
 

 

2011. március 24. 

Reggel 7-kor ébresztő és utána reggelizünk a kollégium étkezdéjében. A sérültek a 
szobákban maradnak, a többiek elmennek tréningekre. Misi és Lóri párhuzamosan tart 
fél kilenctől és fél tizenegytől tréningeket. A foglalkozás végére a szétszórt nevetgélő, 
felszínes fiatalok elcsendesednek, odafigyelnek a gyakorlatokra és gondolatokat  osztanak 
meg egymással. Beszámolnak arról, hogy ebben a két órában fel tudtak szabadulni, fel 
merték vállalni az érzéseiket, és ami a legfontosabb: rátaláltak egy belső békességre, 
csendre. Az egyik csoportban van két cigány fiatal. Fantasztikus, hogy milyen alázattal és 
jelenléttel dolgoznak, és öröm nézni, hogy milyen szépen elfogadja őket a csoport többi 
tagja. Az ilyen tréningeken valahogy mindig megtapasztaljuk azt, hogy mindanyian 
testvérek vagyunk. Valahogy sikerül az, hogy ne az előítéleteink, hanem a bennünk lévő 
„örök ember” találkozzon egymással. Azt figyeljük meg, hogy Magyarországon is egyre 
nagyobb szükségük van a tizenéves fiataloknak az olyan alkalmakra, amikor önmagukra 
figyelhetnek és kizárhatják a TV, a számítógép, a folytonos megfelelés világát.   

Visszamegyünk a kollégiumba és ebédelünk. Előadásig még van három óra, ezt a 
szobákban töltjük olvasással pihenéssel, tanulással és az előadásra való készüléssel. 
Tibortól megtudjuk, hogy az előadásra családok jönnek gyerekeikkel együtt, idősebbek és 
fiatalok. Olyanok is akik a tréning hatására jöttek el, mint az a lány, aki a tánc órája helyett 
az előadást választotta.  Az egyik apuka előadás után arról beszél, hogy a délelőtti tréning 
hatására, a 17 éves fia most jött el először lendülettel és jókedvűen a színházba, otthagyva 
a számítógépét és a barátait. A felnőttek még azt jelzik vissza, hogy minél több szülőnek és 
gyereknek látnia kellene az előadást. Tibornak is erős visszaigazolás látni azt, hogy  most 
már a felnőttek is eljönnek, köztük egy olyan idős néni is, aki kezdés előtt pár perccel 
szerzett tudomást az előadásról. A mai napon jó látni azt, hogy kézzelfogható eredménye 
van annak, hogy az elmúlt egy évben harmadjára vagyunk itt. Fél évvel ezelőtt még az is 
kérdéses volt, hogy hogyan lehetne nézőket becsalogatni az előadásra, ma pedig 
tréningeken is részt vettek, kommunikálunk, beszélgetünk az őket érintő kérdésekről. Jó 
tudni, hogy van itt valaki, aki mindent megtesz azért, hogy a fiatalok értéket kapjanak. 
Örvendünk, hogy részesei lehetünk Tibor küldetésének, az előadásaink és tréningeink 
által. A megszokott helyen vár a vacsora és megpróbálunk minél hamarabb lefeküdni, mert 
holnap fél hatkor ébresztő. 

  

2011. március 25. 

Hatkor elsőkként reggelizünk a kollégium étkezdéjében, majd elindulunk a 15 
kilométerre lévő, nyolcezer lakóst számláló Jászárokszállásra. A Deák Ferenc Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola kapujában már várnak bennünket. Rögtön nekifogunk 
beszerelni a tornaterembe, mert az első előadás 9.50-től kezdődik. Az előadásra az iskola 
tanárai és 11-12-es diákjai jönnek. Ma két előadás van, a második a 350. Bolyongás, amely 
nagyon jól megy, igazán mélyen megtörténő, az ünnephez méltó előadásra sikeredik. A 



 

 

fiatalok visszajelzéseiből érezzük, hogy nagyon személyessé tudott válni számukra. Bárhol 
vagyunk és bárkinek játszunk, mindig örömmel tölt el bennünket, ha sikerül valamit 
átadni abból, amit a Bolyongás képvisel. Artaud szerint a nézőnek másképp kell kimennie 
előadás után, mint ahogy bejött. Hála az Istennek, ez eddig a turnénk során – az előadások 
és tréningek kapcsán – mindvégig sikerült. 

