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EGY GENDER-OLVASAT A SZOCIÁLIS MUNKÁRÓL 

 

„A kutat, kezdi este megint, arra találták ki, hogy 

beleférjenek az emlékeid. Mert egy kútba, egy 

mélységes mély kútba minden belefér, ami eddig 

történt veled. Ha fölé hajolsz, elmerülhetsz benne. 

Elég nézned és a bőrödön érzed, hogy minden ott 

van előtted. Beleszippantasz, és az orrodon át jön 

föl az életed, lélegzed a kutat. Egy kútban nincs 

többé különbség a jelen és a múlt között, 

egymással összeférhetetlen dolgok keverednek 

össze.” 

(Kiss Noémi: H mint néma határ) 

 

1. BEVEZETÉS 

 

1.1 Témafelvetés 

 

Disszertációmban a szociális munkások szakmai identitásának gender-olvasatait
1
 keresem, 

elsősorban férfi szociális munkásokkal
2
 készített narratív élettörténeti interjúk elemzésén 

keresztül. 

 

Kutatásom célja, hogy összefüggést keressek a szociális munkások élettörténete, életútja és a 

szakmai identitás között, jelentéseket adjak, megértsem azokat az élettörténeti sorsfordulókat, 

amelyekkel a kutatásban részt vevők pályaválasztásukat és a pályán maradásukat 

magyarázzák.  

Ennek mentén elsősorban arra keresem a választ, hogy az egymástól eltérő szakmai 

identitások hogyan fonódnak össze a genderrel: az élettörténetekben az egyéni 

önértelmezések, stratégiák milyen társadalmi/kulturális dimenziókkal állhatnak kapcsolatban, 

a narratívákban hogyan szövődik egybe a személyes élettörténeti tapasztalat a társadalmival, a 

férfi szociális munkások élettörténetében hol, milyen pontokban jelölhető ki a belépés a 

                                                 
1
 A disszertációban következetesen a „gender” kifejezést használom. Választásomat elsősorban az indokolja, 

hogy a hazai szaknyelvben sem a magyar átiratú „dzsender”, sem pedig a „társadalmi nem” kifejezés nem 

tudott meggyökeresedni (utóbbinál ebben kétségkívül szerepe van annak is, hogy egyes esetekben nagyon 

nehéz toldalékolni). 
2
  A kutatás első szakaszában kizárólag férfi szociális munkásokkal beszélgettem, később ezt módosítottam, és 

nők élettörténeti elbeszéléseit is elkezdtem gyűjteni. Minderről a későbbiekben még részletesebben írok. 
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segítségnyújtás (női?)
3
 világába. 

Kérdésem, hogy vajon a kutatásban részt vevő férfi szociális munkások szakmai identitásába 

beleszövődik-e, s ha igen, miként válik jelentéssé a férfihoz/férfiassághoz és a 

nőhöz/nőiességhez kapcsolt társadalmi és kulturális ideológia. 

Kutatásomban arra is válaszokat keresek, hogy a női társadalmi térbe belépő férfi szociális 

munkások elbeszéléseiben, személyes élményeiben és önértelmezésében megjelenik-e, s ha 

igen, miként a „határátlépés” metaforája, azaz a szakmai identitás sokszínűségében szerepel-e 

a Mi és Ők elválasztása, a valamivel szembeni (nők) azonosság/különbözőség megteremtése. 

Egyúttal milyen válaszokat és kritikát kapcsolnak a két szféra (ha van) szétválasztásához? A 

szociális munka mennyiben nevezhető feminin térnek, s ha igen, van-e erre reflexió? 

Munkámnak ugyanakkor nem célja a dualisztikus különbségtétel túlhangsúlyozása. Susan 

Bordo − részben Foucault munkáira is utalva − hívja fel a figyelmet arra, milyen veszélyeket 

rejthet magában, ha nem megfelelően jelenítjük meg a különbözőséget: „De ha túl nagy 

figyelmet fordítunk a különbözőségre, akkor éppoly problematikus módon létrehozhatunk egy 

olyan »másikat«, aki egzotikus idegen, más faj.” (Bordo 2006) 

 

Kutatásom interdiszciplináris, kutatási kérdéseimet két, egymással összefüggő keretben 

helyezem el, a feminista kritika és a hermeneutika megközelítésmódját alapul véve. 

 

Kutatásom mind témáját, mind pedig módszertanát tekintve több szempontból újdonságnak 

számít a szociális munka területén. 

Egyrészt a szociális munka és a gender összekapcsolódásait, összjátékát firtató kérdések a 

hazai tudományos vizsgálatokból jellemzően kimaradnak. Előbbihez kapcsolódva azt is 

megállapíthatjuk, hogy a kérdéssel foglalkozó, meglehetősen kevés hazai irodalom kizárólag 

az egyenlőtlenség kérdését fogalmazza meg, azt is elsősorban a nők perspektívájából (azaz, 

hogy Ők miért, hogyan és kiről gondoskodnak). Nincs tudomásom olyan hazai vizsgálatról, 

mely az előbbi kérdés inverzével foglalkozna: vajon mi teszi a férfiakat „esszenciálisan 

alkalmatlanná”
4
 a gondoskodási tevékenységek elvégzésére, illetve arra, hogy a férfiak 

hogyan, kiről és miért gondoskodnak? 

Másrészt a kutatáshoz rendelt elemzési módszer, a narratív megközelítés teret és lehetőséget 

teremt arra, hogy nemcsak a kutatás tárgya, de maga a kutatás (mint folyamat) is előre 

„felvállaltan” illeszkedjen egy sajátos ontológiai és episztemológiai keretbe. Ebben a 

                                                 
3
 A szociális munka terepén a nők felülreprezentáltsága nemcsak a szociális munkások, de a kliensek esetében 

is megfigyelhető. A kérdésre később részletesebben is kitérek. 
4
 A férfiak gondoskodásra való „alkalmatlanságát” egyrészt társadalmi sztereotípiák hirdetik és mélyítik, 

másrészt számos korabeli, de akár jelenkori szerző is ennek szellemében ír a szociális munkáról (Aczél et al 

2012). 
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paradigmában a kérdés és a kérdésfeltevések hagyományos, pozitivista megközelítésmódja 

helyett a személyes élmények és tapasztalatok jelentik a kiindulópontot. Mindeközben pedig 

felvállalja, sőt dolgozik is azzal a dialógussal és dinamikával, mely a résztvevők és a kutató 

között zajlik, s melynek során a megszülető értelmezés a résztvevők és a kutató közös és 

nyitott szövegévé válik.  

Mindez pedig, összhangban a feminista kritikával, egyfajta felvállalt „politikai” cselekvésként 

is értelmezhető. 

 

Kutatásomban valóban új, eddig nem vizsgált kérdésre keresem a választ. Disszertációm azzal 

a szándékkal készült, hogy eltávolodjak és eltávolítsak a „problémamegoldhatóság előre 

készen lévő fogalmi vágányától”. (Karl Mannheim, idézi (Adamik 1994: 144))  

Kutatási témám reflektálatlansága okán így őszinte kíváncsisággal tehetem fel kérdésemet: 

vajon miféle gender-olvasatai lehetnek a hazai szociális munkának? 
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1.2 A kérdés kontextusa, háttere
5 

 

 

Kutatási kérdéseim egyfelől a szociális munkásként szerzett személyes tapasztalataim alapján 

fogalmazódtak meg bennem. A gyermekvédelemben eltöltött közel 10 év alatt újra és újra 

azzal szembesültem, hogy férfi kollégáim mindig egyfajta megkülönböztetett figyelembe és 

szerepbe kerültek munkájuk során. Leglátványosabban mindez talán a meghirdetett 

álláspályázatoknál volt megfigyelhető, ahol biztos, hogy értékesebbnek számított, ha a 

jelentkező férfi volt. Más szempontból a férfi jelentkezőket gyanú és bizalmatlanság is 

fogadta: „Egy férfi hogyan jelentkezhet ilyen munkára? Vajon valami probléma van vele?” - 

kérdezték a kollégáim, s egy idő után már én magam is.” Ez a megkülönböztetés nem csak a 

kollégák, de a kliensek részéről is érezhető volt, szinte mindig. Lassanként úgy kezdtem el 

gondolkodni, hogy a feminin tér nemcsak „Másokká” „emelte ki” a férfiakat, de ők talán 

„Másként” is dolgoznak szociális munkásként: tapasztalataim szerint például nagyobb 

szakmai biztonság és magabiztosság jellemezte munkájukat, érzelmileg kevésbé 

involválódtak, illetve tárulkoztak fel, és nem kellett cselekedeteiket folyamatosan ütköztetni, 

vizsgálni a szakmai értékekkel kapcsolatban. Én láttam tehát a határokat és a 

határhelyzetüket.
6
 Mindenesetre sosem kérdeztem őket arról, hogy mindezet ők megélik-e, s 

ha igen, akkor adnak-e hozzá vagy tulajdonítanak-e neki valamilyen értelmezési keretet, 

jelentést. Disszertációmban ezt az elmaradásomat (is) szeretném pótolni. 

Emellett kérdéseim egy tágabb kontextuális keretbe, a gondoskodás
7
 gender-olvasatához is 

                                                 
5
 A részhez kapcsolt „személyes hangok” beiktatása sok szempontból magából a narratív megközelítésből is 

következik, amennyiben a módszer megköveteli a kutatási kérdéssel kapcsolatos előzetes, személyes tudás, 

tapasztalat beemelését a tudományos leírásba.  
6
 Ami a kérdésfelvetés megalapozottságát illeti, magabiztosságot adott a disszertáció elkészítésekor, hogy saját 

tapasztalataimhoz nagyon hasonló esetekről számolnak be más humán diszciplínákhoz tartozó kutatások. 

(Részletesen lásd az 2. fejezetben.) Mindez kétségkívül kapcsolódik a nemekkel kapcsolatos társadalmi 

sztereotípiákhoz. Noha ennek mértéke – egy reprezentatív kutatás szerint – sok szempontból csökkenőben 

van Magyarországon, a megkérdezettek azonban például a „lelki érzékenységet” még most kiugróan magas 

arányban a nőkhöz kötik. (Tárki 2008) 
7
 Az angolszász feminista kritika egyik központi fogalma a szociálpolitika, illetve a szociális munka területén a 

„care” kifejezés. Magyarul 'gondoskodás'-ként fordítjuk általában, ez azonban összességében nem fedi le az 

eredeti angol kifejezés konnotációját, pontosabban nem bővül ki kritikai értelemben a jelentésmező a 

feminista olvasattal. A magyarországi szociális munkában a „gondozás/gondoskodás” kifejezés megjelenését 

fenntartásokkal kezelték már a szociális munka hazai újjászületésekor, elsősorban a kifejezés paternalista 

jelentéstartalma miatt. (A „családgondozó” elnevezés kapcsán 1986-ban Gayer Gyuláné a Szociális munkás 

pálya a szépirodalom tükrében c. írásában jegyzi meg, hogy „ingerlőnek” tartja a családgondozó kifejezést, 

hiszen „ki szeretne egy olyan egyenlőtlen kapcsolatban lenni, melyben őt gondozzák” (Gayer 1986), de a 

szociálpolitika szintjén az előbbiekhez hasonló fenntartásokat fogalmaz meg Szalai Júlia is (Szalai 1985). A 

„gondoskodás” kifejezés végül „személyes gondoskodásként” (’szociális igazgatáshoz kapcsolható fogalom, 

egyes szociális ellátások, szolgáltatások megnevezésére’) beépült a hazai szociálpolitika, illetve szociális 

munka terminológiájába, az előbbiekhez hasonlóan a „gondozó” kifejezés is inkább a szociális igazgatás 

(illetve más humán területek) felől teszi értelmezhetővé a szót, a ’bizonyos szociális szolgáltatásokat ellátó 

szakember’ megjelöléseként (mint „család-, kisgyermek- vagy szociális gondozó”).  
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illeszkednek. Az elméleti alapokkal elsősorban tanulmányaim során ismerkedtem meg, de 

legalább ekkora hatással voltak rám kulturális élményeim is, és persze itt sem tudom 

függetleníteni a kérdést a gondoskodás alakváltozásaival kapcsolatos személyes 

tapasztalataimtól. Az alábbiakban ezeket a kiindulási pontokat mutatom be vázlatosan.  

A posztmodern (posztindusztriális) társadalmak kulturális/társadalmi/gazdasági 

paradigmaváltása során alapvető változáson megy keresztül a nők és férfiak egymáshoz való 

viszonya, egyértelműen módosítva a modernitásnak a férfiasságról és a nőiességről felfogott 

bináris és a nemi szerepek
8
 komplementer jellegét hangsúlyozó oppozícióját. Ebben a 

paradigmában (mely valamennyi, a nemek viszonyát kutató diszciplínában megjelenik) 

elemeire hullik a férfiasságról és a nőiességről vallott normatív koncepció, és a megélt 

személyes tapasztalások és identitások sokszínűségében az esszenciális férfi és nő elveszti 

jelentését. A nő megszűnik pusztán annak lenni, amilyennek a férfi őt létrehozza. Michel 

Tournier a változásokról így ír Az álarcok alkonya c. esszében
9
: „Ha viszont az emberfeletti 

erő nem feltétele többé a férfiasságnak, és egy tízéves gyerekben is megtestesülhet, miért ne 

ölthetne éppúgy testet egy nőben? A férfiasságot az erővel összekapcsoló hagyomány bukása 

maga után vonja a nőiesség-gyöngeség hagyomány bukását.”  

Mindez kétségkívül összefügg a nyugati társadalmakban a női munkavállalóknak a 

gazdaságban történő elhelyezkedésével, aminek hatásaként felértékelődik, sőt a mainstream 

szociálpolitika központi paradigmateremtő kategóriájává válik
10

 maga a „gondoskodás” 

kérdése is (Esping-Andersen 2002). A korábban kizárólag az állam és a piac közötti 

viszonyok elemzésére irányuló szociálpolitikai leírások fókuszába kerülő gondoskodás 

szükségszerűen vonta maga után a család (a nők) mint elemzési kategória beemelését, 

egyrészt annak a felismeréseként, hogy az otthoni, addig láthatatlannak tűnő gondoskodási 

tevékenységek valójában a jóléti államok működőképességének az egyik fontos bázisát 

jelentik, másrészt pedig egyfajta fenntarthatósági, de egyben méltányossági kérdésként 

fogalmazva újra mindezen tevékenységek társadalmasításának folyamatát (Daly 2012, 

Esping-Andersen 2002). A gondoskodással kapcsolatos új paradigmához illeszkedve, illetve 

azt alakítva az „Új Ádám”, a gondoskodó és érzékeny férfi alakjában az „új férfiassághoz” 

kapcsolódó attribútumok sorozatosan írják felül a gondoskodással kapcsolatosan eddig meta-

narratívaként felfogott eszményképet.  

                                                 
8
 Elsősorban az interszekcionális kutatások eredményei mutatnak rá arra, hogy a „nemi szerep” a 

posztindusztriális vagy posztmodern világban értelmezhetetlen kategória. Néhány szerző elemzése nyomán 

arra a következtetésre kell jutnunk, hogy mindez talán a korábbi történeti korokra vonatkozó kutatások 

szempontjából is sokkal inkább a kutatók konstrukciójaként értelmezhető. (Bővebben: Hadas 2011, Adamik 

1994) 
9
 In: Tournier, Michel (1995) Kispróza. Pécs: Jelenkor Kiadó. 

10
 A paradigmaváltást megelőzően a kérdést kizárólag a feminista kritika tárgyalta. 
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Ha csak a kortárs (európai) filmalkotásokat vesszük számba, akkor is szembetűnő a kérdéssel 

kapcsolatos fokozott érdeklődés az elmúlt években. (Lásd például: Életrevalók (2011), Rozsda 

és csont (2012), A vadászat (2012)). Ezek az alkotások jellemzően a közösségi/kulturális 

normarendszer perspektívájából (is) ábrázolják a nemek közötti viszonyt, a témával 

kapcsolatos reflexiót és dilemmát mélyen átitatva más interszekcionális kategóriákkal 

(etnikai, társadalmi osztály, kor és fogyatékosság). Miközben az előbbi filmek a 

„magaskultúrát” képviselik, nem vethetjük készítőiknek a szemére, hogy 

rétegigényre/problémára fókuszálnának, hiszen jól érzékelhető módon a TV-reklámok és a 

magazinok is egyre gyakrabban ábrázolják a férfiakat (elsősorban a kisgyermekes apukákat) 

gondoskodói szerepkörben.  

Mindennek nyomán fellazul, átíródik a gondoskodási etikában a korábban a nemek eltérő 

moralitását hangsúlyozó vélekedés is, miszerint a gondoskodó alakja és „nemi természete” 

éppúgy a társadalmi (hatalmi) konstrukció eredményeképp fogható fel, mint bármely más 

kategória. (Badinter 1999
11

) A gondoskodás etikájában a gondoskodás olyan morális 

tevékenységként értelmezhető, mely a jogok és a szabályok helyett sokkal inkább a 

felelősségen és a kapcsolatokon alapul. A racionalitáson alapuló (klasszikus) „igazságosság 

etikájához” képest a „gondoskodás etikájának” központjába a hatalom és a nemek közötti 

viszonyrendszer vizsgálata kerül. Azé a hatalomé, mely determinálja a nők társadalmi 

szerepeinek a színterét, s őket szinte valamennyi kultúrában biológiai értelemben, 

„természetes módon” a férfiaknál alkalmasabbnak ítéli a segítő, gondoskodó munkára. 

