
AKADÁLYVERSENY:
az iskolai demokrácia vizsgálata 

részvételi színházzal



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)

41



42

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)

43

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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