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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
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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.