Nemcsak a klasszikus (férfi) etikai megközelítések, de a feminista etika is a nemek eltérő 

moralitását hangsúlyozza (különbségtevés-diskurzus), mely szerint a nők empatikusabbak, s 

az absztrakt morális elvek helyett döntési helyzetekben sokkal inkább a kontextusra és az 

interperszonális kapcsolatra helyezik a hangsúlyt. A feminista kritika azonban (szemben a 

klasszikus etika évszázados hagyományával) a nemek közötti különbségtevés biológiai okai 

helyett az eltérést sokkal inkább az identitás társadalmi konstrukciójaként értelmezi, azaz 

társadalmi okokra vezeti vissza: a férfiak és a nők eltérő szocializációjára, illetve a szegregált 

társadalmi színterek jelentőségére. (Gilligan 1982, Michel 1993) 

A segítés professzionális és fizetett munkává válása (a szociális munka) a világon szinte 

mindenhol sűrű szálon fonódott össze a társadalmi nemek kérdésével, nem csak a jelenkorra, 

de annak történeti előzményeire, előtörténeteire is vonatkozóan. A professzionális 

                                                 
11

 Az Elizabeth Badinter művére való hivatkozással arra is utalni szeretnék, hogy a szülői (gondoskodó) 

szerepeknek a társadalmi nem szempontjából történő konstruáltsága és lehetséges hatásai egészen régóta 

foglalkoztatják a nyugati szerzőket, napjainkra pedig a mainstream tudományos érdeklődés fókuszába 

kerültek. (Badinter A szerető anya c. munkája 1980-ban jelent meg Franciaországban.) Bár a kérdés közvetett 

módon kétségkívül kapcsolatban áll kutatásom tárgyával, disszertációm kereteinek a szűkössége nem teszi 

lehetővé ennek részletesebb tárgyalását, így megmaradok e jelzésszintű utalásnál csupán. 
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gondoskodás, a szociális munka gendertermészetének a megrajzolásához nélkülözhetetlen a 

genealógiai szemlélet beiktatatása: a társadalmi nem és a szakmai identitás(ok) 

diskurzusokban konstruálódó, s azokban folytonosan újjászülető tapasztalat (belsővé tett 

történelem) ugyanis elidegeníthetetlen módon kapcsolódnak a jelenkori narratívákhoz. „A 

kritika többé nem az egyetemes értékű formális struktúrák keresését jelenti, hanem azon 

események történeti vizsgálatát, amelyek önmagunk létrehozásához vezettek.” (Foucault 

1991) Ebben a keretben viszonylag bőségesen találunk a szociális munka gender-

dimenziójára vonatkozó történeti munkákat (lásd ebben a fejezetben néhány sorral később, 

illetve a dolgozat 2. fejezetében). A gondoskodás és a „női természet” között ontológiai 

kapcsolatot feltételező XX. századi szerzők műveiben (a humán diszciplínák összességében a 

filozófiától és az etikától kezdve a pszichológián keresztül a társadalomtudományokig) a nő
12

 

azonosítódik a gondoskodással (és a reprodukcióval), így a szociális munkával kapcsolatos 

diskurzusokban a nő belépése a társadalmi színtérre sok esetben egyfajta jelöletlen 

határátlépésként fogalmazódik meg. (Koven et al 1993., Lake 1993, Aczél et al 2012)  A 

professzionális gondoskodás társadalmi (nemi) konstrukciója korszakokon átívelve 

kapcsolódik az anyaság, pontosabban a társadalmi anyaság (maternalizmus) ideológiájához. A 

maternalista elméletek
13

 (Larsen 2011, Michel 1993) szerint korántsem véletlen, hogy a jóléti 

államok kialakulását megelőző néhány évtizedben a professzióvá váló szociális munka szinte 

mindenhol a világon a nőket (akik a gazdasági átalakulás következtében egyre nagyobb 

arányban jelentek meg a munkaerő-piacon) „találta meg” magának. A patriarchális rend 

keretébe illesztett gondoskodási feladatok ugyanis nemcsak hogy nem veszélyeztették a 

hatalmat, hanem éppen ellenkezőleg, a szociális munkán keresztül közvetített társadalmi 

anyaság (mint ideológia és mítosz) a hierarchia és a politikai rendszer fenntartásának egyik 

                                                 
12

 A későbbiekben röviden kitérek az interszekcionalitás fogalmára, mely adott esetben felülírja a nő és férfi 

különbségtevésén alapuló dominanciaviszonyt. 
13

 A magyarul leginkább „társadalmi anyaságként”, illetve „az anyaság társadalmasításaként” fordítható 

maternalizmus terminológia megszületése a szociálpolitika-történet „feminista kritikájához” köthető. 

Egyszerre jelöl (politikai) diskurzust, szociálpolitikát és szociális munkát. A fogalmat a kutatók elsősorban 

történeti/gender kontextusban, a XX. század első felében kialakuló állami jóléti (intézmény)rendszerek 

leírásához és újraértelmezéséhez, a nők/anyák politikai és szociális jogainak a kiszélesítéséért küzdő 

mozgalmak, illetve az ezekre irányuló állami politikák leírására használják. (Larsen 2011) Mások a 

maternalizmus fókuszát a nőkről, a nőkkel kapcsolatos társadalmi, kulturális szerepekről folyó politikai 

diskurzusokban jelenítik meg. A maternalizmus több elemzésben nem válik el élesen a feminizmustól, 

tekintve, hogy számos politikai/szociális jog megszerzésében éppen a maternalizmus játszott fontos szerepet. 

Történt mindez annak ellenére, hogy ezek a szervezetek, mozgalmak sem a politikai részvételt, sem pedig a 

hagyományos családi szerepek megváltoztatását, a nők és a férfiak társadalmi egyenjogúságát nem tűzték ki 

célul. Sokan viszont épp azért választják el kategorikusan a feminizmustól, mivel a mozgalom és a 

kezdeményezések – szemben a feministák törekvéseivel – elsősorban a nemek közötti különbségtevést 

„felhasználva” harcolják ki a nők számára a politikai és a szociális jogokat (például az anyák és gyermekek 

védelme). A maternalizmus jelentősége abban is megragadható, mutatják be a tanulmányok, hogy a fennálló 

rendszerben ennek hatására szakad át a magán és az állami színterek mindaddig elválasztott tartománya. 
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fontos pillérévé vált a XX. század első harmadában és később is.
14

 A gondoskodás 

társadalmasítása (mint folyamat), benne a szociális munka szakmaként való megjelenésével, 

idővel egyre professzionalizáltabbá vált, egyúttal specializáltabb és fragmentáltabb 

intézményrendszert hozott létre, illetve magával vonta a szakmai szabályozottság 

növekedését. Ennek egyértelmű hatása volt első hullámban, hogy a férfiak megjelentek a 

szociális területen, míg később, a szakma bürokratizálódásához kapcsolódó presztízs-

csökkenés miatt, a szakmai szabályok hegemóniája a férfiak arányának csökkenését 

eredményezte. (Hearn 1982, Horváth et al 1996) 

Mindennek magyarországi történetéről (ahogy jelenéről is) csak keveset tudunk: az 

államszocializmus „egyenlőség-diskurzusában” a gender kérdése hangtalanná vált,
15

 s mindez 

jól látható módon hatással volt a hazai szociális munkával kapcsolatos alapkérdésekre is, 

melyek sorából a társadalmi nemek kérdése (nagy általánosságban azt mondhatnánk) 

egyszerűen kimaradt.
16

  

A téma elhelyezése érdekében a továbbiakban fontosnak tartok közölni néhány statisztikai 

adatot is a szociális szektor nemenkénti megoszlásáról.   

A felsőfokú szociális képzésekben tanulók nemenkénti megoszlása azt mutatja, hogy általában 

is tartósan alacsony a különböző szociális képzésekben a férfihallgatók aránya (16% körüli), 

ez azonban a szociális munka (MA) szak esetében még alacsonyabb, mindössze 10%
17

. 

(Temesváry 2010) Ehhez nagyon hasonló adatokat találunk a szociális szektorban dolgozók 

nemenkénti megoszlásáról, hiszen a munkavállalóknak csupán 9%-a férfi.
18

 Ez az arány 

azonban nem egyenletesen oszlik el sem vertikálisan, sem pedig a különböző ellátástípusok, 

illetve diszciplínák vonatkozásában. A szociális szektor vertikális tagozódása tekintetében (a 

férfiaknak a hierarchiában elfoglalt helye szerint) a teljes arányhoz képest a férfiak vezetői 

pozícióban magasan, közel kétszeresen felülreprezentáltan vannak jelen (a férfiak 17%-a). Ez 

az arányszám a gyermekvédelemben pedig kiugróan magas. A családsegítő és a gyermekjóléti 

szolgáltatásokban dolgozó férfiak aránya azonban nagyon hasonló a szociális szektorban 

foglalkoztatottak arányához, hiszen közel 10 %-uk férfi. 

 

                                                 
14

 A maternalista elemzési keret – mutat rá például Haney a munkájában – nemcsak a szociális munka 

professzióvá válását vizsgálva lehet fontos számunkra, de azt az „újkori” szociális munka értékelésekor is 

figyelembe kell venni. (Haney 2002) 
15

 A nőkről szinte csak egyetlen metaszintre emelkedett diskurzus jellemezte a korszakot, és ez az „anyaság” 

volt. (Adamik 2012) 
16

 Sajnálatos módon nem áll rendelkezésünkre, vagy én nem találkoztam olyan tudományos munkával, amely 

az átmenet éveit követően újjászülető hazai szociális munka identifikációjának történeti alakulását 

részletesen is elemezte volna.  
17

 A tanulmány a 2006 és 2008 közötti időszakot vizsgálja. 
18

 Köszönettel tartozom Gyarmati Andreának, aki az adatokat rendelkezésemre bocsátotta.   



11 

 

1.3 Keretek 

 

Mivel disszertációm kereteit a legszélesebb értelemben a feminista kritika és a hermeneutika 

szemléletmódja jelenti, mielőtt részletesen rátérnék a témám vonatkozásában releváns 

szakirodalmak ismertetésére, szükséges egy rövid kitérőt tenni mindezek vázlatos 

bemutatására. Emellett, a keretek elvi/kritikai alapvetései okán, fontosnak tartom e helyen 

rögzíteni saját nézőpontomat is.  

 

a feminista kritika kerete 

 

A feminista kritika a múlt század '70-es éveitől kezdve átjárta és egyúttal át is írta az összes 

tudományterületet.
 

A feminista kritika hatására a téma gender studies, más iskolákban 

women's studies néven határolódott le külön diszciplínaként, ugyanakkor fontos jelezni, hogy 

a gender kérdése közvetlenül is megjelenik más interdiszciplináris (például kultúratudomány, 

irodalomkritika stb.) területen, közvetetten pedig valamennyi tudományterületnél. E helyen a 

feminizmus (néhány) tudománytörténeti vonatkozását villantom fel, nem említve külön az 

irányzat politikai/mozgalmi jelentőségét és jelentéseit (ez utóbbit rögtön érvénytelenítem is 

azzal a megállapítással, hogy a kérdés megjelenése a tudományban már önmagában is 

politikaként értelmezhető). A nők és férfiak helyzetét, illetve a belőlük álló speciális 

csoportokat makro-, illetve az individuum szintjén párhuzamosan elemző társadalomkritikai 

művek számba vétele lehetetlen vállalkozás. Mivel számosságuk és meglehetős 

fragmentáltságuk szétfeszítené a dolgozat kereteit, így a következőkben csupán azt a keretet 

jelölöm ki (néhány történeti előzményt is felvillantva) amelyben az egyes kutatások nem 

maradnak meg az individuum szintjén (szubjektum), hanem folyamatos kauzális és hatalmi 

keretben értelmezik az „őket” életre keltő társadalmi/kulturális kontextus(oka)t (objektum). 

Túljutva a szociádarwinizmus biológiai determinizmusán, átírva Freud fallo-centrikus 

ismeretelméletét, szakítva a parsonsi (funkcionalista) nemiszerep-elmélet dichotómiájával, 

úgy tűnik, hogy nem született új, „nagy” paradigma a nemi viszonyok társadalmi/kritikai 

leírására. A posztmodern fordulatot
19

 követően talán nem is várható, hogy általános és „nagy” 

társadalmi csoportokra érvényes megállapításokkal, metanarratívákkal találkozunk, a 

                                                 
19

 Valójában a fordulat nem annyira egy időpillanathoz köthető, és a változások nem is annyira csak a 

posztmodern cím alatt értendők (számos, itt nem tárgyalt kérdés, mint a globalizáció, a migráns-politika vagy 

a queer-elméletek ugyanis nem feltétlenül értelmezhetők ebben a keretben, viszont jelentős hatást 

gyakoroltak a tárgyalt kérdésre), mégis, elsősorban a modernitás logocentrikus világképével szembeni 

változás megjelenítéséhez, célszerűnek tartottam a „posztmodern” kifejezést használni e helyen. A 

dolgozatban később is ebben az értelemben és vonatkozásban használom a szót. 
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pozitivista ismeretelmélet helyett a feminista olvasatokban a gender-viszonyokat (is) érdemes 

a perspektívák részleges episztemológiájaként megnevezni. A szerepelmélettel történő 

szakítást követően ugyanis a posztmodern fordulat azt eredményezte, hogy az identitás 

esszencialista felfogása helyett a társadalmi nemek tudományos vizsgálata jellemzően a 

férfiasságok (maszkulinitások) és nőiességek (feminitások) interszekcionális
20

 (Crenshaw 

1991, Fraser-Nicholson 1990) és interdiszciplináris, a kulturális jelentések hálójában élő 

dinamikus viszonyaként értelmeződik. (Butler 2007, Connell 2012, Hadas 2010)
21

 Ez(ek) az 

értelmezői horizont(ok) azonban a feminista kritika számára (is) ellentmondásokkal 

terhelt(ek), hiszen a posztmodern decentralizált szubjektum-felfogás élesen szemben áll a 

kritikai kiindulópontban rögzített, a női szubjektum egysége mentén definiált identitással. 

Minderről így ír Donna Haraway a Kiborg kiáltvány című híres munkájában: „Az identitások 

ellentmondónak, részlegesnek és stratégiai jellegűnek tűnnek. A nem, a rassz és az osztály 

fogalma, miután hosszú, nehéz folyamatban felismertük társadalmi és történelmi 

felépítésüket, nem szolgálhatnak a »lényegi« egységbe vetett hit alapjául. A »női« létben 

semmi nincs, ami természetesen módon kötné össze a nőket. Nincs is olyan állapot, hogy 

nőnek »lenni«, lévén maga is egy igen összetett kategória, amely vitatott, szexualitásról szóló 

tudományos diskurzusokban és más társadalmi gyakorlatokban jön létre.” (Haraway 2005: 

113) Ugyanakkor a dekonstrukció elfojthatja a társadalmi kritika hangját, ezzel együtt pedig a 

kontextus mély társadalmi beágyazottságának a problematikáját is: erre utal Susan Bordo is, 

aki Feminizmus, posztmodernizmus és genderszkepticizmus c. írásában a duális séma 

megkérdőjelezése mellett, illetve a gender dekonstruálásában, a narratívák végtelen 

sokszorozódásának a nevében sem tartja elfogadhatónak az uralmi viszonyok kritikájának az 

elmaradását. Munkájában a tiszta elméleti keretek és megközelítésmódok helyett a 

pragmatizmus mellett érvel: „Csakis az adott kontextus tudja eldönteni, hogy az elemzés 

általános kategóriái – faj, osztály, nem – mikor homogenizálnak veszélyes mértékben, és 

mikor elengedhetetlenek a társadalmi kritika szempontjából. [...] Egy olyan kultúrában 

azonban, mely valóban a társadalmi nemek kettősségére épül, nem lehet senki sem 

egyszerűen »emberi lény«. (Bordo 2006: 118) Judith Butler a „nők” terminológia nehézségei 

mentén a dilemmákat politikai felhasználhatóságukban oldja fel: „Ha a »nők« terminust egy 

                                                 
20

 Az interszekcionális elemzési keretben a hatalmi viszonyok relációjában megjelölhető szociokulturális 

kategóriák (nem, etnikum, osztály stb.) nem elkülönült entitásként, hanem a többi kategóriával 

kölcsönhatásban léteznek, illetve a különböző társadalmi intézményekben folyamatosan konstruálódnak. 
21

 A feminista keretek lehatárolását, illetve a gender studies meghatározását nehezíti, hogy a gyűjtőfogalom 

(„feminizmus(ok)”„gender”) használati gyakoriságával ellentétben a tudományos munkák különféle 

aspektusok tág spektrumán sokszor inkoherenciát mutatnak mind az diszciplináris nézőpontok sokfélesége (a 

gender reprezentációtól a politikáig), mind pedig az egymástól meglehetősen távol eső (és egymással gyakran 

antagonisztikus ellentétben álló)  társadalomelméleti kiindulópontok okán. (Éppen ezért azt is mondhatnánk, 

hogy mindez szemben áll a tudományelmélet folyamatosságába vetett hitével és biztonságával.) 
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permanensen vitatott locusként vagy a feminista harc helyeként akarjuk értelmezni, fel kell 

tételeznünk, hogy a kategóriát nem lehet lezárni – és politikailag számottevő okokból nem is 

szabad […] Az erőszak enyhítése és átdolgozása érdekében pedig meg kell tanulni egy kettős 

mozgást: segítségül hívni a kategóriát és így ideiglenesen megalapozni egy identitást, de 

ugyanakkor a permanens politikai vita mindig nyitott locusának is tekinteni. Az, hogy a 

terminus megkérdőjelezhető, nem jelenti azt, hogy nem kell használnunk, de az, hogy 

használnunk kell, szintén nem jelenti azt, hogy nem kell folyamatosan rákérdezni a 

kizárásokra, amelyekre működését alapozza, s mindez éppen azért szükséges, hogy 

megtanuljuk, hogyan éljük meg a politikai jelölő esetlegességét egy demokratikus vitákon 

alapuló kultúrában.” (Butler 2005: 210) 

 

A feminista kritika előbbi ívébe illeszkedett, illetve azzal párhuzamosan jelent meg 

(intézményesült formájában a múlt század utolsó évtizedeiben) a férfikutatások (men's 

studies, masculinity studies, studies on men and masculinities vagy critical studies on men 

and masculinities) interdiszciplináris tudományterülete.
22

 Ebben, a feminista kritika útjához 

hasonlóan, azaz az esszencialista és univerzalizáló alapvetések helyett, egyre 

hangsúlyosabban kap szerepet a maszkulinitások kulturális/történeti és társadalmi
23

 

konstruáltsága (a nézőpontok sokféleségét szem előtt tartva) a hatalmi/dominanciaviszonyok 

hálójában, elsősorban az uralom rendszerén belül értelmezve a kérdést.
24

 Ezzel párhuzamosan 

pedig, részben az előbbieket is felülírva, a maszkulinitás identitás-kategóriájának a kritikája is 

zajlik. A kritikai irány az addig természetesnek gondolt, a biológiai determinizmuson alapuló 

dualisztikus szembeállítást megkérdőjelezve (a biológia a nem és a test dekonstrukciójával) az 

identitás(ok) hatalom általi konstrukciónak egy újabb dimenziójára  hívja fel a figyelmet 

(Petersen 2011),
25

 megint más megközelítésekben a férfiasság társadalmi konstrukciójának 

időbeli változását és változatait is vizsgálják a legújabb kutatások. 

