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lis hadszíntér
„Az online zaklatásban az a legborzasztóbb, hogy otthon sem hagy nyugodni" -  véli Tóth Géza, 
a Karaván Színház l'm online című előadásának rendezője. A sok tizenéves életét megkeserítő 
cyberbulling soha nem a virtuális térben kezdődik, de o tt biztosan bombaként hat.

Ryan Halligan, Daniel Perry, Amanda 
Todd, Felicia Garda, Lara Burns — szá
munkra semmit sem mondó nevek a világ 
minden tájáról. Ami közös bennük, hogy 
mindannyian önkezükkel vetettek véget 
az életüknek. Az ok: cyberbulling, azaz 
internetes zaklatás. A főleg a tizenévesek 
körében elharapódzó online megfélem
lítés, fenyegetés, megszégyenítés, meg
alázás révén az iskolai, kortársi erőszak 
új felületre tevődött át. A legnagyobb 
veszély a kontrollálatlanság, vagyis hogy 
a generációs távolság miatt a szülők, pe
dagógusok számára a zaklatásnak ez a 
formája szinte ismeretlen, így kevésbé ko
molyan vett terep. A  Demokrata néhány 
hónappal ezelőtt pszichológus szakértő 
bevonásával részletesen foglalkozott a 
témával (2016/4.), ám a maga eszközeivel 
most a Karaván Színház is ráirányítja a 
figyelmet problémára.

Szűkülő valóság
A társulat új bemutatója már a címében 

sem árul zsákbamacskát: az I’m online ki
fejezetten az állandóan az okostelefonját 
nyomkodó, minden lehetséges portálon 

-  Facebook, Twitter, Instagram, Ask.fm, 
Viber, Messenger stb. -  jelen lévő kora ti
zenéves korosztálynak szól. A Nyári Osz

kár vezette társulat nem első próbálkozó 
e téren, a KOMA közösségi színház kö
zépiskolások valós történetei alapján szü
letett Cyberbullyja szintén az ártalmatlan 
netes viccelődésből zaklatásba vezető út 
témakörét járta körül tavaly (és feltétlenül 
megemlítendő a témában Kalapos Éva 
ifjúsági regénye, a Massza is, amely iro
dalmi értéke ugyan vitatható, ám felka
varó és reális olvasmány). Az úgynevezett 
érzékenyítésben, az előítéletek, társadal
mi sztereotípiák pozitív példákkal való le
bontásában már jó ideje élenjáró Karaván

— még 2000-ben, alapítványként kezdtek 
ingyenes színészképzésbe, úgymond „ro
ma és nem roma fiatalok” számára -  da
rabjának főszereplője Pálma, a tizenöt 
éves félcigány kamaszlány. Az alapvetően 
nyitott és érdeklődő fiatalra hirtelen sza
kad rá az élet: a tinédzserkori identitásvál
ság -  származása miatti — felerősödése, az 
édesapa külföldi munkája miatt széthul
lani látszó család és a kényszerű iskolavál
tás. Az új környezetbe beilleszkedni pró
báló lányt ekkor éri az a rengeteg felületen

-  csetszobák, videó- és képmegosztó olda
lak -  rázúduló internetes támadássorozat, 
amely őt kis híján, egyetlen barátját pedig 
valós áldozattá teszi. A Karaván Szoba
színházának apró, intim tere különösen 
felerősíti a mindössze háromnegyed órás,

Tóth Géza rendező

intenzíven tálalt történet mondanivalóját: 
mintegy néma tanúként nézhetjük a szür
ke szobafalak közt magányosan vergődő 
fiatalt, akinek a bal oldali csetfal folya
matosan érkező bejegyzései, az óriásira 
nagyított tabletképernyő, apja és anyja 
felületes hívásai jelentik az egyre szűkülő 
valóságot. Az alkotók rá is erősítenek erre 
a „kukkoló” attitűdre, hiszen az előadás 
ideje alatt a nézők akár beléphetnek a lány 

„terébe”, jelszóval, a produkció saját eset- 
szobája révén.

