
A pszichoterápiás 
nagycsoportmunka 
a szakirodalomban*

A büntetésvégrehajtásban a pszichoterápiás nagycsoportmunka újdonság. 
A gyakorlat és a tapasztalat hiánya miatt a szükséges feltételek biztosítása végett 
a várható gondokra, nehézségekre való felkészülés érdekében szükség van a 
nagycsoportmunkával, a pszichoterápiás légkör, közösség problémáival foglalko
zó legújabb szakirodalom ismeretére.

A szakirodalom áttekintése segítségünkre volt a csoportjelenségek megérté
sében és értelmezésében, valamint a csoportdinamikai változások nyomonköveté- 
sében, a csoport terápiás szintjeinek megítélésében. A pszichológiai hatásmecha
nizmusok összefüggéseinek megismerésével pedig lehetővé vált számunkra a fo
lyamatok, történések tudatos szabályozása, vezetői munkánk korrekciója.

A gyógyító intézetekben folyó pszichoterápiás nagycsoportmunka jellegze
tességeinek megismerése lehetővé tette számunkra, hogy felismerjük azokat a sa
játosságokat, melyek a büntetésvégrehajtás körülményei között jelentkeznek. 
Gondolunk például az antiszociális1 típusú betegekre, az antiszociális subgrou- 
pok2 kialakulására, a csendnek, mint a pszichikai ellenállás egyik megnyilvánulá
sának a hiányára, továbbá a pszichodinamika fejlődésének lassúságára.

Reméljük, hogy a most ismertetésre kerülő szakirodalmi feldolgozás haszná
ra válik a gyógyító-nevelő csoportokban dolgozóknak.

A nagycsoportmunka cél- és feladatrendszere

A nagycsoportmunka terjedőben lévő pszichoterápiás módszer, melyben egy 
egész intézeti egység, a betegektől a kisegítő személyzeten keresztül az orvosokig, 
mindenki részt vesz. A csoportokat létszámuk és jellegük szerint kategorizálhat
juk. A mennyiségi növekedés minőségi változást hoz létre, megváltoztatja a cso
porttagok közötti tudattalan folyamatok jellegét.

A szélesebb körben ismert kiscsoport 6—15 betegből áll. Itt a csoport tagjai 
könnyen megismerhetik egymást, a lélektani folyamatok azonosíthatók és követ
hetők. Ha a létszámot mintegy 30 főig növeljük, csak a vezetők és csoporttagok 
megterhelése növekszik, de tulajdonképpen minden elméleti lehetőség többé-ke- 
vésbé megvalósulhat. A kiscsoportot a rokonszenvi vagy ellenszenvi kapcsolatok 
jellemzik.

* A szerző a Szegedi Fegyház és Börtön gyógyító-nevelő csoportjában, 1982—83-ban folyó nagycso
portmunka vizsgálatáról A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása címmel egyetemi doktori 
disszertációt írt. Ennek egy fejezetét közli most rövidítve kiadványunk. (A szerk.)
' Antiszociális: a társadalom törvényeivel szembehelyezkedő.
2 Subgrup: alcsoport, itt a nagycsoporton belül annak kialakult értékrendjével, szokásaival, szabá

lyaival szembehelyezkedő néhány fős csoport.
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A 30 fő feletti csoportokban a társak azonosítása lassan megy végbe, a kö
zömbösök száma nő a rokonszenvi, ellenszenvi kapcsolatok rovására. A megis
meréshez több ülésen keresztül összpontosítani kell a figyelmet és az emlékeze
tet. A 80 fő körül mozgó csoportot nevezzük nagycsoportnak. Ez az optimális 
létszám, noha például a pszichoterápiás hétvégeken előfordul, hogy 100—230 fő
ből áll a csoport.

A 80—300 fős létszám esetén újabb minőségi változást tapasztalunk, mely
ben a csoporttagok felhagynak azonosulási törekvéseikkel és megelégszenek az
zal, hogy csupán a csoportnak egy részét képezik. E csoportforma a legkevésbé 
kimunkált és Anzieu nyomán általános nagycsoport néven fut. Háromszáz fő fe
lett tömegről beszélhetünk. A tömegre az érzelmek ragályossága, szélsőséges hul
lámzása, végletekben történő kifejezése, a realitásérzet gyengülése, az egy vezető
től való függőség stb. jellemző. E jelenségek az általános nagycsoportban sem 
ismeretlenek. A továbbiakban a 30—80 fős nagycsoportról („large group”) beszé
lünk, melynek Anzieu a „kibővített nagycsoport” elnevezést adta.

