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A	Mentőcsónak	Egység	2015-ös	működése	során	egy	új	bemutatót	hozott	létre:	Pass	Andrea	Újvilág	
című	 produkcióját.	 A	 működés	 aktív	 részét	 tette	 ki	 emellett	 a	 2014	 őszén	 bemutatott	 Szociopoly	
folyamatos	 műsoron	 tartása	 és	 a	 köré	 épülő	 „Színházzal	 az	 előítéletmentes	 fiatalokért”	 című	
érzékenyítő	 program	 lebonyolítása,	 illetve	 a	 produkció	 nemzetközi	 színtéren	 való	megismertetése.	
2015	 őszén	 megkezdte	 működését	 a	Mentőcsónak	 diákcsoportja	 Pass	 Andrea	 vezetésével,	 ők	 a	
tehetségek	 magyarországi	 sorsáról	 gondolkodnak	 együtt.	 Továbbá	 két	 új	 színházi	 társasjáték	
előkészítése	 is	 kezdetét	 vette	Fábián	Gábor	 szakmai	 vezetésével,	melyek	a	hajléktalanság,	 illetve	a	
menekültkérdés	és	a	társadalmi	integráció	kérdéseit	feszegetik.	

	

BESZÁMOLÓ	AZ	ÚJVILÁG	CÍMŰ	ÚJ	PRODUKCIÓRÓL	
A	diákokkal	folytatott	munkánk	során	szembesültünk	azzal	a	ténnyel,	hogy	a	fiatalok	körében	egyre	
gyakoribb	 az	 előítéletes	 gondolkodás,	 a	 negatív	 diszkrimináció,	 a	 kirekesztő	 beszédmód,	 a	 rejtett	
rasszizmus.	Nem	volt	kérdés	számunkra,	hogy	ezzel	a	problémával	foglalkozni	kell,	ezért	jött	létre	az	
Újvilág	című	előadásunk	is,	amit	2015.	március	23-án	mutattuk	be	a	Jurányi	Házban.	Azóta	16	előadást	
játszottunk	 belőle:	 13	 alkalommal	 a	 Jurányiban,	 egyszer	 a	
Balatonalmádi	Kéttannyelvű	Gimnáziumban,	egyszer	a	Marczibányi	
Téri	 Művelődési	 Központban,	 valamint	 vendégszerepelt	 a	
Művészetek	 Völgyében,	 Taliándörögdön	 is.	 Minden	 egyes	
alkalommal	 egy	 meghívott	 osztály	 érkezett	 az	 előadásra,	 a	
fennmaradó	helyekre	felnőtt	nézők	válthattak	jegyet.		

	

Szereplők:	Sztarenki	Dóra,	Szamosi	Zsófia,	Kovács	Lehel,	
Porogi	Ádám,	Hajduk	Károly	
Drámapedagógus:	Takács	Gábor	
A	rendező	munkatársai:	Sápi	Dalma,	Tési	Dóra	
Író,	rendező:	Pass	Andrea	
Az	előadás	hossza:	90	perc	(+	45	perc	beszélgetés	diák	nézőinkkel)	
Támogatók:	 Dr.	 Polgár	 András,	 Varga	 Júlia,	 Művészetek	 Völgye	
Fesztivál,	Summa	Artium,	Mecénás	Nap,	EMMI	
	

Tapasztalatok	

A	Jurányiba	többnyire	elitgimnáziumokból	érkeznek	hozzánk	diákok.	Az	ilyen	közegben	tanuló	fiatalok	
sok	esetben	nem	érzékelik,	nagyon	ritkán	tapasztalják	meg	azt	a	problémát,	amiről	az	előadás	beszél.	
Ebből	kifolyólag	nem	érzik	annak	a	súlyát	sem,	hogy	az	előítéletes	gondolkodás,	a	diszkrimináció,	a	
rasszizmus	egyre	népszerűbb,	sőt,	a	politikában	is	jelen	van.	A	politika	nem	igazán	érdekli	a	fiatalokat,	
elegük	van	belőle.	Akiket	nagyon	érdekel,	azok	többnyire	a	szélsőjobboldalhoz	csatlakoznak.	Mi	ezen	
a	 ponton,	 anélkül,	 hogy	 bármit	 is	 állítanánk,	 felhívjuk	 a	 diákok	 figyelmét	 arra,	 hogy	 ők	 is	 felelősek	
sorsuk	alakulásáért,	beleszólhatnak	abba,	ehhez	viszont	elengedhetetlen,	hogy	tájékozottak	legyenek.		
Általános	 tapasztalatot	 levonni	 nem	 lehet	 a	 hozzánk	 érkező	 diákok	 reakcióiból.	 Talán	 csak	 annyit,	
pontosan	a	probléma	eltartása	miatt,	hogy	nagyon	fontos	ezekkel	a	fiatalokkal	erről	a	témáról	beszélni,	
a	 színház	 segítségével.	 Ugyanakkor,	 bármennyire	 nyitott	 és	 érzékeny	 fiatalokról	 van	 szó,	 nagyon	
gyakran	tapasztaljuk	azt	is,	hogy	nem	merik	kimondani	sem	a	cigány,	sem	a	zsidó	szót,	mintha	már	ezek	
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a	 szavak	 is	 minősítenének.	 Megtanulták,	 hogy	 ne	 legyenek	 előítéleteik,	 ezt	 próbálják	 alkalmazni.	
Mindig	 kitérünk	 arra	 is,	 amit	 az	 előadásban	 az	 egyik	 szkinhed	 szereplő	 feszeget:	 hogy	 létezik-e	
cigánybűnözés?	Vajon	azon	a	lakótelepen,	ahol	a	darab	játszódik,	tényleg	félni	kell	a	cigányoktól	(akik	
egyébként	 csak	 a	 szkinhed	 srácok	 elbeszélései	 alapján	 jelennek	meg	 a	 darabban)?	 Ezen	 a	 ponton	
sokszor	kiderül,	hogy	a	diákokban	mégis	dolgoznak	alapvető	előítéletek,	amikkel	akkor	szembesülnek	
először.		

