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A fogvatartottakkal való foglalkozás két formája (az egyéni és a csoportos) 
közül tapasztalataim alapján az utóbbiak bizonyultak eredményesebbnek. Ter
mészetesen szükség van egyéni beszélgetésekre is, hogy bizonyos adatok, körül
mények ismeretében próbáljuk irányítani sorsuk alakulását, illetve minél céltu
datosabban tervezzük és vezessük le a velük való csoportos foglalkozásokat.

A siker nagymértékben függ a foglalkozást vezető személy empátiás képes
ségétől, viselkedésének hitelességétől, de nem egyedüli meghatározója az ered
ményességnek. Nagy jelentőségű az a hatásmechanizmus is, melyet a csoport hoz 
létre azáltal, hogy a benne lévő tagokban kialakul, esetleg fokozódik az egymás 
iránti empátia. A nevelő hatás jobban érvényesül, ha csoportos formában éri a 
fogvatartottakat. Nézetem szerint a csoport egészének érzelmi beállítódása inten
zívebb, mint az egyéni foglalkozások hangulata.

Hiszem, hogy minden emberben megvan valamilyen mértékben az a képes
ség, hogy a másik lelkiállapotába — gondolkodásmódjába, beállítódásaiba, ér
zelmeibe — beleélje magát. Az azonban kortól, nemtől, iskolázottságtól, a nevel
tetés körülményeitől függ, hogy kinél milyen mélyre kell ásni ahhoz, hogy ez a 
képesség felszínre kerüljön, funkcionáljon. Hosszú gyógypedagógusi gyakorla
tomban azt tapasztaltam, hogy ez a képesség gyermekkorban erős, serdülőkor
ban rejtetté kezd válni, majd fokozatosan csökken.

A foglalkozások során alkalmam volt megfigyelni azt a különbséget, amely 
az empátiás és szimpátiás megnyilvánulások között fennáll. Lényegét illetően az 
empátia azonos a szimpátiával, de ez utóbbi szinte automatikusan következik be, 
nem igényli a megfigyelő ember másik felé fordulását, a vele való együttérzést.

A szimpátia rendszerint valamilyen domináns érzelem átvétele. Ugyanakkor 
sokkal könnyebben veszi át az ember a másik érzéseit, ha olyan helyzetben van, 
amilyenben ő is volt, vagy ő is lehetett. Ami pedig az empátiát illeti, többnyire 
csak akkor képes egy ember a másik szemével látni, a másik fülével hallani, ha 
személyiségfejlődésének útja zökkenőmentes volt, ha olyan környezetbe született 
bele, mely fogékonynak bizonyult az embert érő valamennyi hatásrendszerre — 
mind értelmi, mind érzelmi erőit illetően. Ha környezete segítségével képessé vált 
a jó befogadására, a rossz elutasítására, ha megtanították differenciálni.

A büntetésvégrehajtási intézetek neveltjeinek életútja korántsem ilyen ideá
lis. Személyiségfejlődésükben sokszorosan sérült emberek ők, erkölcsi értékítéle
teik vagy nem alakultak ki, vagy a valóságot hamisan, torzan tükrözik. Érzelmi
leg is labilisak, rosszabb esetben teljesen közömbösek, sivárak, kiégettek. Érzelmi 
életük sérülése pedig akarati szférájukra is kórosan hat. Nem látják a különbsé
get a céltudatos, motivált kockáztatás, mint logikus cselekvés és az ötletszerű, 
többnyire alkohol hatására jelentkező, helytelen irányú késztetés között.

*

A fenti gondolatok után ismertetném azt az öt részből álló foglalkozássoro
zatot, amely az elítéltek érzelmi, akarati nevelését célozta és számos, elgondolkod
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tató tanulság levonásával járt. A foglalkozásokat múlt év decemberére terveztem, 
tekintettel a karácsonyi ünnepekre. Ebben az időszakban valamennyi fogvatar- 
tott fogékonyabb a szépre, jóra, erősödik bennük a szeretet iránti igény. Tudato
san törekedtem minél jobban kihasználni ezt a szeretetéhes időszakot. Emellett 
vonzott az olvasáskultúra új jelenségének, a hangoskönyv felhasználásának a ki
próbálása is.