Áldozatból zaklató
A szereplői improvizációk alapján fel

álló, rövidsége miatt az áldozat-agresszor
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viszonyokat csak megvillantani képes da
rabban profi színészek és a Karaván stú
diósai játszanak együtt. A főszereplő Pál
mát a többek közt a Turay Ida Színházból 
is ismerős Lovas Emília alakítja, őt Nyári 
Oszkárék indították el a pályán.

-  Még tinédzser koromban jelentkez
tem hozzájuk, miután egy roma újságban 
láttam a hirdetésüket. A bekerülésem 
után nem sokkal Balogh Rodrigó elvitt a 
Tháliában játszott Tollfosztásba, onnantól 
pedig nem volt megállás: beleragadtam a 
színházba, mint légy a légypapírba. Egy 
idő után sajnos már nem is maradt időm 
a Karavánba járni, hiszen tanultam, ját
szottam, majd elvégeztem a Pesti Magyar 
Színiakadémiát. Most, ezzel az előadással 
tudom visszaadni az egykor belém fekte
tett bizalmukat -  mondja a színésznő. Bár 
ő egy generációval arrébb soha nem volt se 
alanya, se kezdeményezője a Pálmáéhoz 
hasonló internetes zaklatásnak, a hántás, 
megalázás nem ismeretlen számára: volt, 
hogy strébernek kiáltották ki, és tizen
évesen nem egyszer piszkálták a szárma
zása miatt. Akkor harcolt és lázadt ellene, 
mostanra rájött, bizonyos szintig ez egy 
általános korosztályi probléma, aminek 
jó esetben egyszer csak vége lesz. Akár
hogy is, a legjobb út mindig a beszélgetés, 
minden oldal és álláspont meghallgatása. 
És ha ettől nem is dőlnek le hirtelen az 
előítéletek, legalább mi jobban érezzük 
magunkat kicsit a bőrünkben.

Lovas Emília

Hasonlóan vélekedik a Pálma titkos 
zaklatóját alakító Figeczki Vanda, alias 
Zsanett is.

-  Engem, ha nem is ilyen durván, de 
régen sokat támadtak, piszkáltak Face- 
bookon és máshol is a súlyom, a kinéze
tem vagy a ruháim miatt. De szerencsére 
valahogy soha nem lettem olyan, mint a 
darabbéli Zsanett, aki bezárkózott, sértett, 
magányos csajjá vált a sok csúfolástól. Ép
pen ellenkezőleg: csak azért is extravagáns 
ruhákban jártam, és nagy volt a pofám, 
sőt, talán mindezek feldolgozásának vágya 
vezetett a színészethez. Zsani karaktere 
azonban nemcsak e megbántottság, mély 
magány miatt érdekes, hanem mert ő az 
online függés tipikus figurája. A virtuális 
tér az igazi világa, ahol nem kell a kinézet
tel foglalkozni, alávetettből királynő, áldo
zatból zaklató lehet -  magyarázza a figura 
sokoldalúságát a szintén a Pesti Magyar 
Színiakadémián végzett fiatal színésznő.

Okostelefonok buta célra
— Nyilván nem valami internetellenes 

történetet akartunk kikerekíteni mindeb
ből, sokkal inkább felhívni a figyelmet a di
gitális analfabetizmus veszélyeire -  mondja 
a Karavánnal sok éve együtt dolgozó Tóth 
Géza rendező, a kaposvári Csiky Gergely 
Színház friss Nagymama-díjas színésze.

— Megdöbbentően tapasztalom példá
ul, hogy az iskolázatlan roma körökben 
a csetelés milyen rendkívül trágár, bántó 
stílusban zajlik, szinte csak ilyen, nulla 
értelem alatti célokra tartják a mindenféle 
okostelefonokat. Miközben ez alapvetően 
egy hasznos eszköz, felemelkedésre, in
formációszerzésre, nyelvtanulásra, múze
umlátogatásra, programszervezésre, ze
nehallgatásra is lehetne használni. Iskolai 
szinten sem ártana ezzel foglalkozni. Dol
goztam például Stockholmban, ott már a 
felső tagozatos gyerekek alapprogramozói 
képzést kapnak, többek közt applikáci
ók készítésével mutatják meg nekik a net 
hasznos részét, fejlesztik a kreativitásukat, 
tágítják a világukat.

