
 

 

   Gyergyószentmiklós és Csíkszereda. Pénteken a Figura Stúdió Színház új, a 

Bocsárdi Angi Gabriella nevét viselő stúdiótermének megtekintésével kezdjük. 

Megállunk a Gabi emlékplakettje előtt. Rövid emlékezés. Szavak, történetek… 

 

            Úgy az esti, mint a szombati előadások jól mennek. Szombat délelőtt együtt 

tréningezünk a helyi csapattal, a Maszkitóval. Nagyon egymásra hangolódunk. Jó 

érzés látni, hogy a fiatalok 130 kilométer távolságból is érzik egymást. Olyan, 

mintha már találkoztunk volna… Elmélyül a tréning vége, hordozzuk magunkban a 

mély és megtörtént pillanatokat, megerősödik bennünk az az érzés, hogy fontosak 

ezek az alkalmak, találkozások. 

 

            Az esti előadás után visszajön öt fiatal. Beszélgetünk. Igazi öröm, ahogy 

előadásunk hatására megnyílnak, beszélnek a gondjaikról, az életükben lévő 

feszültségekről. Kérdéseket tesznek fel, amelyre együtt keressük a válaszokat. A 

céltalanság, a társadalmi stabilitás hiánya, rendet találni a minket körülvevő 

káoszban, a rengeteg teher, amelyet a fiatalokra helyez a szülők, az iskola elvárása, 

a családok, mint közösségek gyakori felbomlása, amelyekben már egyre kevesebb 

fiatal talál támaszt és támogatás, illetve az ebből fakadó „nem tartozom sehová” 

érzés- ezek a leggyakoribb témák. Próbálunk mesélni arról, hogy mi mit keresünk, 

hogyan élünk, hogyan próbáljuk észrevenni azt, hogy az élet több mint amennyi 

látszik belőle. Beszélünk a hitről, arról, hogy mi is kereső, útközben lévő emberek 

vagyunk, és arról tudunk beszélni, hogy utunk során most hol tartunk a világ és 

önmagunk felismerésében. Szeretnénk folyamatosan megtartani azt az állapotot, 

amit előadásunk képvisel. Jól esik a végén, hogy beszélgettünk, meghallgattuk 

egymást. Jól esnek az ölelések. Elbúcsúzunk, és arra gondolok, hogy milyen 

nagyszerű dolog a színház. Még mindig képes igazi, őszinte találkozások 

megteremtésére… 

 

            Csíkszeredában pánik az influenza- járvány miatt. A termet, ahol tartanunk 

kellene előadásunkat bezárták. Volt két gyanús eset az iskolában, és máris jött a 

minisztériumi rendelet… A másik termet, amit sebtében szereztünk, végül 

visszavonják. Nem meri vállalni az igazgató a tömegrendezvénnyel járó kockázatot. 

Hála a csíkszeredai szervező lánynak, kapunk termet Csíksomlyón. A nézőket 

autóbusszal hozzák ki és viszik vissza mindhárom előadásunkra. Nézem ezt a 

tizenéves szervező lányt, aki egyedül, egy nap alatt mindent megmozgatott, csodát 



 

 

művelve átszervezve a helyszínt, a nézőket, és arra gondolok, hogy egy felnőtt 

biztosan nem végezte volna el ezt a hatalmas, többször kilátástalannak tűnő 

feladatot.  Haza fele teszem fel magamban a kérdést: hová tűnik a fiatalkori 

lelkesedés, szenvedély? Hová tűnik ez a hittel való cselekvés? Újra és újra elkap az 

érzés: mekkora áldás, hogy fiatalokkal dolgozhatok, milyen sokat tanulhatunk 

tőlük. 

 

Azt is nagyon szépnek, szimbolikusnak tartom, hogy pont Csíksomlyón kaptunk 

termet. Hálát adok Istennek a Gondviselésért. 