A terápiás közösség, a terápiás kultúra és a nagycsoport

A pszichoterápiás technikák közül legkipróbáltabb a kétszemélyes, ehhez 
képest nagyon keveset tudunk a többszemélyes helyzetek, nevezetesen a kiscso
portok pszichológiájáról és még kevesebbet a nagycsoportokéról.

Az utóbbi évtizedben növekvő érdeklődés tárgya lett a nagycsoport, mind a 
pszichoterápiában, mind a képzésben és a kutatásban. Kifejlődött az igény a 
pszichoterápiás miliő kialakítására, elsősorban azért, mert a hagyományos pszic
hiátriai3 munkarend nagy frusztrációs4 forrás a páciensek számára és ez csökken
ti a terápiás hatékonyságot. A mereven szabályozott hierarchikus rezsim elfedi a 
formális viszonyok5 mögötti informális kapcsolatrendszert.6 így a csoportdinami
kai folyamatok tanulmányozása, a visszacsatolás nehézségekbe ütközik, szinte le
hetetlen.

Olyan szervezési formát kellett tehát létrehozni, melyben a szabályozás nem 
fedi el a formális viszony mögötti informális hálózatot. A nyílt, spontán kommu
nikáció révén pedig megismerhetővé válik a valós, eleven csoportdinamikai fo
lyamat. A kölcsönösség lehetővé teszi a visszacsatolást, megengedi, hogy kiala
kuljanak és megfigyelhetővé váljanak olyan lélektani és csoportdinamikai folya
matok, melyek átélése és kognitív7 feldolgozása lényegesen hatékonyabbá teszi 
az interperszonális8 tanulást.

Az első ilyen szervezési formát 1952-ben M. Jones hozta létre Londonban. 
Mintájára Nagy-Britanniában, majd az 1960-as években Európában és az Ameri
kai Egyesült Államokban sorra alakultak a gyógyító terápiás közösségek. Ma
gyarországon Kun Miklós nevéhez fűződik megvalósítása.

A terápiás közösség terápiás szövetségben egyesíti a kezelő, kiszolgáló sze
mélyzetet és a betegek vegyes tömegét. E szövetségben megnyilvánulhatnak a kó
ros magatartásmódok, a közösség igyekszik ezt megérteni, okait feltárni. Korrek-

3 Pszichiátriai: elmekórtani.
4 Frusztráció: kudarcélmény, valamilyen törekvés akadályoztatásának átélése, amely pszichikus fe

szültséget kelt, s gyakran erőszakot vált ki.
5 Formális viszony: a kapcsolatok felülről szervezett rendszere, pl. a hivatalos alá-fölérendeltségi vi

szony.
6 Informális kapcsolat: a formális viszonyokon kívüli kapcsolatrendszer, tulajdonképpen valós tár

sadalmi kapcsolatok.
7 Kognitív: megismerő.
8 Interperszonális: személyek közötti.
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tiv9 tapasztalatokat nyújt, és méltányolja a beteg személyiség ép részét, megfelelő 
szerepekkel segítve annak fejlődését. Ebben az értelemben a pszichoterápia és az 
annak hatását felerősítő terápiás közösség célja azonos a nevelés céljával, hiszen 
eltérő módszerekkel ugyan, de mindkettő a személyiség pozitív irányú megváltoz
tatását célozza.

Azokat a hatóerőket, amelyek a terápiás közösség légkörét, szemléletét, 
gyógykezelési elveit, normáit, módszereit stb. hordozzák, együttesen terápiás kul
túrának nevezzük. Ez egyszerre lehet integratív10 és interaktív.11 Hisz egyesíti a 
betegeket és a kezelő személyzetet, szabályozza a csoporttagok viselkedését, 
ugyanakkor támpontokat és mércét is nyújt. Értékeket közvetít, ezáltal támogatja 
a problémák megoldását, s állandó kontaktust12 teremt az intézmény egyes részei, 
szervei, tagjai között.

