érződik rajta, hogy belülről 

jön. Valószínű, hogy nem is tudja, hogy mi az alázat. Ha otthon is így működne a 

szakmai világ, a színház (és ezáltal a világ) csodálatosan fejlődne. Nem véletlenül 

hangsúlyozzuk mi is a munkánkban, a csapatunk és előadásunk létezésében az 

alázat fontosságát. Jó lenne, ha megtanulnánk egyre gyakrabban alkalmazni és ne 

csak beszélni róla, esetleg arról, hogy hupsz, ma nem sikerült, mert szét vagyok 

esve. Ezért is tartjuk fontosnak a februári turnét (aminek a részletes megbeszélése, 

valamikor a hétvégén lesz. Mi nagyrészt előkészítettük a megoldásra váró 

problémákat. Majd ezen a megbeszélésen derül ki, hogy meg tudjuk-e itt oldani a 

díszletgyártást vagy sem), a találkozást az itteni emberekkel, életmóddal. 

 

 Hazafele az autóban jó hangulat volt, kölcsönösen megszerettük egymást ennek a 

„családnak” a tagjaival. Érződik, hogy a turnék kapcsán olyan helyzetekbe kerülnek, 

ami neveli őket. Egyébként ezt fedezzük fel mi is valahányszor turnézni megyünk a 



 

 

Bolyongással. Ezért tartjuk fontosnak a jövő évadban is leszervezni turnékat, 

elmenni és előadásokat tartani máshol, más városokban, más embereknek. Ha az 

ember kiszáll, akkor fel kell fedezni, meg kell oldani, el kell dönteni helyzeteket, így 

olyan dolgokat tanul meg, amelyeket csak megtapasztalva lehet megtanítani és 

megtanulni. Az itteni tanítási módszer hasonlatos a mi elképzeléseinkhez. A 

fiatalok, akik itt vannak évente kétszer mehetnek haza két hétre, viszont a szülők 

eljöhetnek a közösséghez bármikor, és annyit ülnek, amennyit csak akarnak. A 

diákok úgyis foglaltak egész nap. Ez azért van így, mert így ellenőrizhető a diák, hogy 

biztosan nem esik vissza. Chang guru szerint ez a rendszer azért működik jól, mert 

néha a szülőt is kell ellenőrizni és a gyereket is (cigi, ital, stb.), itt a közösségben 

pedig ez könnyedén megtehető. Azért van szükség a folyamatos együttélésre, mert 

minden helyzetet fel lehet használni a tanításra és a tanulásra. Mindez nincs 

órához, vagy időponthoz kötve, azaz reggel 8-tól délután háromig tanítunk, aztán 

kész, a gyerkőc széthullhat, és másnap lehet előlről kezdeni az egészet, kicsit Déva 

vára szerűen. Ez a folyamatos együttlét teszi lehetővé a gyors és lényeges fejlődést. 

Ezért támogatom odahaza is a bentlakásba való beköltözést. 

 

A családok saját gyerekeik még nem játszhatnak együtt a szüleikkel előadásokban, 

mert még kicsik, de eljön az az idő is, és az lesz az igazán szép dolog. Most a 

közösség ott tart, hogy jövőre fog végezni a legelső diák. Szintén jövőtől pedig 

akarnak indítani elemi évfolyamot is, tehát, hogy ne csak hatodik osztályosokat 

tudjanak fogadni, hanem a gyerkőc már első osztálytól náluk tudjon nevelkedni, és 

a színház által fejlődni. 

 

Chang folyamatosan arra bíztat bennünket, hogy otthon, Szentgyörgyön hozzunk 

létre egy magán iskolát, és ott tanítsuk a színház segítségével a fiatalokat. Ő itt 

kiharcolta, hogy megadják a jogokat. Románia annyira papír és teljesítmény 

centrikus ország, hogy szerintünk lehetetlenség létrehozni egy ilyen jellegű magán 

iskolát. Nemhogy fenntartani, már megépíteni (a rengeteg EU-s szabvánnyal) is 

lehetetlenség. Otthon nem lehet megoldani, sajnos, hogy tapasztunk néhány 

agyagházat egy tó partján, és nekifogunk színházzal foglalkozni. Az egyetemek sem 

tanítják meg annyira jól a szakmát, mint amennyire a tapasztalat és a gyakorlat 

megtanítja. Logikátlan arra késztetni a diákot, hogy a tömérdek anyag miatt 

magánórákra járjon, és valahogy átmásolgassa magát az érettségin. Talán az 

európai ember sosem fog tudni ilyen egészségesen és szabadon gondolkodni, mint 

a keleti. 



 

 

 

Az est folyamán a guruval és Pobchannal az ők szentgyörgyi látogatásukat 

egyeztettük. Úgyhogy november első hetében, mi bolyongósok körülbelül 5 napra 

fogadjuk őket. Már vázlatos tervet is készítettünk a programról. Ha minden igaz, két 

előadást is eljátszanak. Sok munka és szervezni való lesz ezzel kapcsolatban, amibe 

terveink szerint az egész bolyongós csapat majd beszáll, és ez nagyszerű így, mert 

hiszünk abban, amit a guru is mond, hogy minden helyzet ürügy a tanulásra, 

önmagunk megismerésére, és egy jobb irányba való csiszolására. 

 

Otthon 22.47, itt 02.47… Jó éjszakát… Jó reggelt. 

 

  

 

  

 

VII. Augusztus 21, péntek 

 

  

 

Éppen egy hete vagyunk Thaiföldön, és úgy tűnik, hogy már egészen kezdtünk 

hozzászokni a helyzethez és a meleghez. Amióta itt vagyunk, ma volt a legnagyobb 

hőség (olyan 36- 38 fok, magas páratartalommal, izzasztó, szauna-szerű hatással) 

ami a vendéglátóink szerint még semmi, mert nincs nyár, csak esős évszak, bár 

ennek ellenére alig látunk esőt (lehet, hogy szerencsénk van). Az itteni közösség 

több tagja meg van hűlve, mert megfáztak esténként, mikor lehűlt az idő (olyan 30 

fokra). 

 

Misi egyre folyékonyabban beszél angolul, a tőle megszokott székely ákcentussal, 

és Lóri, a hangszerek közül ma már az elektromos gitárt vette a kezébe 

kísérletképpen. A kajával sem lehetett panaszunk, mert ebédre a másik két európai 

vendég, Kimmi és Krisztina (holland és német táncosok) főztek egy kis laskát 



 

 

bolognai szósszal. Nagyon finom volt, az utána dinnyehéjban feltálalt 

gyümölcssalátáról nem is beszélve. Hamarosan a mi napunk is eljön, ami a főzést 

illeti. Megkértek az itteniek, hogy egy nap mi főzzünk nekik európai ételt.    

 

A mai napot szabad-napnak is nevezhetnénk, de túlságosan merész kijelentés 

lenne a részünkről. A thai kollégák részéről szabad volt, ugyanis ma nem vittek 

sehova, így nyugodtan időt szánhattunk arra, hogy megtervezzük a jövő tanév és 

évad csínját-bínját. A nap végére sikerült teljes egészében kitalálni a jövő év 

strukturális és szakmai rendszerét. Az év végén, bizonyos negatív tapasztalatokkal 

maradtunk, amelyek gondolkodásra késztettek bennünket. Így született meg a vágy 

a továbblépésre, fejlesztésre. Átláthatóvá, következetessé tettük a szakmai 

képzésünk rendszerét. Összefüggéseiben megkerestük az osztályok és a különböző 

szakmai csoportok közti kapcsolatot, a továbblépés és fejlődés lehetőségeit 

megteremtve mindazok számára, akik szenvedélyesen és fanatikusan szeretnének 

dolgozni az elkövetkezendőben. Szerintünk nagyon jó és munkás év előtt állunk. 

Azt érezzük, hogy ez a kis reform nem más, mint egy „kis tavasz”, egy felfrissülés, 

amelyre már szükség volt. 

 

          Elöljáróban annyit, hogy nektek, bolyongósoknak lesz heti két kötelező 

tréning. Próbáltunk ide csemegéket kitalálni, és találtunk is, mint például a 

kontakttáncot, a néptánc- ritmikát, a filmművészetet és színházelméletet. De újra 

lesz Osonó, illetve ennek egy kis testvére a kicsi Osonó. Az eddiginél több lehetősége 

lesz egy népművészetisnek, illetve a drámaosztály kötelező szaktantárgyainál is 

lesznek változások. És persze sikerült megszigorítani egy- két szabályt, mert jól 

tudjuk: „A könnyebbik úton semmi maradandót nem lehet létrehozni” (Roger 

testvér, Taizé). 

 

Lassan kialakul a Bolyongás- beugrások forgatókönyve. Egy már biztos: nagyon sok 

munka lesz, ezért a táborunkat már szeptember 5-én elkezdjük. Már nagyon várjuk 

ezt a munkát, ahogy az új év beindulását is. Sok kiszállást és turnét tervezünk. Lesz 

lehetősége mindenkinek egyet- egyet leszervezni, így ezáltal is sokat lehet majd 

tanulni. Hm, jól esik rátok gondolni, tudni és érezni, hogy van ez a csapat. 

 



 

 

Holnap nekifogunk a thai klasszikus tánc/mozgás-képzésnek, amit egy olyan bácsi 

fog tartani, akit ez a mi 55 éves gurunk is nagy Gurunak hív. Állítólag megkínzó 

mozgásban és mozdulatokban lesz részünk, így jobb lesz lefeküdni… 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

VIII. Augusztus 22, szombat 

 

  

 

Ma reggel már itt volt mindenki a közösségben. Visszajöttek a turnézó csapatok, így 

egészen új tekintetekkel is találkoztunk. Mindenki továbbra is nagyon kedves és 

alázatos, és úgy tűnik, nagyon szeretik, hogy mi itt vagyunk.   

 

            A délelőtt fojtattuk a pár napja elkezdett nádvágást. Mindenki részt vett a 

munkában, így nagyot haladtunk. Holnapra még egy órányi munka maradt. Nagyon 

jól esett nekünk is ez a fizikai munka. Kicsit elfáradtunk, de azt érezzük, hogy úgy 

szellemileg, mint testileg szükségünk volt rá. Ennek kapcsán egy fontos dolgot 

figyeltünk meg. Hosszú és fárasztó turnék után hazatér mindenki, és az első dolog 

nem az, hogy akkor jöjjenek a szabadnapok, a jól megérdemelt pihenés, hogy a 

fiatal színész teste és lelke nehogy sérüljön (hányszor hallunk odahaza ilyeneket!), 



 

 

hanem odateszik őket nádat vágni, fizikai munkát végezni (két órán keresztül, 

napban, közel negyven fokban nyugodtan nevezhetjük munkának), majd délután 

egy kemény thai- tánc tréning következik. Csak így lehet egy egészséges és alázatos 

mentalitást kialakítani. A tegnapi tapsra és sikerre következik a mai nádvágás és 

más, nem színházi munka. Nem hiszem, hogy akadna közülünk valaki, akinek ma 

nem jutott volna eszébe, hogy ő is csak egy ember, a nagyon sok közül, a maga fizikai 

végességével. Nem pedig értett (vagy meg nem értett), divatosan szenvedő, 

allűrökkel tele levő színész (cigaretta és sál kötelező (!), na meg olyan tervek, 

amelyek soha nem valósulnak meg), aki azt hiszi, hogy ő maga az Isten. Néha 

kívánnám, hogy egyes kőszínházak és színművészeti egyetemek mellé nagy 

nádültetvényeket létesítsenek. Az önérzetünknek, még a bolyongós csapatban is, 

nagy szüksége volna ilyen és hasonló módszerekre. Érdemes megfontolni. 

