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BEVEZETŐ 

 

Dolgozatom elsődleges célja a különféle filmes alapú művészetterápiás, illetve 

művészetpedagógiai módszerekben rejlő lehetőségek vizsgálata és az általam kidolgozott, 

saját módszerek bemutatása. 

Doktori kutatásom kezdetben csak a mozgókép terápiás tevékenységekbe történő 

lehetséges bevonására fókuszált, de a kutatás során hamar körvonalazódott bennem az 

igény a téma bővítésére; a terápiás célok vizsgálata mellett az elmúlt években – egyre 

hangsúlyosabban – megjelentek a nevelési célok is. A későbbiekben szó esik majd a két 

fogalom különbségéről is, de az elmúlt néhány év kutatási tapasztalati alapján azt állítom, 

hogy a film terápiás, illetve pedagógiai célú alkalmazása és módszertana nagyon hasonlít: 

a disszertációban vázolt módszer egyaránt könnyen adaptálható nevelési célokat gyakorló 

intézményekben és csoportterápiás helyzetekben.  

 

Kutatásaim kezdetén abból a tényből indultam ki, hogy a modern klinikai pszichológia 

közösségi irányító elveket hirdető törekvései egyre fontosabbnak tartják a különböző 

művészetterápiák használatát. Felfogásukban a művészet nem pusztán időkitöltő 

foglalkozás, hanem a várt, katartikus hatások és a kompetencia-érzés növelése révén 

magához a személyiségalakításhoz is hozzájárul.  A művészetterápia, amely – többek 

között – lehet képzőművészeti-, zene- vagy mozgásterápia, olyan kreatív tevékenység, 

amelynek során az alkotó, illetve befogadó személy szavakkal alig vagy egyáltalán nem 

kifejezhető tartalmakkal találkozik, úgymint nehezen megfogalmazható érzelmek, 

emlékek, konfliktusok, gondolatok. Ezeket a tapasztalatokat a résztvevő tudatosíthatja 

magában a kézzelfogható alkotás (rajz, festmény, zene, mozdulat, tánc, kreatív írás, stb.) 

segítségével; élményét, felismeréseit akár másokkal is megoszthatja. Természetesen a 

művészetterápiáknak vannak olyan leágazásai, amelyeknél a verbalitás vagy a szavakkal 

történő kifejezés kerül előtérbe, mint például a biblioterápia, vagy a terápiás írás esetében, 

de ezeknél az eseteknél sem az explicit reflexió, sokkal inkább a mögöttes, a sorok közötti 

tartalom az érdekes. 

A film mint a hetedik művészeti ág, a klasszikus művészeti formáknál jóval később vált 

szerves részévé a művészetterápiás tevékenységeknek, de az elmúlt évtizedben, a 
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különböző mozgóképes technikai újdonságok megjelenésével egyre gyakrabban 

használják ezt a médiumot is, hiszen a filmes alkotás jellegéből adódóan igen sokféle 

művészetterápiás módszert ötvözhet. Egyrészt igényel vizuális kreativitást, ebben tehát az 

alkotófolyamata hasonlít egy képzőművészet alapú terápiához, ugyanakkor a színházi, 

illetve drámapszichológiai módszerek is használhatóak egy filmterápiás csoportban. 

Meglátásom szerint a film technikai adottságai miatt a résztvevőknek inkább van 

lehetőségük az eltávolodásra, mint egy hagyományos színpadi gyakorlat során, azaz 

könnyebben tudják a saját személyiségüket megkülönböztetni a feladatban megformált 

karaktertől. Ezen kívül az alkotás végeredménye visszanézhető, ami nagyban segítheti az 

önreflexiót, vagy akár egy későbbi időpontban való újraértelmezést. Walter Benjamin a 

következőképpen írja le a film ezen sajátosságát a hangosfilm megjelenése kapcsán: „A 

film az appercepció hasonló elmélyülését vonta maga után az optikai észlelésvilág teljes 

terjedelmében, most pedig az akusztika területén is. E tényállásnak csupán a fonákja, 

hogy a film által nyújtott teljesítmények jóval egzaktabbak, és sokkal több szempont 

szerint elemezhetők azoknál, amelyek egy festményen vagy a színpadon megjelennek. 

A festészettel összevetve a teljesítmény sokrétűbb elemezhetőségének az az alapja, hogy 

a film összehasonlíthatatlanul pontosabban írja le a szituációt. A színpaddal szemben a 

film esetében a jobb elemezhetőség feltétele a fokozott izolálhatóság. E körülmény 

tendenciájában – és ebben áll legjelentősebb következménye – elősegíti a művészet és a 

tudomány kölcsönös áthatását. Voltaképpen egy meghatározott szituáción belül tisztán 

kipreparált magatartásról – akárcsak egy test valamely izmáról – már aligha mondható 

meg, hogy mivel bilincsel le inkább: művészi értékével vagy tudományos 

hasznosíthatóságával. A film egyik forradalmi funkciója lesz, hogy felismertesse: a 

fotográfia korábban többnyire szétváló művészi és tudományos értékesítése egy és 

ugyanaz.”1  A Benjamin-féle állítás nyilvánvalóan teljesen más aspektusban volt 

értelmezhető az 1930-as években, a megfogalmazásának idején. A filmművészet azóta 

betöltötte az őt megillető helyét a többi művészet között és már nem egy radikális, 

extravagáns formának tekintjük, mint ahogyan arról a 20. század elején vélekedtek; nem 

a modern, városi közegben élő, örökké életveszélyben lévő ember igényei számára a 

                                                
1 Walter Benjamin: Gesammelte Schriften. Band I.2. Abhandlungen. Herausgegeben von Rolf Tiedemann 
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megfelelő sokkhatást kiváltó forma, ahogyan Walter Benjamin gondolkodott róla. 

Olyannyira nem, hogy jelen dolgozat témájában, a filmterápiás módszer kidolgozásában 

is alapvető tézis a filmkészítés demokratizálódásának ténye, vagyis, hogy jelen korunkban 

a mozgóképkészítés már nem csupán egy kiváltságos, professzionális kör tevékenysége, 

hanem szervesen kapcsolódik a hétköznapi életünkhöz. Elsősorban a vizualitásra 

fókuszáló kultúránkban a mozgókép ma hasonló szerepet tölt be, mint pár évtizede a 

fényképezés, azaz szinte bárki számára könnyen elérhető tevékenység. Ma már olyan 

filmkészítő applikációk léteznek, melyek különösebb szakmai tudás nélkül is lehetővé 

teszik, hogy valaki akár egy okostelefonnal is filmet készítsen. Ezt a tényt kihasználva 

minimális felszereléssel ugyanúgy lehet használni ezt a technikát a művészetterápiában és 

a művészetpedagógiában, mint a festést vagy akár a kreatív írást. Ez azt is eredményezi, 

hogy az új nemzedékek számára a befogadói élmény is mozgósíthat készítési 

mozzanatokat.    

Doktori disszertációm írását többéves saját kutatás előzte meg. Különböző 

intézményekben foglalkoztam a téma elméleti, illetve gyakorlati lehetőségeivel. Ennek 

következtében a dolgozat a téma tudományos feltérképezése mellett sok saját élményt és 

terápiás-pedagógiai tapasztalatot is tartalmaz, amelyek a szövegben gyakran – a 

tudományosság szabályait betartva – szubjektív benyomások elemző, értékelő leírásaként 

jelennek meg. A terápiás módszer lényegéből adódik, hogy valóságos emberek valóságos 

problémáival szembesültem a kutatásaim során, és az adott helyzetek értelmezésében 

vagy kezelésében nyilvánvalóan a saját személyem is hangsúlyossá vált. A témában való 

elmélyülés és a gyakorlati tapasztalatok alapján azt állítom, hogy a film hatékonyan 

használható akár terápiás, akár nevelési eszközként, és ezen kereteken belül még 

számtalan új és kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. A következő fejezetekben ezt a 

tézist támasztom alá, értelmezem és fejtem ki, mind elméleti megfontolásokra 

támaszkodva, mind gyakorlati példákkal illusztrálva.  
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I. ÖNISMERET A MŰVÉSZET ESZKÖZEIVEL  
 
Kitekintés a művészetpszichológiai és művészetterápiás elméletekre. Filmelméletek és azok terápiás 

használata.  

 

 

1.1 A művészetpszichológia története, alkalmazási alapterületei, hatása  

 

A művészetpszichológiának, ezen belül a pszichoanalitikus művészetértelmezésnek óriási 

történeti hagyományai vannak, számtalan kutatás és tanulmány készült a témában az 

elmúlt bő száz évben és minden egyes szöveg újabb ajtókat nyit meg. A kutatási témám 

kidolgozásának sikeréhez elengedhetetlennek tűnt, hogy ha csak érintőlegesen és nagy 

vonalakban is, de foglalkozzam ezen területek általános történeti áttekintésével.  

Szükségesnek éreztem beépíteni ezt a témakört a dolgozat jelen alfejezetébe; fontosnak 

tartom kiemelni, hogy gyakorlati filmes módszeremet milyen elméletek alapozzák –  

 annak ellenére, hogy ez a doktori dolgozat és a saját kompetenciáim sem pszichológiai 

fókuszúak.  
 

Theodor Lipps (1851–1914) német pszichológus teremtette meg a művészetpszichológia 

egyik lehetséges elméleti alapját azáltal, hogy bevezette a tudományos diskurzusba az 

empátia fogalmát. Az empátia a beleélésre, azonosulásra való emberi képességet jelenti, 

amely elengedhetetlen az esztétikai élvezet létrejöttéhez, illetve annak értékeléséhez, 

vizsgálatához. A szerző rámutatott arra, hogy „[...] a műélvező figyelme fokozatosan 

eltávolodik önmagától, a tudatból kiszorul az önreflexió, ehelyett mintegy egybeolvad az 

én a műélvezet tárgyával, a képpel vagy a szoborral, szinte abba éli bele magát.”2 A 

témának szintén fontos kutatója két évtizeddel később Lev Szemjonovics Vigotszkij 

(1896–1934), aki szerint a gondolkodás, a nyelv és a kultúra elválaszthatatlanul 

összeforrnak egymással, és csak a közöttük lévő szoros interakciós szálak függvényében 

közelíthetőek meg. Az orosz gondolkodó felfogásában eredeti módon nyelv nélküli 

gondolkodás nem is létezhet. A kulturális megközelítés hívei – így Vigotszkij is – azt 

                                                
2 Buda Béla: Empátia – a beleélés lélektana, Budapest, Gondolat, 1985, 25. 
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vallják, hogy az ember fejlődése során a biológiai és a tapasztalati tényezők befolyásolják 

egymást, és – a későbbi konstruktivista elképzelésekhez hasonlóan – úgy gondolják, hogy 

a gyermekek saját maguk indukálják fejlődésüket a világban való aktív részvétel által. A 

fejlődésben egy harmadik erőnek, a kultúrának is beavatkozó szerepet tulajdonítanak. 

Vigotszkij elképzelése alapján az öröklés és a környezet nincs közvetlen kapcsolatban: 

köztük egy közvetítő közegnek, a kultúrának van meghatározó, befolyásoló szerepe. A 

kultúra az emberek által a történelem során felhalmozott tudás, amely a 

nyelvben kódolódik, és amelyet az egyik generáció ad át a másiknak. A kulturális 

megközelítés nyitottabb arra a gondolatra, hogy a gyermek által átélt fejlődési változások 

sorrendje, vagy akár az egyes szakaszok léte vagy nemléte is kulturális és történelmi 

körülményektől függhet.3 Specifikusan a művészetre vonatkozóan Vigotszkij az alkotó 

illetve a befogadó naiv pszichológiai értelmezése helyett először állította középpontba az 

(irodalmi) mű szerkezetének pszichológiai elemzését.    

Halász László művészetpszichológiával foglalkozó munkájában sok évtized 

művészetpszichológiai törekvéseit rendszerezi, a művészet pszichológiai szempontú 

definiálására az alábbi állítást teszi: „A művészet nem pusztán tartalmaival, hanem 

működésmódjával is az elfojtás ellenében ható felszabadítás eszköze. A művészet a 

képzeletbeli játékvilágnak az a kivételes terepe, amely a maga különös kognitív módján 

kompromisszumokat teremt az örömelv és a valóságelv között.”4 Halász négy 

alapterületet különböztet meg a művészetpszichológia rendszerezésekor. Az első az alkotó 

személyiségével foglalkozik, tehát azt próbálja feltárni, hogy a kreativitás illetve alkotói 

vágy honnan ered az emberben. A második terület az alkotási folyamat lélektanának 

vizsgálatát, azaz a mű létrehozásának körülményeit kutatja. A harmadik a művészi hatás 

és a műbefogadás pszichológiája, a negyedik pedig a pszichológiai műértelmezés 

lehetőségeivel foglalkozik. Ez utóbbi terület egyik jelentős képviselője volt hazai 

közegben, az avantgárd művészettel ifjúkori mentora, Kassák Lajos hatása óta szinte 

együtt élő Mérei Ferenc (1909–1986). Méreit a műbe kódolt lélektani tartalom, 

                                                
3 Lev Sz. Vigotszkij: Művészetpszichológia, ford.: Csibra István, Budapest, Kossuth Kiadó, 1968. 
4 Halász László: A freudi művészetpszichológia. Freud, az író, Budapest, Gondolat, 2002, 43.  
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pszichológiai szerkezet izgatta. Az 1986-ban megjelent “…vett a füvektől édes illatot”5 

című tanulmánykötetében irodalmi műveket (Mészöly Miklós: Saulus, Krúdy Gyula: 

Utolsó szivar az Arabs Szürkénél, Franz Kafka: Az ítélet, Örkény István: Szédülés, Lila 

tinta, Magyar Panteon), illetve filmeket (Ingmar Bergman: Rítus, Suttogások és sikolyok, 

Szemben Önmagunkkal, Jancsó Miklós: Égi bárány, Werner Herzog: Kaspar Hauser) 

elemez pszichológiai szempontból. Mérei határozott különbséget tesz az esztétikai és 

pszichológiai értelmezés között: az első „a mű befogadásával, hatásával, megítélésével 

foglalkozik”, míg a második „a műben implikált lélektani mechanizmusokkal”.6  

A Mérei által felállított műelemzési rendszer gyökereit Sigmund Freudnál (1856–1939) 

kell keresnünk. Mérei Freudnak az 1917-es, “Egy gyermekkori emlék a Költészet és 

Valóságból” című írására hivatkozik,7 amely Goethe életrajzi regényének egyik epizódját 

elemzi.8 Freud az életrajzi visszaemlékezésben leírt gyermekkori csínyt, mely szerint 

Goethe virágcserepeket hajigált ki az ablakon, összeveti az író tényszerű életrajzával.  A 

vizsgált időszakban egymást követően születtek Goethe testvérei, ami arra engedte 

Freudot következtetni, hogy a dobálások a csínytevés idején született számtalan kistestvér 

tudatalatti gyilkosságait jelképezik. A cseréptörés mögöttes élményének megfejtéséhez 

Freud visszanyúlt a saját klinikai tapasztalataihoz, ugyanis több páciense számolt be arról, 

hogy hasonló módon viselkedett gyermekkorában, amikor testvére született. Freud 

analógiát feltételez közöttük és a regényben elbeszélt epizód között, Goethe életrajzát is 

megvizsgálva (öt testvére született, négy korán meghalt) arra következtet: a gyermek 

Goethének azt a vágyát fejezi ki, hogy az anyjával való idillt megzavaró betolakodót, a 

kistestvért kihajítsa az ablakon.  

A bemutatott példa a mélylélektani elemzés modelljének tekinthető: a történés 

szimbolikus magyarázata, gyermekkori emlékek alapján. „A gyermekkorban megélt 

                                                
5 Mérei Ferenc: „...vett a füvektől édes illatot.” – Művészetpszichológia, Budapest, Múzsák Közművelődési 

Kiadó, 1986. 
6 Mérei i.m. 67.  
7 Sigmund Freud: Egy gyermekkori emlék a Költészet és Valóság-ból. (Eine Kindheitserinnerung aus 

"Dichtung und Wahrheit"), Ford. Bottka Petrik. Budapest, Imágó 2012. 
8 Freud elemzésének alapja: Johann Wolfgang Goethe: Életembõl. Költészet és valóság. Európa 

Könyvkiadó, Budapest, 1982. 
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feszültség, a kiskorig visszanyúló elhárított vágy különleges erőt, dinamikát ad az 

emlékezetben fennmaradt történetnek. Amikor a pszichoanalitikus megközelítés feltárja 

az összefüggések rejtett értelmét, az író belső világát segít megérteni. Azokat az áttételes, 

jelképes fordulatokat próbálja megmutatni az író életében, amelyek az irodalmi mű 

létrehozását vezérelték. A mélylélektani elemzés voltaképpen a mű indulati 

hitelességének alapjaira kérdez rá. Ilyen indulati hitelesség Goethe elemzett szövegében a 

gyermekkorból fennmaradt, tudattalanul őrzött, csak áttételesen, szimbolikusan 

kifejezhető testvérgyilkossági nosztalgia.”9 Az alkotó személyének és környezetének, 

illetve maguknak az alkotásoknak az analitikus vizsgálatával Freud vezető példájává vált 

a művészetpszichológiának, mely a művész élményeiben keres kulcsot a műhöz, s 

valójában a mű és élet összefüggését saját pszichológiai elméletei alátámasztására 

használja, tehát rámutatott a művészet és a pszichoanalízis kölcsönhatására. Az első olyan 

műve, amivel megteremtette a művészetpszichológia alapjait, a Leonardo-tanulmány volt, 

melyben a művész életét és alkotásait elemezte lélektani szempontokból.10 Freud szerint 

az alkotás nem más, mint egy hárítási mechanizmus; a művész a teremtésen keresztül egy 

képzelt világba menekül, ahol az alkotáson keresztül megpróbálja beteljesíteni az irreális 

igényeit. Freud az alkotás folyamatát sok szempontból a neurózishoz hasonlítja és szerinte 

a művész mindössze annyiban különböző az elmebetegségben szenvedőktől, hogy ő képes 

elszakadni a saját maga által teremtett absztrakt világtól és visszatérni a valóságba, illetve 

az általa létrehozott végtermék mások számára is okozhat kielégülést. 

Elméletek sokasága tekinti az alkotás folyamatát öngyógyítási eszköznek. 

Csíkszentmihályi Mihály (1934– ) az alkotás jótékony hatásaira a következőképpen utal:  

“A művészet egyike azon intézményes tevékenységformáknak, amelyek jelentős lelki 

energiaráfordítás (erőfeszítés és készenlét) nyomán optimális állapotot: „áramlat 

élményt” idéznek elő. Ez együtt jár az én növekvő összetettségével, egyszersmind 

                                                
9 Veres András: Mérei Ferenc mûvészet-lélektani munkássága, Iskolakultúra, 15. évf., 5. szám (2005), 3–15.  
10 Sigmund Freud: Leonardo da Vinci egy gyermekkori emléke. [Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da 

Vinci, 1910]. Ford. Vikár György, Budapest, Gondolat, 1982. 
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összeszedettségével, megküzdő képességének fokozódásával, lelki energiái fölötti uralom 

megszerzésével, az újdonság érzésével.”11  

 

Ez az állítás egybeesik a művészetpszichológia alaptézisének számító freudi tétellel, a 

szublimáció-elmélettel, mely szerint az alkotás nem más, mint a nyers ösztönök 

átformálásának vágya és kivetülése, vagyis egy megküzdési stratégia az erre fogékony 

emberek számára. Hauser Arnold (1892–1978) ugyanakkor bírálta azt a 

művészetfelfogást, amely minden jelenség mögött szimbólumokat és elfojtott szexuális 

vagy agresszív ösztönöket keres, az ő értelmezésében ez csak a romantika megjelenésével 

vált igazzá. „A művészi alkotótevékenységet nem lehet egyszerűen azzal magyarázni, 

hogy lelki energiák helyeződnek át egyik területről a másikra. A szublimálás az alkotás 

folyamatának egyik tényezője lehet, de semmiképp nem azonos magával az 

alkotótevékenységgel. (..) számos mozzanatot kell még a műalkotás létrejöttében 

figyelembe venni. Ezek közé tartozik a libidó-ösztönök kielégítésének vágyán kívül az 

alkotás tudatos szándéka, amely nem feltétlenül azonos a szaporodáséval; az önkifejezés 

és a –megismertetés vágya, ami nem okvetlenül nárcizmus, a becsvágy, vagyis a 

közönség tetszésének, együttérzésének megnyerése, amit ugyancsak nem lehet kizárólag a 

művész szerelem és szeretetigényéből levezetni.”12 Ebből a rövid idézetből is 

egyértelművé Hauser Freud pszichoanalitikus szemléletét illető kritikája,13 szerinte a 

művek soha nem is egyetlen művész alkotásai, az alkotás folyamatát nem lehet a 

kontextusból, az adott korból kiragadni. Freudhoz képest, aki a művészetet és az alkotást 

egy pótkielégülésnek, elfojtott vágyak helyett szerzett kárpótlásnak láttatta, Hauser szerint 

ez csak egy szelete az ember művészethez való kapcsolódásának magyarázatára, az ő 

szemléletében a tartalmas és minőségi emberi élet szempontjából elengedhetetlen a 

művészet. Hauser humanista beállítottsága összecseng Abraham Maslow (1908-1970) 

elméletével, melyben az emberi szükségleteket hierarchiáját egy piramissal ábrázolja, 

                                                
11 Csíkszentmihályi Mihály: Flow. Az áramlat: a tökéletes élmény pszichológiája, Budapest, Akadémiai 

Kiadó. 1997, 71 és 84.  
12 Hauser Arnold: A művészettörténet filozófiája, ford: Tandori Dezső, Budapest, Gondolat, 1978, 38. 
13 Erről lásd még 1.2 fejezetet 
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ahol az önkifejezés a “szükségletek piramisának” egyenesen a csúcsán helyezkedik el, 

tehát olyasvalami, amitől az ember teljessé és egésszé válhat.14  

A művészetpszichológián belül a művészetterápia kialakulásának fontos mozzanata volt, 

hogy a magyar származású Franz Alexander (1981–1964) – aki a századfordulós magyar 

értelmiséget elméleti-művészeti műveltségéhez nagyban hozzásegítő filozófus és esztéta 

Alexander Bernát fia – 1946-ban a pszichoanalitikus gyógyítás mechanizmusának 

leírásakor bevezette a használatba a korrektív emocionális élmény fogalmát. Eljárásának 

alapelve az volt, hogy a pácienseket ideális és biztonságos körülmények közé helyezve 

kell megváltoztatni berögzült viselkedési mintáikat: “[...] tegyük ki a pácienst, kedvezőbb 

körülmények között, olyan érzelmi helyzeteknek, amelyeket a múltban nem tudott 

kezelni. Gyógyulásához olyan korrektív emocionális élményt kell átélnie, amely alkalmas 

a korábbi traumatikus tapasztalat befolyásának kiigazítására.”15 Az alkotás, vagy egy 

fiktív szerepbe bújás megteremtheti azt a bizonyos biztonságos teret, ahol ezeket a 

berögzült és az egyén számára káros mintákat korrigálni lehet. Alexander kijelentésével 

tehát a művészetpszichológia nemcsak eljutott a megállapításhoz, de meg is fogalmazta 

azt az igényét, hogy a művészetet, mint eleve és ösztönösen is öngyógyító tevékenységet, 

tudatosan használja fel terápiás célokra.  

A saját kutatásom alapvetése is – a fent felsorolt különböző iskolák által is alátámasztott –  

mára már nyilvánvaló és kikerülhetetlen tény, hogy az alkotás természetéből fakadóan 

felhasználható a legkülönbözőbb terápiás célokra. A további alfejezetekben a befogadás 

és feldolgozás köré szerveződő elméleteket vizsgálom meg, melyek a filmmel való 

terápiás tevékenységek elméleti alapjait fektetik le.   

                                                
14 Abraham S Maslow: A lét pszichológiája felé, ford.: Turóczi Attila, Budapest,  Ursus Libris Bt., 2003. 
15 Franz Alexander: Psychoanalisys and Psychotherapy –  Developements inTheory, Technique and 

Training,  Norton, New York, 1956, 286.  
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1.2 Pszichoanalitikus és fenomenológiai elméletek a filmről 

 

A film éppen egyszerre jelent meg a pszichoanalízis mozgalmával a 19. és a 20. század 

fordulóján: szinte napra pontosan ugyanakkorra datálódik az első, a Lumière fivérek által 

jegyzett filmalkotás mozivetítése16 és Sigmund Freud és Joseph Breuer a Tanulmányok a 

hisztériáról17 című ikonikussá vált pszichoanalitikus kötetének megjelenése. A 

filmelmélet egyik paradigmája szerint ennek a két eseménynek mélyebb összefüggései 

vannak. Walter Benjamin (1892–1940) az „optikai tudattalan” fogalmában vonta össze e 

két területen megjelenő kérdéseket: „A film azáltal, hogy nagytotál-készleteit használja, 

hogy kiemeli a számunkra szokványos kellékek rejtett részleteit, az objektív zseniális 

irányításával banális miliőkben kutakodik, egyrészt nagyobb bepillantást enged a 

létezésünket kormányzó kényszerűségek világába, másrészt óriási, eddig nem is sejtett 

játékteret biztosít számunkra. (…) Az optikai tudattalanról csak a kamerán keresztül 

szerzünk ismereteket, ahogyan az ösztönös tudattalanról a pszichoanalízis segítségével.”18 

Benjamin szerint a film technikai vívmányai, mint például a közelik használata, vagy a 

lassítás drasztikusan változtatták meg az emberi észlelés sajátosságait, és ezzel utat 

nyitottak a saját magunk mélyebb megismerése felé is. A kamerát nem csupán az emberi 

szemet kiegészítő technikai invenciónak tekintette, hanem úgy gondolta, a filmezés 

technikai apparátusa a reprezentáció egy újabb dimenzióját nyitotta meg a nézők számára 

és a mozgókép megjelenése örökre átírta az emberi percepció milyenségét, ugyanúgy, 

ahogyan a pszichoanalízis a tudattalan dimenzió definiálásával átformálta a lélek 

működésének vizsgálatát. 

Serge Lebovici (1915–2000) francia pszichoanalitikus A pszichoanalízis és film című 

tanulmánya azt fejti ki, hogy az emberi álom és a film természete nagyon hasonló; 

látványelemeiben az álombeli gondolkodás szinte kivétel nélkül vizuális jelegyüttes, 

mindkettőnek nagy a manipulációs szabadsága, azaz térben és időben szabadon 

                                                
16 1895 márciusában tartották az első zártkörű vetítést, majd fél évvel később az első nyilvános, fizetős 

vetítést Párizsban. A filmtörténet ezt az eseményt tekinti a mozi megszületésének.  
17 Siegmund Freud, Joseph Breuer: Studien über Hysterie, Leipzig, Deuticke, 1895. magyar kiadása in: 

Siegmund Freud írásai, Budapest, Animula Kiadó, 2011 
18 Walter Benjamin, i.m. 471–508.   
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mozoghatnak, csupán az asszociáció és a képzelet fűzi össze az értelmezésüket.19 A film 

befogadása kapcsán is párhuzamot von az álombéli élmények között, arra hivatkozva, 

hogy a sötét moziterem, a testi elszigeteltség, az egyedüllét, a képek esetleges irrealitása 

mind jellemzőek lehetnek az álomra is. Kitér a pszichológiában alkalmazott lélektani 

folyamatokra, mint azonosulás, projekció, ami szintén hasonlóan zajlik le egy film 

befogadása közben, tehát ebben az értelmezésben a filmmel való találkozás 

törvényszerűen és közvetlenül befolyásolja az ember lelki életét. 

Halász László szintén párhuzamot állít fel az álom és a film között, bár ő a különbségekre 

is hangsúlyt fektet, miszerint míg „az álom mélységesen privát, a film nyilvános-

kollektív; az álmodó (általában) nem tudja, hogy álmodik, a filmnéző tudja, hogy filmet 

néz. Ám az álom szintén egy másiké: a tudattalané, az álmodó gyakran érzi, hogy álmát 

valaki más csinálja. A filmnézés kollektivitása pedig a sötét nézőtéren ülve mélységesen 

privát. A saját filmemet csinálom, a saját életemhez kapcsolom. A film - akárcsak az 

álmok - latens vágyakból és impulzusokból építkezik, más művészeteknél 

szembeszökőbben.”20 Francesco Casetti (1947–) Filmelméletek című munkájában egy 

külön fejezetben tárgyalja a film és a pszichikus apparátus azonos működési módját. „A 

filmhelyzetben énünk formálódásának a neurózis és a pszichózis kialakulásában is 

szerepet játszó kulcsmozzanatai tűnnek fel; a film az alapjait alkotó eljárások az álmokat, 

az elvétést, a hallucinációt létrehozó mechanizmusok tükörképeként jelennek meg; a 

visszatérő filmmotívumok pedig (a hasonmás,  a tükör, az álarc, vagy stilisztikai szinten a 

látót és a látott tárgyat szembeállító mező-ellenmező) a filmművészet egyfajta 

tudatalattiját leplezik le. Ennek következtében a pszichoanalízis többé nem a film 

bizonyos vonásaival foglalkozó stúdiumként, hanem kulcsként lép föl, mely által 

megérthető a működése és felépítése.”21 A film és az álom kapcsolatának egy teljesen 

egyedi feldolgozása Erdély Miklós (1928–1986) 1977-ben készített Álommásolatok című 

kísérleti filmje, amely pszichoanalitikus módszerekkel és a film által kínált 

fényhatásokkal próbálja az emberi lélek és az álom természetét bemutatni. A filmbeli 

szereplők visszaemlékeznek az álmaikra, melyeket a film vizuális egyidejűségben 

                                                
19 Serge Lebovici: Psychanalyse et Cinéma. Revue Internationale de Filmologie, 1949. 
20 Halász László: A freudi művészetpszichológia. Freud, az író, Budapest: Gondolat, 2002, 45.  
21 Francesco Casetti: Filmelméletek 1945–1990, ford: Dobolán Katalin, Budapest, Osiris, 1998, 153. 
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ábrázol: az emlékezők folyton szembesülnek az álombeli felidézéseikkel, majd 

megpróbálják eljátszani azokat. A film egyik emblematikus jelenetében az egyik szereplő 

egy vetített képpel folytat beszélgetést, aki egy ponton a vásznat kiszakítva előlép a filmi 

térbe. Erdély Miklós a következőket állítja a filmi megjelenítés kapcsán az álomról: „Az 

álom sem egyéb, mint az önmagunkhoz való szólás dramatizált, rejtjeles formája. Minden 

közlés másolat, melyben az eredeti egyre homályosabban jelenik meg. Az álom filmi 

rekonstrukciója sokszoros másolat. A kikopások foltjainak is jelentést tulajdonítva 

megkíséreltük a »közösben« visszanyerni azt, ami a sajátból elveszett.”22 A pszichológiai 

elméletek közül a filmtudomány elsősorban Jacques Lacan (1901–1981) pszichoanalitikus 

munkásságából merített: a néző modelljének a megalapozásához Lacan tükör-stádium és 

tekintet fogalmait használta fel. A tükör-stádium fogalmát Lacan az 1949-es zürichi 

Nemzetközi Pszichoanalitikus Kongresszuson tartott előadásában23 vezette be, és az Én 

funkciójának a kialakításában játszott szerepét vizsgálta. Kiindulópontjának azt a 

fejlődéslélektani eseményt tekintette, amikor a csecsemő először ismeri fel a tükörben 

saját képmását és megtapasztalja a tükörkép virtuális komplexumának és a visszatükrözött 

valóságnak a viszonyát. Lacan az önazonosulás folyamatának kezdetét a csecsemő saját 

tükörképe elsajátításának tulajdonítja: „a tükör-stádiumot mint egy identifikációt kell 

felfognunk, abban a teljes értelemben, amelyet az analízis adott ennek a kifejezésnek. 

Vagyis, ez nem más, mint az az átváltozás, amely az alanyban megy végbe olyankor, 

amikor egy képet magáévá́ tesz. […] a még mozgási tehetetlenségben és táplálkozási 

függőségben elmerülő lény [...] a saját tükörképét diadalmasan elsajátítja, egy kitüntetett 

helyzetben mutatja fel a szimbolikus mátrixot, amelyben az Én elsődleges formában 

kristályosodik ki, mielőtt még objektiválodna a másikkal való azonosulás dialektikájában 

és még mielőtt a nyelv nem kölcsönöz neki univerzális alanyi funkciót.”24 Ezt a kezdeti 

formát tekinti Lacan az ideális én-nek, annak az alapformának, amikor az ego még nem 

tölti be társadalmi szerepét. Ebben a folyamatban a csecsemő, aki eddig a saját testét 

                                                
22 Erdély Miklós, kézirat, 1979 forrás: Erdély Miklós hagyaték 
23 Jacques Lacan: Tükör-stádium mint az én funciójának kiakakítója, ahogyan ezt a pszichoanalitukus 

tapasztalat feltárja a számunkra, in. Thalassa (Jacques Lacan munkássága, különszám) 

4. évf., 2. szám (1993), 5–11. 
24 Lacan, i.m. 5-11. 
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fragmentáltan élte meg, a tükörképben életében először teljesnek látja magát. A test teljes 

formájának megismerése nemcsak az én mentális állandóságát szimbolizálja, hanem a 

saját képmásunk egynek tekintése előrevetíti az én elidegenedésre való́ rendeltetését is: 

„A tükör-stádium dráma, amelynek belső hajtóereje az elégtelenségtől az eljövendő 

meglátásáig szárnyal. Ez a dráma mozgósítja a térbeli azonosulás ámításába esett alany 

fantáziáit, amelyek a darabjaira széthullott test képétől totalitásának ama formájáig 

terjednek ... az elidegenedett identitásnak ama magára öltött páncélzatáig, amely merev 

struktúrájával meghatározza majd az alany egész szellemi fejlődését”25 Lacan elmélete az 

Én, azaz az Ego kialakulásáról egy sajátos és nagyon egyedi megközelítése a 

fejlődéslélektannak, állításával sokan vitatkoznak. Kritikusai a lacani értelemben használt 

Én fogalmat egy nárcisztikus, önmagába forduló entitásnak értelmezik, aminek 

ellentmond az az elmélet, mely szerint a csecsemő még nem különbözteti meg magát az 

anyjától, tehát az első igazi tüköreffektus egy szociális interakció egy másik emberrel, 

azaz nem egy befelé, önmagában forduló identitás képző folyamatról beszélünk.  Donald 

Winnicott (1896–1981) gyermekpszichiáter szerint a csecsemőkori önérzékelés az anyától 

való megkülönböztetés folyamata, amelynek során a gyermek átesik azon a fázison és 

tapasztalaton, hogy ő maga nem egy az anyjával.26 George Herbert Mead (1863–1931) 

szimbolikus interakcionizmus elmélete szerint az emberi kapcsolódás a nyelven keresztül 

szimbolikus világokat hoz létre, amelyek visszahatnak az egyén viselkedésére és azon 

keresztül a fejlődésére. Ebben az értelemben az Én egy társadalmi konstrukció, amely 

egészen a kezdetektől folyamatosan a környezet hatására alakul és az ember önmagáról 

alkotott képe szükségszerűen a vele interakcióba lépők reakcióin keresztül fejlődik, 

alakul. A gyermeki fejlődésben Mead a játékot tekinti az Én legfontosabb alakító 

eszközének, hiszen a játék során lehetőség van megélni különböző szerepeket, amelyeken 

keresztül a gyermek saját önképe is egyre árnyaltabbá válik, illetve meg kell ismerni a 

játék szabályait, a játszótársak viselkedését, azaz a játék során leképződik mindaz, amire a 

                                                
25 Lacan, i.m. 5-11 
26 Donnald W. Winnicott: Kisgyermek, család, valóság, ford.: Széchey Orsolya, Budapest, Animula, 2000. 
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gyereknek szüksége lehet a társadalmi életben való közlekedéshez.27 Ezt a felfogást 

érvényesítette azután francia közegben Henri Wallon (akinek munkáját Lacan feltehetően 

ismerte) és tanítványa, Mérei Ferenc.     

A felsorolt elméletek és lacani kritikák ellenére Lacan definícióinak hatását semmi esetre 

sem szabad jelentéktelennek vélni. Lacan a 20. század egyik leghatásosabb 

pszichoanalitikus gondolkodója volt, filmteóriák központi fogalmai épülnek az általa 

teremtett felfogások köré. Francesco Casetti a moziélmény kapcsán hívja elő Lacan tükör-

elméletét: „A vászon, a terem, a székek mintha csak a lacani tükör fázisainak mintájára 

működő feltételrendszert teremtenének, amelyben a gyermek az Én, mint imaginárius 

formáció első vázát létrehozza. A sötét terem különösen erős vizuális koncentrációt tesz 

lehetővé; a székek, amelyekben elnyúlunk, redukálják motorikus reakcióinkat; 

mindenekelőtt pedig ott a vászon, s gyermekkorunk tükréhez visz minket, amelyben egy 

testet (a mienkét) láttunk, s felismertük magunkat egy tőlünk különböző dolog 

vonásaiban.” 28Lacan a vizualitáshoz kapcsolódó́ másik központi fogalmát – a tekintetet – 

a XI. szemináriumában vezette be.29 Lacan fogalomtárában a tekintet az, ami az Én-t a 

láthatón belül meghatározza, vagyis a saját nézésünket megelőzően már létezik egy 

másik, hozzánk képest külső – Lacan kifejezésével a Másikhoz tartozó – tekintet. Lacan 

Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) gondolatát követte, aki szerint az észlelés nem 

pusztán passzív befogadás, mint ahogyan a test sem egy transzparens közeg a tudatunk és 

a világ között: az észlelés tárgya nem válik el az észleléstől. A saját test nem csupán egy 

dologi tényező, hanem a tapasztalás állandó eleme, a világra való nyitottság lényegi 

feltétele. A test és a tudat kapcsolatát szoros összekapcsolódás jellemzi.30 Merleau-Ponty 

fenomenológiai percepcióelméletének két fő állítása az, hogy az észlelés csak a test fizikai 

közegében lehetséges, illetve, hogy az érzékszervi felfogás nem választható el a 

cselekvéstől. A percepció és a cselekvés összefonódásának Merleau-Ponty-féle gondolata 
                                                
27 George Herbert Mead: Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviourist. ed.. Charles 

W. Morris, Chicago, University of Chicago Press, 1934. Magyarul: A pszichikum, az én és a társadalom 

szociálbehaviorista szempontból. ford.: Félix Pál, Budapest, Gondolat, 1973. 
28 Casetti, i.m. 156.  
29 Jacques Lacan: A pszichoanalizis négy alapfogalma, XI. Szeminárium, 1979. 
30 Maurice Merleau Ponty: A látható és a láthatatlan, ford: Farkas Henrik, Szabó Zsigmond, Budapest, 

L’Harmattan, 2006.  
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nagy szerepet játszhat annak megértésében, miként fogjuk fel, észleljük a filmet, 

különösképpen a filmbeli szereplőkkel való azonosulás folyamatát. Merleau-Ponty a 20. 

század egyik legjelentősebb hatású gondolati irányzata, a fenomenológia egyik fontos 

képviselője.  A fenomenológia Edmund Husserl által alapított filozófiai irányzat, amelyet 

az a meggyőződés vezet, hogy a tudományos és hétköznapi ismereteink elfedik előlünk a 

dolgok valódi értelmét, ezért meg kell szabadulnunk a magától értetődőnek tűnő 

előítéletektől, és vissza kell térnünk egy eredetibb szemlélethez. A fenomenológia a tudat 

és tárgya szoros összetartozását mondja ki, azt állítja, hogy világ nélküli szubjektumok és 

elszigetelt, önmagában nyugvó dolgok nincsenek. Ha feltesszük, hogy minden fenomén 

egy tudat számára jelenik meg, akkor nem lehetnek önmagukban, változatlanul fennálló 

dolgok: nem létezhet az objektum a szubjektum nélkül. A fenomenológia feladata a 

jelenségekre rárakódó előítéletek és hamis meggyőződések lehántása és maguknak a 

dolgoknak a leírása puszta, eredeti fenomenalitásukban, illetve a tudat világképzésben 

játszott szerepének feltárása.  A fenomenológia gondolata nemcsak a filozófiában, de a 

művészettörténetben és a filmtudományban is teret kapott, filmelméleti értelemben a 

befogadás elemzésekor egy fókuszváltásról beszélhetünk, ahol a formális struktúraként 

felfogott szöveg fogalmától a textualitás dinamikája felé helyeződik át a hangsúly, tehát 

az elmélet megkísérli leírni az érzékelés, a képzelőerő és az esztétikai élmény nyújtotta 

tapasztalat természetét. A fenomenológiai elmélet a filmet kiemelten kezeli: a film a 

társadalmi energiáknak a technológia általi kitörési pontja, olyan jelenség, ami nagyon 

különleges módon képes hatást gyakorolni az egyénre és a társadalomra.  