Kiértékelő után Zoli, a sofőrünk - Misi közbenjárásával - tortával lep meg bennünket, amit 
ebéd után fogyasztunk el. Közben beszélgetünk az iskola igazgatójával, aki elmondja, hogy 
mennyire nehéz a mai fiatalokat bármivel is megszólítani, és mennyire örvend, hogy az 
előadásunk tartalma el tudott jutni a diákokhoz. Elbúcsúzunk, és a vendéglátóink a 
lelkünkre kötik, hogy jövőre térjünk vissza. 

Hat óra. A Malom Színházban vagyunk. Tibornak A Bot című előadását nézzük meg. A 
társulaton kívül még négyen ülnek a nézőtéren, itt ez így van. De Tibort nem zavarja. Saját 
bevallása szerint játszott már három, sőt egy embernek is. Valami olyasmi, mint amikor a 
pap akkor is megtartja a misét, ha senki nincs a templomban. Mert a mise, akár a 
színházcsinálás egy szakrális áldozat… Csodálatra méltó a Tibor hite. Istenben. 
Színházban. 

Előadás előtt találkozunk a tegnapi előadásunkról felismert idős nénivel, aki egy '76-os 
Harag György rendezről mesél, amelyet Marosvásárhelyen látott, és beszámol, hogy ez volt 
a legmeghatározóbb színházi élménye tegnapi előadásunkig. Újra és újra bebizonyosodik, 
hogy milyen erős élményt tud nyújtani egy-egy színházi esemény. Egy '76-os megtörtént 
színházi élményt még ma is hordoz magában a néző... aztán miközben a Bolyongás által 
átélt élményeiről számol be, elérzékenyül. Meghatónak és elgondolkodtatónak találta, 
még órákig képes lett volna csendben hallgatni az utolsó jelenet zenéjét. Köszönetképpen 
kapunk tőle egy kis ajándékot. 

Kezdés előtt Tibor bemutatja az előadásban szereplő botot és egy nemezelt batyut. Mesél 
arról, hogy hogyan kerültek hozzá, hogyan készültek, és hogyan él velük. Fontosak 
számára, mert nem csak tárgyként tekint rájuk, hisz abban, hogy saját lelkük van. Tibor 
egyszerre ügyelő, technikus, és színész. Az előadás népi motívumokra épül, Tibor 
mozgásszínháza a magyarság kérdését feszegeti. Néhol cinikusan rámutat arra, hogy 
mennyire eltávolodtunk hagyományainktól, minden mozdulatának érvényes jelértéke 
van. Színészi jelenléte a színpadon egyszerre hordozza magában a sámán erejét és a 
hamvasi Arlequin derűjét. 

Az előadás végén megbeszéljük, hogy októberben visszajövünk előadásokat és tréningeket 
tartani, hiszen érezzük és látjuk a közös munka fontosságát. Baráti öleléssel búcsúzunk 
Tibortól. 

  

2011. március 26. 



 

 

Reggel nyolckor pakolunk és indulunk Tatabányára. Budapesten áthaladva arra leszünk 
figyelmesek, hogy a mellettünk közlekedő járművekből figyelmeztetnek bennünket, hogy 
kinyílt az utánfutónk ajtaja és két hátitáska kirepült az útra. Gyorsan visszaszerezzük az 
elhagyott pakkokat, majd folytatjuk utunkat. Tatabányán a  Mikes Kelemen Felnőtt és 
Ifjúsági Gimnázium és Szakközépiskola két tanára fogad bennünket. Az iskolával 
szomszédos épületben játszunk. A beszerelés gyorsan megy, közben találkozunk Varga 
Zsófival, az iskola végzős diákjával, akinél majd a szálláshelyünk lesz. Elkísér ebédelni az 
iskola egyik osztálytermébe, ahol gyönyörűen berendezett asztal fogad bennünket. László 
Andor, az iskola tanára mesél a városról, ami a kommunizmus ideje alatt, négy település 
összevonásával, Rákosi elvtárs nagy vívmányaként jött létre. A város ennek köszönheti, 
hogy szinte csak tömbháznegyedekből áll, és nincs egy  központnak nevezhető tere, hanem 
több kisebb központ van benne. 

