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Pszichodramatikus szobor jelenetek pillanatképei 

 

„Egész lelkét betölti, érzésvilágát hullámzásban tartja, gondolatait állandóan foglalkoztatja: 

a félelemmel vagy a reménységgel, az elbizakodással vagy a kétségbeeséssel önkénytelenül 

szövögeti az áhított vagy retteget jövő képeit.” Beőthy Zsolt 

 

I./ Bevezetés.  

 

2014-ben a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató ellátórendszerében a 

szenvedélybetegség ártalmainak kitett gyerekek részére pszichodramatikus önismereti 

csoportot vezettem. Az érintett gyerekek mellett az érdeklődő munkatársaknak is lehetőségük 

volt részt venni a csoportüléseken. A foglalkozások során kiemelt jelentőséget szántam az 

individuális határok mélyreható megismerésének, mivel a szerepidentitás emocionális 

vetületeinek – a csoportüléseken megélt - szituációs élményei katartikus hatásúak az 

interperszonális tapasztalatszerzésben.  

 

A szenvedélybetegséggel küzdő gyermekek dependens életvitelében sorsfordító horderejű 

lehet az autonómia kialakítása. Az önismereti tudatosság interiorizálásának arányában 

növekedhet a kreativitás mértéke és a differenciáltabb viselkedés megoldási alternatíváinak 

minősége. 

A droghasználat során a gyermeknek a reális valóságmegragadása csökken, ami kihat az 

alkalmazkodás folyamatára is. A szociális atom regenerációs szerepe törést szenved és az 

egyén a szerhasználattal igyekszik ellentételezni a belső feszültségeit. A mentális károsodás 

súlyossága a személyközi kapcsolatokban szűkítő jellegű, és tartós zavart generálhat az 

interperszonális érintkezések minden szintjén. 

A szenvedélybeteg gyerek szerepfejlesztésénél különösen fontos rálátni az 

árnyékszemélyiség összetevőire, és választ kapni arra, hogy egy konkrét élethelyzetben 

valaki miért részesít előnyben egy adott szerepvonást, valamint megérteni azt is, hogy az 

illető személy miért utasít el bizonyos szerep megnyilvánulást. Az árnyék a projekciók 

mentén orientálódik, és olyan értékdimenziókat tartalmaz, amelyeknek személyfüggő 

pszichikus energiái vannak. Az ösztönerők belső dinamikájában a szocializálatlan én-részek is 

helyet kapnak, amelyek fixálhatják a negatív karaktervonásokat és felerősíthetik az elfojtott 

diszpozíciókat, ezáltal szűkítően hatnak az én-ideálra. 
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II./ A pszichodramatikus szobor jelenet általános bemutatása 

 

A pszichodramatikus szobor jelenet olyan személy centrikus csoportjáték, ahol a főszereplő 

csoporttag végig a figyelem központjában és alfa pozícióban van, ez által az emocionális 

áramlatai nagymértékben befolyásolják az adott ülés csoportkohézióját. 

 

A pszichodramatikus szobor jelenet a személyes élethelyzet olyan „interakciós 

pillanatfelvétele”, amely feltárhatja a szocioemocionális mélystruktúrákat is. A korábban 

intrapszichésen integrált tapasztalatok és a megélt saját élmények hosszú távon, mintegy 

kultúra specifikusan kódolt formában határozzák meg az egyén cselekvését és élményvilágát.         

                                                                                                                                              

A csoportdinamikát színesítette a munkatársak jelenléte, akit a főszereplő gyerek bevonhatott 

a jelenetbe és elhelyezhetett a térben. A nevelési folyamatokban a szakembereknek nemcsak a 

manifeszt módon megjelenő személyiségvonásai, hanem az árnyékszemélyisége is 

jelentőségteljes módon érvényesül. Kedvező esetben mindkét hatásrendszer a szerepfejlesztés 

alkalmával számottevő és többirányú pozitív pszichés vonzerővel hat.  

 

Számtalan olyan szituáció van, amikor a gyerek a szakemberek tudattalan megnyilvánulásaira 

reagálva épít be a viselkedésébe új szerepelemeket. A szerepjáték során megélt látens és 

manifeszt emóciók verbális és non-verbális visszajelzései folyamatos én-megerősítő hatással 

bírtak. A szakemberek csoporttagként történő integrálása lehetővé tette a heterogén 

intellektuális összetételt. Az eltérő személyiségstruktúra és életviteli minőség, egyrészt az 

együttes élményt élénkítette, másrészt a tapasztalatszerzést szélesítette, harmadrészt a 

személyes emocionális rezonanciát finomította.  