Az ehelyett, gyakran unalomból elha
rapódzó cyberbulling éppen ellenkezőleg 
hat: a darabban a főszereplő lány életében 
már nincs ebéd, vacsora, csak a lelkiálla
potát is folyamatosan beszűkítő virtuális 
hadviselés létezik.

— Az online zaklatásban ugyanis az a leg
borzasztóbb, hogy otthon sem hagy nyu
godni. Az iskolai erőszak nagy része régen

lezajlott a grundon, az osztályteremben, a 
folyosón, majd hazamentéi, elvonultál a kis 
szobádba, sírtál-ríttál. Most viszont nem tud 
így megpihenni a lélek, az áldozatok ritkán 
képesek megállni, hogy ne nyomják meg éj
jel-nappal, bárhol a gombot, ne nézzék meg a 
nekik címzett vagy róluk szóló kommenteket, 
videókat, képeket. Egy részük, mint Zsanett 
ráadásul azzal védekezik, hogy maga is zak- 
latóvá válik: ez egy ördögi kör -  magyarázza 
Tóth Géza. Hozzátéve, hiába a virtu alifás, a 
sok kütyü, a hántás ugyanolyan valósággal fáj, 
az alap emberi érzések, a szeretet máglyája, a 
szeretedenség fájdalma, amiről az ógörög 
drámák vagy Csehov darabjai szólnak, nem 
változott, nem változhatott meg néhány röp
ke évtized alatt.

Mindezt megerősíti Reményiné Cse- 
keő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis 
Alapítvány szakmai vezetője, az előadá
sok után követhető csetszoba moderátora 
is. Szerinte a cyberbullinggal kapcsola
tos esetek száma több okból is növekszik. 
Egyrészt, mert az iskolai erőszakkal, kor
társ agresszióval kapcsolatos ingerküszöb 
szerencsére alacsonyabb lett, a gyerekek 
sokkal előbb jelzik, ha valami nem oké, 
ha kirekesztik, fenyegetik, bántják őket. 
Másrészt mivel ez a fajta kortárs agresz- 
szió tizenegy-tizenkét év fölött biztosan 
nincs cyberbulling nélkül, így ennek szá
ma is nő. A kettő ráadásul oda-vissza hat: 
a darabban is látjuk, hogy ami történik 
napközben a suliban, az -  legyen akár po
zitív, akár negatív előjelű, egy fénykép, egy 
beszólás, egy videó -  valamilyen formában 
rögtön és örökre fent van a neten.

A pszichológus szerint a megoldást 
egyértelműen a felnőtteknél kell keresni. 
A szülőknek, pedagógusoknak igenis meg 
kell barátkozniuk ezzel a számukra telje
sen idegen online világgal, amibe a gye
reket csak fokozatosan lehet beszabadítani.

-  Olyasmi ez, mint egyedül elengedni 
az iskolába. Nyilván azt sem úgy kezdjük, 
hogy térképet adok a kezébe, aztán menj, 
fiam, az évnyitóra. Első lépésként mond
junk hozzunk létre együtt egy profilt, tud
jam a jelszavát, beszéljünk át egy csomó 
helyzetet, milyen kommentre érdemes vá
laszolni, miért nem szabad az ismeretlen 
jelölését elfogadni stb. És ha egy ideig így, 
sziklaszilárdan ott van a szülő a gyerekkel 
a virtuális térben is, később már nem az 
ellenőrzés lesz a kérdés. Hanem hogy ott 
legyünk, és komolyan vegyük, amikor a 
nagykamasz magától jön hozzánk.

Farkas Anita
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