Míg a kognitív elméletek értelmezik az egyén befogadói folyamatát és az értelmezés 

mögötti tapasztalatokat vizsgálják, addig a fenomenológia az érzékelés vagy emlékezés 

természetével foglalkozik. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a film formális 

kódrendszereinek osztályozása, azok értelmezése bár szükséges filmelméleti feladat, nem 

helyettesítheti a filmvásznon megszülető jelentés sajátos tapasztalatának és a fontos 

filmek keltette élmények egyedi minőségének a leírását. 

A dolgozat késöbbi fejezeteiben kifejtett filmterápiás programok mindezen gondolatok 

gyakorlati adaptálására törekszenek, ugyanis, ha elfogadjuk azt az elméletet, hogy film és 

az emberi psziché működése sok ponton hasonló és egymásnak megfeleltethető, illetve 

hogy a mozgókép kialakulása az ember lelki sajátosságainak törvényszerű következménye 
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és a film természete az emberi megküzdési stratégiák mentén vált olyanná, amilyen; akkor 

könnyű belátni, hogy emberi folyamatok vizsgálatára és lelki problémák leküzdésére a 

film nagyon is hatékony eszköz.   

 

1.3 Kognitív elméletek  

 

A kognitív elméletek azt tartják, hogy az emberi tevékenység megértése érdekében 

alapvetőnek kell tekinteni olyan entitásokat, mint észleletek, gondolat, vélekedés, vágy, 

szándék, készségek és érzelmek. Ezek az entitások mindannyiunkban megtalálhatóak és 

előhívhatóak, ezek segítségével értelmezzük a körülöttünk zajló eseményeket, így a filmet 

is. A kognitív elmélet a nézői befogadásnál nem a tudattalan működésére helyezi a 

hangsúlyt, mint a pszichoanalitikus filmelmélet, hanem „bizonyos emberi mentális 

tevékenységek, így a felismerés, a megértés, a következtetés, az interpretáció, az 

ítéletalkotás, az emlékezet és a képzelet működésének megértésére törekszik”. 31 Ezen 

definíció értelméből szükségszerűen következik, hogy a filmbeli történetmesélés során 

bizonyos dolgokat automatikusan értelmez a befogadó akkor is, ha a történet nem minden 

mozzanata kerül bemutatásra, illetve a néző képes a hiányzó képek nélkül is megérteni 

egy cselekvéssort, anélkül, hogy különösebb magyarázatra szorulna az adott helyzet. 

David Bordwell (1947– )  Az érvelés a kognitívizmus mellett című írásában egy nagyon 

egyszerű, de jól érthető példát hoz fel az ember kognitív funkcióinak bemutatására.32 Egy 

mondatot elemez: „Joey meghallotta a fagylaltos kocsi csilingelését, és kezében 

pénztárcájával lejött az emeletről.” Majd felteszi a kérdést: miért következtetünk ebből a 

mondatból arra, hogy Joey jégrémet akar vásárolni? Erre a kérdésre a nyilvánvaló választ 

az emberi mentális működés kognitív sajátosságai adják:  átlátjuk a befogadott 

folyamatok közötti összefüggést és kódoljuk a történet folyamatát, anélkül, hogy minden 

ok-okozati mozzanatot külön magyarázni, kifejteni kellene. Értelemszerűen ezeket az 

ismereteket az életünk során képzett tapasztalások árnyalják, és abban az esetben, ha ezek 

                                                
31 David Bordwell: Érvelés a kognitivizmus mellett, ford.: Borsody Gyöngyi, Metropolis 2. évfolyam, 4. 

szám–3. évfolyam, 1. szám (1998-99), 14–34 
32 Bordwell, i.m. 14-34 
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a saját tapasztalatok – különösen a fejlődés korai szakaszában – sérülnek, a kognitív 

következtetéseink is torzulhatnak.  

Hugo Münsterberg (1863–1916) német származású amerikai pszichológus volt az első, 

aki a filmet a pszichológia szolgálatába állította és már a század elején pontos kognitív 

szemléletű filmteoretikus felismeréseket tett. A Film: Pszichológiai tanulmány című 

írása,33 a filmtörténet egy korai fázisában – azonos évben Griffith Türelmetlenség című 

filmjének elkészültével – 1916-ban látott napvilágot. Ebben a munkában határozott és 

pontos analógiát tesz a kialakult film-formák és a tudat minden egyes szintjét működtető 

mentális folyamatok között. Münsterberget lenyűgözte az új művészeti forma, rengeteg 

idejét moziba járással töltötte az új jelenség tanulmányozása kedvéért, amely állítása 

szerint megdöbbentő pontossággal illusztrálta a saját kutatási eredményeit. 

Tanulmányában kimondja, hogy a mozgókép az emberi érzékelés kulcsfontosságú 

kifejezőeszköze és világos elemzést ad arról, hogyan áll össze a film illúziója értelmes 

egésszé a néző elméjében az érzékek által felfogott töredékekből.  A mozgókép 

természete kapcsán elemzi az emberi befogadás működését, miszerint a filmbeli mozgást 

képesek vagyunk követni, de a szem nem a valós mozgás benyomását érzékeli. A 

filmvásznon csupán a mozgás jelzéséről van szó, és a mozgás élménye nagyrészt saját 

reakciónk eredménye. A mélység és a mozgás egyaránt úgy jelenik meg a mozgóképen, 

mint tények és szimbólumok sajátos keveréke. Jelen is vannak a dolgokban, meg nem is. 

Felruházzuk velük a benyomásainkat. A filmes élmény feldolgozásában a vizuális 

érzékelésnél tehát nagyobb hangsúlyt helyezett a néző aktív részvételére és 

képzelőerejére. Úgy gondolta, hogy a film egésze, a néző részvételének köszönhetően 

több és más, mint a részek összessége. A film nem a valóság, hanem az elme tükre. A film 

elemzése és megértése szempontjából is rendkívül határozott állításokat vázolt föl: 

nyilvánvalóan ismernünk kell, hogyan hat ránk, miként ragadja meg figyelmünket a 

mozgókép. Hangsúlyozta, hogy nem a fizikai adottságokról és technikai eszközökről van 

szó, hanem a szellemi vonatkozásról: arról, hogy milyen pszichológiai faktorok lépnek 

működésbe, amikor a vásznon pergő eseményeket figyeljük. Münserberg fölismerése az 

                                                
33 Hugo Munsterberg, Allen Langdale: Munsterberg on Film, Tho photoplay: a psychological study and 

other writings, New York, Routlegde, 2002.  
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is, hogy a film közelebb hozta a tömegekhez azt a kultúrát, amely egészen addig csak a 

kiművelt és privilegizált elit számára volt hozzáférhető.  

A kognitív szemlélet egyenes következménye a körülöttünk lévő világ értelmezésének 

mozaikszerű leképzése, azaz – e szerint – a világot nem egy gépi kódrendszerként, vagy 

matematikai jelekkel, hanem a nyelvi struktúránk sajátosságából adódóan szimbolikusan 

és történetekben ágyazottan tudjuk a leghatékonyabban értelmezni és artikulálni. Pléh 

Csaba (1945–  ) a Narratív szemlélet a pszichológiában: az elbeszélés, mint átfogó 

metateória című írásában azt állítja, hogy fejlődésileg az ember már egészen kiskorától 

kezdve két különböző sémával közelít a világhoz.34  Az egyik az emberi séma, ez lenne a 

narratív hozzáállás lényege, a másik az absztrakt személytelen séma. E két megismerési 

mód, egymásra redukálhatatlanul, örökké velünk van, mint potenciális szervező elv. 

Tanulmányában négy különböző narratív metaelméletet ismertet: az emlékezeti sémát, 

amely szerint az ember az emlékeit történetek köré szervezi. A fejlődési sémát, ami azt 

állítja, hogy a társas kapcsolatok természetét a gyermek a történeteken keresztül sajátítja 

el. A narrációt, mint a társadalom közös emlékezet perspektíva-alakításának eszközét, 

illetve a narratív identitás-elméleteket, melyek a magunkról való történetmondásban látják 

a kulcsát annak, hogy miféle elképzeléseket hordozunk arról, hogy kik is vagyunk 

valójában. Az elméletek különböző perspektívából vizsgálva ugyanarra a következtetésre 

jutnak, miszerint a történetek hozzák létre az emberi normákat és az énképünk 

kialakulását. 

A filmterápiás módszer alaptézise, hogy a befogadói folyamatok megszakításával és 

értelmezésével, illetve saját következtetéseink tudatos megfigyelésével lehetőségünk 

nyílik jobban rálátni a saját működésünkre, adott esetben előítéleteinkre. Sokszor egy 

teljesen banálisnak tűnő kauzális folyamat megszakítása is fontos felismeréseket 

eredményezhet. A kognitív iskola alapvetése, hogy a  nézői befogadás egy tanult és 

fejleszthető képesség. A filmterápiás módszer ennek a képességnek a felhasználásával és 

fejlesztésével igyekszik eszközt adni egy helyzet értelmezéséhez vagy újragondolásához. 

A filmes feladatok sokszor arra épülnek, hogy a meglévő sémáinkat átírjuk és a film 

                                                
34 Pléh Csaba: Narratív szemlélet a pszichológiában: az elbeszélés, mint átfogó metateória, Iskolakultúra 22. 

évf., 3. szám (2012), 3–24.  
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segítségével megváltoztathatóak legyenek a velünk hozott és rögzült automatizmusok. A 

folyamat két részből áll: az első egy receptív fázis, ahol a kiválasztott témához rendelt 

filmen keresztül kell levezetnünk egy  értelmezési, befogadói folyamatot a célból,  hogy 

megfogalmazhassuk az adott közeg számára lényeges problémákat, fontosabb 

csomópontokat, rálássunk a saját értelmezési mechanizmusainkra, amire aztán építhető a 

folyamat második, expresszív fázisa, ahol a berögzült mintákat egy tulajdonság vagy 

karakter kicserélésével vagy akár a teljes narratíva megváltoztatásával lehet módosítani. A 

folyamat eredményeként azt feltételezem, hogy egy-egy berögzült kognitív séma 

megváltoztatása hatással lehet egy későbbi tapasztalat megélésére.  

A közös emberi tudásstruktúrák és készségek vizsgálatánál ugyanakkor nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, hogy a különböző sémák és jelentésképző stratégiák nem univerzális 

adottságok, azaz faj, osztály, nem, illetve műveltség tekintetében nagymértékben 

differenciáltak. A kognitív szemlélet szerint tehát nagyon másképp kell kezelni különböző 

csoportok befogadói folyamatait. Ez egy heterogén csoport esetében okozhat 

nehézségeket, hiszen az elmélet nem az individuális sajátosságokra épül, hanem  általános 

befogadói folyamatokat ír le, amelyen belül előfordulhatnak egyéni eltérések. 

 

A film akár terápiás, akár nevelési célú alkalmazása esetén a pszichoanalitikus irány 

keretet ad arra nézve, hogy a filmélmény miként képes saját tapasztalatokat és élményeket 

előhívni, azaz a filmről beszélve végül is a néző önmagáról beszél és az élményazonosság 

hatása új felismerésekhez vezetheti, illetve segítheti a saját élményeivel való megbékélést. 

A kognitív irányú elméletekben a filmben megjelenő alapvető emberi sémák vizsgálatán  

keresztül jutunk  el a filmbeli események elemzéséhez és azon keresztül a társas 

mikrocselekvés elméleteihez, amely a társas élet összetettségének megértését, illetve az 

emberi közösségben való szocializációnkat tudja megtámogatni. 

Összegezve kimondható, hogy a művészettel és az alkotással való foglalkozást 

hasznosíthatjuk úgy, hogy tudatosan fordítjuk terápiás folyamatok segítésére, illetve a 

film sajátosságai miatt több szinten és módon, akár a film narratív befogadásának kognitív 

vizsgálatával, akár a film álomszerű természetének fenomenológiai megközelítésével 

könnyedén indokolhatjuk a film terápiás célú alkalmazását. Az alábbi fejezetben 
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megkísérlem példákkal illusztrálni a film terápiás célú használatának gyakorlati 

megvalósulásait. 
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II. FILMTERÁPIA GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK 
MEGVALÓSULT PÉLDÁI 
 
Kitekintés néhány magyar és nemzetközi megvalósult terápiás programra, ahol a film eszközként szerepelt a 

terápiás térben.  

 

Az alábbi alfejezetben – a teljesség igénye nélkül – megvizsgálok néhány olyan 

megvalósult magyar és nemzetközi programot, amelyeknél a film eszközként szerepel a 

terápiás térben. A felsorolt példák között több olyan választás is van, amely sok 

szempontból hasonlít az általam irányított csoportokhoz, ugyanakkor igyekeztem a 

különbségeket is kiemelni. Ismertetek egy jelentős hatású külföldi példát és több olyan, 

hazai kezdeményezést, melyek a saját csoportomhoz hasonló közegben és korosztályban 

alkalmazzák a mozgóképet, illetve egy egészen egyedi kísérletet a film terápiás célokra 

történő felhasználására. 

 

2.1. Gyermekszem 

A Gyermekszem Művészeti Egyesület 2002 óta foglalkozik nevelőotthonban élő 

gyerekekkel és tart számukra filmes foglalkozásokat. A programot Grosch Nándor és 

Fecskó Edina vezeti.  Az egyesület a következőképpen fogalmazza meg céljait: „A 

Gyerekszem Közhasznú Művészeti Egyesület .... a filmnek, mint összművészetnek a 

segítségével felkarolja az állami intézetekben nevelkedő gyerekeket. Olyan élményekhez 

juttatja őket, amelyek képesek az árvaság sebeinek gyógyítását elindítani, nem utolsó 

sorban a közös alkotás örömét felfedezni.”35 2002 óta számos film tudott elkészülni a 

Gyermekszem Egyesület segítségével, dolgoztak többek között az Aszódi 

Javítóintézetben, a drogfüggő kamaszoknak ellátást nyújtó Szegletkő Gyermekotthonban, 

illetve a Hűvösvölgyi Gyermekotthonban. Az intézetben élő gyerekek által készített 

filmek nagyrészt hozzáférhetőek az egyesület weboldalán/hopnlapján.36 Grosch Nándorék 

néhány éve egy módszertani szakkönyvet is írtak, amely kifejezetten gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő gyerekek számára ajánlott filmszakkörökhöz, illetve filmes 
                                                
35 http://gyerekszemegyesulet.hu/hu/rolunk. utolsó letöltés: 2021.07.15., 
36 Lásd: http://gyerekszemegyesulet.hu/hu/filmek, utolsó letöltés: 2021.07.15. 
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csoportokhoz biztosít technikai útmutatót. Fecskó Edina, az egyesület pszichológusa 

2012-ben részben a Gyermekszem Művészeti Egyesületben végzett munkájából írta a 

doktori dolgozatát a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolájában. 

Értekezésének címe Tükör és áttétel, fejezetek a pszichoanalitikus filmkutatás 

alapterületeiből.37  Dolgozatának egyik alfejezete egy esettanulmány közlése a 

Gyermekszem Egyesület foglalkozásainak egyik résztvevőjéről, az általa készített 

filmekről és azok hatásairól.  Fecskó a csoportokkal végzett gyakorlati munkája során 

megtapasztalta, hogy a film által katalizált projektív folyamatok és tartalmak 

csoportmunkában történő feldolgozása önismereti hatásokhoz és kollektív élményekhez 

vezethetnek. Kutatásában azt vizsgálta, hogy a foglalkozásokon résztvevő gyerekek által 

készített rövidfilmek hogyan ábrázolják az alkotójuk személyiségműködési sajátosságait, 

a filmek tartalmi és formai jellemzői milyen összefüggésben állnak a filmkészítő gyermek 

élettörténetének meghatározó́ eseményeivel.  Fecskó dolgozatában a filmet, mint eszközt 

esettanulmányként kezeli, hogy analitikus módszerekkel megfejtse az alkotó saját 

élményeinek kivetülését. Ahogy erre a disszertáció második fejezetében kitértem, a 

művészetpszichológia bevett megfigyelési eljárása ez a folyamat. Glen O. Gabbard 

(1949– ) pszichoanalitikus tanulmányában a következőképpen deifiniálja ezt az eljárást: 

„[...] a film kvázi esettanulmányként való́ felfogásakor egy-egy szereplő 

pszichodinamikájának megragadása történik. Nagy hangsúly helyeződik a szereplő 

motivációinak pszichoanalitikus értelmezésére és a jellemfejlődés olyan 

személyiségfejlődésként azonosítódik, amelyben gyakran kiemelt szerepet kap a 

traumától, illetve a patológiától a gyógyulásig terjedő terápiás folyamat ábrázolása.”38 A 

dolgozat vizsgálatának központi figurája Magdi, a kutatáskor 17 éves fiatal. Az ő 

élettörténete és az általa készített három rövidfilm közötti összefüggéseket vizsgálja az 

értekezés pszichobiográfiai megközelítésre alapozva. Elemzésében a szerző központi 

szerepet tulajdonít annak, hogy a filmek miként értelmezhetők az alkotó pszichodinamikai 

                                                
37 Fecskó Edina Enikő: Tükör és áttétel, fejezetek a pszichoanalitikus filmkutatás alapterületeiből, doktori 

értekezés, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, Pszichológiai Doktori Iskola, Elméleti 

Pszichoanalízis Program, 2012.  
38 Gabbard, O. Glen: Pszichoanalízis és film, ford.. Papp Orsolya, in Thalassa, 15. évf., 3. szám (2004), 5–

16. 
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sajátosságainak megjelenítőjeként, pszichés konfliktusainak az elaborációiként. Magdi 

esettanulmányának az elkészítésével Fecskó kiemelt célja volt a gyermekfilmkészítő 

műhelyekben folyó filmalkotó tevekénység pszichológiai vizsgálata. Állítása szerint a 

gyermekfilmek pszichobiográfiai elemzése közelebb hozhat bennünket az amatőr 

filmalkotás gyermekek életében betöltött szerepének a megértéséhez és a filmkészítő 

műhelyek működését átszövő lelki jelenségek feltárásához. Magdi filmjeinek 

pszichobiográfiai kutatása rámutatott arra, hogy a filmkészítésben, a filmkészítő szakkör 

tevékenységében az élményeinek a kifejezésére és átdolgozására jól alkalmazható 

módszerre talált rá. Külön hangsúlyozta a vizsgált alany filmjeiben a verbalitás 

szerepének háttérbe szorulását. A három filmben mindösszesen egyetlen mondat hangzik 

el; a képi kifejezés kap fokozott hangsúlyt. Összegzésében azt feltételezi, hogy Magdi 

számára a mozgóképi kifejezésmód biztosított olyan adekvát eszközt, amellyel álmai, 

verbalizálhatatlan lelki tartalmai megjeleníthetővé váltak. „A filmalkotókhoz, és általában 

a művészekhez hasonlóan a filmezés Magdi számára is megteremtette a fantáziától a 

valóságig visszavezető utat. A filmalkotó folyamat kreatív potenciálja – a filmkészítő 

szakkör emocionálisan biztonságos csoportkeretei között – lehetővé́ tette számára az Én 

szolgálatába állított regressziót: létrehozta a tudattalannal való́ fokozott kommunikációt, 

és aztán biztosította a feltörő tartalmak szimbolikus átdolgozását. Magdi esetében az 

alkotófolyamaton keresztül lehetőség adódott a korai élmények megjelenítésére és a 

reparációra. A filmkészítés során – miközben Magdi kitalálta filmötleteit, megírta 

forgatókönyveit, megrendezte a jeleneteket és eljátszotta a főszerepeket – saját pszichés 

világával is dolgozott, és elősegítette sérült szelfjének a helyreállítását, szelf-

egyensúlyának a megteremtését. A filmes önkifejezés és élményfeldolgozás – a 

gyermekrajzhoz39 és a játékhoz40 hasonlóan – képessé́ tette arra, hogy „saját 

reprezentációit manipulálja”.41 A Gyermekszem Alapítvány munkája több szinten is 

egybevág az általam vezetett csoportfoglalkozásokkal, melyek egy hasonló 

gyermekotthonban, a Szedresen található Bezerédj-kastélyterápia Speciális 

                                                
39  Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma. Budapest, Flaccus Kiadó, 2003. 

40 Péley Bernadette: A játék szerepe a külső és belső valóság szerveződésében In: Kállai János-Kézdi 

Balázs: Új távlatok a klinikai pszichológiában. 47–66, Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2003. 
41 Fecskó 61-71. 
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Gyermekotthonában folytak (lásd 3.2 alfejezet). A legalapvetőbb hasonlóság a saját 

kezdeményezésemmel, hogy mindkét esetben szinte azonos közegben történik a 

tevékenység, azaz zárt intézményekben élő, gyakran traumatizált gyermekkorú vagy 

legalábbis hátrányos helyzetű kamasz gyerekekkel dolgoztunk. Egymástól függetlenül 

jutottunk ugyanarra a következtetésre, miszerint a mozgókép legyen az elsődleges 

kifejező eszköze az érintett közösségeknek. A doktori kutatásom alatt felkerestem az 

egyesületet, beszámoltunk egymásnak az eredményeinkről és megállapodtunk abban, 

hogy kölcsönösen megosztjuk a tapasztalatainkat, segítjük egymás munkáját, illetve 

látogatást teszek az egy csoportjukban, hogy megfigyelhessem a saját 

csoportfoglalkozásaimmal való azonosságokat és különbözőségeket.  

A foglalkozás, amelyen megfigyelőként vettem részt, a Hűvösvölgyi Gyermekotthonban 

zajlott 9-11 év közötti fiúgyermekek számára. Groschék általában korosztályonként és 

nemenként külön dolgoznak a gyerekekkel, mivel tapasztalataik szerint egészen más 

típusú feladatok működnek a fiatalabb, illetve az idősebb korosztály esetében. A saját 

foglalkozásaimon ilyen típusú differenciálásra kevésbé volt lehetőség a szigorúbb 

intézményi keretek miatt, viszont az általam vizsgált korosztály (14-18) jól tudott 

együttműködni, ezért én nem éreztem szükségét annak, hogy korcsoportonként külön 

kezeljem őket.  

A Hűvösvölgyi Gyermekotthonban a bentlakó gyerekeket kisebb közösségekre osztják és 

az egyes épületeken belül hagyományos lakásokhoz hasonlító térben helyezik el őket. A 

Gyermekotthon a családot kívánja modellezni ezekkel a kisebb csoportokkal, ezért a 

csoportokon belül különböző korú és nemű gyermekek élnek egymással. Összehasonlítva 

a Szedresi Gyermekotthonnal, ebben az intézményben érezhetően szabadabb légkör 

uralkodik. Méreteiben is nagyobb a Szedresinél, két épület több mint negyven gyereknek 

biztosít otthont. A koedukált intézményben a gyerekek önállóan és viszonylag szabadon 

mozoghatnak az épületekben, illetve a kertben. A Szedresen élő gyerekeket ennél 

szigorúbban kezelik, jellemzően mindig van velük egy nevelő és ritkán tudnak önálló 

döntéseket hozni a saját idejük felhasználására.  

A filmes csoportfoglalkozáson, illetve az azelőtti ismerkedésen az is kiderült, hogy a 

gyerekek közvetlen, szinte baráti viszonyban vannak a nevelőikkel illetve Grosch 
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Nándorékkal is. Ezek a formai különbségek látványosan tükröződtek a két intézmény 

lakóinak viselkedésében. Bár Szedres elvben a nehezebben kezelhető gyermekek otthona, 

hiszen egy magatartászavaros fiatalokra specializálódott intézmény, az ottani légkör 

mégis jóval fegyelmezettebb; lefojtottabb a hangulat, mint a hűvösvölgyi közegben. A 

Gyermekszem Egyesület által meghirdetett filmes csoportokon a jelenlét nem kötelező, a 

gyerekek eldönthetik, hogy szeretnének-e részt venni a foglalkozásokon. Szedresen ez 

nem történhetett meg, ott a filmes csoport minden esetben kötelező volt az összes 

bentlakó gyerek számára. Az önkéntesség fontos elem egy terápiás célú csoport számára, 

még kiskorúak esetében is, ezért ezt mindenképpen egy fontos tanulságként könyveltem 

el. 

A foglalkozás nem indult zökkenőmentesen, több gyerek is közölte, hogy nem kíván részt 

venni a foglalkozáson. Az otthon alkalmazottai és a csoportvezetők ezt tudomásul vettek. 

Az első feladat egy – a foglalkozás ideje alatt könnyen megvalósítható – forgatókönyv 

közös megalkotása volt. A csoportvezetők, Nándor és Edina azon túl, hogy mindenkinek 

szántak a filmben szerepet, nem határoztak meg semmilyen tematikát. Hagyták, hogy a 

gyerekek önállóan ötleteljenek arról, hogy milyen témát szeretnének ezen az alkalmon 

feldolgozni. Érezhető volt a résztvevők rutinja a szituációban, a fiúk lelkesen kezdtek neki 

az általuk választott történet kidolgozásának. Egyértelművé vált, hogy egy külső, 

számukra ismeretlen résztvevő jelenléte hatással van a történetválasztásukra és a 

jelenlétem által generált bizalmatlanságot próbálják kifejezésre juttatni. Egy olyan 

forgatókönyvet kezdtek megfogalmazni, amiben ők (a gyerekek), és mi (a felnőttek), 

ellenségek vagyunk.  

Az idő és az ötletelés haladtával egyre hangsúlyosabbá vált a történetük alakításánál a 

pornográfia. Bár a jelenlétem zavaró tényező lehetett számukra és ezért a megszokottnál 

valamivel intenzívebben produkálták magukat, Nándorék elmondása szerint a szexről 

való beszéd mindig nagyon hangsúlyos közöttük. Nándorék nem próbáltak fegyelmezni, 

hagyták a gyerekeket arról beszélni, amiről akarnak, csak akkor léptek közbe, amikor már 

teljesen kaotikussá vált a helyzet.  

Később, a csoportfoglalkozás után, a tapasztalatok kiértékelése alatt kielemeztük, hogy a 

szexualitás ennyire erős jelenléte az otthon belső hierarchiájából adódik, azaz az állami 

gondozott gyerekek speciális mintakövetése okozza, hogy a fiatalabb lakók szeretnének 
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nagyobb fiúknak tűnni, illetve jellemzően korábban találkoznak pornográf tartalmakkal, 

mint a hagyományos családban nevelt kortársaik. Az is felmerült, hogy a szoros 

együttélésből kifolyólag ténylegesen megfigyelhetik idősebb, szexuálisan már aktív 

társaikat és ez foglalkoztatja őket ennyire intenzíven. Mindenesetre nem a 

korosztályuknak megfelelő volt az ezzel kapcsolatos általános attitűd közöttük és 

viselkedésükkel egyértelműen a számukra nyugtalanító szituációra reflektáltak.  

A helyzet kezelése érdekében Nándor egy időre leállította a folyamatot és elkezdtünk 

„Amerikából jöttem”-et játszani. A bemelegítő és fantáziát serkentő játékok alkalmazása 

bevett módszere a Gyermekszem Egyesület filmes foglalkozásainak.42 A közös játék arra 

is szolgált, hogy közben a gyerekeknek valamiféle kapcsolatuk alakulhasson ki velem és 

kevésbé érezzenek idegennek.  

Néhány kör elteltével sikerült a gyerekeket kizökkenteni és figyelmüket elterelni a 

pornográfiáról és visszatérhetünk a forgatókönyvhöz. A különleges helyzetre tekintettel 

Nándor átvette a történetalkotás kezdeti irányítását.   Ahogy később kifejtette, 

tapasztalatai szerint ennek a korosztálynak még nagyon sokat segít, ha teljesen 

elvonatkoztathatják a kitalált történeteiket a saját valóságuktól, és a mesét olyan 

szituációkba helyezik, amely eltér a valós környezetüktől. Ez az állítás összekapcsolható 

azzal a – jelen értekezés első fejezetében kifejtett – fenomenológiai gondolattal, miszerint 

az észlelés és az észlelő nem választhatóak el egymástól, és az azonosulás képességét 

megsegíti, ha a megértendő alak közel áll a gyerekek fantáziavilágához.  Néhány nagyon 

egyszerű és könnyen értelmezhető támpontot jelölt ki: azt az alaphelyzetet vetette fel, 

hogy egy középkori várban vagyunk, ahol királyság van, és megérkezik egy idegen. 

Később elmondta, hogy ezzel próbált az Intézet aktuális helyzetére is utalni, ahol éppen 

igazgatóváltás zajlott, ami felborította az ott élők életét. Innentől a fiúkra bízta a történet 

alakítását. A gyerekek, amint konkrét feladatot kaptak, azonnal hatékonyan és gyorsan 

működtek együtt. Mindenki rutinosan megtalálta a saját szerepét, jelmezeket választottak 

és viszonylag hamar összeállt a történet, melyben az idegen egy trónkövetelő lett, aki 

végül megölte a királyt és átvette az uralkodást. Az új király a történetben sokkal 

                                                
42 Grosch Nándor, Gergely Dorottya: Gyerekszem Filmkészítő Szakkör – képzési anyag gyeremekvédelmi 

gondoskodásban élő gyerekekkel foglalkozó pedagógusok és szakemberek számára, Budapest, Gyerekszem 

Közhasznú Művészeti Egyesület, 2010, 12.  
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igazságosabb és megengedőbb volt a réginél. A Gyermekszem filmes foglalkozásainak 

kimondott célja a gyerekek egészséges személyiségfejlődésének és kreativitásának 

fejlesztése és nem elsődleges szempont az elkészült filmek minősége. Állami 

gondozásban élő gyerekek „akármiről is beszélnek, akármit is csinálnak a 

legmeghatározóbb az, amiről nem esik szó, maga a hiány. Ami nem jelenik meg: az a 

család megtartó közege, az anya melegsége, odafigyelése, tartása és tartalmazása. 

Helyette a gondozói elégtelenség, elhanyagoltság, abúzus, veszteségek, trauma tudnak 

csak megjelenni szavakban, a cselekvésben, a történetekben.”43 

A foglalkozás kezdeti nehézségeihez képest a történet kidolgozása során teljesen 

átalakultak a gyerekek. Komolyan vették a szerepüket, erre az időre megfeledkeztek a 

szexről és az agresszióról, a szerepjátékon keresztül képesek voltak visszatalálni a 

gyerekkorukba. Fontos része volt a filmkészítésnek a smink, arcfestés, maszkok és 

jelmezek készítése. A Gyermekszem metódusa szerint ez „nemcsak a film látványvilágát 

teszi érdekesebbé, hanem maga a foglalkozás folyamata is izgalmasabbá válik a gyerekek 

számára, illetve a gyerekek arcának kifestése, hajuk megigazítása egyfajta gondoskodást 

és törődést nyújt számukra.”44 A jeleneteket a felvételek előtt néhányszor elpróbálták, 

egymást instruálták, a szerepek megszemélyesítésében sokszor kikérték Nándorék 

véleményét. A gyerekek között kialakultak a hagyományos filmforgatásokra jellemző 

szerepek, volt rendező, operatőr és a végén a forgatott anyag visszanézésekor minimális 

szerkesztői munkára is volt lehetőség. A foglalkozás végén a gyerekekkel együtt közösen 

visszanéztük, amit felvettünk, a végeredménnyel mindannyian elégedettek voltak. A 

csoport lezárásaként, körbeadva a szót, sorban mindenki felidézte a számára 

legizgalmasabb részt, és elmondta, hogyan érezte magát a filmezés alatt. 

Összegzésképpen azt tapasztaltam, hogy hatékonyan működött a mozgóképpel való 

kommunikáció ennél a korosztálynál is, és a kezdeti nehézségek dacára tartalmasan tudták 

kifejezni a bennük zajló folyamatokat és képesekké váltak közösen, együttműködve 

dolgozni.  

A legalapvetőbb különbség a saját gyakorlatomhoz képest, hogy amíg Nándorék a 

professzionális filmkészítés fázisait modellezik le a gyerekekkel, vagyis  az előkészítéstől 

                                                
43 Grosch–Gergely. i.m. 27.  . 
44 Grosch–Gergely, i.m. 118.  
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a sminkelésen át az utómunkáig minden munkafázist igyekeznek együtt megvalósítani, az 

én esetemben kimaradtak ezek a filmtechnikai alkalmazások, viszont Szedresen nagyobb 

hangsúlyt fektettem a feldolgozandó témák más filmeken keresztüli körbejárására. A 

forgatások előtt szinte minden alkalommal megnéztünk egy témába vágó filmet, és a 

folyamatban lényegesebb, meghatározóbb volt a téma kibeszélése, a saját tapasztalatok 

verbalizálása, a történetek értelmezése. A csoport keretei, a résztvevők pszichológiai 

jellegzetességei, illetve a kitűzött célok azonban nagyban hasonlítanak mindkét esetben. 

Mindkettőnk számára a legfontosabb egy biztonságos és elfogadó légkör kialakítása. Az 

alkotást elsődlegesen érzelemkifejező eszközként használjuk. A csoportot közösségként 

kezeljük, a környezetből fakadóan az agresszió kezelése és az önérvényesítés tanítása a 

két elsődleges szempont. Végül mindketten nagy hangsúlyt fektetünk a foglalkozások 

alatt felmerült konfliktusok, csoportdinamikai jellegzetességek figyelembevételére. 

 

 

2.2 Filmterápiás csoport az Aszódi Javítóintézetben 

 

2009-ben az Aszódi Javítóintézetben Dr. Hegedűs Judit és Virágh Judit pszichológusok 

kísérleti jelleggel filmterápiás csoportot tartottak az intézetben élő kamasz korcsoport 

számára. Kutatásuk tapasztalatairól tanulmányt jelentettek meg Művészetterápia az Aszódi 

Javítóintézetben45 címmel. A tanulmányukban kielemzik egy-egy általuk választott film 

hatásait a fiatalokra, valamint a reakciókat és a kutatásuk módszertanát. Írásukban egy tíz 

fős csoport egy éves munkájának az eredményeiről számolnak be. A felhasznált filmeket 

egy előre meghatározott szempontrendszer szerint tematizálták. A szerzők által fontosnak 

ítélt és a részvevők életében relevánsnak gondolt öt különböző témacsoport alapján 

válogatták ki a bemutatott alkotásokat. Az öt feldolgozandó téma címszavai az iskola, a 

család, a függőség, egyéni életutak, illetve a barátság, társas kapcsolatok voltak.  Az 

„iskola” témában választott filmek: Peter Weir: Holt költők társasága (1989), John N. 

Smith: Veszélyes kölykök (1995); „család” témában: Ranódy László: Árvácska (1976), 

                                                
45 Hegedűs Judit, Virágh Judit: Művészetterápia az Aszódi Javítóintézetben, in.: Serdülő- és 

gyermekpszichoterápia, 9. évf., 2-3. szám (2009), 55–65. 
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Rózsa János: Vasárnapi szülők (1980); a „függőség” témában: Danny Boyle: 

Trainspotting (1996), Vondie Curtis-Hall: Utolsó belövés; az „egyéni életutak” témában 

Schiffer Pál: Cséplő Gyuri (1978), Uli Edel: Acélököl (1995); illetve a „barátság, társas 

kapcsolatok” témakörben Ang Lee: Túl a barátságon (2005) és Rob Reiner: Állj mellém 

(1986) című filmeket vetítették. 

A filmek kapcsán Hegedűsék a tudattalan fantáziák és a film kapcsolatát vizsgálták, ezen 

kívül a résztvevők szereplőkkel való azonosulási készségét mérték fel, illetve azt, hogy 

miképpen tudják a fiatalok a látottakat a saját életükre vonatkoztatni, és az mennyiben 

segíti az önmagukra reflektálás folyamatait. A tanulmány részletes elemzéseiből kiderül, 

hogy sok esetben metakommunikáció, gesztusok vagy intenzív magatartásváltozás 

szintjén, tehát nonverbális jelekkel lehetett érzékelni a befogadói hatásokat. A 

csoportfoglalkozások résztvevői erőszakos cselekedeteket elkövető fiatalokból álltak, 

akiknél jellemzően problémát jelent az indulatkezelés. Ennek egyenes következménye, 

hogy ezeknél a fiataloknál a verbalitásnál sokkal erősebbek a nonverbális kifejeződések. 

A csoport vezetői kialakítottak egy nagyon egyszerű kérdéssort a filmek elemzésének 

megsegítésére, amely arra szolgált, hogy támogassa a feldolgozás verbalizálását. 

Foglalkoztak ezen kívül csoportdinamikai kérdésekkel, a társas befolyás és a konformitás 

jelenségével. A végkövetkeztetésük egyértelműen pozitív a film, mint terápiás eszköz 

alkalmazásáról: „Tanulmányunkban arra vállalkoztunk, hogy bemutassuk a 

művészetterápia lehetőségeit zárt intézeti keretek között élő fiatalkorú bűnelkövetők 

körében. A művészetterápia elméleti kereteinek tisztázását követően az általunk 

kidolgozott filmterápiás eljárást ismertettük, majd tapasztalatainkat foglaltuk össze. Az 

általunk alkalmazott művészetterápiás eljárások segítségével arra vállalkoztunk, hogy 

feltérképezzük azokat a főbb jelenségeket, okokat, melyek a deviáns viselkedéshez 

vezették a fiatalkorú elkövetőket. A tudattalan tartalmak, hiányérzetek elemzése 

segítségével szeretnénk kimutatni azokat a hiányállapotokat, melyek a vizsgálati csoport 

tagjaiban a művészetterápiás eljárások kapcsán felmerültek. A filmterápiás 

foglalkozásokon résztvevő megfigyelőként rögzítettük tapasztalatainkat, melyet a 

fókuszcsoportos beszélgetésekkel egészítettünk ki. E kvalitatív jellegű kutatással 

igyekeztünk művészetterápiás tevékenységünkre reflektálni. Kutatási eredményeink 

alapján elmondható, hogy a filmterápia segíthet abban, hogy a résztvevők saját 
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nehézségeiket felszínre hozzák, mely kiváló kiindulópontja lehet a további terápiás 

munkának.” 46 Az említett példában – ahol valamivel idősebb korosztályú, de mégis 

nagyon hasonló hátterű és élethelyzetű fiatalokkal dolgoztak, mint én – a filmet csak 

receptív módon alkalmazták, nem tértek ki az aktív filmkészítés lehetőségeire. Ebben az 

esetben a filmek befogadása csak egy kezdő lépése volt egy későbbi terápiás folyamatnak, 

nem próbálták elemezni vagy korrigálni a filmértelmezéseket. A különbséget a saját 

programommal a terápiás célokban kell keresni. Itt a csoportvezetők célja a csoporttagok 

megfigyelése, problémáik felszínre kerülésének elősegítése volt, az én esetemben viszont 

a filmmel egy korrekciós folyamatra is törekedtünk, azaz igyekeztünk átírni a berögzült és 

hibásnak vélt automatizmusokat. Filmválasztásainkban is jelentős a különbség. Míg 

Aszódon a témákhoz rendelt filmek szinte kivétel nélkül megterhelő alkotások, én a saját 

csoportjaimban azt tapasztaltam, hogy éppen a témák érzékenysége miatt, sokszor nem a 

leghatásosabb filmmel a legcélszerűbb dolgoznunk: inkább kevésbé megrázó alkotásokkal 

tudtam látványos eredményeket elérni.   

