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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.

9



10

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
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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

11

Kritikai
kutatás

Kritikai transzformatív
kutatás

Részvételi
kutatás

Művészet-alapú
részvételi kutatás

Művészet-alapú
akciókutatás

Művészet-alapú
részvételi

akciókutatás

Színház- és
dráma-alapú részvételi

akciókutatás

Részvételi
akciókutatás

Transzformatív
kutatás

Interpretatív
kutatás

AkciókutatásMűvészet-alapú
 kutatás

Színház- és
dráma-alapú kutatás

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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