
I Művészfilmek Győrött

Immár negyedik éve folynak ún. filmterápiás foglalkozások a Győri Bv. Inté
zetben. E foglalkozások házigazdái szerintem afféle utolsó mohikánok, akik 
filmművészettel, személyközi akciókkal próbálják az elítélteket ezeken az 
összejöveteleken reszocializálni.

Mit nevezünk filmterápiás foglalkozásnak? Honnan datálható ennek beveze
tése? A választ megkapjuk az Igazságügyi Minisztárium Büntetésvégrehajtás 
Országos Parancsnokságának „A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztési kon
cepciója és a koncepció megvalósítási programja” 1983-as tanulmányban. 
„Intenzívebbé kell tenni a film és a tévé felhasználását a nevelésben. A más
hol eredményesen alkalmazott módszereket meg kell honosítani a büntetés
végrehajtás területén is; ki kell dolgozni ennek elméleti, módszertani problema
tikáját. Igényelni kell e munkához a Fűm tudományi, a Tömegtájékoztató 
Kutatóközpont és a MOKEP közreműködését. Az említett koncepciót mi
niszteri értekezlet hagyta jóvá, s rögtön elkezdődött a bv-s szakemberek meg a 
filmesek közötti kapcsolatfelvétel.

Akkoriban senki nem sejtette, hogy 1990-ben ilyen rezignáltan beszélünk 
majd erről a ma is teljesen időszerű problémáról, hiszen igen jól indult s haladt 
előre az együttműködés. Azóta kiderült: voltaképpen nincsenek olyan szakem
berek, akik a filmprogram vezetését vállalnák, akiknek képzését igényelné a 
büntetésvégrehajtás. Továbbá, az akkortájt is kis résre nyitott pénztárca mára 
mintha teljesen becsukódott volna. Mégis, én a magam részéről bízom abban, 
hogy nem válik végjátszma-félévé az, ami a győri börtönben még él, működik. 
Sőt, jó lenne további foglalkozások csírájának, kiindulópontjának tekinteni. 
Részben, hogy az évekkel ezelőtt megakadt kísérlet folytatódjék, részben, 
hogy más büntetésvégrehajtási régióban is mielőbb legyen, lehessen hasonló, 
netán továbbfejlesztett (esztétikai értékű művekkel reszocializáló) foglalkozás.

Enyhén szólva illenék a kultúrának ezt a támaszpontját figyelembe venni. 
Szűkebben: pénzt biztosítani a rácson túliak, a rács mögé zártak, a deviáns 
személyiségek formálásához. Tágabban: a társadalmi humánum e speciális, 
szerény adalékát a reszocializáció érdekében felhasználni. A humánus társadal
mi mozzanat az elítélt kultúrához való jogában, valamint e jogi lehetőség meg
valósulásában fejeződik ki. Ezen belül egy-egy színvonalas film, egy-egy jól 
felépített foglalkozás és a fogvatartottak találkozása — a börtönön belüli kul
turális kínálat egyik lehetséges bizonyítéka.

E bizonyítékokat az 1984-ben végzett Film és nevelés címmel futó kísérlete
ink -  vetítéseink, kérdőíves vizsgálataink, stb. -  során szereztük. Mi, filmesek, 
közösen elemeztük a bemutató foglalkozások tapasztalatát a bv-intézetek

35



szakembereivel: intézményvezetőkkel, nevelő tisztekkel, börtönpszichológusok
kal és másokkal. A kísérletek színhelye volt a Szegedi Fegyház és Börtön, a 
Kalocsai Fegyház és Börtön, a Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza. Kérdőíves 
szondavizsgálatot — dr. Kövér Ágnes szociológus aktív közreműködésével — 
olyan elítéltek közt is folytattunk, akik közvetlenül nem vettek részt a terápiás 
összejöveteleken. A fogvatartottáknak ilyen kérdéseket tettünk fel: kikkel, mi
lyen gyakran néztek moziban filmeket?, milyen gyermekről látnátok szívesen 
filmet?, milyen felnőttet néznétek örömmel filmen?, melyek a számotokra 
emlékezetes alkotások?, milyen fajta filmeket kedveltek, illetve nem kedvel
tek?, milyen problémát feszegető filmet szeretnétek látni?

