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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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A program 
címe

(időpontja)  
A részvételi szín-
ház műfaja Kutatási megközelítés Programmodell

Dráma 
Drom

(2002–2010) Diákszínjátszó program Interpretatív kutatás:
kulturális antropológia

Közösségi diákszínjátszó 
program

A Hinta
(2007–2011)

Színházi nevelési 
előadás Interpretatív kutatás: Performatív pedagógiai

modellprogram

Akadály-
verseny

(2009–2013)
Színházi nevelési 
előadás

Kritikai interpretatív kutatás: 
művészetalapú részvételi 
kutatás

Kutató színházi mo-
dellprogram

Új néző
(2009–2010) Közösségi színház Transzformatív kutatás:

akcióantropológia
Társadalmi színházi 
kísérlet

A hiányzó 
padtárs 

(2013–2014) Fórum színház
Kritikai–transzformatív kutatás: 
művészetalapú részvételi akció-
kutatás

Társadalomkritikai akció-
színház
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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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Alkotók: 
Projektvezető: Takács Gábor
Színész-drámatanárok: Bori Viktor, Gyombolai Gábor, Kardos János, Milák Me-
linda, Sereglei András, Patonay Anita, Romankovics Edit, Takács Gábor
Látványtervező: Kiss Gabriella
Kutató: Horváth Kata

Megvalósító partnerek:  
Collegium Martineum (Mánfa), Kesztyűgyár Közösségi Ház

Támogatók:   
Open Society Institute (OSI) Roma Initiatives, Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um (OKM), Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

Alkotók: 
Színészek, színész-drámatanárok: Bori Viktor, Gáspár Máté, Sereglei András, 
Szeder Kata, Takács Gábor, Terhes Sándor
A tervezési folyamat vezetői: Schilling Árpád, Takács Gábor
A tervezésben közreműködő alkotók: Bori Viktor, Cziboly Ádám, Fancsikai Pé-
ter, Gáspár Máté, Kardos János, Kecskés Karina, Romankovics Edit, Sárosdi Lilla, 
Sereglei András, Schilling Árpád, Szeder Kata, Takács Gábor, Terhes Sándor
Kutatók: Horváth Kata, Oblath Márton, Szabó Veronika

Alkotók: 
Színész-drámatanárok: Bori Viktor, Gyombolai Gábor, Fekete Ágnes, Kardos Já-
nos, Kecskés Karina, Patonay Anita, Péntek Ramóna, Romankovics Edit, Sereglei 
András
Programvezető: Bori Viktor, Gyombolai Gábor
Látványtervező: Kiss Gabriella
Kutató: Horváth Kata

Támogatók:   
Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM)

1. Dráma Drom (2002–2010)

3. Akadályverseny (2009–2013)

2. Hinta (2007–2011)

ALOKTÓ ÉS TÁMOGATÓK
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Alkotók: 
Színészek: Bangó Roland, Beri Amália, Csatlós Melinda, Kovács Richárd (Cafu), 
Kovács Szabina, Lakatos Gina, Moczó Róbert, Oláh Edit, Varga Attila 
Színész-drámatanárok: Kardos János, Takács Gábor  
Dramaturg: Sebők Bori  
Rendező: Sereglei András 
Kutatók: Csank László, Horváth Kata, Neumann Eszter, Szilágyi Sára, Oblath Márton
Asszisztensek:  Szilágyi Sára, Szép Dóra 

Alkotók: 
Színészek, színész-drámatanárok: Bori Viktor, Gyombolai Gábor, Kardos János, 
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 

Megvalósító partnerek:  
Anblokk Kultúra- és Társadalomtudományi Egyesület, Parforum – Részvételi 
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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