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ELŐSZÓ
Öt részvételi színházi kísérlet



Kiadványunk a társadalmi beavatkozások egy lehetséges változatát mutatja be: 
a művészetalapú, ezen belül is a dráma-, illetve színházalapú társadalmi beavat-
kozásokat, amelyeket performatív beavatkozásoknak is szokás nevezni. Ezek a 
beavatkozások a dráma és a színház eszközeit használják társadalmi változá-
sok eléréséhez. Változtatási potenciáljuk abban rejlik, hogy alakítják a társa-
dalmi valóságról szóló elképzeléseket és értelmezéseket, ezzel pedig tágítják a 
megvalósíthatónak gondolt társadalmi cselekvések körét.
E dráma- és színházalapú beavatkozások egy lehetséges formája a részvételi 
színház, amely kiadványunk szűkebb témája. A részvételi színház a klasszikus, 
passzív színházi nézőszerepet alakítja át különböző részvételi eljárások és tech-
nikák alkalmazásával. A részvételi színház olyan nyilvános teret hoz létre, amely 
egyrészt a fiktív történetek szimbolikus világát használja, másrészt a szerepbe 
lépés és a szerepben való cselekvés eszközeit alkalmazza. Ebben a térben a 
résztvevők – kisebb-nagyobb közösségének tagjai – meg tudják fogalmazni a 
minket körülvevő világról szóló értelmezéseiket, meg tudják jeleníteni saját ta-
pasztalataikat, ki tudják próbálni az alternatív valóságlehetőségekkel kapcsola-
tos elképzeléseiket, ezen keresztül pedig újszerű egyéni és közösségi cselekvési 
lehetőségeket ismerhetünk föl.
Magyarországon számos csoport és társulat alkalmaz különböző részvételi 
eljárásokat a színházi munkában, de az általuk készített programoknak csak 
egy töredékéről mondható el, hogy a részvételi színházat mint társadalmi be-
avatkozást használják. A hazai palettán a magát „A Résztvevő Színháza”-ként 
meghatározó Káva Kulturális Műhely az a társulat, amely – elrugaszkodva a 
színházi neveléstől – évek óta tudatosan kísérletezik különböző részvételi 
színházi műfajok és formák alkalmazásával és kombinálásával, annak érdeké-
ben, hogy adekvát eszközöket kínáljon különböző társadalmi jelenségek szín-
házi vizsgálatához, illetve hogy különböző társadalmi csoportokat vonjon be 
a részvételi színházi folyamatba. 
A kiadvány e társulat öt részvételi színházi programját például véve kívánja 
bemutatni a performatív módszerben rejlő lehetőségeket a pedagógia, a kö-
zösségfejlesztés, a társadalmi mozgalmak, a színház és a társadalomkutatás 
területein. Kiadványunk elsősorban az e területeken dolgozó szakemberek szá-
mára készült: drámapedagógusoknak, akik szívesen gondolkodnának közös-
ségi, társadalmi léptékben saját munkájukról, színházi szakembereknek, akik 
megismerkednének azzal, hogy miként alkalmazhatók művészeti eljárásaik a 
művészeti szcéna határain kívül, a szociális szféra területén dolgozó különböző 
szakembereknek, akik arra lehetnek kíváncsiak, hogy miként alkalmazható a 
színház és a dráma az általuk jól ismert problémák kezelésében, társadalom-
kutatóknak, akiket az érdekel, hogyan működik és milyen újszerű tudásokhoz 
vezet a művészetalapú kutatás, civil aktivistáknak, akik keresik a hatékony esz-
közöket a társadalmi változások generálására. Ugyanakkor bízunk abban, hogy 
a kiadvány a szakembereken túl eljut a művészet, illetve a társadalmi folyama-
tok iránt érdeklődő szélesebb közönséghez is. 
A bemutatásra kerülő programok a részvételi színház különböző műfajait kép-
viselik. A részvételi színházi műfajokat ideológiai hátterük, módszereik és mun-
kaformáik, kitűzött céljuk, résztvevőik, helyszínük, időtartamuk, léptékük stb. 
alapján lehet megkülönböztetni egymástól. A legismertebbek közülük a szín-
házi nevelés, a fórum színház, a közösségi színház.
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1     A Káva az Anblokk Kultúra- és Társadalomtudományi Egyesület Részvételi Műhelyével és a Parforum Részvételi Kutató Műhellyel 
dolgozik együtt.

1. ábra A performatív társadalmi beavatkozás

Társadalmi beavatkozás

Művészetalapú társadalmi beavatkozás

Színház- és drámaalapú társadalmi beavatkozás
(= Performatív társadalmi beavatkozás)

Részvételi színház: 
-   színházi nevelés
-   fórum színház
-   közösségi színház

A Kávában a színházi és részvételi eljárásokkal való folyamatos kísérletezést 
az teszi lehetővé, hogy a társulat társadalomkutatók bevonásával évek óta 
kutatóműhelyként is működik,1 ahol a részvételi színházi folyamatokhoz kuta-
tási programok kapcsolódnak. Társadalomtudományi kutatási programokról 
lévén szó, ezek számára a részvételi színház kifejezetten mint művészetalapú 
társadalmi beavatkozás releváns: ezek a kutatások arra kérdeznek rá, hogy a 
részvételi színházi folyamat során hogyan zajlik egy-egy társadalmi jelenség 
különféle értelmezéseinek láthatóvá tétele, kritikai vizsgálata, a közös értékek 
(esetleg érdekek) felismerése, az egyéni és kollektív cselekvési lehetőségek 
beazonosítása és kipróbálása. A társadalomtudományi kutatási programok 
minden esetben a részvételi színház jelentéskonstruálási folyamatára össz-
pontosítanak: a résztvevők által megidézett társadalmi jelentésekre, képze-
tekre, evidenciákra és összefüggésekre, illetve az ezekben bekövetkező át-
alakulásokra világítanak rá. Ennek megfelelően olyan kutatási és elemzési 
eljárásokat választanak, amelyek képesek a szimbolikus cselekvések és folya-
matok leírására és értelmezésére.
Ugyanakkor a drámaműhelyhez hasonlóan – amely különféle részvételi szín-
házi műfajokkal és eljárásokkal kísérletezik – a kutatás is különböző stratégi-
ákkal és módszerekkel folyik. Az egyes kutatási programok között a legfon-
tosabb különbség, hogy külső megfigyelő, értelmező pozícióból elemzik-e a 
művészeti beavatkozások folyamatait vagy aktív részesei azoknak. A klasszi-
kusabb interpretatív kutatások mellett megjelennek a kutatás elkötelezet-
tebb formái: a kritikai kutatás, amely a beavatkozások kapcsán azt vizsgálja, 
hogy azok miként teszik láthatóvá a résztvevők számára az elnyomó rezsimek 
működését, illetve a transzformatív kutatások, amelyek maguk is elkötele-



2. ábra A művészetalapú társadalmi beavatkozások kutatása
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zettek azokban a változásokban, amelyeket a művészeti beavatkozások célul 
tűznek ki. Ez utóbbiak lehetséges formája az akciókutatás – amikor a kutatás 
aktív szerepet vállal a beavatkozásban –, a művészetalapú kutatás – amikor 
a dráma, illetve a színház maga kutatási módszerként működik –, illetve a 
részvételi kutatás, amely a művészeti akciót kollektív kutatási módszernek 
tekinti, amely nemcsak a kutató, hanem a többi résztvevő számára is bizto-
sítja a program által felvetett jelenségek szisztematikus megismerésének le-
hetőségét. 



A Káva performatív társadalmi beavatkozásai tehát egyszerre tekinthetők 
színházi és kutatási kísérleteknek. Azt keresik, hogy miként lehet a résztvevők 
számára releváns módon hozzászólni érzékeny társadalmi témákhoz, vala-
mint hogyan lehet változásokat elérni a művészet és a tudomány eszközeivel, 
illetve ezek kombinálásával. 

Az öt program öt különböző kísérletnek tekinthető:

A DRÁMA DROM (2002–2010) műfaját tekintve diákszínjátszó program. Té-
mája a hátrányos helyzetű/roma fiatalok integrációja. Egy társadalmi igényre 
válaszul született, miszerint a 2000-es évek elején a már országosan elterjedt 
diákszínjátszás, illetve a drámapedagógiai módszerek nem jutottak el hátrá-
nyos helyzetű fiatalokhoz, akiknek pedig fokozott szükségük lett volna erre. 
A program célja a hozzáférés biztosítása volt, annak érdekében, hogy előse-
gítsék a hátrányos helyzetű/roma fiatalok iskolai boldogulását és társadalmi 
integrációját. A programhoz klasszikus kulturális antropológiai módszereket 
használó interpretatív kutatás kapcsolódott.

A HINTA (2007–2011) klasszikus színházi nevelési előadás, amelynek témá-
ja is klasszikus: az iskolai erőszak, illetve a kortárs csoporton belüli bántal-
mazás. Az a társadalmi igény hívta életre, hogy e jelenséggel kapcsolatban 
2006–2007-ben afféle „morális pánik” kezdett kialakulni, de keveset lehetett 
tudni a jelenség mértékéről, működéséről, okairól. A program célja az erőszak 
okainak és mintázatainak vizsgálata volt a részvételi színház eszközeivel, illet-
ve a részt vevő csoportok bántalmazó dinamikáinak átalakítása. A kapcsolódó 
kutatás elsősorban a interpretatív antroplógia kutatási és elemzési mód-
szereit használta.

Az AKADÁLYVERSENY (2009–2013) műfaja szintén színházi nevelési előadás, 
de a program minden tekintetben feszegeti e műfaj kereteit, megújítja a te-
rületet. Az Akadályverseny a demokrácia kérdéseivel foglalkozik, az iskola 
intézményének kvázi demokratikus működését használva. Egy mai, utólagos 
(demokrácia utáni) perspektívából még relevánsabbnak tűnik a probléma, 
amelyre a program 2009-ben reagált: a demokratikus intézmények és gyakor-
latok esetlegessége, beágyazatlansága, problematikussága Magyarországon; 
a fiatalok és általában az egész társadalom demokrácia iránti alacsony érzé-
kenysége. A program célja az iskolai szerepek, viszonyok és működések kri-
tikai vizsgálata, a demokratikusabb iskolakultúra (és társadalom) igényének 
kialakítása a fiatalokban, a demokratikus magatartásformák begyakorlása. 
Az Akadályverseny újszerű a tekintetben is, hogy kutatószínházként működik, 
vagyis a részvételi színházat egyben kutatási módszerként is használja. 

Az ÚJ NÉZŐ (2009–2010) az egyik első kísérlet Magyarországon a közösségi 
színház megteremtésére. Ennek érdekében a program többféle részvételi 
színházi műfajt is kipróbál, különböző művészeti ágakat kombinál a színház-
zal. Az Új néző program a kelet-magyarországi régióban fokozódó szociális 
és etnikai feszültségekre, a rasszizmus mélyülésére és naturalizálódására 
reagált. Két Borsod megyei faluban valósult meg. Legfontosabb céljai az etni-
kai feszültségek enyhítése és a közösségfejlesztés voltak, illetve a társadalmi 
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fórum mintájának megteremtése annak érdekében, hogy a helyi problémák 
láthatóvá váljanak, és ne a „cigányozás” legyen a problémák megfogalmazá-
sának egyetlen eszköze. A beavatkozást akcióantropológiai kutatás segítette, 
dokumentumfilmek készültek róla és országos méretű médiakampány kísérte.

A HIÁNYZÓ PADTÁRS (2012–2014) a fórum színház eszközeit használó tár-
sadalomkritikai akciószínház. Témája a társadalmi egyenlőtlenségek újra-
termelődése az iskolában, az igazságtalan iskolai szelekció működése és 
az ebből következő szegregáció. A program a társadalmi egyenlőtlenségek 
növekedésére, a rasszista beszédmód iskolai felerősödésére reagált, illet-
ve arra, hogy a gimnáziumokban nagyon alacsony a szegény/roma tanulók 
aránya, és hiányzik vagy gyenge a leszakadó társadalmi csoportokkal szem-
beni szolidaritás. A hiányzó padtárs céljai az volt, hogy az iskolai szelekci-
ós mechanizmusok kritikai vizsgálatával újrakeretezze a cigányokról szóló 
beszédet, és ezzel csökkentse a romákkal szembeni előítéleteket, erősítse 
a társadalmi szolidaritást. A hiányzó padtárs kritikai transzformatív kuta-
tás, amely számos kutatási eljárást kombinált a klasszikus szociológiai mód-
szerektől a drámaalapú részvételi akciókutatásig.

Ezek a programok tanulságos kísérletek, lehetséges modellek:
A DRÁMA DROM alapján megfogalmazható, hogy mit jelent a „közösségi mű-
vészetpedagógia”, a „közösségi diákszínjátszás”. A HINTA program kapcsán 
bemutatható a „performatív pedagógia” működése. AZ AKADÁLYVERSENY 
megmutatja, hogy mit jelent a „drámaalapú kutatás”, és adalékokkal szolgál a 
„kutatószínház” koncepciójának kidolgozásához. Az Új NÉZŐ gazdag tárháza 
a „társadalmi színház” létrehozásához szükséges művészeti eszközöknek és 
részvételi eljárásoknak. A HIÁNYZÓ PADTÁRS azt mutatja meg, hogy miképp 
épül fel egy olyan színházi eszközöket használó civil projekt, amely társadal-
mi összefüggéseket képes láthatóvá tenni, és akár strukturális szinten képes 
változásokat indukálni.

Az egyes fejezetek a követhetőség és az összehasonlíthatóság érdekében a 
programokat ugyanabban a struktúrában, ugyanazon szempontok mentén 
mutatják be. 
 1. Az első rész minden esetben a részvételi színházi programot mutatja 
 be, kiemelve a műfaji specifikumokat, a program célját, szerkezetét,
 illetve azt a társadalmi igényt, amire a program reagált. 
 2. A második rész a kutatás és az elemzés módszerét, illetve a fő
 kutatási kérdéseket ismerteti.
 3. A harmadik részbe a program legfontosabb tapasztalatai, a kutatási
 eredmények kerülnek: 
 – a projekt eredményei, az elért változások, 
 – a művészeti beavatkozásokra vonatkozó általános tanulságok, 
 – a programban vizsgált társadalmi jelenségekkel kapcsolatos újszerű   
 tudományos következtetések.
 4. A negyedik rész kritikai megjegyzéseket tartalmaz a projekt hibáival,  
 esetlegességeivel kapcsolatban, illetve a továbbgondolás lehetőségeit vázolja.
 5. Az ötödik, összegző rész kiemeli a program specifikumait, és
 megfogalmazza modellszerűségét az adott területen.



A fejezeteket fényképek és interjúrészletek illusztrálják, és ajánlott szakiro-
dalmi jegyzék követi őket. A kiadvány végén szereplő glosszárium a műfa-
jok, az eljárások és a szakkifejezések közötti könnyebb eligazodást segíti. 
(A glosszáriumban szereplő szakkifejezések a szövegben sárga kiemelést 
kaptak.) A függelékből visszakereshetők az egyes programok támogatói, a 
megvalósító szervezetek és az alkotók. 

A programok bemutatásából kiderül, hogy a részvételi színház egy-egy válto-
zata mely társadalmi jelenség kritikai vizsgálatára és átalakítására lehet alkal-
mas, milyen közegekben, milyen léptékben. Kiadványunk célja, hogy – bemu-
tatva konkrét színház- és drámaalapú társadalmi beavatkozások eredményeit 
különböző társadalmi jelenségek megvilágításában és kezelésben – lendüle-
tet adjon ennek a területnek, mind új programok megvalósítása terén, mind 
a témáról szóló tudományos gondolkodásban. Az aktuális hazai társadalmi 
viszonyok között, úgy gondoljuk, erre fokozott szükség van.
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I. A Dráma Drom diákszínjátszó program

A Dráma Drom I–II. a Káva hátrányos helyzetű fiatalok számára létrehozott 
dráma- és színházpedagógiai módszereket használó diákszínjátszó program-
ja. A program keretében 2002 és 2010 között két, hátrányos helyzetű (főleg 
roma) fiatalokkal foglalkozó intézménnyel működött együtt a Káva, amelyek 
otthont adtak a foglalkozásoknak.2 A Dráma Drom programban minden év-
ben két diákszínjátszó csoport indult el, amelyekben évről évre 12–15 közép-
iskolás korú (14–20 éves) fiatal vett részt. A programban a Káva összesen 130 
hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatallal dolgozott együtt huzamosab-
ban, némelyekkel akár 3-4 éven keresztül. A Dráma Drom program kereté-
ben 15 előadás készült el. Ezeket a fiatalokból, a drámatanárokból, illetve a 
fiatalokkal napi kapcsolatban álló nevelőkből és szociális munkásokból álló 
színjátszó csoportok mutatták be a fiatalok otthonát jelentő közegekben/kö-
zösségekben. Az előadásokat összesen kb. 5000 néző látta.
A Dráma Drom I. (2001–2008) helyszíne egy hátrányos helyzetű fiatalok számá-
ra létrehozott speciális kollégium, a Pécs közeli mánfai Collegium Martineum 
volt. Ebben az intézményben a környező baranyai aprófalvak válogatott roma 
fiataljai laktak, akik pécsi, jó presztízsű gimnáziumokba jártak, esetenként egye-
düli roma tanulóként osztályukban, évfolyamukban, sőt az egész iskolában. 
A Dráma Drom II. (2008–2010) Budapest VIII. kerületében, a Kesztyűgyár kö-
zösségi házban valósult meg. A közösségi házat egy szociális városrehabilitá-
ciós program keretében hozták létre, hogy a környéken csellengő, a városrész 
szegregált iskoláiban tanuló fiataloknak kínáljanak közösségi és oktatási prog-
ramokat.
A Dráma Drom I. és II. tehát nagyon különböző közegekben és intézményes 
környezetben valósult meg, nagyon különböző hátterű és tapasztalatokkal bíró 
fiatalokkal. Az egyetlen, ami a két program résztvevőit összekötötte, a „hátrá-
nyos helyzetű”, illetve a „roma” címke, amelyet mindannyian viseltek, illetve 
hogy a programba bekerülve ugyanolyan művészetpedagógiai folyamatban 
vettek részt mindkét helyszínen.

2     A Dráma Drom program 2010 és 2012 között salgótarjáni Lórántffy Zsuzsanna Kollégiumban folytatódott. Ebben a fázisában a 
program bekerült egy kelet-európai drámaprogramokat egységes szempontok mentén vizsgáló „Educational drama and theatre as 
tool to facilatate Roma inclusion” című nemzetközi kutatásba. (Kutatásvezető: Cziboly Ádám, kutatók: Horváth Kata, Oblath Márton)



A programot életre hívó társadalmi igény: a program kidolgozása a társulat 
azon felismerésén alapult, hogy bár 2001-ben a drámapedagógia már mind a 
formális, mind a nonformális oktatásban országosan elterjedt, és a diákszín-
játszó mozgalom is országosan kiterjedt hálózatot működtetett, a színvonalas 
drámaprogramokban való részvétel mégis leginkább a középosztálybeli fiata-
lok privilégiuma maradt. A hátrányos helyzetű fiatalokat nagy arányban felszívó 
oktatási intézményekben ezek a programok nem jelentek meg, annak ellenére 
sem, hogy a hagyományos pedagógiai kultúra és módszerek kudarca ezekben 
az intézményekben mutatkozott meg a legszembeötlőbben. Erre a pedagógiai 
kudarcra mutattak rá a hátrányos helyzetű fiatalok rossz továbbtanulási muta-
tói, és erre a kudarcra figyelmeztetett az iskolai ellenkultúrák (az iskolai rendet 
szándékosan megkérdőjelező és romboló deviáns magatartások) érzékelhető 
felerősödése. Az ezeket a jelenségeket ellensúlyozni kívánó, a hátrányos hely-
zetű fiatalok alternatív oktatásával foglalkozó civil kezdeményezések (amelyek 
első fontos kísérletei éppen Pécsen, illetve Budapest VIII. kerületében jelen-
tek meg a kilencvenes évektől) inkább csak ötletszerűen használtak drámape-
dagógiai módszereket. A Káva kezdeményezése arra az igényre reagált, hogy 
lehetőséget biztosítson hátrányos helyzetű fiataloknak egy szisztematikus és 
színvonalas drámapedagógiai képzésben való részvételre.

A program célja: a Dráma Drom program elsődleges célja a résztvevők kü-
lönböző kompetenciáinak/készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy 
növekedjenek esélyeik egy sikeres mobilitási pálya befutására és a társadalmi 
integrációra. Ugyanezt a célt szolgálja önismeretük fejlesztése, önbizalmuk és 
csoporttudatuk erősítése, illetve ennek részeként roma identitásuk kérdése-
inek tematizálása.