Egy másik felmérőlapon konkrét, az elítélteknek levetített filmekre vonatko
zó kérdések is szerepeltek. Ezeket, valamint az általános válaszokat egyaránt 
feldolgoztuk az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága által szerve
zett egyik siófoki konferencián. Ahol széles szakmai körben megvitattuk, értel
meztük őket. „A film és nevelés c. kísérlet tanúsága szerint — írta Fejes Imre, 
bv-ezredes osztályvezető a Nevelői Szakkönyvtár 1986/3-as számában — a film 
hatékony segítséget nyújthat mind a terápiás jellegű kiscsoportnak, mind a te
matikus csoportfoglalkozások számára, ezért új, kipróbálásra érdemes eszköz
ként ajánlhatjuk a filmet.” Tapasztalatainkat beépítettük a további -  irányultsá
gában: országos -  foglalkozásokba. Ám, mint fentebb említette, a lehetőségek 
egyre csökkentek, szűkült a kísérlet szellemi és fizikai tere. Mígnem odajutot
tunk, hogy má már csupán a győri terápiás foglalkozások maradtak meg.

A győri házigazdák, Jónás Gyula börtönparancsnok és Kalmár Sándor neve
lőtiszt, kezdettől fogva remek, segítő, a vonatkozó tevékenységet méltányoló 
partnerek a foglalkozásoknál. Ugyanez jellemzi a szervezésben odaadással részt
vevő mozis kollégákat, a Győr-Sopron megyei Moziüzemi Vállalat munkatár
sait: dr. Szabadosné Lengyel Veronika igazgatót, Németh Beáta, Kock Éva, Ma
gyar Beáta közművelőket. Hadd köszönjem meg itt is, hogy nehézségeik ellené
re garantálták a terápiás beszélgetések számára nélkülözhetetlen feltételeket.

Milyen filmeket vetítettünk, vetítünk Győrben a fogvatartottaknak? Kizáró
lag tartalmas, közéletileg fontos, művészi szempontból értékes, a legkülönfé
lébb műfajú, elsősorban archív filmeket. Néhány kiragadott filmcím — mutató
ban: Nagy Ábránd (Renoir, 1937, francia), Ördög az emberben (Fleming, 1942, 
amerikai), Emberek a havason (Szőts, 1942 magyar), Senki nem tud semmit 
(Mach, 1947, Csehszlovák), Csoda Milánóban (De Sica, 1950, olasz), A vihar 
kapujában (Kurosawa, 1950, japán), Vörös kocsma (Antant-Lara, 1950, fran
cia), Hulot úr nyaral (Táti, 1952, francia), A vad (Benedek, 1952, amerikai), 
Országúton (Fellini, 1954, olasz) Rosemarie, (Thiele, 1958, nyugatnémet), 
Négyszáz csapás (Truffault, 1959, francia), Gombháború (Yves, 1961, fráncia), 
Iván gyermekkora (Tarkovszkij, 1962, szovjet), A tizedes meg a többiek (Kele
ti, 1965, magyar), Üzlet a korzón (J. Káder -  E. Klos, 1965, csehszlovák), 
Éretlen szívek (Luntz, 1966, francia). Repertoárunk tehát nem jobb, nem 
rosszabb, mint az országos filmklubhálózaté.

Ez így természetes. Lévén az elítélt is néző, filmbefogadó ember, aki a vetí
téskor a filmekben megelevenedett, változatos magatartásokat, helyzeteket éli, 
élheti át. Persze egyik-másik film cselekménye az ismert felkészültségű, kultúrá
jú, intellektusű néző számára nem mindig fogadható be teljesen, hisz legtöbb
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filmünk megemelt nehézségi fokú. Viszont a fogvatartottak így nem mozizá
son, puszta filmvetítésen vesznek részt, hanem -  úgymond -  esztétikai utó
gondozásban részesülnek. A foglalkozásokat úgy hagyják el, hogy a filmélmé
nyek potenciálisan gyógyító hatása bizonyára szóhoz jut a cellákon belüli be
szélgetéskor. Ez az utógondozott fílrnélmény másodlagos (szintén terápiás) 
utóhatása.