Günter, Fonyó Ilona és szerzőtársai megegyeznek abban, hogy a terápiás 
kultúra célja olyan „pszichológiai gyakorlóterep” létrehozása, ahol nyilvánvaló
vá és értelmezhetővé válnak a betegek hibás interakciós mintái, kommunikatív 
zavarai, és ezek a megfelelő gyógyító kapcsolatrendszer kialakításával javíthatók, 
kiigazíthatók.

A nagycsoport mint terápiás forma a terápiás közösség szülötte, a terápiás 
alapelvek érvényesítője, hatóerejének, terápiás kultúrájának intézményesített 
hordozója.

Anzieu véleménye szerint a nagycsoportok vizsgálatának három fő területe 
van. Elemezhetők az alapkutatásokban, mert egyes pszichés folyamatok erősebb 
hangsúlyt kapnak a kiscsoportban tapasztalhatóknál, működésük, szerepük job
ban nyomon követhető. Elemezhetők az alkalmazott kutatásokban, mert az intéz
ményes életben sokkal gyakoribb a 30—80 fős nagycsoport, és a csoporttagok tu
dattalan életének megismerésére jobb lehetőségeket kínál. Vizsgálható a nagycso
port a képzésben, pontosabban a pszichoanalitikusok13 és pszichoterapeuták14 
képzésében is, mert a nagycsoportban nagyobb hangsúly esik a regresszióra,15 
mint az egyéni vagy kiscsoportos terápiákban. Az itt szerzett tapasztalatokat fel 
lehet használni a pszichoterápiás munkában.

A nagycsoport a terápiás alkalmazás során Balázs-Piri Tamás és Fonyó Ilo
na ismérvei szerint — a következő feladatokra összpontosít:

•  Az interakción16 legyen a nyomaték. Ugyanis a betegség a nem kívánt 
magatartás patogén17 kölcsönhatásában alakul ki, ezért terápiás interakcióval 
gyógyítható.

•  Jellemezze problémaközpontúság. A pszichés zavart a nagycsoport ne 
misztikus sorscsapásként, erkölcsi hibaként, hanem az egyén élettörténetéből le
vezethető és megérthető problémaként értelmezze.

•  A kommunikáció18 legyen nyílt és kölcsönös. A személyzet ne fojtsa el a 
kritikát, ne sértődjön meg — mérlegeljen, tájékoztasson! Ne titkolózzon, ossza 
meg gondjait a betegekkel, törekedjen őszinte együttműködésre.

9 Korrektív: valamilyen hibát kiigazító, kijavító; itt a lehetőség értelmében.
10 Integratív: egyesítő erejű.
11 Interaktív: kölcsönös ráhatású.
12 Kontaktus: érintkezés, kapcsolat.
13 Pszichoanalitikus: lélekelemző, pszichoanalízissel foglalkozó ideggyógyász; a pszichoanalízis pe
dig mélylélektani vizsgálati és gyógyászati módszer, amely a lelki zavarokat az ún. tudatalatti okok 
feltárásával igyekszik gyógyítani.
14 Pszichoterapeuták: pszichikus zavarok gyógyításával foglalkozó szakemberek.
15 Regresszió: visszaesés a fejlődés alacsonyabb fokára.
16 Interakció: két személy között kialakuló kölcsönös viszony, kölcsönös ráhatás, együttműködés.
17 Patogén: kórokozó.
18 Kommunikáció: szűkebb értelemben az információk szóbeli közlése, tágabb értelemben minden 
képi, gondolati, érzelmi jelentés közvetítése.
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•  A részvétel a beteg oldaláról is aktív legyen. A személyzet törekedjen ar
ra, hogy a beteg cselekvőén és felelősen vegyen részt önmaga és társai gyógykeze
lésében.

•  A nagycsoport figyelje meg, elemezze és értelmezze az előtte lejátszódó 
nem kívánatos, kóros viselkedési modellt és javasoljon helyette mást, célszerűb
bet. Ezt a beteg a védett csoporthelyzetben kipróbálhatja, gyakorolhatja.

