
A HINTA:
az iskolai erőszak vizsgálata 

egy színházi nevelési program 
segítségével
írta: Horváth Kata
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nevelési program
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A Hinta a Káva Kulturális Műhely klasszikus színházi nevelési prog-
ramja. Az 5–6. osztályoknak szóló előadást 2007 és 2011 között 
játszotta a társulat, a leggyakrabban budapesti és vidéki közösségi 
házak színháztermeiben. Ez idő alatt 160 osztály, körülbelül 4600 
gyerek vett részt a programon, 90%-uk a fővárosban, a többiek 
pedig különböző vidéki helyszíneken. A programra – a Káva általá-
nos gyakorlatába illeszkedően – bármely iskola bejelentkezhetett, 
amely vállalta, hogy hétköznap délelőtt (tehát tanítási időben) osz-
tálya részt vesz az előadáson. A részvétel az osztály számára té-
rítésmentes volt, a program megvalósítását az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium támogatta. Az osztályokat kísérő pedagógusok 
mint külső megfigyelők vehettek részt a foglalkozáson. A körülbelül 
3 órás foglalkozás témája a kortárs csoporton belüli bántalmazás 
volt. Az előadás ennek különböző közösségekben megjelenő for-
máit vizsgálta.



A programot életre hívó társadalmi igény: 2005 és 2010 között az iskolai erő-
szak témája a korábbinál nagyobb súllyal jelent meg a közbeszédben. Nemcsak 
a média, hanem a pedagógiai folyóiratok is hangsúlyosabban kezdtek foglal-
kozni a kérdéssel. A probléma felbukkanását az általános iskola felső tagoza-
tában jelezték, és a jelenség fokozódásáról beszéltek. 2007–2008-ban egyfajta 
morális pánik volt kialakulóban a témával kapcsolatban. A közkeletű elképze-
lések szerint, tekintélyüket vesztett, a hagyományos fegyelmezési eljárásoktól 
megfosztott, eszköztelenné vált pedagógusok álltak tehetetlenül szemben az 
iskolába beszivárgó jelenséggel. A megszólalók az iskolákban megjelenő erő-
szak okaként a társadalmi környezetet, a szociokulturális hátteret és az ezzel 
összefüggő agresszív személyiségjegyeket nevezték meg. A téma iránti fokozott 
érdeklődést jelzi, hogy 2008–2009-ben egymással párhuzamosan négy orszá-
gos kutatás is zajlott, amelyek a jelenség mértékét, elterjedtségét és okait vol-
tak hivatottak feltérképezni. Ezekben a legnagyobbrészt kérdőíves módszerrel 
folytatott kutatásokban iskolavezetőket és pedagógusokat kérdeztek meg az 
iskolájukban előforduló konfliktusokról és agresszív jelenségekről. A Káva Kul-
turális Műhely egy színházi nevelési előadásban a gyerekek perspektíváját vizs-
gálva foglalkozott a témával.

A program célja: a társulat az erőszak témájának közös feldolgozását, illetve 
a csoportdinamikai változások indukálását nevezte meg a program céljaként. 
A foglalkozás – szándékai szerint – lehetőséget teremtett a résztvevőknek a 
saját viszonyaikból ismerős bántalmazó helyzetek közös felismerésére, meg-
nevezésére és elemzésére, illetve legalább részleges átalakítására.

A program struktúrája: A Hinta egy egyszeri színházi nevelési előadásból álló 
részvételi színházi akció. A 3 órás program a színházi nevelés klasszikus szer-
kezetét és formáit követi. A színházi jeleneteket feldolgozó beszélgetések és 
játékok szakítják meg, ahol a gyerekeknek lehetőségük van értelmezni és to-
vábbgondolni a színházi helyzetekben megjelenített problémát. Színpad és né-
zőtér nem válik el élesen egymástól, határuk elmosódik. A színházi jelenetek-
ben szereplő színészek a feldolgozó részekben drámatanárokként dogoznak a 
diákokkal, egyikük foglalkozásvezetőként moderálja az eseményeket.