 

 

2.3 Kiki a csoportban – Xantus János filmje 

  
Xantus János életművének utolsó filmje a 2010-ben készült Kiki a csoportban című 
alkotás, amely egy pszichodráma-csoportfoglalkozáson az egyik csoporttag történetét 
dolgozza fel. A film körülményeivel kapcsolatos kérdéseimmel Xantus János özvegyét és 
alkotótársát, Mérei Zsuzsát kerestem fel, a vele való beszélgetés alapján rekonstruáltam a 
kísérletet.47  
A pszichodráma-csoportok alapvetése, hogy a játék segítségével a résztvevők egy 
regresszív folyamaton esnek át, megélik a velük történt fontos gyermekkori traumáikat, 
ezáltal olyan felismeréseket tehetnek, amelyek segíthetik a saját működésük jobb 
megértését. „A pszichodráma csoportos pszichoterápiás módszerének alapja a játék, 
mindannyiunk közös, sokat gyakorolt, jól bevált és élvezetes első élményfeldolgozó 

                                                
46 Hegedűs–Virágh i.m. 55-65. 
47 Zoom beszélgetés 2021. február 8-án.  Résztvevők: Mérei Zsuzsa, Bán Zsófia, Faur Anna. A rögzített 

interjú írásos kivonata kéziratban. 
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eszköze, amit felnőttként már alig-alig használunk.  Itt újra megtalálhatjuk játékos 
kedvünket, kreativitásunkat, s lehetőséget kapunk arra, hogy magunkról és életünkről a 
játék nyelvén adjunk hírt magunknak és másoknak. A csoportban korábbi tapasztalataink, 
érzéseink megosztásán túl új élményeket is szerzünk. Nem könyvekből és nem mások 
okosságából, hanem saját érzelmi tapasztalatainkból tanulunk.”48 Jakob Levy Moreno 
(1889–1974), a pszichodráma megteremtője szerint a lelki egészség elérésének útjában a 
spontaneitás elvesztése áll. Moreno 1910-ben kezdett el  csoportokat vizsgálni, először 
prostituáltak közösségében, illetve játszótereken figyelte gyerekek viselkedését. 1922-ben 
megalakította Stegreiftheater (Rögtönzött Színház) néven azt az utcaszínházat, ahol az 
éppen aktuális hírekből készült jelenetekbe bárki beszállhatott. Ez a bécsi improvizációs 
kísérleti színház teremtette meg a pszichodráma alapkoncepcióját. Moreno az emberek 
közti interakciót és kapcsolatrendszereket vizsgálja, tehát elméletében kettő vagy annál 
több ember együttléte már egy csoportként kezelendő, mely vizsgálata során az 
individuumok mellett ugyanolyan fontos a köztük lévő 
viszonyrendszer.49  Alapkoncepciójából fejlődött a szociometria módszertana, a csoport-
pszichoterápia illetve a pszichodráma, amely a 1940-es évektől indult és mára már a 
klinikai használata is széles körben elterjedt. Magyarországon a pszichodrámát Mérei 
Ferenc, Morenoval való személyes találkozása után, az 1960-as években honosította meg. 
Méreit leginkább a csoportdinamika foglalkoztatta, már a pszichodrámával való 
találkozása előtt megteremtette az együttes élmény fogalmát, mely szerint egy csoport 
vagy társadalom minősége, hierarchiája, atmoszférája konstitutív módon járul hozzá az 
egyén önképéhez, viselkedéséhez.50  
Xantus János filmjének érdekessége, hogy ugyanazon a helyszínen játszódik, ahol Mérei 
Ferenc majdnem negyven évvel korábban megalapította az első magyar pszichodráma 
műhelycsoportot. A csoport egyik vezetője Mérei Ferenc lánya, Mérei Zsuzsa volt. 
Az eredeti koncepció szerint Mérei Zsuzsa és Vikár András pszichodráma-
csoportvezetők, intenzív önismereti terápia céljából, meghirdettek egy olyan, sajátos, 40 
órás (10 alkalmas) pszichodráma-csoportot, amelyen egy filmes stáb a teljes program alatt 
jelen van és több kamerával rögzíti az eseményeket. A foglalkozás címe Intenzív 
önismereti pszichodráma csoport filmes alkotói folyamattal koprodukcióban volt. A 
                                                
48 Mérei Zsuzsa: Játék „itt, most és akkor” – a pszichodráma, in: Mindennapi pszichológia 12. évfolyam, 2. 

szám (2020), 55–59.  
49 Jacob. L. Moreno: Who Shall Survive? A new Approach to the Problem of Human Interrelations. Beacon, 

NY, Beacon House. 1934 
50 Mérei Ferenc: Az együttes élmény : társadalomlélektani kísérlet gyermekeken. Budapest, Officina, 1948. 
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felvétel terve eredetileg egy művészeti kísérletként indult azzal a céllal, hogy kiderítse: 
meg lehet-e ragadni az ilyen típusú csoportban kialakuló terápiás légkört, illetve 
visszaadhatóak-e a film segítségével azok az élmények, amelyeket a csoport tagjai 
átélnek, ezen kívül másodlagos célként egy pszichodráma oktatófilmet terveztek az 
alkotók, ahol a nagyközönség bepillantást nyerhet abba, ami egy csoportterápiás 
folyamaton belül zajlik. 
Mérei Zsuzsa elmondása alapján a 12 fős csoport, illetve a két vezető mellett, a 
foglalkozások alatt végig jelen volt egy hat fős filmes stáb. Annak ellenére, hogy – a 
felvételeken is jól láthatóan – az operatőrök folyamatosan testközelben voltak és 
fizikailag egybeolvadtak a résztvevők játékával, mégsem zökkentették ki a csoportot és a 
jelenlétük nem okozott zavart az eredeti terápiás célok elérésében. A pszichodráma-
csoport struktúrája a bevezető beszéden és bemelegítő gyakorlatokon, illetve a lezáró 
beszélgetésen kívül minden esetben egy protagonista játéka köré szerveződik. Az 
elkészült film a teljes leforgatott anyagból gondos mérlegelés után kiválasztott, egyetlen 
protagonista játékot dolgoz fel, ahol a főszereplő Kiki – a többi résztvevő bevonásával – 
pszichodrámás módszerekkel felépít egy számára fontos problémát. A bemutatott jelenet 
kiválasztásának egyik szempontja a filmen megjelenített emberek személyiségi jogai 
védelmének figyelembevétele volt: amikor a protagonista kiválasztotta a számára fontos 
szerepeket és azt megszemélyesítette a jelenlevőkkel, felmerült az a morális kérdés, hogy 
vajon a jelenetben eljátszott valós ember beleegyezik-e abba, hogy őt egy filmben 
szerepeltessék. A pszichodramatista válasza erre az, hogy ezek a szerepek mindössze a 
protagonista gondolatainak a kivetülései, illetve az adott személy sajátos reprezentációi. A 
választásnál az alkotók mégis törekedtek arra, hogy egy olyan közeget használjanak fel, 
ahol a megszemélyesített karakterek a lehető legkevésbé sérülhetnek. Ez a probléma a 
hagyományos pszichodráma foglalkozásokon nem merül fel, de ebben az esetben a film 
által az amúgy egy zárt terápiás térben eljátszott történések kikerülnek egy nagyobb, 
kevésbé kontrollált közegbe.  
Kiki felvetése, azaz a csoportban feldolgozni kívánt problémája az az állítás volt, hogy 
zavart okoz az életében a saját spontaneitásának hiánya, a kontroll elengedésének 
képtelensége. A film felvezetőjében ezt Kiki megfogalmazza, majd megkezdődik a több 
lépcsős játék. Ebben az esetben Kiki egy közelmúltban történt szituációval kezdi az 
építkezést, ahol fiatal felnőttként megéli a saját szorongásait, azt a számára nehézséget 
jelentő tényt, hogy nem képes felszabadultan együtt lenni a korosztályával. Második 
lépésként, egy újabb helyszín létrehozásával, visszaugrik egy lényegesnek gondolt 
gyerekkori emlékéhez, ahol a családja életét egy haláleset bolygatja fel. Innen eljut egy 
teljesen archaikus, egészen kiskori élményig, amelyben a szülei nem tudnak mit kezdeni a 
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gyerekük vitalitásával és onnan visszakerül a jelen koráig. Kiki történetének íve jellemző 
a pszichodrámás gyakorlatokra, hagyományosan az a bevett szokás, hogy a terápiás 
munka alatt a protagonista eljut gyerekkori emlékekhez és onnan vissza is kerül a jelen 
helyzetébe. Ez a regresszív belső utazás teremtheti meg azokat a terápiás célpontokat, 
ahol a résztvevő átélhet és adott esetben át is írhat számára berögzült sémákat. Kiki a négy 
epizód fontos szerepeire kiválasztott embereket a csoportból, illetve a valós személyeken 
kívül még a saját fontosabb érzelmeit is megszemélyesítette. 
A pszichodráma-foglalkozás alatt a csoportvezetők szerepe a protagonista támogatása, 
kisérése a teljes folyamaton keresztül, illetve a terápiás tér biztonságos megteremtése. 
Ennél a speciális esetnél a történéseknek adott egy harmadik dimenziót a kamerák 
jelenléte: abból a reális térből, ahol egy megteremtett csoportdinamika működött a 
résztvevők között, átkerültünk a Kiki által felépített és megformált valóságba, a saját 
belső világába, ám mindeközben egy külső, független forgatóstáb rögzítette az 
eseményeket és egy olyan alkotást hozott létre, ami önmagában, különösebb magyarázat 
nélkül is megállja a helyét. 
Az elkészült filmben Xantus néhány fázist elhagyott a valós történésekből, illetve a vágás 
segítségével kiemelt fontosnak ítélt pillanatokat és gesztusokat. Mérei Zsuzsa 
megfogalmazása szerint ez az alkotás két film lett egyben, egyrészt egy pszichodráma 
módszertani film, illetve egy önmagában is megálló Xantus János-mű. A film 
érdekessége, hogy az eredeti koncepció szerint a valós főszereplőt – a saját intimitásának 
és belső világának megőrzése védelmében – a rendező egy színésszel kívánta 
helyettesíteni, és a teljes jelenetét egy az egyben újrajátszatni, de a felvételek után 
Xantusz revideálta ezt az ötletét, mert úgy érezte, hogy ami ott megtörtént, az 
rekonstruálhatatlan mesterséges eszközökkel. 
A film elemzése közben szembetűnő az egyik legjellemzőbb gesztus, ahogy a főszereplő 
fontosabb gondolatait az őt kisérő csoportvezető rendszeresen megismétli, kiemeli. Ennek 
a visszhang-effektusnak több funkciója is van, egyrészt a szereplőt erősíti és a gondolatai 
kihangosításával biztosítja a figyelméről, másrészt a csoportvezető saját magának is irányt 
mutat. A pszichodrámás aktus támogatásához a legalapvetőbb kritérium az, hogy a 
csoportvezetőt ne vigyék el a saját ötletei, gondolatai, érzései, tehát a protagonista 
ismétlése önmaga számára is egy mantra ahhoz, hogy a szereplő által felépített és nagyon 
érzékeny belső világ ne sérüljön egy külső nézőpont által. 
Az elkészült film műfaját nagyon nehéz meghatározni, egyrészt tekinthető  
dokumentumfilmnek, hiszen a stáb semmi mást nem csinált, mint hogy elment egy 
pszichodráma foglalkozást rögzíteni, másrészt, amit felvettek, az több, különböző 
helyszín és szereplő absztrakt, Kiki által megjelenített fikciója. A filmes és a 
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pszichodrámás célok több szinten is elcsúsznak egymástól. A film dramaturgiája és a 
terápiás logika leginkább Kiki története katarzisának tekinthető pillanatában és az azt 
követő eseményekben vált ketté. A történet második epizódjában, a haláleset 
feldolgozásakor Kiki és a csoport számára megtörtént egy hangsúlyos és megrázó 
felismerés, ami a filmnek egyik központi és kiemelt pillanatává vált, miközben a terápiás 
célnak ez a pillanat nem a legfontosabb epizódja és az eredeti problémafelvetésre az ezt 
követő kisgyerekkori emlék ad választ. Mérei magyarázatában a pszichodrámás 
folyamatokban hiba a katarzist tekinteni az elérendő célnak, a katartikus élmény, 
mindamellett, hogy fontos része a folyamatnak, ebben az esetben csak az indikátora volt a 
valódi terápiás felismerésnek, ami a következő, a filmben már kevésbé részletgazdagon 
kidolgozott jelentben valósult meg. 
A film utáni beszélgetésekkel egybekötött vetítéseket az alkotók – csakúgy, mint a 
befogadás folyamatát – a film részének, illetve annak tovább élesének tekintették. A 
főszereplő Kiki szinte minden vetítésen jelen volt és részt vett a filmet követő 
beszélgetéseken. Mérei Zsuzsa visszaemlékezése alapján a vetítés alkalmai minden 
esetben újabb kiterjedéseket indítottak el, a film alkalmasnak bizonyult arra, hogy 
megteremtődjön az a nézői intimitás, ami közös élményként egy újabb csoportot formált 
és ezen keresztül minden alkalommal beindított újabb terápiás folyamatokat. 
Összességében kimondható, hogy a filmi eszköz jelenléte egy hozzáadott dimenziót 
nyújtott a terápiás térnek, amit a film levetítéseikor minden alkalommal újabb fejezetek 
követtek.  
A fent leírt példa lényegesen más hatásmechanizmus alapján használja fel a filmet, mint 
terápiás eszközt, tehát a saját módszeremhez illetve a többi példához képest 
mindenképpen egy teljesen más típusú kezdeményezés, mégis fontosnak tartottam 
beemelni ebbe az értekezésbe, hiszen más szemlélettel, a többitől egészen különböző 
hozzáállással, de hatékonyan és egyedi módon használta a film által kínált lehetőségeket 
egy terápiás közeg megtámogatására.   
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2.4 I was there (IWT) – “Én voltam ott” program  

 

Az IWT elnevezésű amerikai és izraeli szakemberek által összeállított program háborús 

veteránok terápiás kezelésére vállalkozik, célja a film segítségével való traumafeldolgozás 

már leszerelt katonák számára.51 Az Egyesült Államokban indult programon eddig több, 

mint ötszáz, különböző hátterű amerikai katona vett részt. A kezdeményezés alapja az, 

hogy felmérések szerint a veteránok egy jelentős része egyáltalán nem kér segítséget, 

miközben számos katona szenved a háború hosszantartó pszichés következményeitől. A 

társadalomba való visszaintegrációt különösen nehezítik a háborús veteránokra jellemző 

pszichés vagy mentális betegségek, úgymint a PTSD (Poszttraumatikus Stressz 

Szindróma), TBI (minimális agyi trauma), de akár a krónikus depresszió vagy a 

gyászfolyamatok hatásai is.52 A háborúk mindezen utótüneteire jellemző, hogy a páciens 

nehezen képes másokhoz kapcsolódni, illetve megfogalmazni a számára traumatikus 

élményeit, ennek megfelelően nehezen jut el olyan ellátó helyekre, ahol a problémáját 

kezelni lehetne. A hadsereg, illetve a katonai lét sem kedvező terep a segítségkéréshez, 

hiszen jellemzően a katonák nem szeretik a saját gyengeségüket vagy 

kiszolgáltatottságukat beismerni. Ezen körülmények miatt pszichiáterek, szociális 

munkások és filmes szakemberek53 összeállítottak egy olyan filmterápiás programot, 

amelyhez könnyebben tudtak csatlakozni azok az érintett katonák is, akik egy 

hagyományos terápiától inkább ódzkodtak. A traumák feldolgozásának a pszichológiában 

közismerten fontos és elengedhetetlen fázisa a történések megfogalmazása, vagy 

                                                
51 Vö. Tuval-Mashiach, R., and Patton, B.: Digital storytelling: healing for the Youtube generation of 

veterans in Video and Filmmaking as Psychotherapy: Research and Practice, eds J. L. Cohen, J. L. 

Johnson, and P. Orr, New York, Routledge, 146–162. 
52 Hoge, C. W.– Terhakopian, A.– Castro, C. A.–Messer, S. C.–Engel, C. C.: Association of posttraumatic 

stress disorder with somatic symptoms, health care visits, and absenteeism among Iraq war 

veterans. American Journal of Psychiatry 164, 150–153. 
53 A program kitalálói és szerzői: Rivka Tuval-Mashiach (Department of Psychology, Bar-Ilan University),  
Ramat Gan, Israel, Benjamin W Patton, Patton  Veteran Project, NewYork, US, Charles Drebing, Bedford 
VA Medical Center, Edith Nourse Rogers Memorial Veterans Hospital, Bedford, MA,   
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legalábbis az arra való törekvés.54 A program megalkotói több érvvel is alátámasztják, 

hogy a hagyományos verbális történetmesélés helyett miért a filmet választották 

kifejezőeszköznek. Egyrészt az írásos vagy verbális elbeszéléssel ellentétben a 

filmkészítés közösségi élmény, tehát a résztvevők csoportban tudnak dolgozni, ezzel 

egymás pszichés terheit csökkenthetik. Másrészt fontos szempont az is, hogy a veteránok 

elbeszélései alapján a számukra feldolgozási nehézségeket jelentő élmények szóban 

nehezen kifejezhetőek, viszont annál élőbb audiovizuális effekteket tartalmaznak. A 

résztvevők problémáinak leírásai gyakran filmszerűek, tüneteik sem mindig a racionalitás 

szintjén jelentkeztek. A beszámolók szerint sokszor az emlékek vagy a rémálmok nem 

egy-egy kidolgozott történeten keresztül kísérték őket, inkább bizonyos effektek, akár 

hang, akár képek szintjén jöttek elő a tudatalattijukból, például bizonyos hanghatások 

(mondjuk egy robbantás) vagy egy visszatérő és nyomasztó kép állandó megjelenése által. 

Ezek mind olyan elbeszélések, amelyek a filmi montázsra emlékeztetnek, és sokszor 

olyan erősen effektszerűek, hogy verbális eszközökkel igen nehéz megragadni őket, ezért 

a program alkotói a feldolgozáshoz is a filmi formát látták a legcélravezetőbbnek. Úgy 

gondolták, hogy egy visszatérő és szorongató képet könnyebb lesz a résztvevők számára 

filmen megkonstruálni, mint szóban vagy írásban megpróbálni leírni és értelmezni. A 

katonákra legjellemzőbb betegséget, a PTSD-t (poszttraumás stressz szindróma) 

multiszenzorális rendellenességként tartják számon, azaz a tünetek rendkívül élőek, 

színesek, érzékletesek, sok leírásban jellemezték álomszerűnek, tehát mindenképpen egy 

vizuális traumáról van szó. Mivel mindezek a felsorolt tulajdonságok a filmre is igazak, a 

koncepció az volt, hogy a hagyományos terápiáknál célszerűbb és hatékonyabb lesz egy 

olyan nyelvrendszert használni, amely természetében közelebb áll a megfogalmazni 

kívánt élményhez. Az egyik páciens a saját traumáját úgy ahhoz hasonlította, mintha 

megakadt volna egy kép a fejében, amelytől nem tud továbblépni. A filmkészítés 

lehetőséget adott arra, hogy ez a kép manifesztálodjon és továbblendüljön, akár egy 

történetbe ágyazódjon; hogy a megrekedés állapotából kimozduljon és elinduljon a 

felépülés irányába. 

                                                
54 Olthof, J. : Handbook of Narrative Psychotherapy for Children, Adults, and Families: Theory and 

Practice.Abingdon: Routledge. 2018 
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A program egy intenzív, de rövid terápiás tevékenység, amelynek a végére minden 

résztvevő egy rövidfilmet készít. A mindösszesen négy napos programon alkalmanként 15 

fő vesz részt, minden alkalmat végig kísérik mentálhigiéniás- és filmes szakemberek. A 

program öt részből áll, az első a fejlesztés (developing) folyamata, amely során a 

résztvevők megfogalmazzák és leírják, hogy milyen filmet szeretnének készíteni. A 

következő lépésben az előkészítés (pre-production) zajlik, melyben a történetet felkészítik 

a forgatásra, ezalatt storyboard, helyszín- vagy jelenetlista készül. A harmadik lépcső 

maga a forgatás (production), ezt követi a utómunka (post-production), ahol a film 

vágása, effektek hozzáadása zajlik, majd legvégül a bemutatás (exhibition-distribution) 

történik meg. A filmek stílusukat és formájukat tekintve nagyon széles palettán 

mozognak, van köztük többek között animáció, vígjáték, dokumentumfilm, videóklip, 

reklámfilm és hagyományos kisjátékfilm is. Tartalmukat tekintve nagyrészt a résztvevők 

saját élményeire támaszkodnak, beleértve háborús élményeket, fizikai vagy érzelmi 

sérüléseket, egyéni veszteségeket, megbélyegzést, öngyilkosságot, szexuális 

visszaéléseket, bántalmazást, kórházi kezelést, a civil életbe való visszailleszkedést, 

család és szülőség problematikáját vagy éppen a spiritualitást.  A filmek egy része 

megtalálható a program honlapján. 55 

 

A programot egy tudományos tanulmány56 értékelte ki, amely az addig mintegy 40 

helyszínen, 500 résztvevő bevonásával 300 kisfilmből választott és elemzett ötven 

esettanulmányt. A kiértékelés során mélyinterjúkon keresztül vizsgálta a filmkészítés 

folyamatának a részvevőkre gyakorolt hatását. A kutatók gondos válogatás után 

reprezentatív mintát állítottak össze és a következő szempontrendszerek szerint vizsgálták 

az elért eredményeket: a résztvevők önrendelkezési képességének visszanyerése; a más 

emberekhez való kapcsolódás képességének visszaszerzése; a velük történt traumák 

                                                
55  Patton Veterans Project: I was there – film workshops, http://iwastherefilms.org/featured-films/, (utolsó 

letöltés: 2021. 07.10.) 
56 Rivka Tuval-Mashiach–Benjamin W Patton–Charles Drebing: “When You Make a Movie, and You See 
Your Story There, You Can Hold It”: Qualitative Exploration of Collaborative Filmmaking as a Therapeutic 
Tool for Veterans, In: Frontiers in Psychology, 2018.10.16. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01954 
(utolsó letöltés: 2021. 09. 20.) 
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feldolgozása. Az alábbiakban röviden összefogalom az interjúk kiértékelésénél a három 

szempont szerinti leggyakrabban visszatérő állításokat.  

Az önrendelkezés visszanyerése kapcsán fontos leszögezni, hogy minden terápiás 

tevékenység alapja, hogy biztonságban érzik-e magukat a páciensek. Ennél az esetnél a 

filmezés közbeni biztonságérzet teljes mértékben megvalósult, még az elején szkeptikus 

vagy ellenálló személyek is arról számoltak be, hogy végig biztonságban érezték 

magukat. Sokan kiemelték a professzionális segítők (filmkészítők és pszichológusok) 

szerepének a fontosságát. Többen számoltak be arról, hogy a filmesek szerepe milyen 

jelentős volt abban, hogy sikerüljön megfogalmazni a velük történt eseményeket. 

Másoknak az volt fontos, hogy a film megvalósítása alatt ők hozhatták meg azt a döntést, 

hogy mennyit engedjenek megmutatni a velük történt eseményekből, méltányolták, hogy 

semmiféle külső kényszer nem volt arra nézve, hogy mindent pontosan és részletesen 

kelljen ábrázolni. 

A kapcsolódási nehézségek kapcsán az interjúalanyok nagy része arról számolt be, hogy 

nehezen tudják mások számára megfogalmazni a problémáikat, mert úgy érzik, hogy 

nehezen átélhető, ami velük megtörtént. Ettől sokan érzik magányosnak, meg nem 

értettnek magukat, ezért ahelyett, hogy más emberekhez kapcsolódnának, drog- vagy 

alkoholfüggőségbe menekülnek. A filmkészítés alatt azonban viszonylag hamar kiderült, 

hogy az együtt dolgozó emberek nagyon hasonló traumákkal és érzésekkel küzdenek. Az 

együttműködés alatt egyre többükben szakadtak fel évek óta hordozott és ki nem beszélt 

emlékek, sokan könnyebben tudtak megosztani élményeiket, mint addig bármikor, illetve 

nagy részüknek sikerült megélni az összetartozás élményét a forgatások alatt. 

A traumák feldolgozása kapcsán az interjúk alapján háromféle metódust különböztet meg 

a tanulmány. Az első az elkészült film narratívájában történő eseményváltoztatás: egy 

traumatikus élmény feldolgozásánál a részvevő megváltoztatja a története végkifejletét és 

a tragikus történést jóra fordítja. Többen arról számoltak be, hogy ennek a módszernek a 

segítségével képesek voltak újraélni a velük történt eseményeket, de ezúttal egy pozitív 

végkifejletet választani, ami megnyugvással töltötte el őket. 

A filmkészítés sajátosságaként írták le az eltávolítás fogalmát, azaz, hogy a megvalósult 

műben sikerült lerakniuk a nehézségeiket és képessé váltak kívülről ránézni azokra. 

Többen arról számoltak be, hogy minél többször megnézték az elkészült filmjüket, annál 
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távolabb kerültek az eredeti traumától. Az is segített az eltávolodás megteremtésében, 

hogy a legtöbb film közös munkaként ötvözte a résztvevők élményeit, tehát senki nem 

csak a saját történetét tette bele a műalkotásba. Többen kiemelték a perspektívaváltás 

hasznosságát: annak köszönhetően, hogy többen, több szemszögből, mintegy 

kirakójátékként rakták össze az eseményeket, végül sokkal jobban megértették a saját 

maguk történetét. Aki úgy írta le az élményt, hogy a háborúban átélt trauma 

megfagyasztotta a pillanatot, amelyből képtelen volt továbblépni, azt tapasztalta, hogy a 

közös munka, az események újrarendezése vagy más szemszögből való rálátása segített 

feloldani ezt a megrekedt állapotot.57 A traumafeldolgozás kapcsán többekben felmerült 

az a másodlagos hatás, hogy a filmkészítés kapcsán legalább valami értelmet nyert a 

velük történt traumatikus esemény, és a kézzelfogható végeredmény enyhíteni tudta a 

feldolgozatlan és értelmetlennek tűnő események által kiváltott szorongásukat. 

Összegezve a program, illetve a kutatás szerzői szerint a film segítségével történő 

traumafeldolgozás sok szinten is eredményes tud lenni és a folyamatosan futó IWT 

program hatékony beavatkozásra képes nehéz helyzeteket megélt háborús veteránok 

számára. Kutatásukban külön figyelmet fordítanak a módszer hagyományos, verbális 

terápiákkal való összehasonlítására és konklúzióként kimondták, hogy a vizsgált 

csoporton belül számszerűsítve több emberhez és hatékonyabban ér el a filmterápiás 

módszer, mint bármilyen egyéb terápiás tevékenység.  

                                                
57 Rivka Tuval-Drebing i.m 7-11. 
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III. SAJÁT MÓDSZEREM ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 

 

3.1 A filmterápiás programom elméleti háttere, definiálása 

 

A film terápiás célokra való használatának vizsgálatát először 2014-ben egy 

szenvedélybetegek rehabilitációjával foglalkozó bentlakásos intézményben kezdtem 

kutatni, és azóta folyamatosan fejlesztem és finomítom a módszert a legkülönbözőbb 

közösségekben. Az alábbi fejezetben felvázolom az általam fejlesztett filmterápiás 

módszer elméleti hátterét és alapjait. 

Napjainkban számtalan fajtájú és célú csoportterápiás tevékenység létezik. A múlt század 

közepétől a pszichológia klinikai térben pszichotikus betegek segítésére, illetve 

egészségügyi intézményen kívül életvezetési szokások korrigálására is eredményesen 

használja a különböző csoportfoglalkozásokat. Sokféle szempont alapján lehet 

csoportterápiás foglalkozásokat rendszerezni. Irvin D. Yalom (1931–  ), amerikai 

egzisztencialista pszichiáter, aki az interperszonális elméleteket kombinálja a 

pszichoanalitikus szemlélettel, A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata című 

tankönyvében első lépésként a “látszat” és a „lényeg” elkülönítésével próbál valamiféle 

rendet teremteni a számtalan fajta csoportterápia között.58 Látszat alatt azt érti, amit a 

csoport formája, technikája, speciális nyelvezete jelent. Ebben az esetben ez a filmi 

eszköz használata, azaz a csoport elsőszámú kifejezőeszköze, a mozgókép. Lényegként 

pedig az élmény terápiás folyamat szempontjából releváns aspektusait jelöli meg. Yalom 

könyvének egyik legfontosabb alapfeltevése, hogy „[...] a csoportterápiában a személyes 

kapcsolat a döntő fontosságú. Az igazán hatékony terápiás csoport először színteret 

biztosít a résztvevők szabad kapcsolódásához, azután segít nekik felismerni és megérteni, 

hogy mi a hibás az interakcióikban, és végül képessé teszi őket a maladaptív mintázatok 

megváltoztatására.”59 Elöljáróban annyi megállapítandó, hogy, mint minden művészettel 
                                                
58 Irvin D. Yalom A csoportterápia elmélete és gyakorlata, ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Budapest,  

Animula Kiadó, 1995. 
59 Yalom, i.m. 11.  
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foglalkozó tevékenység esetében, a filmterápiás csoportok esetében sem lehet beszélni 

egy  pontosan leírható receptről. Mivel az eszköz jellegéből fakadóan nagyon sok a 

szubjektív tényező, a csoportok dinamikája nyilvánvalóan nagyban függ a résztvevő tagok 

összetételétől, problémáitól, helyzetétől, illetve a csoportvezető aktuális állapotától is. Az 

előre kialakított tematikát sokszor megváltoztatják az éppen érvényes körülmények, a 

vezető is sokszor kénytelen spontán döntéseket hozni, melyek adott esetben felülírják az 

előzetes terveket. A csoport dinamikája és a foglalkozások eredményei meghatározhatják 

a gyakorlat tágabb kereteit, de a terápia lényege, az emberi találkozás mindig is nagyon 

szubjektív, nehezen számszerűsíthető, nehezen mérhető élmény marad. Mindezek mellett 

nagyon fontosnak tartom, hogy a csoportvezető bármilyen szituációra fel legyen készülve, 

és törekedni kell arra, hogy a lehető legváratlanabb helyzetek kezelésére is legyenek 

megfelelő eszközei. A csoport vezetőjének meg kell teremtenie az itt és most jelenséget, 

vagyis a csoportot a saját élményeinek megélésére kell ösztönöznie. A kutatások szerint 

létfontosságú tényező az is, hogy a terapeuták, vagy csoportvezetők bízzanak magukban 

és csoportjuk hatékonyságában.60 A csoportterápiák legfőbb hatékonysága abból ered, 

hogy bár minden ember egyedi és a problémáik összetettek, mégis számos közös nevező 

található köztük és nincs olyan tett vagy gondolat, ami teljesen idegen lenne mások 

tapasztalataitól és ne lehetne vele azonosulni, másrészt pedig: az emberi gondjaink egy jó 

része kapcsolati természetű.  Sok ember esetében okoz nehézséget és vezet 

elszigetelődéshez, ha úgy érzi, hogy egyedül marad a bajban, vagy hogy csak neki vannak 

ijesztő és elfogadhatatlan problémái, gondolatai vagy érzései. A csoportterápiák lényege 

az egyedüllét érzésének a feloldásában rejlik, a csoport tagjai ideális esetben azt érezhetik, 

hogy hasonlóak másokhoz és legbenső aggodalmaik megoszthatóak és elfogadhatók a 

többi ember számára.  

 A saját programom két különböző metódusból tevődik össze, melyek szervesen 

kapcsolódnak egymáshoz. Az egyszerűség kedvéért ezt a két módszert passzív (receptív), 

illetve aktív (expresszív) csoportnak neveztem. Az aktív csoportban a résztvevők maguk 

forgatnak saját jeleneteket, míg a passzív csoportban – a csoportvezető által választott –  

filmeken keresztül történik meg a terápiás diskurzus.  

                                                
60 Arnold P Goldstein: Therapist-Patience Expectancies (35-53), in Jerome D Frank: Persuasion and Healing  

Baltimore, John Hopkins Univ. Press, 1991 
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A csoportfoglalkozások menete – legyen bár aktív filmkészítő vagy passzív, filmnézős – 

minden esetben a következőképpen zajlik.  A csoportvezető előre meghatározza a csoport 

célját. A célok változhatnak alkalmanként, de lehet egy hosszabb időszakra vázolt célt 

több alkalom során is fenntartani. A cél meghatározására azért van szükség, hogy a 

folyamat keretei, amennyire lehetséges, változatlanok maradjanak. Ezután a csoportvezető 

a célnak megfelelő tematikákat rendel egy-egy csoporthoz, például azt tűzi ki célul egy 

adott közösségben, hogy a tagok közötti konfliktusok rendeződjenek vagy 

normalizálódjanak. Ehhez választhatók olyan témák, mint amilyen az egymás elfogadása 

vagy éppen egymás elutasítása, az agresszió vagy az asszertív kommunikáció, empátia, 

sérülékenység, vagy akár lehetnek teljesen absztrakt témák is, mint például a gonosz 

lélektana stb. A filmes csoport, mint a csoportterápiák általában, a szociális készségek 

fejlesztésére a legalkalmasabb, hiszen a résztvevők ráhangolódnak a folyamatra, 

megtanulják, hogyan ismerjék és értsék meg egymást; elsajátítanak konfliktusmegoldó 

módszereket; megcsappan ítélkező hajlamuk, fokozódik az együttérző készségük, és 

mindennek képesek hangot is adni. Ezek a készségek az eljövendő kapcsolatokban a 

javukat szolgálhatják.  

Az aktív csoportfoglalkozás elején a résztvevők lefektetik a csoport témáját, ez történhet 

közös döntés útján, de a csoportvezető önkényesen is kijelölhet egy számára fontosnak 

ítélt tartalmat. Elengedhetetlen ezek után egy olyan ún. verbakört tenni, amelynek során 

mindenki megfogalmazhatja, hogy mit ért a kijelölt téma alatt, illetve milyen érzései 

vannak azzal kapcsolatban. Ez több szinten is informatív lehet és nagyban 

meghatározhatja a későbbi filmes jelenet milyenségét. Segítség lehet a csoport számára, 

ha ezek után, vitaindítóként egy olyan rövid filmjelenetet néznek végig, amely valamilyen 

módon reflektál a megfogalmazott problémára. 

Mindezek után kezdődhet az igazi filmes munka, ahol a csoport már a filmkészítés által 

kínált eszközöket használja fel.  Ennek egy teljesen közös alkotói munkának kell lennie, 

ahol a résztvevők találják ki a jelenetet és osztják le egymás között a szerepeket. 

Tapasztalataim szerint az esetek nagy részében ez a tervezőmunka már önmagában tud 

meglepő és váratlan felismeréseket hozni.  A csoport vezetőjének itt is fontos 

beavatkozási kötelezettsége van, hiszen a terápiás cél érdekében sokszor ezeknél a 

konkrét döntéseknél lehet eredményeket elérni. A jelenetek összerakása közben fontos, 
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hogy olyan szituációk kerüljenek elő, amelyek vagy megtörténtek a résztvevőkkel, vagy 

foglalkoztatják a csoport tagjait. A csoport lehetőségeihez képest a történetet lehet 

írásban, forgatókönyvként prezentálni, vagy csak szóban megfogalmazni. Mindkét 

esetnek vannak előnyei, a közös munka inkább a megbeszélés alatt tud kialakulni, de 

adott esetben az egyéni, írásos feladatoknak is lehet fontos terápiás értéke. A 

végeredményt mindenképpen közösen kell kialakítani. A szereposztásnál érdemes arra 

törekedni, hogy az illető kikerüljön a saját berögzült szerepéből és lehetősége legyen egy 

másik ember perspektívájába kerülni. Sokszor érdemes ezt végletesen értelmezni, azaz 

például egy dominánsabb személlyel eljátszatni az áldozat szerepét vagy férfinak az anya 

szerepét, stb. Természetesen ezeknél a döntéseknél fontos a vezető számára felmérni az 

adott személy vagy csoport képességeit, alkatát, állapotát.  

Klasszikusnak számító teóriák igazolják, hogy az ember viselkedésének fő mozgatórugója 

a környezetével való kapcsolatában rejlik. Alfred Adler (1870–1937) osztrák pszichiáter a 

20. század elején megteremtette az individuálpszichológia fogalmát. Azt vallotta, hogy az 

ember elsősorban társadalmi lény, viselkedését a környezete által sugallt késztetések 

motiválják és az egyén szociális érzékenysége egy vele született tulajdonság.61 Harry 

Stack Sullivan (1892–1949) interperszonális pszichiátria elmélete szerint pedig a 

személyiség szinte teljes egészében a fontos személyekkel folytatott interakciók 

eredménye.62 Ez az elmélet azt állítja, hogy az ember önmagáról alkotott képe azon 

reakciókból táplálkozik, amelyekkel az élete során találkozik. Ha egy vonását gyakran 

visszautasítják vagy nemtetszést vált ki, akkor azt óhatatlanul korrigálja vagy elfojtja.  

Azok a helyzetek, ahol egy másik ember „takarásában” cselekedhetünk, okozhat olyan 

felszabadító pillanatokat, amelyekben mentesülünk az ellenséges vagy becsmérlő 

ítéletektől és megélhetjük a személyiségünk olyan aspektusait, amik a való életben rejtve 

maradnak, ezáltal mélyebb ismereteket szerezve önmagunkról. Fontos ugyanakkor a 

résztvevők integritásának védelmére törekedni és ezeket a szerepcseréket kizárólag az ő 

saját elhatározásuk és beleegyezésük mellett szabad kivitelezni. Ezeknél a helyzeteknél 

válik el egy hagyományos színészinstruálás vagy filmkészítés a terápiás csoportoktól. Az 

                                                
61 Alfred Adler: Emberismeret, gyakorlati individuálpszichológia, ford. Kulcsár István, Budapest, Göncöl, 

1990.  
62 Harry S. Sullivan: The interpersonal Theory of  Psychiatry, New York, Nonon, 1953. 
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elsődleges és legfontosabb szempont a terápiás csoportban a résztvevők biztonsága, tehát 

az alkotói döntéseket nem szabad elsősorban a film vagy a jelenet érdekében meghozni. 