•  A csoport legyen toleráns19 a rendbontókkal szemben, tegye lehetővé a 
zavarkeltő viselkedés megbeszélését, értelmezését. A fegyelmezetleneket pedig ne 
a személyzet büntesse meg, hanem a közösség dolgozzon ki egy kontrollrend- 
szert.20

•  A terápia során fel kell használni a visszajelzéseket. A csoporttagok 
szembekerülnek vélemények, értékelések, választások sokaságával. így a beteg 
valós képet nyerhet önmagáról, megismerheti másokra gyakorolt hatását. Vissza
csatolást nyerve kedvező irányban korrigálhatja21 saját viselkedését.

•  A krízishelyzet22 súlyosbítja a betegek tüneteit. Ugyanis a konfrontáció23 
veszélyezteti a beteg elhárításon alapuló védekező önképét, hisz ha szembekerül 
tudattalan konfliktusaival, megbomlik az a kényes, labilis24 egyensúly, ami a be
tegség folyamán kialakult. Ezért vigyázni kell, hogy a konfrontáció és a tűrőké
pesség egyensúlyban maradjon. A konfrontációt mindig követnie kell egy támo
gató, átsegítő fázisnak, hogy a beteg a tapasztalatokat fel tudja dolgozni és új, 
magasabb szintű egyensúlyt tudjon alakítani. így halad előre a terápia.

A nagycsoport szokásai, szabályai, témakörei

A nagycsoport szabályrendszere mindig ahhoz az intézményes kerethez iga
zodik, amelyben működik. Ilyen keret lehet például egy kórház vagy egy kórházi 
osztály, börtönben a gyógyító-nevelő csoport vagy például egy tudományos ren
dezvény, egy pszichoterápiás hétvége.

A szakirodalom az intézményes kerethez igazodó szabályokat illetően a leg
több kérdésben megegyezik. így a kezelés meghatározott időpontjához való ra
gaszkodásban, az időtartam állandóságában (a terápiás jellegű nagycsoportok
ban ez az idő 50—90 perc, a tudományos nagycsoportokban pedig 1,5—2,5 óra), 
valamint a zárt lélektani tér kialakításában. Ez utóbbival kapcsolatosan találunk 
olyan kísérleti leírást, mely nem határozza meg a lélektani tér struktúráját,25 nem 
ad utasítást annak alakjára. A kör, ellipszis, háromszög stb. alakban történő elhe
lyezkedést teljesen a csoporttagokra bízzák.

Azt viszont félreérthetetlenül ajánlják, hogy az összes beteg és szolgálatban 
lévő személyzet részt vegyen a kísérletben (természetesen egyéb érdeklődők is je
len lehetnek). A kommunikáció módja a beszéd legyen, és a kommunikálni aka
róknak ne kelljen szót kérniük. Végezetül ugyanúgy, ahogy a kiscsoportban, ami
ről a terápián szó esik, arról máshol, máskor nem tanácsos beszélni.

A csoportlétszám meghatározása az irodalomban bizonytalan. Anzieu 
30—80 fős, mások 50—100 fős létszámot tartanak kedvezőnek. A kórházi tapasz-

19 Toleráns: elnéző, türelmes.
20 Kontrollrendszer: ellenőrző rendszer.
21 Korrigálás: javítás, helyesbítés.
22 Krízishelyzet: válsághelyzet, fordulópont, egy fejlődési folyamatnak az a szakasza, amely a továb
biak alakulása szempontjából döntő.
23 Konfrontáció: szembesítés, szembeállítás, az álláspontok éles egybevetése.
24 Labilis: ingatag, bizonytalan.
25 Struktúra: szerkezet, belső forma, egymást kölcsönösen meghatározó alkotóelemek rendszert alko
tó, összefüggő egysége.
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tálatok szerint 100 főnél kevesebb az optimális létszám, de ha ez 40 fő alá süly- 
lyed, a nagycsoport dinamikája sínyli meg. A mi tapasztalataink alapján az 
50—70 fős nagycsoportok a legjobbak. Mindenesetre íétszámszabályozó feltétel 
az áttekinthetőség kívánalma.

Ülésrend kérdésében az irodalom egyöntetűen a kötetlenség mellett foglal 
állást. A szerzők egyetértenek abban, hogy a létszámtól és a helyiség adottságai
tól függően egy vagy több koncentrikus sorban helyezkedjenek el a csoport tag
jai. A vezetők elhelyezkedése rendező jellegű hatást gyakorol a csoporttagok tár
sas alakzatára. Megfigyelhető, hogy a magukat kívülállónak tekintők a csoport- 
vezető háta mögé tömörülnek. A bennfentesek a belső körben helyezkednek el. 
A regresszióban lévők szívesen állnak a vezető mellé. Ez a pozíció táplálja a vé
dettség érzését és a megszólalást, a csoportfolyamatban való részvételt. Az ülés
rend kifejezhet összetartozást, de szembenállást is.