A forgatókönyv: A Hinta forgatókönyve az alkotók improvizációiból született. 
A színházi jelenetekben egy négytagú banda tagjainak története bontakozik 
ki, akik egy játszótéren töltik a hétköznapjaikat a leginkább azzal, hogy egyi-
küket folyamatosan megalázó helyzetbe hozzák („meghintáztatják”). A jele-
netekben nincs egyértelmű válasz arra, hogy miért is történik mindez, hogy 
valójában mi is az értelme a folyamatos agressziónak, illetve hogy a felnőt-
tek világának (jelesül a felbukkanó tanárnőnek) mi köze van mindehhez. Ezek 
az összefüggések a történetből kimaradnak, és csak az előadások során, a 
résztvevők tapasztalatai és fantáziái alapján kerülnek bele a darabba. Így al-
kalomról alkalomra új történet keletkezik, mindig újrafogalmazódik az „iskolai 
erőszak” jelentése, és a csoportonként sajátos tanulási folyamat zajlik. 
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A Hinta programhoz másfél éves interpretatív kutatás kapcso-
lódott, amely a programot kidolgozásától a megvalósításon ke-
resztül az értékeléséig kísérte. A kutatás egyrészt azt vizsgálta, 
hogy miként működik a performatív pedagógia a színházi nevelési 
előadásban, és hogy milyen jellegű tanulást, illetve változást ké-
pes előidézni. Másrészt azzal is foglalkozott, hogy az erőszaknak 
milyen különböző formái jelennek egyes csoportokban, illetve 
hogy az eltérő formákat hogyan magyarázhatjuk az osztálytermi 
pedagógia, az iskolakultúra vagy az oktatási rendszer sajátosságai 
alapján.

II. A „Hinta”-kutatás

Kutatási és elemzési módszerek
A kutatás magja a színházi nevelési foglalkozások megfigyelése volt. Összesen 
20 foglalkozást dokumentáltunk az erre a célra kidolgozott megfigyelési nap-
lóval. A megfigyelések alapján a foglalkozást követő egy hétben csoportinterjú 
készült a programon részt vevő osztályok 8-10 diákjával, amelyben a foglalko-
zás egyes helyzeteinek közös felidézése és elemzése zajlott, illetve ezek ösz-
szekapcsolása hétköznapjaik konkrét eseteivel. Ennél klasszikusabb módszer-
rel, félig strukturált interjúk készültek az osztályfőnökökkel. A megfigyelési 
naplók és az interjúk alapján létrehozott esettanulmányok egy-egy csoport 
példáján mutatják be az erőszaknak a drámaprogramban láthatóvá váló, az 
adott közösségre jellemző mintázatait. Az esettanulmányok alapján általános 
megállapításokat tehetünk a színházi nevelési előadáson megvalósuló tanu-
lási folyamatról, az ott bekövetkező változásokról.
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A részvételi színházi program az iskolá-
ban előforduló erőszak eltérő mintázata-
it tette láthatóvá az egyes osztályokban. 
A programhoz kapcsolódó kutatásból ki-
derült, hogy az erőszak, amely sok eset-
ben mint maga a probléma kerül elő, 
valójában csak tünet. Bár az erőszak for-
máit a gyerekek szociokulturális hátte-
réből származó minták határozzák meg, 
valódi okai és dinamikája az iskolák pe-
dagógiai kultúrájából következik, amely 
viszont strukturális helyzetüktől függ.

III. Kutatási eredmények:
kortárs csoporton belüli erőszak
vizsgálata egy színházi nevelési
foglalkozás segítségével

A programmal elért változások: az erőszak reflektálása és
csoportdinamikai változások 
A megfigyelt foglalkozások elemzése alapján 4-féle tanulási folyamatot tudott 
beazonosítani a kutatás:
– A közösség megerősödése: voltak osztályok, amelyek a foglalkozás
 témáját nem vagy csak kevéssé tudták sajátjukká tenni, viszont a
 részvételi színházi formák miatt a program erős közösségi élményt
 nyújtott a diákoknak, és megerősítette őket mint csoportot.
– Tanulás az erőszakról: voltak osztályok, ahol a foglalkozás nem tudott 
 közösségi eseménnyé válni, sem a téma, sem a részvételi színházi
 eljárások hatására. Ebben az esetben tanulás inkább individuális szinten 
 történt. Az egyes résztvevők tanultak az erőszakról anélkül, hogy ez a
 saját csoportjuk működésére érzékelhetően kihatott volna.
– Saját bántalmazó dinamikák láthatóvá válása: a program bizonyos
 osztályok esetében erős kollektív hatást gyakorolt, a közösség a
 jeleneteket értelmezve eddig ki nem mondott dolgokat fogalmazott meg 
 saját működéséről – bántalmazó és kirekesztő mechanizmusairól, illetve 
 ezek áldozatairól.
– Az iskolai viszonyok reflektálása: néhány csoport a saját dinamikák
 felismerésén túl a foglalkozás nyomán arra is rákérdezett, hogy mi a
 tanárok és az iskola szerepe az erőszak mechanizmusainak
 kialakulásában és fennmaradásában.
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A kutatás megmutatta azt is, hogy az iskolai háttér meghatározó a tekin-
tetben, hogy az osztályok e négy típus közül mely tanulási folyamaton 
mennek keresztül.