Az eddigiekben a feminista kritika történeti ívét mutattam be, csak elnagyolva közölve, illetve 

utalva arra a kérdésre, mely, egy másik szinten, a feminista kritika megkerülhetetlen 

jelentőségét eredményezi a tudománytörténet területén. Mindez azt az új ismeretelméleti 

                                                 
22

 A férfikutatásokkal kapcsolatos legfontosabb szövegek magyar nyelvű fordítása 2011-ben jelent meg egy 

áttekintő gyűjteményben, a terület legjelentősebb hazai szakértőjének, Hadas Miklósnak a szerkesztésében. 

(Hadas 2011) 
23

 A téma felvetése és megfogalmazása szempontjából mindebben fontos szerepe volt és van jelenleg is a 

gazdaság posztindusztriális átrendeződésének is, amire a bevezető fejezetben már röviden kitértem. 
24

 A férfikutatások területéről munkám során legnagyobb inspirációt számomra mindenképpen Bob (később 

Raewyn) Connell munkája jelentette (Connell 2012), elsősorban a nézőpontok sokféleségével, illetve a 

maszkulinitások közötti relációk bevezetésével (kevésbé a dominanciaviszonyok általa felállított 

rendszerezése miatt, hiszen, egyetértve sok más kritikusával, mindez számomra is meglehetősen elnagyoltnak 

tűnik.)  
25

 Itt utalhatunk Butler egyik tételmondatára is akár, mely szerint „a biológiai nemről, mint látni fogjuk, kiderül, 

hogy mindig is társadalmi nem volt” (Butler 2006:51). 
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horizontot jelenti, melyben a feminista kritikusok megkérdőjelezik a tudomány egységes 

(férfi) nézőpontját, hatalmi és politikai kérdésként (kirekesztés/befogadás) értelmezve 

nemcsak magát tudományt, de a kutatás tárgyát, módszereit, beszédmódját is. A feminista 

nézőpont nyomán a tudomány területére bekerültek a „női” témák és narratívák (megtámadva 

ezzel a tudomány egységességébe és egyetemességébe vetett hitet), határozott és kimondott 

politikai jelentésekkel és célokkal együtt. Kezdetben ezek elsősorban a nők (elnyomottakként) 

megélt tapasztalatainak a primátusát jelentették („standpoint feminizmus”), ám a megismerés 

hangsúlyai napjainkra egyrészt áthelyeződtek posztmodern ismeretelméletek nyomán a 

valóság destabilizálásaként az „objektivitással” történő leszámolásra, másrészt pedig (a 

megnevezés erejével) az elnyomott és kirekesztett társadalmi csoportok hangjának a 

felerősítését célozzák.   

Ez az előbbi ismeretelméleti/kritikai fordulat több ponton is érintkezik dolgozatom másik 

nagy értelmezési keretével, a hermeneutika szemléletével, melynek részletes bemutatása a 

következő pontban történik. 

 

a hermeneutikai keret 

 

Mivel nemcsak a dolgozatban alkalmazott kutatási módszerhez, de a téma-, illetve 

kérdésfeltevésem logikájához, a narratív megközelítéshez közvetlenül is hozzá tartozik a 

hermeneutika (nemcsak mint módszer, hanem mint szemlélet, sőt tudomány is), 

kiindulópontként, az alábbiakban ezt az értelmezési keretet
26

 vázolom fel, felvillantva, 

hozzáillesztve a „nyelvi fordulat” jelentőségét is. 

Az újkori hermeneutikában a pozitivista szellemű magyarázat helyére a megismerés
27

 és a 

megértés/megértetés kerül, melyben a hangsúly a történetileg és kulturálisan szituált 

események szubjektív és nyitott végű (nem lezárt) reprezentációira helyeződik. A 

hermeneutika korábban bibliaértelmezések módszertani alapvetéseit jelölte, majd a XIX. 

századtól a filozófián belül új értelmezési horizontot jelöl ki „a megértés művészeteként”. 

                                                 
26

 A humán tudományok, főként a későbbiekben bemutatott, úgynevezett „nyelvi fordulatot”, illetve az 

„interpretatív fordulatot” követően egymástól egyre kevésbé elhatárolt területként értelmezhetőek. Nemcsak 

a kérdéssel foglalkozó diszciplínák (a megközelítésmódok) számossága, de a nyelv/szöveg alapú elméleti 

irányzatok sokasága okán is e helyen csupán a témám szempontjából megkerülhetetlen elméleti pontok 

kijelölésére szorítkozom nagyon szűk terjedelemben. Azzal a kiegészítéssel teszem meg mindezt, hogy ez 

csak egy lehetséges és elnagyolt interpretáció, mely a bölcsészet felől közelít a kérdéshez és – a keretek 

szűkössége miatt – nem tartalmazza sem a kulturális antropológia, sem a szociológia, sem pedig a 

pszichológia nézőpontjait. A kutatásomban alkalmazott narratív élettörténeti interjú mint módszer/technika 

bemutatását, csakúgy, mint a narratív keret megjelenését a társadalomtudományokban később, a módszertani 

részben tárgyalom. 
27

 A narratív megközelítés egyik fontos alapja, hogy a fenomenológiai megismerés célja a 

társadalomtudományokban a mindennapi élet interszubjektív és társadalmilag konstruált élet-

(jelentés)világára vonatkozik. (Shütz 1984). 
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Friedrich Schleiermacher
28

, majd Wilhelm Dilthey
29

 munkásságát követően a filozófián, 

valamint az irodalomelméleten belül a megértés folyamata (mint 

megértés/alkalmazás/gyakorlat) (Gadamer 2003) végül ontológiává teljesedett ki
30

. 

A megértés a hermeneutikában mindig körkörös jellegű: egyrészt a „részből” az „egész” felé 

irányul, másrészt pedig az „egészből” a „rész” felé, miközben maga a megértés egy 

értelmezési keretbe illesztve folyamatosan változik, s nemcsak a szöveggel szemben 

támasztott elvárásaink vannak állandó „mozgásban”, de az újjászülető (és nem lezárható) 

interpretációk sora is. „A hermeneuta szava (dire) olyan újramondás (re-dire), mely a szöveg 

szavát (dire) éleszti újjá” (Ricoeur 1999:33).
31

 Gadamer mindezt a hagyományba ('tárgyiasult 

tudás', 'előértelmezett tapasztalat') való beágyazottságában vizsgálja, s a megértés 

történetiségét (Heidegger óta az „idő”, mint a 'létértelmezés alapja') hermeneutikai elvvé 

emeli: „A szellemtudományok igazi mibenlétére irányuló eszmélkedés nem törekedhet arra, 

hogy a reflexióban kívül helyezze magát a hagyományon, melynek kötelmeit felismerte […] 

Tudatában kell lennie, hogy saját megértése és értelmezése nem elvekből való konstrukció, 

hanem egy messziről eredő történet továbbfolytatása.” (Gadamer 2003) Mindezek alapján 

témám szempontjából (legalább) három releváns kérdés vetődik fel. Egyrészt az, hogy az 

interpretáció kitüntetett szerepe mentén a hermeneutikai szemléletmódú értelmezési 

folyamatban a szöveg és a befogadó viszonya is alapvető elemként, kettejük közötti 

dialógusként tételeződik fel: „...a szöveg megértése nem önmagának a (szövegnek) a vége, 

hanem annak az alanynak (à soi) való viszonyát közvetíti, aki a spontán gondolkodás 

rövidzárlatában nem találja élete értelmét.” (Ricoeur 1999: 26) Másrészt a megértés 

kontextus-függősége (idő/hely/tudáshorizontok) a befogadás-esztétika
32 

alapjává válik, 

melyben, felülírva a szellemtörténet pozitivista hagyományait, az értelmezés fókuszába már 

                                                 
28

 A fogalom újkori „feltalálója” és alkalmazója elsősorban a megértés pszichológiai interpretációjának a 

jelentőségét hangsúlyozta. Nála a megértés a szerzővel való azonosulás aktusa (mint ihletett beleérzés), a 

„pontosabb” megértésére való törekvés céljával. (Gadamer 2003) 
29

 Dilthey vezeti ki a hermeneutikát a szűknek bizonyuló szövegértelmezés köréből, kitágítva a megértés 

kérdését nemcsak történeti módszertanná (és a hermeneutikai alapelv alkalmazhatóságát a 

történelemtudományra), de a szellemtudományok ismeretelméletévé is. (Gadamer 2003).  
30

 A filozófiai hermeneutika témánkhoz illeszkedő kérdéseiről, illetve a fenomenológiával való 

összefonódásairól részletes elemzést ad Tengelyi László Élettörténet és sorsesemény c. munkája (Tengelyi 

1998). Gadamer legjelentősebb összefoglalásában, az Igazság és módszer, Egy filozófiai hermeneutika 

vázlata c. műben a hermeneutikai szempont egyetemességét pedig (a történeti előzmények bemutatásával is) 

a művész, a szellemtudományok és a nyelv perspektívájából vizsgálja. (Gadamer 2003) 
31

 A megértés folyamatának leírásához Gadamer Martin Heideggert idézi: „A kört nem szabad – akár megtűrt – 

vitiosusszá sem degradálni. A legeredetibb megismerés pozitív lehetősége rejlik benne, melyet persze csak 

akkor ragadunk meg igazán, ha az értelmezés megérti: első, állandó és végső feladata megakadályozni, hogy 

az előzetes bírást  [Vorhabe], az előretekintést [Vorsicht] és az előrenyúlást [Vorgriff] ötletek és populáris 

fogalmak határozzák meg, s hogy ehelyett e struktúrának magukból a dolgokból történő kidolgozásával 

biztosítsa a tudományos témát.” (Gadamer 2003:300) 
32

 Az irányzat hatalmas jelentősége nem csupán az irodalomelmélet területéhez kapcsolódik, de például 

szorosan összetartozik a történelemtudománnyal is. A témában részletesebb útmutatót jelentenek Hans Robert 

Jauß munkái, vagy a dekonstukció területéről Paul de Man és Jacques Derrida írásai. 



16 

 

nem a szerzőiség
33

 és a mű/szöveg kerül, hanem a mű és a befogadó, valamint a mű és a 

befogadás (mint folyamat), ily módon pedig az olvasó „társszerzőjévé” válik a szövegnek. 

Ebben a hatástörténeti összefüggésben tehát a mindenkori megértés a befogadó elvárás-

horizontjait tartalmazva mindig csak részleges lehet, ennélfogva az értelmező pozíciója nem 

terjedhet ki az abszolút igazság kimondására. (Kulcsár-Szabó 1996) Harmadrészt pedig 

ezáltal megkérdőjeleződik a racionális, pozitivista alapokon álló tudomány elméleti 

alapvetése, hiszen a tudományos tény objektivitása, illetve a tudományos igazság (mint 

kizárólagos valóság) elveszti mindenható erejét, átadva helyét a megértés folyamatának. A 

hermeneutikai megértés pedig hangsúlyozottan nyelvi: „...a nyelvhasználat és a nyelvi 

eszközök továbbképzése olyan folyamat, amellyel nem áll szemben semmiféle egyéni tudat, 

amely tudna és választana – ennyiben a szó szoros értelemben helyesebb azt mondani, hogy 

nem mi beszéljük a nyelvet, hanem a nyelv beszél minket...” (Gadamer 2003:511) A nyelv és 

tudat összekapcsolására irányuló kérdések közvetlenül kapcsolódnak a „nyelvi fordulathoz”
34

 

(„linguistic turn”), melyben a nyelv már nem csupán egyfajta tárgyként vagy közegként, 

közvetítőként törekszik a gondolatok közvetítésére. A gondolkodás és a nyelv közötti viszony 

értelmezésében ugyanis megjelenik az az irány, mely a kifejezésből kísérel meg az 

intencionált értelemre következtetni. Ebben az új nyelvfilozófiai paradigmában a gondolkodás 

tehát nyelvileg megelőlegezettként értelmeződik,
35

 s a nyelv válik a létezés megismerésének 

forrásává. A nyelv a filozófiai hermeneutikában világtapasztalattá válik, a megértés dialógust 

(közösségi tevékenységet) feltételez, melyben a beszélgetés nemcsak az alkalmazás aktusa, 

hanem maga a megértés, a szót értés is lesz: „..azt sem lenne helyes mondani, hogy a 

partnerek egymáshoz igazodnak, hanem az történik, hogy a sikeres beszélgetésben mindketten 

alárendelődnek a dolog igazságának, mely új közösséggé kapcsolja össze őket.” (Gadamer 

2003:420) 

                                                 
33

 Lásd Roland Barthes írását a szerzői szubjektum „eltávolításáról”: „nyelvészeti szempontból a szerző pusztán 

az, aki ír, ahogy az én is pusztán az, aki kimondja, hogy én: a nyelvnek »alanya«, nem »személye« van, s ez 

az alany, amelyben semmi sincs, pusztán az őt meghatározó nyelvi megnyilatkozás, egymaga is „megtartja”, 

azaz kimeríti a nyelvet”. (Barthes 1996) „A szerző halála” összefüggésben van a korábban egységesnek 

képzelt (szerzői) szövegvilágok polifóniájával (lásd Bahtyin munkásságát), melyben a szövegen belüli 

dialógusok és más szövegek közötti dialógus (intertextualitás) nem lezárja az értelmezést, hanem felmutatja a 

jelentések pluralitását; nem értelem-egészként azonosítja a szöveget, hanem a jelentés-szálak felfűzésével 

értelmez. 
34

 A „nyelvi fordulat” kifejezés Richard Rortytól származik. A paradigmaváltás a 

nyelvészet/kommunikációelmélet és a szociológia határvidékén a társadalomtudományokban – elsősorban a 

beszédaktus-elméletre, a társalgási implikatúrákra, valamint a kommunikatív kompetencia kérdésére 

alapozva – egyrészt a pragmatikai megközelítésű, fenomenológiai gyökerű iskolák előtérbe kerülését 

eredményezik, de a fordulatot követően legalább ennyire jelentőssé válnak a hatalmi diskurzusok vizsgálatát 

fókuszba helyező poszt-strukturalista megközelítések is. Mindez természetesen elválaszthatatlan a 

társadalom/kultúratudományok, „interpretatív fordulatától” („interpretive turn”). 
35

 Mindennek legnagyobb hatású képviselője Ludwig Wittgenstein. Ugyanakkor az analitikus filozófusok 

többsége kevésbé „szélsőségesen”, csupán abban az értelemben vallja magáénak mindezt, hogy a nyelvi 

analízisnek prioritása van a gondolkodásról alkotott filozófiai elméletekhez képest. (Minderről bővebben lásd 

Kelemen János írását (Kelemen 2003).) 
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az én nézőpontom 

 

Kulturális antropológus hallgatóként, később pedig a feminista kritikával megismerkedve 

bizonyossá vált számomra, hogy a megismerő pozíciója (kulturális, társadalmi, időbeli stb.) 

episztemikus jelentőséggel bír, mely szükségszerűen egyszerre több irányból is hatással van a 

vizsgálat tárgyára.
 
Felszabadítóan hat rám a narratív vizsgálódás elméleti alapvetése, mivel 

mindig is erős szkepticizmussal fordultam a tudomány pozitivista és objektívnek tartott kerete 

felé, mely a kutatót és magát a kutatást is társadalmi jellemzőitől és kontextusától 

függetlenként tételezi fel. 