Olvasni tudó, de nem szerető, az általános iskola nyolc osztályát elvégzett 
húsz elítéltből állítottam össze egy csoportot, remélve, hogy ilyen lehetőség birto
kában kedvet kapnak irodalmi alkotások megismeréséhez. Az érintettek három 
egymás utáni napon hallgatták meg a világirodalom gyermekekhez és felnőttek
hez egyaránt szóló remekét, Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg c. művét. 
Úgy véltem, ez az érzelmekben gazdag mese megmozgatja a csoport tagjait.

Előzetes szempontokat nem kaptak, arra voltam kíváncsi, hogy mi és meny
nyi ragadja meg őket irányítás nélkül a meséből, egyszeri, nem művészi értékű 
felolvasás után. A reakció elkeserítő volt: érdeklődés nélkül, közömbösen néztek 
maguk elé, vagy nyújtózkodtak, ásítoztak. A kazetta egy részének meghallgatását 
követően néhányszor rákérdeztem a cselekményre, a szereplőkre. Választ vagy 
nem kaptam, vagy ilyeneket mondtak: „nem figyeltem oda”, „nem érdekel ez en
gem”. Nem tudtam belenyugodni az eredménytelenségbe, ezért terveztem meg az 
öt részből álló foglalkozássorozatot.

Az első alkalommal írásbeli feladatot adtam. Az érdekelt, hogy aktív szókin
csükben milyen tulajdonságot jelentő szavak léteznek. Felírtam a következő kér
déseket: milyen lehet egy szék? Milyen lehet egy kutya? Milyen lehet egy nő? 
A kérdések írásbeli megválaszolására 5-5 percnyi időt adtam. Tudni akartam, 
hogy általánosságban hogyan látják az adott tárgyat, illetve személyt; hogy 
mennyi lesz a tulajdonságot jelentő szavak között a konkrét és mennyi az abszt
rakt fogalom. Hogy alakul a „külső” és „belső” tulajdonságok aránya? Az össze
sen tizenöt percig tartó írásbeli munka után összeszedtem a lapokat és bejelentet
tem, hogy most félretesszük a kazettát, és én fogom felolvasni „A kis herceg”-et.

Felhívtam a figyelmüket: úgy hallgassák a történetet, hogy később beszélget
ni fogunk róla. Konkrét megfigyelési szempontot nem adtam. Ezután végigolvas
tam az előre kijelölt részt, hangsúlyozva azokat a gondolatokat, amelyeket szán
dékomban állt feldolgozni. A felolvasás alatt néha-néha elkalandoztak a tekinte
tek, időnként megreccsent egy szék, de éreztem, kezd hatni rájuk a mese, valami 
megfogta őket. Amikor befejeztem a felolvasást, az emberek nem mozdultak. Én 
azonban anélkül, hogy bármit kérdeztem volna, megköszöntem a figyelmüket és 
közöltem, hogy másnap ugyanebben az időpontban találkozunk.

Ezt követően izgatottan láttam hozzá az írásbeli munka átnézéséhez. Sivár 
kép tárult elém. Voltak, akik a tulajdonságot jelentő szavak helyett cselekvéseket 
vagy tárgyak, dolgok nevét sorolták fel. A tulajdonságot jelentő szavak közül el
sősorban a konkrétak kerültek papírra. Pl. alacsony, fekete, négyzet alakú stb. 
Egy-egy elítélt 4-16 tulajdonságot jegyzett fel. Ha írtak is elvont fogalmakat, 
azok túl általánosak voltak, pl. szép, csúnya, jó, rossz stb.

A másnapi foglalkozást ismét írásbeli feladattal kezdtük. Fel akartam mérni, 
növekszik vagy csökken-e az elvont fogalmak, illetve tulajdonságokat jelentő sza
vak száma akkor, ha a kérdésem egy konkrét tárgyra, illetve személyre vonatko
zik, mégpedig olyanra, aki az elítélt számára is kedves. A kérdések a következők 
voltak: Melyik a legkedvesebb tárgyam? Miért? Ki a legkedvesebb ember szá
momra? Miért? A válaszok megírására 10-10 percnyi időt adtam. Az elkészült 
munkákat ismét összegyűjtöttem, és felolvastam „A kis herceg” második részét.

