
A  film szerepe 
a személyiségformálásban

Az elítéltek nevelése során alkalmazott nevelési eljárások, mint általában 
a nevelési eljárások lehetnek közvetlenek és közvetettek. K özvetett eljárásról az 
elítéltek egymásra gyakorolt hatásának irányítása, közösségi, csoportos tevé
kenységük megszervezése, valamilyen közvetítő tárgy alkalmazása esetén beszél
hetünk. A közvetlen és a közvetett nevelési eljárások és módszerek kom binációja
ként fogható fel a csoportmunka, amelynek mind terápiás, mind tematikus 
formája lehetőséget ad hibás viszonyulások, nézet rendszerek, értékstruktúrák fel
tárására, azok megértésére, és ezáltal az elítéltek személyiségének alakítására.

A tartós és folyamatos csoportmunka hatására felkelthető az elítéltben az 
önmaga iránti érdeklődés vágya, mások megértésének igénye, amely szükség- 
szerű előfeltétele a jobb alkalmazkodásnak és a társadalmi, emberi közösségekbe 
való sikeresebb beilleszkedésnek. Ezért a büntetés végrehajtási nevelés során 
a jövőben még nagyobb szerepet kell biztosítani a csoportmunkának.

Maga a nevelés, és a nevelést célzó csoportmunka bonyolult kommunikációs1 
rendszer, melynek önmagában is kommunikációs tartalma van. A  nevelő visel
kedésével, magatartásával, a kommunikált tartalommal üzenetet küld, az elítélt 
és az elítéltek csoportjai pedig az üzenetet dekódolják2, értelmezik, és ennek 
megfelelően reagálnak. Minden csoporttevékenység a kommunikáció folyam atá
ban alakul ki, a benne részt vevő személyekben végbemenő változások is a ver
bális3 vagy non-verbális kommunikáció, mint közvetítő elem útján és hatására 
alakulnak ki.

Az elítéltek csoportos nevelése

A kommunikációelmélet összefüggésében értelmezve a csoportmunkát két 
jelenségre kell felfigyelnünk. Az elítéltek túlnyomórészt antiszociális, deviáns 
személyiségszerkezetéből kommunikációs zavar adódhat, amely hibás vagy hiá
nyos egyéni szocializációra vezethető vissza. Nem véletlen, hogy az átlagosnál 
több kommunikációs zavarban szenvedő személyiséget találunk az elítéltek 
körében.

A zavar kialakulhat a közölni szándékolt bonyolultabb gondolati tartalmak 
kódolása4 terén vagy az összetettebben kódolt közlés dekódolásában, tartalmi 
megértésében.

A közölni szándékolt tartalom torzulhat a kommunikációban résztvevő felek 
oldaláról. Például a vevő, a kommunikáció címzettje az adó által közölni szán

1 kommunikáció: információk közlése vagy cseréje
2 dekódolás: szavak és jelek lefordítása
3 verbális: beszédben megnyilatkozó
* kódolás: gondolati tartalmak szavakban történő megfogalmazása
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dékolttol eltérő tartalmat dekódolhat, és annak értelmére tévesen reagálhat. Az 
ilyen és hasonló hibáknak súlyos következményei lehetnek egy olyan szigorú 
függőségi környezetben, amilyenben az elítélt él.

A másik jelenség, amire fel kell figyelni, .a nevelő, a csoportvezető és a csoport
tagok kommunikációjának komplementer (kiegészítő) függőségi jellege. Ebben 
az értelemben az elítélt teljesen ki van szolgáltatva a nevelőnek, a kommunikált 
tartalmakért és kommunikációs hibákért ugyanis büntetés jár. íg y  a nevelő és az 
elitéit érintkezésében nem nagyon várható el az elítélt részéről spontán megnyi
latkozás, őszinte kommunikáció, megnyílás vagy kitárulkozás, amely megismeré
sét lehetővé tenné, s teret adna személyiségének tudatos formálására.