 

A pszichodramatikus szobor jelenet mentálisan és intellektuálisan is feltáró jellegű a 

szerepépítés során, mivel a tudattalan, vagy elfojtott élménytartalmak a felszínre kerülnek, és 

ez által tudatosulnak.  

A szerepbe állítás térélménye lehetővé tette a főszereplő számára, hogy az intrapszichés 

személyes képi impresszióit extrapszichés jelenetben fejezhesse ki. 

Az egyén differenciált teljesítményében az adaptív konstellációk felerősítésének döntő 

szerepe van. A spontaneitás mobilizálása az emocionális tapasztalatok vonatkozásában 

szerepbővítő hatással bír. 
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III./A protagonista (személy centrikus) játékok leírása és értelmezése 

 

Az első pszichodramatikus szobor jelenetben a semmi, az üresség érzésállapota volt az, ami 

a gyermek viselkedését meghatározta.  

 

1. ábra. (Az eljátszott jelenetet síkban ábrázoltam a könnyebb áttekinthetőség érdekében.) 

 

A főszereplő a háta mögé állította fel az érzéseinek egyrészt, amelyek a következők voltak: a 

„NINCS”, a „SEMMI” és a „FÁRADTSÁG”. Jobb oldalán a „BŰNMENTESSÉG”, 

baloldalán a „RUGALMASSÁG” volt, majd legvégül az emóciók mellett személyeket, a 

„HÚGAIT” is elhelyezte (akiket egyetlen csoporttag szerepbe állításával ábrázolt) önmaga és 

a rugalmasság között.  

 

Térszimbolikában Koch a „farajz teszt” értelmezésében az alsó harmadban helyezte el (jelen 

esetben ez a főszereplő háta mögött ábrázolt érzésekre vonatkozik) az ösztönszférát, az 

elfojtott tudattartalmakat és az infantilis vonásokat. A középső harmadban a realitás 

élményéhez kapcsolódó érzelmi és gyakorlati szféra található (jelen esetben ez a főszereplő 

mellett elhelyezett érzésekre vonatkozik). A felső harmadban az intellektust, a fejlődést és a 

szellemi szférát ábrázolta (ebben a szférában a főszereplő nem helyezett el csoporttagot).  
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Pulver a térszimbolikájában a kereszt univerzális szimbólumát ötvözte Jung mélylélektani 

elgondolásaival. Baloldalon alul a regresszióval kapcsolatos aszociális ösztönök találhatók 

(„FÁRADTSÁG”), jobboldalon alul a törekvésekkel kapcsolatos szociális ösztönök vannak 

(„NINCS”) és középen alul a tudatalatti élménytartalmak fordulnak elő („SEMMI”). 

Középen baloldalon a szociális viszonyok, múlt, anyai introverziók találhatóak 

(„BŰNMENTESSÉG”), középen jobboldalon a gyakorlati élet (HÚGAI), valamint a 

közösség, a jövő és az apai extraverziók („RUGALMASSÁG”) vannak. 

 

A szerepbe állítás során a főszereplő a saját self reprezentációit, továbbá a self 

reprezentációira vonatkozó személyes tapasztalatait vetítette bele a pszichodramatikus 

pillanatképbe. A self-objekt szükségletek az individuum szociális mezőben elhelyezett 

internalizációi, ahol a kognitív és affektív hatások együttesen jelennek meg. Mindez térben 

elhelyezve - és síkban ábrázolható módon - jelzi egyrészt a protagonista korábban megélt 

érzelmi légkörét, másrészt a jövőre vonatkozó bizonytalanságát és félelmét.  

 

Moreno véleménye szerint: „Cselekedni gyógyítóbb, mint beszélni.” A mozgásból, a 

mozdulatból és a térbeli elhelyezkedésből eredő dinamikus szerep-impressziók növelik a 

pszichofizikai közérzet komforthatását. 