A program struktúrája: a tízhónapos folyamat három különböző munkafázis-
ból/munkaformából állt: (1) évközi rendszeres drámafoglalkozások, (2) tavaszi 
és nyári felkészülő drámatáborok, majd (3) az elkészült előadások bemutatása, 
turnéja, közösségi színházi előadások. A turné során a színjátszó csoport a részt 
vevő fiatalok otthonát jelentő közegekben (cigánytelepeken vagy kis falvak kö-
zösségi házaiban) mutatta be az előadásokat. A program tíz éve alatt elkészített 
évi két előadás témái igen széles skálán mozogtak. Készültek előadások klasz-
szikus darabokból, adaptációikból, a résztvevők improvizációiból és cigány me-
sékből is. A turné során a bemutatók nem egyszerű diákszínjátszó előadásként 
működtek, hanem – a témától gyakorlatilag függetlenül, egyszerűen a játszók 
személye miatt – közösségi színházzá váltak.
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Kutatási kérdések és módszerek:

A kutatás azt vizsgálta, hogy ugyanaz a diákszínjátszó módszer hogyan működik 
a két különböző közegben, és mik lehetnek a különbségek strukturális, illetve 
kulturális okai. Ennek érdekében azon túl, hogy a résztvevő megfigyelés mód-
szerével mindkét csoport esetében végigkövette a drámaprogram teljes folya-
matát (az évközi foglalkozásokat, a táborokat, a turnét), a fiatalok életútjának 
és társadalmi közegének minél teljesebb megismerését tűzte ki célul. A kutatás 
során a mánfai kollégium és a Kesztyűgyár, illetve a pécsi elit gimnáziumok és 
VIII. kerületi szegregált iskolák vezetőivel is készült interjú, és az intézmények-
ben osztálytermi és egyéb megfigyelések is zajlottak. Ezenkívül a drámaprog-
ramban részt vevő fiatalokkal a folyamat során egyénileg és csoportosan 
is beszélgettek aktuális iskolai tapasztalataikról. Az így szerzett ismeretek 
kontextusba helyezték a drámatermi megfigyeléseket és megmagyaráztak 
számos ott előkerülő jelenséget. A drámatermi folyamat kontextusba helyezé-
sekor a kutatás elsősorban a fiatalok oktatási intézményekben szerzett tapasz-
talataira koncentrált, ezen belül is elsődlegesen azon kategóriák mindennapi 
működésére, amelyek meghatározzák az esélyeiket az oktatási rendszerben.

Az elemzés módszere:

A Dráma Drom programhoz kapcsolódó interpretatív kutatás fókuszában a 
részt vevő fiatalok életét meghatározó társadalmi kategóriák – hátrányos hely-
zetű, roma/cigány, illetve ezek összefüggései – álltak, pontosabban ezeknek a 
drámaprogram során formálódó és átalakuló jelentései. A szimbolikus vagy más 
néven interpretatív antropológiai elemzés a sűrű leírás módszerét használta: 
egy-egy szimbolikusan sűrű drámatermi helyzetből vagy jelenetből kiindulva in-
terpretálta az említett társadalmi kategóriák jelentéseit és e jelentések változásait.
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II. A Dráma Dromhoz kapcsolódó
kulturális antropológiai kutatás

A Dráma Drom I. és II. programhoz 2007 és 2009 között kvalitatív 
módszereket használó társadalomtudományi kutatás kapcsoló-
dott mindkét helyszínen. A kutatás a drámaprogrammal párhu-
zamosan zajlott. Klasszikus kulturális antropológiai, résztvevő 
megfigyelésen alapuló kutatás vizsgálta a beavatkozás folyama-
tát. Ezen túl a kutatás kiterjedt a program környezetét jelentő 
oktatási intézmények pedagógiai kultúrájának vizsgálatára is, és 
ezek összefüggésében értelmezte a drámatermi folyamatokat és 
változásokat. 
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III. Kutatási eredmények:
a „hátrányos helyzet” vizsgálata

egy művészetpedagógiai programban

A kutatás legfontosabb megállapítása szerint a „hátrányos helyzetű” 
címke – amely meghatározza a drámaprogram fiataljainak oktatási 
intézményekben való jelenlétét és ott szerzett tapasztalatait – részé-
vé válik a fiatalok identitásának, és különböző formákban megjelenik 
a drámafoglalkozások pedagógiai terében is. Így történt ez a prog-
ram mindkét helyszínén, annak ellenére, hogy a hátrányos helyzet 
mást jelentett a mobilitási pályán elinduló, helyzetük értelmezé-
sében és saját képességeikben bizonytalan mánfai kollégistáknak, 
és mást a szegregált iskolákba/osztályokba járó, a környezetükkel 
bizalmatlan és ellenséges VIII. kerületi fiataloknak. A drámaprog-
ram ezeket a tapasztalatokat és identitásokat tette láthatóvá, illetve 
ezekkel dolgozott a folyamat során. A programmal elért változások: a résztvevők egyéni fejlődése

A programmal elért változások: a résztvevők egyéni fejlődése
A program különböző mélységű és minőségű változást ért el a két helyszínen. 
Hosszú távú és tartós hatást csak a mánfai kollégiumban eredményezett, 
ahol a beavatkozás hatott a részt vevő diákok egyéni fejlődésére és a kollé-
gium működésére is. 
A VIII. kerületi közösségi házban a program által elért legfontosabb változás az 
volt, hogy alkalmanként sikerült átfordítani a résztvevők szabályokkal és konst-
ruktív munkával szembeni ellenállását közös alkotási folyamatba, illetve időn-
ként sikerült reflektálni bizalmatlanságuk és ellenállásuk okaira és természetére. 
A kutatás egyik következtetése, hogy a program individuális szinten eredmé-
nyezett elsősorban változást: mégpedig a résztvevők önértékelésében. Ez a 
legtöbb résztvevő esetében a pontosabb önkép, a reálisabb önértékelés és a 
stabilabb önbizalom kialakulását jelenti, és valójában több részterület (például 
a testtudatosság, az önkifejezés, a cselekvőképesség, a kritikai tudatosság stb.) 
fejlődésének eredményeként jöhetett létre.
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„Bicskei Robi vagyok. 16 éves. Alsószentmártonból jöttem. […] Most volt ez az 
első évem, és ezen az első éven azt tapasztaltam meg, hogy milyen vagyok én, 
belsőleg meg külsőleg is. Tehát nagyon jó, hogy eljárhattam én ezen a Káván, 
mert megsegített, hogy megtudjam, hogy ki vagyok én valójában, hogy én va-
gyok az a Bicskei Róbert. És ez nagyon jó!” (egy mánfai résztvevő)

„A Timi egy alacsony, duci cigány lány volt. Az első évben meg sem mert szólal-
ni, abszolút zavarta a teste, zavarta egyáltalán az egész. Annyit elárult nekem, 
hogy ő rendőr akar lenni. És amikor megkérdeztem, hogy miért, azt mondta, 
hogy akkor ő lesz valaki. Ez volt benne. Két évre rá a Liget című előadásban egy 
csábítót játszott. És én el tudtam neki hinni, hogy ő azt a helyes fiút el fogja tud-
ni csábítani. És szerintem az egy fontos folyamat volt, ahogy idáig közösen elju-
tottunk, ahogy már másként kezelte magát, a lelkét, a testét, a nőiségét, hogy 
»lett valaki«. […] Azt is tudni kell, hogy a próbák folyamán számtalanszor felve-
hetett olyan szerepet, ahol eljátszhatta azt a rendőrt, vagy legalábbis azt, aki 
határozottan lép fel, aki lenni szeretne, és ezáltal kipróbálta ezt a szerepet egy 
védett közegben, ahol lehetősége volt rá, és valószínűleg utána a későbbiekben 
megpróbálta ezt máshol is.” (Gyombolai Gábor, a program egyik drámatanára)

A kutatás fókuszában mindebből az a folyamat állt, amelynek során különböző 
művészetpedagógiai eszközök segítették a fiatalokat helyzetük tudatosításá-
ban. Ez Mánfán leginkább annak a mobilitástörténetnek a láthatóvá tételét, kö-
zös tapasztalatként való felismerését jelentette, amelyben ezek a fiatalok mint 
„hátrányos helyzetűek” osztoztak, de korábban nem tudatosítottak, hanem 
egyénileg küzdöttek ambivalenciával. 

Például a 2005-ös „Cigány labirintus” című diákszínjátszó előadás elkészítése 
és színrevitele kifejezetten a társadalmi hátrány és a mobilitás témájának tu-
datosítását szolgálta. Ebben  az előadásban a mánfai kollégisták egy játékos 
tévévetélkedőt mutattak be a közönségnek. Az eljátszott tévéshow-ban két, 
intézetből kikerült cigány fiatal versenyez egymással abban,  hogy sikeressé 
tudnak-e válni az életben (a munka, a pénzkeresés, a családalapítás területein). 
Egyikük győz, a másikuk elbukik. 



Művészetpedagógiai következtetések:
drámapedagógia hátrányos helyzetű fiatalok csoportjaival
A Dráma Drom program legfontosabb tanulsága a művészetpedagógiai be-
avatkozások univerzalitásának problematikussága. Alkalmazhatók-e a közé-
posztálybeli fiatalokkal kidolgozott drámapedagógiai eljárások, illetve a diák-
színjátszós programstruktúra a hátrányos helyzetű fiatalok csoportjaira is? A 
Dráma Drom program alapján a legfontosabb, amit egy-egy művészetpedagó-
giai program kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy milyen oktatási kör-
nyezetben, pedagógiai kultúrában milyen tapasztalatokat szereztek az életük 
során a programban részt vevő diákok. Ez nagymértékben befolyásolja hozzá-
állásukat a drámatermi szabályokhoz; az intézményhez, amely a foglalkozás-
nak otthont ad; a tőlük különböző társadalmi státusú (nem roma) drámataná-
rokhoz; és általában egy, a részükről erőfeszítést, kitartást és elköteleződést 
követelő hosszabb folyamatban való részvételhez. A mánfai diákok, akik 
előrejutásuk érdekében a hétköznapokban konzervatívabb, tekintélyelvűbb 
iskolai kultúrához próbáltak alkalmazkodni, egyből felismerték a drámaprog-
ram demokratikus pedagógiai terében számukra rejlő tanulási lehetőséget. 
Ennyiben ők a középosztálybeli fiatalokra hasonlítanak. Ezzel szemben a VIII. 
kerületi „kesztyűgyári fiatalokban” a drámaprogram eredeti változata ellen-
állást váltott ki, így át kellett alakítani: például el kellett engedni az életkori 
megkötéseket, szabályjátékok helyett egyből improvizációs játékokat kellett 
előrevenni, gyors eredményt, sikert ígérő formákat kellett bevezetni.

A vizsgált társadalmi jelenségekre vonatkozó következtetések:
a hátrányos helyzet eltérő társadalmi tapasztalatai
A kutatás a hátrányos helyzet kategóriájához kapcsolódó eltérő társadalmi ta-
pasztalatokat, illetve ezek megjeleníthetőségét és átalakíthatóságát vizsgálta. 
Megállapította, hogy a hátrányos helyzetű címke az oktatási rendszerben íródik 
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„Az én szerepem egy 18 éves fiatalról szól, aki cigány származású. Érvényesül-
ni szeretne a nagyvárosban, fönn Budapesten. Szeretne családot, hogy meg-
legyen az iskolája, állást. És ennek az útnak a viszontagságait mutatja be ez a 
darab két verzióban. Az egyik verzió, amikor jóra fordul minden, állás, család, 
pénz, jólét. A másik verzió az, hogy bűnözés, hajléktalanság, halál. Na, én ezt a 
második verziót, tehát ezt a hajléktalanos halálosdit játszom.” (az előadás egyik 
főszereplője).
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A program elindításakor a drámatanárok kiindulópontja az volt, hogy az általuk 
alkalmazott drámapedagógiai/diákszínjátszó módszer a résztvevők társadalmi 
státusától függetlenül a fiatalok bármely csoportjával működőképes lehet. Eh-
hez képest meglepetés volt számukra, hogy a program VIII. kerületi része nem 
tudott a mánfaihoz hasonlóan hatékonnyá válni. Mivel a drámatermi eljárások 
ugyanazok voltak, ennek okait a „drámatermen kívül” kellett keresni. A prog-
ramhoz kapcsolódó kutatás utólag azonosította az okokat, kiemelve a fiatalok 
pedagógiai helyzetekkel való tanult bizalmatlanságát és szembenállását, és 
ennek összetevőit, illetve hogy az alkalmazott drámás módszerek miért voltak 
csak részlegesen alkalmasak ezen ellenállás lebontására.
A Dráma Drom program tanulságai alapján az alábbi következtetéseket fogal-
mazta meg a társulat: minden esetben érdemes társadalmi beavatkozásként is 
gondolni a dráma és a színház eszközeit használó pedagógiai munkára. Ezzel 
összefüggésben minden esetben ki kell jelölni és definiálni kell azt a társadalmi 

IV. Kritikai megjegyzések 

rá a gyerekekre, kisebb-nagyobb mozgásteret biztosítva számukra a cselekvés-
re, az önmegjelenítésre, az előbbre jutásra:

A jó nevű pécsi középiskolákba járó mánfai kollégisták számára a hátrányos 
helyzet egy mobilitástörténetbe illeszkedett. A drámaprogram ennek a mobi-
litástörténetnek az összetett tapasztalatait tette láthatóvá és megérthetővé: 
például a cigányság elrejtésének és felvállalásának kérdését, az alkalmazkodás 
és igazodás mindennapos kihívásait, a falusi, szegény, cigány család és a városi 
gimnázium közötti távolság áthidalásának nehézségeit.

A „Kesztyűgyár” fiataljai számára a „hátrányos helyzetű” címke stigmát jelent. 
Az ezzel megjelölt gyerekek családi hátterük alapján a kerület „cigány iskolái-
ba”, „cigány osztályaiba” kerülnek, vagyis eleve lemondanak róluk és különvá-
lasztják őket. Erre a bizalmatlanság, a szembefordulás és gyakran a rombolás 
stratégiáival válaszolnak, amellyel viszont igazolják különválasztásuk jogossá-
gát és megerősítik a hátrányos helyzetnek a devianciával összefüggő jelenté-
seit. A deviancia, a keretekkel való szembeszegülés és a rombolás kamaszko-
rukra saját identitásukká válik, összekapcsolódik lakóhelyi, családi és etnikai 
identitásukkal.

A „drámateremben” a hátrányos helyzetnek ezek a manifesztációi – a mobi-
litástörténethez köthető talajvesztettség és a kirekesztettséggel összefüggő 
szembeszegülés – többféle módon is megjelentek: a fiatalok drámaprogram-
hoz való viszonyában, a feladatként kapott improvizációkban és egy-egy előa-
dás tematikájában is.
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A Dráma Drom program specialitása, modellszerűsége abban rejlik, hogy a di-
ákszínjátszást és a közösségi színházat kombinálja. A fiatalok előadásait elvitte 
azokba a közösségekbe, ahonnan indultak. Így (1) a színház műfaja eljutott olyan 
településekre, közegekbe, ahol az emberek soha vagy évtizedek óta nem talál-
koztak vele. Ezzel (2) az odatartozók vittek be új jelentéseket, új történeteket a kö-
zösségekbe, ahol (3) maguk is új szerepben tudtak megjelenni. A Dráma Dromot 
ebben az értelemben tekinthetjük közösségi diákszínjátszó programnak.

V. A Dráma Drom mint modellprogram:
a közösségi művészetpedagógia

Ajánlott irodalom

Conrad, Diane (2010) A „veszélyeztetettség” fiatalkori tapasztalatai: A közösségi színház, mint participatív és performatív kutatási módszer. In 
Horváth Kata szerk. Színház és pedagógia 5. A dráma mint társadalomkutatás. 64–81. 
Gallagher, Kathleen (2007) The Theatre of Urban: Youth and Schooling in Dangerous Times. University of Toronto Press. 
Gallagher, Kathleen (2014) Why Theatre Matters: Urban Youth, Engagement, and a Pedagogy of the Real. University of Toronto Press. 
Warren, John T. (2003) Performative Pedagogy, At-Risk Students, and the Basic Course: 14 Moments in Search of Possibility. Basic Communication 
Course Annual 15, 83–116. 

Horváth Kata – Deme János (2008) Vándorszínház cigány terepen: Beszélgetés a Káva Kulturális Műhely Dráma Drom programjáról. Kultúra és 
Közösség 12/2, 23–42.
Horváth Kata (2010) A „hátrányos helyzet” és a „cigányság” tapasztalatainak újrafogalmazása. A dráma mint pedagógiai és kutatási módszer. In 
Horváth Kata szerk. Színház és pedagógia 5. A dráma mint társadalomkutatás, 81–107.
Horváth Kata (2011) „A dráma útja”. Pedagógia és kutatás hátrányos helyzetű fiatalokkal. Anblokk 5, 104–111.
Horváth Kata – Oblath Márton – Zolnay János: „Mi nem tehetjük meg, hogy nem az egészet nézzük” Interjú a Káva Kulturális Műhely színész 
drámatanáraival. Budapest. Káva.

jelenséget, amellyel a program foglalkozik, és információkkal kell rendelkezni 
arról a társadalmi közegről, ahol megvalósul. Ennek érdekében a drámaprog-
ramokat nem elsősorban pedagógiai, pszichológiai, esztétikai vizsgálódásokkal 
kell összekapcsolni, hanem társadalomtudományi kutatásokkal. Ezeket a kuta-
tásokat pedig érdemes a programok minél szervesebb részévé tenni.
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I. A Hinta: egy klasszikus színházi
nevelési program
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A Hinta a Káva Kulturális Műhely klasszikus színházi nevelési prog-
ramja. Az 5–6. osztályoknak szóló előadást 2007 és 2011 között 
játszotta a társulat, a leggyakrabban budapesti és vidéki közösségi 
házak színháztermeiben. Ez idő alatt 160 osztály, körülbelül 4600 
gyerek vett részt a programon, 90%-uk a fővárosban, a többiek 
pedig különböző vidéki helyszíneken. A programra – a Káva általá-
nos gyakorlatába illeszkedően – bármely iskola bejelentkezhetett, 
amely vállalta, hogy hétköznap délelőtt (tehát tanítási időben) osz-
tálya részt vesz az előadáson. A részvétel az osztály számára té-
rítésmentes volt, a program megvalósítását az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium támogatta. Az osztályokat kísérő pedagógusok 
mint külső megfigyelők vehettek részt a foglalkozáson. A körülbelül 
3 órás foglalkozás témája a kortárs csoporton belüli bántalmazás 
volt. Az előadás ennek különböző közösségekben megjelenő for-
máit vizsgálta.



A programot életre hívó társadalmi igény: 2005 és 2010 között az iskolai erő-
szak témája a korábbinál nagyobb súllyal jelent meg a közbeszédben. Nemcsak 
a média, hanem a pedagógiai folyóiratok is hangsúlyosabban kezdtek foglal-
kozni a kérdéssel. A probléma felbukkanását az általános iskola felső tagoza-
tában jelezték, és a jelenség fokozódásáról beszéltek. 2007–2008-ban egyfajta 
morális pánik volt kialakulóban a témával kapcsolatban. A közkeletű elképze-
lések szerint, tekintélyüket vesztett, a hagyományos fegyelmezési eljárásoktól 
megfosztott, eszköztelenné vált pedagógusok álltak tehetetlenül szemben az 
iskolába beszivárgó jelenséggel. A megszólalók az iskolákban megjelenő erő-
szak okaként a társadalmi környezetet, a szociokulturális hátteret és az ezzel 
összefüggő agresszív személyiségjegyeket nevezték meg. A téma iránti fokozott 
érdeklődést jelzi, hogy 2008–2009-ben egymással párhuzamosan négy orszá-
gos kutatás is zajlott, amelyek a jelenség mértékét, elterjedtségét és okait vol-
tak hivatottak feltérképezni. Ezekben a legnagyobbrészt kérdőíves módszerrel 
folytatott kutatásokban iskolavezetőket és pedagógusokat kérdeztek meg az 
iskolájukban előforduló konfliktusokról és agresszív jelenségekről. A Káva Kul-
turális Műhely egy színházi nevelési előadásban a gyerekek perspektíváját vizs-
gálva foglalkozott a témával.

A program célja: a társulat az erőszak témájának közös feldolgozását, illetve 
a csoportdinamikai változások indukálását nevezte meg a program céljaként. 
A foglalkozás – szándékai szerint – lehetőséget teremtett a résztvevőknek a 
saját viszonyaikból ismerős bántalmazó helyzetek közös felismerésére, meg-
nevezésére és elemzésére, illetve legalább részleges átalakítására.

A program struktúrája: A Hinta egy egyszeri színházi nevelési előadásból álló 
részvételi színházi akció. A 3 órás program a színházi nevelés klasszikus szer-
kezetét és formáit követi. A színházi jeleneteket feldolgozó beszélgetések és 
játékok szakítják meg, ahol a gyerekeknek lehetőségük van értelmezni és to-
vábbgondolni a színházi helyzetekben megjelenített problémát. Színpad és né-
zőtér nem válik el élesen egymástól, határuk elmosódik. A színházi jelenetek-
ben szereplő színészek a feldolgozó részekben drámatanárokként dogoznak a 
diákokkal, egyikük foglalkozásvezetőként moderálja az eseményeket.