A szerepek rögzítése után kezdődhet a forgatási fázis. Fontos szempont, hogy a 

csoportvezető ne kontrollálja túl a szituációt és ne egy kőbe vésett forgatókönyv szerint 

dolgozzon, hiszen a résztvevők számukra ismerős helyzeteket játszanak el, ezért a jelenet 

alatti improvizációnak is meghatározó terápiás értéke lehet. A felvételt készítheti egy 

belső tag, de adott esetben lehet úgy is dolgozni, hogy a kamera mögött olyasvalaki áll, 

aki nem szerves része a csoportnak és kívülállóként vesz részt a forgatáson. Mindkét 

esetben fontos kikötés, hogy ne a mozgókép technikai minősége legyen a prioritás. Fontos 

persze, hogy láthatóvá és hallhatóvá váljon a jelenet, de nem szabad a technika 

útvesztőjébe tévedni, hiszen semmiképpen nem a film a végső cél, hanem a folyamat, 

amelynek a végeredménye egy visszanézhető mozgóképes alkotás. Az előző fejezetben 

vázolt filmterápiás példák között megtalálhatóak olyanok, amelyeknél a résztvevők 

teljesen maguk hozzák létre az alkotásokat, illetve olyanok is, ahol egy professzionális 

filmes stáb segíti az alkotótevékenységet. Mindkét módszernek vannak előnyei és 

hátulütői. Lehetőségeimhez mérten én az előbbi megoldást választottam. A filmes 

csoportjaimon a filmezés technikai kivitelezését a résztvevő tagok önállóan, illetve 

csekély segítséggel valósították meg. A filmezést ebben az esetben ugyanolyan önkifejező 

eszköznek tekintettem, mint bármilyen más művészeti tevékenységet, és az elkészült 

filmeket soha nem minőségi vagy technikai szempontok alapján ítéltem meg, sokkal 

inkább az alkotás örömére és az önkifejezés hatásosságára, illetve a közös munkának 

köszönhető, élményt adó hatékonyságra helyeztem a fókuszt. 

A felvett jelenet visszanézése és annak kiértékelése is elengedhetetlen folyamat, tehát a 

csoport korántsem zárul le a filmjelenet elkészítésével. A felvétel kiértékelésének 

elsődleges célja az, hogy a felvételen résztvevők megfigyelhessék saját viselkedésüket, 

ezzel elősegítve az önmegfigyelés és az önreflexióra való hajlam fejlesztését. A 

csoportvezetőnek kötelessége teret adni mind az elkészült filmre érkező reakcióknak, 

mind a folyamat alatti érzések kifejezésének. A saját tapasztalatom szerint ezeket a 

felvételeket érdemes többször, későbbi alkalmakkor is visszanézni, hiszen az első 

szembesülésnél sokkal mélyebben is kielemezhető egy-egy felvétel, ezért hatékonyabb a 
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csoportfolyamat megismerése szempontjából, ha a nézők már ismerik azt, így a 

másodlagos információkra is tudnak figyelni.  

A csoportfoglalkozás lezárásaként minden esetben a kezdetekhez hasonló verbakört kell 

biztosítani, ahol mindenki megfogalmazhatja a gondolatait, illetve azt, hogy a folyamat 

kezdetéhez képest milyen belső változásokat tapasztalt. 

Az eredeti koncepcióm szerint az aktív filmkészítés mellett, illetve 

annak előkészítéseként érdemes már elkészült filmeket nézni és elemezni. Erre egyrészt a 

technikai megismerés gyakorlata miatt van szükség, másrészt a tudatos befogadás is segít 

abban, hogy ne csak passzív nézőként tekintsünk magunkra a filmek kapcsán. Egy film 

elemzésének és megértésének a képességét is ugyanúgy gyakorolni kell, mint bármi mást. 

Ahogyan jelen értekezés erre vonatkozó, kognitív filmelméletet tárgyaló alfejezetében is 

utaltam, a befogadás képessége a kulturális adottságaink által befolyásolt tényező, ebből 

következően egy fejleszthető, tanulható folyamat.  

A passzív csoportokra is ugyanazok a fent említett szabályok igazak a csoport céljainak 

tekintetében, illetve hasonlóképpen kell eljárni a csoportfoglalkozások bevezetése és 

lezárása kapcsán is.  

Nagyon fontos szempont a csoporttagok mentálhigiéniás védelme. Ezt azért is tartottam 

végig szem előtt a saját kutatásomban, mert egy filmes csoport irányításában hatalmas 

felelőssége lehet a csoport vezetőjének. Az elsődleges, mindenekelőtt álló szempont az, 

hogy ne okozzunk károkat. Fel kell készülni a film által előhívott traumákra, azok 

felismerésére és kezelésére. Fel kell mérni az adott közeg aktuális állapotát, képességeiket 

arra nézve, hogy mekkora a pszichés tűrőképességük.  A csoportvezető szerepe, hogy 

ellentmondásmentes, pozitív kapcsolata legyen a csoport tagjaival. Magatartásával 

törődést, elfogadást, őszinteséget és empátiát kell sugároznia. Három alapfeladata van: a 

csoport megteremtése és fenntartása, a csoportkultúra építése és az itt és most jelenség 

aktiválása és megvilágítása.63 Filmes csoport vezetőjeként ezeken az alapvetéseken kívül 

végig segíteni kell a konkrét filmes folyamatok lebonyolítását, hiszen sok esetben a 

résztvevők életükben először találkoznak ezzel a technikai eszközzel. A feladatok és 

képességek megtanítása és elvégzése alatt alakul ki a csoport vezetője és a tagok között 

egy bizalmi kapcsolat. Az általam választott közegben különösen fontos volt, hogy 
                                                
63 Yalom, i.m. 95.   
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egyenlő partnerként, de türelemmel és odafigyeléssel viszonyuljak a csoporthoz. Az 

alkotás vagy a filmek elemzése lehetőséget és keretet biztosított egymás megismerésére és 

megértésére. 

Könnyen félrevihet minket az a tény, hogy a mai korban az interneten egyenes adásban 

láthatunk olyan horrorisztikus jeleneteket, melyek pár évtizede még fikciós kereteken 

belül is tabunak számítottak, ez nyilván meghatározta és megváltoztatta a befogadó 

helyzetét, ingerküszöbét vagy hozzáállását a filmhez. Ugyanakkor nem szabad figyelmen 

kívül hagyni, hogy minden terápiás tér a hétköznapinál sokkal érzékenyebb, 

sérülékenyebb terep. A terápiás csoportok sajátossága, hogy a résztvevők érzelmileg 

nyitottak, a figyelmük kifejezetten a belső működéseikre összpontosul, ezért felfokozottan 

észlelhetnek más helyzetekben banálisnak tűnő szituációkat. A saját tapasztalataim szerint 

a csoportvezető elsődleges feladata felmérni, hogy mit bír el az adott közösség, és soha 

nem szabad arról megfeledkezni, hogy melyek egy terápiás szituáció sajátosságai. 

Egészen más hatása lehet ugyanannak a filmnek barátok társaságában, egy moziban ülve, 

mint egy terápiás célú csoportban. 

 
 

3.2 Szedres – Megvalósult filmes csoport egy speciális fiúotthonban  

 

Doktori kutatásom során eljutottam egy gyermekvédelmi intézménybe, amely kiváló terep 

volt az elméleti kutatásom gyakorlatba ültetésére. Az intézményben folyó munka 

lehetőséget biztosított, hogy kipróbáljam és empirikusan megvizsgáljam, hogyan érdemes 

a filmet művészetterápiás eszközként használni. Az alábbiakban – miután néhány szót 

ejtek a befogadó intézményről – egy filmterápiás csoport megvalósult szakmai tervét 

vázolom fel, illetve az ezzel kapcsolatos saját tapasztalataimat, melyek rengeteg 

tanulsággal szolgáltak és sokszor számomra is váratlan helyzeteket teremtettek.  

A Bezerédj-kastélyterápia Speciális Gyermekotthon a Tolna megyében lévő Szedresen 

található. Az intézmény olyan állami gondozásba került fiatalokkal foglalkozik, akik 

valamiféle viselkedési zavar vagy droghasználat miatt speciális gondozásra szorulnak. Az 

alapítvány honlapjáról idézve: „A Gyermekotthon alapvető célja, hogy gyermekvédelmi 

szakellátás keretében /speciális gyermekotthonként/ otthont nyújtó ellátást biztosítson az 
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átmeneti vagy tartós nevelésbe vett fiúgyermekek számára. A pszichoaktív szerekkel 

küzdő, súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekeknek nyújt gondoskodást, 

szocializációt és reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt. Az átmeneti vagy 

tartós nevelésbe vett pszichoaktív szerekkel küzdő és disszociatív tüneteket mutató 10-18 

év közötti gyermekek teljes körű speciális ellátása 1-2 éves terápiás időszak.” 64 

Az itt élő fiúk valamilyen oknál fogva kikerültek a családi környezetükből, állami 

gondozásba helyezték őket, viszont a hagyományos intézetek nem tudták vállalni a róluk 

való gondoskodást. Sokan közülük bűncselekményeket követtek el, találkoztam olyan 

gyerekkel, aki éppen arra várt, hogy átszállítsák egy fiatalkorúak büntetését végrehajtó 

intézetbe, mások folyamatos szökések miatt kerültek ebbe az otthonba. Az elbeszéléseik 

és megfigyeléseim alapján kivétel nélkül halmozottan nehéz sorsú és nehezen kezelhető 

gyermekekről van szó. Miközben ezek a fiatalok életük során rengeteg megpróbáltatáson 

és traumán mentek keresztül, koruknál fogva nagyon is ártatlanok és ugyanúgy igénylik a 

törődést, mint bármilyen más kamasz gyermek. Ezért az első perctől kezdve kiemelten 

fontosnak tartottam, hogy ebben a közegben foglalkozzam a kutatásommal. A program 

alatt megismert gyerekekkel töltött idő legfőbb tanulsága az volt, hogy ha nem kapnak 

minél több odafigyelést, nincs sok esélyük arra, hogy felnőttként beilleszkedjenek a 

társadalomba. A saját kutatásom mellett ugyanolyan fontos céllá vált számomra, hogy  

megismertessek egy számukra teljesen ismeretlen eszközt, az önkifejezés erejét, hogy – 

ideális esetben –  más szemléletmódon keresztül legyenek képesek rálátni önmagukra és a 

világra, és a gyerekkoruk lehetőleg ne csak arról szóljon, hogy intézetről intézetre 

szállítják őket, ahonnan az egyetlen menekülés az, ha elszöknek. 

A kezdetektől azt gondoltam, hogy nagyon fontos, szinte elengedhetetlen, hogy ne 

egyedül vágjak bele egy ilyen felelősségteljes feladatba. Segítséget kértem egy hasonló 

intézményben dolgozó szakembertől, Kiss Andrástól, aki minden alkalommal jelen volt a 

foglalkozásokon. Kiss András tizenhét éve a Mérföldkő Egyesület szakmai vezetője, mely 

egyesület szenvedélybetegek rehabilitálásával foglalkozik. András ezen kívül a Bezerédj-

kastélyterápia Gyermekotthonában hagyományos terápiás csoportfoglalkozásokat tart a 

bent lakó fiataloknak, illetve az őket nevelő személyzetnek. Andrással, illetve az 

                                                
64 A Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány honlapja: Feladataink, céljaink, https://bezeredjalapitvany.hu/ , 

(utolsó letöltés: 2021.07.15. ) 
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intézmény szakmai vezetőjével folyamatosan nyomon követtük a csoport munkáját, egy-

egy alkalom után közösen megbeszéltük a személyenként felmerülő tapasztalatokat, 

problémákat és azok mentén alakítottuk, illetve fejlesztettük a programot. A csoportot 

minden esetben ketten vezettük, illetve a program második felében felkértem egy külsős 

pszichológust, hogy készítsen interjúkat a csoportban részt vett fiatalokkal a csoport rájuk 

gyakorolt hatásairól.  

A közel egy éves projekt minden alkalmára egy előzetes koncepciót kellett felállítani, 

amihez a lehetőségekhez képest tartottuk magunkat. Nekem személyesen arra is nagyon 

tudatosan kellett ügyelnem, hogy a filmkészítés közben ne az én ötleteim domináljanak, a 

helyzet ne menjen át színészinstruálásba, vagy filmrendezésbe. A legfontosabb szempont, 

amit szem előtt tartottunk, az volt, hogy mindig megmaradhasson az eredeti cél, a film 

terápiás eszközként való használata.  

Gyakorlati kutatásom kezdeti tapasztalatai során az első nehézségek az intézménnyel 

kapcsolatban jelentek meg. Ez az intézet erősen hierarchikus és tekintélyelvű hely, ahol a 

gondozók inkább tartanak a bentlakóktól, mintsem, hogy támogatnák őket, inkább az 

erődemonstrálásban hisznek, nem pedig az asszertív kommunikációban. Az első, 

bemutatkozó alkalommal nem tudtuk elérni, hogy egyedül lehessünk a gyerekekkel, a 12 

fős csoporton, rajtunk kívül, bent ült még 4 gondozó, akik kizárólag azzal foglalkoztak, 

hogy a gyerekek magatartását felügyeljék. A következő alkalommal fontosnak tartottuk, 

hogy tisztázzuk a kereteket az ott dolgozókkal, hiszen teljesen egyértelműen kiderült, 

hogy egy ilyen csoportot csak akkor lehet elindítani, ha a gyerekek valamelyest szabadon 

tudnak benne viselkedni. A megbeszélések alatt azzal szembesültem, hogy a 

gyermekvédelem íratlan szabályai számos gátat szabnak annak, hogy eredményesen 

lehessen foglalkozni a vizsgált gyerekekkel. Bár az intézményvezető nem javasolta, hogy 

gondozók nélkül tartsuk a csoportot, végül is meggyőztük, hogy a dolognak másképp 

nincs értelme.  

A következő alkalommal, amint egyedül maradtunk a fiúkkal és nem voltak már jelen 

a gondozóik, azonnal kialakult a csoporton belül egy ugyanolyan belső hierarchia, mint 

amit a gondozók is igyekeztek elérni. Az erőszakosabb gyerekek átvéve a gondozók 

szerepét, megpróbálták leuralni a gyengébbeket. Azzal szembesültem, hogy ezek a 

gyerekek nehezen tudnak más rendszerben gondolkodni, mint amilyeneket eddig láttak 
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vagy tapasztaltak, vagyis evidens a számukra, hogy kizárólag erőszakkal lehet 

érvényesülni. Sok energia ment el ennek a helyzetnek a kezelésére. Először is a 

gyerekekkel közösen lefektettük a csoport belső szabályait, amelyek betartására 

aztán „szerződést” kötöttünk. A szerződés tartalmazott néhány alapvető és áthághatatlan 

szabályt: a csoport alatt tilos a fizikai vagy verbális bántalmazás, egymás megfélemlítése, 

a csoporton elhangzott és megtörtént események függetlenek az intézménytől, azok onnan 

ki nem vihetők és fel nem használhatók.  Az első néhány alkalmat arra szántuk, hogy ezt a 

gyerekek számára új helyzetet, ahol nincs igazi külső kontroll, illetve a saját maguk által 

lefektetett szabályokat kell betartani, teszteljük.   

A csoport elsődleges céljaként azt fogalmaztuk meg, hogy sikerüljön kilépni ebből a 

berögzült, erőszakos hierarchiára épülő csoportdinamikából és helyette egy 

harmonikusabb, egymás tiszteletére és elfogadására épülő közösség tudjon kialakulni.  

A számomra is újszerű helyzet tisztázása és átláthatósága érdekében a csoportokon történt 

eseményeket napló formájában rögzítettem. A következőkben ezt a sokszor szubjektív 

hangot öltő naplószöveget ismertetem. A gyermekek nevét a személyiségjogi védelmük 

érdekében megváltoztattam. Az írásos dokumentáció mellett összegyűltek mozgóképes 

felvételek is. A felvételek a gyermekek által készített különböző témájú kisfilmek, 

interjúk. A gyermekek korára és gyámsági helyzetére való tekintettel ezek a felvételek 

nem válhatnak publikussá és kizárólag belső használatra készültek. 

Az alábbiakban részletesen vázolt program felfogható egy kezdetleges esettanulmánynak 

a filmterápiás program alkalmazásáról. 

 

1. csoportfoglalkozás 

Az első filmválasztáskor igyekeztünk arra az adottságra reflektálni, hogy a csoportok egy 

félig zárt intézmény falain belül zajlanak. Olyan történetet kerestünk, amely közegében a 

gyerekek számára könnyen azonosítható, átélhető és tartalmában arról szól, hogyan kell 

beilleszkedni egy rendszerben, illetve adott esetben hogyan lehet egy rendszert kritizálni.  

A gyűlölet (La Haine, Matthieu Kassovitz, 1995) című filmet választottam erre a célra. A 

film Párizs külvárosában játszódik.  A külvárosi gettóban való bezártsággal a fiúotthon 

zártságát próbáltam szimbolizálni.  A történet azzal kezdődik, hogy a rendőrség véletlenül 

lelő egy fiút, emiatt pedig zavargások törnek ki a kerületben. A filmben három barát (egy 
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arab, egy zsidó és egy fekete fiú) sorsát követhetjük nyomon, ahogy reagálnak a 

körülöttük zajló eseményekre. A hatalmi szervek, illetve a többségi társadalom és a 

köztük lévő viszony a film fő témája, illetve, hogy ki lehet-e törni egy igazságtalan és 

hátrányos helyzetből.  

 A foglalkozás irányadó tematikájának a „Döntések és következmények” címet adtam. Ez 

a cím számomra is mankó volt a munka során, általa jobban tudtam szűkíteni, vezetni a 

csoport figyelmét, de természetesen ezt a fiúk számára is ismertettem már a film 

megnézése előtt.   A csoportot valamelyest felbolygatta az a tény, hogy az Intézetből nem 

sokkal korábban egyszerre öt fiú szökött meg, illetve kettőt – az intézményvezető kérésére 

– előzetes letartóztatásba helyeztek. Ezen események miatt a 12 fős csoportból összesen 

öten tudtak részt venni a foglalkozáson. Az aktuális helyzet, a társak hiánya nagyon 

erősen összecsengett az általunk választott filmmel. A beszélgetés témája a köré 

szerveződött, hogy ki mit gondol a társaik szökési kísérletéről, illetve, hogy milyen 

érzések mentén hoztak ők maguk is hasonló döntéseket az életük során. 

A filmmel kapcsolatban vegyesek voltak a reakciók, néhányuknak tetszett és sikerült 

magára ismernie a karakterekben, a többség viszont azt állította, hogy ezek a szereplők 

rossz döntéseket hoznak, értelmetlenek a hétköznapjaik és ők nem akarnak így élni. A 

saját benyomásom az volt, hogy a fiúk próbáltak olyan véleményeket megfogalmazni, 

amilyenekről azt gondolták, hogy számunkra megfelelőek lesznek. Kellett némi idő, hogy 

az őszinte reakciók is előjöjjenek belőlük, és ne csak megfelelésből válaszoljanak a feltett 

kérdésekre.  

Az egyik kulcskérdésem az volt, hogy ki milyen jövőt képzel maga elé. Mik a vágyaik és 

ahhoz képest mit látnak reálisnak. Fontos megjegyezni, hogy a csoportban 

túlreprezentáltak a roma származású fiatalok, ez a későbbiekben is szinte minden 

alkalommal témává vált. A film kapcsán egyértelműen felmerült az a szempont, hogy 

milyen kisebbségként Magyarországon érvényesülni, mennyire érzik a fiúk hátrányosnak 

és igazságtalannak származásuk általi helyzetüket. A beszélgetésből úgy éreztem, hogy 

nagyon zavaros és tisztázatlan a hozzáállásuk a társadalomban betöltött saját képükről. 

Egyrészt azt egyértelműen állították, hogy igazságtalan a helyzetük, de amikor ennek az 

okait próbáltuk megfejteni, az derült ki, hogy már ők maguk is megértik és elfogadják a 
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velük szemben táplált előítéleteket és a saját tapasztalataik is negatívak a cigány 

emberekkel szemben.  

Hasonló megfigyeléseim voltak a jövőjükkel kapcsolatban feltett kérdéseknél is. 

Elméletben mindannyian elítélték a bűnözést, lenézik azokat az embereket, akiknek nincs 

szakmájuk, tanulatlanok, de amikor már egyénileg próbáltuk megfogalmazni, hogy ki 

milyen felnőttkorra vágyik, mindenkinél ugyanaz a kép rajzolódott ki. Már kamaszként 

beletörődtek abba a helyzetbe, hogy ha kényelmes életre vágynak, azt csak bűnözőként 

van lehetőségük elérni és ezzel értelemszerűen együtt jár a börtön lehetősége is. Szerintük 

a cél tehát a megúszás, amit akkor lehet a leghatékonyabban elérni, ha nem telhetetlenek 

és beletörődnek a helyzetükbe. A jólétet kezdetben csak anyagi értelemben tudták 

megfogalmazni, viszont amikor arról beszéltünk, hogy miért van szükség a pénzre, illetve 

mitől tesz az boldoggá, teljesen egyértelmű volt a válaszaikból, hogy a „gazdagság” 

elérésének igazi indoka a vágy más emberekhez való kapcsolódáshoz és a félelem a 

magánytól. Nagyon érdekes felismerés volt egy lakóközösségben élő csoport részéről, 

hogy a legintenzívebb és legszélesebb körben megfogalmazott félelmük, ami a leginkább 

motiválta őket, az az volt, hogy soha ne érezzék magukat egyedül. 

Amikor a kedvenc filmjeikről kérdeztem őket, akkor is többször megfogalmazódott az a 

vélemény, hogy egy film akkor jó, ha a szereplők összetartanak benne, ha megjelennek 

szoros emberi kapcsolatok. A Gyűlölet  kapcsán azt is kritizálták, hogy a főszereplők nem 

voltak egymásnak elég jó barátai. Az is kiderült a csoportfoglalkozáson, hogy a 

szökéseknél az otthonban az az íratlan szabály, hogy az ott maradottak összedobják a 

pénzüket azok számára, akik elszöknek, még akkor is, ha tudják, hogy társaik úgy sem 

jutnak messzire.  Számukra ez a gesztus a barátság jelének a legfontosabb 

megnyilvánulása. Hiába gondolják butaságnak és értelmetlennek a szökést, ezt a tényt 

felülírja a betyárbecsület.  

A csoportfoglalkozás végén kiadtam nekik egy feladatot a következő alkalomra. 

Mindenkinek gondolkodnia kell egy számára fontos helyzetről, ami vele történt élete 

során, és amit szívesen viszontlátna filmen.  Terveim szerint a saját történeteiken való 

gondolkodás egy első lépcsőfok afelé, hogy elkezdhessük a csoport aktív módszerét és 

idővel saját jeleneteket tudjunk forgatni. 
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A foglalkozás tanulsága egyértelműen pozitív volt számomra. A választott film nagyon 

fontos gondolatokat és érzelmeket hívott elő a fiúk körében. 

A saját szerepem kapcsán is volt egy fontos tanulsága a foglalkozásnak, mégpedig hogy a 

filmválasztásaimat nekem kell a csoporthoz igazítani és nem fordítva. Az előzetesen 

kiválasztott vetítendő filmlistámat, amely Francois Truffaut: Négyszáz csapás, Tony 

Richardson: A hosszútávfutó magányossága, Larry Clark: Kölykök, Volker Schlöndorff: A 

fiatal Törless, Gus Van Sant: Paranoid Park, Hajdu Szabolcs: Fehér tenyér című 

filmekből álltak, a kezdeti tapasztalatok valamelyest módosították. A fent említett 

filmek témájukat tekintve a kamaszkorról, az intézetben élésről illetve nehéz emberi 

sorsokról szólnak. Megismerve a fiúkat azonban valamelyest átértékeltem a teljes 

program tematikáját és azontúl, hogy konkrétan rájuk szabott történeteket vinnék, 

igyekeztem kitörni a velük kapcsolatos előítéletből és olyan filmeket  választani, amik 

inkább általánosabb élethelyzeteket és üzeneteket hordoznak. Úgy érzékeltem, hogy a fiúk 

viselkedése attól is extrém, hogy a helyzetük és a környezetük intenzíven sugallja nekik, 

hogy ők deviánsak. Kamaszkorban, amikor még kialakulóban van a személyiség, 

különösen befolyásolhatja az embert az, hogy milyen visszajelzéseket kap. Ha 

mindenhonnan azt érzékeljük, hogy velünk valami probléma van és nehezen kezelhetőek 

vagyunk, akkor ezzel a képpel fogunk ténylegesen azonosulni. Ebben az intézetben 

látványosan megvalósul ez a negatív személyiségformálás, a fiúk minden pillanatban azt 

élik meg, hogy ők rosszak, az ottlétük már önmagában egy büntetés, úgyhogy ennek 

megfelelően is viselkednek. Azt feltételeztem, ha a filmválasztásaimban ennek a sémának 

megpróbálok ellene menni és inkább pozitív töltetű témákat viszek, mint gyerekkor, 

család, barátság, akkor sikerülne átfordítani ezt az értékrendet. Úgy döntöttem – felülírva 

az eredeti koncepciómat – hogy az első alkalom, a beilleszkedés, egymás mellett élés, a 

másik elfogadása témái után, a következő alkalommal a gyerekkorra szeretnék fókuszálni.  

 

2. csoportfoglalkozás 

A második alkalomra a gyermekkor tematika megsegítésére az Agymanók (Inside out, 

Pete Docter, Ronnie Del Carmen, 2015) című animációs mesefilmmel készültem. A film 

történetének alapja egy 11 éves kislány és családjának elköltözése egy számukra idegen 
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városba. A költözés komoly traumát okoz a lánynak, lehangolttá válik, nehezen talál 

vissza önmagához.  

Arról kezdeményeztem beszélgetést, hogy mit jelentett a fiúk számára a gyermekkor: 

mire vágytak, mit kaptak és mit nem kaptak meg kisebb korukban, illetve ha tehetnék, ők 

mit csinálnának másképpen a saját gyerekükkel, hogyan képzelnek el egy ideális 

gyermekkort. Bár kamaszfiúkról van szó, már többüket is érinti az apaság kérdése. A 

csoporton belül van olyan gyerek, akinek éppen terhes a barátnője, illetve olyan résztvevő 

is, aki már szülő, szóval mindenképpen relevánsnak tartottam ezt a témát. 

Kíváncsi voltam, hogy ezek a kamasz fiúk hogyan reagálnak egy 

gyerekeknek szóló mesefilmre, amely a gyermekotthon légkörével teljesen ellentétes 

hangvételű és tartalmú közegben játszódik. Az eredmény rendkívül tanulságos volt.  

A fiúk első reakciója nemtetszés volt. Egyöntetűen azt kommunikálták, hogy a mesefilm 

nem nekik szól és inkább szeretnének vadabb filmeket nézni. Infantilisnek gondolták a 

filmet és nehezményezték, hogy gyerekeknek kezelem őket. Úgy érezték, hogy ezzel a 

saját maguk által kialakított képüket sértettem meg. A kezdeti elvi ellenállás leküzdése 

után azonban sikerült mélyebben elemezni a témát és fontos dolgok kerültek elő.  

A fiúk a filmben ábrázolt történetet komolytalannak találták, mindannyian azt állították, 

hogy a főszereplő problémája banális és ennél sokkal nehezebb szituációk vannak az 

életben. Abban teljes volt az egyetértés közöttük, hogy a főszereplő minden gesztusa és 

reakciója számukra elfogadhatatlan, és a helyzetén való siránkozás helyett, örülnie kellene 

annak, amije van. Összességében rendkívül indulatosan viszonyultak a filmben 

megformált főszereplő karakter felé.   

Érdekes megfigyelés volt, hogy a film szándéka, miszerint egy kedves és könnyen 

átérezhető történetet meséljen el, mennyire másképp csapódott le ebben a közegben. Az 

együttérzés helyett inkább dühösek lettek a főszereplőre, mert a saját életük tragikusságát 

élesítette fel a történet. A filmben egészen apró részletek, úgymint a lakás berendezése, a 

kislány elfoglaltságai, a szülők beszélgetése stb. hoztak elő a fiúkban saját emlékeket.      

Feltettem nekik azt a kérdést, hogy kinek mi volt a legnehezebb élethelyzete, amire vissza 

tud emlékezni a gyerekkorából. Kivétel nélkül mindenki megrázó történeteket osztott meg 

velünk, rosszul működő családokról, alkoholizmusról, a szülők hiányáról. 
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A legszemléletesebb példát Gedeon hozta, aki a csoporton belül az egyik legnehezebben 

kezelhető gyerek. A csoport hierarchiájában egyértelműen ő áll legfelül, sokszor támad 

neki a kisebbeknek, láthatóan nehezen kezeli az indulatait. Korban is az idősebbek közé 

tartozik, már tizenhét éves. Eleinte a filmes csoporttal kapcsolatban is látványosan 

bizalmatlanabb volt a társainál, egyáltalán nem akart részt venni a beszélgetésekben, ezért 

nagyon nagy áttörésnek értékeltem, hogy ez alkalommal nyíltan volt képes önmagáról 

beszélni. A foglalkozás második felében már csak az ő elbeszélésére maradt idő. 

Megosztotta velünk, hogy azért került ebbe az otthonba, mert megverte a saját anyját. 

(Megjegyzés: állami gondozásba alapvetően kétféle módon kerülhet egy gyerek. Vagy a 

gyámhatóság kiemeli a lakókörnyezetéből, vagy a törvényes gondviselő lemond róla.)  

Elmondása szerint az anyja prostituáltként dolgozik. Kiskorában nehezen viselte, hogy 

soha nem velük foglalkozik, hanem csak a futtatóját akarja kiszolgálni. Arról is 

beszámolt, hogy testvéreivel folyton éhesek voltak, soha nem volt elég étel otthon és az 

anyja mégis minden pénzt annak a férfinak adott, aki a végletekig kihasználta őt. Egy idő 

után, ahogy nagyobb és erősebb lett, egyre kevésbé bírta elviselni ezt a helyzetet és a 

frusztrációját az anyja megverésével próbálta levezetni. Erre az anya válasza az volt, hogy 

intézetbe küldte a fiát. 

Gedeon történetét hallgatva a legfeltűnőbb az volt, hogy teljesen hidegen, minden érzés 

nélkül beszélt az életéről. Miközben a mesefilmben látott történet megviselte és 

felzaklatta a fiúkat, a saját életük kapcsán nem tudtak árnyaltan fogalmazni. 

Megpróbáltuk ezt a rideg elbeszélésmódot közösen újrafogalmazni, aminek 

eredményeképpen előjött a fiúkból rengeteg düh, harag, csalódás. Gedeon történetétől a 

csoport teljesen átalakult, az addigi magatartásgondok és gyerekes viccelődések 

elcsitultak és hirtelen komolyabbra fordult a beszélgetés. Ezen a foglalkozáson világossá 

vált számunkra, hogy a gyerekek tartós együttélésük ellenére sem beszéltek eddig soha 

egymásnak a saját gyökereikről. Egész egyszerűen hiányzott a kultúrájukból annak az 

eszköznek lehetősége, hogy a fájdalmas tapasztalataikat másokkal megosszák. 

Összegezve a mesefilm választása nagyon hasznosnak bizonyult a csoport számára. A 

mesefilm jellegzetes példája annak, hogy egy film terápiás értéke nem feltétlenül azonos a 

mű hagyományos befogadói minőségével. Ebben az esetben nem tipikusan e közeg és 

korosztály számára készült alkotással sokkal látványosabb eredményeket lehet elérni, 
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mint egy kamaszokat megcélzó filmmel, hiszen a mese előhozott a gyerekekből olyan 

tapasztalatokat, amelyek addig rejtve maradtak, illetve könnyebben tudták felidézni azon 

emlékeiket, amelyek feldolgozása sokat segíthet az életminőségük javításában. Úgy 

értékeltem, hogy a foglalkozás során sokat javult a csoporton belüli kommunikáció is, és 

az a tény, hogy a film kapcsán egyetértés és hasonló élmények kerültek felszínre, 

közelebb hozta egymáshoz a résztvevőket. 

 

3. csoportfoglalkozás 

Ez az alkalom annyiban volt speciális, hogy a legidősebb fiú, Ármin a héten töltötte be a 

18. életévét, ezért az intézet elhagyására készült. A csoportfoglalkozást az ő 

búcsúztatásának szenteltük. Előre megkértük a fiúkat, hogy gondolkozzanak közös 

emlékeken, illetve találjanak ki egy búcsúajándékot Ármin számára. A hely szellemiségét 

nagyon jól tükrözi, hogy hagyományosan a gyerekek búcsúztatása abból áll, hogy a 

társaik indulás előtt jól elverik őket. Ezt az íratlan és a gondozók által is elfogadott 

szabályt azzal magyarázták, hogy az intézetből kikerült gyerekeknek ennél csak nehezebb 

lesz a helyzetük, úgyhogy szokniuk kell  a megpróbáltatásokat. A foglalkozás alatt 

megkíséreltünk ezzel szembe menni és egy más jellegű búcsú-tradíciót meghonosítani.  

Ármin összesen két évet töltött az intézetben, súlyos testi sértés elkövetése miatt került 

ide és büntetőeljárás is folyik ellene. Amint egy állami gondozott fiatal betölti a 

nagykorúságot, ez a speciális intézet az addigi formában nem gondoskodik róla tovább. 

Az állami gondozottaknak a nagykorúság elérése után is van lehetőségük utógondozásra 

és bizonyos anyagi segítségre, de ezeket a lehetőségeket is korlátok között tartja az állam 

és a hagyományos rendszerből kiszorulók gyakran elesnek ezektől a segítségektől. 

Látszólag a gyermekotthon elhagyását minden ott élő nagyon várja, mégis, amikor 

elérkezik a pillanat, általában kiderül, hogy a dolog sokkal félelmetesebb, mint gondolták. 

Árminon is egyértelműen látszódott a helyzetével szembeni bizonytalanság. A 

csoportfoglalkozás alatt megpróbáltunk közösen valamiféle stratégiát kidolgozni számára, 

ami egyáltalán nem volt könnyű, hiszen visszakerül az eredeti lakókörnyezetébe, ami a 

kilátásait illetően nem túl biztató. Bár Ármin még a szerencsésebbek közé tartozik, hiszen 

van saját családja, akikhez visszatérhet, tehát nem az utcára vagy egy másik ellátó helyre 



 60 

kerül, azonban a közeg ahonnan jön, nem feltétlenül hasznos számára. Elmondása szerint 

a közvetlen környezete kábítószer árulásából tartja fenn magát. 

A helyzet feldolgozásának megsegítésére az Életrevalók (Intouchables, Olivier Nakache, 

Éric Toledano, 2011) című francia filmet vetítettem a csoportnak, mely egy hasonló 

történetet ábrázol: a filmben egy külvárosi fiatal férfi börtönbüntetése után hazatér a 

családjához. Ahhoz, hogy segélyt kapjon jelentkeznie kell egy bejelentett munkára. A 

munkainterjú során találkozik egy gazdag, mozgássérült férfival, aki felveszi őt ápolónak. 

Kettejük kapcsolata mindkét ember életét gyökeresen megváltoztatja; a főszereplő 

látszólag teljesen reménytelen helyzetéből, a váratlan fordulat következtében sikeresen 

kiszakad és elkerül a saját maga számára veszélyes környezetből.  

Megismerve a fiúk háttértörténeteit és azokat statisztikai adatokat, amelyek hasonló 

helyzetű fiatalok sorsának kimenetelét tükrözik, nem gondolom, hogy a választott film, 

vagy akár a csoport gyökeresen megváltoztatja Ármin sorsát. A film sok szempontból 

idealizált és nem feltétlenül a helyi adottságokra vonatkoztathatóan reális és 

behelyettesíthető képet fest, a történet feldolgozásától mégis azt vártuk, hogy enyhítik 

Ármin szorongásait. Másodlagos célja az volt ennek a film- illetve tematika választásnak, 

hogy a többiek is érezzék a törődés fontosságát, illetve ők maguk is tapasztalják meg, 

hogy milyen érzés egy másik emberről gondoskodni. 

A csoport vezetőjeként mindenképpen fontosnak tartottam a célokat ezen a ponton újra 

megfogalmazni, hogy tisztázzam magamban a saját szerepemet és a csoport kereteit. 

Számos etikai és morális dilemma merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen nehéz 

helyzet előtt álló fiatalembernek milyen reményeket és üzenetet közvetítünk.  

A filmterápiás módszer, mint minden egyéb terápia, egyik fő szabálya, hogy ne állítsunk 

fel lehetetlen célokat, hiszen azok kontrapoduktívvá és mindenki számára károssá 

válhatnak. A csoportvezető számára fontos mindig szem előtt tartani, hogy semmiképp ne 

próbáljon egy helyzet megmentésére vállalkozni és hatásköre ne terjedjen túl a terápiás tér 

által behatárolt közegen.  

A film tetszett a fiúknak, örültek neki, hogy a történetnek pozitív üzenete van. Könnyen 

átélhető volt számukra a történetben látott karakter sorsa és szívesen beszéltek a saját 

hazatérésükről is. A csoportot látványosan felzaklatta Ármin távozásának ténye, sokkal 
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törékenyebbnek és kiszolgáltatottabbnak tűntek, mint máskor. Kevesebb energia ment el a 

figyelmük lekötésére, sokkal együttműködőbbek voltak, mint az előző alkalmakkor.  

A beszélgetés egy pontján felvetettem, hogy készítsünk búcsúajándékot Árminnak, amit 

egyöntetűen elfogadtak és láthatóan nagy kedvvel láttak neki a feladatnak. 

A közös ajándék egy kisfilm lett Ármin számára. Ez volt az első olyan alkalom, hogy a 

csoport keretei között kamerát használtunk. Minden résztvevő gyerekkel rögzítettünk egy 

miniinterjút, amiben megemlékezik egy fontos emlékről Árminnal kapcsolatban. Az 

interjúkat egymással vették fel, én csak a külső technikai segítséget biztosítottam 

számukra. Az interjúk után a csoport közösen végig járta az otthon tereit és minden 

fontosabb helynél felidéztek egy-egy közös emléket.  Ármin nagyon meghatódott a 

munkálatokon, és a többieket is örömmel töltötte le, hogy filmet készíthettek.   

A filmkészítés sikerét látva úgy éreztem, hogy a közösség megérett arra, hogy a 

továbbiakban az aktív filmes programot is beépítsem a foglalkozások menetébe. Első 

kreatív feladatként megkértem őket, hogy gondolkozzanak saját filmterveken. 

 

4. csoportfoglalkozás 

A korábban kiadott feladat kapcsán, miszerint találjanak ki saját filmötleteket, vegyes 

eredmények születtek: volt, aki fikciós filmben hősként vagy bérgyilkosként szerepeltette 

önmagát, de volt olyan fiú is, aki dokumentumfilmet képzelt el a saját életéről. Kivétel 

nélkül olyan ötletek érkeztek, ahol a film alkotója a film főszereplője is egyben, azaz 

mindannyian saját magukról szerettek volna filmet forgatni, mindössze műfajukban 

különböztek a terveik. 

Ötleteik kapcsán én is egy dokumentumfilmmel készültem számukra. A nyolcvanas 

években, a tököli fiatalkorúak börtönében játszódó Bebukottak (Monory Mész András, 

1985) című magyar filmet vetítettem nekik. A börtön témája visszatérő elem ebben a 

közegben, ezért mindenképpen fontosnak tartottam, hogy szembesüljenek a 

büntetésvégrehajtással kapcsolatos realitásokkal is.  