A filmcselekmény vetítést követő csoportos értelmezése, az életszerű model
lek fiimi kínálata és kritikája révén — ha szolid mértékben is — előlegezni 
igyekszünk egy majdani reszocializációt (egy tevékeny életvezetést és egy 
egészséges beállítódású integrálódást egy majdani közösségbe). Tudjuk, hogy 
mindez csepp a tengerben. De azt is tudjuk, hogy luxus volna e cseppet veszni 
hagyni. A befogadó akkor a legfogékonyabb a filmtartalomra, ha a cselekmény 
befolyásolja Én-funkcióit, ha érző résztvevőként adja át magát a film világának. 
Másszóval, ha intim, privát Énjén keresztül realizálódik a filmátélés. Ez egyéb
ként a csoportos beszélgetés gyógyító nyersanyaga, ez vár kibontásra, kezelés
re, újraélésre. Belső feszültségeket felszabadító, erkölcsi felhanggal levezető 
foglalkozásainkon ezért játszanak kitüntetett szerepet az ún. Én-működések, 
(jelesül a testi Én, a Racionális Én, a Sajátlagos Én, az önértékelés, az Én
kép, az Én-azonosság, az Én-kiterjesztés működése).

Az elítélt néző előtt természetesen rejtve marad eme Én-tulajdonságok moz
gása, s annak gyógyhatású lelki konzekvenciái. Öreá a film, a foglalkozásveze
tő pszichológusra pedig a nézők Én-megmozgatása, aktivizálása tartozik. Az 
elítéltekben sem valamiféle specifikus lelki történés zajlik, ők is -  akárcsak 
más, kinti nézők -  azon pszichikus folyamatok alapján fogadják be a filmet, 
amelyekkel rendelkeznek, amiket menet közben már megtanulnak. Minden 
egyes néző végül is változatlan, mondjuk így: olyan, amilyen. A befogadó ma
gatartását kiváltó mozgókép viszont új. Az elítélt élményeit előhívó film -  
sajátos, ezt dolgozza, pontosabban dolgozhatja fel a személyiség. A filmél
mény Én-re összpontosító utógondozásával -  ebben rejlik a terápiás lehető
ség —, azaz a filmről folytatott csoportos beszélgetéssel a filmlélektani elgon
dolások megtárgyalásával hatékonnyá tehetjük a filmtartalom feldolgozását.

A szociológiából tudjuk, hogy minden elítéltcsoportban jelen van a társa
dalom. Már maga a csoportos együttlét beviszi a kinti világot, a társasélet né
hány megnyilvánulását a zárt falak közé. Eszköz hát számunkra a film, a cso
portfoglalkozás, a közös, szóbeli értelmezés. S ez az eszköz a reszocializációt 
kívánja lépésről lépésre elősegíteni. Egy fiktív világ felhasználásával, kötöttt 
filmcselekmény elemzésével támogatja a társas normák, az etikus magatartás 
kialakítását a börtönben. Nagyon fontos, hogy az érzelmet dinamizáló foglal
kozásokra kiválasztott filmprogramok érzékenyen, ugyanakkor ne célzatosan 
mozgósítsák az Én-funkciókat. Akkor nő meg ugyanis a reszocializálás lehető
sége, ha az élmény az intim -  privát én-en keresztül -  a mindennapi emberi 
kérdések dramatizálása révén -  hatol be a néző pszichikumába.

