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Valóságshow-t idéző darab a diszkriminációról
A Karaván Művészeti Alapítvány A show folytatódik című előadása egy 18 éves cigány fiatalember viszontagságos 
bukdácsolását mutatja be Budapesten. A roma és nem roma színészek saját élményeit is feldolgozó darab, amelyet az 
FMK-ban mutattak be, nemcsak szíven találja a nézőt, de felismerteti vele rejtett előítéleteit is.

A 15 éve működő ferencvárosi alapítvány elsősorban hátrányos 
helyzetű és roma fiataloknak nyújt ingyenes színészképzést, ké-
pességfejlesztést. A missziós tevékenységet folytató Karaván 
Színház előadásának keretét egy interaktív valóságshow adja, 
melynek „játékosa” egy 18 éves állami gondozott cigány fiú. A 
televízióból jól ismert műfaj ezúttal tényleg a valóságról akar 
szólni: a mesterségesen generált események, helyzetek és konf-
liktusok helyett a főhős, Dávid Gyula élete a tét. Ha elbukik, nem 
holmi nyereménnyel lesz szegényebb, hanem megy a süllyesztő-
be. Viszont, ha jól teljesíti a hétköznapi élet feladatait, boldog, 
sikeres ember lehet. 

Gyuszi a történet során gyakran áll válasz-
út előtt, különösen az erkölcsi dilemmák 
okoznak neki fejtörést. A ceremóniamester 
ilyenkor megállítja a jelenetet, és a közön-
ség szavazatát kéri, akik az előadás előtt 
kiosztott piros és zöld kártyák felmutatá-
sával dönthetnek arról, szerintük mi lenne 
a helyes. – A feldolgozó beszélgetésekkel 
egybekötött darab nem az esélyegyenlő-
ségről, inkább az esélytelenségről szól sok 
humorral, groteszk stílusban, kíméletlenül 
– mondta Nyári Oszkár. 

A rendező szerint a mű azt is bemutatja, 
hogy az előítéletek milyen abszurd élet-
helyzeteket teremtenek, amelyekben nem a 

józan ész diktál. A nézők a szavazás által élhetik át a diszkrimi-
nált emberek helyzetét. – Míg elsőre sokan arra buzdítják Gyuszit, 
hogy álljon ki magáért, szálljon szembe az igazságtalansággal, a 
sokadik konfliktus után már ők is visszavonulásra késztetik. Ezek 
a döntések a közönségben is változásokat idéznek elő – tette hoz-
zá Nyári Oszkár. 

A Karaván Művészeti Alapítvány vezetője úgy véli, a fesztivá-
lokat is megjárt darab saját valóságukról is szól, hiszen az önkor-
mányzat által támogatott, ám a Pinceszínházból kiszorult társulat 
állandó játszóhely híján a jövőben nehezen tud perspektívát kínál-
ni fiataljainak.                                                                      (T. D.)

Ismét szépkorút köszöntött a kerület
Dr. Fébó Lászlót 90. születésnapja alkalmából bővebb családja mellett Ferencváros Önkormányzata is köszöntötte 
Bakáts utcai otthonában. A nyugdíjas közgazdász az ünnepségen arról mesélt, hogyan mentette meg életét a tanulás.

Az ünnepelt 1925-ben egy kilencgyerme-
kes bajai család elsőszülöttjeként látta meg 
a napvilágot. Már fiatalon katonai pályára 
készült, 1943-ban a garai határőrlaktanya 
levente kiképző parancsnokává nevezték 
ki. Az oroszok bejövetele után a fronton 
harcolt, ekkor vitte le egy akna a jobb kar-
ját. Sérülése rádöbbentette, hogy csak a ta-
nulás biztosíthat számára jövőt. Ettől kezd-
ve önmaga folyamatos képzése vált élete 
szenvedélyévé. – Soha egyetlen percet sem 
töltöttem tétlenül – mesélte az idős úr, akit 
90 évesen is a világ megismerésének vá-
gya hajt. 

Az érettségit két év alatt szerezte meg, 
majd a Közgazdasági Egyetemet végezte 
el, summa cum laude minősítéssel. Aka-
démiai ösztöndíjasként bekapcsolódott az 
MTA Közgazdaságtudományi Intézetének 

kutatásaiba – ez lett első munkahelye is. 
Az intézet feloszlatása után az egyetemen 
tanított, majd 1953-ban a Kiadói Főigaz-
gatóságon helyezkedett el, mellékállásban 
újságot írt. Munkahelyén az MSZMP-
szervezet megalkítása ellen agitált, ezért 
1957-ben eltávolították onnan. Ezután a 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadóhoz ke-
rült, melynek 1968-ban főszerkesztője lett. 
Az itt eltöltött 32 év alatt több ezer köz-
gazdasági kötet került ki a keze alól, szám-
talan hazai szerzőt indított el a pályán. A 
több mint 50 éve Ferencvárosban élő Fébó 
Lászlónak egy édeslánya, egy nevelt lánya, 
valamint két unokája és négy dédunokája 
van. A 25 éve a harmadik házasságában élő 
úr internetezéssel, operahallgatással, film-
nézéssel és olvasással tölti napjait.

T. D.