Ezt a csoportfoglalkozást az is befolyásolta, hogy érkezett egy új fiú az intézetbe. Az 

aktuális helyzet és a film eseményei jól kapcsolódtak egymáshoz. A film 

dramaturgiájának felépítése egy új fogvatartott börtönbe érkezésével kezdődik, és ez 

nagyban rímelt arra a helyzetre, amin éppen keresztül ment a társaság.  
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A film heves ellenállást váltott ki. A fiúk közül mindenki úgy gondolta, hogy a 

börtönlakók elfogadhatatlan módon bánnak az újonnan érkezővel, miközben nem 

tudatosították azt, hogy ők maguk pontosan ugyanazt csinálják egymás között. Sajnos az 

újonnan érkezett gyerek nagyon sok indulatot szabadított fel a többiekben. Mindenki a 

maga módján reagált, de lényegében a teljes csoport az új gyerekre támadt. Próbáltuk 

együtt megfejteni a felfokozott indulatok okát.  

Vitaindítóként mindenkivel elmeséltettük a saját élményét arról, milyen volt megérkezni 

az intézetbe. Egyértelműen kirajzolódott, hogy ezen a fázison mindenki hasonló módon 

esik át, az intézetbe való integrálódás előzménye a kezdeti abúzus. Kivétel nélkül 

beszámoltak arról, hogy mindenkit bántottak, amikor megérkezett. Ezt a folyamatot ebben 

a közegben teljesen természetesnek veszik, azt gondolják, muszáj ezen túlesni, ahhoz, 

hogy az újonnan érkező be tudjon állni a sorba. Ezeknél a gyerekeknél normalitássá 

váltak a kívülállóként kegyetlennek és rendkívül erőszakosnak tűnő módszerek. Hiába 

hívtam fel a figyelmüket arra, hogy miközben a filmben látott bántalmazást elítélik, ők 

ugyanúgy viselkednek egymással, nem tudtam megingatni azt az elképzelést, hogy jogos 

ez az úgynevezett „beszoktatás”. 

Bár a csoport megérett arra, hogy már ne csak beszéljünk, hanem elkezdjünk valóban 

szerepeket játszani és azt kamerával rögzíteni, majd visszanézni, ezen a 

csoportfoglalkozáson már nem volt idő ezt megvalósítani, minden energiánk arra ment el, 

hogy csitítsuk a kedélyeket.  

 

5. csoportfoglalkozás 

Erre az alkalomra nem készültem filmvetítéssel, hogy minél több időnk legyen a saját 

alkotás létrehozására. A jelenetet a fentebb vázolt új fiú ás a többiek közötti 

konfliktushelyzet inspirálta. Megkértem őket, hogy találjanak ki egy olyan szituációt, 

amiben egy új személy érkezik egy bármilyen, már összeszokott csoportba. Az új fiú 

szerepének eljátszására Gedeont kértem meg, aki az egyik legdominánsabb és leginkább 

erőszakos gyerek a csoportban. Szándékom volt felcserélni a szerepeket, hogy 

lehetőségük legyen megélni a sajátjuktól különböző perspektívát, illetve Gedeon esetében 

kifejezetten nevelési cél vezérelt, az, hogy lehetősége legyen a saját bőrén megtapasztalni 
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ugyanazt, amit ő okoz másoknak.  Ennyi volt az én indító szerepem, minden mást ők 

maguk találtak ki.  

A jelenet helyszínének egy börtönzárkát választottak. Kiosztották egymás között a 

szerepeket; volt, aki smasszer akart lenni, mások börtönlakók. Mindenki hozzátett az 

ötleteléshez saját gondolatokat és amikor összeállt a jelenet, leforgattuk a kisfilmet. Ez 

alkalommal én kezeltem a kamerát, mert mindenki más színészként vett részt a 

történetben.  

Az eredmény felülmúlta a várakozásaimat, a fiúk nagyon élvezték és komolyan vették a 

szerepjátékot. A legszembetűnőbb eredményt a csoport legfiatalabb tagja, Jónás nyújtotta. 

Jónás eddig az alkalomig nem beszélt a csoportfoglalkozásokon. Ha feltettem neki egy 

kérdést, akkor kizárólag a lehető legrövidebb, tőmondatos válaszokat adta. Láthatóan ez a 

gyerek komoly kommunikációs nehézségekkel küzdött, eddig a pontig nem derült ki, 

hogy egyáltalán milyen szinten tud beszélni. Korban is jóval fiatalabb, illetve látványosan 

még egy korábbi szellemi- és fizikai fejlettségi szinten állt a többiekhez viszonyítva.  A 

filmezés során viszont teljesen megváltozott: abban a pillanatban, hogy egy szerepet 

kellett alakítania, megszűntek a gátlásai. A jelenetben kiemelt szerepet kapott, ő játszotta 

azt a figurát, aki megküzd az újonnan érkezővel és legyőzi azt. Érdekes volt figyelni, 

hogy mennyire megnyílik a viselkedése abban a pillanatban, hogy egy kitalált figurát kell 

alakítania. Nagyon élvezte, hogy kicsiként ebben a jelenetben ő válhatott a legerősebbé. 

Az egyébként súlyosan beszédhibás fiú a jelenetben folyékonyan és hosszan beszél. Jónás 

esetében egyértelműen beigazolódott az a feltételezés, hogy verbálisan nehezen 

megnyilvánuló személyeknek megfelelő segítséget nyújthat egy olyan kreatív feladat, 

mint egy kitalált szereplő megformálása. 

 

6. csoportfoglalkozás 

Tudományos tény, hogy tartós intézményben élés hatására kialakulhat az úgynevezett 

hospitalizáció, amely olyan dependencia az intézmény felé, aminek következtében a 

személy az önálló életet nehezítő testi- és lelki károsódásokat szenvedhet.65 A csoport 

tagjai jellemzően hosszú éveket töltöttek különböző intézményekben, ami sokukban 

kialakíthatta ezt a fajta függést, és miközben mindannyian az intézeten kívüli életre 
                                                
65 Hárdi István: Pszichológa a betegágynál: orvos, nővér és a beteg, Budapest, Medicina, 1995, 76–77.  
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vágytak, többüknek egészen egyszerű, önálló feladatok elvégzése is problémát jelentenek. 

Ezt a sajátosságot próbáltuk ezen az alkalmon körbe járni, a csoportfoglalkozás tematikája 

a türelem és a kitartás fogalmak voltak. 

A remény rabjai (The shawshank redemption, Frank Databont, 1994) című amerikai 

filmet választottuk. A film egy évtizedekig tervezett börtönszőkésről szól, amelyben a két 

fő karakter közül az egyik hosszú raboskodás után kikerül a való életbe, de nem képes ott 

boldogulni. A film másik főhőse szintén évtizedeken keresztül, kitartóan küzd a 

szabadulásért, amit a film végére sikerül megvalósítania; az ő története pozitívan alakul.  

A filmről való beszélgetés után a fiúk is kitalálták a saját kisfilmjüket, és ezúttal már egy 

bonyolultabb, több jelenetből álló történetet vettünk fel. A foglalkozás menete teljesen 

megváltozott, az eddig hangsúlyosabb és ezáltal részletesebb beszélgetés lerövidült, 

helyette több időt szenteltünk a filmes feladatnak. Ez az alkalom abban is különbözött az 

előzőktől, hogy eddig én kezeltem a kamerát, de most már csak passzív megfigyelőként 

vettem részt a forgatáson és a jeleneteket már a gyerekek maguk rögzítették. 

A történetükben nagyon sok volt az improvizáció és a legszembetűnőbb tanulsága az volt, 

hogy még fikciós kereteken belül is mennyire kegyetlenül bánnak egymással. A 

főszereplő karakter, aki a történetben elszökik az intézetből, hogy hazamehessen az 

apjához, folyamatos bántalmazások áldozatává válik. Először találkozik az apjával, aki 

megveri, amiért elszökött, majd elmegy a barátaihoz, akik kicsúfolják a verés miatt. A 

filmben alakított fiút mindenhol kiközösítik és az egyetlen pozitív megerősítést akkor 

kapja a barátaitól, amikor végül úgy dönt, hogy kirabolja a saját apját. 

A film visszanézésekor a fiúk nagyon lelkesek voltak. A főszereplőt játszó fiú, Pál 

elmondta, hogy életében először szólított valakit apának és ez nagy hatással volt rá. Pál 

egész életében állami gondozásban élt, nem ismeri a biológiai szüleit. Annak ellenére, 

hogy egy egészen negatív apafigura formálódott meg a történet alatt, a film visszanézése 

után mégsem ezt a tényt emelte ki Pál a történetből, hanem az volt számára mindenek 

felett lelkesítő, hogy egyáltalán eljátszhatott a gondolattal, hogy van apja. Ez egy újabb 

példája volt annak a feltételezésnek, hogy egy bizonyos kontextus mennyire 

megváltoztatja a narratívát, illetve megvalósulhatott az első fejezetben már tárgyalt 

korrekciós emocionális élmény, hiszen az apanélküliség traumája fiktív kereteken belül 

oldódott a fiúnál. Amíg én a saját perspektívámból azt érzékeltem, hogy sérült 
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kapcsolatrendszerekben gondolkodnak, ugyanaz a szituáció Pál számára egy pozitív 

töltetű, a mostaninál értékesebb élethelyzetet jelentett. A helyzet jól példázza a kognitív 

elméletek alfejezetben tárgyalt gondolatot, miszerint a megélés illetve a befogadás nem 

egy általános érvényű folyamat, egy történet értelmezése nagyban függ a befogadó 

kulturális és szociális helyzetétől. 

A kisfilm végeredménye mindannyiukat megelégedéssel töltötte el, és ennek hatására 

elhatározták, hogy legközelebb már előre megírják a forgatókönyvet. Én is arra az 

elhatározásra jutottam, hogy a továbbiakban több időt kell a forgatásra fordítani, és az 

általam vitt film átbeszélése már kevesebb időt igényel.  

Meglátásom szerint a csoportok egyre bensőségesebbé váltak, a fiúk láthatóan szerették 

azt, hogy nincsenek agyonfegyelmezve, és szabadabban lehet beszélni fontos dolgokról. 

Az intézményvezető is arról számolt be, hogy a fiúk nagyon szeretik és várják a filmes 

csoportokat. Ami számomra még meglepő volt, hogy sokkal szélesebb az ismeretük a 

filmek terén, mint amire én számítottam. Amikor arról beszéltünk, hogy ki miket látott 

vagy milyen filmeket szeret, egy jóval szélesebb paletta bontakozott ki, mint amit én előre 

megjósoltam. Ez is azt a tényt támasztja alá, hogy ma már a filmek bárki számára 

hozzáférhetőek, nem egy szűk kulturális réteg kiváltsága ismerni a filmklasszikusokat, 

másrészt, hogy teljesen egyeduralmi helyzetben van a mozgókép a többi művészeti ággal 

szemben. Amikor kedvenc könyvet vagy festményt kellett volna felsorolniuk, korántsem 

volt ennyire színes a kép. Amikor rákérdeztem, hogy ki milyen könyvet olvasott életében, 

az derült ki, hogy ezek a fiúk még soha nem olvastak szépirodalmat. 

A csoport utáni megbeszélésen kollégáimmal arra jutottunk, hogy szerencsés lenne 

kiszakadni az állami gondozott gyerekek által jól ismert témákból, úgymint börtön, 

verekedés, szökési kísérlet és újra egy pozitív töltetű témát választani számukra. A 

következő alkalomra az intimitás és párkapcsolat témákat terveztük. 

 

A foglalkozások menetét felkavarta egy nem várt esemény: az egyik beszélgetés alatt 

hoztam egy spontán döntést, ami később nem bizonyult szerencsésnek. A fiúk azzal a 

kéréssel fordultak hozzám, hogy szeretnék megnézni az általam rendezett mozifilmet. A 

saját filmem nem volt része a filmterápiás programnak, de úgy döntöttem, hogy engedek a 
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kérésüknek. A Lányok (Faur Anna, 2008) című film egy megtörtént bűnesetről szól, 

melyben két kamaszlány meggyilkol egy taxisofőrt.  

A film vetítésekor nem voltam jelen és később kiderült, hogy az intézet stábja nem örült 

az ötletemnek. A film hangsúlyos szexuális tartalma miatt nem találták jó ötletnek a film 

levetítését. A saját filmem megnézését követő csoporton a szexualitás témája nagyon 

lefojtott és egészségtelen módon jelent meg. Nyilvánvalóan kiderült, hogy a fiúk nem 

képesek a másik nemről megfelelő módon kommunikálni. A szexualitást az agresszióval 

társítják, amit a zárt intézet és a másik nem teljes hiánya csak még inkább erősít bennük. 

Ez a tapasztalat is azt erősítette bennem, hogy szükséges és elengedhetetlen ezt a 

kérdéskört körbe járni. 

 

7. csoportfoglalkozás 

A Juno (Juno, Jason Reitman, 2007) című amerikai filmet választottam. A történet 

folyamán a főszereplő gimnazista lány terhes lesz és hosszú vívódás után, barátja 

támogatásával úgy dönt, hogy megszüli, majd örökbe adja a gyermekét. A film a lány és a 

leendő nevelőszülők kapcsolatáról, illetve a két fiatal ember szerelméről szól. 

A foglalkozás a résztvevők tekintetében valamelyest rendhagyó volt. Két fiú fogorvosnál 

volt és ezért a csoport első felén nem tudtak részt venni, egy gyereket tárgyalásra 

szállítottak aznap, illetve érkezett egy teljesen új fiú is. A csoport létszáma így hét fő lett, 

ebből a foglalkozás elején összesen négyen voltak jelen.  

A kisebb létszám miatt a hangulat a szokásosnál bensőségesebbé vált. Több idő jutott a 

személyes történetek meghallgatására és a gyerekek is könnyebben oldódtak fel a szűkebb 

kör miatt. 

Megfigyeléseim szerint az összes eddigi foglalkozás közül ez vált a fiúk számára a 

legfelkavaróbb alkalommá. A jelenlévők közül Pál még soha nem találkozott a 

családjával, mert hasonlóan a filmben ábrázolt helyzethez, őt is csecsemő korában 

hagyták el a szülei, és az egész életét intézetben töltötte. Egy másik fiú, Tóni 

nevelőszülőknél nőtt fel, mert kiskorában kiemelték a biológiai családjától. Ő már 

találkozott ugyan a szüleivel, de semmilyen kapcsolata nem alakult ki velük. A 

gyerekkora legnagyobb részét végig kísérő nevelőszüleihez kötődik, őket tekinti az igazi 
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családjának, de hozzájuk már nem mehet vissza többet, mert egy bűncselekmény miatt a 

gyámhatóság elrendelte, hogy intézetbe kerüljön.  

A másik két jelenlévő fiút (Jónás, Károly) szintén kiemelték a családjukból. Jónás az 

intézet legfiatalabb lakója, aki egy előző alkalommal főszereplőjévé vált a közös 

kisfilmnek és –  

mint már említettem – gondjai vannak a verbális megnyilvánulással. Nagyon ritkán szólal 

meg, komoly nyelvi gátak figyelhetőek meg nála, ez sok esetben a mondandója 

értelmezését is nehezíti. Legtöbbször egyszerűen nem lehet érteni, hogy mit szeretne 

mondani. Károlynak, a frissen érkezett fiúnak ez volt az első filmes csoportfoglalkozása, 

ezért még kevésbé tudott olyan felszabadultan kommunikálni, mint a társai.  

A film kapcsán a beszélgetés fő témája a családon kívül töltött (az ő esetükben az intézeti) 

gyerekkor volt. Fontos megfigyelésem volt, hogy kivétel nélkül minden gyereknél 

kialakult valamiféle bűntudat a saját sorsának alakulása miatt. Mindannyian azt 

fogalmazták meg, hogy vagy teljesen a saját hibájuk miatt kerültek intézetbe, vagy ha 

létezik is valami tőlük független tényező, nekik mindenképpen fontos részük van abban, 

hogy ilyen helyzetbe kerültek. A bűntudat és a düh voltak a legmeghatározóbb érzéseik, 

kevéssé voltak képesek ennél árnyaltabb érzelmeket megfogalmazni. 

A filmmel kapcsolatban egyöntetű volt a vélemény, hogy a főszereplő lánynak nem 

szabadott volna örökbe adnia a gyerekét. Tóni azt gondolta, hogy mindennél fontosabb, 

hogy egy gyerek az anyjánál maradjon. Megfogalmazása szerint annyira dühös lett, hogy 

meg tudná ölni a film lányszereplőjét (!).  

Bár a filmben a leghangsúlyosabb szerepe a lánynak van és a döntések meghozatalában 

mindenképpen ő a kulcsfigura, mégis érdekes volt számomra megfigyelni, hogy a fiúk 

összes indulata kizárólag az anyafigura felé irányult és minden más szereplőt, például az 

örökbeadott gyerek apját, jobban elfogadták. A fiúk értelmezése a filmről láthatóan 

nagyban különbözött az alkotói szándéktól. A történetben az örökbeadást egy 

nyilvánvalóan okos és etikus döntésnek ábrázolták, míg a fiúk számára ez teljesen 

elfogadhatatlannak tűnt. A film által kiváltott reakciók is sokkal intenzívebbek voltak az 

eddigi filmeknél tapasztaltakhoz képest. Még élesebben kirajzolódott a társaság 

érintettsége és a téma érzékenysége, ugyanakkor terápiás szempontból egy nagyon 

hatékony csoportfoglalkozásnak bizonyult. 
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Tóni részletesen elmesélte, hogyan éli meg, hogy annak idején lemondtak róla és nem 

kellett az anyjának. Felelevenített gyerekkori gondolatokat, ahogy fantáziált az 

édesanyjáról és elmesélte azt az egyetlen alkalmat, amikor idősebb korában végül 

találkozott vele. Egy idegen nő állt előtte, akinek nem tudott mit mondani, mert 

semmilyen kötödést nem érzett irányában. Annak ellenére, hogy most már felvehetnék 

egymással a kapcsolatot, mégis nagyon fél újra találkozni vele, annyira furcsa volt 

számára a saját anyja. A valóság semmiben nem hasonlított ahhoz a fantáziához, amely 

egész életében végigkísérte és megnyugtatta őt.  

A foglalkozás második felében a szerelemről beszélgettünk. Az adott közeg nyilvánvaló 

terheltsége az anyasággal kapcsolatos témában nagyon pontosan tükröződött a női 

nemmel való viszonyukban is.  Kivétel nélkül mindenki azt állította, hogy volt már 

párkapcsolata, és beszámoltak lányokkal kapcsolatos konkrét kalandokról.  

A munkatársammal később mindketten úgy gondoltuk, hogy az elhangzott beszámolók 

inkább csak fantáziák. Mindenképpen nehezítő körülmény, hogy ezek a kamasz fiúk csak 

nagyon ritkán és korlátozva találkozhatnak másokkal. Az intézmény jellegéből 

következik, hogy nagyon kevés olyan alkalom akad az életükben, amikor 

megtapasztalhatják egy másik személlyel való megismerkedés nehézségeit vagy örömeit. 

A nőkről szóló elképzeléseik és vágyaik láthatóan pornófilmekből vett mintákon 

alapulnak. 

Úgy döntöttem, hogy az általuk készített filmjelenetet ennek a nehézségnek szentelem és 

egy ismerkedési történetet dolgozunk fel. Az előző alkalmakhoz képest sokkal aktívabban 

kellett részt vállalnom a film kitalálásában, mert a fiúk kevésbé mozogtak otthonosan 

ebben a közegben. A szerepek leosztása kapcsán sem volt akkora nyitottság, mint az előző 

történeteknél. Senkit nem lehetett arra rávenni, hogy lányszerepbe bújjon, miközben az 

előző alkalmakkor több olyan szerepet is gond nélkül eljátszottak, amelyek – adott 

esetben – ellentétesek voltak a saját identitásukkal. 

A jelenet, amit ez alkalommal leforgattunk, egy cukrászdában játszódott, ahol a fiúk 

találkoznak egy lánnyal, aki tetszik az egyikőjüknek. Az eddigi kisfilmekkel szemben 

ennél a helyzetnél az összes fiú egy platformon állt. A jelenet alatt próbálták tanácsokkal 

ellátni és segíteni a társukat abban, hogy megismerkedjen a lánnyal. A fiút Tóni alakította, 

a lány szerepét pedig – mivel más nem vállalkozott rá – én vállaltam.  
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A korábbi filmforgatásokhoz képest teljesen más hangulat uralkodott, egyáltalán nem 

bántották egymást és sokkal összetartóbb volt a társaság, mint eddig bármikor. A 

helyzetet az is befolyásolta, hogy nekem is fontos szerep jutott a történetben. A fiúk 

koncentráltak voltak és komolyabban vették a játékot, mint máskor, ugyanakkor sokkal 

inkább meg is voltak szeppenve tőle. Olyan élményem volt, mintha ennek a témának 

számukra sokkal nagyobb tétje lett volna, mint az eddigieknek és ezért a film alkotásának 

folyamata is elvállt volna az egyszerű játéktól. Eddig az adott témáról való diskurzus után 

a filmezés egy könnyebb és játékosabb hangvételben telt. Ez alkalommal megfordult az 

irány és a nőkről szóló felszínesebb és könnyedebb beszélgetés után a szerepjáték vált 

reálisabbá és mélyebbé. 

A csoportfoglalkozás tanulsága számomra az volt, hogy érdemes és szükséges lenne ezt a 

témakört részletesebben körbejárni, illetve a filmes módszerrel ezúttal egy teljesen más 

célt fogalmaztunk meg. Eddig nehezen artikulálható érzelmeket és helyzeteket 

igyekeztünk a mozgókép segítségével feldolgozni, ezen a csoporton inkább edukatív 

szempontok érvényesültek és kifejezetten nevelési célokra használtuk a filmterápiás 

eszközt. A csoport érdekei azt kívánták, hogy a leforgatott kisfilm a lányokkal való 

ismerkedés segédanyagává váljon. Többször leállították a folyamatot, hogy kamerán kívül 

megbeszéljék a stratégiákat, úgy tűnt fontos nekik, hogy eredményes és hiteles legyen a 

végeredmény. 

A gyerekek aktivitása és a filmezés figyelemreméltó hatékonysága miatt úgy döntöttünk, 

hogy a következő alkalomra nem viszünk vitaindító filmet, hanem csak a forgatásra 

fogunk koncentrálni.  

 

8. csoportfoglalkozás 

Ez az alkalom több szempontból is rendhagyó volt. Az időpont húsvéthétfő utáni napra 

esett, ezért azok a gyerekek, akiknek lehetőségük volt, hazamehettek az ünnepekre. 

Közülük többen nem érkeztek vissza, így a csoport kisebb létszámú volt a megszokottnál. 

Az intézmény félig kiüresedett és az ottmaradottak között kifejezetten levert hangulat 

uralkodott, hiszen azok, akiket a családjuk nem fogadott, vagy valami egyéb tényező 

miatt nem mehettek haza, csalódottak voltak. Az ünnepek minden esetben érzékeny 
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időszaknak számítanak egy ilyen intézményben, felerősödnek a negatív érzések és 

mindenki sérülékenyebb, mint hétköznapokon. 

Úgy döntöttem, hogy fikciós jelenet forgatása helyett, az aktuális állapotukra reagálva, 

megpróbáljuk kibeszélni a helyzetüket. Azt a feladatot adtam, hogy készítsenek 

egymással interjúkat. A feltett kérdések két téma köré csoportosultak: egyrészt a múltat 

dolgozták fel, tehát arról beszélgettünk, hogy ki miért került az intézetbe, másrészt a 

jövőbeni elképzeléseikről, terveikről szóltak.  

Egyöntetűen domináns volt a gyerekek elbeszéléseiben az önhibáztatás, hasonlóan egy 

korábbi alkalomhoz most is azt kommunikálták, hogy csak saját maguknak köszönhetik, 

hogy ide kerültek. Erősen él bennük az az önkép, miszerint ők rosszak, akik büntetést 

érdemelnek.  

Ennél a pontnál azt kellett megfogalmaznom, hogy szükséges a filmes csoport céljai közé 

illeszteni a kritikai gondolkodás képességének elsajátítását, mert bénítónak és 

kontraproduktívnak találtam azt a környezetet, amelyben egyik fiúban sem merült fel, 

hogy önmagán kívül a sorsát vagy a körülményeit hibáztassa. 

A csoportfoglalkozáson elhangzott történetek közül a tizenöt éves Tóniét emelném ki, 

akinek eddig csekély kapcsolata volt a biológiai szüleivel, de ezen az ünnepen kapcsolat-

újrafelvétel céljából meglátogathatta őket. Az előző alkalommal már volt bővebben szó a 

történetéről. Tóni néhány éves korában került a gyermekvédelembe, miután szüleit 

hosszabb időre letartóztatták. Nevelőszülőknél töltötte a gyermekkora nagy részét, de egy 

évvel a szedresi intézetbe kerülése előtt magatartásproblémák és kábítószerhasználat miatt 

kiemelték a nevelőszülői közegből és bekerült a speciális otthonba. A nevelőszüleivel 

alakult ki szülő-gyerek kapcsolata, nyilvánvaló okokból hozzájuk kötődik, ennek ellenére 

a velük való kapcsolattartást a gyermekvédelmi szabályok nem támogatják. Ezzel 

szemben a biológiai szülei, akik közben kiszabadultak a börtönből, igényelték vele a 

kapcsolatfelvételt, így most először tölthették együtt a húsvétot.  

A csoport szempontjából ez egy különleges helyzet volt, hiszen folytatólagossá válhatott 

egy megkezdett munka. Az előző alkalommal Tóni arról számolt be, hogy mennyire fél a 

számára teljesen idegen emberekkel való a találkozástól, illetve, hogy az anyja mennyire 

másmilyen valójában, mint az ő képzeletében. Akkor hosszasan beszéltünk a 

problémájáról és a csoport által forgatott filmes jelenetbe is beépültek az átbeszélt 
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lehetséges szituációk. Tóni tehát úgy készülhetett erre a számára fontos találkozóra, hogy 

a filmes csoporton már volt róla szó. Visszaérkezése utáni beszámolójából az derült ki, 

hogy az előzetesen lejátszott forgatókönyvekhez képest minden ideálisabban alakult, és a 

találkozó olyannyira felülmúlta az összes várakozását, hogy még az is elképzelhető, az 

anyja elintézi, hogy együtt élhessenek. Felemelő volt látni ahogy átalakult a hozzáállása a 

saját helyzetéhez. Az addigi félelemmotivált pozíciójából egy sokkal reménytelibb 

szemléletet volt képes elsajátítani, ami látványosan megváltoztatta a viselkedését és a 

hangulatát. 

A csoportfoglalkozás szempontjából fontos lépés volt, hogy össze tudtuk hasonlítani egy 

korábbi alkalommal készített jelenetben megformált szituációt a valóságban történtekkel. 

A felvételek hatására úgy döntöttem, hogy a következő alkalommal megpróbáljuk 

folytatni a megkezdett munkát és továbbra is a gyerekek saját élete lesz az irányító 

tematika.  

 

9. csoportfoglalkozás 

A csoporttagok jövőképével és céljaival foglalkoztunk, ezért azt a feladatot adtam, hogy 

készítsenek olyan filmjelenetet, amelyhez az egyetlen megkötés az, hogy a jövőben 

játszódjék. A foglalkozás elején mindenki leírta az ötleteit. Az egyéni írásos módszert 

most először alkalmaztam, hogy mindenki ugyanannyira tudjon érvényesülni. Általában a 

dominánsabb fiúk ötletei jobban előtérbe szoktak kerülni, ezt próbáltam valamelyest 

korrigálni azzal, hogy egyénileg kezdtek neki a munkának. Az írásos feladatban mindenki 

megfogalmazhatta, hogyan látja magát 15 évvel később, milyen terveket szeretne 

megvalósítani és mi lenne számára egy ideális élethelyzet.  

Miután végeztek, egyenként felolvasták a saját írásaikat és közösen beszéltük meg, mi 

kerüljön bele a filmtervbe. Az írásos végeredmény nem volt egységes és vita alakult ki 

köztük. Néhány fiú továbbra is azt gondolja, hogy az egyetlen elérendő cél az anyagi 

javak felhalmozása, amit kizárólag bűncselekmények útján képesek megszerezni. 

Hosszan beszéltünk a pénz valódi értékéről, illetve a bűnözés lehetséges és 

valószínűsíthető kimeneteleiről.  

A diskurzus után, az elfogadott ötlet szerint, két csapatra oszlottak; az egyik társaság 

játszotta a gazdag és sikeres embereket, akiknek családjuk van és teljesültek a vágyaik, a 
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másik társaság a lecsúszottakból állt, akik drogoznak, hajléktalanok és nem sikerült 

megvalósítaniuk az álmaikat. Az találták ki, hogy a filmben 15 év múlva találkoznak és 

megbeszélik, kivel mi történt azóta, hogy látták egymást. Ugyanazok a sémák kerültek elő 

most is, mint eddig, miszerint a legnagyobb érték számukra pont az, amiből hiányt 

szenvednek: a pénz és a család. 

A csoportban komoly problémát okoz az egyik gyerek, Pál helyzete. Pál volt az a fiú, aki 

már egy korábbi alkalommal főszereplőjévé vált egy történetnek és már azon a 

foglalkozáson is egyértelmű volt, hogy valamiért a csoport nem tudja elfogadni őt. Akkor 

még azt gondoltam, hogy ez csak egy átmeneti állapot és a csoport önállóan megoldja a 

problémát, de sajnos továbbra sem tudott beilleszkedni, és a felvételeken is jól 

érzékelhető volt, ahogy intenzív indulatokat vált ki a többiekből. 

Már a tervezés közben kialakult egy konfliktus közte és Gedeon között. Azon vesztek 

össze, hogy szerettek volna mindketten operatőrök lenni. Eleinte próbáltuk hagyni a 

dolgot, hátha sikerül megegyezniük, de a helyzet egyre jobban elfajult. Az egész csoport 

Pál ellen fordult, és a fiú körül már hetek óta tartó feszültség majdhogynem tettlegességig 

fajult. Végül drasztikusan kellett közbeavatkoznunk, saját védelme miatt Pált ki kellett 

emelni a foglalkozásból. A munkatársam félrevonult beszélni vele, miközben én a többi 

fiút igyekeztem megnyugtatni. Pál a munkatársamnak elmondta, hogy helyzetét egyre 

elviselhetetlenebbnek látja és a vele szembeni bántalmazások napi szinten keserítik meg 

az életét. Az egyetlen megmaradt stratégiája az, hogy kiprovokálja, hogy megüssék, és 

akkor fel tudja jelenteni a társait. 

A magam részéről több szempontból is tragikusnak éreztem ezt a helyzetet és próbáltam 

megértetni a többiekkel, hogy ez a viselkedés teljesen elfogadhatatlan. Megrázó volt látni 

azt a típusú csoportdinamikát, ahogy az egész társaság egy ember ellen fordult, és 

senkiben nem merült fel a szolidaritás vagy együttérzés lehetősége.  

Csoportvezetői szempontból ez az alkalom volt a legintenzívebb az összes közül. A 

foglalkozások kezdete óta először történt olyan esemény, aminek a kezelése nehézséget és 

drasztikus külső beavatkozást igényelt. A filmterápiás csoport alatt először éreztem 

élesben a csoportvezetés felelősségének súlyát. A kialakult helyzet azt is jelezte, hogy a 

fiúk ekkorra már annyira biztonságban érezték magukat a csoporton, hogy szabadjára 

merték engedni azokat az indulatokat is, amiket a nevelőik előtt esetleg titkoltak.  
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A csoportfoglalkozáson történtek, illetve az azt követő megbeszélések rámutattak arra, 

hogy a filmterápiás csoporton – jellegéből adódóan – a normálisnál több konfliktus és 

érzelem szabadulhat fel, aminek lehetnek egészen tragikus végkimenetelei is.  

Nagyon fontosnak tartottam, hogy reagáljunk erre a problémára és kötelességemnek 

éreztem a kialakult helyzetet valahogyan kezelni. Úgy döntöttem, hogy mindazokat a 

célokat, amelyeket előre megfogalmaztam magamban, úgymint a fiúk 

kommunikációjának, önkifejezésének illetve önreflexiójának a javítása, kénytelen vagyok 

háttérbe helyezni és az elkövetkező időszakot kizárólag a jelenleg fennálló problémáiknak 

szentelni. A kitűzött cél: valamelyest fejleszteni bennük az együttérzés, a szolidaritás 

képességét, ami sok esetben hiányzik belőlük. Egy zárt intézményben élésnek megvannak 

a saját és más helyzetekre kevésbé alkalmazható sajátosságaik. Azt figyeltem meg, hogy 

ezek a fiúk nagyon nehezen tudnak közösségben élni és sokszor szükségük van egy 

bűnbakra, akin levezetik a kényszerített együttélés feszültségeit.  

 

10. csoportfoglalkozás  

A közösen eltöltött fél év után eljött az ideje egy objektív, kívülálló szakember 

bevonásának. Felkértem segítségül Berán Eszter pszichológust, hogy készítsen 

mélyinterjúkat a fiúkkal, egyrészt a csoporttagok aktuális pszichés állapotfelmérése 

céljából, másrészt szerettem volna megtudni, hogy az elmúlt hónapok közös munkája 

milyen hatással volt rájuk. 

A fiúk együttműködőek és aktívak voltak. A csoportfoglalkozás alatt egyenként elmentek 

beszélgetni a pszichológussal. Közben a többiekkel én az egyik társuknak, Krisztiánnak 

készítettem egy búcsúfilmet. Krisztián a foglalkozást követő héten töltötte be a 18. 

életévét és elhagyta az intézetet. Miközben vele készült a mélyinterjú, a többiek a 

kamerába mondtak neki egy-egy üzenetet, illetve mindenki felidézett vele egy közös 

emléket. A fiúk az üzenetek után felvették a házban a legjellemzőbb helyszíneket. Végül 

összeraktunk Krisztiánnak egy kisfilmet róla és az ott eltöltött időről, amit a foglalkozás 

végén, Krisztiánnal kiegészülve közösen megnéztünk és egy pendrive-on átadtunk neki. 

Az egész alkalom nagyon megható volt, jó volt látni, hogy a fiúk közösen készítettek 

valamit az egyik társuknak, aki ennek láthatóan nagyon örült. 
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11. csoportfoglalkozás 

A foglalkozás alatt folytatódtak a pszichológussal a beszélgetések. Ez egy hosszabb 

szünet előtti lezáró alkalom volt, ezért próbáltuk némileg kötetlenül kezelni a 

foglalkozást. Felidéztük az elmúlt időszak eseményeit. Mindenki elmondhatta, hogy mit 

szeretett vagy mit tanult a csoportban. Érezhetően kialakult a fiúkban egy erős kötödés a 

filmes csoporthoz, nem szívesen mondtak le róla.  

 

Összegzés 

A független pszichológus által végzett mélyinterjús értékelés alapján a szedresi 

fiúotthonban tartott filmterápiás csoport a résztvevőkben erős és pozitív élményeket 

okozott. Összesen kilenc interjú készült, amely felmérte a több hónapos foglalkozáson 

történt hatásokat. Az összes részvevő beszámolt a számára legérdekesebb és 

legmeghatározóbb élményéről, mindenki kiemelte azokat a helyzeteket, amikor ő maga 

valami fontosabb szerephez jutott, illetve egymásról is megfogalmaztak olyan 

ismereteket, amiket a csoportfoglalkozások alatt tudtak meg. Kivétel nélkül mindannyian 

élvezték ezt a foglalkozást, mindig nagyon várták az alkalmakat, örültek, hogy 

filmezéssel foglalkozhatnak. Többen számoltak be arról, hogy a film számukra egy sokkal 

kötetlenebb és élvezhetőbb forma volt, mint az intézet által biztosított egyéb tanulási 

helyzetek. 

Saját megfigyelésem alapján a csoport változásai közül a legfeltűnőbb a kezdeti 

alkalmakhoz képes, hogy egyre nagyobb bizalommal voltak felénk, a filmmel kapcsolatos 

tevékenységek játékos keretet tudtak biztosítani, ami feloldotta a számukra jellemzően 

hierarchikus természetű kapcsolódási mintákat. A foglalkozások alatt ki tudott alakulni 

egy olyan közeg, ahol a gyerekek megoszthatták az őket foglalkoztató személyes 

problémáikat velünk és a társaikkal. A köztük lévő kapcsolati dinamikát is nagyban 

befolyásolta, hogy teret és eszközt kaptak egymás mélyebb megismeréséhez, illetve a 

filmezéssel járó csoportos munkának is erős közösségépítő hatása volt.  
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IV. A MÓDSZER PEDAGÓGIAI HASZNÁLATÁNAK 
LEHETŐSÉGEI 
 
Magyarországi és nemzetközi oktatáspolitika, médiaoktatás, a tanulók képességkibontakoztatásának 

elősegítése a köznevelési intézményekben, pedagógiai problémák feldolgozása filmes eszközökkel 

 

4.1 A művészetterápiától a filmpedagógiáig 

 
Az előző fejezetben tárgyalt saját példában elsődleges célként  a gyermekek 

rehabilitációját vagy habilitációját tűztük ki egy olyan speciális közösség számára, ahol a 

befogadó intézmény mindenekelőtt a résztvevők eredeti közegébe való 

visszaintegrálódását kellett, hogy segítse, ugyanakkor kamasz gyerekekként szükséges 

volt a nevelési  illetve fejlesztési szempontokat is figyelembe vennünk, sőt maga a 

rehabilitáció természete is azon alapult, hogy a folyamat közben a gyerekek elsajátítsanak 

olyan képességeket, amelyekkel később könnyebbé válhat számukra megküzdeni az őket 

érő kihívásokkal.  

A doktori kutatásom közben gyakran felmerült bennem a kérdés a terápiás és pedagógiai 

célok átjárhatósága és közös halmaza tekintetében, ezért már a folyamat kezdeti fázisában 

tágítottam a kutatási keretemen és elkezdtem a pedagógiai célokkal is foglalkozni.    

A magyar köznevelés oktatáspolitikája azt a szinte már klisészerű állítást kevéssé követi, 

hogy korunk gyermekeinek médiafogyasztása szinte teljesen uralja az életüket. Az elmúlt 

harminc évben éppen ebből a meggondolásból történtek erőfeszítések arra nézvést, hogy a 

mozgóképoktatás különböző leágazásait integrálják a pedagógiába, de meglátásom szerint 

ez a mai napig nincs összhangban azzal a kereslettel, amit ez a korosztály igényel. 