A feminista kritikai, illetve a narratív megközelítésmód egy lehetőség és kötelezettség, 

melyben önmagam, saját nézőpontom beleírása a szövegbe megszabadítja a kutatást az 

objektivitás igénye alól. Nemcsak a témaválasztásnak, a megismerésnek vagyok ugyanis 

részese, de hatással vagyok az interjúra és a résztvevőre, ahogyan a keletkezett történeteket is 

át kell magamon szűrni ahhoz, hogy újfajta olvasatok jöjjenek létre. 

Nézőpontomat tehát rögzítem. Ugyanakkor ez a nézőpont szükségszerűen összekapcsolódik 

magával a szöveggel, ennek hatására pedig a kutatás lezárásakor már nem az a nézőpont lesz, 

ami kezdetekkor volt, másrészt nemcsak a szöveg befogadói horizontja, de maga a szöveg 

megírása is összekapcsolódik a befogadóval. Azzal a befogadóval, akiről feltételezéseim (mit 

ért) és akivel szemben bizonyos elvárásaim is vannak (mit értsen).  

Nézőpontomat alapvetően meghatározzák tanulmányaim: az irodalomelmélet és a nyelvészet, 

a kulturális antropológia s később a szociálpolitika. Pár éve megismerkedtem a feminista 

kritikával, egy évtizedig dolgoztam szociális munkásként. Középosztálybeli vagyok, de nő, 

éppen ezért sok helyzetben éltem át a hatalom/uralom/rend elnyomását, ennek ellenére nem 

érzem magam elnyomottnak. Elkötelezett vagyok a szociális munka értékrendje iránt, s 

szakmai identitásomat tekintve inkább vagyok szociális munkás, mint bármi más, noha azt 

sosem tanultam.  

Nem hiszek az egyes feminista irányzatok különbségtevő diskurzusában, viszont fontosnak 

tartom a különbségekből adódó hatások megismerését és a marginális helyzetbe szorult 

társadalmi csoportok hangjának felerősítését.  

Úgy 10 éve egy beszélgetés alatt valaki cinikusan „kedvesnővér-félének” nevezett. 

Beszélgetés közben többször előkerült a szociális munka női vonatkozása. Mivel sosem 

gondoltam így a munkámra, a gondoskodást mindig gender-semleges területnek tartottam, 

meglepődtem, hogy valaki abban erős gender-vonatkozásokat tételez fel. Akkor gondoltam 

először, hogy mégis van valamilyen gender-aspektusa vagy természete (ha máshol nem is, de 
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a külső szemlélő számára) a szociális munkának. Ez a benyomásom az évek során csak 

tovább erősödött, főként a férfi kollégáimnak a nőkétől meglehetősen eltérő szakmai 

részvételét figyelve. Ezzel párhuzamosan elkezdtem azzal foglalkozni, hogy a női 

tapasztalatom vajon hogyan befolyásolta választásaimat, például a szakmai életutam során. 

Mindezek meghatározzák kutatói mivoltomat. Egyúttal pedig a kutatást magát is. 
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1.4 A kutatás célja 

 

Kutatásom legtágabb célja annak a feltérképezése, hogy vajon miféle gender-olvasatai 

lehetnek a hazai szociális munkának? 

További célom, hogy összefüggést keressek a férfi szociális munkások élettörténete, életútja 

és a szakmai identitás között, jelentéseket adjak, megértsem azokat a sorsfordulókat, 

amelyekkel a kutatásban részt vevők pályaválasztásukat és a pályán maradásukat 

magyarázzák. Miközben a kutatás résztvevői aktív szociális munkások, reményeim szerint az 

ő történeteik arra is rávilágíthatnak, hogy vajon a többi férfi miért „veszik el” a szakma 

számára. 

Mindezeken túl, kutatásom átfogó célja, hogy a nemek közötti különbségek jelentőségét 

figyelmen kívül hagyó (gender-blind) szakmai közösség érdeklődését ráirányítsa a gender 

lehetséges szerepére a szociális munkában, tágabb értelemben pedig a gondoskodás 

egészében, így a probléma, mint vizsgálati kérdés, tárgy bekerüljön a szociális munka hazai 

tudományos diskurzusába. 

Emellett, tekintve, hogy maga a szociális munka a szociális munkás (szakmai) identitásán (is) 

alapul, kiemelten fontosnak tartom, hogy maguknak az érintetteknek a hangját tolmácsoljam. 

Ehhez olyan kutatási módszert választottam, amely szabad utat enged az önértelmezés 

folyamatának.  

Magából a módszerből adódóan, de saját tudományos meggyőződésemmel is összhangban, a 

kutatás nem az egyetlen „igazság” magyarázatát kívánja megkeresni, felfedezni, hanem a 

szakmai identitás és a gender lehetséges összefüggéseinek néhány lehetséges olvasatát 

szeretné bemutatni.  

Célom szerint lezáratlan, további kérdésként is felfogható válaszaim ebben a perspektívában 

új utat nyithatnak további kutatások számára is. 
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1.5 Fő kérdések és hipotézisek 

 

Kérdésem legáltalánosabb értelemben a kutatásban részt vevő személyek élettörténeti 

narratíváiban a személyes tapasztalatok és azok társadalmi dimenziójának egybeszövődő 

kapcsolatára vonatkozik: kutatásomban arra keresem elsősorban a választ, hogy az egymástól 

eltérő szakmai identitások hogyan fonódnak össze a genderrel, az élettörténetekben az egyéni 

önértelmezések, stratégiák milyen társadalmi/kulturális dimenziókkal állhatnak kapcsolatban.  

Ehhez az általános felvetéshez más (rész)kérdések is illeszthetőek: 

A férfi szociális munkások élettörténetében hol, milyen pontokban jelölhető ki a belépés a 

segítségnyújtás (női?) világába? 

Kérdésem, hogy vajon a kutatásban részt vevő férfi szociális munkások szakmai identitását 

áthatja-e, s ha igen, miként válik jelentéssé a „férfihoz/férfiassághoz” és a 

„nőhöz/nőiességhez” kapcsolt társadalmi és kulturális ideológia? Azaz a gender-sztereotípiák 

mentén tipikusan női munkaként értelmezett területen dolgozó férfi szociális munkások 

tapasztalataiban hogyan értelmeződik a gondoskodás kérdése, s ennek kapcsán 

megfogalmaznak-e sajátos diszkrepanciát saját szakmai identitásuk és a gender sztereotípiák 

között? 

Kutatásomban arra is keresek válaszokat, hogy a női (ha az) társadalmi térbe belépő férfi 

szociális munkások elbeszéléseiben, személyes élményeiben és önértelmezésben megjelenik-

e, s ha igen, miként a „határátlépés” metaforája, azaz a szakmai identitás sokszínűségében 

szerepel-e a Mi és Ők elválasztás, a valamivel szembeni (nők) azonosság/különbözőség 

megteremtése.  

Mindehhez kapcsolnak-e valamilyen válaszokat, illetve kritikát? 

 

Mindezeket azonban csak feltehető, lehetséges kérdésekként fogalmazom meg, hiszen a 

narratív megközelítés szemléletéből adódóan kutatásomat elsősorban a kutatásban részt vevők 

történeteire, kérdésfelvetéseire alapozom, így a vizsgálat fókusza alárendelődik mindennek. 

Kérdéseimmel tehát sodródom velük és általuk. Kutatásomban arra törekszem, hogy az 

értelmezés labirintusában olyan vezérfonalakat találjak, melyek (lehetséges) jelentésekként 

foghatók fel az egyéni és a társadalmi/kulturális szint témám szerint releváns találkozási 

pontján. 

 

Mindezekből adódóan a kutatással kapcsolatban hipotéziseim nem, ugyanakkor 

előfeltevéseim és sejtéseim lehetnek: a tárgyban keletkezett külföldi irodalom tanulságaként, 
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de saját tapasztalataim alapján is valószínűsítem, hogy a szociális munkások nem „pusztán” 

emberként, de nőként és férfiként vannak jelen a szociális munka színterén, és szakmai 

identitásukat ez mélyen átszövi és értelmezi is azt. Így mindebben a gendernek jelentése és 

jelentősége is van, nemcsak a társas interakciók viszonyrendszerében értelmezve, de 

önmagából fakadóan is. Úgy gondolom, hogy a férfiak önértelmezésében, élettörténeteiben 

megjelennek a kultúra/társadalom/család szféráinak a gondoskodás genderdizáltságával 

kapcsolatos kérdései, polémiái is. 
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1.6 A kutatás jelentősége 

 

Egyrészt a szociális munka és a gender összekapcsolódásait, összjátékát firtató kérdések 

jellemzően kimaradnak a hazai tudományos vizsgálatokból. Előbbihez kapcsolódva azt is 

megállapíthatjuk, hogy a kérdéssel foglalkozó, meglehetősen kevés hazai irodalom kizárólag 

az egyenlőtlenség kérdését fogalmazza meg, azt is elsősorban a nők perspektívájából (azaz, 

hogy Ők miért, hogyan és kiről gondoskodnak). Nincs tudomásom olyan hazai vizsgálatról, 

mely az előbbi kérdés inverzével foglalkozna: vajon mi teszi a férfiakat „esszenciálisan 

alkalmatlanná”
36

 a gondoskodási tevékenységek elvégzésére, illetve arra, hogy hogyan, kiről 

és miért gondoskodnak a férfiak? 

Másrészt a kutatáshoz rendelt elemzési módszer, a narratív megközelítés teret és lehetőséget 

teremt arra, hogy nemcsak a kutatás tárgya, de maga a kutatás (mint folyamat) is előre 

„felvállaltan” illeszkedjen egy sajátos ontológiai és episztemológiai keretbe. Ebben a 

paradigmában a kérdés és a kérdésfeltevések hagyományos, pozitivista megközelítésmódja 

helyett a személyes élmények és tapasztalatok jelentik a kiindulópontot. A kutatás 

mindeközben felvállalja, sőt dolgozik is azzal a dialógussal és dinamikával, mely a résztvevők 

és a kutató között zajlik, s melynek során a megszülető értelmezés a résztvevők és a kutató 

közös és nyitott szövegévé válik.  

Mindez pedig, összhangban a feminista kritikával, egyfajta felvállalt „politikai” cselekvésként 

is értelmezhető. 

 

                                                 
36

 A férfiak gondoskodásra való alkalmatlanságát egyrészt társadalmi sztereotípiák hirdetik és mélyítik, 

másrészt számos korabeli, de akár jelenkori szerző is ennek szellemében ír a szociális munkáról (Aczél et al 

2012). 
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1.7 A disszertáció szerkezete 

 

A disszertáció 1. fejezetében, miután felvázolom, hogy milyen tágabb társadalmi, kulturális 

kontextusok magyarázzák és állnak hátterében annak, hogy éppen a szociális munkások 

szakmai identitásának gender-olvasatait keresem kutatásomban, a kutatás főbb 

kérdésfelvetéseivel, illetve azok relevanciájával foglalkozom. Ezt követően ismertetem a 

disszertáció legszélesebb keretét jelentő feminista kritika, valamint hermeneutika alapjait, 

majd az előbbiekhez illeszkedően rögzítem a saját nézőpontomat is.  

A 2. fejezetben különböző irányokból, diszciplínákból gyűjtöm össze a releváns szakmai 

eredményeket, megközelítéseket. Elsőként a szociális munka gender-vonatkozásaival 

foglalkozó, annak történeti előzményére is reflektáló szakirodalmakat gyűjtöm össze, érintve 

azokat a rokonterületeket is, melyek a későbbiekben jelentőséggel bírhatnak témám 

szempontjából: a kérdés tárgyalásának „hagyományai” szerint ebben a fejezetben 

foglalkozom a szociálpolitika gender aspektusával, kapcsolódom a munkaerő-piac társadalmi 

nemekkel kapcsolatos vizsgálataihoz, illetve érintem a témámhoz közvetlenül is kapcsolódó, a 

nemek szerint nem-konvencionális munkakörben foglalkoztatottak kérdését. 

A fejezet következő részében a szakmai identitás általános keretét és meghatározását vázolom 

fel, majd a szociális munka és a szakmai identitás kapcsolatával foglalkozó szakirodalmakat 

mutatom be. 

A 3. fejezetben azokkal a módszertani alapvetésekkel és elméleti keretekkel foglalkozom, 

melyek kiindulópontjai, alapjai voltak kutatásom elkészítésének: a humántudományok 

narratív fordulatára felfűzve tárgyalom az identitás témáját, eljutva a narratív élettörténeti 

interjúk módszertani sajátosságainak a felvázolásához. 

A 4. fejezetben elsőként a kutatás körülményeit, előzményeit veszem számba, majd 

ismertetem magát a kutatást. A disszertációba beválasztott 7, a megélt és az elbeszélt 

élettörténetet elemzett elbeszélés ebben a részben még önálló szövegként szerepel, 

ugyanakkor a szerkesztés sajátosságai már előrevetíthetik a zárófejezet főbb gondolatait is. 

A dolgozatot lezáró 5. fejezetben összegzem egyrészt a kutatás általános tapasztalatait, 

másrészt ebben a részben válaszolok néhány, a kutatás kezdetekor megfogalmazott 

kérdéseimre, felvetésemre, illetve felvillantom azokat a motívumokat, amely a gender 

szempontjait előtérbe helyezve közös szálakra felfűzhetővé teszik a történeteket, csoportokká, 

mintázatokká rendezik az elbeszéléseket.       
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2. SZOCIÁLIS MUNKA ÉS GENDER: a szociálpolitikától a szakmai 

identitásig 

 

A férfi és női szociális munkások helyzetét vizsgáló tanulmányok többnyire a 

szociálpolitika/foglalkoztatás, illetve a szervezetszociológia keretében elemzik a kérdést. 

Nagy részük strukturalista megközelítésben, annak vonalzójával rajzolt merev képként 

szemléli és ábrázolja a nemek és a foglalkozás, foglalkozási szerepek viszonyát. Annak 

ellenére, hogy az alábbi tanulmányok egy részének gondolatiságával és/vagy fogalmi 

keretével nem tudtam azonosulni, a hazai tudományos diszciplína (gondolati)határ-kijelölése 

miatt az elméleti hátteret jelentő szakirodalmak ismertetése során ezeket a műveket is 

beillesztem a felsorolásba. 

 

Ha visszakanyarodunk a címben jelzett kérdéshez, hogy „van-e gender-olvasata a szociális 

munkának”, akkor összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a szociális munkát elemző 

szociálpolitikai, illetve a közgazdaságtani értelmezések keretében egyértelműen megjelenik ez 

az értelmezői horizont. 

A szociálpolitika gender-aspektusát elemző
37

 írások elsősorban a társadalmi egyenlőtlenség 

és esélyegyenlőség kérdésével foglalkoznak, emellett a munkákban kezdetektől benne 

foglaltatik a gondoskodási/gondozási szükségletek és feladatok elosztásával kapcsolatos 

morális kritika hangja is. A nők gondoskodásra épülő társadalmi („nem családi”) 

szerepkörének a foglalkoztatási helyzetet is determináló elemzései közül a legtöbb 

tanulmányban az instrumentális szembekerül az expresszívvel, a racionális pedig a 

személyessel. A szociálpolitikai rendszerek makroszintű gender-szempontú elemzését 

kezdetben kizárólag női és/vagy feminista szerzők vizsgálták (Orloff 1993, Sevenhuijsen 

1998, Daly 2012, Williams 1989), helyet követelve maguknak nemcsak a szociálpolitika 

jelenében, de történelmében is.  Mára már úgy tűnik, hogy a kérdés jelentőségét a 

„mainstream” szerzők is felismerték. Olyannyira, hogy a kortárs szociálpolitika egyik 

legbefolyásosabb alakja, Esping-Andersen szerint a munkaerő-piaci szektorok nemenként 

(horizontálisan és vertikálisan egyaránt) szegregált területeinek („pink-collar ghetto”) a 

feloldása a posztindusztriális államokban egyenesen a fenntartható, a méltányos és az 

                                                 
37

 A szociálpolitika önkényes kiragadása a sorból azzal indokolható, hogy a hazai tudomány- és 

intézményrendszerben a szociális munka ebben a keretben kap rendszerszinten értelmezést, nézőpontjai a 

legtöbb esetben összeforrnak. Mindenesetre más diszciplína – példaként említhetjük a közgazdaságtant, 

amely a „gondoskodás közgazdaságaként” fogalmazza meg a kérdést – is hasonló módon írta át elemzési 

keretét a feminista kritika hatására. 
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igazságos társadalom egyik garanciája kellene, hogy legyen. (Esping-Andersen 2002) Szinte 

valamennyi társadalomban ugyanis jól elhatárolhatóan megjelenik a tipikusan férfias (80%-

nál magasabb bennük a férfi foglalkoztatottak aránya), illetve nőies foglalkozások köre. A 

szociális munka mindenütt a világon nőies foglalkozás. Ez utóbbiakat a '70-es évektől egyre 

gyakrabban nevezik – a korábbi fehér-, illetve kékgalléros mintájára – rózsaszín-galléros 

foglalkozásoknak (pink-collar jobs), mely kategóriába hagyományosan a szolgáltató 

szektorhoz kötődő foglalkozások tartoznak (titkárnő, ügyintéző, a 

gondoskodással/gondozással kapcsolatos munkakörök stb.). 