A forgatókönyv: A Hinta forgatókönyve az alkotók improvizációiból született. 
A színházi jelenetekben egy négytagú banda tagjainak története bontakozik 
ki, akik egy játszótéren töltik a hétköznapjaikat a leginkább azzal, hogy egyi-
küket folyamatosan megalázó helyzetbe hozzák („meghintáztatják”). A jele-
netekben nincs egyértelmű válasz arra, hogy miért is történik mindez, hogy 
valójában mi is az értelme a folyamatos agressziónak, illetve hogy a felnőt-
tek világának (jelesül a felbukkanó tanárnőnek) mi köze van mindehhez. Ezek 
az összefüggések a történetből kimaradnak, és csak az előadások során, a 
résztvevők tapasztalatai és fantáziái alapján kerülnek bele a darabba. Így al-
kalomról alkalomra új történet keletkezik, mindig újrafogalmazódik az „iskolai 
erőszak” jelentése, és a csoportonként sajátos tanulási folyamat zajlik. 
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A Hinta programhoz másfél éves interpretatív kutatás kapcso-
lódott, amely a programot kidolgozásától a megvalósításon ke-
resztül az értékeléséig kísérte. A kutatás egyrészt azt vizsgálta, 
hogy miként működik a performatív pedagógia a színházi nevelési 
előadásban, és hogy milyen jellegű tanulást, illetve változást ké-
pes előidézni. Másrészt azzal is foglalkozott, hogy az erőszaknak 
milyen különböző formái jelennek egyes csoportokban, illetve 
hogy az eltérő formákat hogyan magyarázhatjuk az osztálytermi 
pedagógia, az iskolakultúra vagy az oktatási rendszer sajátosságai 
alapján.

II. A „Hinta”-kutatás

Kutatási és elemzési módszerek
A kutatás magja a színházi nevelési foglalkozások megfigyelése volt. Összesen 
20 foglalkozást dokumentáltunk az erre a célra kidolgozott megfigyelési nap-
lóval. A megfigyelések alapján a foglalkozást követő egy hétben csoportinterjú 
készült a programon részt vevő osztályok 8-10 diákjával, amelyben a foglalko-
zás egyes helyzeteinek közös felidézése és elemzése zajlott, illetve ezek ösz-
szekapcsolása hétköznapjaik konkrét eseteivel. Ennél klasszikusabb módszer-
rel, félig strukturált interjúk készültek az osztályfőnökökkel. A megfigyelési 
naplók és az interjúk alapján létrehozott esettanulmányok egy-egy csoport 
példáján mutatják be az erőszaknak a drámaprogramban láthatóvá váló, az 
adott közösségre jellemző mintázatait. Az esettanulmányok alapján általános 
megállapításokat tehetünk a színházi nevelési előadáson megvalósuló tanu-
lási folyamatról, az ott bekövetkező változásokról.
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A részvételi színházi program az iskolá-
ban előforduló erőszak eltérő mintázata-
it tette láthatóvá az egyes osztályokban. 
A programhoz kapcsolódó kutatásból ki-
derült, hogy az erőszak, amely sok eset-
ben mint maga a probléma kerül elő, 
valójában csak tünet. Bár az erőszak for-
máit a gyerekek szociokulturális hátte-
réből származó minták határozzák meg, 
valódi okai és dinamikája az iskolák pe-
dagógiai kultúrájából következik, amely 
viszont strukturális helyzetüktől függ.

III. Kutatási eredmények:
kortárs csoporton belüli erőszak
vizsgálata egy színházi nevelési
foglalkozás segítségével

A programmal elért változások: az erőszak reflektálása és
csoportdinamikai változások 
A megfigyelt foglalkozások elemzése alapján 4-féle tanulási folyamatot tudott 
beazonosítani a kutatás:
– A közösség megerősödése: voltak osztályok, amelyek a foglalkozás
 témáját nem vagy csak kevéssé tudták sajátjukká tenni, viszont a
 részvételi színházi formák miatt a program erős közösségi élményt
 nyújtott a diákoknak, és megerősítette őket mint csoportot.
– Tanulás az erőszakról: voltak osztályok, ahol a foglalkozás nem tudott 
 közösségi eseménnyé válni, sem a téma, sem a részvételi színházi
 eljárások hatására. Ebben az esetben tanulás inkább individuális szinten 
 történt. Az egyes résztvevők tanultak az erőszakról anélkül, hogy ez a
 saját csoportjuk működésére érzékelhetően kihatott volna.
– Saját bántalmazó dinamikák láthatóvá válása: a program bizonyos
 osztályok esetében erős kollektív hatást gyakorolt, a közösség a
 jeleneteket értelmezve eddig ki nem mondott dolgokat fogalmazott meg 
 saját működéséről – bántalmazó és kirekesztő mechanizmusairól, illetve 
 ezek áldozatairól.
– Az iskolai viszonyok reflektálása: néhány csoport a saját dinamikák
 felismerésén túl a foglalkozás nyomán arra is rákérdezett, hogy mi a
 tanárok és az iskola szerepe az erőszak mechanizmusainak
 kialakulásában és fennmaradásában.
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A kutatás megmutatta azt is, hogy az iskolai háttér meghatározó a tekin-
tetben, hogy az osztályok e négy típus közül mely tanulási folyamaton 
mennek keresztül.

Művészetpedagógiai következtetések: performatív pedagógia 
A Hinta című színházi nevelési előadás alapján a kutatás a performatív peda-
gógia működését vizsgálta. A performatív pedagógia lényege, hogy hézag (űr, 
rés) keletkezik a színre vitt provokáció és a résztvevők hétköznapi tapasztala-
tai között. A jelenlévők alakításai és magyarázatai e hézag kitöltésére irányul-
nak, és ez maga a tanulási folyamat.  
A Hinta program egyik kulcsmomentuma a performatív pedagógia működé-
sét szemléletesen illusztrálja: az egyik jelenetben a tanár látja a bántalmazó 
helyzetet, mégsem megy oda. „Miért nem megy oda a tanár?”, „Miért megy 
tovább?” – hangzik el drámatanári kérdés a jelenet feldolgozásakor. Az osz-
tályok különböző módon reagálnak a provokációra, attól függően, hogy saját 
tapasztalataik alapján milyen magyarázatokat tudnak elképzelni.

– „Itt ez a tanár szerintem nem is látta, hogy bántják... vagy nem tudom.
 Azt hitte, csak játszanak, szórakoznak, hintáznak.”
– „Hát ha nem vak, akkor látta! Maximum nem akarja látni.”
– „Nem akar ezzel foglalkozni. Azt gondolja, ez az ő dolguk, oldják meg.”

„Lehet, azt gondolja ez a tanár, hogy megvan az okuk rá ezeknek a gyerekek-
nek, hogy bántják az osztálytársukat, mert ő mondjuk az iskolában is rosszul 
viselkedik.”

„Ez egyáltalán nem lehetséges, legalábbis nálunk ilyen nem lehetne, mert hogy-
ha a tanár látja, akkor odamegy, és leszedi a hintáról, vagyis na, megállítja ezt 
az egészet.”
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A vizsgált társadalmi jelenségekre vonatkozó következtetések: 
az iskolai erőszak eltérő mintázatai, strukturális és kulturális okai 
A foglalkozások során a kortárs csoporton belüli fizikai, illetve verbális ag-
resszió osztályonként különböző értelmezései kerültek elő, azzal összefüg-
gésben, hogy az adott csoport a bántalmazásnak mely formáit ismeri és 
gyakorolja. A négy megjelent esettanulmány az osztálytermi erőszak négy 
jellegzetesnek tűnő dinamikáját mutatja be: 

1. Egy „kiskirály” és „csatlósai” uralkodása osztálytársaik fölött, amely a 
megfélemlítésen alapul: ebben az esetben a tekintélyelvű, a gyerekek meg-
szégyenítésén, illetve a megszégyenítéstől való félelmükön alapuló alsó ta-
gozatos pedagógiát ötödik osztálytól szabadabb elveket valló, „laissez faire 
pedagógia” váltja fel. Ez a liberális pedagógia limitált eszközökkel rendelkezik 
a tekintetben, hogy miképp valósítsa meg elveit a gyakorlatban egy olyan kö-
zösségben, amelyben ezek az értékek ismeretlenek, legfeljebb lózungoknak 
tűnnek, és a gyerekek csak gyengeségként érzékelik a megfélemlítés elma-
radását. Ebben a felállásban a gyerekek maguk közül kitermelik saját meg-
félemlítőjüket, egy „kiskirályt”, aki újrateremti az alsó tagozatból jól ismert, 
megfélemlítésen alapuló csoportműködést. 

2. Stigmatizálás és kirekesztés: ez a dinamika kifejezetten a presztízsüket fo-
kozottan veszélyben érző és azt őrző iskolákban alakul ki. (Az esettanulmány 
egy jó hírű belvárosi kórusiskola egy osztályát mutatja be.) E dinamika sajátos-
sága, hogy erőszakossá a stigmatizált gyerekek válnak, a bántalmazás valódi 
formája azonban nem az erőszak, hanem az ő kirekesztésük. Ez a működés 
sohasem a gyerekektől indul, hanem a társadalmi presztízsüket gyermekük 
iskoláztatásán keresztül biztosítani kívánó középosztálybeli szülők és az őket 
megtartani kívánó iskola hallgatólagos egyezségéből. A közösségbe nem illő 
gyerekeket hamar kiszúrják, és rövidebb-hosszabb időn belül el is távolítják 
őket az osztályból, az iskolából. Ezek a gyerekek az ellenük folyó procedúra 
eredményeként jó eséllyel valóban deviáns magatartásformákat produkálnak, 
így osztálytársaik joggal emlékeznek úgy rájuk, mint „verekedősökre".

„Amikor a félelmével játszol...” 

„Most megint kipécéztek egyet” 
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3. A bűnösként kezelt áldozat terrorizálása, az áldozat kollektív büntetése: 
az erőszaknak ezt a formáját egy kisvárosi, rossz státusú, fegyelmező általá-
nos iskola példáján mutattuk be. Itt a gyerekek között jelen lévő folyamatos 
erőszakos viselkedést a pedagógus úgy kezeli, hogy bírósági tárgyalásokhoz 
hasonló eljárások során (amelybe végső esetben a szülőket is bevonja) felku-
tatja a „valódi elkövetőt”, a „valódi bűnöst”. Ezt a gyereket innentől a többiek 
büntetik, hiszen megkapták a felhatalmazást a pedagógustól. Maguk között 
megkülönböztetik a „viccből verés” és a „tényleg verés” helyzeteit. Az előbbi 
egymás természetes szivatását jelenti, utóbbi a kijelölt bűnös folyamatos ter-
rorizálását, míg az végül el nem hagyja az iskolát, hogy aztán a pedagógus egy 
újabb bűnbakban találja meg az agresszió valódi okozóját.

4. Az erőszak megszelídítése a demokratikus pedagógiai kultúrában. Önál-
lóságra és szolidaritásra nevelés az erőszakkal szemben: egy azóta bezárt, 
városi integráló általános iskola példáján azt is be lehetett mutatni, hogy mi-
ként csökkenthető a gyerekek társadalmi közegében egyébként természete-
sen jelen lévő erőszakos viselkedés, és hogyan minimializálhatók valódi sé-
rüléseket okozó dinamikái egy olyan intézményben, amely következetesen 
vállalja a demokratikus pedagógiai kultúra működtetését.  

Az esettanulmányok alapján a kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a 
bántalmazás különböző formái mögött minden esetben megjelennek azok az 
iskolai pedagógiai módszerek, az az iskolai kultúra, amelyek közegében a gye-
rekek kialakítják ezeket a viszonyokat. A kutatás alapján az alsó-felső tagozat 
váltás, az autoriter pedagógiai kultúra, az iskolai szelekció olyan tényezők, 
amelyek hatnak az osztálytermi erőszak kialakulására.

„Ő megérdemli, hogy megverjük”

„De mi tényleg meg tudjuk oldani” 

A Hinta színházi nevelési előadás a kortárs csoporton belüli bántalmazással fog-
lalkozott. A program alapján végzett kutatás viszont arra a konklúzióra jutott, 
hogy a bántalmazás valódi dinamikái nem érthetők meg kizárólag a gyerekek 
közötti viszonyok tanulmányozásával, hanem csak az iskolai kontextus figyelem-

IV. Kritikai megjegyzések
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A Hinta program segítségével illusztrálható a performatív pedagógia működé-
se. Ennek lényege, hogy a pedagógiai térben az ismeretanyag átadása helyett 
a lehetséges tudások és perspektívák megjelenítése és a róluk való egyeztetés 
folyik. A performatív pedagógiai térben a tanulási folyamatot egy színházi pro-
vokáció katalizálja, amely arra készteti a résztvevőket, hogy mobilizálva korábbi 
tapasztalataikat, tudásukat egyeztetni kezdjenek a látott jelenségekről. Ehhez az 
egyezkedéshez olyan eszközöket kapnak, amelyek segítik őket abban, hogy több 
pozícióból is megvizsgálják a felmerülő kérdéseket, hogy meghallgassák egymás 
észrevételeit (akár az egyébként periferikus hangokat is), hogy meghaladják ko-
rábbi elképzeléseiket és integrálni tudják újszerű tudásaikat. A Hinta klasszikus 
színházi nevelési előadás alapján plasztikusan leírhatóvá vált, hogy hogyan zajlik 
ez a performatív tanulási folyamat.

V. A Hinta mint modellprogram:
performatív pedagógia
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bevételével. Ugyanakkor maga a foglalkozás csak részlegesen tette lehetővé 
az osztályok számára, hogy ezekhez a következtetésekig maguk is eljussanak. 
Ez a felismerés a társulat számára kihívást jelentett: miképp hozható lét-
re olyan részvételi színházi előadás, amely a csoportdinamikán túlmutató, 
strukturális összefüggések láthatóvá tételére is képes? A későbbi progra-
mok közül az „Akadályverseny” már expliciten az iskolakultúrát teszi a szín-
ház témájává, „A hiányzó padtárs” pedig az oktatási rendszer visszásságait 
vizsgálja, közösen a résztvevőkkel.
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AKADÁLYVERSENY:
az iskolai demokrácia vizsgálata 

részvételi színházzal 
- 3 -



I. Akadályverseny
egy rendhagyó színházi nevelési előadás

Az Akadályverseny a Káva és a Krétakör közös munkája. Schilling Árpád ren-
dezésében 2009-ben hozta létre, és 2013-ig játszotta a két társulat. Ezalatt 66 
budapesti és vidéki, 9–11. középiskolai osztály mintegy 2000 tanulója látta a 
programot. A kétórás részvételi színházi előadás a színházi nevelés határait fe-
szegeti, annak módszertani megújítási, meghaladási kísérletének is tekinthető. 
A részvételi színházi előadás egy osztályról és iskolai viszontagságairól szól. 
Az osztályt maguk a foglalkozás résztvevői alakítják, tanáraik pedig a játékot 
vezető színész-drámatanárok. Az előadás helyszíne és egyben díszlete a részt-
vevők saját iskolája, a színházi jelenetek ezek különböző tereiben (osztály-
termekben, folyosókon, szertárakban, ebédlőben, sőt az igazgatói irodában) 
játszódnak. A játék során a résztvevők az iskolai (diák–tanár–igazgató–szülő) 
viszonyokat, iskolájuk belső működési logikáját, a demokratikus intézményi 
gyakorlatok és a felelős tanulói és tanári magatartások lehetőségeit vizsgálják. 

Az Akadályverseny sajátosságai egy klasszikus színházi nevelési programhoz képest: 
– a részvételi színházi foglalkozást megelőzi egy előkészítő interjú a pedagógus-
sal és egy bevezető drámafoglalkozás az osztállyal, illetve követi egy levezető/
értékelő foglalkozás. Vagyis a program négy elemből áll, amelyből csak egy a 
részvételi színházi előadás;
– speciális részvételi dramaturgia alkalmazása, amelynek kulcselemei: (1) a kis 
kerettávolság, (2) a helyszín-specifikusság, (3) a végletekig nyitott, előre meg-
íratlan jelenetek (csak a karaktereket és a dramaturgiai csomópontokat tartal-
mazza a forgatókönyv), (4) a nézők folyamatos szerepbe helyezése (inszceníro-
zása), (5) a cselekvő és reflexiós szakaszok folyamatos váltogatása;
– a kapcsolódó területek (videodokumentáció, kutatás) szerves beépítésének 
igénye a programba;
– a program felkínálja a pedagógusoknak a lehetőséget a részvételre (szerepbe 
lépésre szülő szerepben), vagyis nem kényszeríti őket külső, megfigyelői státusba.

Az Akadályverseny program során tehát a két társulat mind drámapedagógiai, 
mind színházi szempontból, mind a programstruktúrát tekintve jelentős újítá-
sokkal kísérletezett, amelynek eredményeként egy újszerű modell, a „kutató-
színház”, egy drámaalapú részvételi kutatási forma jött létre.

A programhoz a 2009/2010-es tanévben több kutatási program is kapcsoló-
dott. E kutatások eredményei az alkotókkal a programról készült interjúval és a 
foglalkozásvázlattal együtt a Színház és Pedagógia sorozat 6. kötetében jelen-
tek meg, Akadályverseny – szabadság-projekt az iskolában címmel. A program-
ról dokumentumfilm is készült, amely három különböző iskolában mutatja be 
a játék alakulását.
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A programot életre hívó társadalmi igény: az Akadályverseny program arra a 
felismerésre reagál (2009-ben!), hogy húsz évvel a rendszerváltás után a ma-
gyar társadalom demokratikus intézményei és gyakorlatai korántsem szilárdul-
tak meg, működésük igen esetleges és ambivalens. Ehhez tartozik, hogy a tár-
sadalomban a demokratikus jogok és értékek nem tudatosultak, a mindennapi 
gyakorlatban csorbát szenvednek, illetve hogy e jogok és értékek védelme, az 
ezekért való kiállás korántsem magától értetődő,3 sem a felnőtt társadalom, 
sem a fiatalok számára. A program abból az alapvető állításból indul ki, hogy 
az iskola e deficit létrejöttében fokozott felelősséggel bír, és kitüntetett szerepe 
lehet a helyrehozatalában. Hiszen az iskola az a hely, ahol a gyerekek, a fiatalok 
a társadalom alapvető értékeivel találkoznak, és begyakorolhatják az azokhoz 
tartozó magatartásokat. Ehhez azonban magának az iskola intézményének kel-
lene demokratikusan működnie.

A program célja: az Akadályverseny program célja a demokrácia állapotának 
színházi eszközökkel történő vizsgálata középiskolai közegben. A részvételi 
színházi program arra kívánja ösztönözni a fiatalokat, hogy a saját, játékban 
hozott egyéni és csoportszintű döntéseik és cselekedeteik alapján kérdezzenek 
rá és fogalmazzák meg, hogy milyen viselkedésre szocializálja őket iskolájuk, 
és ennek a viselkedésnek milyen következményei vannak a közösségre nézve. 
Ezzel egy időben a program szándéka az is, hogy a résztvevők próbálják megfo-
galmazni, milyen lenne, hogyan működne az intézmény, ahol a „szabadságpro-
jekt” maradéktalanul megvalósulhatna. 

A program struktúrája: az Akadályversenyben négy programelem kapcsolódik 
össze: 1. Strukturált előkészítő beszélgetés az osztályfőnökkel az osztályról, az 
iskoláról, megállapodás vele saját játszandó szerepéről az előadásban, illetve 
az intézmény tereinek bejárása, a használandó helyiségek kijelölése. 2. Egy 
felvezető drámafoglalkozás az osztállyal, amelynek során a résztvevők megis-
merkednek az alapvető drámás formákkal, hogy ne legyenek ismeretlenek szá-
mukra a részvételi színházi előadáson. 3. A program magja: az Akadályverseny 
című részvételi színházi előadás. 4. Levezető foglalkozás, amely a színházi játék 
során szerzett tapasztalatok megosztására, feldolgozására irányul.

A történet: az osztály (amelyet a résztvevők alakítanak) egy pályázaton elnyer 
egy lehetőséget, hogy az iskola egy központi falára képet festhet a szabadság 
témájában. A gyerekek – kis csoportokban – el is kezdik a kép megtervezését. 
A tervek bemutatásakor azonban drámai helyzet áll elő: a projektet vezető két 
tanár teljesen különbözően értelmezi a „szabadságfeladatot”, más-más jelen-
tőséget tulajdonítanak neki, és eltérően gondolkodnak megvalósításának mód-
járól is. Egyikük inkább liberális, másik autoriter elveket hangoztat. Később az 
iskolaigazgató és az intézményfenntartó beavatkozása tovább nehezíti a hely-
zetet. A játék során a diákok egy „szabadságprojekt” megvalósításán dolgoznak. 

3     Az azóta bekövetkezett változásokat, a magyar demokrácia fokozatos leépülését, illetve a magyar társadalom érzéketlenségét, 
passzivitását ezzel kapcsolatban 2009-ben az alkotók nem láthatták előre. Azt azonban érzékelték, veszélyként detektálták és fontos 
részvételi színházi témának gondolták, hogy a demokratikus értékek nem ágyazódtak be a magyar társadalomban és a fiatalok 
körében sem, nem utolsósorban azért, mert az oktatási intézmények hétköznapi működése során nem szereztek ezzel kapcsolatos 
tapasztalatokat. 



A szabadság közös megfestése iskolai keretek között zajlik, a projektet és saját 
szerepüket is különbözően értelmező tanárok vezetésével. A diákoknak, hogy 
megvalósíthassák a szabadságról szóló festményüket, folyamatosan egyeztet-
niük kell egymással és a tanárokkal, önálló és csoportos döntéseket kell hoz-
niuk, illetve fel kell vállalniuk és képviselniük kell ezeket, szembesülniük kell a 
következményeivel. A kérdés az, hogy a konfliktusok és a viták, a hosszadalmas 
egyezkedések, a meghozott áldozatok eltántorítják-e őket, vagy továbbra is ki-
állnak a szabadságkép iskolai megfestésének szándéka mellett. Ez a fiktív keret 
lehetőséget kínál, hogy a játék során a demokrácia fogalmának helyi olvasatai 
és az intézmények kvázi demokratikus működésmódjai láthatóvá váljanak.