Az	 előadást	 eddig	 két	 alkalommal	 tudtuk	 vidéken	 játszani.	 Az	 EMMI	 Kiemelt	 művészeti	 célok	
megvalósítására	elnyert	támogatásunkból	még	egy	vendégjátékunk	lesz	idén	Jászárokszálláson,	2016	
tavaszán.	 Nagyon	 szeretnénk,	 ha	 a	 jövő	 tanévben	 minél	 többször	 juthatnánk	 el	 olyan	 iskolákba,	
településekre	is,	ahol	a	rasszizmus	nagyon	erősen	jelen	van,	és	ahol	az	előadásban	szereplő	szkinhed	
fiatalokkal	érzelmileg	azonosulni	tudó	diákokkal	találkozhatunk.	

	

Az	előadás	szakmai	sikereket	is	elért:	

-	elnyerte	a	VIII.	Gyermek-	és	Ifjúsági	Színházi	Szemle	fődíját	(2015.	11.	10.)	
-	bekerült	az	 IETM	(Informal	European	Theatre	Meeting)	művészeti	programjába,	az	előadást	2015.	
11.05-én	láthatták	a	külföldi	színházi	szakemberek	a	Jurányi	Házban	
-	meghívták	a	2016-os	DESZKA	fesztiválra	
-	kiemelt	programként	a	VIII.	Kaposvári	ASSITEJ	Biennáléra	
-	bekerült	a	7óra7	által	összeállított,	2015-ös	év	40	legfontosabb	előadás	közé,	valamint	KULTer	2015-
ös	legfontosabb	előadásai	közé	is	
	

Együttműködés	és	nemzetköziség	

A	programhoz	csatlakozott	Félix	Anikó,	szociológus.	
Kutatásainak	 fókuszában	 a	 magyar	 és	 a	
görög	 szélsőjobboldal	 áll.	 Kidolgozott	 egy	
deradikalizációs	projektet	a	Haver	Alapítvánnyal,	ami	
vidéki	középiskolákban	valósulna	meg,	és	amelynek	
fontos	állomása	az	Újvilág	című	előadásunk	is.		

Félix	 Anikónak	 köszönhetően	 már	 nemzetközi	
fórumokon	 is	 olvashatnak	 az	 Újvilágról.	 A	 "You(th)	
Challenging	 Diversity:	 Representation	 of	Minorities	
in	 the	 New	 Media"	 projekt	 célja,	 hogy	 a	 fiatal	
generációkat	 az	 új	média	 eszközén	 keresztül	 hozza	
közelebb	 a	 multikulturalizmushoz,	 diverzitáshoz	
kapcsolódó	 kérdésekhez.	 A	 projekt	 írói	 pályázatot	 hirdetett,	 amelyre	 a	 világ	minden	 tájáról	 vártak	
cikkeket	aktuális	kisebbségi	kérdésekről,	hogy	a	nyertes	 írásokat	nemzetközi	 fórumokon	 terjesszék.	
Félix	Anikó	Újvilágról	írott	cikke	is	nyert	ezen	a	pályázaton.	

	

„Az	 Újvilág	 erénye,	 hogy	 mind	 a	 szélsőjobboldali	 radikalizmus,	 mind	 a	 baloldali	 szellemiségű	
liberalizmus	ellentmondásait	komplex	és	felkavaró	módon	mutatja	meg.”	Adorjáni	Panna,	Színház	



	
	

4	

„Mindezt	2015-ből	nézni,	avagy	visszanézni	borzongató.	Hogy	egy	tömbház	pincéjében	megtartott	első	
gyűlésből	hogyan	lesz	több	mint	egymillió	szavazó.”	Tompa	Andrea,	Magyar	Narancs	

„Az	 Újvilág	 igazi	 probléma-feldolgozó	 színház.	 Érzelmi	 szinten	 megérinti,	 intellektuális	 szinten	
provokálja	a	nézőt.”	Pálos	Máté,	Origo	