 

Egyébként a mai nap is megerősítette bennünk azt, hogy a szentgyörgyi helyzettel 

jó úton járunk. A kevés szabadnap, a néha túlhajtott ritmus, az, hogy mi cipeljük a 

díszletet, mi szerelünk be, és nem keressük (sőt tiltjuk!) a rossz értelembe vett 

„művészek vagyunk” életérzést, mind- mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ne essünk 

bele a kényelem csapdájába, és a 204 előadást megért Bolyongás egy erős és élő 

előadás maradjon. Ma sokat gondoltunk a Kazánházra, a jövőbeli Ifjúsági 

Központunkra, amely még csak egy prefektusi aláírást vár és megkapjuk. Az elmúlt 

időszakban, úgy alakítottuk át a terveket, a Taizében megtapasztalt egyszerűség elve 

szerint, hogy az átalakításához több közmunkára is szükség lesz. A mi életünkben 

is fontosak lesznek azok a pillanatok, mikor egy fal lebontása vagy a törmelék 

elhordása, adott esetben fontosabb lesz egy tréningnél. Jó, ha konkrét fizikai 

munkával is emlékeztetjük magunkat arra, hogy az egyensúlyt meg kell tartanunk, 

és nem veszhetünk el azokban a csapdákban, amelyet ez a szakma és a fogyasztói 

társadalom igen nagyon magába rejt. 

 

Az ebédkor beszélgettünk egy nagyot a guruval. A téma, amelyet ma felvetettünk a 

konfliktus (és divatos európai mintára: és annak kezelése). Az első dolog, ami 

érdekelt bennünket az volt, hogy van-e az öt család vezetői között (ez 

tulajdonképpen öt csapat, különböző előadásokkal) konfliktus, az én csapatom 

jobb, a te előadásod rosszabb szintjén. A válasz az volt, hogy természetesen van, de 

ő, mint az egész közösség vezetője nem csinál semmit, és ezek a konfliktusok 

mindig megoldódnak. Azt mondja, hogy minden változó. Egy folyamatosan változó 

világban élünk, így a konfliktusok is változnak. Minden csak idő kérdése, és ő az 



 

 

időre bízza ezeket a dolgokat. Az eddigi tízenöt évben, egyszer sem robbant ki 

konfliktus. Mindig minden elcsendesedett és megnyugodott, anélkül, hogy valaki 

sérült volna. 

 

A másik kérdésünk az volt, hogy a fiatalok között van-e egészségtelen rivalizálás. A 

válaszból megtudtuk, hogy folyamatosan van, de van egy szabály, ami nagyon 

fontos, és ami benne van alapból a thai ember kultúrájában, éspedig az, hogy az 

idősebbnek mindig igaza van. Azért mert tapasztalt, többet tud dolgokról. Ha vita 

van, akkor a fiatal ezt szó nélkül elfogadja, és nem fojtatja a vitát, kiállva az igazáért, 

önérzeti kérdés csinálva abból, hogy neki nem adtak igazat. Nem görcsöl és nem 

frusztrálódik be. Nem önmagát akarja megvalósítani. Egyszerűen ez azért van így, 

mondják errefele, mert a fiatalnak van még ideje. Van ideje felfedezni és megérteni 

a dolgokat. Ezt a gondolatot, a táborunk után, megismerve jobban egymást, nagyon 

fontosnak tartom. Érdemes rajta elgondolkodni és ehhez a fajta viszonyuláshoz, az 

egymás közötti kommunikációtokban, minél közelebb kerülni. Beszélgetni és nem 

vitatkozni. 

 

Egy másik fontos dolgot is hallottunk, amelyet szintén érdemes végiggondolni a 

közös bolyongásaink ügyének minél jobb haladásában: mindig mindenki 

nagyjából ugyanazt csinálja. Tehát nincsenek nagy eltérések, amelyek 

zsummogásra adhatnak okot. Például az sem jó, ha egy munka idejének vége, és 

valaki ott akar maradni még nádat vágni, mert pont most kedve van hozzá. Ilyenkor 

rá szolnak, hogy vége a munkának, fölöslegesen ne buzgólkodjon, azért, hogy majd 

valamikor, mikor nem lesz kedve, vagy álmos és fáradt lesz a munkához, ne tudja 

azt mondani, hogy én a múltkor többet dolgoztam, így most pihenhetek. És az sem 

jó, ha valaki meg akarja úszni a munkát, mert az is előbb- utóbb feszültséget okoz. 

Ilyenkor is rá kell szólni az emberre. Illetve a legjobb az, ha mindenki figyelmes, és 

saját maga észreveszi ezeket, és nem kell senkit sem figyelmeztetni. Ezeket a 

dolgokat nagyon jól át tudom fordítani a beszereléseinkre, a díszlet le és 

felpakolására, a turné után az emberek letevésére, elkérezésére, elengedésére (és 

csak egy páran maradunk kipakolni a buszból). A jövő évadban, közösen is jobban 

kellene erre figyeljünk. 

 

Ebéd után a régóta ígérgetett thai klasszikus tánc tréning volt a tervben. Azzal 

kedveskedtek a házigazdák, hogy fél háromkor bekopogtak a szerény hajlékunkba 



 

 

és két nagy piros lepedőt tartottak a kezükben. Ez volt a thai klasszikus viselet. 

Ügyesen ránk csavarták, megbogozták, átfordították, betűrték, felhúzták, 

begyömöszölték és kész is. Elkezdődött a tréning. Különböző karaktereknek 

soroltak be bennünket. Misi volt az óriás (giant) karakter és Lóri a majom (monkey) 

karakter. (A majom mozgása sokkal izgalmasabb.) Azután pedig elkezdtük a 

táncot/mozgást. Ezek nagyon aprólékos mozdulatok, feszes tartással és pontos 

kirobbanó mozdulatokkal. Mindez dobszóra, ritmusokra történt és kemény 

izomgyötrő hatása volt. Izgalmas tánc, mi még nagyon kicsik vagyunk ehhez, de 

tanulunk. A hátborzongató az volt, hogy ezt valamikor pár ezer évvel ezelőtt a tűz 

körül is művelték a thai őslakosok. Ugyanezt a mozgást, ugyanerre a ritmusra. 

 

Vacsorakor Changgal fontos dolgokat beszéltünk a magániskolák ügyéről. Ő bíztat 

bennünket, hogy alapítsunk magániskolát, mert látja bennünk a lehetőséget, hogy 

tudnánk foglalkozni érdemben a fiatalokkal. Mi pedig elmagyaráztuk neki, hogy a 

román törvény nem hagyja, hogy bárki is módosítsa a tantervet. Lehet magániskolát 

alapítani, de napról napra be kell tartani az előírt tantervet. Október 12-én minden 

magyar iskolában József Attilát kell tanítani és kész. Ennek pedig semmi értelme, 

akkor már az állami iskola is tökéletesen megfelel. Ez az, ami Thaiföldön sokkal 

szabadabb. Például itt az otthoni 18 tantárgy helyett 8 van, amelyekből sok 

összevont (pl. thai, angol, tudományok, művészetek, szociális nevelés, 

mezőgazdaság). Tízedik osztálytól lehet szakosodni, két irány van: a reál (főként 

tudományok) és a humán (nyelvek és művészet). Viszont, a lényeges különbség az, 

hogy itt a magániskola összeállíthatja a saját tantervét. Ebben a közösségben 

nincsenek konkrét órák, folyamatosan tanulnak a gyerekek, reggeltől estig, csak 

délután van 3 óra szabad, amikor vagy pihen, vagy kimossa a ruháit meg ilyesmi. 

Kitaláltak minden tantárgynak egy formát, a szociális nevelést megtanítják a turnék 

alkalmával, a történelmet menet közben, megállva egy-egy emlékműnél, az 

irodalmat a darabok elemzése közben, az angolt pedig esténkét a kertben. A humán 

vonalat választja mindenki, így a tudományokkal nem kell sokat foglalkozni. 

Egyszóval egy olyan tanterv van kidolgozva, aminek minden egyes részét a színház 

itatja át, a színház által tanítva meg az irodalomtól elkezdve a földrajzig, mindent. 

Az első benyomás erről az lehet, hogy lehetetlenség úgy megtanítani mindent, hogy 

közben nincsenek iskolapadok, nincs tábla, nincs folyosó. Pedig a saját 

szemünkkel látjuk, hogy egy 14 éves fiatal sokkal szabadabb, értelmesebb, több 

hangszeren játszik, és jobban mozog, mint az otthoni hasonló életkorúak. 

 



 

 

Persze a itt a jogok, és a szokások is teljesen másak, mint otthon. - Az európai 

unióban a csapon is az emberi jogok folynak. Például egy 15 éves görög fiatalnak 

joga van csókolózni egy 14 éves német lánnyal, akár a szülők előtt. Sőt joguk van 

szeretkezni a fürdőszobában, ha épp ahhoz van kedvük, a szülők nem foglalkoznak 

ezzel – mondta Pobchan kissé dühösen. Ugyanis Thaiföldön mások a szokások, 

nem ennyire paragrafusok szerint élnek, sokkal inkább a tisztelet és az erkölcsösség 

a fontos. Itt tilos a kiskorúaknak a szülők előtt bármilyen testi kapcsolatot 

létesíteni, ami a fiataloknak természetes a szülők fele érzett hálájukból és 

tiszteletükből adódóan, ha csak el nem veszi feleségül a lányt. 

 

A thai tradicionális esküvő egy nagyon izgalmas dolog. Itt sem csókolja meg a 

menyasszony a vőlegényt az esküvőn a tömeg előtt. Ezután jön az izgalmas rész. Az 

esküvő után az ifjú párt bezárják egy szobába, és ott el kell tölteniük három napot, 

anélkül, hogy kijönnek onnan. Visznek be nekik táplálékot, viszont a tradíció úgy 

van, hogy a násznép fúrhat magának lyukat a falra és kukucskálhatja a pár 

tevékenységeit. Ma ebből azt őrizték meg, hogy az ajtót résre nyitva hagyják az első 

éjszakán és ott kukucskál a násznép. (Általában a párok tettetik, hogy alusznak.) 

Majd húsz perc leskelődés után elmegy a nép. Meséltek az indiai házassági 

szokásról, ami nagyon kemény. Amikor a lány férjhez megy, viszi a hozományát a 

férj házához, és oda is költözik. Attól a perctől kezdve, ahogy összeházasodtak, a nő 

nem mozdul ki otthonról, még az üzletbe sem. Ezért nagyon kövérek az indai 

feleségek. Csak házimunkát végeznek, főznek és nevelik a gyereket, minden más a 

férfi dolga. Csupán a férj halála után hagyhatja el újra a lakást. Vannak ilyen 

kultúrák is a világon. 

 

Ma este, a nagy teremben beszélgetés volt. Mivel vihar köszöntött ránk, a villanyt 

elvették, így gyertyát gyújtottak, és egy fergeteges dob „koncertet” tartott a három 

legjobb dobos srác. Persze mások is bekapcsolódtak, megszólaltatva mindenféle 

hangszert ami csak van itt (és elég sok van). Ez az együttzenélés itt mindennapi 

esemény, de számunkra hihetetlenül erős élmény volt. A három fajta dob hangja, 

ritmusa, lüktetése (egy afrikai 4-es szett, egy koncert dob, illetve egy thaiföldi 

specialitás, amin tíz dob van- és ezeken mind egyszerre játszottak!) 

elmondhatatlanul töltötte be a teret és a lelkünket. 

 



 

 

Ezután az 5 „család” fiataljai, egy reggel felhagyott téma megoldását kellett 

bemutassák. A „gyors macska szindróma” jelenségről kellett írjanak. Ez a 

szindróma azt jelenti, hogy ha az ember siet, és mindent gyorsan akar (otthoni 

világunk betegsége, gyorsan egyetemet végezni, majd dolgozni és pénzt keresni, 

vagy gyorsan társulatot, előadást összedobni, gyorsan, intenzíven „mindent” 

megtanulni, stb.), akkor a fülei hátracsapódnak, mint a siető macskának, és nem 

fog meghallani semmit. Az ember minél jobban siet, annál inkább nem talál meg, 

nem hall és nem lát meg semmi lényegest. Ezt a paradoxont Hamvas Béla is megírja 

az Arlequin című írásában. 

 

Nos erről fejtették ki a véleményüket a fiatalok. Sok jó gondolatot hallottunk, ami 

utána mi következtünk. Ma este kellett egy bemutatót tartanunk arról, hogy otthon 

hol és hogy dolgozunk. Sikerült képeket összeválogatni a vizsgáinkról, 

táborainkról, előadásunkról, a kazánházról, Szentgyörgyről, stb. Ezeket kivetítettük 

projektoron, miközben Lóri elmesélte angolul, hogy hogyan is állnak mifelénk a 

dolgok. Aztán ők kérdeztek, és elcsodálkoztak, mikor az egyik válaszból megtudták, 

hogy Romániában sok színház van. Thaiföld 65 millió lakosú (ebből Bangkok 15 

millió), és kevesebb, mint 2O (!) színház van. Legvégül bemutatták nekünk a 

közösség tanárait, mert eddig ők is turnézni voltak a csapatokkal. Megtaláltuk a 

Lóri itteni kollégáját, a közösség legfiatalabb tanárát, egy szimpatikus fiatalembert, 

aki szintén 2O éves. 