A vezetés stílusa, módszere kétféle lehet: direktív26 és non-direktív.27 A szak- 
irodalom általában a non-direktív módszert tekinti hatékonyabbnak. A vezetés 
stílusa széles skálán mozog: a teljesen passzívtól a konfrontáló, interveniáló,28 
személyesen vitázó stílusig. Rendkívül nagy teher hárul egy vezetőre, mert az 
egyéni indulatáttételek sokasága meghaladja egyetlen személy hatékony irányító 
munkájának lehetőségét. Ha a vezető coterapeutái29 csak megfigyelőként működ
nek közre, akkor ők is könnyen hordozóivá válhatnak a kialakuló negatív indu
latáttételnek.30 Jobb, ha a nagycsoportot ketten vezetik. Még jobb, ha hárman-né- 
gyen. Anzieu szerint nagycsoporthelyzetben a szorongás gyakoribb és ezt több 
interpretáló jobban tudja tolerálni.

A nagycsoportok vezetőinek aktívabbaknak kell lenniük, mint a kiscsopor
tok irányítóinak. Még akkor is közbe kell szólniuk, ha nincs fontos mondanivaló
juk, ha nincs mit értelmezniük. A vezetők interaktív beavatkozása a történések 
továbblendítését, a feszültségek szabályozását egyaránt szolgálja. A nagycsoport 
vezetésében a viszonyítási keretet nem egy ember képviseli, hanem az egész mun
kacsoport. Ezért egyesek a váltott vezetést, mások a többszemélyes vezetést része
sítik előnyben.

Mindkét formánál fontos szempont a vezetők együttműködésének összehan
golása a csoportfolyamatok eredményességének maximális elősegítése érdeké
ben. Mi ezt az összehangoló tevékenységet az üléseket követő személyzeti megbe
széléseken, illetve az ülések előtti taktikai tárgyalásokon végezzük.

A kezelőszemélyzet munkacsoport, amelynek céljai, feladatai vannak. De a 
csoport pszichológiai értelmezésének is megvannak a normái, hagyományai, fe
szültségei, konfliktusai. A munkacsoportban folyó megbeszélések bipolárisak,31 
nemcsak a betegekkel foglalkoznak, hanem önmagukkal is, hogy saját pszichés 
közérzetüket karbantartsák. A nagycsoportban felvetődő témák széles körűek, de 
mindig a konkrét intézményi háttérhez kötődnek. A különböző szerzők az alábbi 
módon csoportosítják a témákat:

— az együttélés problémái, szerepviszonyok,
— a feszültségek, konfliktusok,
— a személyzet munkája és munkakörülményei.

A mi tapasztalataink is igazolják ezt a témaválasztást.

26 Direktív: közvetlenül, egyenesen, irányítottan.
27 Nondirektív: közvetetten, áttételesen, irányítás nélkül.
28 Interveniáló: közvetítő, közbelépő, beavatkozó.
29 Terapeuta: a pszichikus zavarok gyógyításával foglalkozó orvos, pszichológus szakember; cotera- 
peuta: a fentiek társa.
30 Indulatáttétel: a pszichoterapeuta és betege között kialakult érzelmi kapcsolat tükröződése, kivetí- 
tődése; a terápia egyik mozgató ereje.
31 Bipoláris: kétsarkú, kétpólusú, kéttényezős.
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A nagycsoportmunka során sajátos, mondhatni tipikus fejlődési menet bon
takozik ki. Fonyó Ilona és munkatársai szerint három jól megkülönböztethető 
szintet figyelhetünk meg.

A kezdő csoport: fokozott törődést vár a vezetőtől, mely igény dependen- 
ciát,32 regressziót és vezetőcentrikusságot takar. Kifejeződik többek között az 
osztály tárgyi felszerelésében mutatkozó hiányosságok vég nélküli tárgyalásában, 
a szülő-gyermek viszonyt idéző kommunikációs formában.