A mai előadásra 15 órától várjuk a nézőket. Harmincöten érkeznek az iskola tanulói és 
tanárai közül. A családias hangulat ellenére nem megy jól az előadás, mert elfeledkezünk 
arról, hogy hiába vagyunk túl a 350. előadáson minden alkalom egyedi és 
megismételhetetlen. Csak részben tudtuk átadni, amit az előadás képvisel. Kiértékelőn 
beszélünk a problémáról, hogy mennyire fontos a jó rákészülés. Minden előadás előtt újra 
és újra meg kell keressük, hogy miről akarunk beszélni, mit akarunk mutatni. Sokat 
beszélünk az új utakról is, amelyek által el tudunk jutni a személyességig. Érintünk egy 
másik problémát is: az adott körülmény problematikáját. A térhez képest alulmaradtunk, 
és ezt nem szabad megengednünk magunknak. A tér nagysága elszívta a társulat és az 
előadás energiáját. Misi arról beszél, hogy előadás előtt le kell ülni a nézőtérre, meg kell 
nézni, hogy honnan fog nézni bennünket hamarosan a néző. Mit érez, hogy látja a teret, 
hogyan hatnak rá az energiák. Ez az eladásra való felkészülésnek egy elengedhetetlen része 
kell legyen. 

Kissé eltelik az idő, ezért  praktikusan és gyorsan bontunk, mert vendéglátóink már várnak 
bennünket a Turul hegyen. Szalonna sütés közben Szalai Péter, az iskola másik tanára 
mesél a turulmadár szobráról, mint egyetlen tatabányai különlegességről. Lassan 
besötétedik és a tűz mellett mindenkinek jól esik egy kicsit megmelegedni. Zsófitól 
megtudjuk, hogy ma fél kilenckor van a Föld Órája, izgatottan várjuk, hogy milyen látványt 
nyújt Tatabánya látképe, innen a dombról, amikor lekapcsolják a fényeket. Meglepődünk, 
hogy a Föld Órája semmit sem változtat a látványon, hiszen a turulmadár kivilágításán 
kívül sehol sem kapcsolják le a villanyt. Búcsúzás után elmegyünk a szálláshelyre, és 
tudván, hogy holnap szabadnap, megnézünk egy dokumentumfilmet a Queen együttes 
alakulásáról, majd bebújunk hálózsákjainkba és elalszunk. 

  

2011. március 27., A Színház Világnapja  

A turné egyetlen reggele, amikor az ébredés nincs időhöz kötve, a délelőttünk olvasással, 
tanulással, beszélgetéssel indul. Egy páran elindulunk templomba, de hamarosan 



 

 

megdöbbent a templom látványa, amelyet a kommunizmus idején mondhatni szó szerint 
odadobtak. Egy betontömb, oldalán egy kopott kereszttel, omladozó falakkal. Az ajtót 
bezárva találjuk. A papilak ajtaján becsengetünk megkérdezni, lesz-e mise. Egy néni jön ki 
a kapuba és meglepődve mondja, hogy itt öt órától szokott lenni, de menjünk el egy másik 
templomhoz ott talán lesz, de ő sem tudja biztosan. Elsétálunk a másik templomhoz, de 
ott is zárva találjuk az ajtót. Senki nem tudja megmondani, hogy melyik templomban van 
déli mise. Ez elgondolkodtat bennünket, és egyre inkább kezdjük érteni az előadás utáni 
beszélgetésekben, a szakrális részekre vonatkozó kérdéseket. Ugyanis minden 
beszélgetésben előjön az a kijelentés, hogy Magyarországon ma már nem divat vallásosnak 
lenni, sőt lenézik és kinevetik azokat a fiatalokat, akik templomba járnak. Eddig mintha 
nem jutott volna el a lelkünkig ez a tény, bár tagadhatatlan, hogy itt Magyarországon, a 
Bolyongás előadásain, az emberek mentalitásában, a közöttük lévő elidegenedésben ez 
egyre erőteljesebben érezhető. Ahogy az is, hogy a hitre, valahol nagyon mélyen 
vágyakoznak az emberek, és az előadások utáni beszélgetésekben, az előadás hatására és 
a mi jelenétünkben bátrabban kezdenek el beszélni ezekről a kérdésekről. Tatabányán 
nem tudunk misére menni. Majd megpróbáljuk este Budapesten. Tagadhatatlanul jól esik 
a séta a friss levegőn. A turnén nincs alkalmunk kint lenni, csak azoknak a 
„szerencséseknek”, akik a ki- és bepakolásnál az utánfutó és az épület között 
hurcolkodnak. 