Ez átvezet minket a következő, a társadalomtudományokban jellemző elemzési 

szempontrendszerhez, a gondoskodási feladatok nemek szerinti horizontális szegregációjához. 

A kiindulópont azonossága azonban nemcsak a diszciplináris nézőpontok (közgazdaságtani, 

szociálpolitikai, szervezetszociológiai) sajátosságai miatt, de a feminista keretek megléte vagy 

hiánya okán is meglehetősen eltérő magyarázatokat eredményez. Nincs lehetőség arra, hogy 

valamennyi, egymástól valóban távol eső megközelítést bemutassam, összefoglalva azonban 

elmondhatjuk, hogy a munkaerő-piac horizontális szegregációjában egyrészt alapvető szerepet 

játszanak a társadalmi nemekkel kapcsolatos attitűdök kulturálisan rögzült mintái (ezek 

mentén a családdal kapcsolatos attitűdök is), másrészt hatással van rá a képzési/oktatási 

rendszer, illetve a szociális védelmi rendszer, valamint befolyásolja azt a munkaerő-piaci 

struktúra egyensúlya, illetve a foglalkoztatási struktúra változása is. (Anker et al 2003, Koncz 

2011) A horizontálisan szegregált munkaerő-piacot értelmező kutatásoknak kritikai keretet 

adnak azok a vizsgálatok, melyeknek fókuszában a nemekkel kapcsolatos 

társadalmi/kulturális sztereotípiák állnak. Az elemzések ráirányítják a figyelmet arra, hogy a 

szegregált területeket a sztereotípiák negatív és pozitív irányból is létrehozhatják, s bár az 

irány eltérő, de az ok, mely mindkét esetben a biológiai különbségtevés diskurzusára épít, 

azonos. A pozitív irányú sztereotípiák jellegzetes példái a gondoskodásnak a női lélekhez és 

alkathoz kötődő sajátosságaiból merítkeznek, míg a negatív sztereotípiákban megfogalmazott 

állításokban az asszertív tulajdonságok hiánya a női nem „esszenciális” sajátossága, mely – 

mint állítják – fizikailag és mentálisan is lehetetlenné teszi, hogy a nők felelősségteljes, 

vezetői munkaköröket
38

 lássanak el. (Anker et al 2003) 

A munkaerő-piac szegregálódásának másik, munkánkat érintő fogalma, folyamata a 

feminizálódás. Nagy Beáta cikkében az egyes foglalkozások, ágazatok elnőiesedésének két, 

                                                 
38

 A munkaerő-piac nemek szerinti vertikális egyenlőtlensége közismert és jól feldolgozott hazánkban is. A 

szociális munkások nemek szerinti bérezési és előmeneteli lehetőségeiben az „üvegplafon” és „üvegfal” 

jelenség helyett, a vertikális tagolódás összefüggésében e dolgozatban csupán az úgynevezett „üveglift-

effektusra” utalok. Ez a mechanizmus a tipikusan női foglalkozásokban figyelhető meg: annak ellenére, hogy 

a dolgozók nagy része nő, a vezetői pozíciókat mégis rendre, szisztematikusan férfiak szerzik meg. (Nagy 

1997) 



26 

 

egymástól különböző lehetséges irányát írja le: egyrészt okként szerepelhet, hogy a nők nagy 

arányban kezdenek bizonyos területen dolgozni, ezért a férfiak elszivárognak, ami a 

szakma/ágazat eredeti presztízsének elvesztésével jár, a feminizálódás másik útján pedig a 

nők eleve olyan területen helyezkednek el, amelynek alacsony a társadalmi presztízse, 

ugyanakkor az alacsony bér és az előrejutás nehézsége mellett kiszámítható a munkaidő és az 

elvárások, valamint jellemző az állásbiztonság. (Nagy 1997) Ez utóbbi mechanizmus 

magában foglalja az önszelekciós hipotézist is, mely a nők munkaerő-piaci szerepvállalásának 

trendjeit közvetlenül kapcsolja hozzá a szociálpolitikai rendszerhez, kiemelten pedig a 

családpolitikai ellátásokhoz (pénzbeli és szolgáltatások együttesen), és jelenti egyben a 

„család és/vagy karrier” kérdését. 

A professzionalizálódás folyamatában (Hearn 1982) a feminizált munkaterületeken akkor 

jelennek meg a férfiak nagyobb arányban, ha hangsúlyosabbá válnak az ellenőrzési, jól 

körülírt és meghatározott feladatok, amelyek összességében emelik meg a szakma társadalmi 

presztízsét. Ugyanezzel a magyarázattal látja el az angol szociális munkások munkaerő-piacán 

a nemenként változó trendeket Christie, aki tanulmányában bemutatja, hogy a 

deprofesszionalizációs folyamatokkal párhuzamosan hogyan csökken a férfiak aránya a 

területen. (Christie 2006) 

 

Közvetlenül az értelmezések individuális szintjéhez, közvetetten természetesen a makroszintű 

vizsgálatokhoz is szervesen hozzátartoznak (összekötik azokat) azok az elemzések, melyek 

olyan férfiak és nők helyzetét vizsgálják, akik gender-szempontból nem-

tradicionális/konvencionális munkakörökben dolgoznak. A '70-es évektől egyre nagyobb 

számban megjelenő írások nagy részében (a többnyire szociálpszichológiai megközelítésű 

tanulmányok fókuszában) az identitás szituatív konstituálódásának kérdése áll (okai és 

következményei): hogyan reagál a környezet és a munkatársak a nem-hagyományos 

részvételre, mi volt az egyén motivációja a pályaválasztáskor, hogyan küzd meg az egyén a 

társadalmi sztereotípiákkal, stb. A nem-konvencionális szerepkörben foglalkoztatott 

munkavállalók sokak által tárgyalt kérdésének különös jelentősége főként abból fakad, hogy a 

férfiak/nők közötti nemi viszonyok korábban statikusnak és egymással szemben 

elhelyezkedőnek tekintett rendszeréről kritikus és árnyalt képet jelez.   

A makroszintű megközelítésben Jacobs (1993) arra hívja fel a figyelmet, hogy a nem 

hagyományos munkakörben foglalkoztatott férfiak esetében ezek a munkahelyek egyfajta 

„forgóajtóként” működnek (alacsony fizetés, az előrejutási és karrierlehetőségek hiánya), 

éppen ezért marad stabil a nemek szerinti foglalkoztatási arány. 

A kérdéssel foglalkozó kutatások egy része a munkahelyi viszonyokat mint a gender 
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konstruálódásában alapvetően meghatározó terepet értelmezi, a társas kapcsolatok 

elvárásainak és ítéleteinek szemszögéből. Az egymással bizonyos szempontból nem 

összeegyeztethetőnek vélt „szerep(ek)nek
39

” a társadalmi/társas és az Én közötti konfliktusait 

elemző írások interkulturális és szociálpszichológiai művekben jelennek meg. Részben 

ezeknek a hatására születik meg a szimbolikus interakcionalista felfogást a gender-

aspektusából szemlélő „doing gender” (West et al 1987) értelmezési keret, mely egészen a 

közelmúltig alapvetően meghatározta a kérdéssel foglalkozó kutatások irányát. West és 

Zimmerman fontos írásában túllép a szocializációs szerepek állandósultságának merev és 

mozdíthatatlannak feltételezett képletén. A szerzők tanulmányukban azt vizsgálják, hogy a 

nyelv, illetve a nyelvi cselekvések által a mindennapi interakciókban (főleg a 

munkatevékenységekben) hogyan válik a jelenlét (a cselekvésekkel kapcsolatos elvárások és 

ítéletek) főkategóriájává újra s újra, a gender férfiasságról és nőiességről kialakult normatív 

koncepció által determinálva. A szerzők szerint a „doing gender” fogalmi keretének a 

segítségével nem csupán a nőiesség (nőies tér) és a férfiasság (férfias tér) konceptuális 

jelentési és határai válnak értelmezhetővé, de meghatározhatjuk azokat a forrásokat is, melyek 

hatással vannak a nemek szempontjából horizontálisan és vertikálisan rétegzett munkaerő-

piacra is. Az elmélet vitathatatlanul nagy hatása mellett a kortárs kritikák (Deutsch 2007)
40 

kiemelik, hogy a keret mintha nem állná ki a változó idő próbáját: elsősorban azért, mert a 

mai társadalmakban nem feltétlenül áll már a társadalmi nem valamennyi interakcióban 

főkategóriaként (szemben esetleg más interszekcionális kategóriával). Az elmélet általános 

érvényességét gyengíti továbbá, hogy nem lép túl a különbségtevésen alapuló diskurzuson: 

folyton és egyféleképp jelenlévőként tételezi fel azt, így nem válik le és el a férfiassághoz és a 

nőiességhez rendelt normatív koncepció bevésettségéről (ami végső soron a sztereotípiák 

újrateremtését eredményezi).  

A „hagyományos” feminista megközelítések mellett egyre több olyan (jellemzően pro-

feminista) tanulmánnyal találkozhatunk, mely a masculinity studies vagy a gender studies 

nézőpontjából a feminizált munkakörökben foglalkoztatott férfiak szempontjából értelmezi a 

gondoskodás folyamatát.
 
Az elemzések nagyobb része az egészségügy, illetve a gyermekjólét 

témakörében készül (Williams 1989, Murray 1996), több írás azonban a segítő kapcsolat 

általános leírására használja az előbbi szempontrendszert. (Christie 2006, Pease 2011) A 

makroszintű dimenziót, társadalomkritikát is magában foglaló írások a munkahelyi 

                                                 
39

 A szerep a kulturális antropológia, illetve a szociálpszichológia egyik központi fogalma. A kérdés 

összetettsége okán a fogalmi háló részletes bemutatásától eltekintünk. Ugyanakkor jelezzük, hogy a kategória 

létjogosultságát napjainkban egyre határozottabban kritizálják, elsősorban a hagyományos strukturalista 

megközelítésmódja okán.  
40

 Egy interjúban Deutsch maga hívja fel a figyelmet arra, hogy a 2007-es kritika címe véletlen egybeesés 

Butler „undoing gender” fogalmi hálójával. 
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viszonyrendszerben, a munkahelyi interakciók elemzésével, illetve strukturált interjúk vagy 

éppen fókuszcsoportos beszélgetések segítségével értelmezik a férfi munkavállalók (mint 

kisebbség) helyzetét és szerepét. Valamennyi szerző megfogalmazza, hogy a hagyományosan 

„női” munkahelyeken is egyfajta „üvegplafonba” üköznek a nők, ezzel szemben a férfiak a 

nőkhöz képest könnyebben és gyorsabban kerülnek jobb munkahelyi pozícióba (könnyebben 

válnak vezetővé, magasabb a fizetésük, érdek-képviseleti szerepvállalás stb.) (Williams 1989, 

Pease 2011) Mindamellett rögzítik, hogy a szegregált és egyfajta kisebbségi létbe került 

férfiak olyan nyomásnak (például a „nehéz” vagy agresszív kliensek direkt hozzájuk 

irányítása) vannak kitéve, melynek tulajdonképpen nem is lehet más következménye, mint 

hogy identitásukban, illetve tevékenységeikben erősödnek a hagyományos maszkulin 

szerepek. Több elemzés rávilágít arra, hogy a férfi dolgozók folyamatosan számolhatnak a 

velük, illetve róluk folyó diskurzusokban és interakciókban a szexualitás kérdésével, mely az 

„ártatlan” sztereotípiától (a férfiasságuk „megkérdőjelezése”) vagy a homoszexualitás 

„stigmájától” egészen a „patológiás” vagy „pedofil” címkéig terjedhet. (Allan 1993, Murray 

1996, Williams 1989) A kérdéssel foglalkozó tanulmányok szerint a gyermekvédelemben 

viszonylag általánosnak mondható gyakorlat, hogy az „egészséges nevelés és fejlődés” 

érdekében az „intézmény” a férfi dolgozókat férfias szerepekben szeretné látni (például 

tradicionális apaszerep), hagyományosan férfias tevékenységek elvégzését célul kitűzve. 

Ugyanakkor a férfiak is érdekeltek abban, hogy közvetítsék a tradicionális férfiasság 

eszményképét a munkahelyükön – világítanak rá a tanulmányok –, hiszen számukra mindez 

egyfajta presztízst és pozitív kiváltságokat eredményezhet. (Williams 1989) Több 

tanulmányban megfogalmazzák, hogy a szociális munka feminizált tere az elnyomás és a 

kirekesztés hagyományos útjának inverziójaként működik: a „territórium” fenntartásának a 

célja (a gondoskodás kisajátításának a folyamatában) a férfiak kirekesztését eredményezi.  

Ben Lupton a már „hagyományosnak” mondható megközelítési módok helyett, illetve a 

mellett, egészen más szempontból, a társadalmi mobilitás kérdése kapcsán elemzi a nem 

hagyományos foglalkozásban dolgozó férfiak pályaválasztási motivációját. Az értelmezés 

keretében hangsúlyozza a társadalmi osztályhoz való tartozás kérdését, illetve mindennek a 

kapcsolatát a munkákhoz, foglalkozásokhoz rendelt elvárásaival. Bemutatja, hogy a 

munkásosztályból érkező, kvalifikált, de egyértelműen feminizált foglalkozásban 

elhelyezkedő első generációs értelmiségi férfiak számára ezek a területek egyfajta mobilitási 

csatornaként, számtalan előnyt rejtenek magukban (például az állásbiztonság), miközben a 

hátrányok (például a karrierlehetőségek hiánya) a számukra elérhető (illetve a családi 

hagyományoknak megfelelő) más, például fizikai munkák esetében egyébként sincsenek 

jelen, a kérdés relevanciája így számukra nem jelenik meg központi kategóriaként. (Lupton 
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2006) 

Disszertációm központi témájához nagyon hasonló kérdéseket tett fel Alastair Christie a 

kutatásában, melyben az angliai férfi szociális munkások szakmai identitásának és 

szerepvállalásának motivációját és jellemzőit vizsgálja a nemek szempontjából. Munkájában 

bemutatja, hogyan válik jelentéssé a gender a szakmai identitás konstruálódásának 

folyamatában. Mindezt úgy teszi, hogy kétféle nézőpontból ábrázolja a férfiak helyzetét: 

egyrészt a társas, intézményi elvárások és sztereotípiák, a férfiasság idealizált diskurzusai, 

másrészt pedig az én-narratívák tükrében. A legtöbb férfi interjúalany számára a szakmával, 

pontosabban a foglalkozási szereppel való azonosulás folyamatában feszültség forrásává válik 

a gender: ez nemcsak abban ölt testet, hogy megnyilatkozásaikban nem azonosultak a 

szakmával, de abban is, hogy pályára kerülésükben többen (szinte valamennyien) külső 

hatásokat neveztek meg („mások belelökték őket”, illetve „belecsöppentek”) vagy éppen 

mentséget kerestek, illetve a pályán levés ideiglenességére helyezték a hangsúlyt. A férfiak 

pályaválasztási motivációjának az indítékaként, ugyanebben a kutatásban, a megkérdezett női 

szociális munkások nem a férfiak elhivatottságát, sokkal inkább a könnyebb előrejutás 

(„üveglift-effektus”) lehetőségét hangsúlyozzák. A férfi szociális munkásokkal kapcsolatban a 

férfiasság mibenléte a női interjúalanyok szerint kétféle, egymással szemben álló 

diskurzusban jelenik meg: egyikben megmentők/hősök/harcosok, másikban pedig „lovagias 

gentlemenek (sokszor melegek)”, egyúttal „puhák”. Ezek a diskurzusok, mutat rá Christie, a 

„doing gender” elméletét alátámasztva pedig egyértelműen azt eredményezik, hogy már az 

egyes esetek egymás közötti elosztásában is szerepet kap, hogy az illető női vagy férfi 

szociális munkás. (Christie 2006) 

 

Hazánkban is egyre nagyobb számban elemzik a kutatók gender-szempontból a munkaerő-

piaci helyzet/karriertípusok és szerepelvárások kapcsolatát.
41

 Jelen tanulmányban, a keretek 

szűkössége okán, kizárólag azoknak a szakirodalmaknak a tárgyalására szorítkozom, melyek 

fókuszában a gondoskodó munkakörökben foglalkoztatott személyek vagy foglalkozási 

struktúrák és szakmák gender-szempontú értelmezése kerül.
42
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 Az elemzések zöme a szervezetszociológia keretében tárgyalja a kérdést, legtöbb szociálpszichológia, 

akadnak a kommunikációval összekapcsoló, a kérdésről árnyaltabban, az individuum szintjét reflektáltabban 

megragadó értekezések is. Ugyanakkor az általam olvasott gender-szempontú elemzésekben szinte kizárólag 

a női munkavállalók kérdése jelenik meg, mint „női vezetők” vagy „nő és hivatás” tematikában. 
42

 A szociális munkához hasonlóan feminizált munkakörökkel kapcsolatos gender-kutatások a munkavállalók, 

különösen a férfi foglalkoztatottak szerep és identitás értelmezése már a hazai szakirodalom része, főként az 

oktatásban, illetve az egészségügyben. Thun Éva több tanulmánya foglalkozik a pedagógusok szakmai 

identitásának a gender-szempontjaival, sok ponton közvetlenül is kapcsolódva a kutatási kérdésemhez. 

