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KI VAGYOK A KAPCSOLATOMBAN?  
KAPCSOLATOK SZIVÁRVÁNYA

Ezt a gyakorlatot az Élan Interculturel és az In Touch fejlesztette ki,  
a La Xixa Színház identitásunk felfedezése című gyakorlata alapján

CÉLOK

 � Tudatosítani a kapcsolataink összetettségét, illetve azt a sokféle szerepet és identitáspozíciót, amit egy másik 
emberrel szemben felveszünk

 � Tudatosítani a kapcsolaton belüli hatalmi dinamikákat mind a különböző szerepekhez (hatalom a másik 
felett), pozíciókhoz rendelt társadalmi státusz, mind a szubjektív önmegerősítés-érzés (hatalom a másikkal 
együtt vagy a másikban és a kapcsolatban) tekintetében. 

RÉSZTVEVŐK

8–20 résztvevőre alkalmazható

KELLÉKEK

A4-es papírlap, színes tollak

ÁTTEKINTÉS

Ez a gyakorlat arra hív minket, hogy fedezzük fel valamely intim kapcsolatunk összetettségét. A gyakorlat 
segítségével feltérképezzük, hogy milyen sokféle szerepet játszunk el egyetlen kapcsolatban, hogyan töltjük 
be ezeket a szerepeket, illetve mindegyikhez konkrét érzelmeket, szavakat, gesztusokat és viselkedésmódokat 
is csatolunk. Ezeket az általunk betöltött és elsajátított szerepeket „identitáspozícióknak” hívjuk. Egyes 
identitáspozíciókat jobban ismerünk, elfogadunk és értékelünk, míg másokat kevésbé kedvelünk vagy akár lenézünk. 
A gyakorlat segít megnyitni a sokféle identitáspozíciónk repertoárját, és megfigyelni a közöttük lévő dinamikát.

MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlatot személyes részvétellel érdemes elvégezni, de egy részét online környezetben is meg lehet valósítani.

IDŐ

120 perc – a résztvevők  
számától függően

ELŐKÉSZÜLETEK

A folyamat színjátszás-alapú részeit csak azoknak a segítőknek ajánljuk, akiknek van korábbi színjátszós/
drámajátékos tapasztalata.
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

LELTÁR KÉSZÍTÉSE A KAPCSOLATBAN BETÖLTÖTT SZEREPEKRŐL/POZÍCIÓKRÓL

1. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy a következő gyakorlat célja felfedezni, hogyan érezzük magunkat és kik 
vagyunk az intim kapcsolatainkban. Egy konkrét kapcsolati identitást fogunk megvizsgálni: kik vagyunk 
partnerként, közeli barátként stb. Ösztönözzük a résztvevőket, hogy ha lehet, dolgozzanak egy jelenlegi intim 
kapcsolatukkal, amelyet hajlandóak mélyebben megvizsgálni. Amennyiben egy résztvevőnek jelenleg nincs 
intim kapcsolata, dolgozhat egy családi kapcsolattal.

2. Az első körben jegyezzük fel a számtalan különböző (identitás)pozíciót, amelyet ebben a kapcsolatban 
betöltünk. Például: támogató/múzsa/játszótárs/valaki, akivel összebújhatunk/gondviselő stb. A résztvevők 
készítsenek leltárt ezekről a pozíciókról, anélkül, hogy ítélkeznének felettük vagy értékelnék őket. A résztvevők 
tetszés szerint rajzzal vagy írással jelölhetik az egyes pozíciókat.  

3. Ha megvannak az egyéni repertoárok, a résztvevők párokban osszák meg őket egymással, röviden bemutatva 
a saját listájukat a másiknak. 

Alternatíva az első lépéshez

Az előző folyamat önelemző feladattal kezdődik (egyenként azonosítani az identitáspozíciókat, leírni vagy 
lerajzolni őket), majd a második lépésben interaktív elemeket vezetünk be. Ez a folyamat azon a feltételezésen 
alapszik, hogy az egyéni önreflexió megkönnyíti a felfedezést, szemben az azonnali együttműködéssel, mivel 
ez utóbbi torzítaná az önvizsgálódást. Ez a feltételezés azonban nem minden csoportban igaz, és egyes 
résztvevőknek jobban megfelel, ha interaktív képszínházon keresztül fedezhetik fel az identitáspozícióikat.  
Ezért felajánlunk egy alternatív lépéssorozatot, amely színjátszós gyakorlattal kezdődik.