	

„SZÍNHÁZZAL	AZ	ELŐÍTÉLETMENTES	FIATALOKÉRT”	–	az	NCTA	támogatásával	
Érzékenyítő	csomag	

A	Norvég	Civil	Támogatási	Alap	Demokrácia	és	emberi	jogok	témakörében	nyertes	közepes	projekt	a	
Gyerekesély	 Egyesület,	 a	 TASZ	 (Társaság	 a	 Szabadságjogokért)	 és	 Mentőcsónak	 Egység	 közös	
érzékenyítő	 projektje.	 A	 program	 színházi	 és	 drámapedagógiai	 eszközökre	 apellálva	 kezdeményez	
kommunikációt	 a	 fiatalokkal	 az	 előítéletesség,	 a	 tolerancia,	 a	 szegénység,	 az	 előítélettel	 sújtott	
csoportok	(pl.	cigányság)	meglehetősen	érzékeny	témáiról.	A	14	hónapos	program	2015	márciusában	
indult,	17-18	éves	középiskolásoknak	szól,	és	5	
budapesti	 és	 6	 vidéki	 középiskolai	 osztályban	
valósul	 meg.	 Ez	 a	 kör	 egészül	 ki	 a	 2015	
októberben	 elnyert	 NCTA	 kiegészítő	
támogatásnak	 köszönhetően	 további	 4	 vidéki	
osztály	 bevonásával.	 Szintén	 a	 kiegészítő	
támogatásnak	köszönhető,	hogy	a	4	alkalmasra	
tervezett	 program	 időközben	 5	 alkalmassá	
bővült:	 az	 UCCU	 Roma	 Informális	 Oktatási	
Alapítvány	 érzékenyítő	 interaktív	 órája	
ékelődött	be	a	programba.	

A	projekthez	saját	honlap	is	készült:	www.pirez.hu		

A	 projekt	 első	 fázisa	 az	 érzékenyítő	 csomag	 szakmai	 kidolgozásával	 telt,	 ami	 egy	 szakértői	 csapat	
együttműködéséből	 született.	 A	 program	 három	 pilléren	 nyugszik,	 három	 szakterület	 –	 és	 három	
szakmai	vezető	együttműködése	építi	fel:	Fábián	Gábor	színházrendezőként,	Bass	László	szociológus	
szegénységkutatóként	 és	 Hajós	 Zsuzsa	 drámapedagógusként	 vesz	 részt	 a	munkában.	 Az	 előkészítő	
fázisban	hozzájuk	csatlakozott	Szabó	Márta	(az	Apáczai	Csere	János	Gimnázium	média	tanára)	oktatási	
szakértőként,	illetve	a	TASZ	filmes	stábja.	A	projekt	kommunikációjáért	is	a	TASZ	stábja	felel.		

	

A	program	elemei	röviden,	azaz	az	érzékenyítő	csomag	felépítése:	

1.	Pirézek	című	tantermi	színházi	előadás	(2	tanóra)	-	az	előítéletességről	
2.	 Szociopoly	 című	színházi	 társasjáték,	 tantermi	 színházi	előadás	 (3	 tanóra)	 -	 színházi	 társasjáték	a	
mélyszegénységről	
3.	 A	 Társaság	 a	 Szabadságjogokért	 (TASZ)	 tematikusan	 kapcsolódó	 kisfilmjének	 megvitatása	
drámapedagógussal	(2	tanóra)	-	Tegyünk-e	valamit	a	diszkrimináció	ellen?	
4.	Osztálytermi	beszélgetés	az	UCCU	Roma	Informális	Oktatási	Alapítvány	önkéntesével	(2	tanóra)	
5.	 Reflektív	 alkalom	a	megelőző	 alkalmak	 tapasztalataira	 alapozva	 drámapedagógussal	 (2	 tanóra)	 -	
Gondoljuk	újra!	
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A	résztvevő	iskolákat	pályáztatás	útján	választottuk	ki,	törekedve	arra,	hogy	minél	különbözőbb	típusú	
osztályokba	 is	 eljuttathassuk	 a	 programot.	 A	 projektben	 partner	 iskolák:	 Apáczai	 Csere	 János	
Gimnázium,	Budapest;	Babits	Mihály	Gimnázium,	Budapest;	Csik	Ferenc	Általános	Iskola	és	Gimnázium,	
Budapest;	Bethlen	Gábor	Szakközépiskola,	Budapest;	Újpesti	Két	Tanítási	Nyelvű	Műszaki	SZKI	és	SZI,	
Budapest;	 Pécsi	 Művészeti	 Gimnázium	 és	 Szakközépiskola;	 Árpád	 Fejedelem	 Gimnázium,	 Pécs;	
Andrássy	 György	 Katolikus	 Közgazdasági	 Középiskola,	 Eger;	 Gárdonyi	 Ciszterci	 Gimnázium,	 Eger;	
Nagykállói	Korányi	Frigyes	Gimnázium.	

