
 

 

 

MUNKANAPLÓ :  BÖKD MÁR KI!  
 

   MINDENKINEK, AKIT ÉRDEKEL MINDENKI. 

 

 

RÓLUNK 

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 12. B osztály tanulói vagyunk. Nagy Réka Viktória 

ötvös szakos és Orsós Imre textil szakos tanulók. A pályázatot Styrna Katalin művészettörténet 

tanár ismertette meg velünk. Felkészítő tanárunknak is őt választottuk, és később felkértük Bosák 

Levente történelem tanárunkat is.  

CSAPATTAGOK 

Nagy Réka Viktória, Orsós Imre. 

Felkészítő tanárok: Styrna Katalin művészettörténet-rajztanár,  

Bosák Levente-történelemtanár, Vata Enikő textilszaktanár 

Segítségünkre voltak:  Kapoli Márton, Fehér Dávid, Nikolics Patrik, Zsin Bence, Androvics Blanka, 

Gerencsér Orsolya, Likár Gréta, Pálinkás Patrícia, ők részt vettek, a játék kipróbálásában, vagy 

esetleg ötleteket, tanácsokat adtak nekünk, valamint a munkanapló és a tervek elkészítésében is 

segédkeztek.  

 

KIINDULÁS 

Mindenki gondolkodott már azon, mi járhat a másik ember fejében, mikor épp velünk beszél. Mit 

gondolhat rólunk, milyen gondolatok foglalkoztatják. Ez természetes, hisz ez azt mutatja, hogy 

érdekel a másik. Arra gondoltunk, milyen jó lenne, ha lenne egy olyan eszköz, ami ennek a 

beszélgetésnek a kezdeményezését segítené elő! Ez indította el ennek a társasjátéknak a 

kitalálását. Tudtuk, ez sok embernek segíthet abban, hogy megnyíljon a másik előtt, hogy új 

kapcsolatok alakuljanak ki, illetve a meglévő kapcsolatok ápolását is segítené.  

Kiinduló gondolatunk és tárgyunk az Imi által elkészített nemezszív volt, melyet egy „minitextil” 

feladatra tervezett és valósított meg. A „minitextil” a textiltervezés egyik ága, amelyben a 

gondolati textil játszik főszerepet. Egy minőségi textiltárgyon keresztül kell gondolatot közölnie 

másokkal. Imi az érzelmek kifejezését választotta kiinduló lépésként, amihez megfogható, 

tárgyiasítható motívumot kellett választania. Így került a választása a szívre. Ebben az motiválta, 

hogy visszahúzódó barátját segítse, hogy ki tudja fejezni magát, milyen hatással vannak rá az őt 

körülvevő dolgok, illetve emberek a mindennapok során. 
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 Mind a ketten külön-külön is és közösen is beleástuk magunkat a témába, gyűjtéseket és 

kutatásokat végeztünk, hogy az élő- és tárgyi környezet milyen hatással van az emberekre.  

Nagy Réka, egy fotósorozatban fogalmazta meg ezt a témát, ami nem csak alkotófolyamat, hanem 

kísérlet is volt. Azt figyelte meg, ki milyen érzelmet szeretné megtestesíteni kamerája előtt, és 

hogyan viselkedik az adott helyzetben. A kísérlet során, olyan helyeken fényképezett, ahol a 

modellek komfortosan érezhették magukat. Volt, aki csak az iskolánkban engedte magát fotózni, 

volt, aki a felkérés ellenére sem, de volt példa arra is, hogy még a lakásába is beengedte a modell. Ő 

ezt írta a sorozatról: 

„Az érzelmek kimutatása már önmagában művészet, hisz nem mindenki képes rá. Mint nő, és mint 

férfi, az önkifejezésünkkel is kontrasztot állíthatunk a másik fél számára. 