Az Akadályversenyről készült klasszikus oktatásszociológiai kutatás⁴ a de-
mokratikus állampolgárságra nevelés kérdéskörét járja körül, és ennek kap-
csán vizsgálja az Akadályverseny programot. Ez az kutatás – az előadások 
kvalitatív elemzése alapján – arra a következtetésre jut, hogy a demokratikus 
nevelési programok hasznos eszköze a színházi nevelés, önmagában azon-
ban a konvenciók alkalmazása nem kezeskedik a nevelési célok eléréséért.
 
Egy másik elemzés, amely a kritikai kultúrakutatás, illetve a kritikai (iskola)
etnográfia területén született,⁵ egy jó nevű budapesti egyházi középiskola 
és egy szintén jó hírűnek számító, híresen liberális szellemiségű fővárosi 

Az Akadályverseny 2009/2010-es előadásairól három kutatási be-
számoló is készült. Ezek közül egy hagyományosabb oktatásszo-
ciológiai keretben vizsgálja a programot, és a demokratikus állam-
polgárságra nevelésben gyakorolt hatásaival foglalkozik. A másik 
két elemzés a részvételi színházat érvényes kutatási módszernek 
tekinti, és, megfogalmazva a „kutató színház” koncepciójának le-
hetőségét, amellett érvel, hogy a játék során egyrészt működés 
közben válnak láthatóvá az iskolát szervező kulturális jelentések, 
másrészt megfigyelhetők lesznek az intézményi átalakítások osz-
tálytermi hatásai.

II. Az „Akadályverseny”:
művészetalapú kutatás
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⁴       Szabó 2010a, 2010b
⁵     Horváth 2010



gimnázium működéséről von le következtetéseket az Akadályverseny alap-
ján. Ez a kutatás a részvételi színházi előadást kutatási eljárásként használja 
az iskolai tekintély problémájának vizsgálatakor. Hannah Arendt koncepci-
ójából kiindulva két osztály példáján vizsgálja, hogy az iskola problematikus 
tekintélye és ebből adódó ellentmondásossága milyen működéseknek, az 
autoritás milyen formáinak nyit teret a két különböző intézményben.

A harmadik kutatás⁶ egy városi oktatási rendszereket összehasonlító iskola-
kutatás részeként született,⁷ így arra is rámutat, hogy mit tehet hozzá a drá-
mapedagógiai foglalkozás az iskolai viszonyok szociológiai értelmezéséhez. 
Az Akadályverseny című program megmutatja mindazt, ami az interjúkon 
alapuló szervezetkutatás számára nehezen hozzáférhető: az iskola átalaku-
lásának tanulói értelmezéseit. A drámaprogram helyszínei ebben az esetben 
olyan vidéki iskolák voltak, ahol jelentős pedagógiai és intézményi változások 
történtek az elmúlt években, azonban a bevett módszertani eszközökkel ke-
veset tudhatunk arról, hogy az iskolai autonómia és kontroll viszonyait miként 
értelmezik, és hogy a körülöttük zajló változásokkal kapcsolatban milyen ta-
pasztalatokra tettek szert a tanulók.

⁶     Oblath 2010
⁷     „A közoktatás teljesítményének mérése–értékelése: Intézmények és információs, ellenőrzési, ösztönzési eljárások leírása 
és elemzése különböző iskolakörzetekben” című kutatási program. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2009–2010. (Kutatás-
vezető: Kertesi Gábor, Bódis Lajos)
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Az Akadályverseny legfontosabb tanulságai 
kutatásmódszertani jellegűek. A program 
alapján végzett három különböző kutatás rá-
világít, hogy  
(1) ha klasszikus oktatásszociológiai módsze-
rekkel vizsgáljuk a  művészetpedagógiai be-
avatkozás témáját és hatásait a középiskolás 
korosztály demokráciaérzékenységéről és 
ennek alternatív pedagógiai módszerekkel 
történő fejleszthetőségéről jutunk informá-
ciókhoz.

(2) ha a színházi beavatkozás kutatási mód-
szerként is működik (kutatószínház), és a 
program által felvetett témákat tekintjük a 
kutatás témájának is, akkor a diákok által 
internalizált iskolakultútáról kapunk infor-
mációkat, megtudjuk, hogy ennek az iskola-
kultúrának milyen következményei vannak 
állampolgári viselkedésükre, és ő maguk ho-
gyan alakítanák át a közeget, hogy az demok-
ratikusabban működjön.

(3) ha nem a játék által közvetlenül felvetett 
témákat viszgáljuk, hanem egyéb iskolaszo-
ciológiai kérdésekre keressük a választ ku-
tatószínházi eszközökkel, akkor a kutatás az 
intézményi működés ambivalenciáira tud rá-
mutatni a résztvevő diákok által hozott meg-
oldásokban és értelmezésekben.

III. Kutatási eredmények

A programmal elért változások: a résztvevők demokráciafo-
galmának komplexebbé válása
1. A foglalkozás minden vizsgált esetben a résztvevők szabadságfogalmá-
nak komplexebbé válását eredményezte. Az Akadályverseny esetében nem 
egy hatásvizsgálat bemeneti és kimeneti mérései szolgáltak ezzel az evi-
denciával, hanem maga a színházi folyamat építette be saját szerkezetébe 
e változás kimutatását:
Az előadás elején a résztvevők tablókat rajzolnak a szabadság témájában. Az 



„Nekem ez a játék arról szólt, hogy higgyünk az ötleteinkben, hogy merjünk 
közösen kiállni a terveinkért. Ne hagyjuk, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy ez 
nem is fontos, meg úgysincs rá lehetőség, meg úgyse lesztek rá képesek. ” (egy 
részt vevő diák az értékelő játék során)

„Ez a játék a döntésekről szólt. Hogy döntesz, és annak lesz következménye. És 
ennyiben a felelősségről is. Hogy te is felelős vagy érte, hogy megvalósulnak a 
dolgok vagy elhalnak.” (egy részt vevő diák az értékelő játék során)

„Nekem ez a játék arról szólt, hogy egyfolytában vitatkozni kellett. Ez nekem 
nagyon fárasztó volt.” (egy részt vevő diák az értékelő játék során)
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osztályok döntő többségében kéttípusú megközelítés születik: vagy egyéni ér-
zések, vagy patetikus (nemzeti) toposzok formájában ábrázolják a „szabadsá-
got” (például tengerpart, madár, szabadságszobor, a híres forradalmak dá-
tumai stb.). Ezeket a reprezentációkat tekinthetjük elrugaszkodási pontnak.
Az előadás utolsó jelenetében a résztvevők – szülő-, tanár- és diákszerepek-
ben – arról vitatkoznak, hogy mit jelent a szabadság, illetve a hiánya saját is-
kolájukban, milyen akadályokba ütközhet egy kezdeményezés, milyen vezetés 
és működési mód lehetetleníti el a közös tervek megvalósulását, illetve milyen 
lenne a közeg, ahol a közösség képes megvalósítani saját ötleteit, egyeztetni a 
vitás kérdésekről, felelősséget vállalnáni döntéseiért. 
Az előadás végére tehát a szabadság egy jóval komplexebb, adekvátabb, in-
ternalizált (saját magukra vonatkoztatott) értelmezése születik meg, amely-
ben a „vezetés” és az „egyéni döntések” kérdése éppúgy megjelenik, mint a 
„kollektív cselekvés” problematikája.
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„Ez a játék szerintem rólunk szólt. Arról, hogy tudjuk-e egyáltalán, hogy mi az a 
szabadság. És hát ez egy elég komoly tükör volt szerintem ez nekünk, hogy hát 
nem nagyon tudjuk. Nem tudom, más osztályok ezt jobban oldják-e meg.” (egy 
részt vevő diák az értékelő játék során)

„Hogy mi az iskola, hogyan működik vagy hogyan kéne működnie, erről gondol-
kodtak itt a gyerekek. És bármilyen furcsa, erről amúgy nem szoktunk. Annyi 
mindenről gondolkodnak itt az iskolában, de arról, hogy mi az iskola, arról nem 
szoktunk.”

Művészetpedagógiai következtetések: a kutatószínházi
dramaturgia sajátosságai 
Az Akadályverseny programban drámapedagógiai és színházi szempontból 
jelentős újításokkal kísérleteztek az alkotók. A létrehozott részvételi dra-
maturgia egy újszerű modell, a „kutatószínház” létrejöttét eredményezte. 
A klasszikus színházi nevelési alapoktól való elrugaszkodást és a részvételi 
kutatószínház megvalósulását négy dramaturgiai eljárás együttese ered-
ményezte:

2. A résztvevők játékukkal minden vizsgált esetben láthatóvá teszik iskolá-
juk alapvető működési elveit, gyakorlatait, illetve ezek ambivalenciáit; és rá-
kérdeznek saját osztályközösségük kiállására, „bátorságára”, és ebben saját 
egyéni szerepükre.

3. A foglalkozáson részt vevő pedagógusok számára láthatóvá váltak nemcsak 
a diákok iskolával kapcsolatos szubjektív percepciói, hanem az iskola műkö-
désének a diákok döntéseiben és cselekedeteiben megjelenő objektív követ-
kezményei. A pedagógusok a legtöbb vizsgált esetben azt a következtetést is 
levonták, hogy az iskola intézményének diákokkal közösen folytatott értelme-
zése a hétköznapokban elmarad, de szükséges lenne.



„Ebből az egész munkából meg fogjuk tudni, vagyis már most ki is derült, hogy 
valami itt nincs rendben. […] Ezzel az értékrendet tudjuk felmérni, és talán még 
befolyásolni is.” (az előadáson részt vevő egyik diák tanárszerepből)
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1.  Minimális kerettávolság alkalmazása: a játék fiktív kerete alig tér el a valóságtól. 
(Egy fiktív iskola fiktív osztályában játszódik a történet, amelynek szereplői 
tanárok, diákok és szülők.) Ehhez hozzátartozik, hogy az előadás magában az 
iskola terében játszódik, vagyis egy helyszínspecifikus produkcióról van szó.

2. Minimális az előzetesen megírt jelenetek száma. A forgatókönyv csak az 
alaphelyzetet és a főbb csapdahelyzeteket (dramaturgiai csomópontokat), 
illetve a különböző tanári szerepeket és hozzáállásokat rögzíti. Ezáltal a 
jelenetek teljes mértékben az osztályok hozzájárulásaitól függnek, ők „írják” 
az előadás aktuális szövegkönyvét saját tapasztalataik alapján. A résztvevők 
valóban felelőssé válnak az események alakulásáért, döntéseiknek a játékban 
valódi következménye van, így elkötelezettségük is valódivá válik. Fikció és 
valóság összecsúszik, a játék az osztály valódi történetévé válik, amelyben valós 
tapasztalatokat szerez magáról és az őt körülvevő intézmény működéséről.

3. A folyamatos reflexió beépítése a dramaturgiába: a dramaturgia célja, hogy 
a résztvevők egyszerre legyenek képesek játszani és analizálni. A mindennapira 
emlékeztető fiktív valóságban a diákok döntenek és cselekvéseket hajtatnak 
végre, majd egyből értelmezik is a kihívásokat, reflektálnak törekvéseikre, 
vágyaikra, dilemmáikra.

4. A nézők inszcenírozása, folyamatos szerepbe helyezése: a programon 
részt vevő osztály a játék első felében egységesen a fiktív osztály szerepét 
játssza. Az ebben a szerepben hozott döntéseik alapján válnak aztán egyesek 
szülőkké, mások tanári karrá, hogy egy közös szülői értekezleten ezekben 
a szerepekben vitassák meg a szabadságprojekt alakulásának nehézségeit, 
dilemmáit, esetleges kudarcát az iskolában. 

Az Akadályversenyben egy olyan drámaalapú kutatás jön létre, amely a részt-
vevők játékán, döntésein, dilemmáin, illetve az ezekről adott értelmezéseiken 
keresztül azt vizsgálja, hogyan is működik egy-egy iskola. A kutatószínház olyan 
művészetalapú, részvételi kutatás-módszertani lehetőség, amely egyéb társa-
dalomtudományos módszerekkel hozzáférhetetlen jelenségeket tesz láthatóvá 
és reflektálhatóvá, ráadásul nemcsak a kutatók, hanem a résztvevők számára is.



A vizsgált társadalmi jelenségekre vonatkozó következtetések
Az Akadályverseny programmal foglalkozó kutatások egyrészt az iskolák belső 
működésével, intézményi kultúrájával, illetve ezek tanulói percepcióival kap-
csolatban szolgáltak eredményekkel. Ugyanakkor a kutatásokból nemcsak az 
derül ki, hogy miként látszanak az intézményi struktúrák és mechanizmusok 
a diákok perspektívájából, hanem ezen túlmenően az is, hogy az adott iskolai 
működés milyen állampolgári szerepekre, magatartásokra, aktivitásokra szo-
cializálja a benne részt vevőket.

1. Az Akadályverseny program újszerűsége, hogy az iskola terében, az iskola 
használóival hoz létre egy iskolai történetet feldolgozó helyspecifikus részvételi 
előadást. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a résztvevők számára saját intéz-
ményi környezetük működésének ambivalenciái váljanak láthatóvá és kritikai 
reflexió tárgyává, illetve hogy saját mikroviláguk összefüggései mentén gon-
dolkozzanak általánosabb társadalmi kérdésekről, jelen esetben a demokrácia 
állapotáról. Az iskola „használata” a társadalomkritikai reflexió tanítására ké-
zenfekvőnek tűnik egy színházi nevelési társulat számára. Közönségük osz-
tályok, partnereik iskolák, céljuk az iskolai pedagógia deficitjeinek korrigálá-
sa. Az Akadályverseny így nem csinál mást, mint saját részvételi eszközeinek 
maximális kihasználásával explicit témává teszi azt a felállást, amelyben az 
osztály és a társulat találkozik. A kritikai megjegyzés a folytathatóságra vonat-
kozik: létezik-e más, az iskolához hasonló intézmény, ahol a társadalomkriti-
kai reflexió ezekkel az eljárásokkal tanítható? Mely más mikroközegre lehetne 
adaptálni az Akadályversenyt? 
2. Az Akadályverseny egy összetett program volt: egy dokumentumfilm elké-
szítését és kapcsolódó kutatásokat is magában foglalt a szélesebb körű dissze-
mináció és társadalmi hatás elérése érdekében. Az elkészült dokumentumfilm 
a részvételi színházi előadás alakulását mutatja be egymással párhuzamosan, 
három különböző iskolában. Alkalmas arra, hogy a játék cselekményét nyomon 
kövessük, de nem képes reprodukálni a játék résztvevőinek iskolaspecifikus fel-
ismeréseit, illetve ezek hátterét. Az Akadályverseny kapcsán azzal a kérdéssel 
szembesült a társulat, hogy miként mutatható be filmes eszközökkel a részvé-
teli színházi programok működése. 

IV. Kritikai megjegyzések
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Az Akadályverseny esetében a részvételi 
színház lehetőséget teremtett arra, hogy 
diákok, tanárok, drámapedagógusok és 
kutatók közös helyzetekben vizsgálják az 
iskolarenddel és az iskola működésével 
kapcsolatos elképzeléseiket és azok követ-
kezményeit. A részvételi színház tehát eb-
ben az esetben kutatószínház is, ahol nem 
csupán a kutatók szereznek ismereteket, 
hanem a közönség maga is az intézményi 
viszonyok és működések kutatójává válik. 

V. Az Akadályverseny
mint modellprogram:
kutatószínház
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ÚJ NÉZŐ: 
a társadalmi színház lehetséges

formáinak és témáinak vizsgálata 
etnikai és szociális feszültségekkel 

terhelt településeken - 4 -



I. Új Néző közösségi színházi program

Az Új Néző közösségi összművészeti programot 2009–
2010-ben valósította meg a Káva kezdeményezésére egy 
öt szervezetből összeálló alkotócsoport. A drámataná-
rokból (Káva), színházi szakemberekből (Krétakör), filme-
sekből (Metaforum film), iparművészekből (Retextil) és 
társadalomkutatókból (Anblokk) létrejött 25 fős Új Néző 
társulat arra szerveződött, hogy a helyiek részvételével 
művészetalapú társadalmi akciókat valósítson meg szo-
ciális és etnikai feszültségekkel terhelt Borsod megyei 
falvakban. A beavatkozásra szándékosan hasonló lélek-
számú és egymáshoz közel fekvő, ugyanakkor nagyon 
különböző társadalomtörténeti háttérrel és társadalom-
szerkezettel rendelkező két településen (Ároktőn és Szo-
molyán) került sor. Az etnikai és hierarchikus viszonyok 
más-más mintázatot mutattak a két településen, és a 
roma lakosság lélekszáma, helyi társadalmi pozíciója is 
különbözött. Mindebből következően a művészeti be-
avatkozás feladatai is különbözőek voltak, és másképp is 
alakultak a két helyszínen. Az Ároktő, majd Szomolya te-
lepüléseken 2010 nyarán két-két hétig tartó beavatkozás 
központi eseményei a Schilling Árpád által rendezett rész-
vételi színházi előadások voltak, amelyek esténként a fal-
vak közösségi terein valósultak meg. A két faluban kilenc 
különböző részvételi színházi előadást játszott a társulat, 
összesen mintegy 300 helyi néző bevonásával. A program 
keretében, a színházi eseményeket kiegészítendő – a film, 
a fotó, a képzőművészet és a dráma eszközeit alkalmazó 
– művészeti akciók is zajlottak, elsősorban a gyerekek és 
a fiatalok részvételével. A művészeti beavatkozás célja a 
helyi nyilvánosság megerősítése volt, elsősorban a foko-
zódó etnikai feszültségek enyhítése érdekében. A prog-
ram egyszerre nyújtott közösségi élményt és teremtett 
teret a közös ügyek felismerésére és megvitatására. A 
program fő támogatója a CEE Trust amerikai alapítvány 
volt. Az Új Néző az első magyarországi társadalmi színházi 
kísérletnek tekinthető, amely a nagy médiaérdeklődésnek 
köszönhetően (közel ötven cikk és tudósítás foglalkozott 
vele) országosan ismert és más társulatok által mintának 
tekintett projektté vált. A szomolyai és az ároktői akci-
óról egy-egy dokumentumfilm készült, és egy önálló 
monográfia is született a programról.
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A programot életre hívó társadalmi igény: a társulat a közösségi színházi akcióval 
a rasszizmus – a cigányellenesség – 2007-től országos szinten radikálisan fel-
erősödő és naturalizálódó jelenségére kívánt reagálni. Egy olyan országrészbe 
vitték a programot, ahol ez a probléma fokozottan jelentkezett. Az északke-
let-magyarországi régióban a szociális feszültségek etnicizálódtak és „cigány-
kérdésként” kerültek felszínre. Az alkotók a részvételi színházat megfelelő be-
avatkozási eszköznek tartották e tendenciák legalább részleges átalakítására. 
A program célja: a koncepció szerint a lokális nyilvánosság hiányzó tereinek és 
eseményeinek létrehozása megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a helyi közös-
ség tagjai felismerjék saját valódi közös ügyeiket ahelyett, hogy egyetlen etnikai 
csoportot vádolnának és neveznének meg minden probléma okaként. A prog-
ram célja tehát a lokális nyilvánosság létrehozása volt annak érdekében, hogy a 
helyiek számára láthatóvá váljanak valódi közös ügyeik, és ezáltal átalakítható 
legyen a mind beágyazottabb „cigányozó” diskurzus.
A program módszerei: a falusi közösségben végzett társadalmi színháznak Ma-
gyarországon nincsen hagyománya, nem voltak korábbi példái. A társadalmi 
és politikai részvételi színház nemzetközi mintáit nem lehetett egy az egyben 
átvenni. A társulat ezért egy olyan kísérleti beavatkozást dolgozott ki, amelynek 
struktúrája lehetővé tette a különböző részvételi művészeti eljárások kombiná-
lását, próbálgatását, tesztelését. Ez a kísérlet a következő elemekből állt össze:
– A közösségi színház létrehozásához három alapvető eljárásra – a falvak meg-
ismerésére, színházi produkció létrehozására és a helyiek mobilizálására – volt 
szükség. Ezért kooperáltak az Új Néző társulatban három kompetenciaterületet 
képviselő művészek. A program a társadalomtudomány, a színház és a dráma 
szaktudását ötvözte, és így jöttek létre az előadások.
– Nem egyetlen részvételi színházi előadás valósult meg a falvakban, hanem 
egy településenként öt-hat színházi eseményből álló színházi akciósorozatot 
hoztak létre az alkotók, amely egy héten keresztül minden este újabb és újabb 
eseményre hívta a falu lakóit.
– A részvételi színházi eseményeket egyéb közösségi művészeti programok kí-
sérték, amelynek produktumai (részvételi filmek, fotósorozatok, installációk) 
beépültek a színházi akciók közé.
– A színházi akciók estéről estére egyre komplexebb és ambivalensebb témák-
kal foglalkoztak, és egyre komolyabb szerepet adtak a közönségnek. Az első 
alkalommal egy számukra ismerős, kis kockázattal járó, közös szerepbe kerül-
tek: egy fiktív esküvő násznépét alakították. A folyamat végére pedig már saját 
hierarchiaviszonyaikat elemezték, és azokról vitatkoztak egy-egy színházi jele-
net segítségével. 
– A színházi akciók a falvak közösségi tereiben valósultak meg, időnként sza-
badtéren, máskor zárt terekben.
– A színházi tér kialakítása a felkínált részvételi formához igazodva, akcióról ak-
cióra változott. Előfordult klasszikus frontális elrendezés, nagy és kis csoportos 
körben ülés, a vívópásthoz hasonló, sőt olyan is, ahol a nézők szinte spontánul 
rendeződhettek el és mozoghattak a térben.