 

A kellemes esőhang és az éjjeli madarak hangjával kívánunk jó éjszakát. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

IX. Augusztus 23, vasárnap 

 

  

 

            A mai reggel (hajnali 5 órakor) újra a napindító ceremóniával kezdődött, majd 

reggeli és a maradék nád levágása és elhordása következett. A közösség ezúttal is 

szépen dolgozott  együtt. Nagyon fontos felfedezés az, hogy ebben a közösségben a 

legtöbbet a legjobbak dolgoznak. Van egy, a színház szempontjából fontos idézet 

egy táblácskára kitűzve a próbaterem mellett: Children need models more than 

critics. (A gyerekeknek modellekre van szükségük, nem kritikusokra.) Ebben a 

közösségben a gyerekek pedig valódi modellekre találhatnak a tanáraikban, 

idősebb társaikban. Ez a dolog a másik oldalról is fontos, hogy rangidősként 

tudunk-e igazán modellek lenni, vagy kimerülünk a kritizálásban… 

 

A mai délelőttön az itteni közösség két vezetője újra elmondta, hogy a színházon 

keresztül történő tanításról, szolgálatról ugyanúgy gondolkodunk, és 

megerősítettek bennünket, hogy mindaz, amit eddig létrehoztunk (színházban, 

tanításban) nagyon fontos és jó, illetve támogatnak bennünket a terveinkben, 

továbblépéseinkben. Mosolyogva azt mondták, hogy jönnek, és a Kazánház falait 

majd ők akarják lefesteni… De komoly tervekkel és projektekkel is előálltak, nem 

titkolva, hogy elsősorban azt szorgalmaznák, hogy egy otthoni, magániskolát 

hozzunk létre, hogy minél többet tudjunk egymással együttműködni. Ők 

diákcserében is gondolkodnak, azaz szeretnének akár egy fél évre diákokat fogadni 

tőlünk, ide a közösségükbe, ahogyan hozzánk is küldenének, hogy tanuljanak 

tőlünk. Ez számunkra egy kicsit távolinak tűnik, így leírom azokat a terveket, 

amelyek egy kicsit körvonalazódtak: novemberben mi fogadnánk őket közel öt 

napra (ők két előadást is eljátszanának), aztán februárban a Bolyongás jönne vissza 

olyan két hétre. Jövő nyáron (amikor nálunk vakáció van, itt teljes gőzzel megy a suli) 

lehetne tőlünk ide diákokat hozni egy tapasztalatcserére. Együtt dolgozni, látni, 

hallani… Aztán van egy nagyobb szabású pályázat, amelyikbe bevettek bennünket, 

mint a pályázaton belül, a színházért felelős két tanárt (még az itteni két lány 

tanítana mozgást, míg egy francia lány bábozást). Ez a projekt arról szól, hogy a 

thaiföldi iskolákból hoznának 5 napra diákokat, és mi dolgoznánk velük. Először 

azt szerették volna, hogy három- négy hónapra költözzünk ide, de aztán mondtuk, 

hogy ez lehetetlenség, mert otthon előadás van, tréningeket és órát kell tartani, és 



 

 

van a társulat, szóval otthon van a főhadiszállás. Így megegyeztünk a jövő nyár 

három hetében, amire mindenképp szeretnénk a csapatból, és az osztályainkból is 

hozni fiatalokat. A tervezgetésről ennyit. Próbálunk az egész csapat, a mi 

közösségünk nevében itt lenni, és a csapatunk fejlődése szempontjából a lehető 

legjobb megoldásokat kitalálni, természetesen tudva azt, hogy mi emberek 

tervezgetünk, de igazából nem a mi kezünkben vannak a dolgok. 

 

A délelőtt nagy eseménye a beígért nagyon nagy guru, aki valóban óriási tiszteletnek 

örvend errefele, mert ő 57 évesen a thai táncoktatás nagymestere. Reggel kilenctől 

déli tizenkettőig, kisebb megszakításokkal tanultuk az óriások táncát. Nagyon erős 

szertartás jellege van, és keményen megdolgozza a testet, főként a lábakat (viszünk 

haza felvételt, és majd megmutatjuk). Az érződik, hogy nincs a vérünkben, illetve 

konkrétan nem is tudjuk majd használni, de egy picit sikerült megérezni a belső 

folyamatokat, energiát és figyelmet, ami lemegy egy ilyen rituális- mozgássor 

alkalmával. Az biztos, hogy a gyimesi táncokat jobban szeretjük. A táncban 

egyébként vannak érzelmeket megmutató (de inkább ábrázoló) mozdulatok. A thai 

ember nem mutatja meg az érzelmeit, nagyon zárkózottak ebből a szempontból. 

Nem is beszélnek róla. A szertartásaikban, a színjátszásukban is inkább ábrázolják 

az érzéseket. Mondhatni felidézik számunkra. De errefele semmiképp nem ismerik 

a lélektani realizmust, a pszichologizáló színház módszereit, az erős érzésekkel való 

dolgozást, a belőlük való kiindulást. Itt a belső lefödöttség egy tréningen mást 

jelent, mint nálunk. Ez egy óriási kulturális különbség, amely minden lényeges 

dolgot meghatároz. Keddtől elkezdünk tréningeket tartani, és nagyon kíváncsiak 

vagyunk, hogy milyen lesz. Chang kérése az, hogy a mi módszereinket, színházhoz 

való közelítéseinket ismertessük meg a fiatalokkal, így az érzelmekkel való 

dolgozást is, illetve a közvetlenebb testi kapcsolatot, ami errefele szintén nem 

szokás (nagyon ritkán érnek egymáshoz, vagy a lányok és a fiúk érintkezése, 

kommunikációja sem a nálunk megszokott). Szóval ebben a kultúrában egy 

izgalmas kísérlet lesz egy mi faja tréningsorozat, amire nem csak Chang kíváncsi, 

hanem mi is azok vagyunk. 

 

Ebédkor azt a témát boncolgattuk, hogy miként kerülnek tanárnak ide az emberek. 

Majdnem mind a 9 tanár, fiatalként a közösség tagja volt, és úgy maradtak itt. A 

közösség vezetője, mikor azt látja, hogy valaki képes lenne itt tanítani és az ügynek, 

az ügyön dolgozni, akkor szól neki, aztán hagyja, hogy az illető döntsön. Amikor az 

egészet kezdte, akkor fizetéseket adott a tanárainak, akik szintén a diákjai voltak. 



 

 

Viszont mikor egyszercsak elfogyott a pénz és nem tudok adni egy ideig, mind 

elmentek. Ekkor jött rá arra, hogy csak azokkal tud együtt dolgozni, akik igazán 

akarják ezt a fajta hivatást. Külsős ember nem akar ide jönni tanítani, mert nem érzi 

és nem érti, hogy mi történik itt. Illetve itt állandó, folyamatos illetve nagyon sok 

munka van, és ehhez képest szegénység és egyszerűség. Senki nem kap fizetést, a 

közösség eltart mindenkit. A mi terveink is hasonlóak. 

 

A folyamatos munkáról még annyit, hogy itt soha nincs szabadnap. Mindig 

foglalkoztatva vannak a fiatalok. Mindig, minden kapcsán tanulnak. Itt erősödött 

meg bennünk az, amit mindig is mondtunk, hogy odahaza egy fiatal rengeteg időt 

eltölt haszontalan dolgokkal, amely idő és energiafecsérlés, illetve ezekhez a 

dolgokhoz el is kezd aztán ragaszkodni. Azt érezzük, hogy sokkal jobban meg 

kellene tisztítanunk az életrendünket.   

 

Ebéd után bementünk a városba gyümölcsöt vásárolni. Nagyon sok finom gyümölcs 

van. A városi sétát, a kánikula miatt nem nagyon bírtuk, de még mindig 

elcsodálkozunk, hogy az itteni emberek hogy bírják hosszú nadrágban, és többen 

még egy vékony dzsekit is felvesznek, mert hát most van a +38 fokos hűvös évszak 

errefele. A táborban is sorozatosan hűlnek meg az emberek. 

 

A mai nap nagy haladása az, hogy sikerült elkészítenünk a Bolyongás beugró 

forgatókönyvét. Nagyon készülünk a táborba, amit lendülettel várunk. A munkát, az 

egymás iránti impulzusokat, kölcsönhatásokat, a keresgélést, a közösségben levést. 

A forgatókönyv, meglátásaink szerint jól sikerült, de minden majd a játéktérben fog 

kiderülni. Az új társulati tagoknak minden új lesz, de a régi tagok is számíthatnak 

új dolgokra, cserékre. Reméljük lendületet kapunk mindannyian ettől az 

évadindító munkától. 

 

Este megmutattunk egy jó filmet az ittenieknek. Egy olyan filmet, amit még ti sem 

láttatok, de a táborban föltétlenül sort kerítünk rá. Itt az embereknek nagyon 

tetszett, és sok gondolatot elindított. Közben óriási vihar lett kint. Gyönyörűen 

villámlik (nagyon hosszan és színesen) és zúdul az eső. Mi meg készülünk 

lefeküdni... Holnap délután mi főzünk. Estére „európai” vacsora lesz. 

 



 

 

  

 

  

 

X. Augusztus 24, hétfő 

 

  

 

            A mai nap annyira a főzésről szólt, hogy nem is gondoltuk volna, mikor tegnap 

este lefeküdtünk. Nagyon későig, úgy hajnali négyig dolgoztunk, beszélgettünk, 

kicsit hűsültünk a lágy eső utáni lehűlt levegőben. Ami otthon még mindig 

kánikulának számítana, de legalább nem bolondultunk meg. Emiatt ma tizenegy 

körül ébredtünk, nem sokkal ebéd előtt. Azt már eddig is tudtuk Chang mesterről, 

hogy nagyon híres Thaiföld szerte, sőt tapasztaltuk is Bangkokban, hogy hogyan 

fordulnak meg utána az emberek. De azt még eddig nem tudtuk, hogy biza 

reklámokban is játszott az öreg, persze még fiatalkorában. Ma már egyáltalán nem 

büszke erre. Azt mondja, hogy ő mind tanította a diákjainak, hogy a komerc filmek 

és a reklámok nagyon csúnya és utálatos dolog. De amíg ő is játszott ilyenekben 

igazából nem volt erre alapja, nem volt alapja megszidni, számon kérni, tanítani. 

Jól érezzük mi is otthon, hogy olyasmibe nem szabad belevágni, amelyet egy életen 

keresztül nem tudunk levakarni magunkról. Sőt a szavunk, az életünk hitelét tudja 

veszteni hirtelen ezektől a meggondolatlan döntésektől, a hiúságunk 

eluralkodásaitól. 

 

            A Big C nevezetű hatalmas bevásárló központban szereztük be a főznivalót 

vacsorára. A nagyon lelkes és aranyos szakács néni jött velünk és Pobchan. Az 

eltervezett menü a következő volt: grenadin mars (krumplis laska), tojásrántotta 

(hagymával, szalonnával és sajttal), majonézes karfiol, keksz szalámi. Több mint 

három órát sürögtünk a szabadtéri konyhában, amíg mindent sikerült elkészíteni. 

Nagyon sok segítségünk volt (összesen úgy 15-en fordultak meg körülöttünk- 

krumplit hámoztak, laskát szűrtek, stb.), így pontosan 5 órára (hétkor már 

besötétedett, és hivatalosan is este van) el is készült a vacsora, amelyet a thai 

lakosok kifejezetten szerettek, sokkal jobban, mint amennyire számítottunk a 



 

 

dicséretre. A grenadin marsot csak úgy habzsolták a gyerekek is, felnőttek is. A kicsi 

kedves szakács néni habár angolul nem tud, a receptet elleste, hogy még majd 

tudjon készíteni „külföldi ételt”. Chang a nagy adag étel után (ők eléggé keveseket 

esznek hozzánk képest, mondjuk kisebbek is) azt mondta, úgy jól lakott, hogy már 

hokizni is el tudna menni. 