A pszichodramatikus szobor jelenetben az individuális szerepek „itt és most” élménye a 

színpadra vitel során komplex intellektuális, mentális és pszichés rendszerben rögzülnek, ahol 

a főszereplő szereputasítása az egyetlen rendező elv. A helyzetfüggő viselkedés mintái 

állandóan változásban vannak, ami azt eredményezi, hogy a régi szerepek elhalványulnak és 

eközben új szerepek rögzülnek az egyéni szereprepertoárban. Ez által alakítható át a rutin 

jellegű cselekvés válaszreakciójának dinamikája, mivel a megszokott megoldási sémák 

folyamatosan módosulhatnak a megerősítés függvényében. Az önábrázolás során az 

imaginatív aktivitás hatékonyan megmutatkozott a szerepválasztásban is.  

 

A társadalmilag elfogadott és adaptív szerepek teszik lehetővé az egyén számára a rugalmas 

alkalmazkodást és az eredményes szocializációt. A szerepek belsővé válása és tudatos 

megélése során növekszik a személyes szabadság élménye is.  A tudatélmény kitágítása az 

intrapszichés realitásokon keresztül történik és a katarzis élményvilágán alapul, ezáltal a 

szerepfejlődés autoplasztikus dinamikája függ az individuum karaktervonásaitól. 
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A második pszichodramatikus szobor jelenetben a zavarodottság állapota volt az, ami 

megnehezítette a gyermek magatartását.  

 

 

 

2. ábra. (Az eljátszott jelenetet síkban ábrázoltam a könnyebb áttekinthetőség érdekében.) 

 

A főszereplő ellentétpárokkal fejezte ki a sodorhatóságát, valamint az ambivalens és kaotikus 

érzelmi állapotát. Baloldalon, a múltban az „IDETESZNEK” érzése volt, a jobb oldalon, a 

jövőben az „ODATESZNEK”. A szellemi szférában a „JÓ KÖRNYEZET”, az ösztön 

szférában a „ROSSZ KÖRNYEZET” helyezkedett el. A múlt és jövő között, a gyakorlati élet 

szférájában az „ELVÁRÁS” foglalt helyet, mintegy emocionális és intellektuális összekötő 

hídként. 

A megjelenítés során - a szóbeli közlések mellett - a pszichodramatikus szoborállítás 

alkalmával a főszereplő az életének azt a hangulati és érzelmi aspektusát mutatta be, amit a 

gondozási hely megváltozása során élt meg. Szerepcserében – alteregó beállításával - az 

együttes csoportélmény térbeli emocionális és mentális viszonyrendszerére, valamint a saját 

helyzetére külső szemlélőként történő rálátás lehetőséget adott arra, hogy más típusú élmény 

kvalitások mentén élje át az élettörténeti elakadását.  
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Az individuum orientált csoportfoglalkozás szcenikus megjelenítése során a szobor jelenet 

kevés szituációs változót tartalmazott, így a történések megélése és elemzése viszonylag 

egyszerűen áttekinthető folyamat volt. A szerepcsere alkalmával, amikor hasonmást állítottam 

be a főszereplő helyére, a szocioemocionális felismerések verbalizálása sajátságos önismereti 

dinamikát biztosított. Minden gyermek aktuális élethelyzetét döntően befolyásolja az a 

katartikus élmény, amikor modell helyzetben élheti meg a viselkedésének hatását egy védett 

szituációjú interperszonális kapcsolati hálózatban. 

 

A pszichodramatikus szobor jelenet abban az esetben is hatásos volt, amikor a főszereplő 

kevés csoporttapasztalattal rendelkezett és a kommunikációjának a minősége alacsonyabb 

színvonalon állt, mint a társaié.  

 

A harmadik pszichodramatikus szobor jelenetben az árvaság érzése volt az, ami 

meghatározta a gyermek viselkedését.  

 

 

 

3. ábra. (Az eljátszott jelenetet síkban ábrázoltam a könnyebb áttekinthetőség érdekében.) 
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A főszereplő 3 éves korában elveszítette a szüleit, és nem volt sem a családban, sem a tágabb 

rokonságban olyan személy, aki vállalta volna a nevelését, ezért került sor a szakellátásba 

utalására. 

 

A szobor jelenetben egy elképzelt helyzetben, a „surplus reality” során lehetősége volt 

elhunyt személyeket, a szüleit is elhelyeznie a térben.  

