Még a Szputnyik Hajózási Társaságon belül jött létre az osztálytermi és ifjúsági elôadásokra specializálódott
MENTÔCSÓNAK EGYSÉG, amely nagy sikereit már a Szputnyik megszûnése után érte el. Az elmúlt évadban két
fontos fesztivál fôdíját is elnyerték. A Marczibányi téren megrendezett Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemlén a
PASS ANDREA által írt és rendezett Újvilág kapta az ifjúsági kategória fôdíját. Az ASSITEJ által szervezett kaposvári Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé egyik Üveghegy-díját pedig a FÁBIÁN GÁBOR rendezte Szociopoly
nyerte. Velük beszélgetett SÁNDOR L. ISTVÁN a Szputnyikról, a Mentôcsónak egységrôl, saját elôadásaikról, törekvéseikrôl, az ifjúságnak szóló színház lehetôségeirôl.

Csak egy mentôcsónak maradt

Menekülj okosan! (Kurta Niké, Fábián Gábor)

– Hogyan jött létre a Mentôcsónak?
Fábián Gábor: A Mentôcsónak – maga a név is – még a Szputnyik
mûködésének idején született. Bodó Viktor úgy érezte, hogy
annyira speciális a mi kettônk mûködése, hogy jó lenne, ha külön kis alegységet képeznénk a Szputnyikon belül. Ekkor zajlottak éppen a Szociopoly elôkészítô munkálatai, úgyhogy ennél
a beszélgetésnél jelen volt Bass Laci is, aki viccként azt mondta,
hogy egy hajózási társaságban mi lehet a legkisebb egység: a
mentôcsónak. Így lettünk mi a Mentôcsónak egység.
– Mi annyira speciális a munkátokban, hogy önálló egységként lehetett mûködtetni?
Pass Andrea: Eleve speciális a célcsoport: mi elsôsorban fiataloknak készítünk elôadásokat, amelyek egyébként a felnôtt nézôk számára is érdekesek lehetnek. Amikor a Mentôcsónak
alakult, valójában még csak terveink voltak, így Bodó Viktor se
láthatta át igazán a tevékenységünket. Gábor addig a Szputnyik színésze volt, én pedig Viktor asszisztenseként dolgoztam. Ô nem is ismerte még az addigi elôadásaimat, és azt sem
lehetett tudni, hogy mi lesz majd a Szociopolyból, hisz akkor
készült. Így óriási bizalmat jelentett, hogy lehetôséget kaptunk a Szputnyikon belül az önálló munkára.
Fábián Gábor: Mindennek volt egy nagyon egyszerû, praktikus oka
is. Akkor készült A revizor a Vígszínházban, és kiderült, hogy
nem tudok ott lenni a próbákon. Mégpedig azért nem, mert
délelôttönként a szputnyikos koprodukciós elôadásokat játszom diákoknak: a Pirézeket, ami a Szputnyik és a MU Színház
együttmûködésében készült, és A hosszabbik utat, ami a
Szputnyik és a Kerekasztal közös produkciója volt. Tehát nekem
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akkorra már kialakult a társulaton belül egyfajta speciális tevékenységem, mert ebbe az irányba fordult az érdeklôdésem.
Pass Andrea: Sôt talán még az Antigoné is futott.
Fábián Gábor: Bizony, ami a Szputnyik saját osztálytermi elôadása volt. Így egyszer csak Viktor azt mondta nekem, hogy Gábor, te nem tudsz dolgozni velünk, mert délelôttönként elôadásaid vannak. Nem lehet, hogy akkor ezt a tevékenységet
válasszuk külön? Ha ez izgat, akkor ebbe az irányba kell továbbmenned – mondta.
Pass Andrea: Azt is jó szemmel érzékelte Viktor, hogy én is szeretnék továbblépni. Akkor már futott a Füge és a Szkéné együttmûködésében készült Kô, papír, olló, Viktor hallott a produkció sikerérôl, és tudta, hogy érdekel ez a mûfaj, ezért javasolta, hogy Gáborral csináljuk meg a Mentôcsónakot.
– Ti ketten mióta ismeritek egymást?
Pass Andrea: Mióta a Szputnyikban dolgozom. Nem is tudom,
mikor kezdtem itt… Eleinte csak produkciókra kért fel
asszisztenskedni a Szputnyik, késôbb, amikor már befértem
a büdzsébe, felvettek állandó társulati tagnak. Ennek már
legalább öt éve...
Fábián Gábor: A Hókirálynô volt az elsô darab, amiben együtt dolgoztunk. Ezt 2010-ben rendezte Czukor Balázs.
– És a Mentôcsónak „leválasztása” mikor történt meg?
Fábián Gábor: 2013 novemberének végén.
– Akkor még nem volt érzékelhetô, hogy a Szputnyik el fog
süllyedni?
Fábián Gábor: Nem. Úgy kezdtünk bele a munkába, hogy a Szputnyikon belül fogjuk vinni az osztálytermi és ifjúsági vonalat. Az
egyáltalán nem jutott eszembe, hogy fél éven belül megszûnhet a Szputnyik. Ennek elôjeleit 2013 szilveszterének környékén érzékeltem…
Pass Andrea: Gábor ezt nyilván jobban tudja, hisz ô a kezdetektôl
benne volt a Szputnyikban. Én, mióta itt vagyok, mindig azt
éreztem, hogy folyton rezeg a léc, állandóan kérdés volt,
hogy tud-e a társulat tovább mûködni. Emiatt folyamatos
volt a feszültség, ami elvezetett a megszûnésig. De nagyon
sok független csapat ugyanezt éli meg, nekik biztos nem ismeretlen, amirôl beszélek.
Fábián Gábor: Ezt a döntést végsô soron Viktornak kellett meghoznia. Ennek nagyon sok oka lehet, de errôl ô tudna pontosabban beszélni. Az biztos, hogy az alulfinanszírozottság, illetve a támogatás kiszámíthatatlansága döntô szerepet játszott benne. Ezeket a „feltételeket” hosszú ideig vállalta Viktor, és mûködtette a társulatot, de eljött az a pillanat, amikor
mindezt már nem lehetett büntetlenül folytatni. Ekkor vált fájdalmasan abszurddá az elnevezésünk: a Szputnyik elsüllyedt,
és csak egy mentôcsónak maradt utána.
Pass Andrea: Engem meglepett, hogy a Mentôcsónak tovább élhet. Ez neked egyértelmû volt, Gábor?
Fábián Gábor: Azért volt egyértelmû, mert volt egy nyertes pályázatunk a Norvég Civil Támogatási Alapnál, egy érzékenyí-
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Fábián Gábor