A	kiegészítő	csomag	révén	résztvevő	3	nyíregyházi	iskola:	Zrínyi	Ilona	Gimnázium,	Wesselényi	Miklós	
Műszaki	Szakközépiskola,	Nyíregyházi	Művészeti	Szakközépiskola,	a	miskolci	partneriskola	a	Diósgyőri	
Gimnázium.		

	

Regionális	központok	létrehozása:	Nyíregyháza	és	Miskolc	

A	program	egyik	alapvető	célkitűzése	volt	az	érzékenyítő	program	szélesebb	körben	való	terjesztése	is.	
Ennek	megalapozásaként	regionális	központok	létrehozása	volt	a	célunk	vidéki	városokban,	ami	annak	
lehetőségét	 teremti	 meg,	 hogy	 a	 program	 tőlünk	 függetlenül	 (azaz	 a	 Mentőcsónak	 és	 a	 Gyere	
munkatársainak	 személyes	 jelenléte	 nélkül)	 is	 működhessen.	 A	 program	 fontos	 célja	 tehát	 a	
tudásátadás:	drámapedagógusok	képzése,	akik	önállóan	is	működtetni	tudják	akár	ezt	a	programot,	
akár	 hasonlók	 létrehozását	 is	 kezdeményezhetik	 a	 jövőben.	 A	 pedagógusok	 képzése	mellett	 a	 két	
színházi	 előadást	 is	 „átadtuk”	 a	 regionális	 központoknak:	 így	 2015	 szeptemberében	 létrejött	 a	
nyíregyházi	Pirézek	és	Szociopoly,	és	2016	március	folyamán	lesz	a	bemutatója	a	miskolci	Pirézek	és	
Szociopoly	 előadásoknak	 (Fábián	 Gábor	
rendezésében,	 helyi	 színészek	
közreműködésével).	 A	 nyíregyházi	 regionális	
központ	 a	 Móricz	 Zsigmond	 Színház	 és	 a	
Vásárhelyi	 László	 Alapfokú	 Művészeti	 Iskola	
együttműködésében	jöhetett	 létre,	az	Észak-
Magyarországi	 Régióban	 a	Miskolci	 Nemzeti	
Színházi	 vállalta	 az	 ezzel	 kapcsolatos	
feladatokat.	 Jelentős	 eredményként	
értékeljük,	hogy	mindkét	színház	felvállalja	az	
előadások	műsoron	tartását.	

	

A	projekt	lezárására	2016	április	végén	kerül	sor,	eddig	tehát	összesen	15	osztályban	kb.	400	fiatallal	
találkozunk,	5-5	alkalommal,	azaz	75	alkalommal	kerül	sor	iskolai	foglalkozásra	az	érzékenyítő	program	
keretében.	A	projekt	részét	képezi	még	két	tanulmány	megírása,	az	egyik	a	módszertani,	a	másik	a	
tartalmi	következtetéseket	vonja	le	ebből	a	számunkra	is	igen	tanulságos	sorozatból.	Az	érzékenyítő	
csomag	 egyes	 elemeihez	 óravázlatokat	 is	 készítettünk,	 amelyek	 a	 projekt-honlapról	 szabadon	
letölthetőek,	és	 felhasználhatóak	hasonló	érzékenyítő	órák	megtartásához,	akár	a	program	színházi	
elemeinek	kihagyásával	is.		
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A	SZOCIOPOLY	JÁTSZÁSA	–	sokoldalú	felhasználás	
A	Szociopoly	című	interaktív	színházi	társasjáték	folyamatosan	a	Mentőcsónak	műsorán	szerepel:	havi	
két	alkalommal	 játsszuk	a	 Jurányi	Produkciós	Közösségi	 Inkubátorházban,	 saját	próbatermünkben,	
amely	2015	őszén	a	„123-as	labor”	nevet	kapta.	A	Jurányiban	felnőttek	játsszuk	az	előadást,	az	előadás	
jegybevétele	szűkösen,	de	képes	fenntartani	a	műsoron	tartás	lehetőségét.		