Önmagát és a „VÁRAKOZÁS” érzését a szellemi szférába rakta ki. Az érzelmi és gyakorlati 

szférában voltak a személyek: a „GYERMEKFELÜGYELŐ”, az „ANYA” és az „APA”, 

valamint érzésként a „FÁJDALOM”. Az ösztön szférában az emóciók a „FURCSASÁG” és a 

„FÉLELEM” helyezkedtek el. 

 

 Mindkét szülő üzenete egyaránt a személyes biztonsághoz volt köthető. Anya: „Jövök érted.” 

Apa: „Számíthatsz rám.”  A surplus realitás során lehetősége volt arra, hogy más 

dimenzióban, a fantázia világában élhette meg a személyes fájdalmát, és alkalmat teremtett 

arra is, hogy képileg érzékelhetővé és - verbálisan is megfogalmazva - feldolgozhatóvá tegye 

azt a hiányt, amit a szülők halála jelentett akkor és azóta folyamatosan.  

 

Emocionálisan vált megélhetővé a beteljesületlen várakozás és a kielégítetlen vágy. Az 

elképzelt jelenet megadta a protagonistának azt a mentális szabadságot, amellyel a belső 

fantázia és a külső realitás közötti kapcsolatokról asszociációkat tudott megfogalmazni, ami 

hosszú távon a progresszív kapcsolatteremtésre is felkészítheti őt.    

 

A várakozás, volt az az érzés, amit maga mellé állított, és a furcsaság, a félelem és a fájdalom 

alkották – két szinten elhelyezve - az egymásra épülő emocionális alapokat.  

A családi tragédia folytán elveszített szülői szeretetet és bizalmat az a gyermekfelügyelő 

pótolta, aki a beutalásakor fogadta őt. 

 

A gesztussal és testhelyzettel ábrázolt személyeknek, belső tulajdonságoknak és érzéseknek 

az interperszonális mezőben történő beillesztése transzponálta az intrapszichés élményanyag 

tudatos elmélyülését. A szerepkiválasztás és a szerepbe állítás során a főszereplőben és a 

csoporttagokban is involválódtak a személyes emlékek és emóciók. A katartikus hatások 

oldották a leblokkolt kreatív erők görcsösségét és fellazították a személyes vitalitás 

életenergiáinak visszafogottságát. 
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Kellermann  a „Pszichodráma, egy mintha tapasztalat” című tanulmányában a 

következőképpen fogalmazta meg mindezt: „A protagonistának megvan az a szabadsága, 

hogy az integrációhoz, individuációhoz, differenciához vezető úton, és a törekvéseiben 

egyensúlyt érjen el a külső és belső világ között. Megvan az a szabadsága, hogy a progresszió 

és a regresszió között ide-oda cikázzon. A pszichodráma a regrediált páciens számára a 

„mintha” világban a fantázia és realitás között egy „köztes területet” képez.” 

 

IV./ Összegzés 

 

A csoportülések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a gyermekvédelem 

szakellátórendszerében élő szenvedélybetegség ártalmainak kitett gyerekek személyiségét az 

élettörténet emocionális és mentális elakadásainak dinamikája szövi át, amely meghatározza a 

viselkedés valamennyi összetevőjét.  

 

A magatartási nehézségek hátterében általában az intézetbekerülés előtt megélt életválság 

krízise húzódott meg. Az archaikusan kidolgozatlan szerepkésztetések gyakran leblokkolták a 

gyermekek személyiségét, ami az emocionális élmények feldolgozása során okozott 

elakadásokat.  

Az individuális identifikációs mintázat feltárása kiindulópontja lehet a szereprepertoár 

bővítésének a korrektív nevelési folyamat során. 

 

A szerepbeli akció az identitás élményén alapult, ugyanakkor a szociokulturális sztereotípiák 

meghatározó módon hálózták be az aktuális viselkedés orientációját. A metakommunikatív 

jelenségek tudatosítása a megbeszélés során önkontrollnövelő hatású volt. A pszichodráma 

érzelmi sodrása a szoborállítás egyetlen jelenetében is intenzív hatást váltott ki, különösen a 

látens vágyak és késztetések vonatkozásában.  

 

A pszichodramatikus szobor jelenet mentális történése során az indulati töltések intenzivitása 

tette lehetővé a regresszív szerepek megélésének magasabb emocionális hőfokát. 