4. A résztvevők dolgozzanak párokban, és válasszanak olyan partnert, akit nem annyira ismernek, de akivel úgy 
érzik, tudnának meglehetősen intim témákon dolgozni. A párok az alábbi utasításokat kapják meg, és mond-
juk el nekik, hogy mindketten ugyanazt a feladatot fogják elvégezni, a segítő szólni fog, hogy mikor cseréljenek 
szerepet, és ők döntsék el, ki fogja kezdeni a feladatot.
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5. „Válassz ki egy konkrét intim kapcsolatot, amellyel dolgozni fogsz a gyakorlat során. Minden kapcsolatban 
sokféle módon vagyunk jelen, sokféle szerepet töltünk be, és számos visszatérő magatartásminta és 
viselkedésmód jellemző ránk. Ebben a gyakorlatban szeretnénk, ha együtt felfedeznétek, milyen sokféle 
szerepet játszotok az adott kapcsolatban, és mennyi pozíciót vesztek fel a másik féllel szemben. Ahhoz, hogy fel 
tudd ezeket térképezni, hagyjd, hogy a tested emlékezzen azokra az ismétlődő gesztusokra és testtartásokra, 
melyek jellemzőek rád ebben a kapcsolatban. Hagyd, hogy a tested kiválasszon egyet e képek közül, és 
azt tartsd észben. Válassz ki egy tárgyat, amellyel a távolságot fogod mérni: helyezd magad közelebb vagy 
messzebb a tárgytól, attól függően, hogy milyen messze érzed magad a másiktól, ha az adott pozíciót töltöd 
be. Ha megtaláltad a megfelelő távolságot, idézd fel újra a képet. Nevezd el. Írd le egy papírra mint az első 
identitáspozíciót. Most hagyd, hogy a tested felidézzen egy másik testtartást ebből a kapcsolatból, és ismételd 
meg a folyamatot. Annyiszor ismételd meg a gyakorlatot, ahány újabb identitáspozíció bukkan fel.”

6. Ha a pár befejezte az egyik fél repertoárjának feltérképezését, ugyanezt megtehetik a másik féllel is. Ha 
mindketten végeztek, szedjék össze a repertoárjukat, ellenőrizzék, hogy kimaradt-e valami, vagy bármit hozzá 
kellene-e még adni stb. 

7. Az utolsó lépés, hogy a partnerek megosztják egymással, mire jutottak: először mindkét félnek van 2 perce 
elmondani, hogy érzi magát a repertoárjával kapcsolatban, és hogy felfedezett-e új dolgokat. 

MÁSODIK LÉPÉS: A HATALMI DINAMIKÁK FELTÉRKÉPEZÉSE

8. A második lépésben a résztvevők feladata feltérképezni a hatalmi dinamikákat: minden, az ELSŐ LÉPÉSBEN 
beazonosított pozíció esetében el kell dönteniük, hogy az milyen mértékben kapcsolódik bizonyos társadalmi 
státuszhoz, illetve mennyire éreznek vele kapcsolatban szubjektív megerősítést. A kettő nem feltétlenül 
fog egybeesni. Például egy nő lehet „gondviselő” pozícióban, ami – a társadalmi kontextus függvényében – 
társadalmilag nem feltétlenül megbecsült pozíció, azonban neki fontos lehet.

9. Ha kis számú résztvevővel dolgozunk, körbe mehetünk a teremben, és ösztönözhetünk mindenkit arra, hogy 
ossza meg a tapasztalatait. Ha sok résztvevő van, javasolhatjuk, hogy ugyanezt párokba rendeződve tegyék. 

10. A beszélgetés helyett elő is adhatják a tapasztalataikat. Kérj fel egy önként jelentkezőt, aki szívesen megosz-
taná, amit összeállított. Együtt vegyétek végig mindegyik pozíciót (pl. gondviselő, múzsa, bizalmas stb.), és 
mindegyik esetében kérd meg a résztvevőt, hogy a testével mutasson egy, az adott pozícióra jellemző képet. 
Kérdezd meg a többi résztvevőt, hogy felismeri-e valaki a pozíciót, és ha igen, az illető átveheti az előző részt-
vevő helyét a színpadon. Ezután folytatjuk, és a lista mindegyik eleméhez tartozni fog egy „szobor”, amelyeket 
a színpadon megcsodálhatunk. Ha már minden kép fent van a színpadon, a résztvevő eldöntheti, hogy szeret-
né-e megtartani őket az eredeti pozíciójukban, vagy inkább változtatna rajtuk. A következő lépésben kérd meg 
az önként jelentkezőt, hogy szubjektív megerősítés szerint rendezze sorba a szobrokat: a jobban megerősített 
pozíciók kerüljenek közelebb a nézőkhöz, míg a kevésbé megerősítettek menjenek a színpad hátuljára. Ha ez 
kész, kérdezd meg a résztvevőt, mi változna, ha a szubjektív megerősítés helyett a társadalmi státusz szerint 
rendezné sorba a szobrokat, vagyis külső perspektíva szerint. 