– A közösség mobilizálásának három szintje volt: a program ideje alatt folyamatos 
toborzás, a nézőket inszcenírozó színházi dramaturgia, drámapedagógia és fó-
rumszínház-alapú módszerek beépítése és alkalmazása a színházi eseményeken.
Ezek a részvételi eljárások mind azt a célt szolgálták, hogy a színházi esemény 
képes legyen a falusi nyilvánosság hiányzó fórumaként működni.
– A társulat a közösségi/részvételi színház különböző változatait próbálta ki az 
egyes estéken. Az egyes változatok egyrészt a témákhoz igazodtak, másrészt a 
fokozatosságot követték: a nézők estéről estére tanulták a részvétel, a beavat-
kozás mind összetettebb, mind kifinomultabb, mind több aktivitást és bátorsá-
got kívánó formáit. A sorozat elején használt, leginkább a bevonást, az aktivizá-
lást segítő formákat felváltották a komplexebb témákról folytatott egyeztetésnek 
kedvező részvételi eljárások és a kritikai reflexiót lehetővé tevő módszerek.

„KAPCSOLATTEREMTŐ SZÍNHÁZ” 

Célja, hogy a nézők bevonódjanak a programba, megismerjék a szereplőket, 
kipróbálják a részvétel legegyszerűbb formáit és közösségi éményhez jussanak. 

Az Új Néző „kapcsolatteremtő színházában” a falu főterén esküvő/lagzi zajlik 
annak mindenki által ismert rituáléja szerint. A jelenlévők a násznépet alakítják. 
A társulat a commedia dell’arte színházi formáit használva teszi látványossá és 
szórakoztatóvá az eseményt. A zene és az esemény hangjai „betöltik a falut”. 

E bevezető formáról általánosságban elmondható, hogy a nézőknek lehető leg-
alacsonyabb küszöböt kell átlépniük: egy ismerős nyilvános térben, egy ismerős 
nyilvános eseménybe tudnak bekapcsolódni, amely legkönnyebben dekódolha-
tó színházi formákat használja. Mindenki ugyanannyira kompetens résztvevő. 
A nézők úgy vannak inszcenírozva, hogy puszta jelenlétük az eseményben való 
részvételt jelent. Spontánul szétszóródva vannak jelen a színházi térben, maguk 
döntik el, hogy kikkel érintkeznek, hogy milyen közel jönnek az eseményhez. 

„MOBILIZÁLÓ SZÍNHÁZ”

Célja  a nézők mozgósítása, egyéni alakítások előhívása, a társadalmi szerepek, 
különbségek, konfliktusok témájának bevezetése.

Az Új Néző „mobilizáló színházában” a házaspár veszekedését, egy tipikus és 
sztereotipizált férfi-női konfliktust láthatott a közönség. Sőt részt is vehetett 
ebben, oly módon, hogy egyik illetve másik fél mellé állhattak, és segítséget 
nyújthattak neki, érvekkel láthatták el a vitában. Egy vívópástszerű színházi tér-
ben a pást egy-egy végéről kiabál egymással férj és feleség, támogatóik a hátuk 
mögött állva erősítik őket, és adják a muníciót. A többiek a pást két oldaláról 
figyelik a mérkőzést.

A „mobilizáló színház” egy egyszerű sztereotíp vitahelyzetet visz színre. Nem 
személyes érzésekkel és véleményekkel kell kiállni a résztvevőknek, hanem tipi-
kus, sztereotíp véleményeket ütköztetnek egymással.  Egy vitahelyzetet próbál-
nak ki, és abban a részvétel most már nem kollektív, hanem egyéni változatát. 
Kimondják és ütköztetik (ekkor még sztereotíp) véleményeiket egy mindenki 
számára ugyanannyira ismerős témában.
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„TÜKRÖZŐ SZÍNHÁZ”

Célja az általános helyi problémák láthatóvá tétele, a közös nehézségek fel-
ismerése, „szembesítés” ki nem mondott jelenségekkel, klasszikus színházi 
élmény nyújtása.

Az Új Néző programban a „tükröző színház” két egymástól műfajilag különböző 
változatát hozta létre a társulat. Ároktőn egy „kisrealista kamaradarab” mutatta 
be a családok gazdasági ellehetlenülését és a klasszikus férfiszerepek elbizony-
talanodását. Szomolyán szintén a családok anyagi ellehetetlenüléséről szólt az 
előadás, de itt a státuszféltés és a szolidaritás hiánya lett a központi téma, a 
forma egy „mesejátékparódia” lett. Szomolyán nem kapcsolódott feldolgozó 
beszélgetés az előadáshoz, Ároktőn az előadást követően a résztvevők kis cso-
portokban beszélhették meg az egyes szereplők társadalmi tapasztalatait és 
cselekvési lehetőségeit.

Általánosságban a „tükröző színházat” klasszikus színházi előadásként képzel-
hetjük el, amelyben a nézők nézők, a színészek színészek. Viszont a forgató-
könyv a helyi témákból, a helyi kutatás alapján íródik, az előadás valamilyen 
húsbavágó helyi jelenséget visz színre. Az előadást követheti beszélgetés vagy 
akár kiscsoportos feldolgozás, de ez nem szükségszerű.
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„ÉRVELŐ SZÍNHÁZ”

Célja egy helyi dilemma megvitatása.

Az Új Néző programban az „érvelő színház” témája mind Ároktőn, mind Szo-
molyán a „menni vagy maradni?” kérdés volt. A történetben szereplő házaspár 
dilemmája, hogy a súlyos anyagi gondok elől menekülve, merje-e elhagyni a 
falut egy jobb élet reményében.

Általánosságban az „érvelő színház” egy feltételezhetően a közönség minden 
tagjában felmerülő dilemma színrevitele, majd érvek gyűjtése a dilemma egyik, 
illetve másik oldalán. A részvételi színháznak ebben a változatában a résztve-
vők által megfogalmazott érvek rávilágítanak azokra az értékválasztásokra és 
kényszerpályákra, amelyek mentén az emberek meghozzák döntéseiket.

„FÓRUM SZÍNHÁZ”

Célja a helyi hatalmi és hierarchikus viszonyok tematizálása.

A fórum színház létező és kidolgozott részvételi színházi forma, kifejezetten 
alkalmas személyközi hierarchikus viszonyok láthatóvá tételére.

Szomolyán egy klasszikus Boal-féle, fórum színházi alapjátékot mutatott be a 
társulat. A közönség egyetlen olyan szituációval foglalkozott több mint két órán 
keresztül, amelyben az egyik szereplő nem fogadja és nem viszonozza a másik 
köszönését. Ezen keresztül vizsgálták falujuk hierarchikus (feudális) viszonyait. 
Ároktőn egy ikertestvér kapcsolatát vizsgáltak a résztvevők, amely a cigány–ma-
gyar megkülönböztetés metaforájaként jelent meg.

RÉSZVÉTELI MŰVÉSZETI (KÉPZŐMŰVÉSZET, FOTÓ, FILM) ALKOTÁSOK MINT 

SZÍNHÁZI AKCIÓK 

Célja a helyiek saját művészeti alkotásainak színrevitele, illetve  a beavatkozás 
részeként megvalósuló művészet- pedagógiai foglalkozások integrálása a szín-
házi folyamatba. 

Ároktőn a helyi gyerekek a falu jövőjéről szóló fantáziáikat jelenítették meg 
képzőművészeti eszközökkel, a kamaszok pedig saját életükkel kapcsolatos 
vágyaikat mutathatták meg a fotográfia eszközeivel. Az alkotásokat a „A jövő 
faluja című” akció (a színházi sorozat 4. autonóm eseménye) keretében tekint-
hette meg a falu nyilvánossága. Szomolyán négy helyi fiatal közreműködésé-
vel film készült a „cigány-magyar vegyes párkapcsolat” nehézségeiről „Ilyen 
ez a popszakma, avagy vannak megrázó jelentek” címmel, amit az utolsó napi 
„gálán” nézett meg a helyi közönség.

E forma lényege, hogy a program során a helyi közösség legaktívabb, leginkább 
involvált tagjai szakmai segítséggel olyan művészeti alkotásokat hozhatnak lét-
re, amelyek reflektálnak a közösség valamely fontos kérdésére, és amelyek az-
tán a színházi akciók autonóm elemeiként kerülhetnek a helyi nyilvánosság elé.
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Az Új néző esetében egy úgynevezett elkötelezett 
kooperatív akciókutatásról beszélhetünk, vagyis egy 
olyan kutatásról, amely maga is elkötelezett a beavatko-
zás céljainak elérésében, és tevékeny részt vállal abban, 
oly módon, hogy a társadalomtudományi kutatásból 
származó ismereteit megosztja a művészeti beavat-
kozás kidolgozóival, illetve folyamatosan visszajelzést 
nyújt számukra az akcióik hatásairól.
Az Új néző részeként megvalósuló akciókutatás a prog-
ram struktúrájához igazodott.
1. A körülbelül 9 hónapos előkészítő szakaszban kultu-
rális antropológiai részt vevő megfigyelésen alapuló te-
repmunka folyt és interjúk készültek a két településen.⁸ 
Ennek eredményeként a stáb által meghatározott szem-
pontokat követve esettanulmányok készültek a falvakról, 
amelyeket gyakran drámás formákat használva dolgo-
zott fel közösen a társulat. 
2. A művészeti akció megvalósításának (kétszer két hé-
tig tartó) időszakában a kutatók nyomon követték a fal-
vakban megvalósuló programokat, interjúkat készítet-
tek a résztvevőkkel és a programtól távol maradókkal 
is. A résztvevők visszajelzéseit a társulat az esti stáb-
megbeszéléseken értelmezte, és a tanulságokat beépí-
tette a következő napok akcióiba.
3. A megvalósítást követően készített tanulmányok ké-
pezték az alapját a program közös értékelésének. 
4. A kutatást a programról készült monográfia zárta le.

II. Az „Új néző”
akcióantropológiai kutatás

⁸     Az Anblokk kutatói Szomolya településen ekkor már majdnem tíz éve dolgoztak, klasszikus kulturális antropológiai kutatást 
végeztek a település roma családjainak körében. Ezt egészítette ki az Új Néző évében egy szociológiai kutatás, amely a helyi 
intézményrendszer (elsősorban az iskola, a közfoglalkoztatás és a civil szervezetek) működését vizsgálta. E kutatások képezték 
a gerincét az Anblokk folyóirat 2009-ben „Cigányozás” címmel megjelent számának, amely a romákkal kapcsolatos társadalmi 
diskurzus átalakulására hívta fel a figyelmet. Ároktő településen – ettől eltérően – a kutatás az Új Néző program keretében 
kezdődött.
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A program előkészítésének, megvalósításának és értékelésének szakaszában 
más-más funkciója volt a kutatásnak. Az előkészítő szakaszban végzett terep-
munka eredményei alapján készültek a színházi akciók; majd e színházi akciók 
működését vizsgálta és értékelte a kutatás. 
A kutatásnak a program mindhárom szakaszában ugyanaz a három fókusza 
volt: 1. a beavatkozás szempontjából fontos társadalmi jelenségek, 2. a helyi 
társadalmi szerepek és csoportok, illetve 3. a helyi nyilvánosság működésének 
vizsgálata. 

A program előkészítő szakaszában a kutatás a falvak társadalmi viszonyainak 
megismerésére szolgált, arra kérdezett rá, hogy
1. Melyek azok az alapvető jelenségek, amelyek meghatározóak a falvak 
működése szempontjából?
2. Mik a fontos társadalmi pozíciók a falvakban? Milyen erős csoportok 
vannak? Kik a hatalommal rendelkező, kik az aktív társadalmi szereplők? Melyek 
a passzív és marginális családok, csoportok?
3. Milyen közösségi események vannak/voltak a falvakban? Hogyan 
működnek, kiket vonnak be és kiket zárnak ki ezek?

A megvalósítási szakaszban, amikor a konkrét művészeti beavatkozás történt, 
az első szakasz kutatási eredményei felhasználásra kerültek:
1. A kutatásban beazonosított társadalmi jelenségek a színházi akciók témáivá 
váltak.
2. A társadalmi szereplők és csoportok, vagyis a helyi közösség feltérképezése 
segítette a bevonás módszereinek kidolgozását, azaz a színházi közönség 
mobilizálását.
3. A közösségi terek beazonosítása segítette az akciók helyszíneinek 
kijelölését. A létező és a helyieknek ismerős közösségi események használható 
mintákat adtak a színházi akciók formai felépítéséhez.
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Az akciókutatás a program három fázisában fogal-
mazott meg eredményeket, következtetéseket. 
1. A falvakban az előkészítő szakaszban végzett 
kutatás megmutatta, hogy az országos rasszis-
ta beszédmód elsajátítása különböző módo-
kon és mértékben történik meg a két települé-
sen. A „cigányozás” a két faluban csak részben 
és csak látszólag hasonló problémák megneve-
zésére szolgál, viszont a cigányozó diskurzus 
elsajátításának módja mindkét helyen magya-
rázható azzal, hogy miként működik az egyik, il-
letve a másik településen a lokális nyilvánosság.
2. Ennek alapján a megvalósítás szakaszában ki 
lehetett jelölni azokat a jelenségeket, amelyek 
láthatóvá tételére és tudatosítására szükség 
volt a helyi nyilvánosságban e rasszista diskur-
zus „lecseréléhez”, illetve a közösség számára 
fontos témák újrakeretezéséhez. 
3. A program értékelésekor a közösségi színházi 
akciók elemzése azt mutatta meg, hogy a tár-
sadalmi színház milyen eszközöket, eljárásokat 
használva tudja létrehozni a lokális nyilvános-
ság hiányzó tereit, eseményeit és témáit.

III. Kutatási eredmények
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A program által indukált változások: a demokratikus helyi nyil-
vánosság megteremtésének kísérlete
A program helyi közösségekre gyakorolt legfontosabb hatásai a következők voltak: 
1. A közösség rá tudott nézni saját állapotára. Ároktő esetében a faluközösség, 
Szomolya esetében a helyi roma közösség legalább részlegesen helyre tudta 
állítani saját sérült önazonosságát és meg tudta erősíteni identitását, alkalma 
adódott megünnepelni saját értékeit, illetve önmagát.
2. A résztvevők felismerték, hogy amik a hétköznapokban egyéni nehézsé-
geknek tűnnek, valójában a teljes közösséget érintő problémák. Például az 
ároktői nők szembesültek azzal, hogy családjuk a hétköznapokban rejtegetett 
válsága mögött valójában a férfiak társadalmi szerepének megrendülése áll.
3. A résztvevők meg tudták fogalmazni falujukhoz való ambivalens viszonyu-
lásaikat, illetve azokat az objektív és szubjektív kényszereket, amelyek miatt 
nem hagyják el a települést.
4. A helyi társadalmi hierarchia különböző státusú szereplői egyenrangú fe-
lekként tudták kifejteni véleményeiket egy-egy témáról (Ároktő, Szomolya), 
akár a helyi hierarchikus viszonyok működéséről és az azokban szerzett ta-
pasztalataikról, sérelmeikről (Szomolya).
5. A marginális csoportok helyzetbe hozása mindkét településen, Ároktőn a roma 
hangok hallhatóvá válása a többségi közönség számára.

Művészetpedagógiai következtetések: a közösségi színház társa-
dalomkritikai potenciálja
A kutatás rámutatott a részvételi színházi dramaturgia azon eljárásaira, 
amelyek lehetővé tették, hogy a helyi közösségek megünnepeljék magukat és 
megerősítsék saját identitásukat, ugyanakkor értelmezzék is saját állapotukat, 
és problematizálják, esetleg kritikai vizsgálat tárgyává tegyék önnön 
viszonyaikat.
1. A színházi akciósorozat commedia dell’arte eszközöket használó 
megmozdulásai (mint például a falusi lagzi színrevitele) valódi közösségi 
fiestát teremtett. 
2. A kisrealista színházi hagyományt drámapedagógiai feldolgozó technikákkal 
ötvöző előadások (például a szegénység teremtette feszültségekkel teli 
családi viszonyokról) lehetővé tették a résztvevőknek, hogy értelmezzék saját 
helyzetüket. 
3. A fórum színházi jelenetek láthatóvá tették és segítettek rákérdezni azokra 
a hierarchikus viszonyokra, amelyek meghatározzák a helyi közösség és az 
egyének mindennapi életét. 
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A vizsgált társadalmi jelenségekre vonatkozó következtetések: 
a helyi nyilvánosságok hiánya és a cigányozás
Az Új Néző program keretében a falvakban folytatott kutatás felhívta a figyel-
met a cigányozás jelensége mögött meghúzódó különböző társadalmi feszült-
ségekre. Ezek a feszültségek a települések rendszerváltás óta kialakult hely-
zetére vezethetők vissza: a falu szerepének általános elbizonytalanodására, a 
munkanélküliségre, az elszegényedésre (vagy az attól való félelemre), a helyi 
hierarchikus viszonyok szétesésére. 
A színházzal összekapcsolódó kutatás arra is rámutatott, hogy elsősorban a te-
lepülésszintű közügyek definiálatlansága eredményezi azt, hogy a helyi politikai 
kérdések jellemzően vagy a rokonsági viszonyok terminusaival értelmeződnek, 
vagy pedig az országos (média)diskurzus paneljaival helyettesítődnek. Vagyis a 
helyi ügyek megvitatása ebben az időszakban a rokoni kapcsolatok boncolga-
tását és a cigányozást jelentette

Az Új néző programban több terület szakemberei dolgoztak együtt jól elha-
tárolt feladatkörökben. Az elgondolás az volt, hogy a társadalomtudomány, a 
színház és a dráma tudásainak és eljárásainak összeillesztéséből tud létrejönni 
a társadalmi színház. A program tapasztalata alapján viszont az alkotók azt fo-
galmazták meg, hogy létre kell jöjjön a kutató-aktivista-művész (művész-aktivis-
ta-kutató, kutató-művész-aktivista) önálló figurája, illetve azok az önmagukban 
koherens eljárások, amelyekben a művészet egyszerre aktivizmus és megisme-
rés, sőt kollektív megismerés egyben.
Az Új néző programot végigkísérő dilemma, hogy inkább közösségi vagy inkább 
társadalmi színházat hozzon-e létre a társulat. Az előbbi esetben a beavatkozás 
ünnep jellege válik hangsúlyossá, a közös értékek felismerése és a közös prob-
lémák kimondása kerül a középpontba, mivel a részvételi színház elsősorban a 
helyi közösséget megerősítő funkciót tölt be. A másik lehetőség, hogy a részvé-
teli színház felvállal egy kritikus szerepet, és, elsősorban a marginális csoportok 
megerősítése érdekében, a helyi hatalmi viszonyok és igazságtalanságok látha-
tóvá tételére és leleplezésére törekszik, bízva abban, hogy jövőbeli változások 
katalizátora lehet. 

IV. Kritikai megjegyzések 
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Annak érdekében, hogy a színház valódi közösségi eseménnyé 
váljon, ahol a résztvevők valódi tapasztatokhoz jutnak saját 
hétköznapi életükkel és társadalmi viszonyaikkal kapcsolat-
ban, az Új Néző program nem köteleződött el egyetlen színhá-
zi, illetve részvételi eljárás mellett sem, hanem bátran kísérle-
tezett különböző művészeti műfajokkal és integrálta őket egy 
közös keretben. Az Új Néző program modellszerűsége tehát 
abban áll, hogy különböző művészeti ágak (színház, képzőmű-
vészet, fotó, film), különböző regiszterek (a népi, magas- és 
popkultúra műfajai), különböző színházi zsánerek és részvételi 
színházi módszerek tudatos kombinálásával és integrálásával 
hozott létre egy koherens társadalmi színházi beavatkozást. 