Szólni kell arról a szembehelyezkedésről is, amellyel az elítélt a csoportba 
megy, és arról, amely a nevelőnek mint a rezsim képviselőjének szól. Közismert, 
hogy ezen az ellenálláson megtörik a legkoncepciózusabb nevelés is, különösen 
akkor, ha direkt beavatkozás a módszere. Felléphet az úgynevezett bumeráng
effektus, és a szándékolt nevelési célok az ellentétjükbe fordulhatnak. A direkt 
módszereknek ketféle negatív hatása is lehet. Az egyik a tiltakozó, gyanakvó ellen
állás, a másik a konformista, rövid távú alkalmazkodás. Az ilyen és hasonló 
kommunikációs gátak kiküszöbölése és a közléstartalmak szabad áramlásának 
megteremtése csak hosszas csoportmunka eredménye lehet, ahol az elítélt tapasz
talati úton bizonyosodhat meg arról, hogy a csoportban kommunikált bármilyen 
tartalmat nem követ retorzió (megtorlás).

A  kommunikációs gátak felszámolásának ideális eszköze lehet a film; sajátos 
funkciót tölthet be a csoportkommunikáció kialakulásában. A  csoporttagokban 
megszünteti azt a szorongást, amelyet a direkt, „önmagunkról van szó”  effektus 
kelthet. A film ugyanis elszemélyteleníti a kommunikálót, a filmről nyilatkozó 
elítélt —  xígy véli —  nem önmagáról beszél, csak a fiimi tartalomra reagál. A kom 
munikáló mintegy pajzsként maga elé emelheti a hősöket, a történéseket, meg
bújhat mögöttük, elrejtheti magát, s ennek az átvezető, közvetítő eszköznek a 
segítségével nyitottabb, kommunikációképesebb lesz. Ugyanakkor a film cselek
ményén, történetén mint közvetítő tárgyon keresztül a filmet befogadó elítélt 
akaratlanul is önmagáról beszél, értelmezése személyiségét tükrözi.

Érdemes megvizsgálni, hogy mit tud a film, mitől alkalmas arra, hogy a neve
lés eszköze legyen. Hogyan képes normákat, értékeket közvetíteni úgy, hogy 
nézője ezt nem érzi direkt, oktató jellegű behatásnak, tudatos manipulációnak1. 
A film hatásmechanizmusát, a film rejtélyét már megpróbálták a szociológia, 
a pszichológia és a szociálpszichológia eszközeivel megközelíteni. Buda Béla a 
filmhatás három aspektusáról beszél. A  pillanatnyi közvetlen filmhatásról, a táv
lati, tartós hatásról és az embercsoportokra, tömegekre gyakorolt hatásról.

Alapérvényűnek tekinthető az a megállapítása, amely szerint a filmen ábrá
zolt jelenségek és eszmék azzal arányban hatnak a személyiségre, ahogyan a je 
lenségek és eszmék benne —  mármint a személyiségben —- a szocializáció (az 
egyéni fejlődés) során kialakultak. Ebből viszont az következik, hogy a film be
fogadását követő bármilyen változás, nem a film önálló eredménye. Minden hatás 
a személyiségtől függ, mégpedig annak aktuális állapotától. A film csupán meg
erősítésre váró folyamatok felgyorsítására szolgálhat.

A film  eszközrendszere

A film sajátos eszközrendszerével, az idő és a tér sűrítésével, a cselekmény 
szempontjából leglényegesebb elemek kiemelésével, a legkedvezőbb nézőpont 
megadásával képes a legszétszórtabb figyelmet is lekötni. A néző a film által ki-

■manipuláció : a közvéleménynek a tömegtájékoztatási eszközök (sajtó, rádió, tévé) útján való befolyásolása
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váltott érdeklődése révén érdekeltté válik az események kimenetelében, szinte 
beleolvad a tortenesekbe. Azonosulva a hőssel a néző ideiglenesen feladhatja 
sajat en-azonossagat és felvehet egy új lélektani helyzetet.

Az azonosulás követelményei

, .. . . . .1 hasonlosagot észlel a néző saját személyisége és a hős személye
kozott, annal automatikusabban azonosul vele. A film történetének részletei 
kepei hosszabb ideig is elraktározódhatnak a néző memóriájában, később több 
ször is visszatérhet rá. Mélyinterjú vagy terápiás csoportbeszélgetés során ezek 
a megmaradt reszletek a személyiség egész összefüggésrendszerében értelmet kap
hatnak. Sohasem tekinthető ugyanis véletlennek, hogy mely részlet ragadt meg 
a befogadó memoriajaban, hiszen következtetni lehet az identifikáció (azonosulás) 
egyem folyamataira. A személyiség három alkotó eleme (reális én-képzet, én-ideál, 
onertekeles) összefüggésében a film m ódot ad bizonyos kompenzációs hatások 
eleresere Amennyiben az én-képzet és az én-ideál közötti távolság túl nagy 
a személyiség önértékelése alacsony. A  filmben, illetve nézése közben a hőssel 
való azonosulás utján a befogadó lehetőséget kap arra, hogy valóságos énként 
eije meg emdealjat es időlegesen kiegyensúlyozza, feljavítsa a magáról alkotott 