tô csomag, amelynek a Pirézek és a Szociopoly voltak a részei. Így a nyertes pályázata miatt a Szputnyikot mûködtetô
nonprofit kft-nek muszáj volt a projektet végigvinnie. Ehhez
Viktor és Tóth Péter késôbb azt a vállalást tette hozzá, hogy
ha be tudunk vonni elegendô forrást, akkor a projekten túl is
folytathatjuk a munkát.
Pass Andrea: Mi az Újvilágot Polgár András támogatásával tudtuk
létrehozni, nem volt rá más forrásunk. Aztán szintén András javaslatára a Mecénás Napon is megfuttattuk a tervet, ebbôl pedig az elôadás játszására jött össze a pénz. Számomra meglepetés volt, amikor a norvég program után is tovább bérelte a
helyiségeket a kft, így használhattuk az irodát, a próbatermet.
Elôtte az sem volt egyértelmû, hogy lesz-e állandó helyünk.
Fábián Gábor: Tavaly nyáron még valóban nem voltunk ebben fenemód biztosak. De végül tovább mûködött a Szputnyikot
mûködtetô nonprofit kft, és elkezdett velünk foglalkozni. A
korábbi munkatársak, az egész addig infrastruktúra – ami korábban a társulatra koncentrált –, a mi ügyeinket kezdte el
vinni. Ez számunkra óriási nyereséget jelentett, hiszen korábban a Szputnyikon belül nagyon nehéz körülmények között
dolgoztunk, a munkatársaknak akkor még egyszerûen nem
volt kapacitásuk ránk.
– Túl tudtatok lépni azon, hogy a Szputnyik megszûnt?
Fábián Gábor: Nem igazán. Ez nagyon fájdalmas dolog, különösen
az ambivalencia fájdalmas benne. A többiek egyszer csak nem
jönnek be ide, ahol mindig is nyüzsögtek. Ezekben a fotelekben
Jankovics Petinek, Király Daninak, Koblicska Lôtének meg a

többieknek kellene ülniük. Most nem ül benne senki. Mi ülünk
itt, meg azok az emberek, akiket még hívunk ide dolgozni, akik
egyébként sokszor volt szputnyikosok. De akkor is üresen kong
a hely, ahol nemrég még egy társulat lakott. Mi pedig mûködünk tovább. Vérzik a szívünk, ha bejövünk az üres termekbe.

Fiataloknak játszani
– Körvonalazódott már, hogy pontosan mi is a Mentôcsónak
szerepe?
Fábián Gábor: Leginkább az vált világossá, hogy ebben az „egységben” három alkotó dolgozik: Pass Andrea, Fábián Gábor
és Bodó Viktor. Ugyanis a következô évadban Viktor is fog
elôadást készíteni ebben a formációban. Mert úgy döntött,
hogy ez egy olyan misszió, ami nagyon fontos értékeket teremt, és ebbe ô is be akar lépni, itt akar dolgozni, ehhez ô is
értékeket akar hozzárakni. Ez megint csak új perspektívákat
teremtett a Mentôcsónaknak. De amikor még csak arról volt
szó, hogy Andi és én alkotjuk a Mentôcsónakot, már akkor is
egyértelmû volt, hogy mi alapvetôen társadalmi kérdésekrôl fogunk beszélni. És hogy ehhez olyan interaktív formákat
fogunk választani, amelyek valamiféle párbeszédet kezdeményeznek a nézôkkel.
– Honnan van bennetek ez a fajta érdeklôdés?
Pass Andrea: Egy ismerôsöm egyszer azt mondta rólam, hogy
megrekedtem a kamaszkorban. Ebben lehet némi igazság,
mert nagyon erôsen élnek bennem az akkori emlékeim, ami nagyon jól jön, amikor ifjúsági darabon töröm a fejem. Fontos korszak ez, nagy intenzitással keresik ilyenkor magukat a fiatalok,
folyamatosan alakul a személyiség. Éppen ezért borzasztóan izgalmas idôszak az ember életében, rengeteg a dilemma, színházi szempontból pedig erôs drámai lehetôségeket hordoz.
Fábián Gábor: Számomra is nagyon izgalmas volt a gimnáziumi
idôszak, sok meghatározó dolog történt velem, mind a kortárs kapcsolataimban, mind a tanár egyéniségekkel való találkozásokban. Életre szóló barátságok szövôdtek akkor. Nagyon
sokan vagyunk a pályán, akikkel akkoriban kerültem kapcsolatba. Talán én is azért vonzódom ehhez a korosztályhoz, mert
ilyen idôsen jól éreztem magam a saját bôrömben. Nem úgy,
mint általános iskola felsô tagozatában. Nekem akkoriban
semmi nem volt jó, így nem is tudom, hogy mondjuk egy 12
éves embert mi érdekelhet igazán, ô mit hogyan fogad a világból. Azért sajnálom ezt, mert a felsô tagozatosoknak nagyon
kevés elôadás készül, és ezt nagy hiánynak érzem. Ôszintén
mondom, hogy szeretnék nekik is elôadásokat készíteni, de
még nem találom hozzájuk a kulcsot.
– És te milyennek látod a kamaszokat?
Fábián Gábor: A középiskola utolsó két évfolyamába járó diákokra
– akikhez alapvetôen próbálok szólni – már szinte felnôttként
tekintek. (Nem is akarok másképpen beszélni a középiskolásokhoz, mint a felnôttekhez.) A kamaszokban nagyon sok min-