V. Az Új Néző modell:
társadalmi színházi és
összművészeti kísérlet





A HIÁNYZÓ PADTÁRS: 
az iskolai szelekció és szegregáció 
kritikai vizsgálata fórum színházi

eszközökkel - 5 -



A hiányzó padtárs program egységes művészet- (dráma-) alapú részvételi ak-
ciókutatás volt, amelyben egymásra épültek, egymást segítették a program 
megismeréssel, részvétellel és művészettel kapcsolatos céljai. A programot 
2012–2014-ben hozta létre az Anblokk Kultúra- és Társadalomtudományi Egye-
sület, együttműködve a Kávával és a Parforum Részvételi Kutató Műhellyel. 
A program egy olyan társadalmi jelenség színrevitelét tűzte ki célul, amellyel 
a magyar oktatásszociológia régóta behatóan foglalkozik: az iskolai szelekció 
problémáját. A program egy városi oktatási rendszereket vizsgáló szociológiai 
kutatásból nőtt ki és vált művészeti beavatkozássá. A hiányzó padtársban kuta-
tók, drámatanárok és amatőr roma színészek dolgoztak együtt, és hoztak létre 
közösen egy részvételi színházi előadást, amit aztán 17-18 éves gimnazistáknak 
mutattak be. A színházi előadás az iskolai karrier legfontosabb szelekciós pont-
jait (beiskolázás, csoportba sorolás, továbbtanulás) mutatta be roma színészek 
előadásában, az ő tapasztalataikból kiindulva, az ő nézőpontjukból. A közön-
ség pedig olyan jó hírű városi gimnáziumok érettségi előtt álló diákjai, akiknek 
nincs, vagy csak elvétve akad cigány osztálytársuk. Az előadás azt kérdezi tőlük: 
„Szerintetek miért nincsenek roma osztálytársaitok?” A program a magyaror-
szági városi oktatási rendszerek két jellegzetes intézménye – a „helyi cigány 
iskola” és a „városi elit gimi” – szereplői között teremt színházi találkozást, és 
használja fel a részvételi színház eszközeit egy iskolai nyilvános tér létrehozá-
sára, amelyen belül színészek és diákok az iskola működéséről, találkozásuk 
elmaradásnak okairól vitázhatnak egymással. A programot az első évadban Sal-
gótarján, Sárospatak, Hódmezővásárhely és Szolnok 2-2 elit gimnáziumában 
mutatta be a társulat, 2013-ban pedig Eger és Nyíregyháza tanárképző főisko-
láin és gimnáziumaiban került sor olyan előadásokra, amelyekhez már az egész 
város közvéleményét megszólító sajtókampány is társult. 2014 végéig összesen 
38 előadáson 87 iskolai osztály vett részt, a teljes nézőszám 1780 fő volt. 

I. „A hiányzó padtárs” fórum színházi előadás
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A programot életre hívó társadalmi igény: a hiányzó padtárs program egyszerre 
több, egymással összefüggő, aggasztónak gondolt társadalmi jelenségre rea-
gált. Egyrészt a (már óvodáskortól) társadalmi státus szerint szelektáló magyar 
oktatási rendszer, amely nem csökkenti, hanem fenntartja és megerősíti a tár-
sadalmi hátrányokat. E szelekciós rendszer következményeként a városi iskola-
piacon létrejönnek olyan jó hírű középiskolák, ahova alacsony társadalmi stá-
tusú tanulók gyakorlatilag nem tudnak bekerülni. Ugyanakkor szükségszerűen 
létrejönnek a szegény rétegek számára fenntartott szegregált intézmények, il-
letve a nem szegregált intézményekben szegregált osztályok, a nem szegregált 
osztályokban pedig „képesség szerint” bontott tanulócsoportok. E mindenki 
számára káros helyzet megértése volt a program egyik célja. A program egy 
viszonylag újszerű jelenségre is reagált, mégpedig a cigányozás erősödő jelen-
létére a jó nevű gimnáziumokban, amely – a kutatások szerint – a kelet-magyar-
országi közepes méretű városok középiskoláit fokozottan érinti. Miközben ezen 
iskolák tanulói évről évre kisebb eséllyel találkoznak az iskolában a városukban 
élő roma fiatalokkal, a rasszista beszédmód mégis naturalizálódik körükben. 
A közönség pontos összetételének kialakításában meghatározó volt végül az a 
cél, hogy e két társadalmi mechanizmus között maguk a felkeresett iskolák ta-
nulói és amatőr roma színészek közösen kereshessenek kapcsolatokat. Ezért az 
előkészítő interjúk alapján egy-egy évfolyamról minden iskolában két párhuza-
mos osztályt invitált a társulat a játékba, méghozzá olyanokat, amelyek között 
a vezetői interjúk szerint is fennállt valamilyen hierarchikus különbségtétel. 
Ezenkívül szempont volt, hogy a szaktanári interjúk szerint érzékelhető legyen 
a cigányozó beszédmód erősödése a diákok között, az osztályfőnöki háttérin-
terjúk pedig tanúskodjanak arról, hogy a szegényebb diákok már kilencedikben 
nehezen illeszkedtek be az osztályközösségbe. 

A program célja: a hiányzó padtárs elsődleges célja a romákkal szembeni előí-
téletesség csökkentése volt. Ennek eszközeként az alkotók nem klasszikus ér-
zékenyítő foglalkozást hoztak létre, hanem azt kínálták a résztvevőknek, hogy 
egy részvételi színházi folyamatban fogalmazzák újra saját iskolai tapasztala-
taikat. A résztvevők a roma fiatalok iskolai történetein keresztül saját oktatási 
rendszerbeli pozíciójukat ismerik fel, az iskolarendszer működéséről, igazság-
talanságairól gondolkodnak, saját kiváltságos helyzetükkel szembesülnek, és 
az ebből adódó felelősségről egyeztetnek egymással. Fontos eleme a prog-
ramnak, hogy ebben a megértési folyamatban roma fiatalok segítik őket. A 
társadalmi viszonyok tudatosítása, vagyis a saját hétköznapi környezetük (az is-
kola) működésének rendszerszempontú megértése vezet a gimnazisták körében 
a marginális társadalmi szereplőkkel kapcsolatos szolidaritás kialakulásához.

A program struktúrája: A hiányzó padtárs esetében a részvételi színházi elő-
adás és a sajtókampány a kutatási folyamatba ágyazódott, a kreatív munka 
irányát mindig a korábbi kutatási szakasz jelölte ki. Maga a színházi program 
létrehozása az amatőr színészek kiválasztásával kezdődött: 18–23 éves roma 
fiatalok először narratív interjúkban mesélték el életüket, saját iskolai karrierút-
jukat. Később ugyanezek a fiatalok az előadás rendezője által vezetett work-
shopokon vettek részt. Az itt nyújtott improvizációs teljesítményeik alapján 
négyen kerültek be amatőr színészként a programba. Ők vállalták azt is, hogy 
saját élettörténetük egy-egy epizódja dramatizálva bekerüljön az előadásba. 
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Ezután a kutatókból, színész-drámatanárokból és a roma amatőr színészekből 
álló társulat tíznapos felkészülő tábort tartott, ahol a szereplők improvizációit 
felhasználva a dramaturg és a rendező beállította, megszerkesztette a program 
alapjául szolgáló jelenetsort. A kész jelenetsort a drámatanárok és a kutatók 
három ponton „kinyitották”, és a közönség gondolkodását inspiráló, vitát ser-
kentő részvételi formákat rendeltek a jelenetsorhoz. 

Az előadás cselekménye egy olyan roma fiú iskolai pályafutásának főbb állo-
másait mutatja be, aki minden lehetséges ponton elbukik, és végül teljesen 
egyedül marad. Az egységes, zárt történet menetébe a közönség beavatkozhat, 
a beavatkozást pedig segítik és hátráltatják a bemutatott élethelyzeteket meg-
tapasztalt színészek. A résztvevők fokozatosan válnak a játék aktív alakítóivá. 
Kezdetben csupán értelmezik a jeleneteket, majd szavaznak a történet meneté-
ről, később a színészek szerepből kérdezik a véleményüket, javaslataikat pedig 
visszatükrözik a fikciós keretben; végül „fórum színházi” jelenetekben egyénen-
ként, majd a felelős döntéshozók csoportját létrehozva vitatkozhatnak a részt-
vevők az iskola és a városi iskolapiac működéséről. 

Az elkészült előadás helyszínei városi elit gimnáziumok voltak. A közönséget 
minden esetben egy évfolyam (legalább) két párhuzamos osztálya és a tanáraik 
alkották. Az előadás helyszínről helyszínre módosult: részben igazodott a részt-
vevők tudásához és a szelekció helyi (városi és iskolai) jellemzőihez, részben 
pedig pontosította a foglalkozás menetét a korábbi előadások tapasztalatai 
alapján. Az előadásokat fakultatív feldolgozó beszélgetés és e beszélgetésre kö-
vetkező – szintén fakultatív – sajtótalálkozó követték. A sajtónak minden eset-
ben nyilatkoztak a főszereplők azokról a tapasztalataikról, amelyeket megosz-
tottak a színházban, és velük párhuzamosan nyilatkoztak a részt vevő diákok is 
a saját benyomásaikról és következtetéseikről.

A hiányzó padtárs program egységes művészet- (dráma-) ala-
pú részvételi akciókutatás volt, amelyben a kutatási szakaszok 
részben előkészítették, részben értékelték a művészeti-peda-
gógiai szakaszokat. A kutatás a városi szintű oktatáspolitikák 
vizsgálatával indult, azon belül is a szelekciós mechanizmu-
sokat, következményeiket, az iskolák működésére és tanulói 
karrierutakra gyakorolt hatását tárta fel. Az értékelések az 
iskolai igazságtalanságokra, a szelekcióra, valamint „a cigá-
nyokra” vonatkozó tanulói tudásokat és elképzeléseket doku-
mentálták az egyes helyszíneken, igyekezve ezeket az elemzés 
során összekapcsolni a rasszista beállítódások és cigányozó 
beszédmódok terjedésére vonatkozó hipotézisekkel.

II. A hiányzó padtárs kutatás
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A programban összesen öt kutatási szakasz különült el, amelyek eltérő mód-
szereket alkalmaztak:

Első lépésként városi iskolapolitikai dokumentumok elemzése folyt és dön-
téshozói interjúk készültek azokban a kelet-magyarországi városokban, 
amelyek a program tervezett helyszínei voltak. Olyan városokat kerestünk, 
ahol az iskolai szelekció mechanizmusai és a szegregált iskolák kialakulása a 
lehető leginkább eltért egymástól.

Ezt követően narratív interjú készült huszonnégy, a kiválasztott városokban élő 
vagy egykor ott tanuló, 18 és 25 év közötti roma fiatallal. Elsősorban olyan sze-
gény családokból érkező fiatalokat kerestünk, akik a városi oktatási rendszer 
egy-egy szelekciós pontján elbuktak. Élettörténeteik alapanyagként szolgáltak 
később a színházi jelenetekhez is. 

A felkeresett iskolák fele vállalta a programban való részvétel feszes kereteit. 
Ezeken a helyszíneken újabb interjúk készültek, mégpedig az intézmény veze-
tőjével, a részt vevő osztályok osztályfőnökeivel és néhány szaktanárral. Mivel 
a színházi előadás épített az osztályok közötti különbségek, hierarchia játékba 
hozására is, a drámapedagógiai foglalkozásoknál nagyobb, 70-80 fős diákkö-
zönség (2–4 osztály) került a programba egy évfolyamról.

Az előadást olyan részvételi kutatási formaként sikerült felépíteni, amely során 
a kutatók, a drámatanárok és a színészek az iskola tanulóival közösen vizsgál-
hatták az iskolarenddel kapcsolatos bevett vélemények és megszokott gondol-
kodásmód alakulását. Kutatási szempontból a színházi jelenetek provokációk 
voltak, amelyek kutatási kérdéseknek feleltek meg: így az osztályt váltani igyek-
vő főhős helyzetének bemutatása az osztályok közötti különbségtételre terelte 
a résztvevők figyelmét, a szakközép-iskolai lázadás jelenete a tanulói ellenállás 
lehetőségeire, a fórum színházi jelenetek pedig a rendszer átalakításával kap-
csolatos imaginációikra kérdeztek rá. 

Ötödik kutatási eljárásként a részt vevő osztályok tanulói kérdőíveket töl-
töttek ki az előadást megelőző és az azt követő héten. A rövid, nyitott kér-
désekkel operáló kérdőív azt igyekezett felmérni, hogy változik-e az előadás 
hatására a diákok válaszrepertoárja és érvkészlete a roma középiskolások 
csekély számának indoklásakor. 
Az öt kutatási szakaszban gyűjtött adatok elemzése során három kérdéssel – 
amelyek az alkotókat a saját élettörténetük okán kiemelten foglalkoztatták – 
visszatérően foglalkozott a társulat:
1. Mifélék az iskolai és oktatással kapcsolatos igazságtalanságokra vonatkozó 
tanulói elképzelések és tapasztalatok az érettségi előtt álló, jellemzően közé-
posztályi tanulók körében?
2. Melyek az iskolai szelekcióval kapcsolatos közös tapasztalatok a szelektív ok-
tatási rendszer két szélső pontján, a szelektív „elit gimi” és a szegregált „cigány 
iskola” tanulóinak körében?
3. Miként cserélhetők le a sztereotip cigányozás helyi változatai a szelekció kö-
zös tapasztalataiból kiinduló, a társadalmi összefüggéseket árnyaltabban tár-
gyaló beszédmódra? 
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A művészetalapú részvételi akciókutatás három éva-
dáról helyi esettanulmányok, kutatási jelentések és 
szakdolgozatok készültek. Ezek visszatérő következ-
tetése, hogy a színházi eljárás a cigányokkal szem-
beni előítéletes beállítódás oldását a cigányokra vo-
natkozó beszéd differenciálásával éri el. Érzékelhető 
és tartós hatást azokon a helyszíneken ért el a prog-
ram, ahol akadt néhány fiatal az osztályban, akik a 
színház nyilvános terében egy iskolai igazságtalansá-
gokra hivatkozó antirasszista diskurzus ügynökeivé 
válhattak. Az ő álláspontjuk vált kidolgozottabbá és 
legitimebbé az osztályközösségekben. A részvételi 
színházi sorozat hatása az amatőr színészek élettör-
ténetéhez kapcsolódik: az egykori iskolai tapasztala-
tok újrajátszása és újravitatása alapján egy társada-
lomkritikus álláspontját rutinosan és kidolgozottan 
képviselő „padtársi” közösség alakult ki. E közösség 
tagjai ma sikeresnek mutatkozó társadalmi karri-
ereket tervezhettek a maguk számára – méghozzá 
olyan karrierutakat, amelyekben a reflektált társa-
dalomkritikus magatartás és az egyéni életút sikere-
inek felmutatása jól megférnek egymással. 

III. Kutatási eredmények

A program által indukált változások: a „cigány” téma újrakere-
tezése, az iskolai szelekciós mechanizmusok tudatosítása
A program legfontosabb kimutatható hatása, hogy a tanulók cigányokról al-
kotott képe differenciáltabbá vált, az előítéletek a foglalkozást követően elté-
rő szerkezetűek voltak, mint a bemeneti adatokban. A változás elsősorban két 
mozzanatnak köszönhető: egyfelől a tehetséges roma fiatalokkal való talál-
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Az interjúk, a drámás folyamat és a kérdőívek egyaránt tartalmaztak válaszle-
hetőségeket ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Míg az előkészítő kutatás so-
rán e kérdésekre még csak a társadalomkutatók, a drámatanárok és az amatőr 
színészek keresték a válaszokat, a részvételi színházi akciók során e „kutatókö-
zösséghez” csatlakoztak a felkeresett iskolák diákjai és tanárai is. 



kozás felkeltette az ő történetük iránti érdeklődést, másfelől a színház olyan 
nyilvános teret hozott létre az iskolában, amelyben megvitathatókká váltak az 
oktatási rendszerrel és az adott iskolában működő szelekciós mechanizmussal 
kapcsolatos személyes tapasztalatok. 
Legalább ilyen fontos a programba bekapcsolódó amatőr színészek életére 
gyakorolt hatás, akik a második évre megtalálták annak a módját, hogy általuk 
kezdeményezett társadalmi mozgalmakban vagy más civil szervezetekben még 
élesebb módon képviseljék a színházban exponált oktatáspolitikai kérdéseket. 
Ezt segítette, hogy az élettörténeti epizódokra alapuló színházi kísérletezés és 
az élettörténeti performanszok tesztelése a közönségen lehetőséget kínált az 
élettörténetek és az élettervek újragondolására. A társulat amatőr színészei 
olyan karrierutakat kezdtek kialakítani a maguk számára, amelyekben a tartós 
közéleti elköteleződés és a munkapiaci siker kiegészítették egymást.

Művészetpedagógiai következtetések: a drámaprogram mint az 
iskola jelentéseinek kutatása
A Káva számára nem volt újdonság, hogy a színházi nevelési foglalkozásokat 
vezető drámatanárok a drámás önkifejezésen keresztül más szemszögből, más 
módon látják a részt vevő diákokat, mint tanáraik. Ugyanakkor az iskoláról az 
iskola terében folytatott játék arra is alkalmasnak bizonyult, hogy a diákok an-
nak az intézménynek a működéséről szóló tapasztalataikat is megfogalmazzák, 
ahová járnak. A drámatanár ebben a felállásban voltaképp az adott iskola kuta-
tójává válik, aki többet és/vagy mást mondhat az iskola működéséről, mint az 
intézményben dolgozó pedagógusok. 
A dramaturgiai munka a dokumentumszínház lehetőségeit kereste a részvételi 
színház keretei között. E tekintetben fontos tanulság, hogy a hiteles helyi törté-
net segítségével a közönség be tud kapcsolódni a közös politikai gondolkodás-
ba. Vagyis az első pillanatra csupán absztrakt, tudományos problémafelvetések 
lefordíthatók a középiskolások nyelvére. A dramaturgiai munka sikeres, ha a 
dokumentumokon alapuló jelenetek kellőképp provokatívak, ugyanakkor az 
interakciós formák a résztvevők provokáltságát egy gondolkodási folyamat ál-
lomásaivá tudják alakítani. Egy efféle dramaturgia sikeres színrevitelében az is 
fontosnak bizonyult, hogy milyen szakmai szerepfelfogással lépnek a színpadra 
az eltérő szakmai hátterű és tapasztalatú alkotók: Nem csupán a drámataná-
roknak kellett érintetté válnia a vizsgált kérdésben, hanem az amatőr színé-
szeknek is a közönség válaszait kereső kutatóvá, a kutatónak pedig a kérdéseit 
performáló résztvevővé kell átalakulnia.

A vizsgált társadalmi jelenségekre vonatkozó következtetések: 
a „cigányozó” diskurzus átalakíthatósága 
A cigányozó diskurzus lecserélésével kapcsolatban fontos tapasztalat, hogy a 
helyettesítő beszédnek elsősorban a tanulók közötti különbségtétel helyi elveit 
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kell feltárnia és kérdésessé tennie. Vagyis városonként és azon belül iskolán-
ként változik, hogy melyek a tanulók által természetesnek, illetve természetel-
lenesnek tartott megkülönböztetések: a képességek szerinti, az anyagi helyzet 
szerinti, valamint az etnikai származás szerinti hierarchikus különbségtétel el-
fogadottsága másként függött össze az egyes helyszíneken. Budapesten példá-
ul illegitim az utóbbi kettő, de legitim volt az első, Salgótarjánban pedig éppen 
fordítva, csupán a képességek szerinti különbségtételt tekintették természetel-
lenesnek a részt vevő diákok. Akadtak olyan osztályok, amelyek számára mind-
három szempont legitim, mások számára mindhárom megkülönböztetés elfo-
gadhatatlan volt. Ezekkel a mintázatokkal azután összefüggött, hogy milyen 
mértékben és milyen módon próbálták a résztvevők megmenteni Attilát, a 
színdarab főhősét, s hogy a hasonló diákok integrálásáért miféle áldozatot 
vállalnának, ha a felelős döntéshozók ők lehetnének. 
A cigányozó diskurzus oldásában és az antirasszista beállítódás elfogadottá 
tételében a legfontosabbnak maga a drámás találkozás élménye bizonyult. 
A roma és nem roma fiatalok közötti – a megszokottól és elképzelttől eltérő 
formájú – érintkezés lett a beavatkozás legerősebb eleme. 

A hiányzó padtárs részvételi formái elsősorban a verbális önkifejezésre építet-
tek. A program egyik tanulsága, hogy a nyilvánosan nehezen megfogalmazható 
tabuk (mint például a „cigány” szó kimondása) elsősorban akkor dolgozhatók 
fel eredményesen a színház eszközeivel, ha a résztvevők nonverbális eszközök 
segítségével is bekapcsolódhatnak a játékba. A program utolsó szakaszában 
ezért egyre fontosabbá vált a részt vevő diákok mozgása-mozgatása is, jóllehet 
a színházi nevelési előadásokénál lényegesen nagyobb létszámú (70-80 fős) kö-
zönség ezt kevéssé engedte meg.
Az előadások között a társulat rendszeresen módosította a szövegkönyvet an-
nak érdekében, hogy a játékban színre lépő döntéshozók (az iskolaigazgató, a 
tankerület-vezető) beszédei megőrizzék frissességüket, (köz)politikai aktualitá-
sukat. A program harmadik évében azonban már olyan mértékben átalakult az 
oktatási rendszer, hogy az alkotók (és olykor a résztvevő iskolák tanárai is) úgy 
vélték: a politikai vitára ösztönző színházi helyzetek nem az érdemi döntésho-
zatali pontokat jelölik ki, a játék által ajánlott vitakeretben már nem menthető 
meg Attila. A társulat ekkor egy új színdarabot hozott létre. A társadalomkritikai 
akciószínház modelljében tehát különleges kihívást jelent, hogy a részvételi for-
mák és a bemutatott helyzetek a változó közpolitikai környezetben is megőriz-
zék érvényességüket.