Munkáiban megmutatkozik, hogy a „nőkérdés” hazai politikatörténeti hagyománya következtében a gender 

kérdése miért és hogyan (pontosabban hogyan nem) képezi sem a pedeutológia szakmai diskurzusának, sem 

pedig az egyének szakmai élettörténet-narratíváinak a részét. 
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A legtöbb írás a szociálpolitika szintjén, elsősorban az egyenlőtlenség kérdését körüljárva 

foglalkozik a kérdéssel, témánk szempontjából meglehetősen tág keretben. (Adamik 2012, 

Aczél et al 2014)  

S noha Lynne Hayne átfogó munkájában is hasonlóan tágan, elsősorban a szociálpolitika és a 

jóléti állam szemszögéből vizsgálja a kérdést (Haney 2002), de a hazai szociális munka 

határvidékén is járva, számunkra fontos megállapítást tesz a szükségleteknek a hatalom által 

konstruált és gender jelentésekkel telített tulajdonságára. Eszerint a kezdeti, a társadalmi 

integrációt szem előtt tartó, az '50-es évektől kialakuló szociálpolitikai intézményekben és 

politikákban
43

 a legkorábbi időkben adekvátként jellemezhető szükségletértelmezések és 

megoldások a '60-as évek végétől egyre inkább a „jó anyaságra” leszűkítve azonosíthatóak, 

mely éppen ezért fontos és sajátos etikai konstrukcióvá növi ki magát. Ebben a keretben 

értelmeződik a nő mint a gondoskodó feladatok elvégzéséért egy személyben (kizárólagosan) 

felelős résztvevő. A jóléti politikában tehát a szocializmus második szakaszában felerősödnek, 

újra reneszánszukat élik a maternalista politikák, kiszorítva minden mást a nőkkel és 

férfiakkal kapcsolatos beszédmódból.
44

 Ennek közegévé vált a '70-es évekre kialakuló 

Nevelési Tanácsadók hálózata
45

, melyben a szociális problémák az „anyaság problémájaként” 

definiálódtak női segítők és női kliensek részvételével. Haney véleménye szerint a 

rendszerváltás során létrejövő szociálpolitikai berendezkedésben és az ennek mentén 

megszületett intézményi megoldásokból (lásd szociális munka) eltűnik a maternalista 

megközelítés, átadva helyét a rászorultsági alapú szempontoknak, amiben a szükségletek 

kizárólag anyagi/szegénységi problémaként jelennek meg. 

Az előzőektől némiképp eltérő horizonton két fontos hazai tanulmány történeti kontextusban 

vizsgálja a szakmai identitás és részvétel gender-narratíváit. Juhász Borbáláék (Juhász et al 

2008) Göntér Zsuzsanna és Földy Ilona életrajzán keresztül mutatják be a két világháború 

között születő, illetve professzionálissá váló szociális munka (egy settlement) maternalista 

arcát. Az írás rámutat arra, hogy a (poszt-strukturalista keretben) ábrázolt határok egyszerre 

húzódtak a nyilvános és az otthoni világ között, ezzel párhuzamosan a különböző osztályú 

nők között is, miközben ezeknek a választóvonalaknak a mentén jelölődtek ki a szociális 

munka férfias és nőies terei is.  

Hámori Péter az előző korszakkal azonos időszakot vizsgál, s a női szerepek lehetséges 

repertoárját mutatja be több, a szociálpolitikához, illetve a szociális munkához kötődő 
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 Nem tartozik szorosan a kérdésünkhöz, de mégis meg kell jegyeznem, hogy Haney sajátos mondhatni 

„nyugati” szempontból értelmezi a magyarországi jóléti állam kategóriáját és jellegét, melyben a jóléti állam 

demokratikus berendezkedésre vonatkozó feltételek egyszerűen nem jelennek meg. 
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 A „nő”, illetve a „nőkérdés” konstruálódásáról részletesebben lásd Adamik Mária írását. (Adamik 2012) 
45

 A Nevelési Tanácsadók hálózata a hazai szociális munka (második) születésének fontos intézménye. (Pik 

2004)  
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színtéren.
46

 Munkájában részletes képet fest arról, hogy a szociális munkásként emancipálódó 

(főleg középosztálybeli világi, illetve egyházi) nők számára a lehetséges hivatásbéli szerep 

szinte valamennyi dimenzióját hogyan határozták meg a gender-szempontok (például a nő 

legyen-e házas vagy nem, világi vagy nem, illetve melyek lehetnek a női hivatás lehatárolt 

területei). (Hámori 2003) 

Miközben a szociális munka gender-vonatkozásai a történeti munkákban már láthatóan 

megjelentek, hozzásegítve minket annak megértéséhez, hogy a szociális munka történetében a 

diskurzusok rendjébe hogyan illeszkedett a gender kérdése: a magyarországi (professzionális) 

szociális munka történetileg hogyan, milyen diszkurzív gyakorlatokon keresztül vált 

horizontálisan szegregált „feminin” térré (azaz milyen ideológiák, közpolitikai gyakorlatok és 

hatalmi intézmények rögzítik s termelik újra a szociális munka és a gondoskodás gender-

természetét), addig a szinkron elemzésekben a kérdés sem a hatalom/egyenlőtlenség, sem 

pedig más aspektusból sem fogalmazódik meg. Annak ellenére, hogy számos, a 

disszertációban is idézett írás foglalkozik a kérdéssel, azt mindenképpen jelzem, hogy ezek a 

kutatások elsősorban a hazai szociális munka „első” jelentős időszakáról adnak képet, a két 

világháború közötti korszakról. Mivel a genealógia nem terjed ki a szociális munka, valamint 

a gondoskodás államszocializmusbeli időszakára, illetve azt követően „második” születésére, 

így bizonyos fenntartásokkal kell kezelnünk azt a kérdést, hogy vajon visszanyúlik-e 

egyáltalán ezekre az időkre a szociális munka (gender) narratívája, van-e létjogosultsága a 

történeti szövegek és a jelenkori diskurzusok egy „erőtérbe” helyezésének.  Annál is inkább, 

mert, bár módszeres kutatási eredményekkel nem rendelkezünk a kérdést illetően, de a 

szakma újjászületésekor a szerzők szinte egyáltalán nem reflektáltak a történeti előzményekre 

(a példák sokaságából: Szalai 1971, Talyigás 1989). (Ez alól kivételnek tekinthető Gayer 

Gyuláné munkássága, aki a '70-es és '80-as években publikált írásaiban többször is felvillant 

lehetséges előképeket a szociális munka két világháború közötti időszakából.)   

A gender szempontjából a hazai szociális munkások életútját mindössze egyetlen, a 90'es 

évek közepén készült kutatás vizsgálja átfogóan. Horváth Ágota és Lévai Katalin (Horvát et 

al 1996)
47 

1996-ban kérdőíves megkérdezéssel (közel 200 adatközlő bevonásával), illetve 

interjúk segítségével vizsgálta a szociális munkások szakmai életútját, szociokulturális 

hátterüket és szakmai identitásukat. A kutatásban hangsúlyosan szerepelt a női és férfi 

szociális munkások eltérő helyzetének és identitásának a feltérképezése is. Mintájukban a 

megkérdezett férfi és női szociális munkások jelentős szociokulturális eltéréseket mutatnak: a 
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 Az Egri Norma-rendszerben, a szociális védőnők soraiban, valamint a Szociális Testvérek Társaságában. 
47

 Kutatási eredményeikről a szerzők az Esély c. folyóiratban számolnak be. Átolvasva a szociálpolitika és 

szociális munka egyetlen hazai akadémiai folyóiratát, szembeötlő, hogy a társadalmi nemek és a szociális 

munka kapcsolatáról az elmúlt közel negyed évszázadban mindössze ez az egy írás jelent meg a lapban. 
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férfiak iskolázottabb és népesebb, valamint a nőkhöz képest kevésbé „problémás” családok 

tagjai, illetve nagyobb arányban érkeztek városban élő családokból. A férfiak,
48

 mielőtt 

szociális munkások lettek volna, hosszabb-rövidebb ideig más pályán dolgoztak. Bár 

összességében a férfi szociális munkásoknak magasabb volt az iskolai végzettségük, mindez 

azonban nagy hangsúllyal csak a rendszerváltás előtti időszakban pályára került férfiak 

esetében jelenthető ki. A rendszerváltást követően ugyanis a férfiak közül is sokan kerültek a 

szakmába alacsonyabb iskolai végzettséggel (ez a trend hasonló volt a nők esetében is), 

olyanok, akik valamiért (jellegzetesen munkanélküliségük miatt) kiszorultak az előző 

munkahelyükről. A szakmai motiváció kapcsán a kutatásban hangsúlyosan megjelenő, a 

nemek és a szociális munkás szerepével kapcsolatos sztereotípiákat
49

 Lévaiék munkaerő-piaci 

dinamikával magyarázzák: véleményük szerint az általuk „tartalom nélkülinek” nevezett 

önmeghatározás nemi alapú sztereotípiái és a feminizált tér közötti kapcsolatot a munka 

alacsony presztízse és „laikus” jellege jelenti.  

Az előbbi mellett, speciálisan a gender témájára fókuszáló kutatással csak egy 2012-ben, 

angol nyelvű kötetben találkoztam (Acsády et al 2012). Ebben a szerzők a gondoskodás 

társadalmi konstrukcióinak (értékeinek és értékelésének) gender jellegét (is) vizsgálták 3 

csoportban (tanárok, szociális munkások bevonásával, illetve egy kontrollcsoportban). A 

szerzők végül azt állapították meg, hogy miközben a különböző értékvizsgálatokban a 

gondoskodással kapcsolatban a nemi sztereotípiák (mely szerint a gondoskodás elsősorban a 

nők feladata) hangsúlyosan voltak jelen, addig a kutatásba bevont gondoskodó munkakörben 

dolgozók a gondoskodást univerzális, gender szempontból semleges területként értelmezték. 

 

A szakmai identitásra
50

 vonatkozó kutatások a különböző tudományterületek 

megközelítésmódjai szerint heterogenitást mutatnak
51

 a tárgy értelmezésével, illetve ezek 

mentén a kutatási irányok kijelölésével kapcsolatban. Mindenesetre a disszertációm kérdését 

közvetlenül érintő kutatások alapvetően két (témámat tekintve egyaránt fontos) irányból 

közelítenek a szakmai identitás kérdéséhez.  

A pszichoanalitikus gyökerű megközelítésekben az önértelmezéseken, a szakmai feladatot 

végzőnek önmagáról kialakított képén és koncepcióin van a hangsúly, s a jelentések komplex 

                                                 
48

 A kutatás szerint férfi szociális munkások a '90-es évek közepén szinte kizárólag családsegítőben és 

hajléktalan-ellátásban dolgoztak.  
49

 A megkérdezett női szociális munkások közül többen a nőkhöz általában kapcsolt tulajdonságok alapján 

értelmezték saját szakmai identitásukat és szakmai motivációjukat, azaz hogy azért választotta ezt a pályát, 

mert ismerős volt számukra a szociális munka „nőies, gondoskodó” jellege. 
50

 Az angol nyelvű szakirodalomban nincs egységes terminológia a fogalom megnevezésére. Lásd: „vocational 

identity”, „work identity”, „career identity”, „professional identity” vagy „occupational identity”. 
51

 A szakmai identitást vizsgáló kutatások diszciplináris megközelítése mindamellett kevésbé sokszínű, mint az 

identitással kapcsolatos értelmezések.  
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struktúráit tárja fel a szakmával kapcsolatos személyes kötődésekről (például motivációjáról). 

E megközelítésekben a kiindulópontot általában Erik H. Erikson '60-as években keletkezett 

identitáselmélete jelenti, melyben az identitás krízisekkel/szakaszokkal jellemzett 

pszichoszociális fejlődés keretében, folytonos változások során alakul. Ebben a fejlődési 

ívben kitüntetett helyen jelenik meg a felnőttkori szerepek integratív elsajátításának folyamata 

(például a pályaválasztás témája). A hazai szakirodalomban a szakmai identitás ilyen 

szempontú vizsgálata rendszerint a pályalélektan keretében értelmeződik (többek között a 

„pályaválasztás”, a „karrier vagy szakmai előmenetel” fogalmak mentén.  

A fogalmat a szociológia (a szimbolikus interakcionista felfogásban elsősorban Herbert 

Blumer és Erving Goffman nyomán), valamint a szociálpszichológia (Tajfel 1981) elsősorban 

a személyes és szociális identitás
52 

kategóriájában, a valamely csoporthoz való tartozás 

perspektívájában értelmezi. Ekképpen az Én-t a társas interakciókban felfejthető jelentések 

alapján vizsgálja, másrészt a foglalkozási szerepekhez való viszonyulásában ábrázolja, benne 

az egyének kapcsolatát a szakmai lehetőségekkel, eredményekkel, normákkal és értékekkel. A 

leggyakoribb kritika a társadalomtudományi/szociálpszichológiai megközelítésekkel szemben 

az, hogy nem látják és nem láttatják teljességében a szakmai identitást, hiszen olyan fontos 

kérdést száműznek a vizsgálatból, mint például azt, hogy a választott hivatás vagy szakma 

(motiváció, képességek és készségek) hogyan kapcsolódik össze a teljes személyiséggel, 

illetve hogy az egyén önmagáról kialakított képében milyen szerepet játszik egy szakma 

melletti elköteleződés (Meijers 1998). 

Munkámban egy meglehetősen széles spektrumú értelmezésből indulok ki: e szerint a 

szakmai identitást jellemzi a változás és folyamatosság, központi helye van az egyén 

identitásában, az egyént körülvevő interperszonális kapcsolatok változó rendszere alakítja, 

miközben hatással is van arra, illetve az egyes személyek szakmai identitását alapvetően 

megszabja és kölcsönhatásban van a társadalmi/gazdasági struktúrával és folyamatokkal is. 

(Skorikov et al 2011) 

 

Noha jelentős számú kutatás érinti a szakmai identitás és a gender kapcsolatát, általános 

megállapításokat ez ügyben csak óvatosan lehet megfogalmazni. Skorikov és Vondracek 

összefoglaló igényű munkájában például számos kutatási eredményt idéz, mely alapján 

bizonyos mértékű összefüggést feltételez a két változó között: a nők a férfiakhoz képest 

általában elkötelezettebbek a szakmai céljaikat tekintve, valamint határozottabban, már 

korábbi életszakaszuk során definiálják saját szakmai identitásukat. Mindezt azzal 
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 A szétválasztás kritikája főként a pszichológia területe felől (Vajda 1996) fogalmazódik meg, hiszen ennek 

mentén éppen az egyéni és a társas/társadalmi egyidejűsége és integritása válik ketté. 
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magyarázzák, hogy a különböző társadalmi elvárások (például „munka vagy család”) miatt a 

nőknek a férfiakhoz képest elkötelezettebbnek kell lenniük a munka világában ahhoz, hogy 

választani tudjanak a lehetséges társadalmi szerepek között. (Skorikov et al 2011) 

 

A szociális munka lehatárolt, egyértelműen és önállóan létező szakmai identitásként való 

meghatározása a kutatók véleménye szerint erősen kétséges: egyes szerzők a szociális munka 

(történeti-kulturális-szervezeti) sokszínűségében egységes létét, lezárt jellegét (Lorenz 2003; 

2004), míg mások, előbbit a kontextusba
53

 ágyazott jelentések miatt kérdőjelezik meg. 

(McDonald et al 2003) A szociális munka általánosan elfogadott globális definíciója
54

 mellett 

a szociális munkához tartozó szakmai identitás körülírását nehezíti, hogy a különböző iskolák, 

de természetesen maguk a gyakorló szociális munkások is eltérő célok mentén fogalmazzák 

meg azt, hogy mit jelent számukra a szociális munka, hogyan értelmezik saját szerepüket és 

feladataikat (például a „kontroll vagy autonómia” paradigmában), illetve miként határozzák 

meg a krízis, vagy éppen a szükségletek fogalmát stb. (Banks 1995, Payne 1997) Ezen túl a 

gyakorlat és az elmélet, valamint az egyéni attitűdök (melyek természetes kölcsönhatásban 

vannak nemcsak a mezo/intézményi szint, de a makro/társadalmi szint elvárásrendszerével is) 

a radikális irányzatokon vagy az elnyomásellenes szociális munkán keresztül (Dominelli 

1996), a konstruktív/reflexív szociális munkán át (Parton et al 2006) egészen a 

menedzserizmusig („férfi etika”) (Bányai 2008) terjedő cél- és értékskálán igen széles 

spektrumon helyezkednek el. Az explicit kategória felállításának további nehézsége ezek 

mellett, hogy a praxis és az elmélet kereszttüzében, dinamikusan változik a szociális 

munkához rendelt morális és értékrendszer tartománya, mely kellőképpen plasztikussá, s 

sokszor szituatívvá és kontextusfüggővé alakítja a határokat.  

Silvia Fargion mindezekkel szemben – olaszországi szociális munkások szakmai identitás-

vizsgálatát követően – a szakmai identitást néhány kulcsfogalom (mint holisztikus 

megközelítési mód vagy komplexitás) beiktatásával megragadhatónak és leírhatónak véli. 