Az ilyen menetrend azért optimális, mert az összejövetelek ilyenkor képesek 
leginkább előmozdítani (ha mégoly kis mértékben is) a deviáns magatartástól 
való érzelmi eltávolodást. Az is a kinti társas helyzetek nézői átélésben tükrö
ződő torzulása ellen hat, hogy a filmterápiás foglalkozásokon az elítélt be
szélgető és nézőtársként, tehát megbélyegzettség nélkül vehet részt. A stigma
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időleges felfüggesztése már önmagában is jól, szinte simogatóan hat a személyi
ségre. Tehát már a cselekményt értelmező, ún. explorációs beszélgetés léte is 
terápiás lehetőséggel bír. Ezt kellően ki kell használni.

A foglalkozások hangulata általában felszabadult, üde. A nézők (kb. 30 el
ítélt) jókedvű megnyilatkozásai jellemzik. Néha azonban agresszív reagálással, 
negatív magatartással kell számolni. Ám ezek oka aligha keresendő a konk
rét filmben. Tény: a foglalkozás nemegyszer a börtön agresszió pótszerévé, 
pillanatnyi szurrogátumává válhat. Az efféle feszültséglevezetés is méltány
landó,, hiszen kedvező hatással lehet a levezetőre, de igazán pozitív hatása 
annak van, hogy nézőinknek nem elítélt szerepükben kell megnyilatkozniuk, 
hanem teljes jogú filmnézőként szólhatnak a látottakról, reagálhatnak társaik 
és a foglalkozásvezető véleményére. így minden egyes filmnéző gyakorolhatja 
a volt és a leendő szabad ember magatartását — jóllehet csupán az adott foglal
kozás keretei között.

Egy-egy alkalommal (átlagban évente kétszer) hat-nyolc filmből álló soroza
tot vetítettünk le. A filmértelmezések során, az elítéltekkel közösen alakítot
tuk ki az előző nap látott filmélménynek legjobban megfelelő, a valósághoz leg
jobban hozzámérhető véleményt. A közvetett élettapasztalat kínálatával ugyan
is a filmtartalom előrevetítheti a reszocializációt, voltaképpen felkészíthet arra. 
Az érzelmi azonosulásra felhívó, katartikus feszültséglevezetést ajánló művész
filmek mélyebben vésik bele az elítéltek pszichikumába a cselekmény utó
gondozással elért erkölcsi hozadékát, mint a nem művésziek.

Bár a publikálható terjedelem megköti a kezem, befejezésül ide kivánkozik 
néhány módszertani és a jövőt illető sor. A módszerhez: a filmeket követő be
szélgetést lehetőleg nem direkt magatartással érdemes irányítani. Vagyis feltétel 
nélkül fogadjuk el nézőinket, ne viszonyítsuk véleményüket saját normarend
szerünkhöz. Kezeljünk minden hozzászólást toleranciával! Arra mindvégig 
ügyeljünk a foglalkozások irányításakor, a konfliktusok kezelésekor, hogy az 
egészséges normák, a minősítő ítéletek a csoportmunka során alakuljanak ki. 
Csakis egy-egy cselekménymozzanat helyes megítélése után lépjünk tovább, s a 
kialakult közös véleményre támaszkodva folytassuk az explorációt, a kérdez- 
getést. Ez pedig irányuljon a filmbeli események általános érvényű és személyes 
vonzatú értelmezésére, valamint a napjainkkal való egybevetésre.

Ami pedig a jövőt illeti: számos értékes játékfilmre lesz szükség ahhoz, hogy 
a foglalkozások gyógyító, lélekkorrigáló hatása érvényesüljön. Csak a rendsze
res, folyamatos együttlétek után várható terápiás személyiségbeli utóhatás. De 
szükségeltetik ehhez még széles körű, több bv-intézetben párhuzamosan folyó 
foglalkozás, élmény-utógondozás is. Ezekben egyelőre csak reménykedni tu
dok, valamint örülni annak, hogy legalább szerencsém van egy „utolsó mohi
kánhoz”. Amelynek -  legyünk optimisták -  talán lesznek, lehetnek majd köve
tői, meghaladói.

Féjja Sándor

38