IV. Kritikai megjegyzések 
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A hiányzó padtárs programban összekapcsolódott a hátrányos helyzetű fiata-
lokkal végzett hosszú távú drámás munka, a művészeti formákkal (azon be-
lül főként a színházi konvenciókkal) kísérletező társadalmi színház, valamint a 
közönséget a rájuk vonatkozó politikai gondolkodásba bevonó, a válaszaikat 
firtató kutató színház. A művészetalapú társadalmi beavatkozás egy olyan mo-
dellje jött létre, amelynek középpontjában a fennálló (hatalmi) viszonyok közös 
megkérdőjelezése áll, a helyi akciók kivitelezésében pedig meghatározó, hogy 
jelen van minden érintett fél, az ő találkozásukra színházi keretben kerül sor, s 
hogy a politikai kérdésekre a válaszokat nem a szakértők, hanem a részt vevő 
állampolgárok adhatják meg. 

V. A hiányzó padtárs modell:
társadalomkritikai akciószínház 
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UTÓSZÓ
Az iskola, a marginalitás

és a demokratikus
állampolgári magatartások

vizsgálata
performatív módszerekkel



Kiadványunk öt programot mutatott be, amelyek az elmúlt években valósul-
tak meg a Káva Kulturális Műhelyben. A programok mindegyike fontos tár-
sadalmi kérdéseket érintett, és ezekben próbált változásokat elérni. Ennek 
érdekében olyan nyilvános teret hoztak létre, ahol egy-egy fiktív történeten, 
illetve drámai helyzetein keresztül történhetett meg a problémák szimbolikus 
megjelenítése, a résztvevőkkel közös értelmezése, újrajátszása, megvitatása, 
reflexiója. Ezeket a programokat együttesen performatív társadalmi beavat-
kozásokként definiálhatjuk. 
Mindegyik program művészeti (színházi), részvételi és kutatási eljárásokat kom-
binált. E művészeti, részvételi, kutatási eljárások műfaja, módszere és össze-
kapcsolódásuk módja az adott beavatkozás céljaihoz igazodott. A programok 
különbségét az alkalmazott művészeti eszközök, részvételi eljárások és kutatási 
módszerek különbözőségei adják, illetve ezek eltérő szerepe és kapcsolódása 
az egyes programok szerkezetében. A Hinta, a Dráma Drom, az Akadályverseny, 
az Új Néző, A hiányzó padtárs a performatív társadalmi beavatkozás különböző 
változatainak tekinthetők: öt lehetséges dráma-, illetve színházalapú beavatko-
zási modellt teremtenek:

1. Létrehozzák a hátrányos helyzetű diákcsoportokkal folyó munka egy lehetsé-
ges modelljeként a közösségi diákszínjátszást. 
2. Megfogalmazzák az osztályokkal folyó drámapedagógiai munka leírására a 
performatív pedagógia elméleti bázisát és tudatos eszköztárát.
3. Olyan kutató színházi modellprogramot hoznak létre, amelyben a drámás, 
színházi eszközök egyben kutatási eszközökként is működnek.
4. Egy-egy lokalitás társadalmi feszültségeinek kezelésére létrehozzák a társa-
dalmi színház egy lehetséges változatát. 
5. A hatalmi mechanizmusok és társadalmi intézmények működésének vizsgá-
latára létrehozzák a társadalomkritikai akciószínház egy lehetséges modelljét, 
amelyben a résztvevők társadalmi, politikai aktorokként ismerhetnek magukra 
és léphetnek föl a társadalmi szintű igazságtalanságok ellen.
A bemutatott öt részvételi színházi program különböző társadalmi jelenségek-
re reagált, de végigtekintve őket egy-egy központinak nevezhető téma rendsze-
resen előkerült. Az „iskola”, a „társadalmi hátrány” és a „demokratikus állam-
polgári magatartás” ilyen központi témák:

AZ ISKOLA
Az iskola négy programban is központi szerepet kapott:
– A Hinta című színházi nevelési foglalkozás eredetileg a kortárs csoporton be-
lüli erőszak jelenségére fókuszált. E jelenség gyerekekkel közös vizsgálata azon-
ban az osztálytermi dinamikák alakulása és az iskolakultúra közötti kapcsolatra 
terelte a figyelmet. 
– A Dráma Drom diákszínjátszó program szintén közvetve érinti az iskola té-
máját, amennyiben résztvevői jellegzetes pozícióban vannak az oktatási rend-
szerben: az egyik helyszínen jó nevű gimnáziumokba járó, „környezetükből ki-
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emelt”, hátrányos helyzetű fiatalokkal, a másikon szegregált iskolák tanulóival 
dolgoznak. Ebből következően kerülnek fokozatosan a program fókuszába a 
mobilitástörténetek és az ellenállás kialakult kultúrája, amelyekben az iskolai 
karrier természetesen kulcsszerepet játszik. 
– Az Akadályverseny című színházi játék az iskola a résztvevők számára ismerős 
intézményét, működését és viszonyait használja apropóul arra, hogy a diákok 
a demokrácia mibenlétéről vitatkozzanak. Az iskola ebben a programban egy-
szerre egy kvázi demokratikus társadalom jellegzetes intézménye, illetve e tár-
sadalom kicsinyített mása, amelynek ellentmondásai a játékban láthatóvá, sőt 
meghaladhatóvá válnak.
– A hiányzó padtárs esetében az iskola nemcsak közvetve vagy metaforikusan 
jelenik meg, hanem a játék központi témája. Egész pontosan az oktatási rend-
szert, illetve igazságtalan szelekciós mechanizmusait vizsgálják a színházi törté-
net segítségével a rendszer vesztesei és látszólagos nyertesei.

A Káva legtöbb programján diákcsoportok, iskolai osztályok vesznek részt. Eb-
ből néhány alapvető körülmény önmagától is következik: 
1. A résztvevők leginkább osztott közös evidenciái iskolai hétköznapjaikkal 
kapcsolatosak;
2. a drámaterembe bekerülnek osztálytermi viszonyaik és az iskolai szocializációjuk 
során kialakult szerep- és viselkedésrepertoárok mint csoportdinamikai tényezők;
3. az iskola az a társadalmi intézmény, amelyről a résztvevők a legtöbb tapasz-
talati tudással rendelkeznek. 
Kézenfekvőnek tűnik tehát, hogy a programokban az „iskola” megjelenjen, akár 
mint a vizsgált problémák fiktív helyszíne, akár mint maga a probléma.

A TÁRSADALMI HÁTRÁNY (MARGINALITÁS)
A programokban megjelenő másik központi probléma a társadalmi hátrány, a 
marginalizáció, ezen belül a romák társadalmi jelenlétének kérdése. A bevont 
résztvevők köre (1), a választott helyszín (2), illetve a megvalósítás léptéke (3) is 
fontos e tekintetben, nem csak a program témája (4).

1. Résztvevők: a programokhoz való hozzáférés biztosítása a hátrányos helyze-
tű csoportok számára:  
– A Dráma Drom program arra a felismerésre reagált, hogy a drámaprogra-
mok a középosztálybeli fiatalok privilégiumává váltak, miközben készségfejlesz-
tő hatásukra a hátrányos helyzetű fiataloknak fokozott szüksége lenne.
– Az Új néző közösségi színházi program célzottan hátrányos helyzetű te-
lepülések, illetve szélsőségesen marginalizálódott társadalmi csoportjaik szá-
mára készült.
– A hiányzó padtársban roma fiatalok amatőr színészekként dolgoztak együtt 
a profi színész-drámatanárokkal egy részvételi színházi program létrehozásában.

2. Helyszín: a programok kilépnek a színházterem biztonságos közegéből, és olyan 
intézményekben, településeken valósulnak meg, ahol a nem középosztálybeli 
résztvevők bekapcsolódhatnak, és hatékonyabban lehet velük együtt dolgozni:
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– A Dráma Drom diákszínjátszó program egy speciális falusi kollégium-
ban, illetve egy VIII. kerületi közösségi házban valósult meg.
– Az Új néző közösségi színházi program Borsod megyei falvak nyilvános 
tereiben valósult meg.
– A hiányzó padtárs amatőr roma színészei azokban a városi elit iskolákban 
álltak színpadra a történetükkel, ahova annak idején esélyük sem volt bejutni.

3. Lépték: a programok egy szélesebb társadalmi kampány részeként valósul-
nak meg, amelynek magja a részvételi művészeti beavatkozás, de filmek, fotóri-
portok, tudományos publikációk, blogbejegyzések, internetes és hagyományos 
médiamegjelenések kísérik. Mindezek a program bemutatásán keresztül az 
általa felvetett társadalmi problémákra (az elszegényedő települések szociális 
és etnikai feszültségeire, az igazságtalan iskolarendszerre) hívják fel egy sokkal 
szélesebb réteg figyelmét. 

4. Téma: a romákról/cigányokról szóló közbeszéd újrakeretezése.
– A Hinta program 2007-ben készült, amikor az iskolai erőszak témája a 
cigányozó diskurzus felépülésének egyik fontos építőköveként került elő. A 
program világossá tette, hogy bizonyos osztálytermi pedagógiák és iskolai mű-
ködések erőszakos magatartásokhoz vezetnek a diákok között, és azt is, hogy 
legfeljebb az agresszió formáját, „stílusát” (a direkt brutalitás mértékét) hatá-
rozza meg a diákok családjainak szociális környezete.
– Az Új néző program létrejöttét már kifejezetten a „cigányozó” beszédmód 
mainstreammé válása motiválta. A Borsod megyei falvakban megvalósított 
program megmutatta, hogy milyen összetett és a helyi közösség által reflektá-
latlan problémák lehetetlenítik el e települések boldogulását, és hogyan helyet-
tesíti a cigányozás az ezekkel a problémákkal történő valódi foglalkozást.
– A hiányzó padtárs célja az volt, hogy alternatív magyarázó modellt kínáljon 
a gimnáziumok tanulóinak arra kérdésre, hogy iskolájukban miért nincsenek 
roma tanulók, illetve általában arra, hogy miért nem tanulnak tovább és sze-
reznek érettségit, illetve diplomát roma kortársaik. Az e témával kapcsolatos 
előítéletek helyébe a program egy rendszerszintű magyarázat végiggondolását 
kínálja, amikor az iskolai szelekció igazságtalan, a társadalmi hátrányokat növe-
lő mechanizmusainak vizsgálatára ad lehetőséget.

DEMOKRATIKUS ÁLLAMPOLGÁRI MAGATARTÁS
A demokrácia, illetve a demokratikus állampolgárság kérdése (az Akadályver-
senyt leszámítva) nem a programok direkt témájaként jelent meg, mégis köz-
ponti jelentőségű a performatív beavatkozások kapcsán. A részvételi színház 
módszertana, illetve az e módszertan mögött rejlő szemléletmód a demokrati-
kus értékek, attitűdök és magatartásformák erősítését szolgálja. A résztvevők a 
programok során a demokratikus magatartásformákat gyakorolják: fórumsze-
rű helyzetben szerepeket és szerepekhez tartozó cselekvési lehetőségeket vizs-
gálnak, próbálnak ki és értékelnek, a meghozható döntésekről, a cselekvések 
értelméről és következményeiről egyeztetnek és vitáznak. Olyan kereteket és 
eszközöket kapnak, amelyek lehetővé teszik:
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– az amúgy tabusított témák, rejtve maradt összefüggések láthatóvá válását,
– az egyéni kreatív ötletek közösségi megvitatását és kipróbálását, 
közösségi döntések meghozatalát,
– a marginális hangok felerősítését, a periferikus pozíciókban megélt 
tapasztalatok megismerését,
– az igazságtalanságok felismerését és az azokkal szembeni kiállást.

Összegzésként tehát elmondható, hogy a Káva performatív beavatkozási kísér-
letei elsődlegesen az iskola, a társadalmi marginalitás és a demokratikus ál-
lampolgárság társadalmi kérdéseit érintették, ezeken a területeken (illetve ezek 
metszéspontjain) voltak képesek változásokat indukálni. 
E változások léptéke különbözött az egyes programok esetében! A részvéte-
li színház fokozatosan vált klasszikus színházi nevelési programból komplex, 
különböző – művészeti, szociális, civil, tudományos – szektorokat átívelő per-
formatív társadalmi beavatkozássá, médiakampányokkal összekapcsolódó ter-
vezett társadalmi projektté.
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akcióantropológia
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A program témája A társadalmi igény A célkitűzés

Hátrányos helyzetű/roma 
fiatalok integrációja

A művészetpedagógiai programok nem 
hozzáférhetők a hátrányos helyzetű 
fiatalok számára, akiknek viszont nagy 
szükségük lenne rá

Hátrányos helyzetű/roma 
fiatalok iskolai boldogulásának 
és társadalmi integrációjának 
elősegítése

Iskolai erőszak
(bullying),
kortárs csoporton belüli 
bántalmazás

„Morális pánik” az iskolai erőszak 
jelenségével kapcsolatban. Kevés tudás 
a jelenség valódi mértékéről, működé-
séről és okairól

Az erőszak okainak és min-
tázatainak vizsgálata. A részt 
vevő csoportok bántalmazó 
dinamikáinak átalakítása.

Demokrácia az iskolában

A demokratikus intézmények és gyakor-
latok esetlegessége, beágyazatlansága,
problematikussága Magyarországon.
Az iskola mint demokratikusan működő 
intézmény megkérdőjelezhetősége.
A fiatalok alacsony demokrácia-érzé-
kenysége

Az iskolai szerepek, viszonyok 
és működések kritikai vizsgála-
ta. Demokratikusabb iskolakul-
túra igényének kialakítása.

Szociális és etnikai fe-
szültségek magyarországi 
falvakban

A rasszizmus gyors terjedése és natura-
lizálódása, különös tekintettel a rossz 
gazdasági helyzetben lévő, északke-
let-magyarországi régióban.

Az etnikai feszültségek enyhí-
tése. 
Közösségfejlesztés.
Társadalmi fórum létrehozása 
a helyi problémák láthatóvá 
tételére.

Társadalmi egyenlőtlen-
ségek újratermelődése 
az iskolában. Az iskolai 
szelekció és a szegregáció 
mechanizmusai

A társadalmi egyenlőtlenségek növeke-
dése. A rasszista beszédmód felerősö-
dése az iskolákban (is).
A gimnáziumokban nagyon alacsony a 
szegény/roma tanulók aránya.
A leszakadó társadalmi csoportokkal 
szembeni szolidaritás hiánya.

Előítélet-csökkentés, társa-
dalmi szolidaritás erősítése: 
a cigány téma újrakeretezése 
az iskolai szelekciós mecha-
nizmusok kritikai vizsgálatán 
keresztül.
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Romankovics Edit, Sárosdi Lilla, Sereglei András, Takács Gábor, Terhes Sándor
Szakmai vezető, rendező: Schilling Árpád
Archiválás, kísérleti film, audiovizuális összefoglalók: Fancsikai Péter, Gulyás 
Márton
Fotó: Tóth Ridovics Máté
Kutatók: Berkovits Balázs, Horváth Kata, Kovai Cecília, Oblath Márton
Dokumentumfilm: Németh Gábor Péter, Takács Mária
Tér, kellékek, díszlet, jelmez: Thiesz Angéla
Zene: Dargay Marcell
Sajtókapcsolatok: László Flóra
Projektvezető: Takács Gábor

Megvalósító partnerek:  
Krétakör, Anblokk Kultúra- és Társadalomtudományi Egyesület, Retextil Alapít-
vány, Metaforum Film

Támogatók:   
CEE Trust, Open Society Foundation (OSF) Roma Initiatives, Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA)

5. A hiányzó padtárs (2012–2014)

4. Új Néző (2009–2010)

Programvezető: Takács Gábor

Megvalósító partnerek:  
Krétakör

Támogatók:   
MU színház, Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), Open Society Institute 
(OSI) Arts and Culture Program
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Fotó: Csoszó Gabriella, Szilágyi Sára, Turay Balázs 
Videó: Csóka Csaba, Sereglei András 
Jelmez: Kiss Gabi 
Plakátfestés: Kállai Henrik 
Sajtókapcsolatok: László Flóra, Ránki Júlia 
Programvezető: Oblath Márton 
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Kutató Műhely

Támogatók:   
Open Society Foundation (OSI) Roma Initiatives, Norvég Civil Alap (NCA), Eu-
rópai Unió Youth in Action Program, Erste Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA), Tranzit – Katalizátor Díj
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GLOSSZÁRIUM 



Akcióantropológia: 
Az akcióantropológia (action anthropology) a kulturális antropológia egy rész-
területe. Programját az 1970-es években, az antropológiában lezajló úgyne-
vezett kritikai fordulathoz kapcsolódóan  fogalmazta meg Sol Tax amerikai 
antropológus, részben az alkalmazott antropológia kritikájaként. Az akció-
antropológia olyan tudományosan megalapozott beavatkozások kidolgozását 
és megvalósítását jelenti, amelyek időben a kulturális antropológiai terepmun-
kát követik, annak tapasztalataira támaszkodnak. Kiinduló feltételezése, hogy 
a terepmunka során kialakult intenzív kapcsolat révén az antropológus a külső 
szakértőknél érvényesebben érzékeli a kihívásokat, amelyekkel az kutatott kö-
zösség szembesül, pontosabban ismeri a kulturális erőforrásaikat, amelyekre 
a támogató programok építhetnek, jelenléte a megvalósítás során garanciát 
jelent arra, hogy valóban a helyi közösség igényei érvényesüljenek. Az akció-
antropológia lényegi különbsége a kívülről (felülről) érkező, kormányok vagy 
fejlesztési ügynökségek által megrendelt fejlesztésekhez, válságkezelő beavat-
kozásokhoz kapcsolódó kutatásokhoz képest, hogy a megismerést nem egy 
külső beavatkozási igény, hanem elsődlegesen tudományos kérdések és am-
bíciók motiválják, a változatási igény ezt követően, az antroplógus által kuta-
tott közösség felől érkezik. A közösség felé elkötelezett antropológus nem tesz 
mást, mint erre az igényre rezonál, és ennek érdekében mozgósítja saját erő-
forrásait, adott esetben más szakterületek képviselőit is bevonva.

Akciókutatás:   
Az akciókutatás (action research, rövidítve AR) alatt azokat a kutatási megkö-
zelítéseket és eljárásokat értjük, amelyekben a megismerés (a társadalomtu-
dományos kutatás) és a cselekvés (a társadalmi beavatkozás) szorosan össze-
kapcsolódnak. Az akciókutatás a klasszikus, „elvont” társadalomtudományos 
tudástermelés kritikájaként értelmezhető. A kutató nem egy kívülálló objektív 
szakértő szerepében jelenik meg, hanem a változásban, a társadalmi problé-
mák megoldásában elkötelezett, aktív cselekvőként. Az akciókutatás során elő-
állított társadalomtudományos tudás érvényessége attól függ, hogy miféle ál-
tala ösztönzött társadalmi cselekvések jönnek létre. Közkeletű megfogalmazás 
szerint „az akciókutatásban a tudás a cselekvésből származik és a cselekvést 
szolgálja”. Az akciókutatás fogalma Kurt Lewintől származik. 1946-ban megje-
lent, „Akciókutatás és kisebbségi kérdések” című tanulmányában írja le annak a 
spirálszerű folyamatnak az első modelljét, amelyben tervezés, akció, megfigye-
lés, reflexió, és újratervezés ciklikusan követik egymást, és amely azóta is az ak-
ciókutatás módszertanának alapja. Az akciókutatás egyik későbbi változatában 
összekapcsolódott a Paolo Freire féle kritikai pedagógiával, és a társadalmi 
beavatkozásban érintettek maguk váltak társadalmi helyzetük és problémáik 
kutatóivá, a társadalomtudományos tudás termelőivé, az akciók kidolgozóivá 
és értékelőivé. Az akciókutatásnak ezt a demokratizált változatát részvételi ak-
ciókutatásnak (participatory action research, rövidítve: PAR) hívjuk.
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Elnyomottak színháza:  
Az elnyomottak színháza (Theatre of the Oppressed, rövidítve: TO) a részvételi 
színház egyik legismertebb és leginkább letisztult irányzata, amelynek célja az 
alávetett társadalmi csoportok emancipációja, társadalmi cselekvőképességük 
megerősítése a dráma és a színház eszközeivel. Az elnyomottak színházának te-
oretikus és módszertani keretét a brazil származású színházi szakember, nép-
művelő, politikai aktivista Augusto Boal dolgozta ki az 1960-es évektől kezdve, 
támaszkodva Paolo Freire  kritikai pedagógiai koncepciójára. Boal dráma- és 
színház-alapú eljárásokból és technikákból felépülő rendszerét baloldali, mar-
xista ideológiai bázison dolgozta ki. Az eljárások célja a társadalmi hierarchiák, 
az elnyomó viszonyok és helyzetek láthatóvá tétele, az öntudatra ébresztés, a 
felszabadítás, az elnyomással szembeni stratégiák kollektív kidolgozása. Boal 
saját programját a sokat idézett: „A színház a forradalom főpróbája” jelmondat-
ban foglalta össze. Az elnyomottak színházát gyakran (tévesen) a fórum szín-
ház szinonimájaként használják, valójában azonban az elnyomottak színháza 
összefoglaló elnevezés, amely több részvételi színházi technikát és dráma-ala-
pú eljárást magában foglal. A leginkább elterjedt fórum színház  egy összetett 
eljárás, amelynek alkalmazásához szorosan kapcsolódik a korán kialakított kép-
színház (Image theatre) technikája, valamint a később – a nyugati demokráciák 
elnyomási struktúráinak leleplezésére és meghaladására – kialkított Rendőr a 
fejben (Cop in the head), vagy A vágy szivárványa (Rainbow of desire) technikák. 
A fórum színház alternatívája a boal-i hagyományban  a Láthatatlan színház 
(Invisible theatre), vagy az Újságszínház (Newspaper theatre), továbbfejlesztési 
lehetősége a Törvényalkotó színház (Legislative theatre). Mára az elnyomottak 
színháza globális mozgalommá vált. A világ minden táján működnek a boali 
módszereket  alkalmazó csoportok, amelyek változatos közegekben (iskolák-
ban, börtönökben, hajléktalan szállókon), egymástól igen különböző témákkal 
(iskolai erőszak, etnikai konfliktusok, munkavállalói jogok, hajléktalanság, csa-
ládon belüli erőszak) foglalkoznak.