A haladó csoport központi témája a csoport maga, mely megegyezéseket köt, 
szabályokat hoz; házirendet változtat, tervez, szervez, létrehozza például a Beteg 
Öntevékeny Vezetők csoportját. Itt nyíltabban merülnek föl az érzelmileg-indula- 
tilag hiteles témák. A csoport egyenrangúságra törekszik. A szülő-gyermek vi
szony helyett itt az idősebb-fiatalabb emberek közötti kapcsolat, a jobb-rosszabb 
állapotú beteg felnőttek közötti viszony jellemzi a közösséget.

Az érett csoport igyekszik a magatartási zavarokat és tüneteket megérteni és 
feldolgozni. Exploratív-toleráns-empátiás33 légkörben minden magatartásmód és 
viszonyulási forma elemzésre kerül. Először a normasértő viselkedések, majd a 
meghúzódó, hallgatagok problémáit beszélik meg. A csoport intimitása mélyül, 
egyenrangú partnerkapcsolatok alakulnak ki. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
e csoportszintek hullámoznak, a csoport tartósan nem képes az érett csoport 
szintjen működni. Az említett szintek viszonylagosak, az átmenetek néha alig ér
zékelhetők. Előfordul stagnálás, sőt visszaesés is.

Bár ritkán említődik, a nagycsoportnak ugyanúgy feladata a külső realitás, 
mint az elfogadó empátiás attitűd34 közvetítése. A nagycsoportot nem lehet az in
tézmény szociális struktúrájától elkülönült terápiás formaként kezelni, csak intéz
ményes háttérben működhet. Már Jones is hangsúlyozta, hogy a terápiás közös
séget a beteganyagtól, a gyógyító teamtől és környezettől, valamint a társadalmi 
rendszertől függően kell kialakítani. A kórházak, a börtönök általában a hagyo
mányos hierarchikus felépítésű rendszerek mintája szerint működnek és sok eset
ben eltérnek a terápiás közösség, illetőleg nagycsoport értékrendjétől, normáitól, 
szokásaitól.

A nagycsoport puszta létével veszélyezteti az intézmény kereteit, mivel ezek 
formális megkötöttségei gyakran ütköznek a pszichoterápiás követelményekkel. 
Minél inkább eltér egymástól a két struktúra, annál nehezebb terápiás közösséget 
kialakítani.

A nagycsoport fejlődésének dinamikája

A nagycsoportmunka lehetőségei a büntetésvégrehajtásban

Az alkoholisták és a személyiségzavarban szenvedők gyógyító-nevelésére létreho
zott ún. gyógyító-nevelő csoportok azok a potenciális lehetőségek a büntetésvég
rehajtás keretein belül, amelyek szívós kitartással terápiás közösséggé átalakítha
tok. Amíg a kórházi körülmények között a nagycsoport a terápiás közösség terá
piás kultúrájának intézményesített hordozója, addig a büntetésvégrehajtásban az 
a feladata, hogy egyáltalán megteremtse a terápiás közösséget, a terápiás kultú
rát. A kórházak hagyományos hierarchikus felépitésében dolgoznak, céljuk a be
tegek gyógyítása. A büntetésvégrehajtás katonai jellegű, fegyveres terület, ezáltal 
hierarchikus rendszere is keményebb, merevebb, célrendszere sokoldalúbb (neve-

32 Dependencia: függőség, alárendeltség.
33 Exploratív-toleráns-empátiás: feltáró jellegű — eltűrő, elfogadó — a másik helyzetébe beleélni tö
rekvő.
34 Attitűd: beállítódás, irányulás, viselkedési készség.

6



lés-átnevelés-visszatartó hatás). Közvetített hatásai ellentmondásosak (nevelés- 
börtönártalom). A totalitása35 erőteljesebb más, pszichoterápiát alkalmazó intéz
ménynél.

A pszichoterápiás munkát, a nagycsoport működését a személyi állomány 
többsége gyanakodva fogadja. Mint életidegen, az általános fegyelmet, rendet, 
sőt biztonságot veszélyeztető jelenséget élik meg. Sajnos e szemlélet jellemzi a 
nevelési szolgálat beosztottjainak egy részét, illetőleg egyes vezető beosztásban 
dolgozó munkatársakat is. A pszichoterápiás munkát végzők toleránsabb, elfoga- 
dóbb, demokratikusabb attitűdjeit, mint a realitástól való elrugaszkodás meg
nyilvánulásait tekintik.