 

            Este keveset beszélgettünk, és lassan nyugovóra térünk. Holnap kezdődik a 

tréningsorozat a kezdő csoporttal. Utána a haladók és zsipsz-zsupsz, eltelt a 20 nap. 

 

  

 

  

 

  

 

XI. Augusztus 25, kedd 

 

  

 

            Az itteni meleg és magas páratartalom nagyon szívja az energiát. Nemcsak a 

miénket, hanem a thaiföldi emberekét is. Itt a közösségben hajnali ötkor kelnek, 

mert a reggeli órákban még hasznosan és kellemesen ki lehet használni az időt. 

Hétkor reggeliznek, 12 órakor van az ebéd, aztán egytől háromig pihenés, lefekvés, 

alvás, mert össze kell gyűjteni az energiát délutánra, ami háromtól este kilencig tart. 

Ötkor van a vacsora, hétkor már korom sötét van, és tízkor már lefeküdtek. 

Reménykedtünk abban, hogy megszokjuk ezt az „energia elszívó időt”, de ma 

éreztük, hogy még messze vagyunk ettől a megszokástól. Civil energiáinkkal nem is 

lenne baj, mert lehet jönni- menni, de a színházi energia megtalálása (még a 

tréningvezetéshez is) elég nehéz. Sokat gondolkodunk, de még nem találtunk 

módszert arra, hogy ha valóban jövünk a Bolyongással és több előadásunk lesz, 

akkor hogyan is tudnánk megszerezni (vagy megtartani?) a játszáshoz szükséges 



 

 

színészi energiáinkat. Mert ha jövünk, akkor nagyon erős és kemény előadásokat 

kell létrehozzunk. Egyszerűen a színészi jelenlét, az erős figyelem, a belső 

lefödöttség, a lelki rezdülések, az előadásunkra és a színészi megnyilvánulásainkra 

jellemzi erő és sűrítettség mind- mind sok energiát igényel. 

 

Nem tudjuk a kulcsot, de egy biztos, itt nem történhet semmi fölösleges viccelődés, 

vagy más energia kifejtés. Egy másik dologban is reménykedünk, éspedig abban, 

hogy belső terekben játszunk, ezeket viszont jól felszerelik és működtetik 

légkondival, tehát jó hűvös van bennük. Mi, a szerelés miatt, előadás előtt sokat 

ülünk majd ilyen terekben, és ez több mint valószínű, hogy segíteni fog. Azért 

osztjuk meg ezeket a gondolatainkat veletek, hogy lássátok az előadásunk 

idehozásának bonyolultságát. Sok mindennel szembe kell néznünk. De 

ugyanakkor azt is érezzük, hogy fontos lenne itt eljátszani az embereknek. A mai 

tréningek is bebizonyították, hogy bár nem beszélnek róla, de keresik a belső 

utakat, az elmélyülés, önmagukra figyelés lehetőségeit, és az előadásunk sok 

fiatalnak számára kinyítana kapukat. Ráadásul, amióta voltunk a fiatalkorúak 

börtönében, azóta nagyon él bennünk a vágy az iránt, hogy együtt, az előadásunkkal 

visszatérjünk oda. Még mindig bennünk vannak azok a sorsok, tekintetek, amelyek 

ott megérintettek bennünket. 

 

            Egy pár érdekesség röviden, amellyel ma találkoztunk: a thaiföldi emberek 

egyáltalán nem isznak bort (nem is lehet kapni), csak sört és thai whiskyt. Nagyon 

egyszerű a nyelv, mert nincs múlt és jövő idő, csak kizárólag jelen idő. A múltbeli 

eseményeket is jelen időben mesélik el, csak attól lesz a múltban megtörtént 

esemény, hogy a mesélést a tegnap szóval kezdik. Tehát tegnappal vagy múlt héttel 

bejelzik az időt, aztán jelen időben elmondják. A jövőről is így kommunikálnak. 

Még érdekessége a nyelvnek az, hogy nincs többes szám (bejelzik, hogy miről 

beszélnek, és utána teszik a számát, valahogy így: ember 3). Nincs hímnem és 

nőnem, ellenben vannak kicsi szavacskák (nem jelző és nem melléknév, le sem 

lehet fordítani más nyelvre), amelyeket minden főnév után betesznek (például, nem 

azt mondják, hogy banán 2, hanem banán 2 bay, vagy tojás 4 mony). 

 

            A különlegességnél maradva meg kell említenünk a thai abc-t, a maga 44 

betűjével. Minden betű (amelyek gyönyörűek, olyan mintha rajzolnák és festenék 

őket) jelent egy szót is. Ilyen például a tojás, kancsó, bika. És a többi szó, ennek a 44 



 

 

szó-jelentésű betűnek a kombinációja. Persze vannak olyan szavak, amelyeket nem 

lehet összetenni, de a legtöbbet igen. Például a tojás és a bika összetevéséből, az ők 

rendszerük szerint a hagyma születik meg. 

 

Egy másik érdekes dolog az, hogy jó pár évvel ezelőtt, a franciák azt mondták a 

thaiföldi királynak, hogy vagy demokrácia lesz itt, vagy megtámadják az országot. A 

király, és az itteni emberek tudták, hogy nem jó nekik a demokrácia, de formálisan 

létrehozták, mert a támadást így tudták kivédeni. De nem kell az itteni embereknek, 

mert szeretik az egészséges rendet, a szigort és az anyagi világgal szemben, 

fontosabbnak tartják a lelki és szellemi fejlődésüket. Az itteni hit, a budhizmus 

miatt, senki nem akar gyűjtögetni. És azt mondják, a demokrácia arra való, hogy az 

ember gyűjtögessen, és az a következménye, hogy lassacskán feladja az értékeit és 

elromlik, mert egyre jobb létre vágyik. Itt az emberek egészséges belső életet 

szeretnének élni (ez minden anyagi vágyuknál nagyobb). Ehhez találnak kulcsokat, 

amelyek közül a hitükből fakad a legnagyobb: inkább adni szeretnek, mint kapni. 

 

            Changgal, a vezetővel való beszélgetésünk újra megerősített bennünket. Ő azt 

mondja, hogy nem szabad sietni soha, semmivel. Bármit teszel, nagyon erősen meg 

kell alapozni. Nem siette el ennek a közösségnek sem a létrehozását, ahogy az itteni 

építkezést sem. Miután megvette a területet, sokat járt ide, és nézte, hogy hogyan 

lehetne a legjobban felépíteni ezt a tábort. Nem szabad elsietni semmit, mert akkor 

nem lesz tartós (otthon mennyi negatív példa vesz körül bennünket szakmában, 

családtervezésben, fogyasztói cikkek gyártásában!). Valóban, mi is így gondoljuk, és 

mindeddig is így dolgoztunk. Erőteljesen hisszük azt, amit a taizéi Roger testvér, a 

kezdeti nehézségek idején mondott: APRÁNKÉNT, a Szent Lélektől mindent 

megkapunk. Meg kell tanulnunk minél jobban várni és kivárni. Nem szabad 

félnünk öt vagy tíz évben gondolkodni. Az emberek sokszor nagyon mohóak, 

azonnal szeretnének megkapni mindent, és ebből kiindulva türelmetlenek is. 

Minél hamarabb szeretnék megtalálni életük célját, minél hamarabb bebizonyítani 

a világnak, hogy „vagyok valaki”. Minél hamarabb egyetemet végezni, munkát 

kapni, családot alapítani, gyereket szülni, meggazdagodni. Elmenekülnek, ha 

valahol azonnal nem kapnak meg dolgokat. Gyorsan, kevés munkával, mindent. A 

dolgokat meg kell várni, „megvárni, egy angyal és egy szent türelmével, amíg a 

dolgok – emberek, eszmék, helyzetek -, melyek hozzád tartoznak, eljutnak hozzád. 

Mert bizonyos emberek, eszmék, helyzetek, melyek életedhez, jellemedhez, világi 



 

 

és szellemi sorsodhoz tartoznak, állandóan útban vannak feléd. Könyvek. Férfiak. 

Nők. Barátságok. Megismerések, igazságok”. (Márai Sándor: Füveskönyv) 

 

Társulatunkra, előadásainkra, életünk körülményeinek kialakulására gondolva, mi 

sem tartjuk jónak a mohóságot, és megpróbálunk kitartóan, türelmesen, 

következetesen, aprólékosan, sokat dolgozva munkálkodni az ügyeinken. Talán 

ezért is ért meg a Bolyongás 204 előadást. Volt, aki megrettent, mikor egy állandó 

társulat- építési folyamat kapcsán legalább tíz évben kezdtünk gondolkodni, de 

valami mégis azt súgja legbelül, hogy nem kell sietni és ezzel a rohanó világgal 

tartani. Ahogy Bocsárdi Gabi mondta: „Érzed, hogy a világ megy egyfelé, neked meg 

másfele kell menni: befele”. Nagyon örvendünk, hogy a színház, a tanítás által 

valóban tudunk TALÁLKOZNI emberekkel. Még ha sokszor nyelvi korlátaink is 

vannak, mégis valami közös, a világgal szembeni befele való menés vágya összeköt 

bennünket, összekacsintunk és értjük egymást. 

 

            Ma két tréninget tartottunk, és azt érezzük, hogy bár ez a kezdő csapat, jó úton 

tartunk. Általános bemelegítő, figyelemfejlesztő, csapatösszehozó játékainkat 

játszottuk el. Érdekes volt megtapasztalni, hogy az alapállásra itt másképp állnak 

be, vagy a kötős gyakorlatunkat teljesen más logikával és lépésekkel fedezték fel, 

mint eddig bárhol. Van egy pár ember, aki nagyon gyorsan ráharapott a 

figyelemfejlesztő játékokra. Amúgy sokkal keményebb energiákkal dolgoznak, 

mint általában az otthoni fiatalok, néha érződik bennük az ősiség. Például nem 

gond használni a testet, vagy hangokkal dolgozni. Ebből a szempontból egyáltalán 

nem görcsösek, sőt néha túl mozgékonyak, hangosak is. Holnaptól lesz egy pár 

gyakorlat, ami sok tudatosságot követel, kíváncsiak vagyunk, hogy mit kezdenek 

majd vele. Amit még észrevettünk az, hogy egy páran hajlamosak hamar elmélyülni, 

és gyorsan eljutni önmagukhoz. Egy lány az első tréning után megkeresett és 

elmondta, hogy köszöni, hogy megsirattuk. Ez nagy dolog, mert ahogy eddig 

észrevettük itt az érzésekről keveset, vagy egyáltalán nem beszélnek. Kíváncsiak 

vagyunk, hogy meddig jutunk el velük, mindenképp jó felfedezés lesz nektek is, 

mikor februárban találkoztok, és együtt tréningeztek velük. Mindegyik diáknak 

meg van a különlegessége, mindegyikük külön eset. Ma megtudtuk némelyikük 

sorsát, és nagyon kemények. Van, akit apu hozott el, mert az elmebeteg anyut már 

nem bírta a gyerek, van olyan, aki nagyon kemény drogfüggő volt, még beszélni sem 

tudott. Vagy van egy lány, akinek négy éves korában az apuja elkapta a HIV vírust, 

átadta anyunak is. Apu nagyon hamar meghalt, anyu pedig rá öt évre, s ebben az 



 

 

utolsó öt évben megtanította a lányát főzni, aki most nagyon sokat segít a konyhán. 

Egy másik srác pedig alkoholistaszülők mellől, Bangkok nyomornegyedéből került 

ide. Szóval kemény sorsok vannak bennük, és ez érződik is egy-egy tekintetből, 

viszonyulásból. 

 

            Gazdag élményekkel fekszünk le, ma egy kicsivel többet tudtunk meg az itt élő 

fiatalokról, a nyelvükről, a helyről, ezáltal az emberről és nem utolsó sorban 

magunkról. 

 

  

 

XII. Augusztus 26, szerda 

 

  

 

            Az éjszaka valamilyen madár félóránként csapódott neki az ablaknak, ott 

vergődött, mi pedig mindegyre felriadtunk, így alig aludtunk valamit. Tegnap 

egyébként az ablak alatt rágott valami állatka, és azért nem tudtunk jól aludni. 