Együtt ebédel a társulat, és vendégül látjuk Zsófit is. Beszélgetünk, majd elindulunk 
Budapestre. Délután hatkor megérkezünk a Batthyányi téren lévő templomhoz. Egy olasz 
pap tart misét magyarul. A közel kétszáz férőhelyes templomban a társulaton kívül még 25-
en vannak, többnyire idősek. Még egy konkrét jele annak, hogy Magyarországon egyre 
kevesebben vannak, akik gyakorolják a vallásukat. Utána elmegyünk a budapesti Egyetemi 
Katolikus Gimnáziumba, ahol már várnak bennünket. Kipke Ágnes, az iskola egyik lelkes 
és energikus tanárnője még novemberben a Bakelitben vett részt a tréningjeinken. 
Kollégájával együtt akkor látták az előadást is, és ennek hatására hívtak meg bennünket 
ebbe az iskolába, nem titkolt szándékkal, hogy a diákjaikkal hátha tudunk „kezdeni” 
valamit. 

Az iskola két percnyire van a Budai vártól, és a díszterem ablakából látjuk a Parlament 
épületét. Mindenkit lenyűgöz a látvány, amely elénk tárul. Szerelés közben megtudjuk, 
hogy az iskolát az 1600-as években alapította a katolikus érsek. A második világháború 
idején szakmunkás képző volt, majd 1993-ban visszakapta az egyház. Általában a szülők 
azért adják ebbe az iskolába a gyerekeiket, hogy a szigor és a vallásos neveltetés 
változtasson magatartásukon. Meglátogat Juhász Bálint barátunk, aki már egy jó ideje a 
Krétakörnél dolgozik. Mesél Schilling Árpád új projektjéről, és mi is beszámolunk arról, 
hogy utolsó találkozásunk óta mi minden történt velünk. A kazánházból kialakítandó 
Ifjúsági Kulturális Központ még mindig nagy téma a beszélgetéseinkben. Beszerelés után 
elbúcsúzunk Bálinttól, és felmegyünk az osztályterembe vacsorázni. Ági készített nekünk 
banános sárgarépás süteményt, mindenkinek ízlik. Közben internetes üzeneteket kapunk 
az eddigi megállóhelyekről: 



 

 

“Szombaton volt lehetőségem először részt venni az előadásotokon, néhány emberrel a 
kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészségről. A hatás az egyelőre beláthatatlan. Szavakba 
önteni még nem igazán tudom, de az egyik lány tömören és lényegre törően azt mondta, 
hogy felért egy lelkigyakorlattal. Ehhez csatlakozom én is, azzal a kiegészítéssel, hogy 
nagyon jó kezdete egy lelkigyakorlatnak, egy szembesülésnek, találkozásnak. Hálásak 
vagyunk ezért az élményért” 

A fenti levél egy meghívással zárul, amelyre természetesen igent mondtunk, így valamikor 
elmegyünk Kolozsvárra a Katolikus Egyetemi Lelkészségre játszani. Ugyanakkor kapunk 
egy meghívást – amit szintén elfogadunk – a marosvásárhelyi Sapientia Egyetem részéről 
is. Marosvásárhelyről kapunk egy másik nézői visszajelzést is: 

“(…)kiüresedett, beteljesedett vagy kiteljesedett - azóta sem tudom eldönteni a három 
közül melyik a legmegfelelőbb kifejezés arra amit akkor hazafele éreztem, de 
megtisztított. (…) Az előadásotok óta egyre többször gondolok arra, hogy mennyire 
hiányzik Isten. És most  először nem azért, hogy kérjek tőle, hanem azért, hogy hálát 
adjak neki.”  

  

2011. március 28. 

Ébresztő, reggelizünk majd 8.40-től és 11 órától kezdődnek a tréningek. Lóri és Misi tartja 
párhuzamosan az egyik osztályteremben és a díszteremben. Néhányan a csapatból is részt 
vesznek, az Osonó módszerének megfelelően, belülről segítve a munkát.  15-18 éves 
diákok jönnek, és kezdetben már az is nehézséget okoz számukra, hogy a földre kell ülni 
vagy lefeküdni. Szokásos tréningkezdés: nevetgélés, poénok, vagánykodás, felszínesség, 
nem tudnak egymásra figyelni, egymás szemébe nézni. Maszkok és maszkok. Senki nem 
mer csinálni vagy mondani semmit, mert fél, hogy kinevetik a társaik. Aztán elkezdődik az 
„utazás” a tréninggyakorlatok által. Kezd beállni egy figyelem, aztán megérkezünk a 
csendbe, majd eljutnak a saját lelkükig. Megteszik azt, amit szinte soha nem tesznek: 
belenéznek és elkezdenek dolgozni vele. Szépen elmélyülnek a tréningek, egyes fiatalok 
könnyeznek, mások kibékülnek, feltöltődnek, katarzist élnek meg. Elkezdenek élni, 
létezni, felfedezni, hogy emberek… és van lelkük. Tréning után sokan beszámolnak arról, 
hogy ez a tréning volt életük legjobb élménye, és rögtön megkérdezik, hogy a jövő héten 
lesz-e ilyen foglalkozás. Az egyik fiú arra jött rá, hogy olyan, mint a tűz. Eddigi életében 
mindig csak rombolt, leégetett mindent önmaga körül. Mától melegséggel akar közeledni 
a környezete felé. Egy lány arról beszél, hogy alig tudta visszatartani a könnyeit. A 
foglalkozás végén szemmel látható, hogy sokkal könnyebben felvállalják az érzéseiket. 
Újra és újra bebizonyososdik számunkra, hogy 2011-ben a színház a legjobb eszköz, amely 
képes változásra késztetni a fiatalokat. Megerősödünk abban a hitünkben, hogy el lehet, 
és el is kell jutni a fiatalokhoz, mert a felszín alatt mindenikben egy élő lélek van, amely az 
ébresztést várja. Sok esetben a család, a társadalom és a tanügyi rendszer képtelen erre az 