A	Jurányis	előadásokon	kívül	meghívást	kaptunk	fesztiválokra	 is:	
nyáron	ott	 voltunk	a	2015-ös	Bánkitó	 Fesztiválon,	 a	POSZT	OFF-
programjában,	 Krasznahorkán	 a	 Szalma	 Színházban,	 majd	
Szociopolyztunk	 novemberben	 az	 OPEN	 Fesztiválon	 –	 az	 első	
Nemzetközi	Közösségi	Színházi	Fesztiválon	–	a	MU	Színházban,	és	
2015	 márciusában	 a	 DunaPart3	 Hungarian	 Showcase	 of	
Contemporary	Performing	Arts	nemzetközi	szakmai	közönségével	
is.	Szűcs	Mónika	válogatása	alapján	az	előadás	szerepel	majd	a	VIII.	
Kaposvári	 ASSITEJ	 Biennálé	 programjában.	 Pályázati	 támogatás	
(belföldi	 forgalmazás	 támogatása)	 segítségével	 játszottuk	 az	
előadást	 Nyíregyházán	 a	 Móricz	 Zsigmond	 Színházban	 és	 a	
Miskolci	Nemzeti	Színházban.	Vidéki	szervezetek	meghívásainak	is	
eleget	tehettünk:	voltunk	Szegeden	a	REÖK-ben	és	Pécsett	a	Civil	
Házban,	 és	 itt	 fontos	 megjegyeznünk,	 hogy	 nemcsak	 kulturális	
szervezetek,	 hanem	 egyéb	 civil-szakmai	 szervezetek	 is	
vendégprogramként	 illesztették	 aktivitásaik	 közé	 a	 Szociopolyt:	
jártunk	a	Debreceni	Egyetemen,	Mátrafüreden	a	SZEFIT-táborban	
(Szakszervezetek	 Együttműködési	 Fóruma	 Ifjúsági	 Tagozata),	
Békéscsabán	 pedig	 az	 Egyensúly	 Egyesület	 meghívására	 szociális	 munkásokkal	 Szociopolyztunk.	 A	
Telekom	meghívása	 új	 perspektívát	 nyitott	 az	 előadás	 előtt:	 kiderült,	 hogy	 az	 előadás	 jól	működik	
zártabb	 közösségek	 (pl.	 egy	 munkahelyi	 közösség)	 közösségi	 rendezvényeként	 is	 –	 ennek	
folytatásaképp	 játszottuk	 az	 előadást	 később	 a	 Morgan	 Stanley	 munkatársainak	 is	 –	 a	 sorozat	
folytatásán	dolgozunk.	

	

	

NEMZETKÖZI	SZÍNTÉREN	A	SZOCIOPOLYVAL	

Részvétel	a	HEINRICH	BÖLL	ALAPÍTVÁNY	ifjúsági	rendezvényén	

Meghívást	 kaptunk	 a	 Heinrich	 Böll	 Stiftung	 „Congress	 of	 Young	 Europeans”	 nevű	 rendezvényére	
(www.youthcongress.boellblog.org),	 ahol	 a	 Szociopoly	 egy	 rövidített	 verzióját	 játszottuk,	 illetve	 a	
változtatás	által	valójában	egy	workshoppá	alakítottuk	az	előadást,	amelyben	a	megszokotthoz	képest	
is	 nagy	 szerepet	 kaptak	 a	beszélgetések,	 az	 egyes	helyzetek	elemzése	és	 továbbgondolása.	 Erre	 az	
alkalomra	a	színészek	megtanulták	angolul,	és	így	játszották	el	a	kiválasztott	jeleneteket,	így	fordítási	
akadályok	 nélkül	 játszhattunk	 a	 különböző	 európai	 országokból	 érkező	 fiatalokkal,	 akik	 között	
egyetemisták	 és	 egyetemet	 végzett	 fiatal	 felnőttek,	multiplyer	 fiatalok	 („véleményvezérek”)	 vettek	
részt	–	akik	reményeink	szerint	jó	hírét	viszik	a	játéknak	és	a	workshopon	megismert	módszereinknek.	
Pozitív	meglepetés	volt	számunkra	a	workshop	azon	tapasztalata,	hogy	a	külföldiek	is	könnyedén	és	jól	
értik	a	játékot,	a	magyar	valóságra	specifikált	helyzetek	értelmezhetőek	voltak	a	lokális	ismeretek	és	
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tapasztalatok	nélkül	is,	a	német,	szerb,	angol	stb.	fiatalok	könnyedén	helyezkedtek	bele	a	játék	adta	
szerepükbe,	 és	 nagy	 lelkesedéssel	 vontak	 párhuzamokat	 saját	 rendszereikkel.	 Így	 tartalmas	
beszélgetéssé	alakult	a	Szociopoly-prezentáció,	ahol	a	 tartalmi	és	a	módszertani	kérdések	egyaránt	
izgalmasnak	bizonyultak	a	fiatal	értelmiségiek	számára.	

	