Nagy Réka: „Amikor elkezdtem dolgozni a sorozaton, elsődleges célom az volt, hogy az ember un. 

anyagiságát mutassam be, hogy mindannyian ugyanolyan az „alkotórészekből” állunk. A 

munkafolyamatok közben ez az ötlet kinőtte magát egy sokkal mélyebb tanulmánnyá, melyben az 

emberek nem csak, mint „anyag” szerepelnek, hanem mint érző, lélegző alkotórészei 

környezetüknek. Hihetetlen volt látni, azt, ahogy az érzelmek megtestesültek előttem. A modellek 

megmutatták, kicsodák ők valójában, mit éreznek, és mit gondolnak belül. A modellek éles 

arcvonásait áttetsző anyaggal vontam be, így torzítottam kissé a karaktert, hogy ne csak azon 

keresztül halljuk meg őket, hanem inkább arra figyeljünk, amit  igazán mondani akarnak. Így 

testesítsék meg azt, amikor ezeket az érzelmeket elnyomjuk, burokba zárjuk és ezért nem tudnak a 

felszínre törni. A fentiekben említett ellentétet úgy éreztem, hogy fekete fehér fotó kontrasztjával 

tudom a legjobban kifejezni.” 
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A „BÖKD MÁR KI!” 

A „Bökd már ki!”, egy szójáték, ami a társasunk használatára utal. Az elsődleges célunk az volt, 

hogy létrehozzunk egy kommunikációs készség fejlesztő többszemélyes játékot. A munkánkkal a 

zárkózott, embereket szeretnénk átsegíteni a kapcsolatteremtés nehézségein. A játékunk központi 

eleme egy nemezelt szív. A szív 8 részre van osztva, amelyhez 8 alapérzelmet választottunk ki, az 

érzelmekhez pedig színeket rendeltünk. Ez is a saját elképzelésünk alapján lett összepárosítva. 

 A színek jelentése:       piros: szeret. 

                                              fekete: fájdalom/szomorúság, 

                                              zöld: fejlődés,  

                                              barna: teher,  

                                              rózsaszín: öröm,  

                                              lila: harag,  

                                              sárga: kedvesség,  

                                              kék: csalódottság. 

 Az érzelmeket igyekeztünk úgy kiválogatni, hogy képesek legyenek egy ember napját lefedni. 

Szerettük volna kiküszöbölni a közhelyes kérdést - „Milyen napod volt?”, - és a hozzá tartozó 

választ. Sajnos nagyon kevesen beszélgetnek, akarják megismerni mélyebben a másikat. Ha van 

egy olyan játék, ami összehoz pár embert és rávilágít arra, hogy mi mindenre vagyunk kíváncsiak a 

másikkal kapcsolatban, akkor könnyebben megvalósulhat egy tartalmasabb társalgás. 

A „Bökd már ki” című munkánkat szerencsénk volt többször kipróbálni. Általában nyolc személy 

vett részt benne. Ilyen alkalom volt, a Pécsi Tudományi Egyetemen, ahol nálunk idősebb diákokkal 

játszottuk végig a játékot. Nyolc önkéntes vállalkozót kértünk. Ami meglepett, hogy ebből hét 

jelentkező fiú volt. A társasághoz és a helyzethez mért nyílt őszinteség volt jelen ezen alkalommal 

is. Természetesen, a csoportnak megfelelő mélységű történetek érkeztek, de nagyon jó volt látni, 

ahogy egymást figyelik, hallgatják és tudnak meg a másikról új információkat.  A munkáról szinte 

csak pozitív visszajelzések érkeztek. Sokan hálásak voltak, hogy tudtak beszélni önmagukról úgy, 

hogy van, aki érdeklődve hallgatja őket. Úgy gondoljuk, hogy az elképzeléseinket túlszárnyalva 

teljesített a játékunk. A résztvevők arckifejezései általában hálát és örömöt mutattak. 

Természetesen, mint minden más, úgy a mi munkánk sem képes megoldást hozni minden 

helyzetre. Viszont nem is ez a célunk, hiszen ha az emberek többségénél beválik és tetszést vált ki 

az ötletünk, már nagy sikernek könyvelhetjük el. A kimenetel három fő részre osztható: kudarc, 

közömbösség, siker. Mindhárom példával találkoztunk már. Ami nagyon pozitív, hogy a kudarcot 

egy, a közömbösséget pedig csak két alkalommal kellett megtapasztalni. A többi alkalommal a 

siker dominált. A három kevésbé sikeres alkalom is csak a kétszemélyes, első verzióhoz 

kapcsolódik, amit a mostani társasjátékunkhoz alapként használtunk fel. Az kétszemélyes 

kommunikációs játékot inkább a bensőségesebb, kapcsolatápolásra terveztük. Az újított 

társasjáték a közös átgondolás után most sokkal jobban tetszik, hisz itt a kártyák segítségével a 

reflexió is nagy szerepet kapott. 
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VÉLEMÉNYEK 

Tesztjátékainkon részt vett emberek véleményét kérdeztük, hogy milyen érzés volt ezzel az új 

„empátiaeszközzel” játszani, milyen hatással volt rájuk a játék, és a beszélgetés. 