Közben a hangyák mászkálnak rajtunk, és a gyíkok leselkednek lefele a falról. 

Szépen összenőttünk itt a kis állatkáinkkal. Viszont a szúnyoginvázió (ami 

esténként van) nem pont olyan veszélyes, mint ahogy ideutazásunk előtt minden 

helyről figyelmeztettek bennünket.     

 

A mai munka a nádvágás helyett egy újabb ház építése volt. Éppen a mi házunk 

mellett kezdtek a földbe potyolni egy halom téglatörmeléket és mondták, hogy ez 

lesz egy új ház. Itt a pince, vagy az alap fogalma teljesen ismeretlen. Sem a havat, 

sem a viharokat nem kell kibírják ezek a házak, így lepotyolnak a földbe 

téglatörmelékeket, agyaggal megtapasztják az oldalát, a tetejére tesznek egy fém 

tetőzetet és lehet beköltözni. Ennek a háznak, amit most építenek a bejárata két fa 

között lesz, így megspórolják az ajtófélfákat. Azt mondták ma, hogy mire jövünk 

februárban, ebben a házban már lakni fognak, sőt, ha minden jól megy még egy 

másiknak is nekifognak addig. Egyszóval itt nincsen fűtés vagy melegvíz gond. Sőt 



 

 

itt van törvény a közösségek segítésére. Olyan embercsoportoknak, ahol többen 

vannak, mint harminc fő, járnak bizonyos segítségek az állam részéről. Az 

autópályán kötelező hagyni nekik, hogy egymás után menjenek, vagy ha nem fizetik 

ki a villanyszámlát, nem szabd levágni, mert ők egy közösség, és akkor harminc 

embert fosztanak meg az áramtól. Európában ez a törvény (szintén) nem létezik. Az 

étel fele annyiba kerül, mint otthon, és a fizetések nagyjából ugyanakkorák. Viszont 

a meleg miatt talán nem lehet létrehozni annyi mindent, mint otthon. Ahogyan 

Bocsárdi a gyergyói hideget nem ajánlja színházcsinálásra, úgy talán ez az éghajlat 

sem a legmegfelelőbb eljutni az alkotói energiákig. Még egy-két beszámolót így este 

tizenegy körül meg lehet alkotni, de sokkal többet már nem.  

 

A mai nap is teljes egészében a tréningekről és a fiatalokkal való találkozásról szólt. 

A tréningek nagyon jól sikerültek. Érezzük, hogy új színt tudtunk bevinni a fiatalok 

életébe. Olyan helyzetekkel találkoztatjuk őket, amellyel eddig nem foglalkoztak. 

Szemmel láthatóan fedeznek fel magukban újabb és újabb dolgokat. Az esti tréning 

nagyon elmélyült, és szerintünk magukra csodálkozhattak, és ugyanakkor nagyon 

jól élhették meg, mert a végén többen is odajöttek, kezet fogtak, elmondták, hogy 

milyen jó volt és megköszönték. Otthon ez egy mindennapos történet is lehetne, itt 

viszont ez a közvetlenség nagyon ritka. Éreztük a fiatalok szemében az őszinteséget, 

és megerősödött a hitünk abban, hogy a színház és a színházi gyakorlatok, nevelés 

által valóban egy jobb irányra lehet rávezetni a fiatalokat. Igazi találkozásokat 

éltünk meg a tekintetek által. A közösség két vezetője is nagyon lelkes a tréningek 

kapcsán, rengeteg közös tervvel állnak elő (ezek nagy része az egész bolyongós 

társulatot érinti, bízzunk abban, hogy megvalósulnak). Rácsodálkoznak, hogy mi 

minden ki tud jönni egy- egy gyakorlat kapcsán a fiatalokból. Egyébként lenyűgöző, 

hogy mennyire szeretik őket. De hát tanítani vagy így, vagy sehogy… 

 

 Mától igényeltünk egy más fordítót, hogy a színházi kifejezéseket, és a kicsit 

szakmaibb szintet jól értsék a lányok és srácok. Így sikerült sokat beszélni a 

színpadon való színészi létezés alapkérdéseiről, a színházi időkről, és a 

létrehozandó feszültség fontosságáról. Az eredmény az, hogy eléggé jól elkapták a 

figyelmet és a színészi jelenlétet. Azokat a gyakorlatoknak a keresztmetszetét 

végezzük, amit első év első félévében szoktunk (figyelem- jelenlét- színházi idők- 

fázismozgások- dinamika a statikusságban- belső monológ- érzelmi lefödöttség). 

Izgalmas volt a bátorságuk a behunyt szemű cicázás-játéknál, és már a bemelegítő 

játékok is jobbacskán mennek (mi is beállunk és az 1234-es játékot thai nyelven 



 

 

játsszuk). Érdekes és erőteljes gesztusokat csináltak például a ponttól pontig való 

járásban. A testhasználatban sokkal bátrabbak, mint odahaza az emberek, de 

ugyanakkor az is érződik, hogy nehezebben jutnak el az érzésekig, mint mi otthon. 

Ennek ellenére érzékeny és mély gesztusokkal dolgoznak, és fogékonyak az ilyen 

fajta színházi formákra. A lányok nehezen tudnak megfeledkezni a nagyon feszes 

thai-táncos mozdulatokról, sokat kell figyelmeztetni őket, hogy keressenek más 

jellegű mozdulatokat. 

 

 Ami itt hiányzik az a valós kapcsolatok jelenléte a játéktérben, a másik ember 

megérzése, a találkozás. Ahhoz képest, hogy a többi gyakorlatot milyen jól 

megfogták, furcsa, hogy ez nem megy olyan jól. Szokatlan számukra használni a 

másik ember testét, általában egyedül jobban dolgoznak. Bár születtek párban is 

szép pillanatok az elrajzolásnál, mikor érintkezni kell másokkal kissé érzéketlenné 

válnak. Teljesen ki van maradva ebből a kultúrából az érintkezés, meg is vannak 

néha lepődve, ha megérintjük őket. Nehezen lehet elképzelni, hogy ezek az 

emberek valaha ölelkeznek. Holnap megpróbálunk jobban rámenni ezeknek a 

valós kapcsolatoknak a megszületésére.  Amúgy a guruval együtt nagyon várjuk, 

hogy együtt tréningezzetek velük, hogy adjatok nekik ilyen jellegű impulzusokat. Mi 

tagadás, nagyon megszerettük őket. 

 

Egy másik észrevétel a hihetetlenül nagy energia, ahogyan beledobják magukat a 

gyakorlatokba. Az, hogy valaki szégyenlős nem ugyanazt jelenti, mint otthon. 

Alapjában véve sokkal felszabadultabbak, mint ahogy azt megszokhattuk. Ebben 

rengeteget segít a környezet is, az, hogy együtt élnek, ez a nagycsaládos, közvetlen 

hangulat. Amit még megfigyeltünk az, hogy hihetetlenül ösztönösen dolgoznak. Az 

a bizonyos fele-fele arány, ami az ösztön és a tudatosság között jelen kell legyen 

náluk nagyon az ösztön oldalára húz. Az európai emberre inkább a tudatosság 

jellemző, a tervezgetés, a számítgálás, mindennek az alapos kigondolása. A 

színésznek nagyon fontos feladata, hogy megtanulja a tökéletes fele-fele arányt. Itt 

is érződik, hogy mennyire hátrányos a tudatosság hiánya egy színházi munkában. 

Viszont ösztönösséget, belső energiát és felszabadultságot lehet majd tanulni 

tőlük. Az esti tréningen belecsempésztünk olyan instrukciókat, amely egy- egy játék 

kapcsán arra késztette őket, hogy tudatosabban dolgozzanak, hisz egy- egy kedvenc 

etűdöt, pillanatot a végén meg kellett ismételniük. Reméljük, hogy ezzel a pár 

tréninggel jó impulzusokat adtunk a fiataloknak is, és vezetőjüknek is, az ilyen 

irányba való elmozdulásra. 



 

 

 

            Este újra esett egy nagyon jót az eső, felfrissült a levegő, és nagyon jól éreztük 

magunkat. Ooy, egy lány, aki nagyon jól főz, készített nekünk egy kis ínyencséget 

tejből. Ezt kortyolgatva néztük egy kicsit a zuhogó esőt az óriási villámok és a 

tömérdek szúnyog kíséretében. Majd olvastunk egy keveset és lefeküdtünk, 

akárcsak két csehovi hős (Thaiföldön). 

 

  

 

  

 

  

 

XIII. Augusztus 27, csütörtök 

 

  

 

            Reggel azt állapítottuk, meg, hogy ez a közösség úgy működik, mintha egy 

folyamatos, egész éven át tartó tábor volna. Hasonlatos a mi táborainkhoz, még 

hangulatában is. A mai napon is a tréningeken volt a hangsúly. Jól mentek, és 

szerettünk volna több gyakorlatot megtapasztaltatni a fiatalokkal, de nem sikerült, 

annak ellenére, hogy a délutáni tréninget hamarabb kezdtük, hogy több időnk 

legyen. Nem jutottunk el a belső monológ minden gyakorlatáig, illetve a belső 

érzelmi lefödöttségbe bele sem tudtunk kezdeni. Ugyanúgy nem mutattunk meg 

minden fázis-mozgásos gyakorlatot, és az 1 taps/ 2 tapsos gyakorlatainknak is csak 

a felét. De nem baj, mert vendéglátóink nagyon lelkesek a tréningeket illetően. Azt 

mondják, hogy sokat tanultak a diákok a színházról, életről és önmagukról. 

Egyébként ők is lelkesen jelzik vissza ezt, noha angolul nem is tudnak, de egy- egy 

tekintetből, mosolyból és gesztusból egyértelműen ez olvasható ki. Chang és 

Pobchan, keresik annak a lehetőségét, hogy még többet tudjunk együtt dolgozni. 

Ma, a tréningek után újra felmerült az, hogy küldhetünk ide tanulni szentgyörgyi 

diákokat, akár több hónapra (hangszertanulásra ennél ideálisabb helyet el sem 



 

 

tudunk képzelni), és ők is küldenének hozzánk diákokat. Azt is elképzelhetőnek 

tartják, hogy mi rendezzünk itt előadásokat az itteni fiataloknak, és Chang majd 

Szentgyörgyön rendezzen a mi diákjainknak. Természetesen minderre szükség lesz 

a Kazánházra, ahol szállást és próbatermet lehet biztosítani a vendégeinknek. De 

egyre tisztábban látjuk azokat a lehetőségeket, amelyekre eddig gondolni sem 

tudtunk (példának elég az, hogy egyáltalán itt lehetünk), és ezzel párhuzamosan 

egyre fontosabbá válik a Kazánház megszületése és működése. 

 

            A mai tréningeken látszott, hogy már két napja dolgozunk. A bemelegítő, 

figyelemfejlesztő játékokat már nagyon erősen játsszák, szétrobbanó energiával 

vetik bele magukat. Ebben, és a fázis-mozgásokban éreztük azt a különös, ösztönös, 

robbanó „ősiséget”, amelyre itt sokszor rácsodálkozunk. Ma sikerült a mocsaras is, 

de a csukott szemmel való gyertyagyújtás nem működött. Mindenki egyedül akart 

dolgozni, egyedül akarta megkapni a gyertyát és a gyufát. Le kellett állítanunk a 

játékot, és rengeteg tanulságot fogalmaztunk meg, amelyek felfedezések voltak 

számukra. Alázattal és nagyon lelkesen fogadják ezeket a tanácsokat, tanulságokat. 

Apró jele sincs az indulatoknak, vagy a megsértődésnek, egyszerűek tudnak 

maradni, és látszik, hogy tanulni akarnak. 