(Fargion 2008)  

Mivel a szociális munkához kapcsolható szakmai identitás, annak változékonysága mellett, 

mégiscsak valamiképp kijelölhető az Etikai Kódexben rögzített normák és értékek mentén, 
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 Ezek a kontextusok hangsúlyosan politikaiak és mint ilyenek, közvetlenül is kapcsolatban állnak az értékek 

kérdésével. Az értékek meghatározásának feminista társadalomkritikai megközelítésben a kanti racionalitás 

alapján megtervezett és felépített (neo-liberális) jóléti állam „férfi világa” áll szemben a kapcsolaton és a 

megerősítésen alapuló szociális munka „női világával” szemben. Ez a korábban „egyértelmű” rendszerezés a 

szociális munka menedzserizmus irányának elterjedésével éppen napjainkban alakul át (hazánkban is): a 

szociális munka praxisában megjelenő férfias világból mintha egyre inkább kiszorulna a kapcsolatban és 

beszédben létező „hagyományos”, gondoskodás. (Payne 1997, Bányai, Bugarszki 2014) 
54

  A szociális munka 2014-ben elfogadott globális definícióját lásd: 

http://parbeszed.lib.unideb.hu/#sdfootnote1sym 
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ezért említést kell tennem azokról az Etikai Kódexben rögzített alapelvekről, elvárásokról és 

szakmai standardokról, melyek közvetlenül is kapcsolódnak a disszertáció témájához. A 

Kódex elvárásai és irányelvei sok szempontból a „gondoskodás etikájának” „igazságossági” 

kritériumára építenek: a kliensek és szociális munkások közötti mellérendelésen alapuló 

viszonyban/kapcsolatban fő értékként a méltóság, az autonómia és az őszinteség stb. jelenik 

meg. Alapvető célként fogalmazódik meg, hogy – párhuzamosan a segítségnyújtással – a 

szociális munka, megfelelő érdekérvényesítési gyakorlat mellett, társadalmi változásokat 

érjen el.
55

  

Kozma Judit a segítői identitást mint „hivatást
”
 írja le, egy belső képként, melyben 

„integráljuk a szakma gyakorlása során felhasznált adottságainkat, tulajdonságainkat, a 

segítőként gyakorolt szerepeink összességét, viselkedésmintáinkat, értéktörekvéseinket.” 

(Kozma 1998) 

Az elméleti munkákban a szerzők rendszerint a szakmai önmeghatározás, önazonosság előbbi 

szempontjai szerint osztályozzák a szociális munka/szociális munkás különböző szakmai 

modelljeit. Mivel a szakirodalomban a tipizálás területe meglehetősen termékenynek tűnik, 

dolgozatomban kizárólag azoknak a modelleknek a bemutatására szorítkozom, melyek a hazai 

elméletben is meghonosodtak. 

A szociális munka mint professzió és hivatás szempontjából a Jones és Joss szerzőpáros a 

szakmai identifikáció szempontjából kategorizál (Jones-Joss 2011).
56

 Ez alapján a szociális 

munka 3 professzionális modelljét
57

 különböztetik meg a megítélés (a bizonytalanság 

kezelése), a tudás, az értékek, a kliensekkel való kapcsolat, az énkép és a szakmai fejlődés 

szerepének és jellemző hangsúlyainak a mentén. Ennek alapján megkülönböztetik a praktikus 

professzionalizmust, melyben a hangsúly a tapasztalaton és a praxison van, az értékek 

szempontjából pedig a szakmai tradíciót követi, mindezek következtében alapvetően 

teoretikus: a technikai szakértői
58

 (menedzserizmus) professzionalizmust, melyben a szociális 

munkát explicit és szabályokon/szabályozottságon nyugvó praxis-elméletként értelmezik és 

értéksemlegesnek tartják, valamint a konstruktivista szemléletű és a problémamegoldást 
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  http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/etikai_kodex_2011.pdf 
56

 A szociológia tudományterületén belül évszázados hagyománya van a különböző professzió-elméletek 

tárgyalásának. Noha az egymástól igen eltérő orientációjú elemzésekből és megfogalmazásokból még a 

legkorábbi, funkcionalista gyökerű attribútum-elméletek vagy a hatalomkritikai és dinamikus szemléletű 

interakcionista-elemzések is számos tanulságot és tudást jelenthetnek a szociális munka rendszerezését (mint 

szakma) és értelmezését illetően, ennek ellenére ezeknek részletes tárgyalására a dolgozatban nem térek ki. 
Mindamellett annyit fontos megjegyezni, hogy ezek a szakirodalmak a szociális munkát, Amitai Etzioni 

rendszerezését követően mint fél-professziót (semi profession) osztályozzák. 
57

 A szerzők megjegyzik, hogy a lehatárolás kizárólag elméleti szinten létezik, az egyes modellek 

„ideáltípusként” való bemutatása nem tükrözi a gyakorlatot, amelyben tiszta formájukban feltehetően nem 

léteznek. 
58

 Jones és Joss ennek egyik válfajaként kategorizálják a menedzserizmus szemléletet, mely a kortárs 

szakirodalom egyik központi kérdése. 

http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/etikai_kodex_2011.pdf
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holisztikusan felfogó reflektív professzionalizmust, melyben a tudás a klienssel való 

kapcsolatban alakul ki és formálódik azon belül is. Témám szempontjából különösen fontos, 

hogy a szakmai identitás kérdése tekintetében a praxis-modellek közül kizárólag ez utóbbi 

reflektál hangsúlyosan – mivel a szakmai kompetenciákat attól elválaszthatatlannak ítéli – a 

szociális munkás teljes személyiségére: „A szakmai gyakorlat ezen formájában központi 

jelentőségű az előfeltevés, hogy minden résztvevő egész személyiségével vesz részt az 

interakcióban, mindegyik magával hozza saját hátterét, értékeit és kultúráját a szakmai 

gyakorlat specifikus kontextusába.” (Jones-Joss 2011) 

Az előbbi érték- és kompetencia szerinti felosztással rokonságot mutató rendszerezést végez 

Sarah Banks, aki nagy hatású (feminista kritikai) munkájában a szociális munkát 

professzionális, bürokratikus és elkötelezett/radikális gyakorlatként osztályozza. Lena 

Dominelli a szociális munkás céljai és lehetséges szerepei alapján az előbbivel sok 

szempontból hasonlóan három csoportba sorolja a szakmai irányultságok típusait: 

munkájában a terápiás, a fenntartói és az emancipatorikus gyakorlatot különbözteti meg 

egymástól. (Dominelli 1998) 

 

A hazai szakirodalom a szakmai identitás kérdését főként az „értékek/ 

értékkonfliktusok/értékdilemmák”,
59

 valamint a „szerep”
60

 fogalmak bevezetésével tárgyalja, 

jellemzően elméleti keretben. Empirikus, módszeres kutatással a tárgykörben csak elvétve 

találkozni, s rendszerint ezek sem állítják fókuszba a szociális munkások (szakmai) 

önértelmezését. 

A szociális munka identitásának mibenlétét, pontosabban az erre vonatkozó csekély mértékű 

szakmai érdeklődést Budai István (Budai 2010) a hazai felsőfokú szociális munkás-képzés 

történeti szempontjait beiktatva közelíti meg. A „soproni norma” (mint „kánonteremtés”) 

megszületését így kommentálja: „kiindulópont tehát elsősorban nem az volt, hogy milyen 

szociális munkás szakmai személyiségben, milyen szakmai identitásban gondolkodjunk”. A 

szociális munka, folytatja, ugyanis nem „önmagából” jött létre, azt sokkal inkább az azt 

körülölelő humán tudományok és szakmák, valamint az angolszász orientációjú 

társadalomtudományos minták hozták létre. Az omnipotens, maximalista, „a mindentudó 
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 A magyarországi szociális munka hazai helyzetére reflektáló írások nagy része a kontroll vs. segítés, 

autonómia vs. függés/bürokratizálódás dilemmájában értelmezi a szakmai identitással kapcsolatos 

kérdéseket. (Szabó 1993, Pataki 2008, Bugarszki 2014) 
60

 A kliens és a szociális munkás közötti aszimmetrikus viszony számos tanulmánynak kerül a középpontjába, s 

nem csupán a fenti „kontroll vagy autonómia” kérdése okán, de magának „a segítségkérő és a segítő” 

alaphelyzettel kapcsolatos kérdések miatt is. A szociális munka elméleti írásaiban jól kibontott és körülírt a 

szociális munkás szakértői, tanácsadói szerepkörével szemben álló kliensek alárendelt szerepe és helyzete, és 

az ennek nyomán épülő hierarchikus viszony. S bár mindennek minden bizonnyal markáns része a nemek 

közötti különbségekből adódó státuszhelyzet, ezzel a kérdéssel az előbbi téma vonatkozásában csak kevesen 

foglalkoznak. 
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szociális munkás” nem csak a gyakorlattal kapcsolódott össze nehézkesen, de előbbiek 

nyomán akkor sem volt és jelenleg sincs egyértelmű „jelentése” a szociális munkás-

identitásnak sem a gyakorló szociális munkások esetében, sem pedig (az elvárások szintjén) 

az akadémiai diskurzusban.
61

 Budai tanulmányában reflektál a Karuza és társai által jegyzett 

modellre, mely a különböző problémamegoldási felfogások alapján tipizálja a szociális munka 

gyakorlatát (medikális, felvilágosító, erkölcsi és kompenzáló szemléletet különböztet meg). Ez 

alapján a hazai szociális munkások szakmai identitását leginkább a medikális 

megközelítéshez tartja közelinek, a Dominelli-féle modellből kiindulva pedig a fenntartói és 

terápiás funkció erősödését látja
62

. 
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 A bizonytalannak tűnő szakma- és szakemberképet némiképp módosította, és a szakma/képzés-történet egyik 

fontos állomásává tette a Vezérfonal és a Szakmai etikai kódex (1995 és 2005-ben a kiegészítése) bevezetése. 
62

 Meglátásait ebben a munkájában sajnos empíriával nem támasztja alá. 
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3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

 

Ahogyan már az előző fejezetből is látható volt, a témám megértését szolgáló szakirodalmak 

nem köthetőek kizárólagosan egyetlen kitüntetett tudományterülethez. Ennek megfelelően a 

kutatás módszertanának kiválasztása során arra törekedtem, hogy olyan érzékeny módszerrel 

dolgozzak, mely figyelembe veszi, sőt építkezik is a téma határterületi, tudományközti 

helyzetéből, s mindenekelőtt interpretatív. Választásom így esett a narratív élettörténeti interjú 

módszerére. 

 

3.1. narratív: - fordulat, - meta-elmélet, - identitás 

 

Az irodalomtudományi indíttatású narratológia
63

 valamennyi humán diszciplínában 

megjelent, Martin Kreiswirth elnevezésével élve pedig egyenesen a humán tudományok 

narratív fordulatáról („narrative turn”) beszélhetünk.
64

 A narratívák hódítása annak a 

posztmodern felfogásnak a nyomán (is) értelmezhető, melyben a meta-narratívák 

legitimációjának a megkérdőjelezésével a humán tudományok a kis elbeszélések felé 

fordulnak.
65

 Minden kis elbeszélésben benne van annak a lehetősége, hogy kapcsolódjon és 

kitáguljon: a narratív tudás ugyanis, szemben a pozitivista tudás-eszménnyel, fogalmaz Jean-

François Lyotard, „saját legitimációjának a kérdését nem juttatja érvényre, az 

áthagyományozás pragmatikájával hitelesíti önmagát, anélkül, hogy érvekhez és 

bizonyítékokhoz folyamodna.” (Lyotard 1993:61). 

A narratív megközelítésben az elbeszélések a különböző tudományágakban nemcsak a kutatás 

eszközeként jelennek meg, de magának a kutatásnak a tárgyaként is, hiszen, ahogy Roland 

Barthes a narratológia egyik nyitányának tartott, azóta számtalanszor hivatkozott művében 

írja: „..az elbeszélés ott van a mítoszban, a legendában, a mesében, a novellában, az eposzban, 

a történetben, a tragédiában, a drámában, a komédiában, a pantomimban, a táblaképen 

(gondoljunk csak Carpaccio Szent Orsolya sorozatára), az üvegablakon, a filmben, a 

                                                 
63

 A „narratológia” vagy „narratív „elmélet”, „megközelítés”, „vizsgálat” határozottan tudományközi, illetve az 

egyes tudományágakban sem egységes alapvetésű, ennek okán pedig nem beszélhetünk a terület egységes 

megnevezéséről sem. (Dolgozatomban a narratológia néhány fogalmát, elemzési módszerét egyfajta 

segédtudományként használom fel.) 
64

 A kérdést az alábbiakban az irodalomelmélet, illetve az identitás pszichológiai, valamint 

társadalomtudományos megközelítésének csomópontjában helyezem el.  
65

 Jerome Bruner megközelítésében a '80-as években mindez kétféle „világ”, gondolkodásmód, a 

paradigmatikus (érvelő/logikai-tudományos) és a narratív (elbeszélő) szembenállásaként fogalmazódik meg 

(Bruner 2005). Mindehhez lásd a hermeneutika „kézenfekvő” megközelítésmódját is. 
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képregényben, az apróhirdetésben, a mindennapi kommunikációban. Sőt, ezekkel a szinte 

felsorolhatatlan formákkal a történet jelen van minden időben, minden helyen, minden 

társadalomban; egyidős az emberiség történetével; nincs és soha nem is létezett egyetlen nép 

se történet nélkül; minden osztálynak, embercsoportnak megvan a maga története, és nagyon 

gyakran különböző, sőt még az egymástól eltérő műveltségű emberek is együtt élvezik 

egymás történeteit: a történet gúnyt űz a jó és a rossz irodalom megkülönböztetéséből: 

minthogy nemzetközi, történelem és kultúra fölötti, a történet úgy van jelen, akár az élet.” 

(Barthes 1988: 378) 

Az elbeszélések mint narratív struktúrák mindezek nyomán a tudományokban kilépnek 

„eredeti közegükből”, s a kultúra/társadalom kontextuális keretében, valamint a Másikkal 

folytatott interakció során változnak a „valós” és a „szövegvilágok” összekapcsolódásaként az 

olvasó/befogadó/értelmező gondolataiban „lehetséges világokká”. A szöveg tehát közvetít (1) 

ember és világa, (2) ember és ember, valamint (3) ember és önmaga között. Mindezt a szöveg 

3 alapvető funkciójaként lehet kibontani, mint a szöveg (1) referenciális, (2) kommunikatív, 

valamint (3) önmegértő szerepét. (Bíró 2004) 

Mindennek megvilágítása érdekében először a „történetnek” (benne a történet „hősének”) és a 

„történet időbeliségének” témánk szempontjából kihagyhatatlan sarokköveit érintem, majd a 

történetek főhősének szerep és reprezentációs lehetőségeivel foglalkozom, azt követően pedig 

áttérek a narratív identitáshoz kérdéséhez. 

A „narratívák” (mint az események elbeszélései) értelmezési és elemzési lehetőségei 

szerteágazóak, alapvetései már a klasszikus narratológiában
66

 megfogalmazódtak, feltárva az 

elbeszélésekben rejlő absztrakciós szinteket. Egyrészt azt, hogy a történet nem csupán 

események kronológiai egymásutánja, hanem az elbeszélésből, a történetből (narrative) 

magából is következtethetünk az egyes történések (story) közötti viszonyokra. Másrészt 

mindez kapcsolódik a történetmondás aktusához, mint elbeszéléshez is, amely az elbeszélői 

helyzethez kötötten történik (így egy történet többféleképp mondható el). A történet tehát, 

mint elbeszélő diskurzus, a történés pedig mint események jelennek meg a szövegekben. 

Ezenfelül elemi szinten minden történet egy állapothoz vagy eseményhez kapcsolódó 

változást, átalakulást mond el. Másrészt a szöveg által konstruált „lehetséges világok” a 

kulturális/társadalmi mezőben mélyen beágyazva válnak értelmezhetővé, így az elbeszélő és a 

befogadó közötti dialógusban a világról alkotott tapasztalatok sajátos jelentésrétegei tárulnak 

                                                 
66

 A narratológia kérdésfeltevései a strukturalista megközelítésekben magára a szövegre vonatkozóan merültek 

fel: ezekben az értelmezésekben a szerzők az egyetemes törvényszerűségek felismerését és rendszerezését 

tűzték ki célul, a történet logikai-szemantikai egységében szemlélve kérdést.  Mindehhez az egyik 

legfontosabb kiindulási alapot Gerard Genette Az elbeszélő diskurzusok (Genette 1996) c. írása jelentette. 

Később más (elsősorban a kognitív) megközelítésben „történetek” megértésének a folyamata, mikéntje kerül 

előtérbe, amennyiben a történetek módozatainak rendelődnek alá, alakulnak ki maguk a struktúrák is. 



40 

 

fel. 