 

 

ébresztésre, és a számítógép, a haveri társaságok valamint a megfelelés csak tovább 
szenderíti őket. 

18 órától van az előadás. Az iskola tanárai és diákjai jönnek el. Megtelik a nézőtér. Előadás 
utána visszajönnek a nézők, beszélgetünk. Sokan arról számolnak be, hogy önmagukra 
ismertek a jelenetek által. Egy tanár bevallja, hogy nem szereti azokat az előadásokat, 
amelyben a közönséget is bevonják, de a Bolyongásnak áttört benne valamilyen gátlást, 
lerombolt egy falat. Egy lány számára elgondolkodtató, felvilágosító és építő volt az 
előadás. A nézők azt jelzik vissza, hogy annak ellenére, hogy szembesülnek negatív emberi 
tulajdonságokkal, az előadás pozitívan hat rájuk. 

Bontás közben elbúcsúzunk vendéglátóinktól. Nagyon fontos munkát végeznek az 
iskolában, fiatalos lendületükkel megpróbálnak a diákoknak értéket mutatni. Kapunk 
tőlük egy kis ajándékot, köztük a diákok üzeneteit: 

„Ebben az előadásban volt valami, ami átjött, és amitől jobban látom a világot. Reményt 
öntött belém.” 

„Nagyon széppé tettétek ezt a napot, jó hatással volt rám.” 

„Imádkozom, hogy mindaz, amit tőletek kaptunk folytatódjék bennünk, közöttünk és 
általunk.” 

„Az előadásotok a lehető legfantasztikusabb volt, a tréning pedig eddigi életem legjobb 
élménye.” 

„Köszönöm, hogy megmutatták, mi az igazi ajándék: az élet.”  

  

2011. március 29. 

Reggel 8 órakor indulunk Békéscsabára. Az Arany János Tehetséggondozó Kollégiumban, 
Mekisné Rózália igazgatónő fogad bennünket. Egy hatalmas tornaterembe szerelünk be 
és lesötétítjük az ablakokat. Tartunk egy lejáró próbát, mert Lóri, a lábában becsípődött 
idegszálak miatt egyes jelenetekben nem tud játszani. Szerencsére olyan hosszú a turné, 
hogy közben a Heni lába nagyrészt felépült, és így át tud venni Lóritól bizonyos 
momentumokat. 352 előadás után azt vesszük észre, hogy könnyen tudjuk változtatni 
egymás közt a jeleneteket. Arról beszélünk, hogy milyen nagy színészi szabadság ez! 
Kombinálunk, átalakítunk, és az előadás teljesen jól működik. Kezdésig még van elég 
időnk egy felfrissítő zuhanyzásra és rákészülni az előadásra. 19.30-tól kezdünk, és a nézők 
számára szokatlan ez a fajta színházi nyelv. Nehezen csendesednek el, de kíváncsian 
figyelnek. Az előadás közepétől egyértelműen érződik, hogy velünk tartanak és befogadják 
az előadást. 



