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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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