Pass Andrea

Nagy Gergô

den formálódik, miközben frissen néznek a világra, az ôket körbevevô jelenségekre. De a legfontosabbnak azt tartom, hogy
nekik még nem ciki azt mondani, hogy bocs, tévedtem. A fiatalok még ki merik mondani, ha rájöttek arra, hogy valami másképp van, mint ahogy gondolták, mint ahogy addig viszonyultak hozzá. Ezt persze még igazából a szüleiktôl tanulták el, de
lassanként kialakítják a saját véleményüket, az önálló világlátásukat. Emiatt nagyon fontos, hogy miképp tudunk hatni rájuk.
Igazából azt kellene elérnünk, hogy a fiatalok kezdjenek el gondolkodni, kritikusabban nézzenek a környezetükre, esetleg önmagukra is, és alakuljon ki saját véleményük a világról.
– Erre alkalmas a színház?
Fábián Gábor: A színházzal kapcsolatban nekem mindig is nagy
hiányérzetem volt az, hogy többnyire nem tudtuk, mi végre is
csináljuk az elôadásokat. Azt sem érzékeltük, hogy miképp
hatunk a közönségre, mi történik a nézôkben. A kôszínházakban sosem érzékeltem, hogy mit érünk el a munkánkkal, de a
Szputnyikban is kevésszer. Még ha valódi hatást értünk el, akkor sem kapunk errôl visszajelzést. A színházban tapsolnak a
nézôk, aztán kimennek, de hogy mit gondolnak magukban,
arról fogalmunk sincs. Egy-két emberrel tudunk beszélgetni
elôadás után, ha szerencsénk van, de többnyire ôk is általánosságokat mondanak. Nekem nagyon hiányzik, hogy tényleg szóba álljunk egymással: nézôk és színházcsinálók. Hogy
ott helyben érezzem, sikerült-e lázba hoznom a nézôket, fölizgatnom a fantáziájukat, beindítani a kérdéseiket, vagy –
hogy mondjam az ellenkezô végletet is – minden erôfeszíté-
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sünk ellenére közönyösek maradtak. A felnôtt elôadásoknál
errôl egyáltalán nem kapunk visszajelzést. Az ifjúsági korosztály viszont közvetlenebbül reagál, és ott nagyobb lehetôség
van az interaktivitás irányába mozdulni, amit én mindenképpen szeretnék erôsíteni.
Pass Andrea: Szerintem a felnôtt elôadásoknál is lehet azt érezni,
hogy jön-e a közönség velünk vagy sem, hogy izzik-e a levegô
a nézôtéren. Enélkül nem is lenne jó ezt csinálni. Viszont az ifjúsági projekteknél, az elôadást követô foglalkozáson tényleg
nagyon izgalmas, amikor a diákok elmondják, hogyan viszonyulnak az általunk felvetett kérdésekhez. Hiszen csupa olyan
problémáról van szó, ami minket is érdekel. Ezekre a kérdésekre mi sem tudjuk a választ.

Gyorsabban terjed, mint a vírus
– Mind a ketten a saját kamaszkorotokhoz kötöttétek, hogy miért
csináltok fiataloknak szóló elôadásokat…
Pass Andrea: Pedig azóta eltelt pár év...
– Épp ezt akarom kérdezni: változtak a kamaszok, mások a reakciók, mint ahogy az a saját emlékeitekben él?
Pass Andrea: Sok szempontból igen, de a lényeget tekintve mégsem. A mai fiataloknak is meg kell küzdeniük azokkal a nagyon
fontos problémákkal, amelyekkel mi is megküzdöttünk annak
idején: a pályaválasztással, a szerelem gondjaival, a szülôkrôl
való leválással stb. De közben rengeteget változtak a kamaszok. Nekem is van egy unokahúgom, sokat beszélgetek vele,
és a drámafoglalkozásokon is azt tapasztalom, hogy a fiatalok
ügyesebben, gyorsabban tudják tartani a tempót a változó világgal. Persze nem a politikára gondolok, mert a legtöbb kamaszt ez egyáltalán nem érdekli.
Fábián Gábor: Én sokkal kevesebbet mozgok ebben a közegben,
mint Andrea. De a legfontosabbnak azt érzem, hogy ebben az
életkorban nagyon ritka az olyan fiatal, akihez nem lehet úgy
odafordulni – ha tényleg ôszintén nézünk a szemükbe, ha valóban kíváncsian kérdezünk tôle, ha valóban érdekel, hogy miket gondol –, hogy ne venné a lapot, és ne reagálna nyíltan.
Azt hiszem, számomra ez a legfontosabb, hogy ezeket a fiatalokat még meg lehet szólítani.
– A felnôtt közönségnél nem ezt érzed.
Fábián Gábor: Ott sokszor vannak kételyeim. Ha például a Menekülj okosan!-t felnôtt nézôknek játszanánk – nem a Jurányi homogén közönségének –, akkor nem biztos, hogy hajlandóak
lennének engem komolyan venni. A felnôttekrôl sokszor az a
benyomásom, hogy jóval magabiztosabb véleményt alakítanak ki jóval kevesebb adat és információ alapján, mint a kamaszok. És sokkal kevésbé nyitottak. Arra meg végképp nem
hajlandók, hogy belássák, ha tévedtek, és esetleg megalapozatlanul ragaszkodnak a véleményükhöz hosszabb ideje.
Megszólítani sem hagyják magukat, nemhogy felülbírálni a
„meggyôzôdésüket”, amelyek sokszor nem is tapasztalatok,
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Szociopoly (Bass László)

Dömölky Dániel

inkább csak elôítéletek alapján születtek. Például nagyon sokan vannak, akik megingathatatlanok abban, hogy a szegények tehetnek a szegénységükrôl, hogy a cigányok bûnözôk,
és a menekültek mind rohadékok.
– Az olyan elôadásoknak, amelyeket ti csináltok, épp az a feladata, hogy rákérdezzen az efféle személyes tapasztalatok és
egyéni meggyôzôdések nélküli véleményekre – nevezzük
ôket egyszerûen elôítéleteknek. Hogy mindezekbôl valahogy
megpróbálja kimozdítani a nézôket.
Fábián Gábor: Csak épp az a kérdés – ez a legfôbb dilemmám –,
hogy kinél van erre reális esélyünk. És hogy mindezt miképp
tudjuk tényleg elérni? A mélyszegénységben élôkrôl szóló
Szociopolynál az a tapasztalatom, hogy még felnôtteknél is
van erre némi esély. A Menekülj okosan! esetében nagyon várom már az iskolai elôadásokat, mert azt gondolom, hogy ott
van esélyünk. A felnôtteknél nagyon nehéz most a helyzet.
Nem tudom, hogyan lehetne olyan közegekbe eljuttatni az
elôadást, ahol menekültellenes érzelmûek is vannak, mert ôk
be nem teszik amúgy a lábukat hozzánk. De a Jurányi egyébként szociálisan érzékeny nézôi se jönnek most igazán. Azt hiszem, a népszavazást kísérô kormányzati propagandától egyszerûen megcsömörlöttek az emberek. Már felháborodni
sincs kedvük. Egyszerûen elegük van, nem akarnak ezzel foglalkozni, hiszen undorító, ami körbeveszi a témát.
Pass Andrea: Ez – amit Gábor mond – arra is válasz, hogy miért

foglalkozunk fiatalokkal. Náluk még lehet eredményeket elérni, még van esélyünk arra, hogy vitatkozzunk, beszélgessünk,
közösen gondolkodjunk. Egy szélsôségesen elôítéletes felnôttet erre tényleg képtelenség rávenni. Amikor a Facebookon
láttam, hogy egyes vidéki ismerôseim mennyire tolják a menekültellenes posztokat, próbáltam velük is szót érteni, de
egyszerûen lehetetlennek bizonyult. Sajnos a fiatalok között is
– már az általános iskolásoknál is – nagyon erôsen jelen van a
menekültellenesség, a migránsozás. Hisz ez ömlik rájuk a Petôfi tévébôl, ezt hallják adott esetben a szüleiktôl. Gyorsabban
terjed, mint a vírus.