 

 

Már tartjuk a kiértékelőt, mikor egy páran (a nézőtér negyede) bekopognak. Szeretnének 
találkozni. Kialakul egy spontán beszélgetés. Az egyik fiú engedélyt kér arra, hogy novellát 
írjon a Bolyongás által átélt élményeiről, mert számára valóságos és tanulságos volt. 
Zavarta őt, hogy a nézőtéren néhányan hangosan beszélgettek előadás alatt, nehezen tud 
megértő lenni velük szemben. A beszélgetés alatt viszont rájön, hogy szeretne ezen 
felülkerekedni és megértő, toleráns ember lenni. Problémának látja, hogy a fiatalok úgy 
fejezik ki érzelmeiket, hogy bántják és kinevetik egymást.  Néhány néző arról számol be, 
hogy most először gondolkodtak el azon, hogy valójában milyen életet élnek. Először 
érezték úgy, hogy egy színházi előadás hatására vissza kell jönniük beszélgetni róla, 
feltenni kérdéseiket. Bennünket is feltölt a velük kialakult spontán beszélgetés, örülünk, 
hogy találkoztunk velük. 

Misi és Péter elmennek vacsorát vásárolni, közben a társulat többi része lebontja a 
díszletet. Szétosztjuk az ételt és felmegyünk a kollégium szobáiba, ahol hamarosan 
lefekszünk aludni. 

  

2011. március 30. 

Reggel hétkor ébredünk, bepakolunk az autóbuszba és elindulunk Debrecenbe. A 
fogadónk Gyermánné Huga Ibolya a Tóth Árpád Gimnázium könyvtárosa. Ő két héttel 
ezelőtt Szentgyörgyön már látta az előadást.  Mindent megtett, hogy termet találjon az 
előadás helyszínének, és végül a Szent József Gimnázium és Kollégium díszterme 
bizonyult megfelelő térnek.  A fiúiskola az 1600-as években Piarista iskolaként indult, 
most a Katolikus Egyház tulajdonában van. 

11 órára érkezünk meg Debrecenbe és ebédig beszerelünk. A Tóth Árpád 
Gimnázium könyvtárában Ibolya körbe vezet és mindenki válogathat a fölöslegben lévő 
könyvek közül, ezen a lehetőségen kap is társulat. 

Visszasietünk az előadás helyszínére, hogy befejezzük a nézőtér beállítását. Ma két 
előadásunk van. Az előadásokat megnézik a KonzervArtaudrium Színház tagjai is, ezért 
előadás után nagyon gyorsan bontunk, mert mi is részt veszünk a Nyilas Misi Extázis című 
előadásukon. A Konzerv tagjai főként drámatagozatos diákokból áll, néhányan már 
dolgoznak, ezért – amint kiderült a velük való beszélgetésből - a próbákat nehezen tudják 
egyeztetni.  Az előadás helyszíne egy belvárosi ház pincéje, amelyet saját zsebükből 
bérelnek, itt fogunk aludni is. Nagy örömmel fogadnak, és zsíros kenyér valamint egy 
pohár bor mellett a két csapat mesél saját helyzetéről, terveiről, és nehézségeiről.  Lassan 
közeledik az éjfél, ezért elbúcsúzunk vendéglátóinktól és hamarosan bebújunk a 
hálózsákba. 

Később kapjuk meg a mai előadás egyik nézőjének internetes visszajelzését: 



 

 

„Jöttetek, mentetek s magatokkal vittetek. Köszönöm a csodás szerda estét, s mit azalatt a 
60 perc alatt megéltem. Csodultig töltöttétek a szívemet rengeteg színnel, csodával s 
élettel; a mélység fájdalmaival is. Tudom, hogy jó az utam, amin haladok és köszönöm a 
megerősítést, az arcotokat, az őszinte játékot.” 

Ma fut be ez a jászberényi visszajelzés, amely a többi visszajelzéssel együtt megerősít 
bennünket abban, hogy ennek a munkának, szolgálatnak, a Színháznak értelme és célja 
van: 

"A fiam este ezt mondta: "apa, aki a kezembe adta a gyertyát közben belenézett a 
szemembe. Apa, tudod milyen ritkán néznek a szemembe?" 

  

2011. március 31. 

Reggel nyolckor indulunk Törökszentmiklósra. Bukta Éva a Városi Művelődési Ház 
munkatársa vár bennünket. Este 6 órától van az előadás, ezért ma nyugodtabb a szerelés. 
Ebédelünk, utána beszélgetünk, néhányan olvasnak és készülünk az előadásra. Misi 
találkozik a 21 éve nem látott ismerősével, aki elmondja, hogy egyre nehezebb azoknak, 
akik mezőgazdasággal foglalkoznak Magyarországon, főként itt, Törökszentmiklóson. Ő 
sem tudja miből fog megélni nyugdíjas korában. Megdöbbentő az az eset, ami ennek a 
városnak a környékén zajlott egy pár évvel ezelőtt. Egy cég, amelynek a tulajdonosa később 
miniszter (!) lett, a gazdáktól felvásárolta a tömött libákat, majd azt nem fizette ki, a céget 
csődbe vitték, a pénzt átmenekítették. Ennek következtében nagyon sokan eladósodtak, 
és nem találva, látva maguk körül semmilyen reménysugarat, öngyilkosok lettek. 

