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Pass Andrea elsô darabja, a Kô, papír, olló az ifjú nézôk között ját-
szódott. A fiatalok körbe ülték a teret, a színészek (akik alig tûntek
idôsebbnek náluk) köztük foglaltak helyet, közöttük játszottak:
idônként helyet változtattak, átültek máshova, vagy beléptek a tér
közepére, de mindvégig a nézôk közvetlen közelében maradtak,
gyakran hozzájuk is fordultak, nekik beszéltek. Ez a közvetlenség
egyáltalán nem tûnt modorosnak, inkább az elôadás lényegére irá-
nyította a figyelmet: mintha a játszók (Stork Natasa, Herczeg Ta-
más, Czukor Balázs / Keresztény Tamás) maguk is a nézôk közül
léptek volna elô. Gondjaik és gondolataik ugyanazok voltak, mint a
nézôiké. Sôt tétova gesztusaik, néhol zavart, majd nekilendülô
mondataik sem sokban különböztek attól, ahogy hasonló helyzet-
ben a közönség tagjai is megnyilatkoznának, ha magukról kellene
beszélniük. Ha a pálya- és partnerválasztás gondjairól, az életbe
való indulás kínjairól kellene számot vetniük. A színészi játék egy-
szerû természetessége, spontaneitása azt sejtette, hogy a színé-

szek önmagukról is beszélnek. Ezért hatnak hitelesnek, és ezzel te-
remtik meg az elôadásokat követô közös beszélgetések alapját. 

Pass Andrea újabb ifjúsági darabja, az Újvilág közelebb lép a
színházhoz. Kevésbé tûnik spontánnak, de ugyanolyan ôszintének
hat. És hasonlóképp közös térben, testközelben foglalnak helyet
játszók és nézôk, bár most már elkülönül a játéktér és a nézôtér: a
közönség három oldalról vesz körül egy téglalap alakú teret, ahol
az elôadás zajlik. De megmarad az elôadásmód közvetlensége, ter-
mészetessége, egyszerûsége. És ugyan nincsenek már elôadás
közbeni interakciók, de a fôszereplô, Kata (Sztarenki Dóra) közvet-
lenül a nézôket szólítja meg. Velük osztja meg mindazt, ami életé-
nek egy nehéz szakaszában vele történt. Az Újvilág a Kô, papír, ol-
ló töredékes kamaszszituációi helyett kerekebb történetet mesél.
Kata mintegy beavatja a nézôket az életébe, hogy együtt gondol-
kodjanak róla. A végén azt kérdezi, hogyan tovább. Mert nem tud-
ja, hogy ahová eljutott, onnan merre vezethet tovább az élete. És
ez most is alkalmat adhat a fiataloknak a mérlegelésre, hogy ma-
guk is hasonló kérdéseket tegyenek fel. 

Az Újvilág közvetlennek tûnô játékmódja valójában bonyolul-
tabb szerkezetet rejt, és ezáltal összetettebb kérdéseket is feszeget.
Nemcsak azt kérdezi, hogyan tovább, hanem azt is, hogyan jutot-
tunk el ide. Mi a magyarázata annak, hogy itt tartunk? Nemcsak a fi-
atalok – akikkel azért kevés dolog történt még az életben, hanem
felnôttek is, akik ennek a történetnek egyenrangú szereplôi. Sôt a
kérdés talán az egész országra vonatkozik: felnôttekre és fiatalokra,
akik egyformán alakítói annak, amerre tart a magyar társadalom. 

Miközben a fiatal nézôket egy majdnem velük egykorú fiatal
lány szólítja meg, az elsô mondataiból az is kiderül, hogy tulajdon-
képpen a múltból beszél: a saját jelenét 1998 decemberében hatá-
rozza meg. Így az elôadás azokba az idôkbe helyezi a történetet,
amikor az ifjú közönség tagjai még tán meg sem születtek. (Hogy ez
mindenki számára egyértelmû legyen, idônként eredeti hírek szól-
nak a rádióból, és néhány korabeli divatos sláger is felhangzik.)

Az Újvilág története rendkívül egyszerû, és tulajdonképpen
önmagában érdektelen is. A fôszereplô Kata szülei válnak, ezért a
lány az anyjával egy lakótelepi panellakásba költözik. (Régen Fel-
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szabadulásnak nevezték a lakótelepet, most Újvilágnak hívják.) Itt
összebarátkozik azokkal a fiatalokkal, akiket az elsô pillanatban
még nagy ívben kikerült (és az öltözékük – a bakancsuk, a bôrka-
bátjuk – alapján egyszerûen náciknak nevezte ôket).

Robi (Kovács Lehel) az egyszerûbb fiú. A szüleivel él, idônként
fôz is rájuk, és másoknak is sokat segít. Közben ügyel a rendre is.
Mert egyre több a lopás, mióta sok a munkanélküli. Katáékkal is
úgy találkozik, hogy a segítségét ajánlja fel nekik. De figyelmezteti
ôket arra is, hogy ne hagyják a ház elôtt a biciklijüket. Gyakran cé-
lozgat a különbségre a magyarok és mások között, ezért egy idô
után Kata anyja (Szamosi Zsófia) meg is kérdezi tôle, miért nem
mondja ki egyenesen, hogy a cigányokra gondol. Robi azonnal til-
takozik, hogy ô egyáltalán nem rasszista. 