Valakinek kellene róla beszélni
– Az elôítéletekbôl való kimozdítást segítheti az is, hogy fontos
társadalmi kérdésekrôl színházi társasjátékokat készítetek,
amelyek határozottan számítanak a nézôi részvételre is. Ezt
a mûfajt tulajdonképpen ti találtátok fel.
Fábián Gábor: Inkább azt mondanám, hogy magunktól jöttünk rá
arra, hogy ilyesmit is lehet csinálni, mert – a mûveletlenségünk okán – nem ismertünk hasonló elôadásokat.
– Egyébként máshol vannak ilyen elôadások?
Fábián Gábor: Ivanyos Ambrustól tudtam meg, hogy a Machina
Ex nevû német társulat kifejezetten efféle produkciókat készít.
Nem azt a fajta klasszikus társasjátékot mûködteti, mint mi a

Szociopolyban és a Menekülj okosan!-ban, hanem bonyolultabb logikai játékokat, sokszor a szabaduló szobához hasonló
elemekkel. Szóval létezik máshol is a mûfaj, de mi sajnos ezeket nem ismertük, így magunktól kellett mindent kitalálnunk.
– Honnan jött az ötlet, hogy ilyesmit csináljatok?
Fábián Gábor: Onnan, hogy a Szputnyik társulatával egy próbafolyamat alatt játszottuk a Szociopoly nevû társasjátékot. Aztán a
nyáron a semmibôl egyszer csak bevillant, hogy minden társasjáték mezôn valójában egy-egy szituáció van, és ezeket akár el
is lehet játszani. Évadkezdésekor elmeséltem ezt Viktornak, aki
azt kérdezte, hogy miért nem a Social error próbafolyamata
alatt jutott eszembe mindez, mert az egy hasonlóan játékos,
nyitott helyzetekre épülô elôadás volt. Ezután jegelve lett az
ötlet, mert az évad már meg volt tervezve, nem volt rá pénzünk. De egyszer csak felhívták a figyelmemet egy SÍN-es pályázatra, amire úgy éreztem, hogy be lehet adni az ötletet.
Megkérdeztem Bodó Viktort, Bass Lacit, és mindenki azt mondta,
hogy nosza. Ekkor kezdtünk el konkrétabban tervezgetni. Elôször
csak egy pályázati anyaghoz szükséges mennyiségben, de amikor nyertünk a pályázaton, akkor már komolyabban is nekifogtunk. Azt még nem tudtuk, hogy fog-e mûködni az ötlet, de
hamar kiderült, hogy mindez mennyire izgalmas, meg az is,
hogy Bass Laci milyen remek dramaturg.
– Ôt honnan ismered?
Fábián Gábor: Az itteni társasjátékozásból...
Pass Andrea: A Social error elôkészítô szakaszában több elôadót
is felkértünk, szociológusokat, különféle társadalmi problémák szakértôit, hogy beszélgessenek a társulattal. Bass Laci is
a meghívásunkra érkezett, és lejátszotta velünk a Szociopoly
nevû társasjátékot, amit ô talált ki. Egyébként a Social error
készítése közben Viktor is valamiféle társasjátékban gondolkodott, csak ez akkor nem valósult meg.
Fábián Gábor: Bass Laci nagyon izgalmas személyiség. De csak
munka közben derült ki, hogy nemcsak a társasjátéka zseniális, hanem ô maga is egy csodálatos munkatárs. Azóta jó barátság szövôdött köztünk.
– Sokat változott munka közben a Szociopoly?
Fábián Gábor: Sokat. Elôször nem gondoltam többre, csak arra,
hogy ezt a társasjátékot színházban is meg lehetne csinálni.
Aztán közben rájöttünk, hogy ennél sokkal többet (és jobbat)
is tudunk. Munka közben merült fel, hogy meséljünk történeteket, ne csak illusztráljuk az egyes lépéseket, hanem a mozaikok valamiféle összefüggô eseménysort is adjanak ki. Akkor
kezdtük el megírni Lacika történetét a polgármesterrel, a vállalkozóval, a vállalkozó feleségével. Szóval rájöttünk, hogy
sokkal többet tudunk megcsinálni, mint amit terveztünk,
mert rákaptunk az ízére, és inspiráltuk egymást.
– Mikor készült a Szociopoly?
Fábián Gábor: 2014 nyarán találtuk ki és írtuk meg, a nyár végén és
szeptemberben próbáltuk, majd október elején mutattuk be.
– Eddig mennyit játszottátok?
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Fábián Gábor: Most 75 és 80 között van az elôadásszám. Körülbelül a felét játszottuk diákokkal, a másik felét felnôttekkel. Budapesten többet játszottunk, mint vidéken, de vidéken is sokat voltunk.
– A Szociopoly után még nehezebb témát választottál, amikor elkészítettétek a Menekülj okosan! címû játékot.
Fábián Gábor: Amikor azon gondolkodtunk, hogy mi legyen a következô színházi társasjáték, épp akkor zajlott Magyarországon az az eseménysor, amit menekültválságnak szokás hívni.
Azt éreztem, hogy a dolog súlyos átpolitizáltsága miatt a kôszínházak nem mernek majd hozzányúlni a témához. Ez így is
történt. Viszont valakinek mégiscsak kellene róla beszélni. Ez
volt az egyik indok. A másik motiváció viszont az volt, hogy –
miután rátaláltunk a színházi társasjátékra mint eszközre – kerestük a lehetôséget, hogy miképpen tudnánk megmutatni
ezt nemzetközi színtéren is. Sokáig azt gondoltuk – azóta kiderült, hogy tévesen –, hogy a Szociopoly nemigen kivitelezhetô nemzetközi közegben, egyrészt a témája miatt, másrészt a nagyon specifikus magyar ellátórendszer miatt sem.
Ezért mindenképpen olyan témát kerestem, amellyel máshol
is ki lehet állni, ami külföldön is ugyanolyan érdekes, mint itthon. És miközben fontos kérdést veszünk elô, megismertetjük
magát a mûfajt is. Mindenképpen szeretném külföldön is
megmutatni, hogy a színházi társasjáték egy létezô irány, ilyet
lehet csinálni máshol is, ez egy fejleszthetô eszköz.