KOPPENHÁGA	1-2.	–	Szociopoly-prezentációk	

A	 DunaPart3	 Hungarian	 Showcase	 of	 Contemporary	 Performing	 Arts	 legfontosabb	 eredménye	 a	
Mentőcsónak	számára	a	dán	Gritt	Uldall-Jessen	kezdeményezése:	a	dán	író	és	színházi	szakember	a	
Szociopolyt	hívta	meg	Koppenhágába,	arra	a	magyar	fókuszú	program-sorozatra,	amely	a	CPH	STAGE	
fesztivál	 ˙(http://www.cphstage.dk/en)	 egyik	 fontos	 szakmai	 eseményeként	 került	 megrendezésre	
2015	júniusában.	(További	magyar	résztvevők:	Székely	Kriszta,	Kárpáti	Péter	és	Néder	Panni	voltak.)	A	
sorozat	 célja	 a	 kortárs	 magyar	 független	 előadó-művészeti	 szcéna	 megismertetése	 volt	 Dániában,	
elsősorban	szakmabeliekkel,	nyíltan	felvállalva	a	kapcsolatépítést	mint	célt	és	lehetőséget.	A	magyar	
alkotók,	köztük	Fábián	Gábor	dán	színészekkel,	dramaturgokkal	dolgozhattak	együtt	egy	héten	át,	a	
munkafolyamat	végén	prezentációt	 tartottunk.	A	Szociopoly	egy	 rövidített	verzióját	két	dán	színész	
közreműködésével,	 a	 dán	 nézők	 társasjátékba	 való	 bevonásával	 prezentáltuk,	 melyet	 egy	
gondolatébresztő	beszélgetés	követett.	

A	2015	nyári	meghívást	egy	újabb	koppenhágai	követte	2016	 februárjában:	Fábián	Gábor	ezúttal	a	
Szociopolyról	 mint	 kortárs	 drámaszövegről	 tartott	 előadást	 a	 „Drama	 without	 drama”	 című	
szemináriumon	(http://www.forsoegsstationen.dk),	neves	dán	és	norvég	előadók	között.		

Friss	hír,	hogy	dán	partnerünk	egy	újabb,	az	eddigieknél	jóval	nagyobb	szabású	meghívással	keresett	
meg	minket,	mely	során	Fábián	Gábor	dán	írókkal	és	fiatal	dramaturgokkal	közösen	fejleszthet	majd	új	
színházi	társasjáték	forgatókönyvet	2017	tavaszán,	egy	másfél	hónapos	workshop	keretében.	A	terv	
egy	nemzetközi	koprodukcióban	megszülető	új	színházi	társasjáték	lehetőségét	ígéri.	

	

Részvétel	IETM-en	

A	 Mentőcsónak	 részt	 vett	 az	 IETM	 budapesti	
programjain	 2015	 novemberében.	 A	 november	 3-án	
rendezett	 pre-meetingen,	 amely	 egy	 egész	 napos	
rendezvény	a	találkozóra	érkező	érdeklődő	nemzetközi	
szakmabeliek	számára,	a	Mentőcsónak	Fábián	Gábor	új	
készülő	 színházi	 projektjét:	 a	 menekült-kérdést	
fókuszba	 állító	 leendő	 interaktív	 színházi	 társasjáték	
legelső	 munkaverzióját	 prezentálta	 kb.	 30	 színházi	
szakember	 számára.	 Társasjátékoztunk	 tehát	 a	
vendégeinkkel,	 eljátszottuk	 velük	 a	 nyári	 elhíresült	
események	 egy	 részét,	 mégpedig	 autentikus	
helyszíneken:	a	játék	nagy	része	a	Keleti	pályaudvaron	
zajlott,	 majd	 busszal	 elvittük	 őket	 Bicskére,	 ahol	 a	 menekülttáborba	 ugyan	 nem	 engedték	 be	 a	
társaságot,	 de	 három	érintettel:	 két	 fiatal	 kubai,	 a	 táborban	 élő	menekülttel,	 és	 egy	 évtizedek	 óta	
Bicskén	 élő	 szír	 orvossal	 beszélgettünk.	 A	 pre-meeting	 alkalmat	 adott	 arra,	 hogy	 bemutassuk	 az	
érdeklődők	számára	a	Szociopolyval	kikísérletezett	színházi	társasjáték	formát,	amiről	hisszük,	tudjuk,	
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hogy	 számos	 egyéb	 társadalmai	 kérdés	 érzékenyítő	 feldolgozására	 teremthet	 jó	 alkalmat.	 Emellett	
természetesen	 sor	 került	 a	 nagy	 érdeklődésre	 számot	 tartó	 menekült-kérdésről	 szóló	 diskurzusra,	
ennek	lehetséges	színházi	feldolgozási	módjairól	is	beszélgettünk.	A	MigSzol	egyik	önkéntese	a	téma	
szakértőjeként	 vett	 részt	 a	 majd’	 egész	 naposra	 nyúló	 programon.	 A	 Mentőcsónak	 stábja	 mellett	
színészként	 közreműködött:	 Király	 Dániel.	 Az	 IETM	 showroom	 programjában	 is	 szót	 kértünk	 és	
kaptunk,	 itt	 3	 percben	 szélesebb	 körben	 prezentáltuk	 meglévő	 és	 előkészületben	 lévő	 színházi	
társasjáték-projektjeinket.		

	

	

A	MENTŐCSÓNAK	EGYSÉG	DIÁKCSOPORTJÁNAK	BEMUTATÁSA	
A	 Mentőcsónak	 diákcsoportja	 egész	 évadon	 át	 tartó	 foglalkozássorozaton	 vesz	 részt,	 melynek	
fókuszában	a	tehetséggondozás	áll,	valamint	a	kérdés:	„Mi	a	tehetség	sorsa	Magyarországon?”		