így a munkacsoport tagjainak nemcsak a betegállomány kedvező irányú ál
lapotváltozásának, személyiségformálásának elősegítése a feladata, hanem sok
kal több energiát igénylőén az intézményes háttér kedvező irányú befolyásolása, 
a vezetők és beosztottak szemléletének megváltoztatása is.

Az elítéltekkel közvetlenül foglalkozó személyi állomány tagjainak speciális 
képzése is a nagycsoport feladata lehetne.

A magyar büntetésvégrehajtási intézetekben működő gyógyító-nevelő cso
portok módszertani munkáját elősegítő útmutató ajánlja a nagycsoportok létre
hozását és meghatározza azok célját. E fontos dokumentum figyelembe veszi 
mind a munka színterét, mint a kompetens szakemberek hiányát. Dicséretes a so
rok mögül kiérződő optimizmus, mely bízik abban, hogy a munkacsoport tagjai 
tanulva tanulnak meg tanítani. Az útmutató szerint a nagycsoport célja — az ön- 
szabályozás kialakítása — az agresszív késztetések csökkentése. Ennek érdeké
ben a következő módszertani szempontokat veti fel:

— nem szabad, hogy bármi kényes témának minősüljön a „nagycsoportos 
beszélgetésen”,

— az itt felvetett problémákért senkit sem szabad megbüntetni,
— hagyni kell az agresszió szóbeli megnyilvánulását,
— engedni kell a konfliktushelyzetek — akár indulat — elmondását,
— bizonyos kérdésekben (pl.: zárkába helyezés, büntetésre-jutalomra javas- 

lás) döntési jogot kell adni a csoport tagjainak.
Az útmutató a nagycsoportos foglalkozások számára egy órát javasol és az 

ülések gyakoriságát 1-2 hétben határozza meg. Volt időszak (1981 utolsó hónap
jai) a Szegedi Fegyház és Börtönben, amikor a nagycsoportüléseket a rendkívüli 
események (zendülés, tömegverekedés stb.) potenciális veszélye miatt nem enge
délyezték. A nagycsoport-foglalkozások kellő elővigyázatossága mellett havi egy 
alkalommal 1982 januárjában indultak meg. Ebben szerepe volt Menning Éva és 
Raffai Jenő kedvező tapasztalatainak.

Raffai Jenő a nagycsoport funkcióját két oldalról is körülírta. A betegek ol
daláról nézve a nagycsoport rendeltetése a terápiás légkör fenntartása és erősíté
se, a közösség hatásainak biztosítása, a frusztrációk, feszültségek levezetésére ún. 
szereplehetőség garantálása, az alkalmazkodóképesség folyamatos gyakorlása, 
fejlesztésére szociális tér kialakítása. A munkacsoport számára viszont a nagy
csoport az információszerzés, a folyamatos kontroll eszköze.

Raffai fontosnak tartja a nagycsoportot, mert az itt fellépő konfliktusokat 
párhuzamba lehet állítani a társadalmi élet egyéb konfliktusaival, s ez az össze
hasonlítás a társas tapasztalatok kiszélesedését eredményezheti. Ugyanakkor ar
ra is alkalmas, hogy a résztvevők a kiscsoportban szerzett korrektív tapasztalatai
kat itt ellenőrizzék.

Csetneki kevésbé derűlátóan ítéli meg a büntetésvégrehajtási intézet körül
ményei között a pszichoterápiát, illetve ezen belül a nagycsoportmunkát. Raffai-

35 Totalitás: teljes, mindenre kiterjedő hatású.
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val ellentétben feladatát az intézetbe való beilleszkedés elősegítésére és az elfo
gadható magatartás kialakítására korlátozza.