„Terepen”
– Mik a tapasztalataid, hogy viselkednek a színházi társasjáték
során az emberek? Meglepôdnek, hogy nemcsak nézôként
számítanak rájuk? Vagy örülnek, hogy játszhatnak? Csak társasjátékként fogják fel a dolgot, vagy társadalmi tapasztalatokat is szereznek közben?
Fábián Gábor: A legfôbb tapasztalatom az, hogy a játék mindenkit elsodor – akár felnôtt, akár gyerek. Ez elképesztô élmény.
Pedig mindenki gyûlöli a színházi interakciót, a legtöbben
azonnal beülnek a hátsó sorokba, mondván, hogy hagyják békén ôket. De a harmadik olyan alkalomnál, amikor valamiben
dönteni lehet, már mindenki átkozza magát, hogy miért ült
hátra, és húzná elôbbre a székét. A játék nemcsak a Szociopolyban hat ilyen erôsen, hanem a Menekülj okosan!-ban is.
Az elsô pillanatra talán ijesztô, hogy beleszólhatok egy színházi szituációba, valódi döntésem lehet, de késôbb ez borzasztóan élvezetessé válik.
– Másként reagálnak a fiatalok és a felnôttek?
Fábián Gábor: Az a tapasztalatom, hogy a fiatalok sokkal okosabbak és sokkal gyorsabbak. Egy diákokkal vagy fiatal felnôttekkel játszott elôadás ideje két óra, míg a felnôttekkel minimum
2 és fél, idônként 3 órát is játszunk. Mert ôk sokkal többet akadékoskodnak. Azt képzelik, hogy sokat tudnak a dologról, így
folyton gyôzködni kell ôket, hogy mindez mégsem teljesen
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úgy van, ahogy ôk elképzelik. A fiatalok nem rendelkeznek efféle illúzióval, hogy ismerik ezt a világot, így egyszerûen elfogadják, hogy így mennek a dolgok. Rendben – mondják –, akkor gondolkodjunk ebben, és mehetünk tovább. A felnôttek viszont folyton eltévednek abban a nagy labirintusban, ami a fejükben van. Miközben persze azt hiszik, hogy kiismerik magukat benne. Ezért meg kell ôket hallgatni, hogy mit gondolnak,
aztán udvariasan ki kell igazítani ôket… Szegény Bass Laci!
– Az ô a feladata a meggyôzés?
Fábián Gábor: Igen, ez hozzátartozik a játékvezetô-moderátor
feladatához. Egyébként is neki van meg ehhez a szaktudása.
Én színészként hiába mondom, hogy higgyétek el, hogy nem
így mûködik például a segélyezési rendszer.
– Bass László szívesen lett játékvezetô, vagy gyôzködni kellett róla?
Fábián Gábor: Az alapul szolgáló társasjátékot is többnyire ô vezette, tehát természetes volt, hogy ebben is részt vesz. Tanárként egyébként is hozzá van szokva az efféle helyzetekhez.
– Sokat magyaráz elôadás közben is. Mindig ugyanazt mondja,
vagy ez változik?
Fábián Gábor: A majdnem 80 elôadás alatt kialakultak olyan standardek, amit érdemes elmondani, ami segíti a hatékonyabb
mûködést. Rendszeresen ô viszi terepre a szociális munkáshallgatókat is, és egy-egy ilyen terepmunka során rengeteg
friss élmény éri, amelyeket be szokott építeni az elôadásba. Viszont ami nem igazán érdekes, nem elég hatékony, az kikopik
belôle. Szóval mindig fejlôdik az, ahogy a játékot vezeti.
– Ti is voltatok „terepen”?
Fábián Gábor: Én két szociotáborban voltam, kétszer egy hetet
töltöttem el hátrányos helyzetû kistérségben. De kérdôívezôs
helyzetekben sokat találkoztam szegényekkel, hol szociális

munkásokkal együtt, hol egyedül is. És sok interjút készítettem szakemberekkel: polgármesterrel, egészségügyi dolgozóval, tanárral, rendôrrel. Mindez számomra rendkívül szórakoztató – ha szabad ilyet mondani. Ez nem munka, hanem igazi élmény, feltöltôdés. Egyébként is én a színházat alapvetôen
úgy fogom fel – már kamasz koromban is, amikor elkezdtem
csinálni –, hogy valójában arra való, hogy olyan világokba hatoljunk be általa, amelyekbe egyébként soha nem tehetnénk
be a lábunkat. Ehhez képest nagy hiányérzetet jelentett, hogy
a színházban mindezt sokáig csak a fantáziában, a fekete falak
között élhettem meg. Ezért volt számomra revelatív már az is,
hogy a közös munkáink során Bodó Viktor azt kérte tôlünk,
menjünk ki a valóságba, nézzük meg azt a világot, amirôl játszani fogunk. Figyeljünk meg embereket, készítsünk velük interjúkat. Ezt is nagyon élveztem. Egyáltalán, hogy olyan emberek közé mentem, akikkel különben nem találkoztam volna,
akikkel nem beszélgettem volna.

Ez nem demokrácia
– A színházi társasjátékaitok úgy mûködnek, hogy egy kvázi demokratikus közegben kéne közös döntéseket hozni. Vajon a
Szociopoly majdnem 80 és a Menekülj okosan! eddigi néhány
elôadása közben szereztetek-e társadalmi tapasztalatokat
arról, hogy ma miért nem mûködik Magyarországon a demokrácia? A magyar társadalomban miért nincs szüksége az
embereknek a demokratikus játékszabályokra?
Fábián Gábor: Az elsô és legfájdalmasabb tapasztalat az, hogy a
fiatalok nem lázadók, inkább konformisták, szabálykövetôk.
Ez valószínûleg az otthoni viselkedésminták és a szülôi „tanácsok” következménye. A szülôk többnyire azt mondják a gyerekeknek, hogy kisfiam, fogd be a pofádat, legyél szürke, állj
be a sorba, és akkor nem fognak tudni kibaszni veled. A gyerekek ezt tanulják meg. Ezért a polgármesternek – aki a Szociopolyban a legnagyobb gennyláda – minden további nélkül aláírják a kopogtatócédulát a fiatalok, és támogatják az összes
szemétségét. Számomra nagy dilemma, hogy ez a korosztály,
amelynek egyébként nagyon nagy igazságérzete van, miért
veszi tudomásul ilyen könnyen azt, hogy manapság így mennek a dolgok Magyarországon. Ha itt akarsz élni, akkor tolerálnod kell ezt a tekintélyelvû rendszert.
Pass Andrea: Nekem hasonlók a tapasztalataim. Az Antigonéban
még nem dolgoztam, de párszor ott voltam az elôadáson,
amelyben egyébként Gábor alakította Kreónt. A foglalkozáson
mindig felmerült a kérdés, hogy megdöntsük-e Kreón hatalmát, de a diákok nem akarták megbuktatni a rendszert. Iszménéhez húztak, nem Antigonéhoz, inkább kompromisszumokat kötöttek, semhogy szembeszálljanak a hatalommal. A fiatalok szerintem nem is igen tudják, hogy mi az, hogy demokrácia, hiszen amiben most élünk, azt nem lehet demokráciának nevezni. Nem igazán érzik át a felelôsségüket a kérdésben,