A	 diákcsoport	 résztvevői	 nemcsak	 színészi,	 hanem	 dramaturgiai,	 írói,	 rendezői,	 drámapedagógiai	
feladatokat	is	kapnak.	Elindítottuk	interjú	sorozatunkat	is	a	MOST	A	DIÁKOK	KÉRDEZNEK	címmel,	és	
amelyben	a	diákok	 fiatal	 tehetséges	alkotókkal	beszélgetnek.	A	 tanulók	megismerhetik	azt	 is,	 hogy	
hogyan	dolgozik	egy	független	társulat,	egy	olyan	térben,	ahol	nincsenek	kulisszák,	és	ahol	egy	kicsi	
stáb	tesz	meg	mindent	annak	érdekében,	hogy	professzionálisan	működhessünk.	

A	csoportnak	hét	állandó	tagja	van,	mindannyian	elmúltak	18	évesek,	egyetemre,	főiskolára	járnak	és	
mellette	 dolgoznak	 is.	 Sokuknál	 a	 pályaválasztást	 követően	 a	művészet	 az	 „elengedés”	 szakaszába	
érkezett,	 mégsem	 tudtak	 ettől	 az	 ambíciótól	 megválni,	 keresik	 a	 helyét	 az	 életükben,	 illetve	 a	
bizonyosságot,	 hogy	 jó	 úton	 járnak-e	mondjuk	 egy	 reál	 diploma	megszerzését	 kitűzve	 célul	maguk	
előtt.	 Az	 ő	 dilemmáik,	 bizonytalanságuk,	 a	 határozott	 döntések	 utáni	 vágyuk	 és	 arra,	 hogy	
tehetségükre,	képességeikre	ráleljenek,	majd	azt	kamatoztatni	is	tudják,	nagyon	sok,	a	középiskolából	
„kilépő”	 diáknál	 felismerhető	 jelenség.	 Nemcsak	 a	 géniusznak	 kell	 pokolra	 menni,	 de	 azoknak	 a	
fiataloknak	is,	akik	fel	akarják	kutatni	magukban	értékeiket	és	megtalálni	a	talentummá	válás	útját.	De	
mitől	olyan	nehéz	ez	a	keresés?	A	kérdést	most	a	felsőoktatásba	lépett	diákok	szemszögén	keresztül	
vizsgálja	 az	 előadás,	 akik	 már	 túl	 vannak	 egy	 nagy	 döntésen	 és	 most	 szembesülnek	 annak	
következményeivel.		

A	 program	 eredményeként	 egy	 előadást	 hozunk	 létre.	 A	
produkciót	 Czeizel	 Endre	 kutatásai	 ihlették,	 aki	 azt	 vette	
észre,	 hogy	 háromszáz	 évre	 visszamenőleg	 a	 magyar	
tehetségek	 90%-a	 külföldön	 kamatoztatta	 a	 tehetségét,	
illetve	azt,	hogy	tragikusan	sanyarú	sorsuk	volt.	Ez	a	helyzet	
azóta	nem	nagyon	változott.	Vajon	mi	kell	ahhoz,	hogy	ezt	a	
tradíciót	 felszámoljuk?	 A	 Pokolra	 kell	 annak	 menni	 című	
produkcióban	 olyan	 fontos	 kérdéseket	 kívánunk	 feltenni,	
mint	 pl.	 a	 tehetség	 és	 a	 társadalom	 egymásra	 gyakorolt	
hatása.	 Vajon	 a	 tehetség	 képes-e	 utat	 törni	 magának	 egy	
olyan	közegben,	ami	 folyamatosan	korlátozza?	Mi	a	 jövője	
annak	az	országnak,	ami	nem	értékeli	saját	tehetségeit?	Milyen	falakba	kell	ütközni	ahhoz,	hogy	végül	
arra	 az	 elhatározásra	 jussunk:	 elhagyom	Magyarországot?	 És	mi	 lesz	 azokkal,	 akik	 itt	maradnak?	A	
kivándorlásról	már	több	előadás	 is	született.	Minket	most	elsősorban	az	a	kérdés	érdekel,	hogy	mit	
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tehet	az,	aki	marad?	A	Mentőcsónak	ifjúsági	csoportjával	közösen	készítünk	előadást	a	problémáról,	
így	 a	diákok	véleménye	alakítja	 a	darabot.	Ők	 választják	 ki	 azokat	 a	 tehetséges	magyarokat,	 akiket	
megidéz	az	előadás.	A	teljesség	igénye	nélkül	mutatjuk	meg	magyar	géniuszaink	életének	hányattatott	
szakaszait,	lesznek	köztük	írók,	költők,	orvosok,	tudósok,	akikre	büszkék	lehetünk,	de	arra	semmiképp,	
ahogy	elbántak	velük.	A	sorsokat	a	diákokkal	közösen	dramatizáljuk	kiválasztva	az	életutak	egy-egy	
drámai	 pillanatát,	 amiket	 összefűzve	 a	 tanulók	 jelenkori	 dilemmáival,	 személyes	 félelmeikkel,	
kétségeikkel	mutatunk	meg.		