A viszonylag kevés számú, hozzáférhető külföldi irodalom a hazainál biza
kodóbb, kedvezőbb képet ad a témáról. Didató például fiatalkorú bűnözők köré
ben végzett pszichoterápiás munkát nagycsoportnak megfelelő formációban, s e 
munka során a következő célokat tűzte ki:

— olyan képességek kialakítása a csoporttagokban, melyek segítségével el 
tudják viselni a hatalmi impulzusokat36 és fizikális „lereagálás” nélkül fel tudják 
azokat dolgozni,

— az empátia iránti fogékonyság kialakítása,
— a terapeutával való identifikácó37 erősítése,
— olyan magatartásmintákra történő ösztönzés, amelynek révén a csoport

konfliktusokat verbális38 eszközökkel tudják megoldani.
Valamennyi szerző megegyezik abban, hogy a terápiás miliő kialakítása el

sődleges feladat, és abban is valamennyien egyetértenek, hogy a terápiás miliő 
megóvása érdekében börtönkörülmények között ki kell építeni annak határait is. 
A terápiás miliő kialakításában pedig primér39 szerepe van a nagycsoportnak.

A nagycsoport munkájában az útmutató szerint kifejezetten részt kell vegye
nek a csoport nevelői, a csoport pszichológusa, pszichiátere, az általános orvos, 
az őri és munkáltató felügyelet érintett tagjai. Külföldön e felállás még szocioló
gussal, nemritkán gyógypedagógussal is kibővül.

A kutatók és a gyakorlati szakemberek egyaránt úgy látják, hogy a terápiás 
miliő határait a börtönkörülmények között csak úgy sikerül megvédeni, ha a bör
tönszemélyzet szemléletének megváltoztatása mellett a nagycsoport térben is izo
lálja magát, azaz önálló körletrészen, önálló intézetben nyer elhelyezést.

❖

Kísérletünk bebizonyította, hogy a büntetésvégrehajtás speciális körülmé
nyei között is adva vannak azok a pszichológiai előfeltételek, amelyek lehetővé 
teszik a pszichoterápiás nagycsoport működését. A tudatos és eredményes mun
kavégzéshez azonban alapos előkészítő tevékenységre, pszichológiai helyzetfel
mérésre van szükség. Figyelembe kell venni a szükséges feltételeket és adottságo
kat, a pszichológiai légkört, a csoport jellemzőit, strukturálódását, az intézményi 
hátteret és annak elvárásait. A várható eredmény tervezésénél számolni kell, töb
bek között, az időtényezővel és a nagycsoport korlátáival is.

A bv. keretein belül a nagycsoport fejlődése lassúbb, mint a polgári körül
mények között. Hisz időigényesebb a csoport bizalmának megnyerése, együttmű
ködésének megszervezése. A nagycsoportmunka célkitűzésénél az elérni kívánt 
terápiás szint mélységét csak a külső és belső feltételek által meghatározott korlá
tok ismeretében lehet megszabni.

A nagycsoportmunka, más módszerekkel együtt, alkalmas a befeléfordulás, 
az érzelmi elsivárosodás, a közömbösség, a beszűkültség, a konformizmus és a 
dependencia oldására, a hosszú szabadságvesztés személyiségkárosító hatásai
nak ellensúlyozására. Fejleszti az alkalmazkodási képességet, melynek egyik mu
tatója a fegyelmi helyzet alakulása. A nagycsoportmunka folyamán bővül a cso
porttagok önismerete, empátiás érzékenysége, problémamegoldó képessége, nő a 
résztvevők egymás iránti érdeklődése és felelősségérzete.

16 Impulzus: hirtelen rövid hatás, lökés, cselekvésre irányuló hirtelen elhatározás.
37 Identifikáció: azonosulás, eggyé válás valakivel, valamivel.
38 Verbális: szóbeli.
39 Primér: elsődleges.
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Véleményünk szerint a nagycsoportmunka alkalmas nemcsak a betegek, de va
lamennyi elítélt személyiségformálására, sőt a börtönszemélyzet szemléletének, pszi
chikai teherbíró képességének a kívánt irányba való fejlesztésére is!

A nagycsoportmunka más módszerekkel együtt alkalmas a terápiás közös
ség kialakításán és formálásán túlmenően az ún. pedagógiai közösség előkészíté
sére, a kollektív felelősségtudat kialakítására, a közösség céljainak, érdekeinek 
elismertetésére, mások személyiségének és tevékenységének tiszteletben tartatá
sára stb. Mindez növeli a társadalomba való beilleszkedés esélyének realitását, 
tehát megalapozhatja a reszocializációt.40

Dr. Majzik Mátyás
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