Művészetpedagógiai következtetések: performatív pedagógia 
A Hinta című színházi nevelési előadás alapján a kutatás a performatív peda-
gógia működését vizsgálta. A performatív pedagógia lényege, hogy hézag (űr, 
rés) keletkezik a színre vitt provokáció és a résztvevők hétköznapi tapasztala-
tai között. A jelenlévők alakításai és magyarázatai e hézag kitöltésére irányul-
nak, és ez maga a tanulási folyamat.  
A Hinta program egyik kulcsmomentuma a performatív pedagógia működé-
sét szemléletesen illusztrálja: az egyik jelenetben a tanár látja a bántalmazó 
helyzetet, mégsem megy oda. „Miért nem megy oda a tanár?”, „Miért megy 
tovább?” – hangzik el drámatanári kérdés a jelenet feldolgozásakor. Az osz-
tályok különböző módon reagálnak a provokációra, attól függően, hogy saját 
tapasztalataik alapján milyen magyarázatokat tudnak elképzelni.

– „Itt ez a tanár szerintem nem is látta, hogy bántják... vagy nem tudom.
 Azt hitte, csak játszanak, szórakoznak, hintáznak.”
– „Hát ha nem vak, akkor látta! Maximum nem akarja látni.”
– „Nem akar ezzel foglalkozni. Azt gondolja, ez az ő dolguk, oldják meg.”

„Lehet, azt gondolja ez a tanár, hogy megvan az okuk rá ezeknek a gyerekek-
nek, hogy bántják az osztálytársukat, mert ő mondjuk az iskolában is rosszul 
viselkedik.”

„Ez egyáltalán nem lehetséges, legalábbis nálunk ilyen nem lehetne, mert hogy-
ha a tanár látja, akkor odamegy, és leszedi a hintáról, vagyis na, megállítja ezt 
az egészet.”

32



A vizsgált társadalmi jelenségekre vonatkozó következtetések: 
az iskolai erőszak eltérő mintázatai, strukturális és kulturális okai 
A foglalkozások során a kortárs csoporton belüli fizikai, illetve verbális ag-
resszió osztályonként különböző értelmezései kerültek elő, azzal összefüg-
gésben, hogy az adott csoport a bántalmazásnak mely formáit ismeri és 
gyakorolja. A négy megjelent esettanulmány az osztálytermi erőszak négy 
jellegzetesnek tűnő dinamikáját mutatja be: 

1. Egy „kiskirály” és „csatlósai” uralkodása osztálytársaik fölött, amely a 
megfélemlítésen alapul: ebben az esetben a tekintélyelvű, a gyerekek meg-
szégyenítésén, illetve a megszégyenítéstől való félelmükön alapuló alsó ta-
gozatos pedagógiát ötödik osztálytól szabadabb elveket valló, „laissez faire 
pedagógia” váltja fel. Ez a liberális pedagógia limitált eszközökkel rendelkezik 
a tekintetben, hogy miképp valósítsa meg elveit a gyakorlatban egy olyan kö-
zösségben, amelyben ezek az értékek ismeretlenek, legfeljebb lózungoknak 
tűnnek, és a gyerekek csak gyengeségként érzékelik a megfélemlítés elma-
radását. Ebben a felállásban a gyerekek maguk közül kitermelik saját meg-
félemlítőjüket, egy „kiskirályt”, aki újrateremti az alsó tagozatból jól ismert, 
megfélemlítésen alapuló csoportműködést. 

2. Stigmatizálás és kirekesztés: ez a dinamika kifejezetten a presztízsüket fo-
kozottan veszélyben érző és azt őrző iskolákban alakul ki. (Az esettanulmány 
egy jó hírű belvárosi kórusiskola egy osztályát mutatja be.) E dinamika sajátos-
sága, hogy erőszakossá a stigmatizált gyerekek válnak, a bántalmazás valódi 
formája azonban nem az erőszak, hanem az ő kirekesztésük. Ez a működés 
sohasem a gyerekektől indul, hanem a társadalmi presztízsüket gyermekük 
iskoláztatásán keresztül biztosítani kívánó középosztálybeli szülők és az őket 
megtartani kívánó iskola hallgatólagos egyezségéből. A közösségbe nem illő 
gyerekeket hamar kiszúrják, és rövidebb-hosszabb időn belül el is távolítják 
őket az osztályból, az iskolából. Ezek a gyerekek az ellenük folyó procedúra 
eredményeként jó eséllyel valóban deviáns magatartásformákat produkálnak, 
így osztálytársaik joggal emlékeznek úgy rájuk, mint „verekedősökre".