Az	előadás	14	évesnél	idősebb	diákoknak	szól.	A	projekt	célja,	hogy	az	új	generációt	is	megszólaltassuk	
egy	 olyan	 kérdésben,	 amelynek	 tétje	 az	 ő	 jövőjük	 is,	 és	 hogy	 aktív	 társadalmi	 jelenlétre	 bátorítva	
kimozdítsuk	őket	a	passzivitásból.	Az	előadásra	elsősorban	diákcsoportok	 jelentkezését	várjuk,	de	a	
felnőtt	érdeklődőket	is	örömmel	fogadjuk.	

Alkotók:	Játsszák:	Bíró	Gergely,	Borbás	Gergő,	Boznánszky	Anna,	Nyáry	Pál,	Stangl	Franciska,	Szepes	
Anna	/	Asszisztens:	Tési	Dóra	/	Csoportvezető:	Pass	Andrea	

	

	

KÉT	ÚJ	SZÍNHÁZI	TÁRSASJÁTÉK	ELŐKÉSZÍTÉSE	
A	 Szociopoly	 szakmai-	 és	 közönségsikere	 adta	 lendületet,	 a	 számos	 és	 jelentős	 sajtóérdeklődést	
kihasználva,	illetve	az	interaktív	színházi	társasjáték	mint	műfaj	kiemelkedően	pozitív	tapasztalatain	és	
a	 hozzánk	 érkező	 visszajelzéseken	 felbuzdulva	 Fábián	 Gábor	 író-rendező	 további	 hasonló	 műfajú	
előadások	 létrehozásának	 előkészítését	 kezdte	 meg	 2015	 folyamán.	 Ezek	 az	 új	 projektek	 –	 a	
magyarországi	 mélyszegénység	 körüljárása	 után	 –	 újabb	 égető	 társadalmi	 problémákat	 állítanak	
középpontjukba,	és	hívják	fel	rájuk	a	középiskolás	célközönség	figyelmét.		

Már	tavasszal	felmerült	a	menekült-téma,	melyet	az	ismeretes	nyári	események	időközben	jelentősen	
felerősítettek.	A	nyár	folyamán	felvettük	a	kapcsolatot	az	érintett	civil	szakmai	szervezetekkel	(MigSzol,	
Menedék	 Egyesület,	 Magyar	 Helsinki	 Bizottság),	 akik	 szaktudásukkal	 és	 a	 birtokukban	 lévő	
információkkal	 jelentős	 segítséget	 nyújtanak	 a	 projekt	 előkészítésében,	 és	 majd	 magában	 a	
megvalósításban	is.	A	migráció	kérdéseivel	foglalkozó	színházi	társasjáték	számos	munkafázison	esett	
már	 át	 2015	 folyamán:	 első	 társasjáték-
verziót	játszottuk	az	IETM	pre-meeting-jén	a	
Keleti	 pályaudvaron	 kb.	 30	 nemzetközi	
színházi	 szakember	 részvételével;	 következő	
fázisának	 munkabemutatóját	 2016.	 január	
25-én	 tartottuk	meg	 szakmai	meghívottaink	
részvételével.	 Az	 alkotó	 munka	 jelenleg	 is	
zajlik,	a	stáb	tagjai:	Fábián	Gábor	író-rendező,	
Ivanyos	 Ambrus	 dramaturg,	 Schnábel	 Zita	
látványtervező,	Kurta	Niké	színész.	A	munka	
részleteiről	 a	 pályázati	 anyagban	 írunk,	 a	
bemutatót	2016.	május	elejére	tervezzük.	

Másik	 színházi	 társasjáték	 téma	a	hajléktalanság	 kérdése.	A	munkához	 kiinduló	pontként	 szolgál	 a	
Budapesti	 Módszertani	 Szociális	 Központ	 és	 Intézményei	 (BMSZKI)	 az	 Első	 Lépés	 –	 Alacsony	
foglalkoztatási	esélyekkel	rendelkező	hajléktalan	emberek	képessé	tevő	és	önálló	életvitelt	elősegítő	
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programja	című	projekt	keretében	elkészített	Útkereső	című	társasjáték,	amely	a	hajléktalan	emberek	
élethelyzetének	 szimulációja.	 Ezt	 a	 társasjátékot	 és	 az	 Első	 Kézből	 a	 Hajléktalanságról	 program	
szituációs	játékait	ötvözve	készítjük	el	az	új	színházi	társasjátékot.	Az	írás	folyamata	már	kezdetét	vette,	
zajlanak	az	egyeztetések,	és	a	majdani	próbafolyamatot	előkészítő	modell-játékok.	A	bemutatót	2016	
őszére	tervezzük.	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 Pass	Andrea	 	 Fábián	Gábor	

	

	

	

	

Budapest,	2016.	március	10.		

	

	