Magyarországon hivatalosan 1996-ban jelent meg először "mozgóképkultúra és 

médiaismeretek” néven az a tantárgy, ami a tanulók tudatos médiafogyasztását hívatott 

segíteni, először műveltségi részterületként, majd 2000-től már 8. évfolyamban 

modultárgyként, illetve 11. és 12. évfolyamban kötelező tantárgyként. A kerettantervi 

definíció, amely letölthető a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról, a következő 

állításokat teszi: „A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai tárgy, elsősorban a 

mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének 
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fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának 

tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van a korunk emberének 

tájékozottságára, személyiségére. (…) Mivel a film, a televízió és az internet átformálja a 

nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a 

művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a 

személyiségfejlesztés alapvető eszköze. A tantárgy oktatásának elsődleges célja tehát, 

hogy a tanulók felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban 

az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a 

hagyományos és az új médiumokat.”66  

Az idézett szöveg – amely tartalmilag nagyon is összhangban van a saját 

kezdeményezésemmel – megjelenése után tizenkét évvel ezt az önálló tárgyat kivették az 

általános iskolai kerettantervből és moduláris formában integrálták a vizuális kultúra és 

informatika tantárgyak alá. A gimnázium 9-10. évfolyamának megmaradt kötelezően 

választható tantárgyként, illetve 11-12. évfolyamban az intézmény döntésén múlott, hogy 

az ének-zene, dráma, tánc, vizuális kultúra, illetve a mozgóképkultúra és médiaismeretek 

tantárgyak közül melyiket milyen arányban oktatja a diákjainak67. Kimondható tehát, 

hogy a kezdeti elképzelésekhez képest mindenképpen visszalépés következett be, amely 

folyamat itt nem állt meg, hiszen néhány évvel később, 2020 óta még nehezebben 

hozzáférhető az amúgy is végletesen leterhelt diákság számára ez a fajta tudás, hiszen már 

csak a 12. évfolyamnál választható a tantárgy és csakis a dráma és színház nevű tárgy 

helyettesítéseként. 68  

Ennek az elkeserítő ténynek akkor még nem lehettem a birtokában, amikor 2017-ben 

elkezdtem dolgozni egy kutatáson, amelynek az egyik célja éppen a Nemzeti Alaptanterv 

felé tett javaslat lett volna a film közoktatásban történő szélesebb körű alkalmazási 

lehetőségeiről.  A kutatás résztvevőjeként úgy gondoltam, hogy annak az oktatáspolitikai 

döntésnek, hogy mi képezi a diákság számára elérhető tudásanyag korpuszát, 

összhangban kellene lennie az adott kor problémafelvetésivel és igényeivel, ennek 

                                                
66 www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/ii/media2.rtf, (utolsó letöltés: 2021.06.23.) 
67  http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html, (utolsó letöltés: 2021.06.23.) 
68 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf, (utolsó 

letöltés: 2021.06.23.) 
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szellemében elengedhetetlennek tűnt számomra a filmet felzárkóztatni egy szélesebb 

relevanciával rendelkező szemléletmódhoz. 

A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben című 

hároméves kutatás69 többek között a filmterápiás módszerem pedagógiai átültetésére tett 

kísérletet. A kutatás a doktori tanulmányaimmal párhuzamosan öt magyarországi 

művészeti egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a 

Színház- és Filmművészeti Egyetem konzorciumi összefogásában zajlott 2017 és 2020 

között. Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés céljai a 

köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása és művészeti 

eszköztárának bővítése, a méltányos és minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

biztosítása voltak. A projektben több száz hazai intézmény és pedagógus vett részt és 

alkalmazta az egyetemek által kidolgozott képzési módszereket, képességfejlesztő 

programokat és segédleteket. Az Színház- és Filmművészeti Egyetemen belüli filmes 

munkacsoport által gondozott szakmai anyagok közül az egyik program a tanórán kívüli 

foglalkozásként ajánlott Pedagógiai problémák feldolgozása filmes eszközökkel című 

módszertani fejezet,70 melyet szerzőtársammal, Szarka Judit mozgóképkultúra és 

médiaismeretek tantárgyat oktató középiskolai pedagógussal dolgoztunk ki, illetve Szili 

Katalin pszichológussal a pedagógusok részére saját élmény alapú foglalkozásokat 

vezettünk a módszer szellemében. A kutatás szakmai vezetője és az elkészült szöveg 

szerkesztője Golden Dániel, a Színház-és Filmművészeti Egyetem, Elméleti és 

Művészetközvetítő Intézetének adjunktusa volt. 

A kutatás keretében a filmművészet általános nevelési célokra való alkalmazásának 

lehetőségeit vizsgáltuk és olyan gyakorlati módszertan fejlesztésének célját tűztük ki, 

amelyben a filmkészítés mint önkifejezési forma célzottan konfliktuskezelésre, az adott 

korosztály számára releváns témák megbeszélésére, érzékenyítésre, viselkedési minták 

korrigálására, illetve azok megértésére használható. 

                                                
69 EFOP-3.2.6-16-2016-00001 
70 Faur Anna–Szarka Judit: Pedagógiai problémák feldolgozása filmes eszközökkel in Golden Dániel 

(szerk.):  Mozgókép és Média a pedagógiai célok szolgálatában, Budapest, SzFE 2019.  
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A kutatás alaptézise az volt, hogy az előző fejezetekben vázolt filmterápiás módszereket 

nem kizárólag terápiás helyzetekben, hanem iskolán belüli foglalkozásokon, nevelési 

célokra is használhatjuk: különböző csoportokon belüli konfliktuskezelésre, problémás 

helyzetek felismerésének segítésére vagy akár egy téma iránti érzékenyítésére is. Ebben 

az esetben a terápiás, illetve nevelési módszerek közötti különbségeket a foglalkozásokon 

kitűzött célok mentén lehet tetten érni. Amíg egy terápia mély érzelem- vagy 

traumafeltáró célokat tűz ki, és ideális esetben azok korrigálására törekszik, addig utóbbi 

esetben a pedagógiai célok állnak a fókuszban, például egy-egy viselkedési mintát vagy 

konfliktuskezelési módot szeretnénk felismertetni, illetve nehezen feldolgozható témák 

megértésében és elfogadásában igyekszünk segítséget nyújtani az adott 

osztályközösségnek. A különbséget azért fontos hangsúlyozni, hogy a pedagógus a 

módszer alkalmazása során azt felismerje és ne sértsen határterületeket, azaz 

semmiképpen ne próbáljon terapeuta-szerepben működni. A program alatt, amelyben 

számos, a résztvevő pedagógusokat felkészítő továbbképzést tartottunk a módszer 

adaptálására, minden alkalommal hangsúlyoztuk, hogy abban az esetben, ha bárki a 

folyamat alatt úgy érzi, hogy egy diák vagy az osztály reakciói annyira intenzívvé válnak, 

hogy azt ő már nem képes kezelni, vagy az adott témában – bármilyen személyes okból 

kifolyólag – ő nem tud hitelesen megszólalni, mindenképpen javasoljuk szakember 

bevonását. A nevelési alkalmazás megsegítésére óraterveket állítottunk össze, amelyek 

segíthetik a pedagógusi munkát. Ezekben az óraterv modulokban a hangsúly elsősorban 

nem a mozgóképi szöveg esztétikai értelmezésére helyeződik, hanem a feldolgozott 

problémák, úgymint például drogfüggőség, rasszizmus, mélyszegénység, fiatalkori 

bűnözés stb. élményszerű, kreatív megtapasztalására és érzékenyítő reflexiójára. Az 

óratervek az ajánlott filmekhez kapcsolódó beszélgetős, illetve alkotó jellegű feladatokat 

tartalmaznak, vagyis nemcsak mozgókép- és médiaórán, hanem osztályfőnöki vagy 

etikaórán, vagy akár tanórán kívüli foglalkozásokon is alkalmazhatóak. Igyekeztünk olyan 

témákat választani, amelyek relevánsak a vizsgált korosztály számára.  

 

A mai diákok sokkal otthonosabban mozognak a mozgóképek világában, mint bármely 

más médiumban, ezért is gondolom elengedhetetlennek a filmet integrálni a nevelési 

eszközök tárába. Sok esetben a tanulók felkészültebbek a legújabb technikai 



 79 

vívmányokban, mint a tanáraik, ugyanakkor nagyon fontos azt a szemléletet 

hangsúlyozni, hogy az alkotó próbálja meg felismerni és tudatosan alkalmazni a plánozás, 

a kameramozgás vagy a vágás által elért hatásokat, hiszen ezekkel az eszközökkel a 

csoport tagjai a saját megfigyelési készségeiket is fejlesztik. Minden filmkészítő számára 

meghatározó élmény a folyamat, ahogyan az ötletből elkészül a leforgatott anyag, illetve 

egy jelenet a vágóasztalon gyökeresen megváltozik. A filmesek által jól ismert 

technikákat, úgymint forgatókönyvírás, színészvezetés, plánozás, kameramozgatások, 

vágás stb. egy csoporton belüli esemény feldolgozásakor is eredményesen használhatjuk. 

A módszer alkalmazása segíti a diákok médiafogyasztásának tudatosabbá válását, illetve 

fejleszti azon adottságaikat, melyekkel képesek artikulálni a film megnézésekor őket ért 

hatásokat.  

A modern neveléstudományoktól nem idegen az a szemlélet, amit a módszeren keresztül 

igyekeztünk volna meghonosítani a magyar köznevelésben. A 20. században 

megalapozott pedagógia-törekvések jelentős fejleménye az önálló pedagógiai lélektan 

kialakulása volt. A pszichológiai alapokon nyugvó pedagógiai megközelítés teljesen 

újszerű és egyik korai példája, a politikai nézetei és a II. világháború alatti  

Németországban betöltött funkciói miatt ma már vitatható személyiség, Oswald Kroh 

iskolapszichológiai munkái71, illetve a gyermeki világkép alakulásával foglalkozó 

Wilhelm Hansen munkája.72 Fontos megemlíteni a művészettel nevelés megjelenését, ami 

Julius Langbehn és Alfred Lichtwark nevéhez köthető, akik megalapozták a 

művészetpedagógia teljesen új szemléletét a modernkori oktatásban. Elméletükben azt 

hangsúlyozták, hogy a valóság megismerésének egyik hatékony eszköze a művészet és az 

alkotás, általuk az élet értékeit és szépségeit a lehető legszemléletesebb módon lehet 

átadni, és ehhez képest bírálták a enciklopédikus tudásközpontú hagyományos oktatás 

formáját. 

A 20. századi modern pedagógiai felfogásokra jellemző a kísérletezés, a frontális oktatás 

alternatíváinak megjelenése, a diákok aktív, és az individuális sajátosságokra figyelmet 

szentelő bevonása. Pedagógiai szempontból nagy jelentőségű Kurt Lewin 

                                                
71 Oswald Kohl: Psychologie des Grundschulkindes, 1928 és O. K.: Psychologie der Oberstufe, 1932 
72 Wilhelm Hansen : Entwicklung des kindlichen Weltbildes, Munich, Kösel Pustet, 1938 
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csoportpszichológiai vizsgálata, amely a frusztráció és kudarc hatásaival foglalkozik.73 

Vizsgálatai során Lewin megállapította, hogy a csalódást átélő gyermek viselkedése 

alacsonyabb szintre, a korábbi életkorok játékszínvonalára esik vissza, illetve kimutatta, 

hogy a demokratikus módon, alkuval, a csoporttagok beleszólásával közösen hozott 

döntések mentén kedvezőbb teljesítményt lehet elérni, mint a diktatorikus módon, külső 

utasításokkal irányított csoportokban. Ennek az elméletnek a pedagógiai hatásai szerint a 

tanulási folyamatok sok esetben eredményesebbek lehetnek, ha azokat szervesen, a 

diákokkal közösen alakítjuk, annál, mintha mindent csak és kizárólag a tanár instrukciói 

alapján végeznek el a tanulók. A következő fejezetben vázolt óratervek koncepciója nagy 

hangsúlyt fektet a diákok önálló filmértelmezésére és a kiadott feladatok saját maguk 

általi, igény szerinti alakítására.  

A modern nevelési irányzatok átírják a normatív alapú, racionalista elveket, amelyek 

kevéssé differenciálnak és a pedagógiát az univerzális emberi értelemre alapozzák. Ehhez 

képest az elmúlt száz évben megjelentek olyan pedagógiai irányzatok, mint például a John 

Dewey által fémjelzett amerikai pragmatizmus, amely azt hangsúlyozza, hogy a nevelés 

céljait az élet és a társadalom igényeinek kell meghatározniuk, azoknak kell biztosítani a 

célok megvalósításához szükséges eszközöket is, ezáltal a gyermeket a társadalmi valóság 

részeseként a nevelés által a jövő társadalmában folytatandó eredményes tevékenységre 

kell buzdítani. Ebben az értelmében nem az általános tudásstruktúráknak kell a tanítást 

meghatározniuk, inkább szemléletek felvázolása során kell a gyermeki fejlődést 

biztosítani. Az iskolának a valóságos életre, azokra a tapasztalatokra kell épülnie, 

amelyekkel a gyermek otthon, iskolai környezetében, a játszótéren találkozik. A fenti 

elvek megvalósításához olyan iskolára van szükség, amely lehetőséget teremt a 

gyermekek sokszínű, saját tapasztalataikban gyökerező cselekvésére, amely szoros 

kapcsolatban áll annak környezetével.74 Szorosan kapcsolható a fenti gondolathoz az 

európai experimentális pedagógia megalapozója, Ernst Meumann felfogása, amelynek a 

                                                
73 Kurt Lewin: Csoportdinamika, ford: Illyés Sándor, Mérei Ferenc, Budapest, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1975. 
74 John Dewey: A nevelés jellege és folyamata, ford: Molnár Magda, Budapest, Tankönyvkiadó, 1976. 
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legjelentősebb módszertani, illetve tartalmi újítása az, hogy valamennyi pedagógiai 

problémát a növendékből kiindulva igyekszik megoldani.75 

A filmmel való nevelés gondolata már a hetvenes évektől kezdve foglalkoztatta a 

pedagógusokat, egy korai tanulmányban Hart Wegner, összehasonlító irodalom- és 

filmelmélet professzor arról értekezik, hogy a mozgóképnek hogyan szükséges 

megreformálnia a közoktatást, kitér a jövő generációinak vizuális igényeire, a film 

szemléletes eszköztárának lehetőségeire és megállapítja, hogy a nevelés legkülönbözőbb 

ágaiban lehet és szükséges bevonni a filmet.76 

Az elmúlt évitizedek egyik új fogalma a médiaműveltség (media literacy) is abból az 

igényből nőtte ki magát, hogy mára szinte felváltotta az írás-olvasás készségek 

használatát a vizuális környezetünk értelmezésének a képessége, hiszen ez 

elengedhetetlenné vált a hozzáférhető információ megismeréséhez. Ahhoz, hogy az 

információ és tudás elsajátíthatóvá váljon a diákok számára, meg kell teremteni azt a 

készséget, amivel hozzáférhetnek a tartalomhoz, meg kell tanítani az elemzés, a befogadás 

természetét, a saját élményeik megfogalmazásának képességét, a kritikus gondolkodást, 

azaz a tájékozódást egy olyan kultúrában, amelyet erőteljes képek és hangok uralnak. 

 

4.2 Útmutató a módszer alapján kidolgozott óratervekhez 

 

Az elkövetkező fejezetekben a Pedagógiai problémák feldolgozása filmes eszközökkel77 

című kutatáshoz tett célzott ajánlást ismertetem, melyet a programban résztvevő 

pedagógusoknak fogalmaztunk segédanyagként a módszert alkalmazásához, ezen kívül a 

4.3-as fejezetben azokat óraterveket, amelyek a 2019-ben megjelent kötetből átemelt, 

olyan óramodulok, amelyeket a pedagógusoknak lehetőségük volt kipróbálni a saját 

osztályukkal. A módszer kidolgozásának és a szöveg megírásának segítésére Golden 

Dániel szakmai vezető felkérte mellém Szarka Judit középiskolai média pedagógust, aki 

szakmai tudásával és pedagógia tapasztalatával olyan többletismerettel rendelkezett az 

                                                
75 Ernst Meumann: Kísérleti pedagógia, ford: Dr. Szilágyi Pál, Budapest, Tankönykiadó, 1974. 
76 Hart Wegner: Teaching with Film, Phi Delta Kappa, Bloomington Ind., 1977. 
77 Faur–Szarka i.m. 
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adott közeg természetéről, amely elengedhetetlennek tűnt egy ilyen felelősségteljes 

munka kivitelezéséhez. Az óraterveket közösen készítettük, Szarka Judit középiskolai 

viszonyok ismerete és pedagógiai útmutatói és a saját filmes szemléletem mentén. Az 

általam kiválasztott filmek és tematikák után Judit kijelölte az adott órára legmegfelelőbb 

korosztályt és filmi értelmezést, én pedig a filmes feladatokkal járultam hozzá a 

végtermékhez. A szöveg végső változatát közösen megbeszéltük és tisztáztuk.  

Elöljáróban lényeges hangsúlyozni, hogy az alább vázolt óratervekhez kapcsolt alkotások 

gyakran nehezen emészthető tartalommal rendelkeznek, ezért a látottak megbeszélése 

nélkül nem javasolt a feladatok elvégzése. A mozgóképnek hatalmas ereje lehet, ezért 

sokszor okoz problémát, ha egy fiatalember egyedül marad a saját érzéseivel, miután a 

megnézett film hatása alá kerül, vagy akár képtelen megkülönböztetni a valóságot a 

filmben látottakkal. 

Az általunk javasolt filmek természetesen behelyettesíthetők bármely más, a tanár által 

választott alkotással, lényeges azonban, hogy az óra mindig egy előre eltervezett cél 

mentén haladjon. Nem az a feladat, hogy a filmeket esztétikai vagy filmtörténeti 

szempontok szerint elemezzék, hanem az, hogy kifejezetten a filmből választott 

problematikát járják körbe! 

Azt javasoljuk, hogy egy-egy filmmel lehetőség szerint több alkalmat töltsön el az 

osztály, hiszen a célunk az adott filmhez hozzárendelt problémakör feldolgozása, amely 

minden esetben időigényes feladat. Az óratervek természetesen ajánlás jellegűek, az adott 

osztály csoportdinamikai jellegzetességeit, aktuális lélektani problémáit, filmes 

előképzettségét ismerő tanár döntheti csak el, hogy az alábbiakból mit, milyen 

időtartamban és mélységben tart célszerűnek feldolgozni. A feladatok között 

megtalálhatóak a teljesen minimális mozgóképkészítői tudással rendelkező osztályoknak 

ajánlott feladatok és olyanok is, melyek már komolyabb filmkészítési tudást feltételeznek. 

A módszer egyik legfontosabb erénye, hogy az elkészült végeredmények visszanézhetőek, 

illetve adott esetben effektek, úgymint zene, hozzáadott hang- vagy képhatások  

segítségével még tovább is alakíthatóak. A megadott feladatsorok között vannak 

kifejezetten olyan típusú forgatási gyakorlatok, amelyek arra szolgálnak, hogy a diákok 

megismerjék például egy szemszögváltásnak vagy egyéb technikai effektnek a történet 

bemutatására gyakorolt hatását. 
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Az óratervek szerkezete minden esetben ugyanaz. Az érzékenyítésre kijelölt központi 

problémakör megnevezését az adott szempontra fókuszáló filmértelmezés követi, amely 

tartalmazza a lehetséges célcsoport megnevezését is. A közös feldolgozást minden 

esetben kérdések, feladatok segítik, melyekből a pedagógusok válogathatnak, vagy 

amelyeket saját feladattáruk modelljeiként is használhatnak. Az utolsó fázisban a 

kollektív alkotói feladatok elvégzése történik, majd lezárásként az elkészült alkotások 

megtekintése és azok értelmezése. 

A tevékenységeket tehát három részre bontottuk. Az első a filmnézés, amely lehetőség 

szerint közös élmény legyen, és a filmeket egy alkalommal, folyamatában tekintsék meg a 

tanulók. A második a beszélgetés a látottakról, amihez minden esetben értelmezési 

javaslatokat biztosítunk. Ideálisan a beszélgetést már közvetlenül a filmnézés után 

érdemes elkezdeni, hogy az első benyomások se vesszenek el. Sokszor azonban 

kifejezetten hatékony, ha ezek a beszélgetések több alkalommal zajlanak, hogy a 

diákoknak legyen lehetőségük átgondolni, megemészteni a hallottakat. 

A harmadik típus, az alkotói feladatok kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy soha nem az 

éppen látott film lemásolása a cél, hanem a téma felhasználásával egy saját, közös alkotás 

létrehozása. Minél egyszerűbben és a lehető legkevesebb eszközzel forgassanak a diákok 

jeleneteket. Érdemes arra törekedni, hogy az osztály konszenzusban válasszon ki 

szituációkat és az óra ezeknek a megvalósításáról szóljon. Minden film után kínálunk 

szituációs lehetőségeket a forgatáshoz, de természetesen a csoport igényei ezeket 

módosíthatják. Legyen mindig egy stáb (rendező, operatőr, szereplők stb.), és lehetőleg 

ezeket a feladatokat mindig mások lássák el, hogy mindenki kipróbálhassa magát az egyes 

szerepekben. A „színészi játék” instruálásánál mindig hangsúlyozzuk, hogy a cél az adott 

szerep megértése. Nem mindenki szeret szerepelni, és sokan zavarba jönnek az ilyen, 

magamutogatásnak tűnő helyzettől, de ha sikerül ezeket a terheket levenni a diákokról és 

nem a színészi bravúrokat díjazni, hanem egy szerep megértésére törekedni, akkor 

nagyobb kedvet kaphatnak az amúgy nehezebben oldódó tanulók is. 

A részvétel mindig legyen önkéntes, senkit nem szabad olyan helyzetbe hozni, ami neki 

nem kényelmes. A tanárnak azt is el kell fogadnia, ha valaki teljesen kivonja magát a 

feladatból, hiszen a passzivitás is lehet egy adekvát reakció. Ilyen esetekben javasoljuk a 

passzív diákok egyéb feladattal való ellátását a forgatások során. A tapasztalataink szerint 
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gyakran a folyamat közben alakul ki érdeklődés olyan diákokban, akik az elején 

ellenálltak a feladatnak. 

Ennek megfelelően a hagyományos értékelést sem javasoljuk alkalmazni ezeken az 

órákon. Érdemes a tanulókat pozitív visszajelzésekkel motiválni, a tanárnak pedig azt is 

mindig szem előtt kell tartania, hogy felmerülhetnek olyan témák, amelyek egyes 

diákoknak nehézséget jelenthetnek, ezért a negatív minősítés ebben az esetben semmilyen 

formában nem ajánlott. 

Az órák lezárásaként minden esetben javaslunk egy közös beszélgetést magáról a 

munkafolyamatról. Ez szóljon arról, hogy a résztvevők hogyan érezték magukat a téma 

feldolgozása alatt, illetve, hogy változott-e bármiben is a hozzáállásuk az adott kérdéshez. 

Az óratervek megírásának célja az volt, hogy a tanárok pedagógiai kreativitása számára 

inspirációt jelentsen: természetesen számos más autentikus filmolvasat, feldolgozási mód, 

módszertani eljárás lehetséges. Remélhetőleg az alábbiakban felkínált óratervek 

termékeny értelmezési viták, metodikai sokszínűség és problémaelemző beszélgetések 

forrásául szolgálnak majd. 

 

 

4.3 Óratervek 

 

Négyszáz csapás (Les Quatre Cents Coups, r. François Truffaut, 1959)	
fókusz: elhanyagoltság 

korosztály: a film empátiát és önismeretet mélyítő lehetőségei miatt 10–11. évfolyamon 

javasolt 

 

Antoine érzelmi és fizikai elhanyagolásának háttértörténetét ő maga meséli el a film 

végén a javítóintézet arctalan, csupán hangjával jelen lévő pszichológusának: anyja el 

akarta vetetni őt, a nem kívánt magzatot, de a nagymama megtiltotta az abortuszt, így a 

kisfiú először dajkához, majd pénzhiány miatt a nagyanyjához került, s csak nyolcévesen 

kezdődött közös élete anyjával és nevelőapjával. Antoine saját eredettörténetét egy 

veszekedés kihallgatása következtében érti meg önmaga számára sem tudatosítva, de 
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traumatikusan: hogy anyja állandóan rá irányuló lelki agressziójának, verbális 

bántalmazásának, érzelmi és fizikai elhanyagolásának az az oka, hogy ő a nem kívánt, 

csak felesleges gondot és terhet jelentő gyerek. 

Antoine szinte elviselhetetlen lelki feszültségben él: még csak kamaszkora elején jár, 

ösztönösen vágyik otthonra, családra, ugyanakkor anyja és önmaga számára is 

lerázhatatlan terhet jelent puszta létezésének mintegy kierőszakolt ténye. Anya és gyereke 

öntudatlanul a folyamatos bosszúállás pusztító lelki játszmáját folytatják: Antoine 

haragszik és bizalmatlan, az anya pedig mintha folyamatosan egy sértett kamaszlány 

szerepét játszaná. Mivel könnyelműségét a saját anyja azzal büntette, hogy megtiltotta az 

abortuszt, s ezzel felnőtt-státuszba kényszerítette, ráerőltetve egy nem akart életért való 

fogcsikorgató felelősségvállalást, mániákusan igyekszik visszaszerezni egy éppen nővé 

váló, önfeledten szerelmeskedő és senkiért sem felelős kamaszlány szerepkörét. Látszólag 

dolgozó nő, egy jó szándékú férjjel, hivatali munkakörrel, és egy különleges szellemi-

érzelmi alkatú fiúgyerekkel – valójában egy viruló szépségű, szerelemre és körül 

udvarlásra éhes kamaszlány, aki vérig van sértve a realitással szemben. Ömlik belőle a 

vád, a panasz, az önsajnálat, hogy dolgoznia és háztartást vezetnie kell, hogy férje és fia 

érzelmileg és fizikailag igényt mernek rá tartani. Gyerekes bosszúból látványosan 

elhanyagolja családját: Antoine egy kis közlekedőben alszik, szakadt pizsamában és 

hálózsákban, neki kell a legundorítóbb házimunkát végeznie a mocskos-bűzös szemétláda 

ürítésével, anyjától csak szidást, piszkálódást kap, amit a külvilág előtt édeskés 

önsajnáltatássá alakít át az asszony. Érdekes módon mintha nevelőapja próbálna vele 

valamiféle valódi kapcsolatra törekedni, miközben reflektálja felesége verbális és érzelmi 

bántalmazásait – de a film vége felől, nevezetesen, hogy a lopás után látványosan magára 

hagyja Antoine-t, valószínűsíthető, hogy a fiún keresztül valójában érzelmileg soha el 

nem érhető asszonyát próbálta becserkészni. 

Antoine és anyja párharcának és kibékíthetetlen ellentétének oka élethelyzetük rokon 

mivolta: a kamaszfiú (értelemszerűen még) nem tud, az asszony nem akar felnőtté válni. 

Konfliktusuk egyik óriásmetaforája a film egésze során a pénz: mindketten lopással 

próbálják maguk számára az önfeledt szórakozás forrásait biztosítani. A bosszúállás 

végtelen és kicsinyes köreiben fosztják meg egymást a valószínűleg fogcsikorgatva 

összekuporgatott pénztől: Antoine meglopja a nagyanyját, a zsákmányt aztán az anya 
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kaparintja meg, még a fiú ajándékkönyvét is eladja, ahogyan később zsebre teszi a gyerek 

takarójára kapott pénzt is, és Antoine is rutinosan rámolja ki a családi kasszát. Minden jel 

arra mutat, hogy anya és fia egyaránt egyfajta megélhetéskényszerből játszanak 

„családosdit”: egyiküknek sem lenne (bármily szegényes) fedél a feje fölött, és nem 

tudnának mit enni, ha nem tennének úgy a nevelőapa keresetére támaszkodva, mintha 

összetartoznának. 

Ebben a tulajdonképpen elkeseredett önérvényesítési harcban aztán Antoine számára egy 

véletlen esemény lépéselőnyt ad: rajtakapja anyját a szeretője karjaiban. Innentől válik 

viszonyuk torokszorítóan borzalmassá: az anya, attól félve, hogy a fia leleplezi a család 

eltartója előtt, hirtelen elképesztően barátivá és bájossá válik, kisgyerekként fürdeti-becézi 

Antoine-t, „baráti” bizalommal mesél neki saját kamaszkoráról, életvezetési tanácsokat és 

jövőképet ad, cinkos szövetséget köt, pénzjutalmat ajánl, nemcsak hogy megvédi a fiút a 

„Balzac-oltár” kigyulladása után, de még egy meghitt, mozizós-tréfálkozós estét is 

improvizál. Annyira spontán és kedves, hogy a filmet néző befogadó is és talán Antoine is 

elbizonytalanodik eddigi szeretetlensége felől, mintha felcsillanna az érzelmi gyógyulás 

esélye – a fiú talán azért veti rá magát a Balzac-olvasásra, mert elhiszi a fordulatot… 

Talán az asszonyban is megrezdül valami, amikor megöleli a fiát, amikor végre odafigyel 

arra, amit mond… 

Nagy csábítás ez a látszólagos fordulat nekünk, a nézőknek is, olyan jó lenne valamiféle 

meseszerű fordulatban hinni: de a film végkifejlete, az a triumfáló bosszúállás, amivel az 

asszony örökre eltaszítja magától a fiát, azt a koncepciót erősíti fel, hogy az a néhány 

varázslatos nap az ödipális, szülői csábítás megnyilvánulása, aljas manipuláció volt. A 

végső szakításkor ugyanis az asszony hideg és cinikus gúnymosollyal azt vágja a fia 

szemébe, hogy a búcsúlevelében írt tisztázás nyilván az lett volna, hogy őt leleplezi a férje 

előtt, és lám, ez most mindörökre semmivé lett, hiszen ő birtokolja az eltartóját. Vagyis a 

nő minden lelki kapacitását lefoglalta a számára életfontosságú megmenekülés a 

leleplezéstől; fel sem merül benne, hogy Antoine számára akkora trauma volt a Balzac-

dolgozat (egyértelműen a tanár előítéletes és ostoba értetlenségéből származó) kudarca, 

hogy az önállóság révén önmaga és tehetsége értékét szerette volna tisztázni. 

De a film végére ez már egyik fél számára sem jelent semmit: az asszony kéjes 

bosszúszomjjal viszi be fiának az utolsó lelki tőrdöfést, hogy ti. legyen csak innentől 
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fogva olyan kényszerű felnőtt, ahogyan őt tette azzá a saját anyja, a fiú pedig már nem 

lát(hat) semmi és senki mást, mint egy mindent és mindenkit anyagilag és érzelmileg 

kiszipolyozó, számító szajhát. 

A film egyik különösen nagy erénye, hogy az anya-fiú konfliktusnak ezt a már-már 

melodramatikusan fülledt feszültségét emberileg hiteles módon tudja társadalomkritikává 

tágítani. Hiszen Antoine mellett ott van egyetlen barátja, René is, aki nagyon más 

szociokulturális viszonyok között (valamiféle éppen széteső nagypolgári létforma keretei 

közepette és lélektani előtörténet nélkül) kísértetiesen hasonló érzelmi elhanyagoltságban 

él. Az ő szülei is egy fedél alatt laknak, de a férjét ugyancsak meglopó anya pontosan 

kiszámítja, hogy milyen időbeosztással kerülje el és ki a számára terhet jelentő két 

hozzátartozóját, az apa nárcisztikus felületessége révén pedig már a nevetségességig 

kijátszhatóvá válik. Truffaut Antoine torokszorító tragédiáját finoman ellen pontozza 

René családi életének groteszkjével: ki tudja, mi a szörnyűbb, Antoine vergődése vagy 

René mindenféle felnőttek iránti bizalom lehetőségét kikacagó, elegáns cinizmusa, 

mesteri és begyakorolt anyagi és érzelmi manipulációja. 

Nem véletlen, hogy az egyetlen igazi emberi kapcsolat, valódi barátság a két fiú között 

jön létre: René az egyetlen, aki figyel Antoine-ra, ételről, szállásról gondoskodik a 

számára, és ő az egyetlen, akinek (meghiúsított) látogatása szívbéli mosolyt csal Antoine 

arcára. Mintha René valamiféle kis felnőtt volna, aki már túllépett azon, hogy haragudjon 

azért, hogy a szülei és az egész felnőtt társadalom hazug, inkább azzal foglalkozik, hogy a 

hozzá képest anyagilag és érzelmileg sokkal kiszolgáltatottabb Antoine-nak próbál egy 

kicsit segíteni. Érthető módon ő kíséri figyelemmel a film egyik legszebb, metaforikus 

jelenetét: amikor Antoine a vidámpark óriási „centrifugájában” egy rövid időre legyőzi a 

gravitációt, mintha az őt közönyösen körülvevő társadalom nehézkes és életidegen 

szabályai alól mentené fel magát tüneményes iróniával. 

Hiszen ez a társadalom kiégett és közönyös tanáraival, szürke, elidegenedett tereivel és 

embereivel, a gyermeki lázadást és szenvedést tárgyiasító intézményrendszerével 

egyetemben megérett a gúnykacajra. 

Pedig Antoine-t gyermeki létéből eredő szeretet- és megismerési vágya sokáig hajszolja 

egyik kapcsolódási kísérletből a másikba: igyekvő a házimunkában, remek dolgozatot 

szeretne írni, olvasni vágyik, megsiratja a szabad mozgástól való megfosztást, még az 
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intézeti pszichológus előtt is bizalommal megnyílik. Amikor a film végére mindentől és 

mindenkitől elhagyatottan egy kétségbeesett szökési kísérlettel eljut a tengerpartra, és ott 

magányosan szembefordul velünk, nem egy bosszúszomjas és kiégett ember tekintetét 

látjuk, hanem egy megszomorított és megalázott, de belső szabadságát utolsó kincseként 

őrző, szeretetvágyában mélyen megsérült, igazi, hiteles, szenvedő emberét. 

 

Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez	

1. Írjatok belső monológot: 

a.) miket gondolhat az anya, miközben fürdeti-kényezteti Antoine-t? 

b.) miket gondolhat Antoine, miközben a vidámpark „centrifugájában” van? 

2. Készítsetek melléknevekkel halmazábrázolást: hogyan viszonyul Antoine-hoz a család 

/ az iskola / a rendőrség / a nevelőintézet? Milyen melléknevek kerültek a halmazok 

metszetébe? 

3. Gyűjtsétek táblázatba: 

a.) milyen fizikai és érzelmi elhanyagolások sújtják Antoine-t? 

b.) milyen kísérleteket tesz a fiú az integrálódásra, és milyen kudarcokat szenved el ezen a 

téren? 

4. Hogyan értelmezitek a film zárószekvenciáját, Antoine magányos futását a 

tengerparton? 

5. Mit jelent számotokra az a tény, hogy Antoine a film végén belenéz a kamerába, azaz 

kitekint a nézőre? 

Filmjelenetek készítése	

1. Vizsgáljátok meg, miképpen lehet a szereplő tekintetét irányítani egy jelenet 

készítésekor! Forgassatok le egy beszélgetést két ember között úgy, hogy 

a.) a kamera egy külső megfigyelő, 

b.) a kamera az egyik szereplő „szubjektívja” (szemszöge), 

c.) a kamera ugrál a két szemszög között. 

2. Készítsetek a vidámparkos jelenet (ld. az 1/b. feladatban) mintájára olyan filmetűdöt, 

amely számotokra kifejezi a társadalom rendje elleni lázadást! 

3. Készítsetek olyan hosszú beállítást, amely szerintetek Antoine filmvégi futásának 

életérzését jeleníti meg! 
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Bebukottak (r. Monory Mész András, 1985) 
fókusz: bűnelkövetés, bűnhődés 

korosztály: a film érzelmileg megterhelő tartalma miatt 11–12. évfolyamon javasolt 

 

A Balázs Béla Stúdió egy rövid ideig a rendezői szabadság kis szigete volt a Kádár-

rendszerben, de Mész András szikár és sokkoló hatású börtönfilmje szétvetette a puha 

diktatúra „tűrt” kategóriájú műalkotásainak szánt kereteket, s bár 1985-ben a torinói 

filmfesztiválon elnyerte a legjobb filmnek kijáró díjat, csak a rendszerváltás után 

kerülhetett a hazai mozikba. 

A filmnek nem csupán témája nagyon nehéz, befogadásának problematikusságát a 

történelmi távolság is fokozza. Napjaink nagykamaszai számára ugyanis médiafogyasztói 

szempontból az egyik legmeghatározóbb erejű műfajnak a disztópia mutatkozik (ld. A 

szolgálólány meséje és/vagy a Black Mirror sorozat közönségsikerét), s a Bebukottak 

paradox módon olyan, mint egy múlt felé fordított negatív utópia, ráadásul a valóságosság 

hátborzongató jellegzetességeivel felruházva. 

A hagyományos, a beszélő fejek dramaturgiájára épülő dokumentumfilm, mely 

alapvetően az öt kiválasztott, főleg emberölésért elítélt fiatalkorú monológjaira 

koncentrál, belső intenzitása és hitelessége miatt számíthat a huszonegyedik századi 

diákok figyelmére, akik nem csupán önismereti, csoportdinamikai tapasztalatként, hanem 

a közterületeken mozogva és médiaeseményként is nap mint nap találkoznak az erőszak 

különféle megnyilvánulásaival. 

Rettenetesen lepusztult fizikai-érzelmi-szociális környezetben jelennek meg előttünk ezek 

a különlegesen áttetsző, hiteles, fiatal arcok, s a kamera lecsupaszító közelségében 

láthatjuk az önkifejezésért vívott suta harcot, az átütő erejű metakommunikációt, a 

váratlanul kicsorduló könnyeket. Sajátos intenzitású történetmondásokat hallunk 

apagyilkosságról, nevelőtanár, ivócimbora vagy leszólított, utcai ismeretlen megöléséről. 

S miközben a szinte önkínzó pontossággal és egyfajta belső távolságtartással előadott 

történetekben hallunk késről, puskáról, beszűkülő tudatállapotról, fokozódó agresszióról, 

hárítási és önfeljelentési utóhatásokról, a film mintegy másfél órájában sorsok tárulnak fel 

előttünk, mégpedig gyerekek élettörténetei. Hiszen a filmben megszólaló összes szereplő 
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tizenéves, a tököli fiatalkorúak börtönének foglya, akik huszonévesen fognak szabadulni. 

S amint büntetésük ideje hosszú években mérhető, úgy a monológokból felsejlik az a több 

éves, eredetét tekintve az egészen kiskorba visszanyúló belső út is, amely a bűnbeeséshez 

vezetett. Hallunk a gyerekének rendszeresen enni nem adó, őt mindig szidó apáról, 

öntudatlan részegségben heverő anyáról, akiről késszúrásokkal kergeti el a fia az 

erőszaktevőt, több napos szökésből visszatérő intézetisről, akit a nevelőtanára meg akar 

erőszakolni – s lassanként kihuny a nézőből az ítélkezésre való minden késztetés, hiszen 

ezekben a történetekben senki sem bűntelen. 

S a bűnösség, mint létállapot legmélyeként a börtön világa tárul elénk. Az önmagukat, 

szenvedéseiket, indulataikat artikulálni nem tudók számára vajon mit jelenthet az, hogy a 

végtelenített erőszak világába kerülnek? Egy olyan világba, ahol az szabja meg a szigorú 

csoporthierarchiát, hogy ki tud nagyobbat ütni – legyen akár őr, akár fogoly. Ahol a 

gyengék „csicskák” és „köcsögök” lesznek, az erősek pedig zsarnokok és az őrök 

üzletfelei, ahol minden pillanat a megalázásról, a fizikai, mentális és szexuális erőszakról 

szól, ahol az őrülettől való menekülés legfőbb útja a minél drasztikusabb önmegbetegítés, 

hogy a kórházban végre egy kis nyugalom legyen, sőt talán a nővérkékkel a 

fürdőszobában néhány gyors szexuális aktus is. 

Belepillanthatunk a hétköznapi pokol bugyraiba, az öngyilkossági kísérletek, az egész 

világon való bosszúállás fantáziaképeinek kínjaiba, melyek legmélyén ott rejtőzik a 

kétségbeesett tisztánlátás kérdése: mit várhat a börtönviselt a szabadulástól, lehetséges-e 

egyáltalán a „visszailleszkedés”? 

Az iszonyatos választ a film záró képsora adja meg, amely az egyik éppen szabaduló fiú 

magányosan távolodó alakját mutatja; a börtönkerítés mellett lépdel a behavazott úton egy 

szál pulcsiban, sehonnan, sehová. 

 

Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez 

1. Vitassátok meg, hogy a film befogadásában okozott-e számotokra bármilyen 

nehézséget az a tény, hogy 1985-ben készült? 