azt hogy a saját jövôjük a tét, ami – minden látszat ellenére –
mégiscsak az ô kezükben van. Valószínûleg nekünk az is feladatunk, hogy ezt megéreztessük, megértessük velük. Az idei
évadban egy olyan elôadásra készülök, aminek konkrétan ez a
célja, azaz valahogy megpróbáljuk kimozdítani a fiatalokat a
passzivitásból. Musset Lorenzaccióját fogjuk átdolgozni Gimesi Dórival, az lesz a címe, hogy A vezér.
Fábián Gábor: Fontos, amit Andi mond, hogy ami körbevesz bennünket, az nem demokrácia. És ami a fiatalokat körbeveszi az
iskolákban, abban sincs nyoma a demokratikus mûködésnek.
Általában tekintélyelvû rendszerek csattognak a fejük fölött.
Pass Andrea: De ôk ezt nem tudják.
– Az iskola régen is a tekintélyre épült.
Fábián Gábor: Így van. A magyar társadalomban a gulyásszocializmus hosszú évtizedei alatt hagyománya teremtôdött a tekintélyelvû rendszereket kiszolgáló, kicsit meghunyászkodó, kicsit sunyi viselkedésmódnak, amelybe a legtöbben látszólag
most is könnyedén beállnak – miközben azért mindenki megpróbálja sütögetni a saját pecsenyéjét az egyébként amorális
tûznél. Nálunk ennek van hagyománya, nemcsak a Kádár-korszak, hanem az elôtte volt rendszerek is erre szoktatták az embereket. A felnôtt korosztálynak 20-25 évnyi szünet után nagyon könnyû volt erre visszaszokni egy pillanat alatt. Nagyon
kevesen vagyunk – elsôsorban a mi kettônk korosztálya –, akik
nem erre szocializálódtunk. A mostani fiatalok egy kôkemény
tekintélyelvû rendszerben nônek fel az iskolában, és a szülôk is
azt mondják nekik, hogy itt ez van, és sokáig ez is lesz.

Drámát építeni
– Te már a Pirézekben is az elôítéletek mûködésével foglalkoztál.
Fábián Gábor: A Pirézekkel 2010 környékén kezdtem foglalkozni,
elsôsorban azért, mert borzalmasan zavart a szélsôjobboldal
látványos és nagyarányú elôretörése, hisz ettôl félelmetessé
változott a saját országom. A tekintélyelvûségnek szokványos
velejárója az elôítéletesség. A tekintélyelvûségbe való belenyugvás pedig a konformizmus következménye.
Pass Andrea: De vajon miért olyan vonzó az elôítéletes gondolkodás egy tizenéves számára? Egy kamasz lány mesélte nekem,
hogy az osztálya csinált egy zárt Facebook csoportot, aminek
az az érdekessége, hogy a fiúk és a lányok azon belül kommunikálnak egymással, de az iskolában szinte egymáshoz se szólnak. Az osztályban van egy fiú, aki egyébként nemigen beszél
senkivel, a tanárok sem tudnak vele mit kezdeni, inkább ráhagyják, sôt, biztos, ami biztos, nem is feleltetik, mert ô olyan
„fura gyerek”. Viszont a zárt Facebook csoporton belül nagyon aktív, de úgy, hogy állandóan tolja a menekültellenes
posztokat és a különbözô diktátorokat istenítô mémeket: Hitler, Sztálin, Putyin. A profilképe pedig egy gyerek katonaruhában gépfegyverrel. Borzasztóan érdekel ez, mert nem egyedi
jelenség, még a kiskamaszoknál sem. Biztos, hogy valami iszo-
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nyú erôs lefojtás van ebben. Valami olyan feszültség, nagyon
erôs frusztráció, ami nem tud más irányba kitörni.
Fábián Gábor: …és közben talán azt érzi, hogy tartozik is valahová.
– Az Újvilágnak is ez a témája. Miért írtad meg ezt a darabot?
Pass Andrea: Engem is a szélsôjobb elôretörése nyugtalanított.
Ennek újabb stációja volt az, amikor a 2010-es választásokon a
Jobbik 16 százalékot szerzett. Azaz már több mint egymilliós tömeg áll mögöttük. Ez félelmetes. Akkor le is ültünk a Szputnyikkal, hogy hogyan tovább, szedjük-e a sátorfánkat, vagy maradjunk? Mindenki elmondta, hogy mit gondol errôl, ki hogyan
tudja elképzelni a további munkát, lát-e esetleg arra esélyt,
hogy külföldön mûködjön tovább a Szputnyik. Eléggé megosztotta ez a kérdés a csapatot. Az is felmerült, hogy a színházi alkotóknak mi a felelôssége egy ilyen helyzetben. Innen is jött a
késztetés, hogy ha én színházpedagógiával foglalkozom, akkor
egy ilyen fontos kérdést semmiképp nem kerülhetek meg.
– De nem politikai vagy társadalmi történetként írtad meg az Újvilágot, hanem alapvetôen egy fiatal lány személyes történeteként.
Pass Andrea: Mert lényegében ezek emberi kérdések, hiszen nem
elôítéletekkel születünk. Másrészt egy személyes drámán keresztül könnyebben beszélhetünk a diákokkal társadalmi kérdésekrôl. Egyébként itt máshogy mûködik a nézôk bevonása,
mint a Szociopolynál. Ott az interakció a fontos, az Újvilágnál
viszont az, hogy a fôhôssel azonosulva, a benne megszületô
kérdések, dilemmák piszkálják fel a nézôt.
Fábián Gábor: Andi erôsebben vonzódik a mûvészet felé, mint én.
Ô mélyre akar ásni a figurákban, a történetben, drámát akar
építeni, ezáltal színházat csinálni. Bennem sokkal erôsebb a
szociológiai érdeklôdés, én inkább horizontális irányban haladok: egy nagyobb képet próbálok felfesteni, ebbe inkább karikatúraszerû jellemeket illeszteni, akiknek nem a mélysége ér-
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dekel, hanem az, hogy társadalmilag releváns legyen, amit
képviselnek. Ez két különbözô megközelítésmód. Az enyém
talán kicsit távolabb áll a mûvészettôl.