Idézünk a véleményekből:  

„A személyre szabható, rugalmas játékszabályoknak köszönhetően, életkortól függetlenül bárki 

képes játszani vele, a legkisebbektől a legidősebbekig. Ha a játékosok kellően nyitottak az új és 

összeszokott társaságoknak is remek időtöltés lehet. Játék közben tanulhatunk empátiát, fejlődhet 

az érzelmi intelligenciánk, és megismerhetjük a társainkat és önmagunkat.” /Iskolatársunk/ 

„ A társasjáték olyan, mint egy érzelmi vízgyűjtő. Összetereli a játékosok különböző élményeit, 

érzéseit, aminek aztán okosan, visszafogottan biztosítja a lecsapolását. Összeterelt idegenek 

ugyanúgy játszhatják, mint az évek óta egymást ismerő jó barátok, hiszen a játék univerzális nyelven, 

az érzelmeken keresztül biztosítja az interakciókat. Amíg az ismeretlenek első közös beszélgetésekor 

érdemes az adott nap érzelmi behatásaitól indulni, addig az ismerősök akár a teljes addigi életüket is 

a feldolgozás tárgyává tehetik. Cél: a kommunikáció, – az ítéletmentes segítség melletti – érzelmi 

meztelenség vállalása. Eszközigénye minimális: csak nyitottságra van szükség, hiszen a játék során 

felhasznált – „elgondolkodtató”, „megerősítő” és „beszélj még!” kártyákat bárki elkészítheti otthon 

is egy darab papírral és tollal”/Tanár úr/ 

„Az a terápiás játék, amit egyaránt alkalmazhatnak kicsik, és nagyok is. Egy rendkívül praktikus, 

funkcionális társas, ami oldhatja a feszültségek, vagy zárkózottságot, mindennapjaik 

kibeszélésével, az aktuális partnerünk felé. A játék levezetése igen egyszerű; egy maximum nyolc 

fős csapat először is kihúz különböző színű fonalakat a szívből. A színeknek jelentősége van, 

különböző érzelmekre utalnak. Ezek után a játékosoknak egymást követően ki kell fejteniük az 

adott érzelmekhez társítva, hogy az adott napjuk milyen volt. Például: Ha a rózsaszínűt húztuk ki, 

ami ez esetben az örömöt jelképezi, ki kell fejtenie, hogy ebben a napban milyen öröm érte. A többi 

játékos körönként egyszer reflektálhat a társára, ennek kifejtésére három lehetősége van, amit 

kártyák szimbolizálnak; az egyik az „elgondolkodtató” kártya, ha ezt valaki "bedobja", 

elgondolkodtathatja társát egy pozitívabb irány felé, vagy éppen finoman szembesítheti valamivel. 

A „beszélj még róla” kártya segítségével rákérdezhet egy olyan dologra a beszélőnél, ami kissé 

ködös a számára, vagy amit a beszélő a történetben egyáltalán nem említett meg. Illetve a 

„megerősítő” kártya, aminek használatával kifejthetjük, hogy miben értünk egyet társunkkal. Ha a 

kör teljesen lement, az időintervallumot ajánlott bővíteni, például: ha az előző körben az elmúlt 

napunkról kellett beszélni, akkor a következőben az ezelőtti heteinkről, hónapunkról, vagy akár 

évünkről is. Szinte bármilyen helyen alkalmazható, nem igényel százezer figurát, csak 3 lap, és pár 

színes tárgy.” / Iskolatársunk / 

„Könnyen értelmezhető, rugalmas játék. Életkortól függetlenül mindenkit megmozgat. Ebben a 

játékban nem maga a játék nehéz, hanem hogy merjünk játszani. Az első játékot követően már 