Robi barátja, Áron (Porogi Ádám) bonyolultabb fiú. Politológiát
tanul az egyetemen, de csak levelezô tagozaton, hogy legyen ideje
kamiont pakolni, amire azért szorulnak rá, mert az anyját elbocsá-
totta a multi. (Az ô szülei is elváltak, akárcsak Katáé.) Áron mûvelt,
olvasott fiú, amikor Katával találkozik a liftben, rögtön a Bûn és bûn-
hôdésrôl kezd el beszélgetni vele. Késôbb könyveket ad Katának,
hogy kicsit beavassa abba, hogyan is gondolkodik ô a világról. Robi
szerint Áron tudja igazán elmagyarázni, hogy „miért nem magyar a
cigány”. És mivel szerintük sokan gondolkodnak hasonlóan, egy
mozgalom megszervezésébe kezdenek, amiben Kata lelkesen segít.

Az Újvilágnak nincs igazán kifejtett története. A könnyed ter-
mészetességgel felrajzolt jelenetek a kapcsolatok alakulását mutat-
ják be. Egyrészt azt, ahogy Kata egyre távolabb kerül a szüleitôl,
másrészt azt, hogy miképp barátkozik össze egyre mélyebben a fi-
úkkal. (Robi járni is akar Katával, de a lány értetlenkedve visszauta-
sítja. Áron közeledést viszont örömmel fogadja.) Pass Andrea leg-
fôbb írói erénye, hogy gördülékeny, jó ritmusú dialógusokkal vázol
fel mindennapi helyzeteket, amelyekben olyan természetesen visel-
kednek a figurák, hogy emberi mélységük támad. Ehhez rendezôi
erényként az társul, hogy a színészeket olyan játékmódra ösztönzi,
aminek következtében rendkívül természetesen léteznek a színpa-
don. Ennek összhatásaként – miközben tulajdonképpen nem tör-
tént semmi – mégiscsak fontos dolgokat tudunk meg a szereplôk-
rôl, a kapcsolataikról, és arról a világról, amelyben mozognak. 

Az Újvilág Kata történetén keresztül beszél a szélsôséges moz-
galmak születésérôl. Annak a folyamatnak a kezdetérôl, amikor a
kirekesztô gondolkodás egyre természetesebb, sôt késôbb általá-
nosan elfogadottá lesz a társadalomban. Nem gyûlölködést és ag-
resszivitást látunk ennek hátterében, nem irracionális, elszabadult
indulatokat, hanem józan logikával felépített stratégiát, amely ko-
nok következetességgel terjeszti egyre kétesebb érveit, hogy szin-
te észrevehetetlen apró lépésekkel egyre nagyobb részt tagadjon
meg a másik ember emberi jogaiból. 

Pass Andrea darabja egyáltalán nem politizál, és nem is ideoló-
giákról beszél, hanem az emberi természet mûködésérôl. És köz-
ben azt is megsejteti, hogy miért válnak egyre hatástalanabbá a to-
leráns, liberális elvek, és miért hatnak egyre erôsebben a kirekesztô
gondolatok, amelyek a konkrét problémákra egyszerû, de megfog-

ható válaszokat adnak. Ezzel szemben a toleráns elvek valamiféle
szétfolyó, bizonytalan, átláthatatlan közeget teremtenek, amely-
ben nehéz megérteni, hogy mit is tehet az ember. Aki fogódzókra
és kapaszkodókra vágyik, az ebben a képlékeny közegben nehezen
tudja önmagát meghatározni. Ezt érzi Kata is, amikor a szüleit figye-
li. Nem tudja, hogy mi a bajuk egymással (de azt sem, hogy mi kö-
zük lehetett egymáshoz), így azt sem érti, hogy mit is várnak tôle. 

Az Újvilág mindennapi történéseit kis felismerések, kis döbbe-
netek kísérik. De Pass Andrea darabja határozottan felvázolja azt a
morális határpontot, ami Katát is kijózanítja a barátaiból.
Miközben Robi számon kéri Katáék ellopott biciklijét, életveszélye-
sen megsebesít egy cigány fiút. Áron a barátja mellett tanúskodik,
de Katát arra kéri, hogy ne mondjon semmit arról, amit látott. Ka-
ta elfogadja, hogy a hamis tanúvallomás megmenti Robit, de azt
nem érti, hogy a fiúknak semmiféle bûntudatuk, lelkiismeret-fur-
dalásuk nincsen azért, amit a másik emberrel tettek, még ha az ci-
gány is. Áron szerint ezzel adnak reményt az embereknek. Kata
emiatt érzi reménytelennek, ahová eljutottak.
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