 

            A színészi jelenlétet is ma már sokkal többen megérezték. Az elrajzolásban 

rengeteg lehetőséget kipróbáltak, és jól használják a sűrítést is. A dinamika a 

statikusságban gyakorlatok viszont eléggé megfogták őket. Kulturális 

különbözőségeink miatt, nagyon nehezen tudtuk rávezetni őket a statikus, de 

ugyanakkor dinamikus, feszültséggel teli pozíciókra. Jobban kedvelték a bezárt 

pozíciókat, és nehezen tudtuk a tekintetüket kinyitni, a nézőtér fele. Természetesen 

miután megtapasztalták, hogy miről is beszélünk, örömmel jelezték vissza, hogy 

hú, ez tényleg erősebb, és onnantól már erős dolgokat hoztak létre. Mindenképp 

érződött az egész gyakorlat során a bezártságuk, a magukba fordulási hajlamuk, és 

az, hogy a legminimálisabbat adják ki magukból. Ez lényegesen feloldódott az egy 

perc alatt nevettetésnél. Egyből jól elkapták, sőt az egyik lány nem, hogy nem 

nevetett, hanem elkezdett sírni. Megtapasztalták, hogy belülről érzelmileg alá lehet 

támasztani a pillanatokat, mozdulatokat, örültek ennek a felfedezésnek is. 

 

            A tréningsorozat végére a leltáros, belső utakra terelős gyakorlatunkat 

hagytuk, amely szemmel láthatóan megtörtént bennük. Azt érezzük, hogy sok 



 

 

feszültségtől szabadultak meg a tréning során, és ezáltal megkönnyebbültek, 

felszabadultak. Velünk is már sokkal oldottabbak. Zárásként mindenképp azt 

érezzük, hogy nagyon hasznos volt ez a három nap. Az itteni fiatalokat sikerült a 

színház által sok fontos dologra rávezetni, és most már készen állnak arra, hogy 

veletek együtt tréningezzenek, amit nagyon várunk, és remélhetőleg februárban 

meg is történik. 

 

            Van néhány dolog, amelyet meg lehet tanulni ezektől a fiataloktól, nem csak a 

próbateremben, hanem azok kívül is. Például a közösség, vagy az itteni 

helyzetükből adódóan a lányok csodálatosan vigyáznak a közösségben levő apró 

babákra. Majdnem minden lány hordoz magával egy ilyen kis babát, foglalkozik 

vele, altatja, eteti. Ezáltal megtapasztalja ezt az érzést, a felelősséget, a súlyát és 

talán időnap előtt nem akar majd gyereket vállalni, felelőtlenül. Vagy mindenki 

rengeteget segít a munkában vagy a konyha körül, így értékelik az elkészült 

dolgokat. Egyszóval az itt felnövő fiatalok semmiképp nem lesznek elkényeztetve, 

és ez mind előnye egy ilyen közösségnek. 

 

            A nap végén hálát adunk Istennek, hogy erőt adott a tréningekhez, vezetett 

bennünket, hogy valóban hasznos szolgálatot tudjunk itt végezni. S kérjük, hogy 

továbbra is segítsen nyitott szemmel járni a világban, és folyamatosan figyelni, 

tanulni az éppen adott helyzetünkből. 

 

            A heves ventillátorok árnyékából… M és L 

 

  

 

  

 

  

 

XIV. Augusztus 28, péntek 



 

 

 

  

 

            A tegnap este befejeződött, kezdő csoportnak tartott tréningsorozat, és a 

holnap reggel kezdődő, haladó csoportnak tartandó tréningsorozat között, a mai 

nap, az egyik legutolsó „kimenős” nap volt. Délelőtt Changgal beszélgettünk (erről 

majd a későbbiekben bővebben is írunk), majd ebéd után elmentünk Bangkokba. 

Azért meg tudja mutatni a foga- fehérjét ez a 15 milliós város. Elképzelhetetlenül 

sok autó, rengeteg (és nekünk úgy tűnik, hogy fáradt) ember, temérdek utcai 

elárusító, akiknek szekereikben mindenféle ételt megtalálható. Nehéz 

belegondolni, hogy mennyi kaja mehet el ebben a városban egyetlen nap alatt nap… 

 

            Egy nagy csarnokban vásár volt, oda mentünk. Alul, a többszintes parkolóház 

olyan hatalmas, hogy ameddig a szem ellát, csak autókat látni. Alig kapunk helyet. 

Maga a vásárcsarnok, legalább hússzor akkora, mint a szentgyörgyi sportcsarnok. A 

bemenetelkor biztonsági és egészségügyi óvintézkedések. Leellenőrzik, hogy van-e 

nálunk fegyver, majd az új vírus ellen befújnak valami spray-el, és a legvégén kezet 

kell mosnunk egy fertőtlenítő zselével. Hiába na, rengeteg ember lehet odabent… 

 

Amíg Pobchan és a két európai lány nézelődnek, vásárolgatnak, addig mi Chang 

vezetésével elmentünk a csarnok közepén levő masszázs térre, és egy órát 

kényeztettük a testünket. Ezen a hatalmas téren, egyszerre rengeteg embernek 

masszírozták a lábát, kezét, hátát, talpát, derekát. Olyan rekorddöntő közös- 

masszázs hangulata volt. Nagyon érdekes látvány, így egy vásárcsarnok közepén. 

Persze okosan van kitalálva. Amíg a feleség beleveti magát a vásárlás örömeibe, 

addig a férj nem unatkozik, nem türelmetlenkedik, hanem beül egy órát 

masszíroztatni. Így a közös vásárlások igencsak feszültségmentesek errefele.  Az óra 

leteltével még nekünk is maradt egy bő félóránk nézelődni a termékek szédítő 

sokaságában. Hamvas Béla Arlequin írásának egy gondolata jutott eszünkbe: 

„Amikor Szokratész- Arlequin az athéni bazárban sétált és a sok ételt, ruhát, ékszert, 

selymet látta, így szólt: mennyi minden, amire nekem nincs szükségem.” 

 

            A vacsora egy japán étteremben történt. Számunkra nagy meglepetés volt az 

étterem (hangulat, felszolgálás, tányérok, stb.), illetve az elkészített ételek 



 

 

igényessége. Végre minden nem édes! Sőt, nagyon finom ízekre találtunk. Hogy mit 

ettünk, azt pontosan nem tudjuk, csak sejtéseink vannak, de nagyon jó volt. Késő 

estére értünk haza, mert sorozatosan dugóba kerültünk. Újra bebizonyosodott, 

hogy nem szeretjük a nagy városok tömegét, időrabló közlekedését, szagát-zaját. 

Megerősödött bennünk újra az, amit otthon is sokat mondogatunk: Szentgyörgy egy 

ideális hely a munkánk számára: nem olyan kicsi, hogy ne tudjanak benne 

megszületni, létrejönni dolgok, és nem olyan nagy, hogy felszámolódjanak, 

megölődjenek ugyanezek a dolgok. 

 

  

 

---- 

 

Chang mester bevezetett bennünket a „színház titkába”, azokba a kérdésekbe, 

amelyeket ő fontosnak tart egy létrejövő előadáskor. Megosztotta velünk 

tapasztalatait, amelyek hihetetlenül hasonlítanak a mi meglátásainkhoz, 

színházról alkotott képünkhöz. Megdöbbentő, ahogy itt, tizenötezer kilométerre 

ugyanazokat az igazságokat mondják ki, mint ami a mi munkánk alapja is, vagy 

amivel találkoztunk Taizében, vagy olvastunk- hallottunk mindazoktól, akik 

számunkra érvényesek, és mégis a világ különböző pontjain élnek. A világ nagy 

igazságai ugyanazok, lehetünk Thaiföldön, Erdélyben, Kaliforniában vagy 

Mongóliában. Ha valaki ilyesmivel szembesül, és még mindig nem hiszi ezeket a 

kimondott/leírt gondolatokat, az már sosem fog hinni ezeknek. 

 

Az itteni munka (és hit) alapja a bölcsesség. Az egyik fontos bölcsesség errefele: 

mikor gondolkodsz, nem tudod. Mikor tudod, nem gondolkodsz. A bölcsesség nem 

más, mint a tudatosság használatának képessége egy jó cél érdekében. A buddhista 

hit szerint az üressé válás a legfontosabb, mert akkor el tudunk jutni a bölcsességig 

és ott születnek meg igaz és jó gondolatok, de önmagában mindez még nem elég. 

Ezek kell párosuljanak igaz és jó cselekedetekkel, tehát tudatosan irányítjuk az 

elménket, hogy segíthessünk másokon. 

 



 

 

Mikor előadást csinálnak, akkor minden esetben a nézőből indulnak ki, egyetlen 

nézőből. Alapjában véve mindig ennek az egy nézőnek készítik az előadást, aztán 

persze bejönnek mások is. Ez akadályozza meg azt, hogy nagyon általános legyen. 

 

Mindig komolyság és jó szándék kell vezérelje egy színházi alkotás létrehozását. 

Semmiképp nem egoista, vagy romboló, értékpusztító szándékkal kell a színházi 

alkotáshoz fordulni. Különben nem az igazságot keressük, és így nincs 

létjogosultsága sem. Minden igazságnak, így színházi igazságnak is akkor van 

nevelő ereje, ha mi magunk fedezzük fel azokat és építjük bele az előadásba. 

Ugyanakkor fontos az is, hogy nagyon nehéz kell legyen arról a témáról beszélni, 

amiről éppen szól az előadás. Az emberi létkérdés egy-egy nagy titka, feltárása kell 

benne legyen. Egy belső titokról, vívódásról kell szóljon mindig az előadás. Akinek 

nincs titka, belső vívódása és ezáltal önfeltárási szándéka, nincs joga színházat 

csinálni. Ha már megírt szövegből dolgozik is az alkotó, olyannak kell lennie annak 

a szövegnek, ami az ő személyes történetét (vagy egy részét) mutatja be, ezért fontos 

számára, hogy elmondja ezt. Ez a téma. Ez után és ennek összefüggésében jönnek 

a következő lépések: a színész, a történet, díszlet, jelmez, stb. Ahogyan a néző teremt 

egy feltételt, úgy a rendező és a színészek is feltételeket teremtenek egymásnak. A 

színházcsinálás folyamatában a feltételek teremtése az alapvető szükséglet az 

előrehaladásban. Így a buddhizmusban, a mi színházunkban is, és az életben is a 

négy alapkérdésre kell válaszolni, amelyek szabják a feltételeket: Ki? Mit? Miért? 

Hogyan? 

 

Azért fontos, hogy egy külső nézőpontból induljunk ki, mert önmagunkat nem 

látjuk kívülről, így nem tudjuk értékelni sem. Csakis a tükörben, más emberen 

keresztül vagyunk képesek szembesülni magunkkal. Más emberen keresztül, a 

külső viszonyulásokból és reakciókból tudunk felépíteni magunkról egy képet. 

Mondjuk, ha mesélünk egy történetet, a környezet reakcióiból tudjuk megítélni 

annak súlyát (ha jegyzetel, vagy ha nem figyel, vagy ha alszik el). Persze felmerül a 

kérdés, hogy mi van, ha a másiknak rossz éjszakája volt és azért nem tud figyelni. 

Ebben az esetben torz képet kapunk magunkról. Ez benne van. Ahogyan az is benne 

van, hogy nagyon sok ember nem képes frusztrációból, megfelelésből, lustaságból, 

vagy felsőbbrendűségből igazi reakciókat adni. Nem az igazság összefüggéséből 

reagál a dolgokra, hanem a saját élete, érdekei összefüggéséből. Ez így hamis. Az 

egyetlen lehetőség az, hogy mikor majd az én reakcióim kell másnak tükröt 

tartsanak, hiteles és igaz tükröt tudjak tartani a viszonyulásaim által. Viszont ha 



 

 

nem figyelünk a másikra, akkor szintén nem tudunk hiteles reakciót adni, ezért 

fontos a meghallgatás. Fontos megtalálni magunkban azt az életérzést, hogy 

minden nem rólunk szól, nem lehetünk egoisták, folyton nyitottnak és igaznak kell 

lenni. A világot nem tudjuk megváltani, csak magunkat megváltoztatni, akkor 

viszont egy kicsit változik a világ is. Ennek alapja a meghallgatás. A színház alapja is 

ez, hogy erős, igaz tükröt tudjon tartani az embereknek, hogy megismerhessék 

magukat. Mert az ember minél jobban megismeri magát, annál jobban kezdi 

megismerni a környezetét, és ezáltal Istent. 