Érezzük az előadás tétjét. Megalázott, kizsákmányolt emberek jönnek el, akiknek a jövőjük 
teljesen bizonytalan. Itt ülnek a nézőtéren a tizenéves fiatalok, a felnőttek és az idősek. 
Minden korosztály. Megfogalmazódik bennünk, hogy itt most hitet és reményt kell adni az 
embereknek. Erre itt most nagy szükség van. A színes nézőtér kíváncsi, befogadó 
energiájának is köszönhetően sikerül az előadással eljutni hozzájuk. 

Előadás után beszélgetünk Évával, aki meglepődve meséli, hogy az eddig 
fegyelmezetlennek ismert fiatalok végig figyeltek. Számára olyan volt az előadás, mint egy 
lélektánc, amelyben az ember képes alázattal elfogadni a környezetét és önmagát, 
felvállalva pillanatnyi érzéseit. Elérzékenyül, miközben arról mesél, hogy milyen nehéz 
társak nélkül élni, dolgozni, bármit is tenni másokért. Nyíltan beszél élete nehézségeiről, 
amelyeket mindig megpróbál pozitívan elfogadni, ahogy fia két évvel ezelőtti balesetét is. 
Tudja, hogy azért történt mindez, hogy a fia tanulja meg, hogy nincs rendjén az, hogy 
eddigi életében csak ártott a környezetének. Az előadás megerősítette abban, hogy 
érdemes kitartóan küzdeni a fiatalokért. 

Napokkal később érkezik egy nézői visszajelzés erről az estéről: 



 

 

„Még mindig nem vagyok teljesen magamnál Tőletek és attól, amit Tőletek kaptam/tunk. 
Másnap sikerült beszélnem az egyik pedagógussal, aki itt volt, és neki is olyan katarzisa 
volt, mint nekem. Velem egykorú és neki sem volt életében ehhez fogható élménye. És! Ami 
a lényeg! Az a néhány 7-8. osztályos gyermek, akiket hozott magával, ők is mind értették és 
élvezték az egész előadást. Azt hiszem, hogy mindannyian csodának éltük meg. Még 
egyszer hálával köszönöm Nektek! Feltétlenül kell még találkoznunk!” 

  

2011. április 1. 

10:30-kor megérkezünk a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumba, turnénk utolsó 
helyszínére. Itt működik Magyarország egyik legjobb nevű drámatagozata immár 33 éve. 
Szebeni Zoltán magyar- és drámatanár fogad bennünket, akárcsak egy évvel ezelőtt. A 
szerelés problémamentes, hiszen a tavalyról még jól emlékszünk a tér adottságaira, 
lehetőségeire. 

Délután háromtól kezdődik a turné utolsó előadása. Kezdés előtt bemelegítünk, hogy 
tudjunk energiát gyűjteni, és felülemelkedni a fáradtságon. Drámatagozatos diákok, 
tanárok kíváncsian ülnek be a nézőtérre. Befogadóak és gyorsan bekapcsolódnak a 
Bolyongás hömpölygésébe. Részünkről is sikerül egy megtörtént előadással zárni a turnét. 

Előadás után a nézők visszajönnek egy beszélgetésre. Zoltán arról érdeklődik, hogyan 
tudjuk megoldani azt, hogy érettségi után is néhányan a társulatban maradnak. Szentesre 
nehéz visszahívni a diákokat, mert aki tanulni akar, az elmegy innen. A társadalom, a 
szülők azt várják el a fiataloktól, hogy a felépített rendszernek megfeleljenek. Az egyik diák 
kiemeli, hogy számára nagyon jó volt, hogy nem kellett tapsolni, hanem gyertyával a 
kezében tovább élhetett benne az előadás üzenete. Egy másik fiú számára fontos volt, hogy 
bevonva érezte magát.  Nagyon beindította a kíváncsiságát az, hogy nézőként beleszólhat 
az egyik jelenetbe és nem a rendező akarata érvényesül.  Zoltán terápiás céllal minden 
évben egyszer megnézné az előadást, mert az ember elfelejt szembenézni önmagával. 