Az emberek tekintete érdeklődővé vált, szemük élénk lett, tágra nyílt. A 
többség jellegzetes, figyelmet tükröző fejtartást vett fel, azaz nyakukat oldalra 
hajtották, arcukon át-átsuhant egy mosoly, mimikájuk várakozást, feszültséget
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fejezett ki, ha a történet úgy alakult, hogy izgulni vagy csodálkozni lehetett. Az 
érzelmek intenzitása szemlátomást nőtt; az alig észrevehetőtől a nagyon feltűnő
ig. Az eltervezett rész felolvasása után a fogvatartottak egy része nem szívesen 
ment ki a teremből, látszott rajtuk, hogy maradnának — várva a folytatást. Azon
ban még most sem éreztem elérkezettnek az időt a beszélgetésre, úgy gondoltam, 
megvárom, míg kivétel nélkül mindegyiküket sikerül megnyernem.

A foglalkozást követően ismét a „dolgozatokra” koncentráltam. A válaszok 
őszintesége kellemesen érintett, tartalmuk már kevésbé. Volt olyan ember a cso
portban, akinek még soha nem volt kedves senki, s még a miértre sem tudott vá
laszolni. Annak sem lehetett örülni, hogy a legkedvesebb tárgy értékét többek 
számára a befektetett pénz mennyisége határozta meg.

De volt olyan is, akinek egyik gyerekkori játéka vagy az általa gyártott mun
kaeszköz volt a kedvence, mert, úgymond, segítségére van a mindennapi munká
ban. Örömmel állapítottam meg, hogy mindannyian egyre tartalmasabb monda
tokat írtak: nem voltak egy szóból álló feleletek, szép számmal akadtak komoly 
érzelmekről tanúskodó válaszok. Most már biztos voltam a következő foglalko
zások sikerében. A válaszokban olyan gondolatok is megfogalmazódtak, melye
ket a történet felolvasása segített elő, felébredtek a szunnyadó érzelmek, és az 
elítéltek nem szégyellték azokat leírni.

A következő foglalkozást a mese utolsó részének felolvasásával kezdtem. Az 
érdeklődés, az odafigyelés mindvégig töretlen maradt. Utána azt a feladatot kap
ták az elítéltek, hogy válaszoljanak írásban arra a kérdésre : Mit tanultam meg a 
kis hercegtől? Kíváncsi voltam, hogy minden megbeszélés nélkül, a történet két
szeri meghallgatása után felfigyeltek-e olyan gondolatokra, amelyeket követen
dőnek tartanak önmaguk számára. Sikerült-e azonosulniuk a főhőssel, támadt-e 
bennük empátia vagy szimpátia iránta?

A válaszok többsége arról tanúskodott, hogy azonosultak a történet fősze
replőjével, annak tiszta, kedves lénye megérintette őket. A szeretet, a békesség 
fontosságát megragadták és kivetítették saját életükre, valamint családjuk és ba
rátaik életére is. Egy kicsit átgondolták, hogyan kellene élniük, miben kellene 
változtatniuk, hogy az ő életükbe is beköltözzék a szépség.

A következő három foglalkozáson kizárólag csak beszélgettünk. Irányító 
kérdéseim segítségével végighaladtunk a történeten és kiemeltük azokat a része
ket, melyeket az előző foglalkozásokon nyomatékkai, hangsúlyozva olvastam fel.
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Kötetlen beszélgetés formájában elevenítettük fel a követendő gondolatokat és 
közösen fogalmaztuk meg a tanulságokat. Ezeken a foglalkozásokon igyekeztem 
minél jobban beolvadni a csoportba, úgy szóltam hozzá, mintha én is egy lennék 
közülük. A beszélgetést észrevétlenül próbáltam irányítani, nem tettem különbsé
get „ők” és „én” között, minden esetben így fogalmaztam: mi így látjuk, mi így 
értékeljük a leírtakat. Ennek eredményeként érzelmekre alapozott, reális megál
lapításokat hallhattam.