 

A nézőből indulnak, aztán az egymásnak teremtett feltételek, az igaz reakciók után 

két út lehetséges: a keleti és a nyugati. A keleti színház és tanítás szerint mindig 

tanulók vagyunk a Földön. Folyamatos tanulásban, keresésben vagyunk, sosem 

vagyunk kész. Nagyon sokat kell ismerni, s mindig minden helyzetben kiválasztani 

a megfelelő megoldást. A belső raktárban sok minden van, így könnyedén elő lehet 

kapni megoldásokat. A másik része keleti vonalnak a rituálé. A rituálé egy 

„Hogyan?”, amely az önfeltárásnak, az érzések áramlásának ad egy formát. Mikor 

készülnek a rituáléra, nagyon erős figyelemben van a test és az agy. Minderre a 

Bolyongás kapcsán érdemes odafigyelnünk. Másfajta létezésben van a rituálé 

résztvevője, mint a civil életében. A színházban a színész dolga pedig az, hogy 

felkészítse a nézőt a megszületendő rituáléra. Eljuttassa abba a másfajta létezésbe, 

amelybe kell lennie egy résztvevőnek. 

 

A nyugati színházban fontos elem az érzés. Az érzés nélkül elmondott történet nem 

teljes. Az előadás: Mit kellene elmondjunk a nézőnek és Hogyan? Így jutunk el oda, 

hogy az előadásban egy közös, erőteljes gyónásnak kell lennie. Bevall a játszó egy 

titkot az életéből, a személyes sorsából, minden egyes előadás alkalmával. Ezt a 

fajta gyónást művészek hozzák létre, így metaforákat, képeket, hangulatokat 

használnak, hogy érthetőbb, és erőteljesebb legyen az önfeltárás. 

 

Az itteni színházcsinálás titka pedig egyszerűen a jó szándék. Jó szándékkal kell 

fordulni a nézőkhöz. Művészet nem létezik jó és igaz szándék nélkül! Ahhoz, hogy a 

jó szándékhoz el tudjunk jutni a legfontosabb túllépni az egoizmusunkon, a kicsiny 

világi harcainkon. Egyszer csak tisztán tudjunk a játéktérben létezni. Ennek az 

alázatnak és jó szándéknak az elérésében nagyon fontos szerepe van a hitnek. 

Annak, hogy folyamatosan tisztában kell lennünk vele, hogy amink van, amit 



 

 

felfedeztünk és megélhettünk, mind Fentről kaptuk. A mi dolgunk csupán annyi, 

hogy azt a parányi dolgot, amit tudunk, próbáljuk meg felhasználni egy megszülető 

előadásban, vagy viszonyulásban. Mindig tiszta és igaz szándékkal, nyitottam, 

túllépve saját magunkon legyünk képesen adni valamit egy előadás vagy éppen egy 

helyzet által. Mivel mindent ajándékba kaptunk ezen a Földön, nincs amiért 

egoistának, önzőnek és ragaszkodónak lennünk. Nincs amiért saját ügyeinkre 

fordítsuk ezeket az ajándékokat. A mi feladatunk egyszerűen csak az igazság 

képviselése, azzal az eszközzel, ami épp megadatott, mondjuk a színházzal. 

 

  

 

  

 

  

 

XVI. Augusztus 30, vasárnap 

 

  

 

  

 

            Reggel lett és máris mentünk a mai nap első történésére, a tréningre. A 

haladóbb csoporttal kicsivel nagyobbakat tudunk harapni a színház 

örökmécsesének gyümölcséből. Így talán egy picivel messzebb el fogunk jutni 

velük, mint a fiatalabbakkal. De ebbe még sok minden beleszólhat. 

 

            A délelőtti tréning nem tudott olyan erős lenni, mint amennyire benne van a 

lehetőség ezekben az emberekben, főként a fordítás, illetve ennek hiánya miatt. 

Pobchan azt mondta, hogy ebben a csoportban eléggé jól tudnak angolul, így nem 

lesz gond, viszont kiderült, hogy mégsem éppen olyan jól. Estére már megkértük, 



 

 

hogy segítsen néhány instrukcióban, hogy kapják el a ponttól pontig való járásban 

a gesztusokat, vagy az elrajzolásban a kapcsolatokat. Tele vannak érzésekkel, erővel, 

energiával, szenvedéllyel. Figyelnek, és érződik nagyon erősen a tréning 

hangulatából, hogy minél több mindent magukba akarnak szívni. A fázismozgások 

robbantak, az ösztönös vadász ott van mindegyikükben. Főként a tudatosságra kell 

rávezetni, ránevelni őket. A mocsaras játéknál tapasztalhattunk meg egy 

hihetetlenül erős csapatjátékot. Huszonöten vannak, ami nagyon sok ehhez a 

játékhoz, de mégis kettőből megcsinálták, hihetetlenül figyelték és segítették 

egymást. Jó volt nézni, ahogy létrejött a játék ürügyén egy erős csapatszellem és 

egymásra figyelés. 

 

Ebédkor egy nagyon jó beszélgetésünk volt a két lánnyal, akik Németországból és 

Hollandiából vannak. Az ők történetük érdekes, főként a bátorságuk és a 

szabadságuk miatt. A nagyobb, Christina érettségi után Berlinben végzett egy két 

éves színházkurzust (amit a Bécsben látott német előadás rendezője vezetett). 

Ezután elment Amsterdamba egy nemzetközi színi egyetemre, ami első éven 

angolul megy, aztán mindenki megtanul hollandul és másodévtől hollandul 

folytatják. Azt mondta, hogy erős ez az egyetem. Egyébként semmi különleges 

projekt nem kellett, hogy el tudjon menni, egyszerűen felvételizett és felvették. Ott 

találkozott Kimmyvel (akivel együtt jött most Thaiföldre) és nagyon jó barátnők 

lettek. Tavaly végeztek ezen az egyetemen és azóta is Amsterdamban élnek. Kimmy 

Hágában született, ott is élnek a szülei. Már évek óta mindketten nagyon keveset 

járnak haza, egy évben mindössze négyszer, egy-egy napot. 

 

Amióta végeztek, azóta csak pályázatokból élnek. Ehhez pedig bátorság kell. 

Kitalálnak projekteket és azokra pénzt kérnek a várostól, például most egy olyan 

projektben vannak, hogy dokumentumfilmet forgatnak Németország, Hollandia és 

Thaiföld öreg színészeivel. Erre pedig az Amsterdami Városi Tanácstól kapnak napi 

fizetést, hogy ne kelljen a megélhetésükkel foglalkozniuk. Vagy szoktak külön-

külön is vállalni előadásokat Amsterdamban. Ott nagyon sokféle, több utcányi 

színház van. Van, amikor egész rossz munkákba kell szerepeljenek, de azt mondják, 

hogy megéri. Most 3 hónapot vannak Thaiföldön és már harmadszor vannak itt. Ez 

a dokumentumfilmes projekt novemberig tart, és fogalmuk sincs, hogy utána 

miből fognak élni, de már van pár tervük és biztosan összejön egy jó pályázat. Ehhez 

képest mi újra megérezhettük, hogy odahaza mennyire jó nekünk, mert nem 

pénzért és szabadon foglalkozhatunk színházzal. 



 

 

 

A mai vacsorakor kitaláltuk, hogy ha megcukrozzuk a rizset, úgy eléggé elviselhető, 

sőt, ha mézet teszünk rá, úgy még finom is. Ezt alkalmaztuk, mivel a többi felhozatal 

már mind átlépte a tűrőképességünket. Úgy tűnt, hogy működik az ötlet, nagyon 

fincsi a mézes-cukros rizs. De a hazaiak megsajnáltak és gyorsan sütöttek rántottát. 

 

Pár perccel a második tréning előtt kopogtak az ajtónkon. Kinyitottuk és ott áll az 

ajtó előtt Kai, a felesége Gip és az egész értünk felelős család, gyerekestől, 

fiatalostól, diákostól, összesen kilencen, mindannyian hatalmas szelídséggel és 

szomorúan. Kérdeztük, hogy mi a baj, és erre elkezdték kérni a bocsánatot, és 

kezdték mondogatni, hogy nagyon szomorúak, mert megbántottak minket. Mi 

továbbra sem értettük. Valóban szomorú volt mindenki és mind mondogatták, 

hogy sorry. Aztán elmondták, hogy az ők feladatuk, hogy ránk vigyázzanak, így arra 

is, hogy mindig legyen nekünk való étel is az asztalon. Ma vacsorára erről 

megfeledkeztek és meghallották, hogy cukros rizset kellett együnk. Nagyon 

szégyellték magukat amiatt, hogy nem figyeltek eléggé. Persze mi mondtuk, hogy 

nincs semmi baj, mert már rég mindenestől elfelejtettük a vacsorát. Ők továbbra is 

bűnbánóak voltak, még egyszer bocsánatot kértek és elmentek. Ez az eset 

megdöbbentett bennünket. 

 

A második tréning nagyon erősre sikerült. A ponttól pontig való járásból és a 

gesztusokból kialakult egy kisebb impró, amibe nagyon erős érzéseket kezdtek 

használni. Létrejöttek mély kapcsolatok közöttük, együtt voltak a térben. Nagyon 

erőteljesen feltörtek belőlük az érzések. Az impró egy nagy sírós ölelkezéssel zárult, 

ami után már jól el lehetett mondani, hogy mit is értünk mi az alatt, hogy a színház 

találkozás. 

 

Úgy tűnik, hogy a tegnapi beszélgetésnek jó eredményei vannak (na meg az Ákostól 

kapott díszlet- alaprajznak), mert az esti tréning után lelkesen hozták a fiúk, az 

általuk készített makettet a díszletünkről (fényképe a blogunkon). Akárhonnan 

nézzük, ez az első gyakorlati lépése a februári idejövetelünknek. A makett azért 

fontos, hogy leellenőrizzék, jól értették-e mindazt, amit meg kell csináljanak 

februárig. Szinte tökéletes munka, csak egy pár apró pontosítást kellett végeznünk: 

utolsó egyeztetéseket arról, hogy egy-két cső pontosan honnan indul, aztán a 

méretekről, amelyek hajszálpontosak kell legyenek, hisz a függönyöket otthonról 



 

 

hozzuk. Nagy pillanat lesz majd, mikor összetesszük az itt elkészített csőrendszert, 

és az otthonról hozott függönyöket. 

 

            A rendszer vagy bambuszból fog készülni, vagy vascsövekből. A bambusz 

nagyon olcsó, 18 euróból kijönne ez a 8O méter, amire szükség van, de lehet, hogy 

hajlékony lesz, így nem a legmegfelelőbb. Akkor marad a vas. Egy itteni érdekesség: 

vannak vas-kölcsönzők. El lehet menni, és lehet bérelni csöveket. Magyarul: a 

díszletünkhöz szükséges anyagokat kibérelik, és miután lejátszottuk az 

előadásokat, visszaviszik. A makettel való találkozásuk után is azt mondják, hogy el 

tudják készíteni. Szóval: beindult a dolog. 

 

Este, a tréning végezetével, a vacsorai „incidens” miatt, amiről már az előbb írtunk, 

az értünk felelő család folyamatosan kedveskedett. Már zavarba ejtő is lehetne, vagy 

nagyon fel lehetne ülni ennek a dolognak, kiszolgáltatva magunkat, de 

megpróbáltunk minél közvetlenebbek lenni, és humorral elütni a helyzeteket. 

Ebben a megtanult pár thai szó nagy segítségünkre volt, ahogy az is, hogy ők is 

nagyon érdeklődnek a magyar szavak, kifejezések iránt. Így este, egy fél óra erejéig 

megszületett a thai- angol- magyar, lecsószerű kommunikációs nyelv. Szóval a 

tréning után rögtön hozták a vizet, majd a teát, és valahonnan előkerültek finom 

sütemények is. Bármerre mozdultunk, a nyomunkban voltak és kedvesen 

megoldották a felmerülő problémákat, mint például azt, hogy hogyan fog Misi 

három kanál mézet megenni „éjnek idején”. Majd egész a házunkig kísértek, és 

ragaszkodtak ahhoz, hogy a cuccainkat ma éjjel kimossák, hogy holnapra minden 

tiszta legyen. Mi megelégedtünk két- két pólóval, mert ha csak egyet adtunk volna, 

akkor megsértődnek, hisz számukra nagyon komoly dolog (és éreztük rajtuk, hogy 

mélyen megélt problémát jelent) ennek az „incidensnek” a helyrehozása. Közben 

meg tudjuk, hogy holnap hajnalban fél ötkor kelnek… Minden esetre mély alázatot 

lehet tanulni ezektől az emberektől, fiataloktól. Megható. Szeretetre méltóak. 