Vacsora közben is beszélgetünk. Zoltán tovább mesél az iskoláról. Szeretné, ha jövőre az 
osztályával el tudnának jönni Szentgyörgyre. Az előadáson túl szeretné, ha a diákjai 
bepillantást nyerhetnének az általunk végzett munkába, abba az erkölcsi értékrendbe és 
mentalistásba, amit az Osonó képvisel. Természetesen nyitottak vagyunk minden ilyen 
találkozóra, és örvendünk, hogy olyan tanárokkal találkozhatunk, akik szeretnek tenni 
azért, hogy a diákokkal valami fontos és meghatározó történjen. Jó látni, hogy még nem 
engedte el mindenki a fiatalok kezét. 

Visszamegyünk az iskola újonnan épített részébe, és egy tréningező-terembe lefekszünk. 

  

2011. április 2. 



 

 

A turné utolsó napja. Reggel nyolckor lebontjuk a díszletet, utána Misi és Lóri tréningeket 
tartanak az itteni drámásoknak. Egyértelműen érződik rajtuk, hogy sokat foglalkoznak 
velük ebben az iskolában, és sokszor felteszik számukra azt a kérdést, hogy „te hogy 
gondolod?”. Nyitottak és bátrak. Az egyik fiú azt mondta a tréning végén, hogy megint egy 
lépéssel közelebb került a száz kilométerre levő tükörképéhez. Volt, aki arról számolt be, 
hogy eddig is foglalkozott magával, de mindig csak a rossz tulajdonságait látta, most rájött, 
hogy tele van jó tulajdonságokkal és ezért boldog. Sokuknak az tetszett a tréning alatt, hogy 
nem a tehetségük fejlesztésével foglalkoztak, hanem a lelkükkel. Egy lány elmondja, hogy 
megérezte valahol mélyen ott van benne és minden emberben az Isten, aminek nem tud 
nevet adni. Bennünket is feltöltenek a tréningek, biztosak vagyunk abban, hogy ide még 
vissza kell jönnünk. Elköszönünk és nekivágunk az előttünk levő 600 kilométernek. 

Éjfél van. Megáll az autóbusz és elénekeljük a társulat által kitalált éneket Misinek, mert 
ma ünnepli (április 3) 33. születésnapját. 

... 

16 nap, 13 helyszín, 22 előadás, kb. 1400 néző, 11 tréning, rengeteg beszélgetés a 
fiatalokkal. Elvették a sofőrünk jogosítványát, egyszer kereket cseréltünk, eltörött két 
lábujj, elcsúszott egy ínyszalag és becsípődött egy idegszál. 

De a sok nehézség ellenére tele vagyunk olyan tapasztalatokkal, információkkal és 
érzésekkel, amelyeket otthon soha nem élnénk át. Miközben haladtunk egyik helyről a 
másikra, mindig más és más emberekkel, sorsokkal és körülményekkel találkoztunk. 
Egyre biztosabb, hogy az emberek ebben a gazdasági válságban kezdik elveszíteni a hitüket 
abban, amit csinálnak. A fiatalok ebben a lelki válságban egyre nehezebben látják meg, 
hogy melyik úton haladjanak és kit kövessenek. Jó volt látni, hogy miközben ültek a 
nézőtéren, saját érzéseikre figyeltek. A beszélgetések és a tréningek közben láttuk, hogy a 
fiatalok igénylik az önmagukkal való szembenézést, és kérdéseket tesznek fel arról, hogy 
mitől lesz több az életük annál, mint amennyi látszik belőle.  Megerősít minket is abban, 
hogy még sok hasonló turné vár ránk.    

Hála Istennek szerencsésen hazaérünk. 

Már itthon olvassuk ezt a nézői visszajelzést: 

„Szeretném elmondani Nektek, hogy nem csak nagy hatást gyakorolt rám az előadásotok 
és a személyetek, hanem hatalmas energiabombaként és reménysugárként robbant az 
életembe. Bízom benne, hogy üzeneteteket még több és több emberhez fogjátok eljuttatni, 
és mintegy tükröt tartva eléjük, megmutatni ennek az önmagából egyre jobban kifordult 
világnak a csorbáit.  

Én, aki a panelrengeteg útvesztőjében elszörnyedve nézi, hogy az emberek többsége, mint 
csecsemő az inkubátor berendezésén lóg az elembertelenedett modernizáció csúfságain, 
fellélegezve tapasztaltam meg, hogy nem vagyok egyedül a gondolataimmal.” 



 

 

 