„Amikor a félelmével játszol...” 

„Most megint kipécéztek egyet” 
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3. A bűnösként kezelt áldozat terrorizálása, az áldozat kollektív büntetése: 
az erőszaknak ezt a formáját egy kisvárosi, rossz státusú, fegyelmező általá-
nos iskola példáján mutattuk be. Itt a gyerekek között jelen lévő folyamatos 
erőszakos viselkedést a pedagógus úgy kezeli, hogy bírósági tárgyalásokhoz 
hasonló eljárások során (amelybe végső esetben a szülőket is bevonja) felku-
tatja a „valódi elkövetőt”, a „valódi bűnöst”. Ezt a gyereket innentől a többiek 
büntetik, hiszen megkapták a felhatalmazást a pedagógustól. Maguk között 
megkülönböztetik a „viccből verés” és a „tényleg verés” helyzeteit. Az előbbi 
egymás természetes szivatását jelenti, utóbbi a kijelölt bűnös folyamatos ter-
rorizálását, míg az végül el nem hagyja az iskolát, hogy aztán a pedagógus egy 
újabb bűnbakban találja meg az agresszió valódi okozóját.

4. Az erőszak megszelídítése a demokratikus pedagógiai kultúrában. Önál-
lóságra és szolidaritásra nevelés az erőszakkal szemben: egy azóta bezárt, 
városi integráló általános iskola példáján azt is be lehetett mutatni, hogy mi-
ként csökkenthető a gyerekek társadalmi közegében egyébként természete-
sen jelen lévő erőszakos viselkedés, és hogyan minimializálhatók valódi sé-
rüléseket okozó dinamikái egy olyan intézményben, amely következetesen 
vállalja a demokratikus pedagógiai kultúra működtetését.  

Az esettanulmányok alapján a kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a 
bántalmazás különböző formái mögött minden esetben megjelennek azok az 
iskolai pedagógiai módszerek, az az iskolai kultúra, amelyek közegében a gye-
rekek kialakítják ezeket a viszonyokat. A kutatás alapján az alsó-felső tagozat 
váltás, az autoriter pedagógiai kultúra, az iskolai szelekció olyan tényezők, 
amelyek hatnak az osztálytermi erőszak kialakulására.

„Ő megérdemli, hogy megverjük”

„De mi tényleg meg tudjuk oldani” 

A Hinta színházi nevelési előadás a kortárs csoporton belüli bántalmazással fog-
lalkozott. A program alapján végzett kutatás viszont arra a konklúzióra jutott, 
hogy a bántalmazás valódi dinamikái nem érthetők meg kizárólag a gyerekek 
közötti viszonyok tanulmányozásával, hanem csak az iskolai kontextus figyelem-

IV. Kritikai megjegyzések
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A Hinta program segítségével illusztrálható a performatív pedagógia működé-
se. Ennek lényege, hogy a pedagógiai térben az ismeretanyag átadása helyett 
a lehetséges tudások és perspektívák megjelenítése és a róluk való egyeztetés 
folyik. A performatív pedagógiai térben a tanulási folyamatot egy színházi pro-
vokáció katalizálja, amely arra készteti a résztvevőket, hogy mobilizálva korábbi 
tapasztalataikat, tudásukat egyeztetni kezdjenek a látott jelenségekről. Ehhez az 
egyezkedéshez olyan eszközöket kapnak, amelyek segítik őket abban, hogy több 
pozícióból is megvizsgálják a felmerülő kérdéseket, hogy meghallgassák egymás 
észrevételeit (akár az egyébként periferikus hangokat is), hogy meghaladják ko-
rábbi elképzeléseiket és integrálni tudják újszerű tudásaikat. A Hinta klasszikus 
színházi nevelési előadás alapján plasztikusan leírhatóvá vált, hogy hogyan zajlik 
ez a performatív tanulási folyamat.

V. A Hinta mint modellprogram:
performatív pedagógia
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bevételével. Ugyanakkor maga a foglalkozás csak részlegesen tette lehetővé 
az osztályok számára, hogy ezekhez a következtetésekig maguk is eljussanak. 
Ez a felismerés a társulat számára kihívást jelentett: miképp hozható lét-
re olyan részvételi színházi előadás, amely a csoportdinamikán túlmutató, 
strukturális összefüggések láthatóvá tételére is képes? A későbbi progra-
mok közül az „Akadályverseny” már expliciten az iskolakultúrát teszi a szín-
ház témájává, „A hiányzó padtárs” pedig az oktatási rendszer visszásságait 
vizsgálja, közösen a résztvevőkkel.
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