Sokáig bennünk fognak élni. Lefekvéskor imádkozni fogunk értük… 

 

  

 

Feltettünk fényképeket a blogra, lehet ott nézelődni: http://bolyongo.blog.hu ! 

 



 

 

  

 

  

 

  

 

XVII. Augusztus 31, hétfő 

 

  

 

            Beléptünk a szeptemberbe, és ezzel mintha tudatosult volna bennünk, hogy 

még csak két napot töltünk itt. Úgy tűnik, hogy hihetetlenül hamar eltelt ez a közel 

három hét, bár kétségtelen az is, hogy nagyon jó volt ez a tapasztalatcsere. Már 

kezdtük megszokni a meleget is, már jól alszunk és kipihenjük magunkat. Jobban 

sikerül összegyűjteni az energiát. Beállt egy jó ritmus, már délutánonként nincs 

szükség a két óra alvásra. Úgy tűnik, hogy sikerült alkalmazkodni, és ebből a 

szempontból mintha most indultunk volna be. Ezért egy picit sajnáljuk is, hogy 

lejárt az erre az időszakra szánt időnk, de nagyon örvendünk, hogy itt lehettünk, 

mert igazi találkozás volt. Tudtunk „adni” az itteni közösségnek, de közben 

rengeteget kaptunk is. Hihetetlen és még soha nem tapasztalt vendégszeretettel 

találkoztunk, és az itt szerzett tapasztalatokból nem csak mi gazdagodtunk, hanem 

a Bolyongás, az Osonó, és ezáltal az otthoni diákjaink is. Érezzük, hogy itt beindult 

valami, egy közös és jó kapcsolat, amely élő, hisz a következő egy évben tudjuk a 

ránk váró három lépést, a három közös eseményt. Boldogan visszük haza nektek ezt 

a kapcsolatot, ezeket a tapasztalatokat és terveket, mert a tietek is. Az alapot most 

letettük, a házat majd együtt fogjuk felépíteni. Nagyon várjuk, hogy ti is 

megtapasztaljátok ezt a közös munkát. 

 

Tudva azt, hogy otthon várnak ránk feladatok, amiből így évadindítás és 

tanévkezdés környékén rengeteg van, és már szombaton nekivágunk a bolyongós 

táborunknak, szóval elkezdtük a visszaszámlálást. Megtörtént a makett utolsó 

leellenőrzése, sor került a februári thaiföldi turnénk utolsó megbeszélnivalóira is, 



 

 

illetve áttekintettük a közösség október végi, szentgyörgyi kiszállásának részleteit, 

programját. Egymást megnyugtattuk, hogy októberben nálunk még nincs tél, tehát 

nincs annyira hideg, és februárban itt nincs ennyire meleg, így sokkal elviselhetőbb 

és jobb lesz. Bár mindenképp érdekes lesz az otthoni hóból megérkezni a nagy 

melegbe. 

 

Majd a szerdai, hazafele út eltervezése következett. Reggel hatkor indulás a 

repülőtérre, aztán irány Doha, onnan Athén. Athénban egy éjszakai 

kényszerpihenő, mert csak reggel van Bukarest fele repülőgép, és valamikor 

csütörtök délután, Isten segedelmével megérkezés haza. 

 

Ma reggel, a közösség felpakolt kajával, és elmentünk a templomba (abba a 

szabadtéribe, ahol az első napokban is voltunk). Ott egy nagyot ettünk, és a főpap 

tartott egy filozofikus előadást, amit nem fordítottak, így mi nem értettük. Az est 

nagy eseménye újra a tréning volt. Egy labdáról eszünkbe jutott a reggeli tornás 

kidobós játékunk. Megmutattuk, és nagyon megtetszett nekik. Mint az őrültek, 

olyan ritmusban és szenvedéllyel játsszák. A tréning jól ment. Nagyon erős, belső 

érzésekkel kezdtek dolgozni, és ez a végén, a kismadár történetében csúcsosodott. 

Elmesélhetetlenek mindazok a mozdulatok, a rezdülések, amelyek a figyelmünket 

beindítják, hatnak ránk, de egy keveset filmeztünk ezekből a tréningekből, és 

szombaton a táborban megmutatjuk. Úgyis egy nagy beszámolóval kezdjük majd. 

Zárásként azt el kell mondanunk, hogy nagyon hiányzik az, hogy részt vegyünk egy 

misén. Már alig várjuk, hogy ez otthon megtörténjen. Ebédkor az egyik srác 

megérkezett bekeretezve a plakáttal (amit a 200-adik előadás alkalmából 

készítettünk), és kérték hogy írjuk alá, mert mindenképp ki szeretnék tenni 

valahová. Nagyon várják, hogy februárban az egész csapattal megérkezzünk 

Thaiföldre, és már most megígérték, hogy ők minden tőlük telhetőt megtesznek, 

hogy ez sikerüljön, a többi csak rajtunk múlik. 

 

Innen most ennyi. 
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Ma egy olyan napra ébredtünk itt a kis agyagház emeletes ágyainak tetején, amikor 

a közösség nem vásárol, hanem a birtok körül találtakból főzi a betenni valót. 

Kíváncsiak voltunk, hogy ez hogyan is működik, ugyanis tegnap láttuk, hogy a fiúk 

halásznak az itteni tóban, a lányok pedig gyűjtögetnek leveleket és csigákat. Az étel 

nekünk pontosan olyanra sikeredett, mint máskor is. Azaz volt ami nagyon finom 

volt, és volt amit megszagolni is nehezen tudtunk. Egyáltalán nem éreztük ezt a 

különleges napot. De, mint ötlet nagyon jó, hogy minden évben van harminc ilyen 

nap, mikor a közösség nem vásárol, hanem a fiatalok  környékről összeszedik az 

ételt (csiga, hal, banán, rizs, uborka, levelek, virágok). 

 

Délelőtt a haladóbb csoporttal is megtartottuk a sorozat utolsó tréningjét. Nagyon 

komoly munka-hangulat volt ezúttal is. Megtanulták használni a belső monológot 

a gyakorlatokban, dolgoztak az érzéseikkel. Egy erős csapat alakult ki, kölcsönösen 

megszerettük egymást. Nagyon sok érzés, hangulat, energia tombol bennük, 

amelyeket csak egy gyakorlatnak elő kel halászniuk és ömlik a tömérdek 

szenvedély, akarat, belső robbanás. A lezárás is erős volt, csak annyit kellett 

mondani nekik, hogy üljenek le, csukják be a szemüket, és képzeljék el életük 

legjobb helyszínét, és máris sírt a társaság nagy része… Összességében minket 

kíváncsivá tettek a bennük rejlő lehetőségek, ők meg nagyon hálásak voltak 

mindazért, amit tőlünk tanulhattak. A végén elmondták, hogy hisznek abban, amit 

csinálunk, hisznek a munkánk erejében. Abban, hogy létre tudjuk hozni a 

Kazánházunkat, és abban, hogy a mi diákjaink egy picivel jobbá tehetik a világot. 

Elmondták, hogy mindannyian szorítanak azért, hogy legyen erőnk, hitünk és 

szeretetünk továbbra is ilyen erőteljesen cselekedni. Fontosak számunkra ezek a 

visszajelzések, mert azt bizonyítják, hogy a saját lehetőségeinkben egy nagyon jó 

úton vagyunk, az itteni ember szemében is. Misiben a követendő példaképet és 

Lóriban a korát meghazudtoló bölcsességet emelték ki leginkább. 

 

Délután szó esett a legnagyobb különbségről a thai és az európai nép között. Ez 

abban rejlik, hogy itt nincsenek különösebben évszakok, így az itteni ember 



 

 

egyáltalán nem tervezget. Nem kell eltenni az ételt télire, nem kell takarni az 

állatoknak, az ablakokat sem kell kicserélni termopánra. Egyszerűen csak él egyik 

napról a másikra. A rizs nagyon szapora, abból rengeteg van, a többi meg mindig 

kikerül. Ebből adódóan lusta és punnyadt lesz az itteni ember, és mivel sok van neki 

és egyáltalán nem gyűjtöget, szeret adni másoknak. Itt természetes, hogy ha a 

szomszéd elmegy halászni, ad a halból az egész szomszédságnak. Európában 

viszont a tervezgetés miatt, nem bíznak egymásban az emberek, folyton maguknak 

gyűjtenek, és a saját életükkel, jövőjükkel vannak elfoglalva. A kettő közül egyik sem 

jó. Az arany középút lenne az ideális. 

 

            A társulat egy része az új előadásukhoz készített plakátot, így egész délután 

fotózgattak és zenélgettek a nagy teremben. Egy srác hihetetlenül jól zenél. Bas-nak 

hívják, az apukája zenész, és érződik, hogy a vérében van. A dobbal kezdte, majd az 

elektromos gitáron át a zongoráig, mindenen csodálatosat játszott. Olyan dalokat 

szólaltatott meg, hogy a hideg egy órán keresztül rázott. Ő három hónap múlva 

végez. Nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa. Ez a fiatal zenész és általa az egész itteni 

közösség egy élő példa arra, hogy koránt sem kell beszívni, megrészegedni, 

elszállni, betépni ahhoz, hogy zenéljen valaki. Az ilyen hozzáállás az alkotáshoz 

talán hazugság és divat. Látva azt, hogy a jó zene csupán szenvedély és tehetség 

kérdése, nincs szükség másra. Ezek a srácok pedig mindnyájan együtt naponta 

koncerteznek teljesen véletlenszerű módon, ráadásul teljesen józanul. Ha 

valakinek így nem megy, akkor talán mást kell csinálni... 

 

            Estére egy fergeteges búcsúztatást szerveztek nekünk a vendéglátóink. 

Összegyűltünk a nagy teremben, majd egy rövid koncerttel kezdték és hamar 

felcsigázták a hangulatot. Ez után minden család vezetője külön megköszönte, hogy 

eljöttünk és együtt lehettünk ez alatt a három hét alatt, majd mindannyian 

énekeltek nekünk egyet. Mi délután kaptunk egy lila lapot, hogy írjuk rá a mai 

érzésünket, hogy majd tudják bekereteztetni. Mi egy Novalis idézettel rukkoltunk 

elő, amely úgy érezzük, hogy összefogja az itteni összes érzésünket: „Az ember nem 

tesz egyebet, mint folyton hazatér.” Elmondtuk, hogy egy közösség nevében 

vagyunk Thaiföldön, és reméljük, hogy ez a megszülető kapcsolat élni fog továbbra 

is és még rengeteget fogunk tudni egymásból merítkezni ezután is. Minden egyes 

család, mindenestől odajött hozzánk és egy kis meglepetést adott, amelyeket 

nagyrészt ők készítettek nekünk. Már egy fiú kezet fogott és két lány meg is ölelt 

bennünket. Ez nagy dolog, ugyanis ők egyáltalán nem szoktak érintkezni 



 

 

egymással. Changtól pedig az egész moradokmai színházi közösség nevében 

kaptunk egy hatalmas ajándékot. Ezt az Osonó kapta, és ha sikerül valahogy 

hazaszállítani, akkor szombaton majd meglátjátok, addig maradjon meglepetés. Az 

estét nagyon sok gyümölcs megevésével, képnézegetéssel és beszélgetéssel 

folytattuk. Majd Prang, az egyik lány énekelt nekünk egy gyönyörű dalt a gyerekekről 

és Istenről, mert úgy érzik, hogy ez közel áll hozzánk. 

 

            Most pakolgatunk, lassacskán készülünk a nagy útra. Nehéz innen elmenni, 

azért mert itt egy olyan helyzet van teremtve, ahol szemmel láthatóan mindenki jól 

érzi magát, és boldog. Kevés ilyen hely van a világon, viszont nekünk azért kell 

hazamenni, hogy Isten segedelmével otthon is teremtsünk meg egy ehhez hasonló 

helyzetet, ahol mindenki jól tudja érezni magát, színházzal tud foglalkozni és 

boldog tud lenni. 

 

  

 

  

 

Függöny 