2. Vitassátok meg, hogy szerintetek mi a legfőbb különbség a játékfilmek és a 

dokumentumfilmek között! Fontos, hogy a megbeszélés a befogadás konvencióira 

irányítsa rá a figyelmet! 
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3. Vitassátok meg a filmkészítő morális szerepét egy dokumentumfilm kapcsán, ha olyan 

jelenet tanújává válik, ahol valakit bántalmazás ér? Véleményetek szerint volt-e olyan 

jelenet ennél a filmnél, ahol a filmkészítőnek közbe kellett volna avatkoznia? 

4. Vitassátok meg, hogy miképpen módosítja a kamera jelenléte a dokumentumfilmben 

látott valóságot? 

5. Fakultációs csoportban, tagozatos osztályban:  

a.) Önként vállalkozó tartson kiselőadást az úgynevezett budapesti iskola 

működéséről, a dokumentum-játékfilm műfajáról! 

b.) Nézzétek meg közösen Tarr Béla Családi tűzfészek (1979) című filmjét, és 

hasonlítsátok össze történetvezetés szempontjából a Bebukottakkal! 

6. Keressetek olyan irodalmi műveket, amelyek a bűnelkövetés lélektanával foglalkoznak 

kisgyerekek, kamaszok főszereplésével (F. M. Dosztojevszkij: Ördögök; Tar Sándor: 

Lassú teher; Dragomán György: A fehér király stb.)! Írjatok róluk 2-3000 karakternyi 

ismertetőt! 

Filmjelenetek készítése	

1. Forgassatok dokumentumfilm jelenetet az osztályotok életéről úgy, hogy 

a.) a kamera szubjektív szereplőként része a történetnek 

b.) a kamera objektív kívülállóként rögzíti az eseményeket 

2. Egy fiktív bűnöző vallomását állítva a centrumba forgassatok ti is rövidfilmet! 

Megfelelőnek gondoljátok-e a beszélő fejek dramaturgiáját vagy inkább más vizuális és 

kompozíciós eljárást preferáltok? Miért? 

3. Forgassatok egy jelenetet, amely egy börtöncellában játszódik, ahova új rab érkezik. A 

jelenet fizikai erőszaktól mentes legyen! 

4. Gyűjtsetek olyan filmeket, amelyek a bűnelkövetés lélektanával foglalkoznak 

kisgyerekek, kamaszok főszereplésével (Gyerekgyilkosságok (r. Szabó Ildikó, 1993), A 

Legyek Ura (r. Peter Brook, 1963.) stb.), és készítsetek hozzájuk legfeljebb két perces 

trailereket! 

 

A gyűlölet (La Haine, r. Mathieu Kassowitz, 1995) 
fókusz: kirekesztés 
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korosztály: a film által tematizált probléma tragikuma miatt 11–12. évfolyamon javasolt 

 

Kiemelkedően fontos elem a film értelmezéséhez a rendszeresen felbukkanó időjelzés. Ez 

nem csupán azt tudatosítja a nézőben, hogy a cselekmény kb. egy nap alatt játszódik le, 

hanem sokkal inkább azt, hogy a főszereplők (s az általuk reprezentált embercsoport) 

élete mennyire üres időként telik. Hubert, Vincent és Said, a gettólakók hangoskodása, 

trágársága, provokatív viselkedése mélyén totális kilátástalanság rejlik, gyűlöletüket a 

feleslegességérzet táplálja. Egyedül Hubert az, aki megpróbál önmaga számára jövőképet 

alkotni, ezért sportol, ezért fogalmazza meg újra és újra, hogy ki akar törni a gettóból. 

Komoly erőfeszítéseit azonban helyzetének tehetetlenségi nyomatéka felülírja: az iskola 

lángok martalékává lesz, s a gettóból nem nyílik kivezető út. 

A film külön erénye, hogy az idegenség iránti gyűlölet többoldalúságát nagyon 

érzékletesen mutatja be. Nem „csupán” arról van szó, hogy a bevándorlók nem akarják 

elsajátítani új otthonuk társadalmi normáit, hanem legalább ugyanekkora súllyal arról is, 

hogy szó sincs befogadásról. A gettólakók az identifikáció senkiföldjén élnek, egyik 

főszereplőnknek sincs semmiféle valós kapcsolata saját, szűkebb (zsidó, arab, afrikai) 

kulturális közösségével, viszont „új hazájuk” sem tesz feléjük egyetlen befogadó gesztust 

sem. Mint eleve veszélyesnek és megbízhatatlannak ítélt „elemeket” kiszorítják őket a 

város peremére, a gettó sivár „állatkertjébe”, a rendőrök eleve garázda bűnözőként, a 

média egzotikus látnivalóként kezeli őket. Ez a tárgyiasító viszonyulás természetes 

reakcióként váltja ki részükről az agressziót, a fizikai és verbális bántalmazást. 

Pedig ezek a fiúk minden jel szerint másra sem vágynak, mint kapcsolódni és 

önértelmezésre szert tenni egy befogadó közegben. Ennek jelképe a városba, a 

civilizációba, az emberi közösségbe való bejutás óriásmetaforájaként a Párizs belvárosába 

való „kirándulás”, abban a reményben, hogy ott egy haver, egy buli és lányok várnak 

rájuk. De rá kell döbbenniük, hogy a haver átverte őket és gyilkos tréfát űz velük, a 

legalább szóba állni hajlandó rendőr is csak a távoltartásukra törekszik, a kortárs kiállítás 

megnyitójának közönsége kiveti őket magából. Pedig ezen az utóbbi helyen, egy állítólag 

nyitott szellemű, értelmiségi közegben úgy tűnik, hogy legalább megtűrik őket, de amint – 

valóban otrombán – megpróbálnak „csajozni”, azonnal szembe találkoznak a „hát veletek 

tényleg nem lehet semmit sem kezdeni” -effektussal. Ebben a közegben sem fordulnak 
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feléjük kérdésekkel, mindenki a saját normái szerinti elvárásokkal tekint rájuk, hogy aztán 

hihetetlenül gyorsan megbizonyosodhasson arról, hogy „ezek” reménytelen esetek. 

A néző számára viszont feltárul, hogy a „befogadó ország” közönye, fensőbbségessége és 

türelmetlensége mélyén gyakorlatilag ugyanaz az üresség rejlik, mint amitől a 

főszereplőink szenvednek. Az igazán borzalmas és revelatív felismerés a befogadó 

számára az, hogy míg a főszereplők agressziója, drogozása, trágársága mélyéről az 

értelmes élet vágyának segélykiáltásai törnek föl, addig az otthonlévők többsége már 

azonosult az ürességgel, nem is vágyik semmi többre. Astérix szuperkéglijében már csak 

a drogos őrjöngés és az orosz rulett szadizmusában kéjeleg, hasonlóképpen a francia 

rendőrök is az öncélú kínzás bemutató oktatása demonstrációs eszközeként használják a 

fiúkat. A néző számára kiderül, hogy a gettóban és a gettón kívül mindenféle hierarchia 

egyetlen valódi hivatkozási alapja csupán annyi, hogy kinél van a töltött pisztoly. 

A történet talán legnagyobb vesztese Hubert, aki a cselekmény egésze alatt próbálja 

meggyőzni Vincent-t, hogy álljon el rendőrgyilkos bosszútervétől – s amikor a rettenetes 

párizsi éjszaka után érvei célt érnek, s éppen el akarja tenni a gyilkos eszközt, akkor 

találja szemben magát a rendőri agresszióval. A kölcsönös gyűlölet kilátástalanságának 

erős és ikonikus képe az egymás homlokának fegyvert szegező fiú és rendőr – és mikor a 

dörrenést meghalljuk, már valóban nem szükséges, hogy megtudjuk, egyikük vagy 

mindkettőjük halt-e meg. Valójában nemcsak ők, hanem az az egész kultúra halott, 

amelynek egyetlen célja az acsargó szembeszegülés fenntartása. 

Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez	

1. Beszélgessetek arról, hogy szerintetek a mai, magyar társadalomban  

a.) mely etnikai / kulturális / szexuális orientációjú közösségeket sújt 

kirekesztés; 

b.) ismertek-e olyan budapesti és vidéki helyeket, amelyek gettóként 

funkcionálnak? 

2. Vitassátok meg, hogy szerintetek a filmben látott mélységben elkeseredett fiatalok 

bizalmát milyen módokon lehetne elnyerni! 

3. Van-e az ismeretségi körötökben példa kirekesztésre? Hogyan lehet segíteni a 

kirekesztett embereken? 
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4. Az eddig felsoroltakhoz képest milyen más kirekesztési formákat ismertek, esetleg 

tapasztaltatok meg? 

Filmjelenetek készítése	

1. Forgassatok rövidfilmet / játsszatok el jelenetet az alábbi szituációkról: egy zenés 

szórakozóhelyre pénteken, késő este be szeretni menni két roma pár, akiket 

a.) a biztonsági őr kiutasít; 

b.) a biztonsági őr beenged; 

c.) a szórakozóhely közönsége kirekeszt; 

d.) a szórakozóhely közönsége elfogad, normálisan viselkedik velük. 

2. Írjatok, játsszatok el belső monológokat egy valamilyen szempontból kirekesztett 

személy nevében! 

 

Rekviem egy álomért (Requiem for a Dream, r. Darren Aronofsky, 2000) 
fókusz: drogfüggőség 

korosztály: a történet megrázó tartalma miatt 11–12. évfolyamon javasolt 

 

Aronofsky filmjét közel két évtized távlatából is emlékezetessé és felkavaróvá teszik 

különleges vizuális megoldásai. A drogfüggésnek a személyt gépies vágyteljesítővé 

destruáló mechanizmusát ismétlődő gyorsmontázsok érzékeltetik; a személyiség 

szétesésének szenvedéstörténetét a történetvezetés és az intenzív közelképhasználat 

hivatott megjeleníteni; a pszichózis elhatalmasodását pedig a hallucinatív, tértorzulásos 

szekvenciák.  

Sajátosan groteszkké teszi a filmet, hogy a rendszeresen drogokat fogyasztó fiatal pár 

mellett a harmadik, pszichotikussá váló áldozat mintegy akaratán kívül, naivitásból válik 

drogfüggővé: a magányos anya egy fogyókúra miatt válik egy sarlatán orvos áldozatává, 

hogy aztán az orvostudomány semmiféle módszere, még az elektrosokk se legyen képes 

megmenteni.  

A drogfüggő és díler Harry Goldfarb édesanyja, Sara a maga naivitásában rendkívül 

közérthetően fogalmazza meg azokat a szempontokat, amelyek drogfüggővé teszik: 

magányos, üres és értelmetlen az élete, ezért keres egy olyan „segédkonstrukciót”, amely 
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élményt, örömöt, ezáltal az értelemtulajdonítás illúzióját ajándékozza neki. Nagyon 

figyelemreméltó a filmben, hogy Sara számára a pótszer és pótcselekvés elsődlegesen 

egyáltalán nem a szerhasználat, hanem a televíziózás, nassolás kíséretében. A filmnek 

talán éppen az a legfilozofikusabb gondolatmenete, amely arra világít rá, hogy a 

droghasználat nem csupán a heroin és társai élvezetében merül ki, hanem sokkal 

finomabb és látens módon a „rendes” polgárok életében is jelen van pl. médiafogyasztási 

és étkezési szokások révén. Hiszen a nassolás szerotonin-löketet jelent az 

idegrendszernek, a vonatkozó show-műsor pedig egy illuzórikus álomvilágot kínál fel a 

nézők számára. Sara esetében például a piros ruha által metaforizált vágykép annak az 

érett, szép és erős nőnek az újjászületése, aki ő maga volt férje és érettségiző fia oldalán. 

Az özveggyé és elhagyott anyává válás, az öregedés folyamata az a realitás, amely Sara 

számára elviselhetetlenné válik, s amely akaratlanul drogfüggővé teszi. 

Fia, Harry és annak barátnője, Marion útja a szerhasználat lefelé gyorsuló spiráljában 

egészen másnak tűnik: mindketten fiatalok, szépek, erősek, támogató családi hátterük és 

sok barátjuk van, forró érzelmi és érzéki szenvedély fűzi őket egymáshoz, ráadásul 

Marion divattervezői tehetsége, amelyet Harry inspiratívan támogat, a közös munka, a 

stabil és önálló élet feltételei megteremtésének reményét is hordozza. Mégis kezdettől 

fogva jelen van életükben a droghasználat, szerelmük és baráti kapcsolataik egyfajta 

rítusának számít a közös betépés vagy belövés – élményekben gazdag életükben egyfajta 

„ízfokozóként”, újabb szenzációforrásként szerepel. Ily módon viszont egyértelműen alá 

van aknázva oly szép távlatokkal kecsegtető életük, hiszen a szinte észrevétlen függővé 

válás elindítja őket a szer mindenáron való megszerzésének személyiségdestruáló útján. 

A nagy kérdés az, hogy vajon miért építették bele életükbe kezdetektől fogva a 

droghasználatot. Rendkívül felületesnek tűnik az a válaszkísérlet, hogy generációs 

divatként, hiszen a kérdés éppen az, hogy miért generációs szükséglet a szerhasználat. 

Talán ezek a szerelmek, barátságok, tehetségek, célkitűzések mégsem olyan erősek és 

mélyek? Talán félelmetes a hétköznapok kitartó aprómunkája, a kis lépések sokszor 

monoton erőfeszítése, amely meghozná a vágyott, stabil közös életet? Talán ez a 

célképzet mégsem elég vonzó? Talán a film valamennyi szereplője önmagát kisgyermeki 

álmodozásban tartó, infantilis személyiség, akik menekülnek az emberi létezés 
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realitásától, a halandóság kérlelhetetlen és ugyanakkor óriási felelősséget jelentő 

adottságának megismerésétől? 

Mindenesetre a film kegyetlen pontossággal mutatja be, hogy a realitás, a létezés 

valóságának súlya elől nem lehet elbújni: a minden áron való menekülés paradox módon 

csak gyorsítja az önfelszámolás megtörténését. A test, a személyiség, a szerelem, a 

barátság szétesésének, elzüllésének sokkoló képsorai termékenyen önmagára utalják 

Aronofsky filmjének befogadóját: a pusztulás audiovizuális megjelenítésének átélése után 

a nézőknek óhatatlanul szembe kell nézniük saját életük értelemtulajdonításának 

feladatával és felelősségével. 

Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez	

1. Akik láttak más filmeket ebben a témakörben – Trainspotting (Trainspotting, r. Danny 

Boyle, 1996),  Csodálatos fiú (Beautiful Boy, r. Felix Van Groeningen, 2018) stb. – 

tartsanak róluk kiselőadást a többieknek, kitérve a filmek témafeldolgozása közötti 

rokonságokra és eltérésekre! 

2. Vitassátok meg, hogy szerintetek a nagykamasz korosztály számára miért annyira 

kiemelt probléma a drogfüggőség! Térjetek ki a szociális, érzelmi és létértelmezési 

kérdésekre is! 

3. Milyen más típusú függőséget ismertek a filmben látottakon kívül? 

4. Milyen negatív élettani hatásai vannak a függőségnek a szerhasználó, illetve a 

környezete számára? 

5. Hogyan lehet szerintetek felépülni a függőségből? Milyen pozitív kimenetelű sorsot 

tudnátok elképzelni a film főhőseinek? 

Filmjelenetek készítése	

1. Forgassatok rövidfilmeket az alábbi szituációkról: 

a.) egy jó érzelmi és anyagi helyzetben lévő családból az anya egy szülői 

értekezletet követő négyszemközti beszélgetésben megtudja az 

osztályfőnöktől, hogy a 16 éves lánya/fia droghasználó; 

b.) az előző feladat alaphelyzete marad, csak annyi az eltérés, hogy a fiú/lány 

nem szerhasználó, hanem díler; 
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c.) egy mélyszegénységben élő családban a nagykamasz fiú először jön haza 

belőve; 

d.) egy mélyszegénységben élő roma telepen tévériport készül az utcán 

csellengő, szerhasználó kamaszokkal. 

2. Kockázzátok ki a belövést bemutató gyorsmontázst, és 

a.) azonosítsátok be az egyes beállításokat (a szer hevítése, a pupilla kitágulása 

stb.); 

b.) értelmezzétek a gyorsmontázst ritmusszervező eljárásként is (pl. gyors, 

zeneileg is megerősített, ritmikus intenzitást és monotóniát sugall a 

szerhasználat analógiájaként); 

c.) próbáljatok más audiovizuális elemekkel gyorsmontázst készíteni ugyanerről a 

témáról! 

3. Vessétek össze a fenti gyorsmontázst a Quentin Tarantino által rendezett Ponyvaregény 

(1994) belövés-jelenetével! 

 

Juno (Juno, r. Jason Reitman, 2007) 
fókusz: nem kívánt terhesség, felnőtté válás, elfogadás 

korosztály: a film által felvetett téma és annak feldolgozási módja miatt 9–12. 

évfolyamon javasolt 

 

A bemutatója idején rendkívül pozitív kritikai fogadtatásban részesülő vígjáték az egyik 

legnagyobb kamaszkori problémalehetőséget, a nem kívánt terhességet dolgozza fel, 

sajátosan eredeti hangvétellel, főleg a humor és az irónia nyelvén. 

A tiniterhesség témaköre a mai magyar társadalomban nagyon problematikus: a felnőtt 

világ hajlamos rá, hogy homokba dugja a fejét ezen a téren (is), vagy etnikai-

szociokulturális problémaként kezelje, némi rasszista beütéssel – egyszerűbben 

fogalmazva az elsősorban mélyszegénységben élő, roma közösségekre jellemzőnek 

tekintse. Holott, amint ezt sok kamasz, szülő, orvos és tanár tudja, tiniterhesség bizony 

előfordul jól szituált, felvilágosult és felvilágosított közegben is. 

A Juno című filmben az utóbb vázolt helyzet az alapszituáció: Juno és környezete nem 

kezel semmit tabuként, már-már ironikusan túlfeszítettnek tűnik, amennyire normális, 
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toleráns, empatikus minden felnőtt (egyedül az „ifjú apa” anyukája jelenik meg 

túlélezetten, mesebelien – ld. Juno hobbit hasonlatát – negatív figuraként, aki méretei 

ellenére semmiféle valódi akadályt nem képes jelenteni a kamaszok számára). 

A film nagyon hitelesen érzékelteti a kamaszok világát, rengeteg a poén, az irónia és a 

szarkazmus, s mindezek mélyén ott rejtőzik, illetve tombol sok-sok érzékenység és 

bizonytalanság. 

A film őszinteségét dicséri, hogy a kamaszkori, bontakozó szexualitás mibenlétét nagyon 

jól érzékelteti, rávilágítva arra a központi tényre, hogy a tiniket az önmaguk és a másik 

testének megismerése iránti kíváncsiság motiválja elsősorban. A szexualitás felfedezése, 

játékos próbálgatása közepette csak rendkívül lassan nyílnak fel az intimitás, a felelősség, 

a kölcsönösség erotikus mélységei. 

Juno és Paulie is mintegy kamaszos kalandként élik meg az első szexuális aktust, mely 

pechjükre a deflorációval együtt rögtön teherbeeséssel is jár. A film folyamán csak lassan-

lassan derül ki, hogy mindkettőjük számára milyen meghatározó élmény volt az első 

aktus: Paulie sokáig őrzi-szorongatja Juno csábítóan levetett bugyiját, a második 

trimeszterben lévő Juno hirtelen feltörő féltékenységi rohama pedig rávilágít arra, hogy 

rádöbben a deflorációval együtt járó felelősségvállalás szükségességére is. 

Junóban ez a vágy annál is inkább felébred, mert egy komoly önismerettel, ezáltal 

öniróniával, de végtelen megbízhatósággal felruházott apafigura vigyáz rá. A lány átélte, 

hogy elhagyta a szülőanyja, és azt is, hogy apja mindig mellette áll, s második, immár 

érett, felnőtt életközösséget jelentő párkapcsolatában az asszony valódi szeretettel és 

elfogadással fordul felé. S mivel ebből a kapcsolatból a tizenhat éves Junónak van egy 

három-négy év körüli kishúga, ezért nyilvánvaló, hogy végig kisért egy vállalt és akart 

terhességet, szülést, gyereknevelést is. 

Valószínűleg a magzati jogokért küzdő osztálytársáénál nagyobb szerepe van ennek a 

családélménynek abban a döntésben, hogy az eredetileg hányaveti könnyedséggel 

eldöntött abortuszt Juno elemi indulattal elutasítja, és a zárt örökbefogadás mellett dönt. 

S mivel ez itt egy „amerikai álom” kisváros, nemcsak az pofonegyszerű, hogy egy terhes 

tini bármikor készséges orvosok segítségére számíthat, hanem az is, hogy az 

apróhirdetések között sorakoznak az örökbefogadó álompárok, akik közül Juno pikk-pakk 

kiválasztja a jövendő szülőket. 
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Aztán az ironikusan csillogó-villogó sztori némi gellert kap: Juno egyre növekedő hasával 

peremhelyzetbe kerül az iskolában, megviseli a társ nélküli terhesség, s ezért finoman nyit 

az örökbefogadó apa felé, hogy aztán játékos-megértő kapcsolatuk elég komoly 

felismerésekhez juttassa el őket. A karakán, önmagát vállaló, nagyon őszinte, okos, 

tudatos Juno rádöbben, hogy társra, kölcsönös érzelmekre és mély egymást-megismerésre 

vágyik, míg a jövendő örökbefogadó apa arra ébred rá, hogy számára viszont az 

önmegismerés és alkotó önkiteljesítés útja még bejáratlan. A minden erejével gyermekre 

vágyó örökbefogadó anyának pedig azzal kell szembesülnie, hogy az ő polgári stabilitásra 

és hagyományos női szerepekre irányuló vágyai miatt vak volt a férje teljesen eltérő, 

bohém művészalkata iránt, és öntudatlanul rá akart erőltetni egy olyan szerepet, amelynek 

ára a férfi saját személyisége lett volna. 

Így a film vége felé nem csupán egy csodaszép kisfiú születik meg, hanem az anyaságot 

egyedülállóként is teljes elkötelezettséggel vállaló felnőtt nő, egy a saját útjára lépő 

zenész, és egy egymás felé immár a valódi kölcsönösség igényességével forduló, fiatal 

szerelmespár is. 

Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez	

1. Miképpen viszonyultok a Juno című film sajátosan humoros-ironikus hangvételéhez? 

2. Érveljetek a film problémakezelése mellett és ellen! 

3. Vitassátok meg, hogy szerintetek mik azok a mozzanatok a filmben, amelyek a magyar 

filmnéző számára már-már nevetségesen pozitívnak tűnnek! (Pl. a felnőttek abszolút 

botránkozásmentessége; az ellátórendszer gördülékenysége; az emberek anyagi és 

intézményes biztonsága; a felnőtt és a tiniszereplők toleranciaszintje.) 

4. Nézzétek meg Bogdán Árpád Genesis (2018) című filmjét, amelynek egyik 

történetszálában szintén tiniterhességről van szó, s vessétek össze a két film 

problémakezelését! A radikális különbségek értelmezése közben térjetek ki a 

szerelmespárok karaktereinek és a társadalmi szituációnak a jellegzetességeire! 

Filmjelenetek készítése	

1. Forgassatok rövid filmjeleneteket arról, hogy szerintetek mi történne a közvetlen 

környezetetekben, ha valaki tiniként teherbe esne! (Pl. családi botrány; családi annullálás; 



 100 

kikényszerített abortusz; a tiniapa-tinianya számonkérése; kikényszerített szülés; 

iskolaelhagyás.) 

2. Alkossatok szülőpárokat, tanárotok pedig játssza a lányotok/fiatok szerepét, aki 

bejelenti, hogy tizenhat évesen terhes lett / teherbe ejtett, s reagáljatok többféleképpen a 

hírre! 

Az osztály (Entre les murs, r. Laurent Cantet, 2008)	
fókusz: a munka, mint önmagunk és a világ megismerésének befejezhetetlen projektje 

korosztály: a filmmel való könnyű azonosulási lehetőség és a testre szabott téma miatt 9–

12. évfolyamon javasolt 

 

Az osztály című, 2008-ban Arany Pálmát elnyert film különleges hatása sajátos, hibrid 

jellegében rejlik: dokumentarista eszközökkel (és amatőr színészekkel, improvizált 

párbeszédekkel) megalkotott játékfilm, amely rendkívül határozottan szegül szembe a 

hasonló témájú, profi tömegfilmek, pl. a kultikus Holt költők társasága (1989) 

hatásmechanizmusával. Ez utóbbi az iskolát, mint a „felnőtt”, individualitás-ellenes 

társadalom gyakorlóterepét mutatja be, amely az autonómiáért vívott szabadságharcra 

kényszeríti a karizmatikus tanárt és diákjait. A harc tragikus véget ér, de az 

önmegvalósításért életével fizető diákhős és az egzisztenciáját feláldozó, prófétikus 

tanárfigura áldozathozatalai révén a filmbéli osztálytársak és a nézők egyaránt a 

szabadság melletti (romantikus) hitvallás katarzisában részesülnek. 

Az osztály című film azonban nem szolgál (elnagyolt) világképek nagy ívű, heroikus 

konfliktusaival, hanem a hétköznapiság kényszerei és monotóniája közepette mutatja meg 

a lehető legjobbra való törekvés csetléseit-botlásait. Az érzékeny részletmegfigyelések 

jelentik tehát a film szövegszervezése és problematikája megközelítésének kitüntetett 

elemzési stratégiáját. 

A Párizs egyik külvárosában működő, multikulturális tanári karral és diáksággal 

rendelkező iskola egyik negyedik osztályának, vagyis tizenhárom-tizenöt éves 

kamaszoknak és osztályfőnöküknek hétköznapjait kísérhetjük végig több mint két órán át. 

A francia nyelvet és irodalmat tanító M. Marine rendkívül hitelesen, komoly szakmai 

felkészültséggel és példás önreflexiós kultúrával törekszik arra, hogy a lehető legjobb 

tanár legyen. Ez a józan jó szándék jellemzi egyébként a tanári kar egészét is: a rendkívül 
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eltérő értékrendű pedagógusok mindegyike maximálisan igyekszik az adott körülmények 

között optimális teljesítményt nyújtani. Ugyanezt teszik a diákok is, amennyiben 

számukra a legfőbb cél az, hogy a „falak között” (amint a film eredeti címe mondja), 

megpróbáljanak napról napra túlélni, azaz átmenteni a szabályokon forrongó 

kamaszkoruk minden lázadását és bizonytalanságát. A több mint kétórás játékidő alatt 

pedig mi, a nézők szép lassan rádöbbenhetünk, hogy a hétköznapok soha nem egyértelmű 

konfliktusai közepette a diákok és a tanár egymás partnereivé válnak az önfelismerés és 

önmegalkotás életre szóló munkájában. 

A tanár valóban a diákjai szellemi-érzelmi inspirálására tette fel az életét, meghallgatja 

őket, figyelembe veszi szempontjaikat, türelmes és toleráns velük; szaktárgyait úgy 

tanítja, hogy eleven tapasztalattá tegye a gyerekek számára a nyelvvel, szövegekkel való 

foglalkozás önismereti tétjét. A diákok pedig érzik ezt a hitelességet, hiszen valódi 

őszinteséggel, önmagukat vállalva fordulnak felé. És egymás szabadságának játékterében 

aztán bekövetkeznek a kisebb-nagyobb határsértések, sőt az indulatok gyalázkodásig, testi 

sértésig fajuló elharapózásai is. S bár a film egy már-már tragikusan megoldhatatlan 

problémára fut ki, nevezetesen a sejthetően súlyos és verbalizálhatatlan családi 

problémákkal megterhelt Souleymane kicsapásának emberi-pedagógiai kudarcára, a film 

fókuszába mégsem ez a drámai esemény kerül.  

Éppen az talán ennek a műnek a specialitása, hogy különleges ereje a 

folyamatszerűségben van: ahogyan átélhetjük, hogy egy tanóra végig vezetése micsoda 

hihetetlen koncentrációt, intellektuális és érzelmi csúcsteljesítményt követel meg, 

ahogyan a szülők próbálják összehangolni saját kultúrájuk és választott hazájuk 

szemléletmódját, ahogyan a diákok az intézményesség korlátai közepette küzdenek 

egyszeri és megismételhetetlen kamaszkoruk megőrzéséért, ahogyan a tanárok próbálnak 

egyensúlyt és mértéket találni emberi-pedagógiai motivációik és szervezeti szabályaik 

követelményei között. Ebben a filmben valóban mindenki „falak között” van: a nyelv- és 

társadalomismeret hiányának, az éppen születő vagy elmélyülést követelő önismeret 

hiányának, a politikai és szociális szabadság hiányának, egy egyszerre demokratikus és 

autoriter intézményesség rugalmassági hiányának falai között. De a film józan, belső 

arányérzéke megóv minket attól, hogy e falak között való vergődést túl patetikusan éljük 

át: az év végi tanár-diák meccs koncentráltan önfeledt közös játéka a falak közötti 
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forgolódást egyben az ember közösségi lény mivoltának szépségesen nehéz 

társasjátékaként is értelmezi. 

Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez	

1. A filmet uraló közelik, a három kamerás vágások személyes közelségbe hozzák a 

szereplőket, segítik a néző intenzív jelenlétét; az iskolaudvari kistotálok és a felső 

gépállás viszont mintha az intézményesség elidegenítő szemszögéből láttatná a 

diákokat. Hozzatok példa jeleneteket a filmből e két különböző elbeszélési módra! 

2. A felvilágosodás filozófiája szerint míg a munka tárgyán dolgozunk, önmagunkat 

alakítjuk, önmagunk emberségéhez emelkedünk fel, amely mozgás soha nem érhet 

célt, csak megközelítheti azt. Vitassátok meg a filmben ábrázolt pedagógusi 

munka milyenségét! Véleményetek szerint hibázott-e a pedagógus a történet alatt? 

3. Az elidegenítő kistotálok, a zárókép üres osztályterme játékba hozza azt is, hogy 

lehet, hogy az iskola mint intézmény, így, ebben a formában már elavult. Mit 

reformálnátok meg a filmben látott iskolán? Hogyan képzeltek el egy ideális 

tanintézményt?	

Filmjelenetek készítése	

1. Forgassatok jelenetet az alábbi helyzet alapján: 

Az osztályban kialakul egy konfliktus a tanár és egy vagy több diák között. A 

diákok oda nem illő, személyes témákkal zavarják meg a tanórát. A tanár próbál 

rendet tartani, de az osztályban elfajulnak az események. 

Érdemes ebben a feladatban a diákoknak átélniük a tanár szerepét, illetve a tanár 

beállhat renitens diáknak. Próbáljátok a jelenetet többféle tanártípussal 

megalkotni. Mi történik, ha a tanár 

a.) autoriter személyiség, 

b.) megengedő alkat, 

c.) igazságtalan, 

d.) konfliktuskerülő? 

2. Alkossatok jelenetet, amely egy tanári értekezlet után játszódik! Az 

osztálybizalmik beszámolnak a többieknek egy diáktársuk ügyében történt 
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eseményről, amelyben a diák súlyos retorziókra számíthat. A jelenetben vitassátok 

meg, hogyan viszonyuljon az osztályközösség a kialakult helyzethez! 

 

A hullám (Die Welle, r. Dennis Gansel, 2008) 
fókusz: frusztráció és agresszió összefüggése 

korosztály: az összetett csoportdinamikai mozgások miatt 10–12. évfolyamon javasolt 

 

A hullám című film bemutatója óta tizenegy év telt el, de az általa felvetett problémák 

mind az egyéni felnőtté válás vonatkozásában, mind szociálpszichológiai szinten továbbra 

is égetőek maradtak, így minden bizonnyal intenzíven fogja megszólítani nézőit. 

Megdöbbentő önismereti élményt nyújthat a diákok számára annak megtapasztalása, hogy 

bizonyos ponton túl senki számára sem garantált én-határainak megőrzése. A tapasztalat 

annál revelatívabbá válhat, minél inkább tudatosítjuk, hogy amit a film szereplői egy 

projekthét keretében mind kiszolgáltatottabbá válva élnek meg, azt a filmnézés és -

elemzés védettségének sötétjében ki-ki belül élheti át. 

Fontos az elemzés során elmélyedni abban a problémakörben, hogy egyfelől miképpen 

válhat egy valójában szinte semmiféle ideológiát nem közvetítő, kísérleti mozgalom 

(hiszen a tanár vezérré kijelölésén és a fehér ing, mint egyenruha viselésén kívül 

semmiféle „mondanivalója” sincs a Hullámnak) a kamaszok, sőt tanáruk számára is 

ennyire magával ragadóvá. Miképpen lehetséges, hogy a Hullám-hét során a diákok 

többsége úgy érzi, végre célt és értelmet talált az élete, ráadásul feloldódott magányossága 

és bizonytalansága, szolidaritásra és erőt adó közösségre talált. Másfelől miképpen válhat 

e „közösségi” kohézió kirekesztővé, félelmet gerjesztővé és agresszívvá, hogyan teremt 

magának ellenségeket és számolja fel a mozgalom és az egyéni élet közötti határokat. 

Noha a projekthét bevezetőjében a diákok felmondják a történelmi leckét abban a 

tekintetben, hogy milyen jelenségek teszik a társadalmat fogékonnyá az autokrácia iránt 

(munkanélküliség, szociális problémák, magas infláció stb.), azaz listázzák a társadalmi 

frusztrációkat, ők maguk csak nagyon lassan ébrednek rá saját frusztrációik mibenlétére. 

Sőt, az autokrácia bűvöletében azt élik meg, hogy eddigi sérelmeik végre elégtételt 

nyernek; sok esetben valóban jogos megbántottságaik reflexív és kölcsönös feldolgozása 

helyett magába rántja őket a projektív identifikáció örvénye és mámora: nem szükséges az 
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önismereti munka kínos és lassú folyamata, hiszen a mozgalom közegében büszke 

kiválasztottak lehetnek, akik sérelmeiket a hozzájuk nem tartozókon torolhatják meg.  

Az emberi lény lelki energiaháztartásának ökonómiáját, amely az elemi ösztönkésztetések 

és a kulturális normativitás feszültségének belső dinamikájában rejlik, a projektív 

identifikáció szétrobbantja, hogy feltörjön a gátlástalan ölésvágy. A diákok és a tudattalan 

szörnyetegeit a palackból kiengedő tanáruk a szombati nagygyűlésen nem csupán Tim 

öngyilkosságában, hanem a saját maguk reakcióiban is szembesülnek a mindnyájunkban 

ott lapuló, gyilkolni vágyó és gyilkossá tenni akaró fenevaddal. A film katartikus 

zokogásokat és a következményeket vállaló magatartásmintákat bemutató befejezése a 

célközönség számára az önreflexió gyógyító lehetőségeit kínálja fel. 

Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez	

1. Írjatok listát a szereplők legfontosabb frusztrációiról! Pl. otthoni, érzelmi 

elhanyagoltság, Wessi-Ossi ellentét, otthontalanság, bevándorló háttér, az 

osztályhierarchiában elfoglalt alacsony pozíció, szociális problémák, kisebbrendűségi 

komplexusok, szorongás, inkompetenciaérzés. 

2. Vitatkozzatok a legtöbb diákszereplő értelmetlenség- és unalom-tapasztalatának, 

valamint az ön- és világismeret hiányának összefüggéséről! 

3. Ha találtok a téma iránt érdeklődő és vállalkozó osztálytársat, akkor az illető olvassa el 

és tartson kiselőadást Sigmund Freud Rossz közérzet a kultúrában című művéről, majd 

vitassátok meg, hogy e tanulmány központi gondolatmenete szempontjából A hullám 

milyen értelmezési lehetőségei tárulhatnak fel. 

Filmjelenetek készítése	

1. Tim és szülei ebédjelenetét játsszátok újra „belső hangok” változatban, azaz mindegyik 

szereplő mögé álljon oda egy vállalkozó és az elhangzó dialógus közepette hangosítsa ki a 

megszólaló kimondatlan gondolatait! 

2. Forgassatok jeleneteket arról, hogy a projekthét alatt milyen beszélgetések 

hangozhatnak el a tanáriban! 

3. Próbáljatok szöveg nélküli mozgóképi anyagot forgatni Tim összeomlásáról: színek, 

formák ritmusával, intellektuális montázzsal és megfelelő zörej-, illetve zenei anyaggal 

próbáljatok dolgozni! 
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Életrevalók (Intouchables, r. Olivier Nakache és Éric Toledano, 2011) 
fókusz: szolidaritás, empátia, tolerancia 

korosztály: a filmben tematizált problémák elsősorban önismereti ihletettsége miatt 9–10. 

évfolyamon javasolt 

 

A különleges, gyógyító erejű férfibarátságot bemutató filmben szinte kiáltó a két 

főszereplő szociokulturális hátterének különbsége. Egyfelől a sokoldalúan művelt, hajdan 

boldog házasságban élő arisztokrata, másfelől a Szenegálból befogadott, külvárosi 

nehézfiú, akiket aztán összesodor saját szerencsétlenségük: Philippe egy szárnyasrepülő-

baleset miatt nyaktól lefelé megbénult, Drissnek pedig kell három elutasított állásinterjú, 

hogy megkaphassa a munkanélküli segélyt. Mondhatnánk, hogy az teszi lehetővé 

kapcsolatukat, hogy különleges lélektani tehetségük van élethelyzetük minden nyomasztó 

terhe ellenére megőrizni szellemi-érzelmi nyitottságukat és kíváncsiságukat a radikális 

másság iránt.  

A film folyamán azonban kiderül, hogy talán a létezés mélyebb rétegeiben sokkal több 

közöttük a rokonság, mint az sejthető lenne. Tulajdonképpen mindkettőjüket végletesen 

bezárja, mintegy bebörtönzi az élethelyzetük, mely mindkettőjük esetében egyfajta 

végletes érzelmi megfosztottságként írható le. 

Philippe számára totális bénultsága mintha élő metaforája lenne felesége halála miatti 

vigasztalhatatlan elárvultságának. Mint az egyik baráti beszélgetésükből kiderül, Philippe 

tulajdonképpen mintegy tudattalanul kiprovokálta magának a végzetes balesetet, hogy 

osztozhasson haldokló felesége kínjaiban. Driss pedig mindörökre megfosztatott a haza és 

a család biztonságától, még rokonai között is csak az idegenséget, a soha-otthon-nem-

levést tapasztalja meg (amikor például nagynénje saját, vér szerinti gyerekei iránti 

felelősségére hivatkozva utasítja ki őt a lakásából). Driss sodródása, felelőtlensége mintha 

öntudatlan beteljesítése lenne annak az „átoknak”, amelyet sorsa szab ki rá: „ne legyen 

otthonod soha”! 

Úgy tűnik, a két férfi egymásban ismeri fel önnön sebzettségének valódi arcát. Az 

öntudatlan sorsközösségre reagálva kezdik el őszinte nyitottsággal figyelni egymást, s 

miközben előítéleteiktől egyre inkább megszabadulva adják át magukat a másik 
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megismerésének, ugyanezzel a dinamikával kerülnek mind közelebb saját titkos belső 

életüknek mélystruktúráihoz. Esetükben a megismerést sorsfordulat is követi: mindketten 

felismerik, hogy lelki bebörtönzöttségüket meghaladhatják, szabadokká válhatnak. 

Amiképpen kapcsolatuk során megtapasztalták, hogy előítéleteik kötöttségei 

levetkőzhetők (pl. a komolyzeneileg műveletlen fekete fiú is lehet minden ízében 

muzikális, illetve az absztrakt művészet elvontsága segíthet neki közel kerülni saját 

alkotóereje forrásaihoz), s ez által új léttapasztalatokra van lehetőségük, úgy azzal is 

szembesülnek, hogy legmélyebb fájdalmaik, egzisztenciális sérültségük esetében sem kell 

lemondani szabadságukról. Philippe szublimatív stratégiái közül kilépve bátran vállalhatja 

egy új szerelem esélyét, Driss felülkerekedhet idegenségén a rokonai iránti 

felelősségvállalásban (mely szabadsággyakorlat – amint azt a film epilógusából 

megtudjuk –, képessé teszi saját otthon, saját család megteremtésére). 

