
 

 

2009. November 19. Csütörtök 

 

Fogarason játsszuk előadásunkat. A helyi unitárius lelkész, Márkos Ervin röviden 

beszél a dicső múltról és a nagyon szomorú jelenről. Két éve megszűnt a magyar 

nyelvű oktatás, magyar kulturális élet egyre ritkább, szinte nincs is. A fiatalok 

elmennek, vagy a vegyes házasságot választják, amelynek – ahogy fogalmazott -: a 

gyümölcse már nem magyar. 18 év alatt 73-ra csökkent az unitárius hívek száma. 

Átlagban 17-en járnak vasárnaponként templomba, és egyetlen „tiszta” magyar 

család sincs. A közeli faluban egy unitárius van, egy másikban négy volt, de 

hónapokkal ezelőtt kitelepedtek. Fontosnak tartom, hogy a fiataljaink 

találkozzanak a "szórvány" helyzettel. Azzal, hogy mit jelent ott élni, fiatalnak és 

idősnek egyaránt. Milyen lehetőségek és gondok vannak..., és ezáltal értékelni, hogy 

milyen jó helyzetben vagyunk itt Sepsiszentgyörgyön, mennyi lehetőségünk van, és 

milyen jó lenne mindig kihasználni ezeket. 

 

Mikor neki fogtunk szervezkedni, nem bátorítottak bennünket, hiszen a tapasztalat 

szerint kevés magyar jár már hasonló rendezvényre. Az előadásunkra, hála az 

Istennek sokan eljöttek. Egy adott pillanatban úgy tűnt, hogy nem is lesz elég a 6O 

fős nézőterünk. Kezdés előtt ki kellett menjek az előcsarnokba, és el kellett 

magyarázzam, hogy mit jelent az, hogy kamara előadás. A főként idősekből álló 

nézők nagy része még soha nem látott stúdió előadást. 

 

Előadás végén szervező- pap barátunk megköszönte, hogy gondoltunk rájuk, és 

nem hagytuk ki Fogarast ebből az útvonalból. Hátha ezzel is hozzá tudtunk járulni 

ahhoz, hogy egy kicsivel több erejük legyen a kitartásban, a szórványban élő magyar 

testvéreinknek. 

 

  

 

 

 

 



 

 

2009. November 20. Péntek 

 

Gyulafehérvár- teológia. Kettős ünnep van bennünk. Egyrészt megtiszteltetés 

eljátszanunk az előadásunkat a teológián, a tanárok, teológusok és kántor- 

iskolások számára. Fontos momentum ez úgy a teológia, mint a mi életünkben. 

Nem gyakori ez az esemény. Előadás után Illyés Zsolt spirituális lelki vezetővel van 

egy háromnegyed órás beszélgetésem az előadásról. Kérdések merülnek fel benne, 

keresi a válaszokat. Közös pontra terelődünk: újra és újra rádöbbenünk mind a 

ketten, hogy a színház és a vallás mennyire közel állnak egymáshoz. A pap és a 

színész mennyire megfoghatatlanul közel vannak. A létezésünk alapja, gyökere a 

rituálé. Ebből fakad a hit, játék, színház. 

 

Az egyre romló tanügyi rendszerről, a bennünk kialakult képről is hamar 

megegyezünk: egyre felkészületlenebbek és tudatlanabbak a fiatalok. Elmesélem, 

hogy kilencedikben – sajnos – a drámaosztályban helyesírásra kell tanítanunk a 

fiatalokat. Ő elmesélni, hogy a teológián, első éven kell ezt a feladatot elvégezniük. 

 

Örömmel zárjuk a napot, és boldogak vagyunk, hogy tanítással, vallással, hittel és 

színházzal foglalkozhatunk. 

 

A másik öröm, itt Gyulafehérváron, a volt bolyongós, Bán Jocó. Első évesként ő 

fogadott bennünket, szervezte le az előadásokat, vigyázta ittlétünket. Szeretetteljes 

fogadtatás, kis városnézés, bekukkintás a könyvtárba… 

 

Az előadások nagyon erősek voltak. Jocó arról beszélt előadás végén, hogy fontos 

volt ez az üzenet amit hoztunk. Fontos volt az őszinteség, ami átitatja az 

előadásunkat. 

 

  

 

 



 

 

 

2009. November 21. Szombat 

 

            Nagyenyed. A kollégium épülete, amely annyi híres tanárnak és diáknak adott 

otthon, teljesen lerobbanva. Rossz nézni, ahogy mennek tönkre épületeink. Nagy 

szeretettel fogadnak. Lórinak a nagymamája finom elemózsiát készít, még 

másnapra is jut belőle. Két előadást játsszunk. Mindkettő erős. Érezni, hogy itt 

nincs színházi élet. Sok néző most van először színházban. Egyre inkább erősödik 

bennem a társulatunk és előadásunk misszió- jellege. 

 

            Az első előadásunk előtt 5 perccel kapjuk a hírt, hogy székelyhídi születésű 

kolozsvári egyetemista barátunk 20 évesen váratlan hírtelenséggel meghalt. Megráz 

bennünket a hír, a másnapi, kolozsvári előadás egyikére kellett volna jönnie, az 

általa szervezett 26 emberrel együtt. Lelkes volt, szervezte a kolozsvári egyetemista- 

színcsoport újra beindítását. Az utóbbi hetekben többször is beszéltünk erről. 

Mindkét előadásunkat felajánlottunk neki. Imádkoztunk a csendes és békés 

pihenéséért, valamint a környezete, a szülei és barátai lelki békéjéért. 

Rádöbbenünk újra életünk végességére, kicsinységünkre. 

 

 

2009. November 22. Vasárnap 

 

            Éjjeli érkezés, majd reggeli díszletállítás, szokásos hangpróba… Majd rövid 

találkozó az Erdőszentgyörgy fele tartó celldömölki barátainkkal… 

 

Három előadás Kolozsváron. Nagyon erősen mennek. Zsúfolásig megtelt 

nézőterek. Öröm nézni előadás után, hogy az egyetemista-nézőinkkel valóban 

történt valami. Mintha erősebben, önmagukba jobban belenézve, a lényegesebbre 

jobban odafigyelve mennének el. Nagyon erős turnét zárunk… 

 

            Aztán pakolunk és indulunk haza. Jó ez így. Alázatra nevel… 