Az emocionális alapú mikro szociológiai folyamatok a specifikus életszituációk kezelése 

során kitágították a megoldási alternatívákat és szélesítették a stressz kezelő technikákat. 
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A Moreno által megfogalmazott „dramatikus improvizáció” alkalmával a spontaneitás és a 

katarzis élménye átszőtték a mentális és pszichés hatásrendszert. A térbeli megjelenítés 

csökkentette a viselkedés rigiditását, mivel spontán folyamatként alapozta meg a történést.  

A pszichodramatikus szerep impressziói színesítették az életvitel individuális tapasztalati 

élményét. A szerepekben megélt impulzív tapasztalatok a cselekvés, a kommunikáció és az 

emóciók szabad áramlásában rögzültek, és így a szereprepertoár bővítése kihatott a 

szocializációra. 

 

A pszichodramatikus szobor jelenet során az egyént körülvevő szociális mezőben 

realizálódott interperszonális folyamatokban formálódott a szerepfejlődés, ami 

cselekvésorientált azonosulásokon alapult. A szerepek az individuum jól értelmezhető részei, 

mivel a szociális érés az interperszonális kapcsolatok minőségében is jelentős hatással bír. 

  

Moreno a szerepfejlődéssel kapcsolatban kifejti, hogy az egyik oldalról a kreatív progresszió 

hatásai, a másik oldalról a dezintegrálódó regresszió befolyásolják. 

Az én szintetizáló tevékenységének a helyreállítási igénye egyetlen játék során is 

realizálódhat az átélt katartikus élmények következtében. A közelség és távolság érzelmi 

relációjában megélhetővé vált az az optimális kontaktus, ami átültethető a személyközi 

kapcsolatokba ideális mértékben és intenzitásban.   

 

A szerep-feedback során a munkatársak részéről - csoporttagként - megfogalmazott 

visszajelzései kiemelt hatással voltak a protagonista gyermek önfeltárása vonatkozásában.  

Az önkép módosulása a szerepfejlődés során progresszív jelleggel bír. A megmerevedett 

személyiség struktúrában az aktuális élethelyzet adott pillanatához köthető spontán cselekvés 

kreatív összetevői állapotjavulást eredményezhetnek, amit fokozott a munkatársak 

szakszerűen didaktikus megerősítése és hiteles megnyilvánulása.  

 

Összességében a szerepvisszajelzések érzelmi felszabadulása vezethet el azokhoz a 

személyes felismerésekhez, amelyek a pszichodramatikus szobor jelenet élettörténeti 

szituációjának újraélése és újraértékelése jelentett.  

A pszichodramatikus cselekvési térben a szimpátia és antipátia emocionális erői dinamizálják 

és átszövik a szobor jelenet hatásrendszerét, és a szocializációs integráció alkalmával az 

intrapszichésen nehezen kontrollálható motivációk új és adaptív értelmezést nyerhetnek a 

későbbi nevelési folyamatok személyiségkorrekciója során.  
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Moreno a következőképpen fogalmazta meg a pszichodramatikus találkozás esélynövelő 

lehetőségét és személyiségfejlesztő mentális értékét: „Még az őrült szenvedés, az életnek ez a 

kigöngyölése a világosra, sem úgy hat, ahogy egy szenvedési folyamat, hanem megerősíti a 

mondást: minden igazi második alkalom megszabadít az elsőtől.” 

 

Mélyebb és absztrakt értelmezésben megfogalmazva minden gyermek az első alkalom 

személyes megélésének élettörténeti tapasztalataival érkezik meg a gyermekvédelembe, a 

„második alkalomhoz”. Mindezek alapján a professzionalizált második alkalomnak kitüntetett 

rendeltetése és sorsfordító hatása van a komplex szerepépítés katartikus érzelmi megtisztulási 

élményében. 

 

A gyermekvédelmi szakembereknek számottevő a lehetősége, a szerepe és a felelőssége 

abban, hogy milyen érték kvalitások mentén képes pszichésen, mentálisan és - társadalmilag 

elfogadott formában - morálisan megalapoznia egy-egy gyermek személyes döntésének 

cselekvési alternatíváit. 

 

 

 

Beőthy-Fehér László 

 

 

 

 