A két férfi megrendítő, szemérmes barátsága mély bajtársiasságon alapul: a 

funkcionálisnak induló kapcsolatot felváltja a szabad személyesség igazi kölcsönössége, s 

immár hiába változnak meg körülöttük a körülmények (Driss munkaszerződése lejár), 

számukra nincs többé visszaút az élethazugságok irányába. Megszerették egymást, ezáltal 

felelősek lettek egymás iránt, ha méltóak akarnak maradni barátságukhoz, válaszolniuk 

kell a „változtasd meg éltedet” katartikus erejű felszólítására. A film külön értéke, hogy a 

kettős happy end ez esetben éppen nem súlytalanítja a művet, hanem a szabadság 

boldogságának megküzdöttségéről beszél, az érett felnőtt élet komoly és súlyos 

boldogságáról. 

Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez	

1. Írjatok meg egy szerelmeslevelet Philippe nevében! 

2. Írjatok belső monológokat arról, hogy mi járhat Driss és nevelőanyja fejében, amikor 

az állomáson találkoznak, és Driss átveszi a táskáját! 

3. Gyűjtsétek össze táblázatban, hogy milyen különbségek és milyen hasonlóságok 

vannak a két főszereplő életkörülményeiben és lelkiállapotában! Különbségek például: 

biztos, elegáns otthon <–> bizonytalan lakhatás; Philippe introvertált <–> Driss 

extrovertált. Azonosságok: testi kiszolgáltatottság (Philippe bénasága miatt, Driss 

hajléktalansága és munkanélkülisége miatt); érzelmi sérültség (Philippe özvegysége miatt, 

Driss árvasága miatt). 
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4. Fejtsétek ki, mit jelent a szerelem, a párkapcsolat Philippe, illetve Driss életében! 

5. Szerintetek mit tanult egymástól a két főszereplő, milyen változások játszódtak le 

bennük és körülöttük a film folyamán? Például Driss udvariasabb lett, képessé vált 

művészi szublimációra, Philippe játékosabbá és bátrabbá lett; Driss családjában a fiatal 

fiú bűnözővé válását sikerült Drissnek megállítania, Philippe alkalmazottja bátran vállalta 

leszbikus partnerét stb. 

6. Van-e saját élményetek olyan élethelyzetről, amelyben az előítéleteitekre rácáfolt a 

megismerés? Találkoztatok-e olyan emberrel, aki nagyon idegen volt számotokra, de 

miután megismertétek, fontossá vált? 

7. Kerültetek-e már olyan helyzetbe, ahol úgy éreztétek, hogy veletek szemben előítéletes 

valaki? Éreztétek-e már, hogy hátrányos megkülönböztetés ér benneteket? 

Filmjelenetek készítése	

1. Játsszátok el többféle szereposztással Philippe filmvégi randevúját! 

2. Forgassatok jelenetet, amelyben Driss és Philippe találkoznak öt évvel később, és 

elmesélik egymásnak, kivel mi történt. 

3. Alkossatok olyan szituációt, amelyben a főszereplőt hátrányos megkülönböztetés éri, 

például valakit származása, szexuális irányultsága, vagyoni helyzete vagy esetleg a neme 

miatt másképp kezelnek. A helyszín lehet egy üzlet, egy kormányhivatal, egy állásinterjú, 

egy iskola stb. 

4. Készítsetek olyan jelenetet, ahol egy tragikus szituációt humorral, esetleg iróniával 

kezelnek a szereplők.  

 

Káin gyermekei (r. Gerő Marcell, 2014) 
fókusz: mélyszegénység, tanult tehetetlenség 

korosztály: a film érzelmileg megterhelő tartalma miatt 11–12. évfolyamon javasolt 

 

Gerő Marcell forgatókönyvíró és rendező Mész András Bebukottak című filmjének három 

szereplőjét kutatta fel, hogy mintegy harminc év távlatából feltárja, miképpen alakult 

életük a börtönből való szabadulás után. Az apagyilkosságért elítélt Pásztor Pállal, a 

nevelőjét leszúró Nagy Józseffel és az anyja megerőszakolóját ledöfő Barcsai Zsolttal 



 108 

találkozhatunk középkorú férfiként, tanúi lehetünk életkörülményeiknek és újabb 

vallomásaiknak. 

A fiatal filmrendező, Gerő Marcell élőbb, spontánabb megoldást választott az interjúkra, 

mint az előzményfilm: ez esetben halljuk a kérdező hangját, érzékeljük empátiáját, 

türelmét, beszélgetőpartnerei nevén szólítják, dialógusaikat mindvégig hiteles érzelmek 

kísérik. Míg a Bebukottak kínzóan pontos látlelet felállítására törekedett, a Káin 

gyermekei líraibb, az együttérző tanú jelenlétét folyamatosan exponáló dokumentumfilm 

lett. 

A téma rendkívül nehéz. Egyrészt, mert valószínűleg a diákok többsége számára idegen a 

magyarországi mélyszegénység terepe, másrészt, mert az életnek éppen nekilendülő 

fiatalként nagyon megterhelő szembesülni tönkrement sorsokkal és személyiségekkel. 

Ezért nagy valószínűséggel úgy érdemes ezzel a filmmel foglalkozni, ha az osztály már 

közösen feldolgozta, megvitatta a Bebukottak című filmet, mert ez esetben a befogadói 

nehézségeken átsegíti őket a már megismert szereplők iránti érdeklődés. Ezen kívül 

célszerű azt a ráhangolódási munkát is elvégezni, amit mondjuk országismeret névvel 

lehetne illetni. A film helyszínei (Pécs, Debrecen és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Gelej) tudatosíthatják a diákokban, hogy a mélyszegénység világával Magyarországon 

szinte mindenütt lehet találkozni, s az ország lakosságának igen nagy százaléka él ilyen 

körülmények között. Az emberi/társadalmi szolidaritás felébresztésének, elmélyítésének 

nagyon fontos lehetőségei tárulhatnak fel a közös filmelemzés kapcsán. 

Bár a három férfi sorsa rengeteg egyéni elemet tartalmaz, végső elemzésben mégis 

megdöbbentően összecseng életük alakulása: egyikük sem tudott kitörni a 

mélyszegénységből, mindegyikük visszaeső bűnöző lett, egyikük sem volt képes családi 

életre, s mindegyiküket kísérti a múlt. Megdöbbentő a filmben megtapasztalni azt, hogy 

Pali édesanyja és két gyereke továbbra is apagyilkosként viszonyulnak az elvált, 

magányos, alkoholista férfihez, hogy Zsolt édesanyja arra sem emlékszik, hogy mikor 

szülte a fiát, de arra igen, hogy „mindent megtett érte”. A film szembesíti a nézőket azzal, 

hogy a hajdani gyilkosságok továbbra is ki nem beszélt traumaként működnek immár a 

következő generációban is, s hogy az egykori, kiskorú bűnözők közvetlen környezete, 

nevezetesen az anyák továbbra is teljes mértékben elutasítják a történtekben való 

felelősségüket. S az is megdöbbentő, amiképpen az immár felnőtt férfiak egyre nagyobb 
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súllyal vállalják gyilkosságaik terhét, az apához fűződő pozitív emlékek kerülnek elő, a 

nevelő életének kioltása mint letehetetlen súly tematizálódik, s a bűnözésbe való 

visszaesés immár rezignált elfogadást nyer. Mindeközben a nagyon tapintatosan és 

okosan vezetett riportokból feltárul az, hogy Palit „szerető szülei” kiskorában már 

feljelentették, hogy Zsolt édesanyját az egész környék úgy ismerte, mint a fiatal fiúk 

szexuális tanítómesterét, hogy Józsefet a nevelője éppen meg akarta erőszakolni, hogy 

Pali elvált felesége tudni sem akar arról, hogy a gyerekek néha meglátogatják-e az 

ugyanabban a faluban lakó apjukat… Az elhallgatásokból, az üvegessé váló tekintetekből, 

a botránkozó hangsúlyokból bomlanak ki előttünk azok az iszonyatos gyerekkori és 

felnőtt traumák, amelyek eredményeként mindhárom férfi gyakorlatilag élőhalottként 

jelenik meg számunkra. S hiába a család iránti emésztő vágy, hiába a csodaszép 

szüléstörténet-elbeszélés, mindegyik szereplő képtelennek mutatkozott a szülővé válásra, 

nem a szeretet, hanem a normális életvezetés mintájának hiányában. Csupán Nagy 

Józseffel maradt együtt az élettársa, kapcsolatuk egyik köteléke a tőlük gyámhatóságilag 

elvett gyerekük, Olivér emléke, akinek kapcsán az anya is csak azt mondja szomorú 

rezignációval, hogy jobb, hogy nincs velük… 

Rekviem ez a film, három jobb sorsra érdemes fiatal fiú életéért, akik elvéreztek az én-

hiány, a mélyszegénység, az érzelmi elhanyagoltság és a társadalmi szolidaritás totális 

hiányának túlerejével szemben. Amint mindezt nagyon erős képi óriásmetaforaként 

mutatja meg az a hosszú beállítás, amelyben a már-már teljesen kialudt tudatú Mariska 

néni (Zsolt édesanyja) egy széttöredezett linóleumdarab törmelékeit próbálja 

összeillesztgetni, mindhiába. 

S hogy van-e jövő, legalább a következő generáció számára? A záró képsorban Pali 

gyerekeit látjuk társaikkal játszani, azokat a gyerekeket, akik alig tudnak artikulálni és 

fogalmazni, akik versengenek árulkodásban és gyalázkodásban, akik kíváncsiságtól 

csillogó szemmel fordulnak a tévések felé, akik csüngenek az anyjukon, akik szégyellik 

az apjukat, és csak Paliként emlegetik. Ők is már ezer lelki sebből véreznek, de még 

vívják harcukat. Az utolsó kockákon Anita, Pali kislánya egy drótkerítésbe kapaszkodva 

lépked a kerítés peremén – vajon vége szakad-e valahol az őt a normális élettől elválasztó 

dróthálónak? 
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Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez	

1. Hasonlítsátok össze a Bebukottak és a Káin gyermekei című filmeket az alábbi 

szempontok szerint: 

a.) riporteri jelenlét; 

b.) történetvezetés; 

c.) vizuális és akusztikai eljárások; 

d.) főszereplők monológjainak megjelenítése. 

2. Beszélgessetek arról, hogy szerintetek integrálható lett volna-e a hajdani három fiú a 

börtönből való kiszabadulásuk után. Milyen segítő módszereket, eljárásokat tudnátok 

elképzelni? 

3. Önként vállalkozók egymás közt felosztva olvassák el L. Ritók Nóra Láthatatlan 

Magyarország című kötetét, s tartsanak kiselőadást róla a többieknek a tanult 

tehetetlenség fogalmát értelmezésük középpontjába állítva! 

4. Vitassátok meg, hogy mit gondoltok Pali két kisgyerekének a filmben bemutatott lelki 

fejlődéséről! Véleményetek szerint milyen sors várhat ezekre a gyerekekre? 

5. Végezzetek kutatást az interneten abból a szempontból, hogy a magyar irodalom és 

filmművészet milyen erőfeszítéseket tett korábban abban a tekintetben, hogy a 

mélyszegénység világát föltárja! (Pl. népi írók mozgalma; Móricz Zsigmond: Árvácska; 

Schiffer Pál: Cséplő Gyuri (1978) című filmje.) 

Filmjelenetek készítése	

1. Készítsetek rövidfilmeket, amelyekben Pali elvált felesége és Zsolt élettársa vall 

önmagáról! 

2. Forgassatok olyan fikciós jeleneteket, amelyben a felnőtt karakterek a saját gyerekkori 

karakterükkel beszélnek és tanácsokkal látják el őket! 

 

Agymanók (Inside out, r. Pete Docter, 2015) 
fókusz: krízis, önreflexió 

korosztály: mondanivalójának többrétűsége miatt bármely iskolás korosztály számára 

javasolt 
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Az Agymanók című film komplexitása és minden szereplővel közösséget vállaló humora a 

kis- és nagykamasz korosztály számára egyaránt lehetővé teszi az önreflexió 

fontosságának felismerését és gyakorlását. A filmnek a San Franciscoba való 

megérkezésig tartó része a diákok számára segít reflektálni a kisgyerekkor mibenlétét: egy 

olyan életszakaszról van szó, amelyben problémamentes az önmagunkkal való azonosság, 

s legfőbb tevékenységünk az éppen adódó érzékszervi és érzelmi hatás spontán 

„lereagálása”. 

Természetesen nem árt azt sem tudatosítani, hogy a filmben egy kivételesen szerencsés 

kislány szerepel, akinek kisgyerekkorában összesen két komoly problémája adódott, az 

egyik a brokkoli keltette undor, a másik a születésnapi bohóctól való szorongás. Érdemes 

megbeszélni a diákokkal, hogy a kisgyerekkor szerető és biztonságos légkörben sem 

ennyire felhőtlen, amint ezt a mélylélektani kutatások is bizonyítják, gondoljunk csak pl. a 

szeparációs szorongásra vagy az ödipális bűntudatra és ambivalencia-tapasztalatra. 

Mindezek kapcsán természetesen azt is tudatosíthatjuk, hogy a filmnek dramaturgiai 

okokból kellett a kisgyerekkort idillivé stilizálnia: csak egy viszonylag egynemű érzelmi 

háttér előtt képes kibontakozni Riley életének első komoly krízishelyzete a maga 

komplexitásában. 

Egyébként egyfajta, az embervoltunkból fakadó komplexitásra hívja fel a figyelmet a film 

„fejbéli” részének lenyűgöző animációs ábrázolása is: a kifürkészhetetlenül szerteágazó, 

rengeteg szinten és dimenzióban zajló neurológiai és pszichés történések érzékeltetése 

rádöbbenti a befogadót önmaga előtti rejtélyességére is. Nagyon okos eljárás a film 

részéről, hogy Riley külső és belső környezetében egyaránt krízishelyzet áll elő: nem 

csupán ő éli át az eddigi biztonságos világ összeomlását, hanem legfőbb érzelmének, 

Derűnek is meg kell tanulnia az ambivalenciának (azaz Bánattal való 

komplementaritásának) nem csupán elfogadását, hanem értékként való felismerését is. 

Fontos annak a kérdésnek megvizsgálása is, hogy a család életkörülményeiben beállt 

fordulat, azaz a költözés nélkül vajon Riley lelki krízishelyzete elkerülhető lett volna-e. 

Nyilvánvalóan nem: San Francisco nem a probléma maga, hanem csak annak katalizátora. 

Például az egyetlen addigi barátnő „hűtlenné” válását, a szülők mindenhatóságába vetett 

hit megrendülését a kamaszkorba lépő kislány mindenképpen átélte volna, költözés nélkül 

is. A költözés ténye, szülei küzdelme az összezavarodó külső és belső körülményekkel, az 
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új kezdettel együtt járó magány mind azzal szembesítik Riley-t, hogy a létezés egésze 

nem uralható senki számára sem. Riley kiűzetik az infantilis nárcizmus és omnipotencia 

édenkertjéből, hogy immár a felnövekedő ember életének ambivalens gazdagságában 

találhassa magát. 

A film autentikusan érzékelteti Riley és fejbéli megfelelőinek összezavarodását, 

elbizonytalanodását, haragját és gyászát, amit az eddig biztosnak vélt világ összeomlása 

okoz. A pánikreakciók és felismerések káoszközeli bemutatása is rendkívül érzékletes – 

talán még kiegyensúlyozottabb lenne a film kompozíciója, ha az átalakulás, az új szigetek 

kiépülésének folyamata részletesebben és lassabban bontakozna ki előttünk. Minden jel 

szerint ezeket a folyamatokat a film Derű és Bánat kapcsolatának mesteri ábrázolásával 

kívánta modellezni. 

A film közös értelmezésének folyamatában az összegző beszélgetések során valószínűleg 

érdemes kissé tágabb körben is gondolkozni. Egyrészt felidézni az archaikus társadalmak 

beavatási szertartásainak mitikus-rituális bölcsességeit és tanításait, másrészt beszélni 

különféle krízishelyzetekről, azoknak (jó esetben) termékeny káoszáról, amelyek egy új 

létszintre való eljutás lehetőségét rejtik magukban, legyen szó akár a kamaszodásról, a 

felnőtté válásról, az életközép-krízisről, az öregedésről, a halálról, szerelem és szakítás, 

házasság és válás, gyerekszülés, felnevelés és elengedés drámáiról.  

Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez	

1. Képzeljétek el, hogy Riley és családja nem költözik el, hanem a kislány eredeti 

környezetében éli át azt, hogy eddigi „öribarinője” mással is kezd kapcsolatot kiépíteni! 

2. Vitassátok meg, hogy szerintetek valójában létezik-e totális felejtés? 

3. Osszatok meg egymással olyan történeteket, amikor számotokra is meglepő módon 

tértek vissza rég elfeledettnek gondolt emlékeitek! 

4. Meséljetek olyan tapasztalataitokról, amikor régi emlékek átértelmeződöttek 

számotokra, és esetleg segítettek egy új élethelyzet értelmezésében! 

Filmjelenetek készítése	

1. Készítsetek filmet a kislány fejközpontjának aspektusából arról a pillanatról, amikor 

Riley-ra a film végi hokimeccsen rácsodálkozik egy fiú! 
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2. Készítsetek jelenetet arról, hogy vajon mi történhet a szülők fejközpontjában, amikor a 

szökésből hazatérő Riley-t vigasztalják! 

 

Remélem, legközelebb sikerül meghalnod :) (r. Schwechtje Mihály, 2018) 
fókusz: megalázás, megalázottság 

korosztály: a bonyolult lélektani folyamatok követése miatt 11–12. évfolyamon javasolt 

 

A film egyik különös erénye, hogy rendkívül életszerűen mutatja be a problémák 

összefonódását. Hiszen a cyberbullying kiteljesedése, azaz Eszter félmeztelen fotóinak 

közzététele előtt rendkívül összetett folyamatok mennek végbe párkapcsolati és 

osztályszinten egyaránt. Ennek alaposabb vizsgálatához célszerű az értelmezés 

középpontjába Péter figuráját helyezni. Nyilván rendkívül nehéz a film „negatív”, 

zseniálisan manipulatív és hazug figurájára koncentrálni, és arra ösztönözni a diákokat, 

hogy vele kapcsolatban mozgósítsák empatikus képességeiket, de ily módon 

megtapasztalhatják a megismerés és a szolidaritás belső mozgásainak komplexebb 

szintjeit. 

Péter az osztály hatalmi hierarchiájában nagyon alacsony szinten helyezkedik el. 

Rendkívül erőteljesen mutatja külső-belső tulajdonságaiban a kamaszkor esendőségét: 

pattanásos, bizonytalan, szégyellős figura, aki önvédelmi okokból mélyen elrejti érzelmi-

érzéki mélységeit. S noha közismert, hogy ő az osztály kiemelkedő „kockája” – hiszen az 

alfahím Beni számára is egyértelmű, hogy őt hívja számítógépet szerelni –, mégis a 

közösség minden pillanatot megragad, hogy őt üldözze, csúfolja, kiközösítse gyengesége 

és bizonytalansága miatt. Mintha az osztály többi tagja önmaga számára sem tudatosítva 

Péterre vetítené ki minden saját sérülékenységét, ami veszélyeztetheti a hierarchiában 

kialakított énképüket. 

Szép példája ennek a film elején látható labdajáték, amelynek durva szabályai szerint a 

pontot vesztő Pétert az általa visszahozott labdával jól fenékbe rúgják. S eközben senki 

sem tudatosítja azt, hogy a másik nemhez való közeledésben bizonytalan, párkapcsolatban 

tapasztalatlan fiút gúnyos röhögések közepette arra kényszeríteni, hogy a többi fiú felé 

fordítsa a fenekét, és ők aztán ott keményen megrúgják az általa elejtett labdával, nos, 

mindez értelmezhető egy jelképes homoszexuális aktusként is. Petike, a kis impotens, egy 
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labdát sem tud elkapni, nemhogy egy csajt, nyilvánvalóan kis köcsög, hát akkor játsszuk 

ezt el labdajátéknak álcázva. Mintha a szintén peremgyerek, ám önmaga számára az 

anime és Csababá iránti rajongásában identifikációs bázist teremtő Eszter kedves 

mosolya, amivel odaadja Péternek a labdát, lenne az egyetlen gesztus, amely együttérzést 

mutat a fiú felé. 

Hasonló jellegű megalázás éri Pétert, amikor Beni, miközben szerelteti vele a 

számítógépét, demonstratívan rámászik a barátnőjére, aki kicsivel később észre sem veszi, 

hogy Péter szólt hozzá. 

Az osztályon belüli elszigeteltség és lenézés Péter számára otthon is folytatódik: kemény, 

parancsoló stílusban kommunikáló, családtagjait is beosztottként kezelő anyja meg sem 

próbálja megismerni, megérteni a fiát, csak kiosztja neki a feladatokat, legyen az akár egy 

mostoha apa tudomásul vétele. Ez utóbbi egyébként megpróbál közeledni Péterhez, de ő 

sem a fiút akarja megismerni, kérdezni, inkább csak saját hajdani kamaszkori 

szerepmintáit ajánlja fel neki. 

Pedig Péternek igenis vannak férfikompetenciái: az Eszterrel való virtuális kapcsolata 

során kiderül, hogy fantasztikusan tud udvarolni, és mély szenvedélyesség rejlik benne. A 

kardinális probléma az, hogy a folyamatos megalázottság napi rutinjában megerősödik 

benne az a meggyőződés, hogy ő mint önmaga elfogadhatatlan, ezért intellektuális erejét 

és technikai tudását latba vetve zseniális hazudozóvá és manipulátorrá fejleszti magát. Ha 

ő mint önmaga nem kell, akkor majd átalakul Csababává, még a hangját, gesztusait is 

eltanulja, meg ő lesz majd a párkapcsolati viszályok álnaiv hírvivőnek álcázott szítója. Így 

lesz a bármelyik pillanatban szenzációs hazugságokat megfogalmazó, és azokat ártatlan, 

nyílt tekintettel előadó Péter megfigyelése és értelmezése nem csupán jogos erkölcsi 

felháborodást indukáló élmény, hanem megrendülésre, borzalommal teli részvétre 

ösztönző lélektani tapasztalat is. A sokszorosan megalázott Péter a szemünk láttára válik 

kegyetlen bosszúállóvá: ahogyan rajongott szerelmét, Esztert „hűtlensége” után odadobja 

az internet kegyetlen bosszújának, ugyanolyan kíméletlenséggel bánik azzal a kiskutyával 

is, akit eszközként használ az Eszterhez való reális közeledésben. 

Eszter összeomlása és öngyilkossági kísérlete az a sokk, ami szembesíti manipulációinak 

iszonyatos következményeivel: a film külön erénye, hogy nem tudhatjuk, milyen 

felismerések érnek meg a kórházi ágyon fekvő áldozatának kezét szorító Péterben. Egy 
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pici reményre talán az ad okot, hogy láthatjuk, amint a kiskutyát életében először azért 

viszi el sétálni, hogy a kiskutyának legyen jó. Életében először észreveszi a neki 

kiszolgáltatott lényt, az ő szenvedéseit és vágyait. 

 

Kérdések, feladatok a film közös értelmezéséhez	

1. Írjatok belső monológot arról, hogy mik járhatnak Péter fejében, miközben szobájába 

zárkózva emészti magát Eszter és Beni kapcsolatán! 

2. Vázoljátok fel, hogy az osztály egyes tagjainak Péter kapcsán milyen saját sebzettségük 

juthat eszébe! Például: 

a.) az angolos pármunka közben Péter látványosan semmibe veszi Eszter barátnőjét. A 

lány agressziója mélyén ugyanaz a megbántottság van, ami Pétert is oly sokszor 

nyomasztja: észre sem vesz engem a másik! 

b.) Beni, az alfahím a lelke mélyén nagyon érzékeny, retteg attól, hogy egyszer csak 

elveszíti erejének látszatát a többiek előtt: teljesen kiborul, amikor előző barátnője 

megalázza őt a neten szakításuk kapcsán, Eszterre is azért támad rá, mert úgy érzi, 

visszaélt a bizalmával; 

c.) Szintia állandó piszkálódásai és gúnyolódásai mélyén ott rejtőzik sóvárgása Beni iránt: 

mintha az ő domináns nőstény pozícióját csak az alfahímmel való kapcsolata tudná 

verifikálni. 

3. Szerintetek mik lehetnek az okai annak, hogy a filmben a szülők és a kamaszok világa 

között kommunikációs szakadék húzódik? (Például a szülők is magánéleti problémákkal 

küszködnek, önmaguk felől próbálják értelmezni azt a fiatal generációt, akiknek merőben 

mások a tapasztalatai a létezésről, nincsenek olyan beszélgetések, amikben a felnőttek 

fordulnának őszinte kérdésekkel a gyerekeikhez.) 

4. Vitassátok meg, hogy milyen típusú cyberbullying történeteket lehet kitalálni! Milyen 

veszélyforrások vannak az online világban? 

Filmjelenetek készítése	

1. Forgassatok jelenetet arról, hogy 

a.) egy óraközi szünetben hogyan beszélnek, gúnyolódnak az osztálytársai 

Péterrel kapcsolatban; 
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b.) Péter és Eszter először beszélgetnek a kórházban; 

c.) szülői értekezletet tartanak a történtek után; 

d.) mi történik a tanáriban a történtek után! 

2. Játsszátok el többféle verzióban, hogy szerintetek hogyan folytathatja Péter a történetet! 

Például: rendszeresen látogatja Esztert, akinek felépülése után bevall neki mindent; végig 

kíséri Eszter felépülését, részvéte, együttérzése szerelemre lobbantja Esztert, egy pár 

lesznek, miközben Péter eltemeti magában titkait; Péter összeomlik, nem jár iskolába, 

nem beszél senkivel, végül ő is öngyilkosságot kísérel meg, szintén sikertelenül. 

 

4.4 A projekt eredményei, lezárása, összegzése 

 

2020-ban lezárult a hároméves kutatási folyamat. Ez az időpont egybeesett a Nemzeti 

Alaptanterv megújításával, amelyhez kapcsolódni törekedtünk, igyekeztünk az elkészült 

módszertani fejlesztésünket hozzáigazítani az oktatáspolitikai változásokhoz. Sajnos ezek 

az erőfeszítések egyelőre nem váltották be a hozzáfűzött reményeinket, és mint ahogy a 

fejezet bevezetőjében utaltam rá, a hatályos magyar oktatástörvény megalkotója más 

koncepciók alapján reformálta a közoktatást, de bízom benne, hogy a jövőben még lesz 

lehetőség a köznevelés keretein belül a film hasonló alkalmazásának beépítésére. 

A projekt alatt a hangsúly az általunk kidolgozott módszertani fejlesztés gyakorlati 

kipróbálásán és az intézményi keretek közé történő beemelésén volt. A projektbe bevont 

partneriskolákkal és pedagógusokkal való folyamatos diskurzus, szakmai tapasztalatcsere, 

az alkalmazás során felmerülő nehézségek és kérdések megvitatása végig segítették a 

munkánkat. A folyamat alatt több tanárképzést, illetve workshopot tartottunk, ahol 

megismertettük a projekt megvalósításába bevont partneriskolákkal a módszer 

alkalmazását, illetve mi magunk is rengeteg tudást és visszajelzést kaptunk az 

eszmecserék folyamán, amelyek finomították a módszertani fejlesztésünket. A hároméves 

periódus utolsó fázisa egy úgynevezett pilot év volt, ahol a fentebb vázolt óraterveket a 

pedagógusok a saját osztályaikkal végigkövették, a feladatokat kipróbálták. A 

megvalósult visszacsatolások és jó gyakorlatok megosztása nyomán tervezek egy 

végleges és részletesebb módszertani ismertetőt írni a témából.  
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Az ország különböző területeiről érkezett pedagógusok és partneriskolák kiválasztásának 

egyik szempontja az volt, hogy az intézmény rendelkezik-e tapasztalattal hátrányos 

helyzetű, illetve speciális nevelési igényű tanulók kezelésében, hiszen a fő kérdésünk, 

illetve a projekt pályázati kiírásának is az egyik célja az volt, hogy felmérjük: mennyire 

hatásos művészetpedagógiai eszközökkel szociokulturális hátrányokat csökkenteni.   

A projekt kapcsán igyekeztünk valamennyi lehetséges célcsoportot elérni, arra 

törekedtünk, hogy a bevont partneriskolák is a köznevelési intézményhálózat valamennyi 

szegmenséből kerüljenek ki az általános iskoláktól az általános tantervű középiskolákon, a 

dráma- és médiatagozatos gimnáziumokon és a művészeti szakgimnáziumokon keresztül 

az alapfokú művészeti iskolákig. Célunk volt, hogy a lehető legváltozatosabb legyen az 

intézmények megoszlása régió, településtípus, fenntartói háttér, tanulói létszám, 

iskolatípus, érintett korosztály tekintetében egyaránt. A partneriskolák heterogenitása 

lehetővé tette a visszajelzések sokszínűségét, a bevont pedagógusok adaptivitása 

kiemelkedő volt a módszertanoknak a saját területükön, iskolai és tanítási-tanulási 

környezetükben való hasznosítását illetően. A disszertációban említett kutatási adatok 

illetve annak részletesebb ismertetése és eredményei megtalálhatóak a hat kötetes 

módszertani sorozat bevezető fejezetébe.78 	 

A pedagógusokkal való diskurzus alapvetése már a kezdetektől az volt, hogy a módszer 

bármikor adaptálható, kiegészíthető, szervesen idomítható az aktuális célközönséghez, 

azaz mi mindössze egy ajánlást tettünk, amit a pedagógusnak lehetősége van bármikor a 

saját igényeire formálni, illetve a műfaj jellegéből egyenesen következik, hogy 

mindenképpen kreatív felhasználással és nyitott szemlélettel érdemes ehhez a tanítási 

módszerhez hozzáállni. A művészetpedagógiai szemlélet lényege az, hogy a résztvevők a 

saját felfedező tevékenységük által jussanak új ismeretekhez, és a tanár feladata, hogy 

gondoskodjon arról a térről, ahol mindezek a személyes tapasztalatszerzések és megélések 

megvalósulhatnak. 

A folyamat során lényeges nevelési célként fogalmazódott meg a művészet diákok 

mindennapjaiba való integrálásának szükségessége, azzal a céllal, hogy mélyebb 

megélést, árnyaltabb tapasztalatot biztosítson és nyújtson önmagukról, a környezetükről, 
                                                
78 Golden Dániel: Bevezetés, in Golden Dániel (szerk.): Történetek feldolgozása a színház és a film 

eszközeivel, 14–27, Budapest, Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2019.  
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az őket körülvevő világról. A műveltség ne csak egy privilegizált elit számára 

hozzáférhető tudás legyen, hanem épüljön be az átlagtanuló hétköznapi tevékenységei 

közé és ennek várható következményeként, az alkotáson keresztül bárki számára 

elérhetővé válhasson és megnyíljon a kiteljesedés felé vezető út. A törekvésünk 

alapvetően nem tehetséggondozásról vagy enciklopédikus ismeretátadásról szólt, a 

módszer sajátossága az egyéni megismerés és a csoportos feldolgozás támogatása volt. 

A pedagógusi visszajelzések és elbeszélések megerősítették azt a prekoncepciómat, hogy 

a film különleges helyet foglal el a mai tanuló generációk élményvilágában, ami miatt 

kitüntetett szerepet tud kapni a művészetpedagógia eszköztárán belül; hitelesebb és 

hatékonyabb módja egy téma megjelenítésének vagy újrafogalmazásának. A tapasztalatok 

azt mutatják, hogy a film több szinten segítheti a hátrányok elleni küzdelmet: egyik 

oldalról a hátrányos helyzetet elszenvedő egyének és csoportok iránti érzékenyítésben, 

másik oldalról a hátrányos helyzettel bírók saját problémáik artikulációjához való 

hozzásegítésében. 

A szakmai munka eredményeit számos oktatási szakértői, neveléstudományi, 

művészetpedagógiai konferencián ismertettük.  

Az elkészült anyagokat a Módszertani Füzetek sorozat hat kötetében adtuk közre 

nyomtatott és digitális formában egyaránt, ezek és a projekttel kapcsolatos további 

információk az egyetem weboldalán elérhetőek.79 

  

                                                
79Az Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalának vonatkozó hivatkozása: http://szfe.hu/efop-3-2-6-

16/, (utolsó letöltés: 2021.06.23.) 
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V. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Dolgozatomban a film mint önkifejezési eszköz újragondolására, illetve sajátos 

alkalmazásának bemutatására tettem kísérletet. Mint minden kódrendszernek, a filmnek is 

megvan a saját eszköztára, a kép az alapegysége, azon belül a kameramozgás, a színek, 

fények, világítás, kompozíció, plánok illetve a montázs és a hang. Ezek a film sajátos 

eszközei, illetve ha elbeszélésként tekintünk a filmre, akkor van szerkezete, cselekménye, 

története. Értekezésemben azonban a szó kevésbé technikai értelmében utalok a 

filmnyelvre. Bár sokszor tud segítséget nyújtani egy film befogadásakor, ha ismerjük a 

montázselméleteket, vagy tudjuk, hogy a plánozás miként befolyásolja a néző és a kép 

kapcsolatát, illetve a kameramozgatások által elért hatásokat – az én kutatásom csak 

érintőlegesen foglalkozik a filmnyelv technikai adottságaival. A fogalmat a 

disszertációmban hétköznapibb értelemben használom, filmnyelv alatt egy önkifejező 

kommunikációs formát értek, mert arra vagyok kíváncsi hogy ezzel a filmnyelvi 

eszköztárral hogyan tudok leírni vagy kifejezni bizonyos problémákat, élethelyzeteket, 

konfliktusokat. Azt vizsgálom, hogy más önkifejező módokhoz képest hogyan lehet a 

filmmel kommunikálni.  Miben más a film, mint egy verbális, képzőművészeti vagy zenei 

kifejezésmód, milyen sajátos lehetőségeket rejt magában, hogyan érdemes alkalmazni?  

A kutatás messziről indult és az évek alatt számtalan leágazása volt az alapkérdésről 

folytatott gondolkodásomnak. Kezdetektől felmerült bennem saját  kompetenciám 

kérdése, hiszen filmrendezői képzettséggel álltam neki egy olyan feladatnak, ahol a filmet 

nehezen verbalizálható tartalmak megosztására és önmagunk jobb megismerésének 

eszközeként kívántam használni. Emiatt szükségét éreztem művészetpszichológiai 

elméletekkel foglalkozni és igyekeztem megtalálni a film helyét a művészettel dolgozó 

terápiás folyamatok között. A kutatásom alatt felbukkantak különböző tendenciák, azzal 

szembesültem, hogy a témának még vannak kiaknázatlan területei és a meglévő 

eredmények sokszor csak tapogatóznak a konklúziók lefektetése kapcsán.  

Az elmélet gyakorlati megvalósítása közben jellemzően fiatalkorú korosztállyal 

találkoztam és velük sikerült a témában tapasztalatokat szereznem. A vizsgált korosztály 

nyitottnak bizonyult ennek az eszköznek a használatára, minden jel arra mutatott, hogy 
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sok esetben a film a leghatékonyabb módja a megszólításuknak.  A fiatalokkal folytatott 

munka során egyre inkább szűknek éreztem a saját magam számára szabott kereteket, úgy 

találtam, hogy a terápiás célok kitűzése és szem előtt tartása gyakran gátolta a 

felszabadítható energiákat, a lefektetett kérdések és tematikák sokszor túlléptek a 

megszólított jelenségen, ezért a folyamat közben elkezdődött bennem egy új paradigma 

megfogalmazásának igénye, és elmozdult az érdeklődésem a terápia felől egy 

általánosabb nevelési cél felé. Bár ezt a fogalomváltási kísérletet a kutatás folyamán 

felmerülő lehetőségek és körülmények határozták meg, nagyon hasznosnak bizonyult a 

tekintetben, hogy szembesüljek a módszerben rejlő kiterjesztési lehetőségekkel. Abban a 

szerencsés helyzetben lehetett részem, hogy az általam megfogalmazott és kutatni kívánt 

módszert egy széles és differenciált környezetben, sok résztvevővel tudtam kipróbálni és 

finomítani. Arra a következtetésre jutottam, hogy a legkülönbözőbb összetételű csoportok 

és várt eredmények esetében is megtalálható egy olyan univerzális kulturális közeg, 

amelyben a mozgókép mára meghatározó és domináns szerepet  kapott; szinte 

kikerülhetetlen reflexiós eszközzé vált az emberi természet vizsgálatában. Az emberi 

ismeretek áttekintésének és átadásának formája olyan radikális átalakuláson ment 

keresztül, amely teljesen átírta a film felhasználási lehetőségeinek tárházát. Olyan 

megismerési eszközzé vált, ami nem korlátozódik semmilyen absztrakt tudásra, sokak 

számára elérhető és hozzáférhető, hatékony formákat kínál, megfelel gyakorlati 

elvárásoknak és mindezek miatt egyre inkább kiszorítja a hagyományos elbeszélési 

formákat. Ennek értelmében azt állapítottam meg, hogy akár terápiás, akár pedagógiai 

céllal nyúlok a film által kínált eszköztárhoz, ugyanolyan sikeresen használhatom fel 

különböző modellek létrehozásához. Különösen fontos felismerés volt ugyanakkor, hogy 

bármilyen formában, de kötelező és szükséges célokat kitűzni, amelyek aztán pontosan 

megszabják a megközelítésem irányát és kereteit, amelyeken belül koherensen szabad 

csak közlekedni. Felvázolt elméletem a kezdetektől meghatározta a vizsgálódásom irányát 

is: azt kutattam, hogy a filmben rejlő potenciák milyen stratégiák mentén tudnak 

embereket motiválni számukra fontos és nehézséget jelentő dolgok megtételére, mennyire 

erősítik az önreflektív készségeket, azaz hogyan lehet birtokba venni és felhasználni a 

filmkészítés eszköztárát az önmagunk pontosabb megértése érdekében. A disszertáció 
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célja a film ezen aspektusok mentén történő vizsgálata, percepciójának kiterjesztése, tehát 

a filmről alkotott elképzeléseink megújításának kísérlete.  

Értekezésem ívét az elméleti háttér felvázolása, a megvalósult gyakorlati tapasztalatok 

ismertetése, végezetül egy felhasználható program megteremtése adja ki. 

Kiindulópontjaim alapján bízom benne, hogy a dolgozat hasznos alapja lehet a téma 

továbbgondolásának és fejlesztésének, továbbá az elmélet alakíthatja a film szociális 

percepcióját és egy tágabb társadalmi igény szolgálatába állíthatja ezt a művészeti ágat. 

Doktori értekezésem kiindulópontjává válhat a filmben rejlő, akár nevelési-, akár terápiás 

helyzeteket megsegítő eszköztár feltárását célzó alaposabb kutatásnak. Szándékom szerint 

ezt a munkát folytatni fogom: megpróbálok az összegzett tapasztalatok és kutatások 

mentén egy kézzelfogható és a gyakorlatban széleskörűen alkalmazható rendszert 

teremteni, azaz egy oktatásmódszertani kézikönyvet fejleszteni az érdeklődök számára. 
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