Íróként és rendezôként
– Gondolom, hogy akkor a munkamódszeretek is különbözô. Például másképp készülnek a jelenetek? A Szociopoly jeleneteit
elôre megírtátok, vagy ezek a próbák során alakultak ki?
Fábián Gábor: Elôre megírt jelenetek voltak, amelyek természetesen
alakultak a munka során. Pontosabb, ha azt mondom, hogy ami
elôre kész volt, azok inkább ajánlatok voltak a színészek számára a
helyzetekrôl, a szövegekre. De mivel nem vagyok író, nekem is
nagy szükségem van arra, hogy a színészek a próbák alatt alakítsanak a helyzeteken, szövegeken. Amit én leírok, abban inkább az
van benne, hogy milyen gondolatoknak kell majd szóba kerülniük.
– Viszont te elôre megírod az egész darabot, nem?
Pass Andrea: Igen. Szeretek így dolgozni, mert így érzem magam
biztonságban. Persze arra is volt már példa, hogy a próbák során állt össze a szövegkönyv. A Mentôcsónakon belül mûködik
egy diákcsoport, az elôzô évadban velük is készítettünk egy
elôadást. Ott kifejezetten az volt a cél, hogy közösen dolgozzunk, mert a téma – hogy mi a tehetség sorsa Magyarországon
– nagyon is égetô kérdés számukra egyetemistaként. Ennek a
produkciónak az is volt a célja, hogy miközben próbáljuk, a diákok megismerkedjenek a színházcsinálás különbözô ágazataival, és hogy egy kicsit jobban rálássanak magukra, ambícióikra, hogy mit is várnak maguktól a jövôben, és hogy milyen lehetôségeik vannak a megvalósításra. Ennek eredményeként
született a Pokolra kell annak menni címû elôadásunk.
– Elôször úgy mûködsz, mint egy író, aztán úgy, mint egy rendezô?

Pass Andrea: Így van. Bár írás közben is jönnek rendezôi ötletek,
sôt. Ezek a víziók természetesen hatással vannak a jelenetekre
is. De amikor elindul a próbafolyamat, a színészek már rendezôként tekintenek rám, és én is nagyon kritikus vagyok a saját
darabommal, ilyen értelemben tehát elválik a kettô egymástól.
– Az Újvilágot mikor és mennyi idô alatt írtad meg?
Pass Andrea: Elég hamar, 2014 nyarán rakosgattam össze a fejemben, augusztusban kezdtem el ténylegesen írni, és valamikor
októberben tettem pontot a darab végére.
– Hány darabot írtál eddig? És mindegyikbôl lett elôadás?
Pass Andrea: Egybôl nem lett csak, de abból ne is legyen, mert az
még nagyon kezdetleges. A Kô, papír, olló volt az elsô darabom. Aztán jött a Napraforgó, amit csak évekkel késôbb, most
februárban mutattunk be. Kaposi László felkérésére, mintegy
alkalmazott szerzôként írtam a Varjak címû TIE elôadás szövegét. Ezután következett az Újvilág majd a Más nem történt,
ami a PanoDráma felkérésére készült.

„Éppen akkor ezzel a csapattal”
– Amikor írod a darabot, már elôtted vannak színészek, akik játszani fogják az elôadást? Vagy elôbb megírod a szöveget, és
utána kezdesz hozzá színészeket keresni?
Pass Andrea: Gondolok írás közben színészekre, ez segít. Az Újvilágnál is voltak a fejemben színészek, de végül csak egy került
be közülük az elôadásba. Például a fôszerepet Stefanovics Angélára írtam, de ô visszaadta a szerepet.
– Nem tetszett neki a darab?
Pass Andrea: Szerintem nem. De nem akart megbántani, és remélem, hogy fogunk azért még együtt dolgozni. Végül a jó
sors úgy hozta, hogy megismerkedtünk Sztarenki Dórával, és
ô lett a fôszereplô.
– Az egyik jobbos fiatalt, aki magával ragadja a fôszereplô lányt,
Porogi Ádám játssza. Ô hogy került bele az elôadásba?
Pass Andrea: Ádám beugrott a Kô, papír, ollóba, tehát már ismertem, és tulajdonképpen rá is gondoltam, amikor ezt az intellektuális szkinhed figurát írtam. Ádám nagyon mûvelt, okos fiú, nem
csak jó színész. Végül hozzá igazítottuk a próbaidôszakot is. Három hetet ért rá, ebbe kellett beleszuszakolni a próbákat. Csak
ezután kezdtük el egyeztetni a többi szereplôt, hogy ebben az
idôszakban ki ér még rá. A színészeket egyébként mindig nagyon
késôn kérem fel, mert a pénz is mindig az utolsó pillanatban jön
össze az elôadásra. Ez nagyon megnehezíti a dolgomat a próbák
kitûzésében, viszont nem akarok úgy dolgozni, hogy nincsenek
meg az anyagi feltételei a produkciónak. Szóval a szereposztás
mindig nagy dilemma, de mégis abban akarok hinni, hogy a végén sorsszerû az eredmény, mindig az a szereposztás valósul
meg, amivel éppen akkor meg kellett csinálni az elôadást.
– Említetted Porogi Ádámot, aki szinte végigjátssza az egész kecskeméti évadot. De Kovács Lehel is nagyon elfoglalt színész.
Tudjátok eleget játszani az Újvilágot?

Pass Andrea: Havi kettôt tudunk játszani, de elég is belôle ennyi.
– Miért?
Pass Andrea: Mert jelenleg nem olyan könnyû megtölteni a nézôteret. Mi nagyon kicsi csapat vagyunk, és mindenki több feladatot lát el. Még mindig szükségünk lenne segítségre például a közönségszervezés terén, hogy az emberekhez egyáltalán
eljusson az elôadások híre.
– Osztályokat is nehéz találni, akik megnéznék az elôadást?
Pass Andrea: Este hétre kell ide jönni a Jurányiba, és fizetni kell a jegyért is, tehát nem egyszerû. A szakma már tud rólunk, ez szuper, de hogy a nézôk is ismerjék a munkánkat, és jöjjenek nézni az újabb elôadásokat, ahhoz szerintem nagyobb hírverésre
lenne szükség. Persze arra is van példa, hogy zsinórban megtelnek az elôadások, de arra is, hogy vadásznunk kell a nézôket.