epet. Az azonosulassal egyidőben a befogadó folyamatosan megéli a cselekmény
től az esemenyektől való távolságot is. Ez a távolság sajátos kalandérzéshez 
juttatja a nezot aki követelmények nélkül belemehet a főhőssel együtt különböző 
érzelmi es egyéb helyzetekbe. Annak biztos tudatában érezhet és mintegy csele
kedhet másként mint a valóságos életben, hogy fél óra múlva ugyanaz marad 
aki volt, nem veszíthet semmit.

A vonatkoztatás problémái

^  befogadó azonosulásának speciális formája az, amikor a néző a főszereplő 
hőst referencia (vonatkoztatási) személyként, társadalmi közegét pedig referencia 
csoportként eh meg. A  film tudatos feldolgozása során a m otivációk megértése 
a vonatkoztatasi keretek felderítése nagyon sok értékes információhoz juttathatja 
a csoportvezetot a befogadó személyiség aspirációiról, vágyairól, érték- és norma- 
mintairoi a befogadó pedig pozitív megerősítést kaphat vonatkoztatási pontjait 
illetően. Az azonosulás révén a film igénybe veszi a memóriát és a fantáziát, és 
ezaltal elősegíti a személyiség intellektuális és érzelmi fejlődését. Az információk 
eszrevetlenül, az átlagosnál sokkal könnyebben épülnek be a személyiségbe, 
lilm nezes közben egy intenzív, öntudatlan érték- és normaelsajátító folyamat 
zajlik le a befogadóban, mely viszonylag gyors szocializációs hatással járhat. 
A hím hatast gyakorol nézője kognitív struktúrájára (értelmi szerkezetére) is. 
Azokra a nezetekre, hiedelmekre, előítéletekre, amelyek kifejezik a személyiség 
es a környező világ viszonyát. Előidézhet előítélet változást, elültethet új m otivá
ciókat, tisztázhatja a nemi szerepekből, illetve a függőségi viszonyokból adódó 
szereposszefüggéseket. Hibás szocializáció esetén bemutathatja a konfliktusokban 
anusithato viselkedési formákat. A film által a befogadó leginkább a nem-verbális 

kommunikáció módozatait sajátíthatja el. A film mintát adhat a szerepkonfliktu
sok adekvát (megfelelő) feloldására, mások szerepelvárásainak megértésére, értel- 
mezesere, de tisztázó jellege lehet saját szerepelvárásaink vonatkozásában is. 
A  hím nagymértékben elősegítheti a deviáns személyiség, az elítélt vagy elítélt
csoport megismerését, és lehetőségévé teszi a személyiség befolyásolását.

Ezen túlmenően meg kell említeni a filmnek a társadalomra, a társadalmi 
nagycsoportokra gyakorolt nem kevesbe lényeges hatását. A  szakirodalom szerint
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legfontosabb az úgynevezett villámhárító, feszültségoldó hatás. A filmnek ezt 
a csoportokra, illetve emberek tömegére gyakorolt hatását nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a zárt intézeti körülmények között hosszabb ideig kényszerűen 
együttélő elítéltek csoportjainál sem. Jótékony, feszültséglevezető hatását nem
csak a kiscsoportokban, hanem az intézet egészére nézve is ki kell használni. 
A film a viselkedést a vele kapcsolatos döntések előkészítése és felgyorsítása útján 
oly módon befolyásolhatja, hogy meghatározza a befogadó magatartásának belső 
állapotait. El kell különítenünk egymástól a viselkedés és a magatartás kifejezé
sek jelentését. A  magatartás általánosabb, személyiségre jellemzőbb viszonyulás, 
míg  ̂ a viselkedés egy pillanatnyi helyzetnek szóló, pillanatnyi normáknak, el
várásoknak megfelelő szerepfelvétel. A  filmet a befogadó akaratától függetlenül 
és öntudatlanul átereszti saját szubjektumán, amely kiszűri az őt foglalkoztató 
tartalmakat a cselekményből. Ebből következik, hogy a befogadó bárminemű 
megnyilvánulása a filmmel kapcsolatos beszélgetésben fontos információ a cso
portvezető nevelő számára. Az agressziók és egyéb elfojtott tartalmak a film 
hatasara megértésre, feldolgozásra kerülhetnek a csoportmunka során. Ezt a 
szóbeli kiélést mintegy cselekvésként éli meg a résztvevő, amelynek során lecsök
ken indulatainak motivációs energiája, s ezáltal elkerülhető az agresszió valódi 
végrehajtása.