MEGBESZÉLÉS

Megkérhetjük a résztvevőket, hogy ha van kedvük, osszák meg, mit fedeztek fel/mire jöttek rá a partnerükhöz 
fűződő kapcsolat sokféleségével kapcsolatban (hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek a rétegek stb.)
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ONLINE MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat első része, a „Leltár készítése egy adott kapcsolatban betöltött szerepekről/pozíciókról” online is 
elvégezhető. A résztvevők használják a számítógépüket (Powerpoint, Word vagy Jamboard), vagy ha papíron 
dolgoznak, a végén készítsenek róla egy fényképet, amelyet megoszthatnak a társukkal. Ezt leszámítva az 
utasítások és a dinamikák ugyanazok.

A státusz/hatalmi pozíciók vizuális feltérképezéséhez játszhatunk színekkel és méretekkel. Ha például egy 
pozíciót komoly társadalmi megbecsülés övez, vagy szubjektíven megerősítettnek érzünk, azt nagyobb post-ittel 
jelezhetjük.

TIPPEK

 � A gyakorlat kissé elvont, így a résztvevőknek segíthet, ha részletesen bemutatod a saját leltárodat, mielőtt 
nekiállnak az egyéni munkának. Ha konkrét példákat látnak a „pozíciókra”, az megfoghatóbbá teszi számukra 
a koncepciót. 

 � A SZERETET és HATALOM elemzéséhez javasoljuk az Intimitáskészségek c. könyv „Intimitás, interakció és 
hatalom” című fejezetét, különös figyelmet szentelve a „hatalomnak”. 

 � Ha a repertoárok párokban történő, színjátszós felfedezése mellett dönt a csoport, hasznos lehet kiosztani 
egy segédanyagot a résztvevőknek, hogy irányítani tudják a társukat. A kiosztandó segédanyag a függelék-
ben található. 
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Valaki,  
akivel 
összebújhat

Valaki,  
aki nevet 
a viccein

Valaki, 
akit  
csodálhat

Valaki, aki 
kalandokra 
viszi

Valaki, aki 
gondoskodik 
róla

Valaki, akinek 
kiöntheti a 
szívét, aki 
meghallgatja

Ki vagyok én  
a partnereimmel  
való kapcsolatban?

Valaki, 
akiről  
gondoskodhat
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ELMÉLET

Az identitáspozíciók sokféleségéről: 

Hermans, H., Kempen, H., Loon, R. 1992. “The Dialogical Self: Beyond Individualism and Rationalism”, American 
Psychologist, 47(1):23-33.

A színjátszós felfedezés a La Xixa színház által kifejlesztett identitásfelfedező gyakorlat lépéseit követi. 

FÜGGELÉK– KIOSZTANDÓ SEGÉDANYAG: 

EGY KAPCSOLATON BELÜLI POZÍCIÓK REPERTOÁRJÁNAK FELFEDEZÉSE

1. Kérd meg a társadat, hogy gondoljon egy konkrét intim kapcsolatra, amelyet szívesen feltérképezne a gyakorlat 
során. 

2. Ha kiválasztotta a kapcsolatot, kérd meg, hogy válasszon egy tárgyat, amely a másik felet fogja képviselni (arra 
fogjátok használni, hogy beállítsátok a két ember közötti távolságot).

3. Kérd meg a társad, hogy csukja be a szemét, és hagyja, hogy a teste felidézze az erre a kapcsolatra jellemző 
valamelyik visszatérő gesztust vagy testtartást. Ezt fogjuk „képnek” hívni.

4. Kérd meg a társad, hogy helyezkedjen közelebb vagy messzebb a tárgytól, attól függően, hogy mennyire érzi 
magát közel a másik személyhez, amikor erre a képre gondol. Ellenőrizd, hogy megtalálta-e azt a távolságot, 
amelyet helyesnek érez.

5. Kérdezd meg a társad, hogy érzi magát, ha az adott gesztust/testtartást imitálja.
6. Kérd meg a társad, hogy nevezze el a képet, felhasználva a képhez fűződő érzékszervi tapasztalásait. Ha segítségre 

van szüksége, javasolhatsz néhány szót, amelyeket felhasználhat, ha szeretne. 
7. Írd le a nevet. Ha neked vagy a társadnak van mobiltelefonja, akár le is fotózhatjátok a képet. Ez később hasznos 

lehet a számára.
8. Ha kész vagytok, kérd meg a társadat, hogy engedje el ezt a képet, majd engedje a testét egy újabb visszatérő 

gesztust/testtartást felidézni ebből a kapcsolatból.
9. Addig ismételjétek a fenti lépéseket, míg el nem fogynak a felbukkanó képek. 
10. Ha mindegyik képet véglegesítettétek, hagyd, hogy a társad külső szemmel tekintsen rájuk, hátha megért vagy 

tanul valamit a képekből, és az általuk betöltött pozíciókból. 
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