Szélsôséges vélemények
– Az Újvilágot ifjúsági elôadásként hirdetitek, viszont a következô
elôadásodat, a Napraforgót felnôtt elôadásként. Mi a kettô
között a különbség?
Pass Andrea: Ez érdekes kérdés. Miközben írtam az Újvilágot, végig figyeltem rá, hogy úgy rakjam össze a történetet, hogy
számos olyan pont legyen benne, amit ki lehet majd bontani a
drámafoglalkozáson. A Napraforgónál – mivel tudtam, hogy
felnôtt közönségnek írom – nem voltak ilyen szempontjaim.
– Te érted a különbséget?
Fábián Gábor: Igen, csak nagyon nehéz elmagyarázni. Amikor egy
ilyen jellegû produkciót próbál összerakni az ember, akkor
tudja, hogy utána feldolgozó foglalkozás is lesz, és jó, ha már
írás közben is tudja, hogy a foglalkozás mire fog fókuszálni.
Akkor elhelyez az ember a történetben olyan motívumokat,
méghozzá lehetôség szerint fontos pontokon, amelyekrôl
tudja, hogy az elôadásban nem lesznek kibontva, de az utána
következô beszélgetésben igen. Sôt ez lesz a központi kérdés,
erre fogjuk tudni fölépíteni a foglalkozást.
Pass Andrea: Elgondolkodtam azon, amit kérdezel. Lehet, hogy
dramaturgiai szempontból mégsincs igazán különbség a felnôtt és az ifjúsági darabok között. Lehet, hogy ha a Napraforgót ilyen szemmel átvizsgálnám, akkor ott is megtalálnám
azokat a nyitási pontokat, amelyekrôl lehetne beszélgetni az
elôadás után. Viszont nem diák közönséggel, hanem felnôttekkel! Ez fontos különbség. De ez már a téma miatt van.
– Gábortól is megkérdeztem, tôled is megkérdezem, hogy mik a
tapasztalataid az elôadást követô beszélgetésekrôl. Hogy viszonyulnak a fiatalok az elôadásokban felvetett problémához, egyáltalán a társadalmi helyzethez?
Pass Andrea: Az Újvilág kapcsán tudok errôl beszélni. Egyrészt
fontos, hogy hozzánk általában az átlagnál erôsebb vagy
jobb sulikból érkeznek a diákok, ez bizonyos értelemben
meghatározza, hogy ôk hogyan állnak a problémához.
Többnyire toleránsak, de tájékozatlanok. Persze jöttek olyan
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csoportok is, ahol kôkeményen mûködött az elôítéletes
gondolkodás. Az egyik alkalommal a srácok úgy indítottak,
hogy most nekik arról kellene beszélniük, hogy a cigányok jó
fejek? Mondtam: dehogy is! (A darabban van egy biciklilopás, ami kapcsán felmerül a cigánybûnözés kérdése. Sokszor ebbe az irányba megy a beszélgetés.) Nagyon készültem erre a foglalkozásra, mert korábban jelezte a kísérô tanár, hogy direkt olyan csoportot hoz, ahol jellemzô az elôítéletes gondolkodás. A legtöbb, amit el tudtam érni – és
ezt sikerként könyvelem el –, hogy a diákok szabadon vitatkoztak velem. A 45 perc nagyon kevés, ennyi idônk van beszélgetni az elôadás után, így is általában este tíz körül végzünk. Viszont ez az osztály látott egy remélhetôleg jó színházat – úgy éreztem, hogy élvezték az elôadást, különben
szóba se álltak volna velem –, és végül úgy mentek el, hogy
megköszönték a beszélgetést. Pedig tényleg kôkemények
voltak, borzasztó elôítéletekkel, amiket általában nem
mondhatnak el nyílt fórumon. De nálunk igen, és mi ezzel
ütköztettük a saját érveinket, miközben próbáltunk semmit
sem rájuk erôltetni, mert az elôadás sem ilyen. Ôk meg örültek, hogy nem kellett úgy csinálniuk, mintha toleránsak lennének. Abban bízom, hogy egy ilyen jellegû programban
azért mégis csak meghallanak valamit. De olyan is volt már,
hogy egy kifejezetten toleránsan gondolkodó társaság fejezte ki örömét, hogy végre ezekrôl a kérdésekrôl is beszélhetnek, mert egyébként nincs erre lehetôségük. A fiataloknak nincsenek fórumaik, ahol ezt kibeszélhetik magukból,
ütköztethetik a gondolataikat más véleményekkel. Ezért
fontosak az Újvilágot követô beszélgetések.
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Ha eltûnnek az oldott pillanatok
– Lehet, hogy furcsa, hogy ezt kérdezem a végén: érdemes ezt a
társadalmi elkötelezettségû színházat csinálni, amit ti képviseltek?
Pass Andrea: A munkám elé én afféle mottóként azt tûztem ki,
hogy jelentsen élményt a problémákról beszélni. Ha ezt sikerül elérni, ha képes igazi élménnyé válni a színház, akkor a
probléma, amit felvetettünk, érdekessé válhat a diákok számára is, érdekeltté tehetjük ôket a kérdésben. Én ebben abszolút hiszek. És abban is, hogy ha a fiatalokkal fontos dolgokról ôszintén tudunk beszélgetni, akkor már nem az elôítéleteik alapján fognak cselekedni, gondolkodni, a másik emberhez
viszonyulni. Lehet, hogy a velünk való egyszeri találkozás ehhez már valóban kevés, de jó nyitás a színház, és segíthet a pedagógusoknak abban, hogy az adott problémáról az iskolában
tovább beszélgessenek.
Fábián Gábor: Én nem vagyok ennyire optimista. Ha arra gondolok, hogy mi fog történni ebben az országban az elkövetkezô
15-20 évben, akkor elég borúlátó leszek. Az a gyanúm, hogy sokáig tekintélyelvû rendszerekben fogunk élni. Emiatt erôsödni
fognak az elôítéletek is, ezek idônként talán radikalizálódni is
fognak, amitôl szintén tartok. Attól is félek, hogy elôbb-utóbb
a mi munkánkat is el fogják lehetetleníteni. Persze addig csináljuk a dolgunkat, hogy – akármilyen csekély eszközök és szûk
körben ható módszerek is vannak a kezünkben – valahogy a
másfajta társadalmi gondolkodást erôsítsük. Akkor talán kicsit
a mi munkánk is benne lesz abban, hogy marad néhány ember,
aki nem olyan könnyen dôl be a manipulációnak.