észrevettem a változást a mindennapjaimban. El tudom képzelni, hogy ez a játék megmentheti az 

embereket a felszínes bájcsevegéstől, és olyan beszélgetéseket indíthat, ami mindkét félnek ad 

valamit.”  /Iskolatársunk/ 

Örömmel láttuk, hogy mindenkinek nagyon tetszett a játék, Tanárainknak és iskolatársainknak 

egyaránt, és reméljük, még nagyon sok embernek tudunk majd ezzel a terápiás ötlettel segíteni.   
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AZ INSPIRÁCIÓK 

A textil szakon megismert „mini textil” stílus határozta meg a nemezelt szív alapját. Az érzelmek, a 

színek és a kettő ötvözete, ami foglalkoztatott minket. Inspiráltak a nehezen megnyíló emberek, a 

kapcsolatteremtés fontossága és a kommunikáció. Az elmúlt hónapokban iskolánkkal, tanárnőnk 

szervezésében több budapesti múzeumban, galériában jártunk A Ludwig Múzeum vezetéses 

állandó kiállítása, a Nemzeti Galéria Londoni iskola, Frida Kahlo, és Korniss Dezső kiállítása nagy 

hatást gyakorolt ránk.  

KUTATÁS A TÉMÁBAN 

Kezdetben; utána jártunk az emberi szív anatómiai felépítésének. Megtudtunk a színekkel 

kapcsolatban alapvető általánosításokat,- ami szintén érdekes volt-, bár a saját rendszerünkben ez 

nem volt befolyásoló tényező. A nemezelés elkészítése előtt agyagból mintáztuk meg a szívet, ez is 

hozzásegített a forma és egy új technika megismeréséhez.  
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NEHÉZSÉGEK 

Nehézségeket jelenthet a kölcsönös őszinteség, bizalom és nyitottság. A játékkal merni kell 

játszani, de mindezt úgy, hogy egyenlő felekként kezeljük egymást rang és pozíciómentesen. Az 

alapkoncepció kitalálása után a játék meghatározása, célirányba terelése volt még nehézkes, hisz 

maga a téma is elég komplex. A csoportunk és a résztvevőinknek is rengeteg féle elképzelése és 

iránya volt, így a leszűkítés  is problémát jelentett. Végeredményben pozitívan álltunk folyamathoz, 

a kudarcoktól és konfliktusoktól sem mentes „Játékteremtéshez”, hiszen kompromisszumokat 

kötve lehetett csak megvalósítani az együttműködést. 
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INSTALLÁCIÓS TERV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a munkánk bekerülne egy kiállításra, szívesen fogadnánk, ha a játék menetével is 

megismerkednének. Egy teljes játékot is lefolytatnánk a résztvevőkkel, így kaphatnak igazán reális 

képet magáról a társasunkról. Az installációban szerepelne egy kör alakú tábla, hozzá egy nemezelt 

szív, amiben a gombostűk és a fonalak vannak, és 56 darab kártya, amit három paklira lehet 

lebontani: reflektáló, joker, érzelmek. A kártyákat Nagy Réka érzelmeket megidéző fotói 

illusztrálnák, ezért a kiállításon, a falon is megjelennének. Felvetődött egy különleges „ szívbunki” 

elkészítésének az ötlete is. A földön lévő kerek szőnyeg színei és párnái az érzelmek színeit 

jeleznék, így mindenki megtalálhatja a helyét. Egy felfüggeszthető fűzfavesszőből font, kerek 
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„szerkezetből” színes szalagok ereszkednének a játékosok háta mögé, finom hártyát vonva a 

külvilág, és a játékban részt vevők „szívtere” köré.   

 

TERVEK A JÖVŐBEN 

Magát a társasjátékot és a hozzá tartozó „gondolatiságot” mindenképp azzal a céllal készítettük el, 

hogy minél több emberhez eljuthasson, hogy minél többen alkalmazhassák, és élvezhessék áldásos 

hatásait. 

 

                                                           Nagy Réka és Orsós Imre  ( Gondolkodj csapat) 