A  film  hatása a személyiségre

A filmnek a személyiségre gyakorolt hatását Buda Béla nyomán a követke
zőkben foglalhatjuk össze :

Tanít, oktat, szocializál

Ez a funkció a közvetlen információadás és tájékoztatás; az összefüggésekre 
való rámutatás, a szabályok megvilágítása, valamint a normák, értékek meg
ismertetése, elfogadtatása útján valósul meg.

Feszültséget vezet le

Ez a hatás a beleélő azonosulás útján érvényesül. A feszült helyzet, az izgalmi 
állapot befolyásolja az idegrendszer állapotát. A feszültség feloldódásával a néző 
örömöt, katarzisélményt él meg. Legtöbbször ez a happy end révén követke
zik be.

Stimulálja a nézőt

A film megnöveli a néző késztetésszintjét, élénkké, szenzibilissé, érzékennyé 
teszi. Ezt a hatást a film tartalmában és megjelenésében (hang-, fény-, képeffek
tusaiban) is hordozza. Új érdeklődést kelthet fel a befogadóban, új vágvak kiala
kulását segítheti elő.

Befolyásolja a személyiség tudati rendszerét

A film hatása megerősítő, illetőleg megkérdőjelező jellegű egyaránt lehet. 
A nézőt megerősítő effektus köti szociális környezetéhez, hiszen tudatának tar
talma annak szocio-kulturalis valóságát képviseli. Ebből adódóan bizonyos tar
talmakat tudatosan, differenciáltan és egyénre szóló módon kell feldolgozni a 
csoportmunkában.
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Attitűd1-változásokat idéz elő

Mfgjegyzendő, hogy a film csak hozzájárul az attitűdök kialakulásához és 
változásához, maga a változás vonatkoztatási csoportok és természetes emberi 
kapcsolatok hatására történik.

Uj motivációkat alakít ki

De ezek az új motivációk nem befolyásolják a személyiség alapvető m otívum 
rendszerét, céljait, életstílusát.

Viselkedési sémákat módosít

A film ezen hatásában a regresszív (visszaható) azonosulás és az empátiás 
(beleélő) megértés nyilvánul meg. Az előbbi a magatartás stiláris, formai jegyeit 
fejleszti és a tudattalan viselkedés szabályait segít elsajátítani, az utóbbi pedig 
a tudatos magatartás szabályait, értékviszonyait, a viselkedés tartalmi momen
tumait nyújtja.

,, Ablak”  funkciót tölt be

Lehetővé teszi a társadalmi interakció beleélés útján való gyakoroltatását, 
az emberi kapcsolatokban való jártasság továbbfejlesztését. Csökkentheti a be
zártság, az elszigetelődés következtében fellépő prizonizációs ártalmakat. S ez
által hozzásegíti az elítéltet, hogy szabadságvesztésének letöltése után zökkenő- 
mentesen illeszkedjék be a társadalomba.

Végezetül néhány gondolat a tanulmány elején említett és oly nagy fontos
sággal bíró csoportmunkáról, a csoportmunka kommunikációs rendszeréről. 
A függőségi kapcsolatban lévő elítélt, aki még ráadásul kommunikációs zavarokkal 
is küzd, gyanakvó, bizalmatlan. Közvetlen, direkt befolyásolása esetén a neve
lési cél, a várt eredmény éppen az ellenkezőjére fordul. Ezért van nagy jelentősége 
a csoportos, de az egyéni nevelésben is a filmnek mint közvetítő elemnek, amely 
sajátos hatásrendszerével jó  eszköze lehet a tudatos nevelésnek. A  film növelheti 
az elítéltek alkalmazkodási képességét.

Dr. Kövér Ágnes
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