Fórum színház:
(1) Részvételi színházi eljárás, az Augusto Boal féle elnyomottak színháza 
legismertebb összetevője. A lényege, hogy a közönség miután végignézte az 
igazságtalanságról, a társadalmi hierarchiákról, az elnyomásról és a hatal-
mi mechanizmusokról szóló előadást, nézőből cselekvő résztvevővé (a boali 
terminus szerint spectator-ból spectactor-rá) válik, és az elnyomott oldalán 
beléphet az előadásba, megkísérelheti megváltoztatni annak kiszolgáltatott 
helyzetét. A nézők belépését a „joker” elnevezésű játékmester moderálja. Az 
ő dolga, hogy előzetesen kikérdezze a belépőket változtatási tervükről, majd 
a közönséget bevonja a cselekvés kísérlet értelmezésébe és értékelésébe. A 
résztvevők közösen mérlegelik, hogy az elnyomott helyzete érdemben válto-
zott-e az intervenció nyomán, majd újabb és újabb lehetőségeket próbálnak 
ki, tapssal díjazva egymás kreatív és hatékonynak bizonyuló megoldásait. A 
fórum színházi előadás gyakorlatilag bármilyen színházi műfajt használhat (a 
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realista kamaradarabtól a musicalig), amely populáris (népszerű, jól érthető) 
az adott közönség számára és ezért alkalmas a hatalmi, alávetettségi viszo-
nyok megvilágítására. Ugyanakkor az interaktív rész forgatókönyve szigorúan 
követi a Boal által kidolgozott konvenciót. 
(2) A fórum színház terminus az angolszász színházi nevelésben is használa-
tos kifejezés, azonban szűkebb jelentésű, egy drámás technikát jelöl. Ebben az 
esetben a fórum színház annak a gyakorlatnak a neve, amelyben a résztvevők-
nek improvizációjukkal egy kiélezett, már-már lehetetlen helyzetet kell megol-
dani az elakadó protagonista lecserélésével. A fő különbség a boali tradícióhoz 
képest, hogy nem feltétlenül egy aszimmetrikus kétpólusú hatalmi helyzet ki-
mozdításáról van szó, Jellemzőbb, hogy egy konfliktushelyzet feloldását keresik 
a résztvevők, akik a bemutatott konfliktusos helyzetben akár többféle szerepet 
is kipróbálhatnak, így kompromisszumos megoldásokat is sikeresnek értékel-
hetnek, sőt, csupán a helyzetértelmezés gazdagodását, differenciáltabbá válá-
sát is eredménynek tekinthetik.

Interpretatív kutatás: 
Az interpretatív megközelítések a cselekvők jelentésalkotási gyakorlatait he-
lyezik a tudományos megismerés fókuszába. Kvalitatív kutatási módszerek 
alkalmazásával arra kérdeznek rá, hogy a cselekvők milyen jelentéseket tu-
lajdonítanak hétköznapi viselkedésüknek, egy-egy magatartásnak, cselekvé-
si formának. A megközelítés filozófiai alapjai a fenomenológiában, illetve a 
hermeneutikában gyökereznek. A kulturális antropológia területén Clifford 
Geertz nevéhez kötődik az interpretatív kutatási szemlélet és módszertan 
megfogalmazása. Ennek lényege, hogy a társadalmi élet elsősorban a jelen-
tésekről szóló folyamatos egyezkedés. Az interpretatív megközelítést gyakran 
a kritikai kutatással állítják szembe, azt hangsúlyozva, hogy míg az előbbi a 
társadalmi jelenségeket a cselekvők perspektívájából vizsgálja, és nem fog-
lalkozik a cselekvések  strukturális feltételeivel, az utóbbi a – a cselekvők szá-
mára gyakran láthatatlan –hatalmi mechanizmusok kihatásaiként értelmezi a 
cselekvést. A drámatermi, részvételi színházi helyzetekben és folyamatokban 
a cselekvések értelmezései, a hozzájuk kapcsolódó fantáziák sűrítve jelennek 
meg, ezért gazdag alapanyagul szolgálnak az interpretatív kutatások számára. 

Kritikai kutatás:
A kritikai kutatás elnevezés nem egy konkrét tudományterületet vagy tudo-
mányos módszert jelöl. Egy tudományos megközelítésre vonatkozik, amely 
számos különböző kutatási területen megjelenik a humán- és társadalom-
tudományokban. A kritikai megközelítés és a kritikai kutatások leginkább a 
marxista filozófia, a frankfurti iskola kritikai elméletének, illetve a posztstruk-
turalista kritikai elméletek hagyományára hivatkoznak. A “kritikai” kifejezés 
a magától értetődő, természetesnek tűnő hatalmi és elnyomó struktúrák 
leleplezésének ambíciójára vonatkozik, illetve az elnyomott, marginalizált 
csoportok helyzetének és érdekeinek felismerésére a fennálló társadalmi és 
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kulturális rendben. A kritikai megközelítések nem csak a fennálló, állandónak 
tűnő elnyomó rezsimek történetiségét mutatják meg, hanem azt is láthatóvá 
teszik, hogy e rezsimek áldozatai, hogyan fogadják el alávetett helyzetüket, sőt 
vesznek részt az őket elnyomó struktúrák fenntartásában. Egy jellegzetes té-
mája a kritikai kutatásoknak az iskolarendszerek vizsgálata. A kritikai kutatás 
ebben az esetben azt vizsgálja, hogy az oktatáspolitika, az intézményrendszer, 
és a pedagógia eljárások miként járulnak hozzá a társadalmi egyenlőtlenségek 
fenntartásához. A kritikai megközelítést gyakran megkülönböztetik az interp-
retatív kutatástól, amennyiben ez utóbbi nem a hatalmi mechanizmusokra, 
hanem a cselekvők jelentéskonstruálási gyakorlataira fókuszál. A kritikai kuta-
tások azonban gyakran megállnak a hatalmi viszonyok leleplező felmutatásá-
nál, ezért szokás szembeállítani a transzformatív kutatásokkal is, amelyek a 
hatalmi viszonyok gyakorlati megváltoztatásának lehetőségeit is vizsgálni sze-
retnék, ezért jellemzően konkrét társadalmi beavatkozásokhoz kapcsolódnak.

Közösségi színház:
A közösségi színház elnevezés nem egy autonóm területet, egy önálló rész-
vételi színházi műfajt, egy koherens módszert jelöl, hanem sokféle színházi 
kísérlet összefoglaló elnevezéseként használják. Alkotóik közösségi színházi 
előadásnak nevezik például egy felszámolt indusztriális központ kollektív em-
lékezetét megőrző dokumentum-színházi előadást, egy (kül)városi, margina-
lizált fiatalok tapasztalataiból építkező az ifjúsági és szubkultúrát elismertető 
utcai performanszot, vagy például egy börtönben megvalósult dráma projek-
tet. A címkét alkalmazó programok egy jellegzetes vonása, hogy igyekeznek 
a résztvevőket közösségi élményhez juttatni, amelynek eredménye, hogy a 
marginális csoport tagjai közösségi identitásukban és egyéni önazonosságuk-
ban megerősödve térnek vissza a színház utáni mindennapokba. Az egyko-
ri gyárváros lakói elmondhatják, megteremthetik saját közös történetüket, 
lakóhelyük történelmét és kollektív emlékezetét. A marginális fiatalok meg-
mutathatják kreativitásukat és megélhetik különlegességüket; társadalmi 
hátrányaikat erőforrásként is elgondolhatják. A börtönök lakói megtapasztal-
hatják, hogy levethető, felbontható a bűnelkövető címke, hiszen nem csak 
az teremthet köztük közösséget, hogy elítéltek, hanem hogy egy színtársulat 
tagjai is; színészekké válva pedig új társadalmi szerepeket sajátíthatnak el.  
Az újabb közösségi színházi törekvések magukévá teszik “a közösség” fogal-
mának kritikai megközelítését, és zárt, lokális csoportok helyett, szomszéd-
ságokban, illetve hasonló társadalmi tapasztalatokkal rendelkező résztvevők 
közösségében gondolkodnak. A témáról szóló szakirodalom megkülönbözteti 
a közösségi színházat a társadalmi színháztól. Míg az előbbi elsődlegesen a 
közösségi értékek és erőforrások felismerésén és valorizációján keresztül hoz 
létre változást, az utóbbi a hatalmi, hierarchikus, strukturális viszonyok látha-
tóvá tételét, a kritikai tudatosság kialakítását tekinti a változás motorjának.
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Művészetalapú kutatás:
A művészet-alapú kutatás (Art-based research, ABR) a társadalmi tapaszta-
latok, képzetek, fantáziák kutatásának a ’90-es években kialakult irányzata, 
amely gyakorlatilag bármelyik művészeti ághoz kapcsolódhat. A művésze-
talapú kutatás során a kutató az alkotási folyamatot moderálja, és így jön 
létre a műalkotásokban megtestesülő tudás. A művészetalapú kutatások 
közös vonása, hogy igyekeznek termékenyen áthágni a történetileg kialakult 
határvonalat a művészet és a tudomány között. Az irányzat első koherens 
programját – a humán- és társadalomtudományok kvalitatív módszereihez 
kapcsolódva – az oktatáskutatás területén fogalmazta meg Elinor Eisner és 
Tom Barone. Arra törekedtek, hogy az oktatási folyamatban létrejövő mű-
vészeti produktumok, illetve ezek értelmező feldolgozása társadalomtudo-
mányos szempontból is új és érvényes felismerésre vezessenek. A másik 
közvetlen előzménynek a művészetterápiás eljárások tekinthetőek, amelyek 
számára evidencia, hogy a művészetek az egyéb módon (például egy terápi-
ás beszélgetés során) ki nem fejezhető tartalmak megjelenítésére kínálnak 
eszközöket Ezek a megközelítések kapcsolódtak később össze az úgy neve-
zett gyakorlat-alapú kutatással (Practice-based research, PBR), amelynek fő 
törekvése volt, hogy elméleti és intézményes lehetőséget biztosítson művé-
szek számára, hogy alkotási folyamatukat és annak eredményeit tudomá-
nyos keretbe helyezzék. E sokrétű folyamat eredményeként, művészet-ala-
pú kutatások folynak narratív, vizuális és performatív művészeti területeken. 
Ezek közül a dráma- illetve színházalapú kutatás (performatív kutatás) el-
sősorban a társadalmi szerepek, viszonyok és cselekvések vizsgálatára össz-
pontosít. A kutatás teljes folyamata - az adatgyűjtéstől a kutatási eredmények 
feldolgozásán keresztül a disszeminációig, vagyis a kutatási eredmények 
megosztásának fázisáig – művészeti formákat alkalmaz. Sőt, a disszemináci-
ós esemény (például egy színházi előadás) egy újabb adatgyűjtési fázisként 
működhet a kutatásban. A művészetalapú kutatások a gyakorlatban sokszor 
művészeti beavatkozásokhoz, művésztpedagógiai programokhoz kapcso-
lódnak, vagyis művészetalapú akciókutatásokról beszélhetünk. Abban az 
esetben pedig, ha e beavatkozás résztvevői számára művészeti tevékenysé-
gük egyben szisztematikus ismeretszerzési eljárásként (kutatásként) műkö-
dik, művészetalapú részvételi akciókutatásról beszélünk. 

Részvételi kutatás:   
A részvételi kutatás (Participatory Research, PR) elkötelezett a tudomány de-
mokratizálása mellett. A társadalmi elit tudástermelés feletti kizárólagos el-
lenőrzési jogának felszámolása érdekében a kutatási témában érintett mar-
ginális társadalmi csoportok tagjait igyekszik bevonni a kutatási folyamat 
egészébe — a kérdések kidolgozásától az adatok felvételén és elemzésén 
keresztül egészen az eredmények megosztásáig.
Az 1960-as és 70-es években a részvételi kutatások elsősorban a „fejlődő” 
világban (főként Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában) a domináns kuta-
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tási hagyományok alternatívájaként, a közösségfejlesztés összefüggésrend-
szerében, jellemzően a népoktatási mozgalmakkal összefonódva jelentek 
meg. A korábbi kutatási gyakorlat – amely a semlegesség, az objektivitás 
és az empíria mítoszait hirdette – az egyetemen képzett kutatót ruházta 
fel tekintéllyel, és a szakértőt helyezte a tudás előállítójának pozíciójába. 
A részvételi kutatás ezzel szemben elismerte a tudás reprezentatív, reflek-
tív és relacionális formáit, valamint a megismerés kísérletező, bemutató és 
gyakorlati módjait is. A participatív kutatás a résztvevők saját képességeire 
épít, annak érdekében, hogy saját tapasztalataik alapján saját tudást hozza-
nak létre. A folyamat során a „közös tudást” (popular knowledge) a csoport 
termeli ki, erősíti meg, elemzi, igazolja vagy kritizálja, lehetővé téve a problé-
mák felismerését és kontextusba helyezését. E folyamat során az emberek, 
mint megismerő szubjektumok nem csak az életüket alakító szociokulturális 
valóság megértésére törekszenek, hanem e valóság megváltoztathatóságá-
nak képességét is megtanulják felismerni magukban. A csoportos munka 
nem izolált véleményeket tükröz, inkább a közös gondolkodás ugródesz-
kájaként működik. Az ily módon létrejött tudás társadalmilag érvényes, le-
gitim, és az emberek közös tudáskészletének részévé válik, erőforrásokat 
adva ahhoz, hogy megoldják problémáikat. Salazar szerint a participatív ku-
tatás több mint kutatási módszer; „olyan egyenlőségen alapuló életfilozófia, 
amely arra szolgál, hogy megtörjük az igazságtalan vagy kizsákmányoló ha-
talmi viszonyokat, és egy elfogadhatóbb társadalmi formát alakítsunk ki”. 
A részvételi kutatás – az írott szó monopóliumát megtörve – számos alternatív 
módszert használ — a fotón, a kreatív íráson, a rajzon, a rádión át egészen a 
részvételi színházig.

Részvételi színház:   
A részvételi színház (Participatory Theatre) annak a színházi eljárásnak és 
azoknak a színházi műfajoknak az átfogó (dramaturgiai szempontú) megne-
vezése, amelyek áttörik a hagyományos határvonalat a színpad és a néző-
tér között: a közönséget nyílt és közvetlen bevonódásra késztetik a színpadi 
cselekménybe, ezáltal a közönség tagjai nem nézőkként, hanem résztve-
vőkként vannak jelen a színházi eseményen. A bevonódás intenzitása széles 
spektrumon mozog: vonatkozhat összetett testi-fizikai aktivitásra, és tervezett 
szerepalakításokra, de jelenthet verbális véleménynyilvánítást is. A résztvevők 
, —hozzászólásokkal, szavazással, szerepbe lépéssel, jelenetek újra játszásá-
val és újra rendezésével — , vállalnak szerepet az előadás által firtatott kér-
désekben. E részvételi folyamatban nem építenek professzionális művészeti 
tudásra, hanem civil tapasztalataikra támaszkodnak. Az előadás így alkalom-
ról-alkalomra másképp alakul, függően a közönség aktuális hozzájárulásától. 
A részvételi színházban a katarzis egy lehetséges forrása, hogy a közönség 
saját történeteit, ötleteit látja megvalósulni a színpadon, illetve átéli, hogy 
ami itt és most történik az az ő gondolatából, aktivitásából következik, tehát 
valóságos, tehát az átélt tapasztalatok, cselekvések egy az egyben átvihető-
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ek a hétköznapi életbe, amely ezek alapján kevésbé kaotikusnak, értlemez-
hetőnek, sőt átalakíthatónak tűnik. Vagyis a részvételi színház olyan élményt 
és tapasztalatot ad nézők széles rétege számára, amire a „hagyományos 
polgári színház” csak magas társadalmi státuszú, és ennek megfelelő szoci-
alizációjú (felnőtt) nézők számára tud elérhetővé tenni. A részvételi színház 
éppen abból a gondolatból ered, hogy le kell bontani a polgári színházban 
kialakult képzeletbeli, úgy nevezett „negyedik falat”, ami a színpadot a né-
zőtértől, a játszókat a közönségtől elválasztja, ez utóbbiakat passzív megfi-
gyelő szerepre kárhoztatva. Ez a gondolat, Bertold Brechttől származik, aki 
az 1930-as évek Németországában olyan színházi formát dolgozott ki, amely 
visszakövetelte a színház politikai és közösségi funkcióit. Brechtet követően, 
a XX. század folyamán elsősorban az avant garde színház területén sorra 
születtek olyan kísérletek, amelyek a színház társadalmi szerepét, játszók és 
nézők relációját viszgálva firtatták: az úgynevezett radikális színház (radical 
theatre), az aktivista művészet (activism art), a a Grotowski-féle szegények 
színháza (Poor Theatre), a happeningek, a színházi nevelési programok, a 
közösségi színházak különböző változatai. Brecht színházi technikái és Fre-
ire felszabadító nevelése nyomán az 1960-as években Aususto Boal megfo-
galmazta a részvételi színház első modern dramaturgiáját, az elnyomottak 
színházát. Szerinte a „kommersz” vagy „professzionális” színház  az uralko-
dó osztály eszköze, amely megjeleníti és megerősíti a cselekvők/színészek 
(mindkettő: actor) és a nézők közötti társadalmi határvonalat. Boal színháza 
a közönség aktivizálása érdekében nem csak a „negyedik falat”töri át, de szí-
nész és néző különválasztását is megszűnteti, létrehozva a dráma főhősévé 
váló un „spectactor”szerepét. 
E színházon belüli folyamatokkal párhuzamosan a nemzetközi fejlesztés és 
beavatkozások területén az ún. részvételi szemlélet mindinkább meghatá-
rozóvá vált. Felismerték, hogy a hatékony beavatkozások kritériuma, hogy a 
közösségek maguk váljanak aktívvá változtatási folyamatok kidolgozásában 
és megvalósításában. A fejlesztő ügynökségek ehhez részvételi-alapú mód-
szereket és eszközöket kerestek, és így találtak rá a színház területén ekkor 
már kidolgozott eljárásokra. A manapság közkedvelt „alkalmazott dráma és 
színház” terminus, amely magában foglalja a részvételi színház legkülönbö-
zőbb műfajait, ennek a találkozásnak a terméke.

Színházi nevelés:   
A színházi nevelés (Theatre in Education, TIE) a színház és a pedagógia ha-
tárterületén létrejött részvételi színházi műfaj, művészetpedagógiai mód-
szeregyüttes. Az egyéb drámaalapú oktatási módszerekhez képest a színhá-
zi nevelés specialitása abban áll, hogy a résztvevők professzionális színházi 
előadásokat láthatnak a program részeként, amely univerzális erkölcsi, il-
letve a társadalmi kapcsolatokra vonatkozó általános kérdéseket dolgoznak 
fel. A színházi nevelési mozgalom – amely baloldali, kultúrkritikai bázison 
a munkásosztályi családok fiataljai számára dolgozta ki a résztvevők társa-
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dalmi tudatosítását célzó eljárásait – az 1960-as évek közepétől terjedt el 
Angliában. Az ekkor életbe lépő oktatáspolitikai reformok lehetővé tették, 
hogy az osztálytermi dráma (Drama in Education, DIE) különböző változatai 
mellett a társadalomkritikus TIE is önálló műfajként jelenjen meg. Ország-
szerte színházi nevelési csoportok jöttek létre, és vitték az előadásaikat ne-
velőotthonokba, iskolákba, fiatalkorúak börtönébe és a külvárosok közös-
ségi házaiba. E virágzó időszak eredménye az is, hogy a műfaj nemzetközi 
szinten is elterjedt. Magyarországi megjelenése a ’80-as évek végén, ’90-es 
évek elején ebbe a nemzetközi folyamatba illeszkedik. A színházi nevelés 
nem művészeti vagy társadalmi mozgalomként került Magyarországra, ha-
nem reform- vagy alternatív pedagógiai eljárásként vált népszerűvé; intez-
ményesült a drámapedagógia egy speciális formájaként. mozgalmi jellege 
és társadalomkritikai összefüggései szinte teljesen eltűntek az adaptáció 
során. Kiadványunk azt a folyamatot mutatta be, amelynek során  Magyar-
ország egyik legfontosabb, a ’90-es évek közepén alapított színházi nevelési 
társulata, a Káva Kulturális Műhely, elrugaszkodva e depolitizált művészet-
pedagógiai módszertantól, létrehozza azokat a részvételi színházi kísérlete-
ket, amelyek adekvátan reagálnak a jelen aktuális társadalmi feszültségeire.
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