Végül 20 pontban összefoglaltuk a mese konklúzióit. Pl. „A rosszat már csí
rájában irtani kell.” „Ha igazán el akarunk érni valamit, következetesnek, kitar
tónak kell lenni, s ezt tehetjük szelíden is.” „A munka értelmét annak hasznossá
ga adja.” „Tekintélyt csak értelmes parancs ad.” „Szomorú dolog a barátot elfe
lejteni.” „Az embert tettei és nem szavai alapján kell megítélni.” „Jól csak a 
szívével lát az ember.” Egyáltalán nem tűntek patetikusnak ezek a gondolatok, 
mindenki úgy beszélt róluk, mintha már maga is átélte volna őket.

A foglalkozássorozatot záró feladatot írásban végezték el. A kérdés ez volt: 
Hogy éreztem magam a foglalkozásokon? Idézünk néhányat a válaszokból: „Na
gyon nehéz volt, de megérte, mert embernek éreztem magam. Nagyon gyönyörű 
volt, mindent köszönök. Szívesen jövök máskor is.” (Ezt az az ember írta, akinek 
számára a foglalkozások elején még soha nem volt kedves senki!) Egy másik fele
let: „A foglalkozásokon jól éreztem magam, mert olyan dolgokra lehetett ráérez
ni, amit a rohanó emberek elfelejtenek. Ilyenek a barátság, a türelem. Megtanul
tam, hogy nincs annál szebb és jobb, mint amit az ember maga épít, maga nevel.”

Végül annak az embernek a munkájából emelek ki néhány sort, aki az első 
foglalkozáson összetévesztette a tulajdonságot jelentős szavakat a cselekvést ki
fejező szavakkal és a dolgok nevével: „Először unalmas volt, igaz, úgy is indul
tam neki a foglalkozásoknak, hogy unni fogom. Egy idő múlva néhány részlet 
megfogott, valami átjárta bensőmet. Ha belegondolunk és egy kicsit magunkba 
nézünk, akkor rájövünk, hogy nagyon sok a hasonlóság, igen sok a tanulság”.

*

Ennek a foglalkozássorozatnak az eredményei megerősítettek abban a meg
győződésemben, hogy lehet és kell nevelni a fogvatartottakat akkor is, ha több
szörös visszaesők. Bizonyossá vált számomra, hogy még a férfiakra is hathat az 
érzelmekre alapozott pedagógiai tevékenység. A foglalkozássorozat szakmai ta
nulsága az is, hogy a fogvatartottaknál (lévén valamennyien sérült személyiségű 
emberek) sokszor, sokféle formában kell ugyanazt az ingert adagolni, több oldal
ról meg kell azt erősíteni, hosszabb időt kell biztosítani a feldolgozás számára. 
Meggyőződtem arról is, hogy lehet építeni az emberekben rejlő empátiás képes
ségre — mert az mindenkiben, így a fogvatartottakban is adva van —, csak fel 
kell ébreszteni bennük, és hagyni kell időt a kibontakozásra. így foglalkozásain
kat az elítélt nem fogja visszautasítani, az együttműködést nem tagadja meg, ha a 
didaktikus célzatot nem érzi erőszakoknak.

Ha egyénileg foglalkozunk valakivel, vagy csak egy-egy alkalommal ülünk 
le egy csoporttal, akkor hamarosan rá fognak jönni arra, hogy mit szeretnénk rá
juk kényszeríteni, miről akarjuk őket meggyőzni. De ha — az empátiás képesség
re, az érzelmekre alapozva — több, egymást követő foglalkozást tervezünk, akkor 
az elítélt nem tudja kivonni magát a nevelő hatás alól, nem lesz lehetősége se 
komformista módon, se negativisztikusan reagálni. Az ilyen tervezésű foglalko
zások nyomán kettős eredmény születik: formálódik, fejlődik a fogvatartott sze
mélyisége, ugyanakkor a nevelő kivételes sikerélményhez jut, ami további tuda
tos pedagógiai tevékenységre ösztönzi.

Malachowskyné Olasz Anna
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