
| Filmterápia Tökölön

A pszichológiai foglalkozásnak a személyiség allapotatol es fejlettsegétől 
függően sokféle célkitűzése lehet. Ilyen például az alkalmazkodóképesség, a lelki 
teherbíró képesség növelése, az önismereti igény felkeltése vagy a mar meglévő 
önismeret fokozása, átsegítés az érzelmi-indulati élet krízisein stb. Mindezeket a 
feladatokat a pszichológus tág körben, sokféle módszerrel realizálhatja. Az eljá
rásokat két fő kategóriába, az egyéni és a csoportos terapia kategóriajaba so
rolhatjuk. _

Az egyéni beavatkozás lehet krízisintervenciós jellegű, lehet viselkedesköz- 
pontú, de alkalmazhatók a különböző relaxációs (feszültségcsökkentő) módszerek 
is. A csoportos terápiák nagyobb produkciós területűek és több formájuk van. 
A pszichológiában hagyományosnak számító kis és nagycsoporton, valamint a 
kreatív terápián kívül a Szegedi Fegyház és Börtönben, a Fiatalkorúak Börtöne 
és Fogházában kísérleti jelleggel filmterápiás foglalkozások indultak. Az Országos 
Parancsnokság nevelési osztályának vezetésével, a MOKÉP és a Filmarchívum 
együttműködésével folytatott kísérlet célja az volt, hogy megvizsgálja a film
terápia alkalmazhatóságát a büntetésvégrehajtás során.

A kísérlettel kapcsolatos feltevések a következők voltak:
—- A válogatott filmek klubszerű keretben történő bemutatása és megbeszé

lése közművelődési és kulturális szempontból is hasznos.
—  A börtönviszonyok között a hagyományos, verbális interakcióra épülő 

csoportterápiák folyamán érzelmileg nehezen közelíthetők meg a résztvevők. 
A kép segítségével az empátiás folyamatok könnyebben beindulnak, az asszociá
ciók révén pedig hozzáférhetőbbé válnak a nézők. A kísérlet az alábbi körül
mények között folyt le. A részt vevő személyek kiválasztása nem diagnosztikai 
alapokon történt. A csoportösszetétel heterogén volt. Elsősorban a gyógyító
nevelő csoportba tartozó —  neurotikus, pszichopata, alkoholista, értelmi fogya
tékos és személyiségzavaros —- elítéltekből, valamint átlagos úgynevezett normál 
fiatalkorú elítéltekből tevődött össze a 20 fős csoport. A vetítéseket hetente egy
szer, ugyanazon a napon, munka után tartottuk. A csoportgyűléseket közvetlenül 
a film után két kollégámmal, egy pszichológussal és egy pedagógussal felváltva 
vezettük. Az öt filmből álló sorozat tapasztalatai nehezen foglalhatók rendszerbe 
a csoport heterogenitása és a viszonylag kevés számú beszélgetés miatt.

A társalgást egyénenkénti értékeléssel, osztályozással kezdtük. Kinek 
mennyire és miért tetszett a film ? —  tettük fel a bemelegítő kérdést, holott erre 
legtöbbször nem is lett volna szükség, olyan spontánul és erőteljesen nyilvání
tottak véleményt a csoporttagok. Először általanossagban, majd szereplőkre, 
jelenetekre lebontva közölték kritikai észrevételeiket a fiatalkorúak. Pozitív 
hozzáállás esetén könnyebben elszakadtak a film történéseitől és beszéltek személy 
szerinti önmagukról. Ezzel párhuzamosan felfigyelhettünk egy fontos jelenségre, 
a bizalmatlanságra. Az egymást követő alkalmak során a filmmel kapcsolatos
—  általában a főhősnő megbízhatóságát megkérdőjelező —  beszélgetéstöredékeken 
keresztül terítékre került a fiatalkorúak egymás közötti megbízhatatlansagain es
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arulasain at a buntetésvégrehajtási dolgozók viszonyulása is. Az asszociációk 
revén a kulonbozo jellegzetes témák sokkal hamarabb felszínre jöttek, mint a 
verbahs szabad-interakciós csoportokban. Az egyik feltevés tehát beigazolódott. 
A reszt vevő szemelyek érzelmileg könnyebben alkalmazkodtak a helyzethez 
ezert a csoportvezetes módszere direkt volt, nem szabadjára engedő, lazán Írá
si tottuk rU temak> érzelmek közül a lényegesebbeket kiemeltük, tudato-

, Élénk beszélgetések, viták zajlottak. Nem fordult elő szorongást keltő hallea- 
tas, minden vitás kerdeshez hozzászóltak a résztvevők. Megindult egy folyamat
ame í  aClT ajaf ^  V ^P O rtgyűlések  hangulatának megváltozását,’
amely alapvetően a feszultseg csokkenesében mutatkozott meg. Megfigyelhettük 
az egymás iránti türelmesebb és toleránsabb viselkedés kibontakozását. Fontos
nak tartjuk a csoport vezetésével kapcsolatban annak hangsúlyozását, hogv 

orton korul menyek kozott, ellentétben a hagyományos felfogással, a felmerülő 
feszültségeket minden csoportülés végén fel kell oldani. Ezek a fiatalkorúak 
együtt elnek, ismerik egymást és a csoportfolyamat ellenőrzés nélkül, spontán 

”  r° SiSiZ' 1̂ any ,I\ fr'ytatodhat a fennmaradó feszültség hatására. A tapasz
talatok kollegáimmá torteno megbeszélése után célszerűnek tűnik a továbbiakra 
vonatkozóan a jelenlegi szisztémát úgy megváltoztatni —  a hatás jobb kibon-
körüíbelüfs e HÍfil T ' l  M,tetele T deké5en ~ ’ ho§y kéthetenkénti vetítéssel körülbelül 8—-10 filmből allo sorozatot indítsunk. A közbeeső időben így lehetne 
önismereti jellegű csoportüléseket tartani.

A leendő csoportok vezetésével kapcsolatban úgy véljük, elegendő lesz a 15 
fos csoport vezetesere egyetlen ember. Miután 40— 50 fő megnézi a filmet, három 
csoportra osztva megbeszelnenk, és később a megbeszélés tapasztalatait össze- 
hasonhtanank. Ez a forma lehetővé tenné azt is, hogy különböző speciális szem
pontok alapjan gyujtsuk csoportba a részt vevő fiatalokat. Lehetne például eev 
pszichopata, egy szorongásos neurotikus és egy normál csoport. Az eddigi mée
S  í r  f  eredmények azt mutatják, hogy a fiatalkorú elítéltek terápiái 
megkozelitesehez jól alkalmazható eszköz a film.

Klettner Anikó
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