Ahhoz, hogy jobban körvonalazódjon, hogyan kapcsolódik össze a szöveg az élet világával,
67

 

hogyan válik a történet és a történetek elmondása a valóság felderítésének és elsajátításának 

az alapjává Paul Ricoeur „hármas mimézis”
68

 fogalmához fordulok. Ahogyan az Ricoeur 

munkájából kiolvasható, a történetek cselekményszövési logikája, dinamikája és az emberi 

tapasztalás (benne időbelisége) között szoros összefüggést lehet felfedezni, mely az 

elbeszélések értelmezéséhez
69

 keretet jelent.  A formaadás („figuration”, mimézis I.) 

fázisában magát a cselekményszövés dinamikáját (struktúráját
70

, szimbolikus mezőjét és 

kultúráját
71

, illetve annak időbeli tagolódását
72

) a gyakorlati megértés területeként értelmezi, 

melyben az elbeszélői cselekmény egyrészt az emberi (pre-narratív) tapasztalatra épül, 

másrészt csakis a mentén válik értelmezhetővé. Mindez a szöveg előtti (idő)szint. A 

megformálás („configuration”, mimézis II, a „mintha birodalma”) szakasza magát a 

történetmondás folyamatát jelöli, melyben a szöveghez kapcsolható idő jelenik meg. A 

cselekmény közvetít egyes események és az egész között, egybeszerkeszt heterogén 

tényezőket, illetve történetekké rendezi az egymást követő eseményeket. Témánk 

szempontjából ez utóbbi kulcskérdés: „Követni egy történetet azt jelenti, hogy az 

esetlegességek és váratlan fordulatok közegében való hasadásunk során valamilyen elvárás 

irányít bennünket, mely a konklúzióban fog kiteljesedni. Ez a konklúzió azonban logikailag 

nem következik bizonyos előzetes premisszákból. Ad a történeteknek egy „végpontot”, mely 

azt a nézőpontot biztosítja, amelyből a történetet olyanként pillanthatjuk meg, mint ami 

valamifajta egészet alkot. Történetet megérteni annyit tesz, mint megérteni azt, hogyan és 

miért vezettek az egymást követő epizódok éppen ehhez a konklúzióhoz, amelynek végső 

soron olyanként kell elfogadhatónak lennie, mint ami bár egyáltalán nem volt előre látható, de 

összeegyeztethető az epizódok együttesével.” (Ricoeur 1999: 279) Az újraírás fázisában 

(„refiguration”, mimézis III.) a szöveg utóidejűségében az „idő” az olvasóhoz kapcsolódik. 

Ebben a szakaszban a szöveg összekapcsolódik az olvasó/befogadó világával, s ő mint 

cselekvő személy a különböző mimetikus szintek között saját történetének, olvasatának a 

közvetítőjévé válik. Végül e három szint egymásfonódása adja a mimézis körét, melyben az 
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 Témánk szerint különösen fontos Ricoeur szövege, hiszen ez a „logika” vezethet minket az élettörténeti 

elemzés során is. 
68

 A történet mint a cselekmény utánzása. Lásd Arisztotelész Poétikájában. 
69

 Ez az értelmezés egyszerre fenomenológiai és hermeneutikai. 
70

 Ezen a szinten „egy történet megértése azt jelenti, hogy egyaránt értjük a cselekvés „tenni” nyelvét és azt a 

kulturális hagyományt, amelyből a cselekmények (intrigues) tipológiája származik.” (Ricoeur 1999:262) 
71

 A szimbólumok rendszere itt, a kultúra „sűrű” Clifford Geertz-i értelmezéseként szerepel. 
72

 „Az a mód a lényeges, ahogyan a mindennapi gyakorlat a jövő, a múlt és a jelen jelenlét egymáshoz 

viszonyítva elrendezi, mivel ez a gyakorlat artikulációja alkotja az elbeszélés legelemibb indukáló elemét.” 

(Ricoeur 1999:269) Ezen a talapzaton épül fel ugyanis az az időbeli struktúra, melyek előrevetítik a 

tulajdonképpeni elbeszélést.  
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elbeszélés utánozza az életet, az élet pedig az elbeszélést, a szövegek tehát „visszatérhetnek” 

az élet világába, onnan pedig újra „vissza” a szöveg világába: „...az elbeszélő (narratif) 

cselekvés újrajelenti a világot időbeli dimenziójában, amennyiben mesélni annyi, mint a 

költemény felhívását követve újracselekedni a cselekvést.” (Ricoeur 1999:300) 

 

A narratívák a múlt század második felében kapcsolódtak össze az identitással
73

 kapcsolatos 

kérdésekkel, mely a kortárs humán-tudományok egyik legtöbbet és legtermékenyebb
74

 módon 

hivatkozott és kutatott területévé lépett elő.
75

 A téma középpontba kerülése közvetlenül 

kapcsolódik, sőt keresztezi is azt a (gender-elméletekben is megjelenő) posztmodern trendet, 

mely az egyéni önazonosságba, pontosabban a valamihez, a csoporthoz való (egyértelmű) 

tartozásba vetett hit megrendüléséhez vezetett.
76

  

A narrativitással foglalkozó elméleti megközelítések
77

 a „Self” felől rákérdezve a „magunkról 

való történetmondásban látják a kulcsát annak, hogy miféle elképzeléseket hordozunk arról, 

hogy kik is vagyunk valójában.” (Pléh 2012) László János, a narratívum konstruáló, Én-

teremtő, alkotó jellegéről Jerome Brunert idézi: „Az egyik legmélyebb oka annak, hogy miért 

mesélünk történeteket magunknak (gyóntatónknak, analitikusunknak vagy bizalmasunknak) 

az, hogy hogy valamiféle értelmet akarunk kikovácsolni mindabból, amit életünk során 

megélünk”, hiszen az élet nem „valami eleve adott dolog. Végső értelemben véve nem más, 

mint narratív teljesítmény.” (László 1999:44) Az élettörténeti elbeszélések egy másik olvasata 

elsősorban a  társadalomtudományok számára lényeges (persze az előbbiekkel összeforrva), 

és abból a tudománytörténeti felismerésből indul ki, hogy az élettörténetek már nemcsak mint 

adatforrás kerülnek be a kutatásba, hanem az elbeszélések formai, szerkezeti 

megkomponáltságuk révén (mint „forgatókönyvek”) egyrészt maguk is társadalmilag és 

kulturálisan
78

 konstruáltak, másrészt pedig önmaguk „jogán” is reprezentálhatják a társadalmi 

                                                 
73

 Az „identitás” fogalmi hálóját tekintve, a különböző tudományterületek megközelítési módjának 

kiterjedtsége okán, disszertációmban csupán azt a csomópontot rögzítem, amelyben a következőkben 

elhelyezem a fogalmat: az „Én” nem eleve meglévő adottság, hanem folyton változó, szituatív; 

társadalmi/társas és egyéni meghatározottságú, kommunikációban létezik; konstruált; az „Én”-nek az 

önmagára vonatkozó szándékos és tudatos reflexiójaként értelmezhető.  
74

 Sokan éppen gyakori alkalmazása miatt vonják kétségbe a fogalom sokszínű felhasználását és érvényességét. 

Peter Stachel a fogalom keletkezés- és diadalútjának történetét bemutató tanulmányában például Hans-Ulrich 

Wehlert idézi, aki az identitást „amorf, mindenkori felhasználásra alkalmas paszpartu-szó”-ként írja le. 

(Stachel 2007).  
75

 Az identitás vizsgálata inter-és multidiszciplináris terület: eredetileg a filozófián belül tárgyalódik, később a 

pszichológia, majd a pszichológia és a szociológia határmezsgyéjén (szociálpszichológia) is, napjainkra 

pedig a politika és a kultúratudományokban is központi értelmezési kategória lett.  
76

 Persze mindez például a dekonstrukció keretébe illesztve egy pozitív felhangú értelmezés lehetőségét teremti 

meg, amennyiben a folyamat az antiesszencializmus, a konstruált (és nyitott) „Én” győzelmét eredményezi.  
77

 Nemcsak a diszciplínák sokféle megközelítése, de az egymással (tudományterületen belül is) vitatkozó 

elméletek miatt egységes teóriáról mindazonáltal nem beszélhetünk. Lásd Pléh Csaba írását erről például a 

pszichológia területéről (Pléh 2012). 
78

 Mindennek legelemibb szintje, hogy már maguk a narratívumok felépítése, struktúrája is a kultúra által 
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„valóságot”. Ezen túl az önazonosságra való rákérdezés egyrészt a társas 

viszonyrendszereken, magán a kultúrán keresztül történik és azon belül válik érthetővé, 

másrészt pedig egy inter-szubjektív mezőben értelmeződik, ekképpen önmagunk elbeszélése 

mindig mint a Másikkal (Te, a Világ) való dialógus van jelen. Ezenfelül, még mindig a 

kultúránál/társadalomnál maradva, élettörténetünk nem függetleníthető más történetektől
79

: 

„Életem teljes szeletei részei mások életének, szüleimének, barátaiménak, munkatársaiménak 

és üdülőtársaiménak […] mindegyikünk története számos más történettel fonódik össze.” 

(Ricoeur 1999: 402). 

Az identitás (mint személyes önazonosság) kérdésének összefonódása az elbeszélt 

élettörténettel Paul Ricoeur munkáiban központi kérdésként jelenik meg. Ricoeur 

megkülönbözteti egymástól az „ugyanaz-ság” („idem”-identitás) és az „őmaga-ság” („ipse-

identitás”) jelentését: míg előbbi a „Mi vagyok?” kérdésre adott válaszként az időben állandó 

lényegi azonosságot ('a dolog számszerűen ugyanaz') jelöli, addig a „Ki vagyok?” („ömaga-

ság”) kérdésre adható válasz, hogy „Azoknak a történeteknek a hőse, melyeket mások rólam 

mesélnek.” Az „önazonosság” ekként az élettörténet foglalata lesz s jelentésévé az válik, hogy 

egyetlen egységes történetben elbeszélhető. (Kovács 2012) A gondolati körben maradva, de 

azt tovább építve bevezeti a „narratív azonosság” fogalmát, melyre az ember az elbeszélés 

során épül, a cselekményszövés, az egyezés (concordance)
80

 és az ütközés (disconcordance) 

dialektikájában. A történet poétikája válik Ricoeur elgondolása szerint felelőssé azért, hogy 

kibontakoztassa, segítse a szereplő jellemének azonosságát, egy sajátos, a cselekményszövés 

logikáját követő rendezőelv mentén, az életösszefüggésnek vagy az „életelméletnek” 

megfelelően felépülve. (Ricoeur 2001) „Egy énről szóló narratívum kialakítása során az 

egyén koherens kapcsolatokat igyekszik létesíteni életének eseményei között” - írják 

Gergenék a konstruktív pszichológia területéről nézve ugyanezt a kérdést. (Gergen et al 2001) 

 

Az élettörténet „cselekményszövése” mellett, pontosabban azzal összekapcsolódva, a 

történetek „időbelisége” (ahogy más elbeszéléseké is) több síkon, s többszörös absztrakció 

mentén értelmezhető, mindazonáltal kulcsfontosságú nemcsak a szövegek logikai/strukturális 

felépítettsége, de a történetek konstruált, egyben referencia viszonyainak megértése miatt is. 

                                                                                                                                                         
szabályozott. 

79
 A történetet mindig megelőzi más történetet, amennyiben minden értelmezési, illetve vonatkozási keret egy 

korábbi tapasztalatból származik. Mindezt hívhatjuk hagyománynak, vagy (más diszciplínában) 

intertextualitásnak is, illetve közvetlen kiindulópontja a fenomenológia alapú szociológia iskoláknak is 

(Shütz 1984). 
80

 Egyezés alatt az „események összerakásának” az elvét, a cselekményszövés síkján megjelenő azonosságokat 

érti, ütközések alatt pedig a cselekményszövésben azokat a fordulatokat, melyek a kezdetitől a befejező 

helyzetig haladva a történet szabályos alakulását irányítják. Ez utóbbi a történetekben a szükségszerűség 

vagy a valószínűség jelentésben támogatja tovább a cselekmény előre haladását. 
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Egyrészt abból adódóan, illetve abból kiindulva, hogy az elbeszélések az Én-azonosságát 

időben konstituáltként értelmezik. Másrészt a narratív idő nem azonos a megélt élettörténet 

időbeliségével: mindig a releváns, jelentést/megértést alátámasztó, kiemelő események 

vonatkozásában jelenik meg. Kontextus függvénye (így mindig magának az időnek is), hogy 

élettörténetünk elbeszélésében melyik cselekményszálat szövöm újjá, teremtem meg. Mindez 

összefonódik a hermeneutikai értelmezéssel (mint folyamat), melyben az elbeszélés és az 

elbeszélhetőség az újraírásban lehetőséget nyújt arra, hogy a megélt múlt (mint „elmúlt 

most”) magába sűrítse a jelen és a jövő (mint „eljövendő most”) dimenzióját is, és magát az 

időt a múltból a jövőbe irányuló folyamatként (Heideggernél „a lehetőségek kivetítése”) 

tüntesse fel. Az elbeszélt élettörténet ugyanis egyszerre múlt, jelen és jövő összjátéka és 

egysége.  

Mindehhez közvetlenül hozzátartozik az időbeliség egy másik aspektusához, az újraírás 

„kényszerűségéhez” kapcsolódva, amely megteremti az egyes élettörténetek többféle, de 

egyaránt hiteles elbeszélését. Tengelyi László az élettörténet-változatok sokféleségét a 

sorsesemény fogalmához köti: önazonosságunk megrendülésekor, élettörténeti 

fordulópontjainkban ugyanis különös jelentőséggel bír az önazonosság szolgálatában álló 

értelemrögzítés, melyben az önmagam megkülönböztetése a mássággal és az idegenséggel 

szembeni kihívás áll. „...helyettesíthetetlenségünk végső forrását a legkevésbé sem azokban 

az újra meg újra elmondott történetekben kell keresnünk, amelynek magunk vagyunk a hősei, 

hanem azokban az egyszeri és megismételhetetlen sorseseményekben, amelyek az 

önmagunkból való kilépés igényét a megszüntethetetlen másság és idegenség erejével 

szegezik nekünk.” (Tengelyi 1998: 48).  
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3.2. narratív élettörténeti interjú 

 

A narratív élettörténeti interjú módszertani sajátosságainak elméleti megalapozása érdekében 

részben a „Keretek” c. fejezetben vázoltakra utalnék vissza, részben viszont más, 

tudománytörténeti fordulatot is jeleznem kell. A tudományos igazság és objektivitás addigi 

ideájának felülírása a társadalomtudományok területén egy olyan szemléletbeli változást 

okozott ugyanis, mely a kutatásmódszertan területén jelentős hangsúlyeltolódását 

eredményezett a kvalitatív módszerek irányába.   

A narratív élettörténeti elemzési módszerek a lehorgonyzott vagy megalapozott elmélethez 

(grounded theory) illeszkedik, hiszen induktív stratégia mentén, az egyedi esetekből és 

tapasztalatokból próbál meg egyre absztraktabb konceptuális kategóriát
81

 megalkotni. Az 

empirikus adatgyűjtés és az adatok módszeres értelmezése interpretatív, tehát a kutatás a 

kutatásba bevont személyek, az érintettek perspektíváira és élményeire, tapasztalataira épül, 

így szemben áll a grand theory logikájával. (Charmaz 2013) Mindez több szinten is 

megjelenik a kutatásban.
82

  

(1) Ebben a megközelítésben a kutatás a kutató és az adatközlő (ebben a megközelítésben 

helyesen a „kutatás résztvevője” vagy „kutatótárs”) közötti interakcióra, dialógusra épít.  

(2) Továbbá a kutató alázattal és nagyfokú nyitottsággal fordul a kutatásban részt vevő 

személyek tapasztalatai felé, olyannyira, hogy a kutatás kérdései és témái is ennek mentén 

alakulnak ki. Ily módon a kutatás iránya változhat a már megkezdett kutatás során is. 

(3) Ennélfogva a kutató nem előzetesen kialakított fogalmakra vagy hipotézisekre építi fel a 

kutatást. 

(4) Szemben a pozitivista tudományosság eszméjével és ideológiájával, a kutató felvállalja 

saját nézőpontját. (Ennek egyik jelzése, hogy a tudományos munkába, szövegbe beleírja saját 

nézőpontját, reflexióit, érzéseit is a témával kapcsolatban, valamint a többes szám első 

személyű, „mi” helyett az egyes szám első személyű „én” „nevében” beszél.) 

(5) A kutatásnak nemcsak a közege, közvetítő „eszköze”, de a tárgya is a szöveg nyelvi 

világának a vizsgálata.
83

 

(6) A kutatás nem az „igazság” feltárására, kinyilvánítására irányul, hanem a kutató és a 
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 Hermeneutikai alapú megközelítésemben, értelmezésemben az élettörténeti elemzések mindig nyitott 

konklúzióval záródnak.  
82

 Ez a rész főként egy, a narratív elmélettel és gyakorlattal foglalkozó szemináriumon elhangzottakra épül, 

melyet az ELTE Társadalomtudományi Karán Katz Katalin vendégelőadóként vezetett 2014-ben.  
83

 Visszakanyarodva az előbbiekben már említett „nyelvi fordulat” jelentőségére: a társadalomtudományoknak 

is a nyelv által megteremtett valóság válik (minthogy a szövegek/beszéd nem csupán közvetítőként vannak 

jelen, de az emberi tevékenység, létezés modellje) az egyik legfontosabb kutatási terepévé (Glózer 2007). A 

társadalomtudományok kérdései ennélfogva egyre inkább a rejtett jelentések és előfeltevések feltárásán 

keresztül a „hogyanra”, semmint a „miértre” terjednek ki (Szabó 2004). 
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kutatásban részt vevők által konstruált valóság egy lehetséges interpretációjának a közlésére. 

„Tehát, amit a szöveg mondani akar, az nem hasonlítható valamiféle rendíthetetlenül és 

makacsul védett állásponthoz, mely annak, aki a megértésre törekszik, csupán az egyetlen 

kérdést hagyná hátra, hogy miképp lehet a másiknak ilyen abszurd véleménye. Egészen 

bizonyos, hogy a megértés ebben az értelemben nem »történeti megértés«, mely a szöveg 

keletkezését rekonstruálná. Ellenkezőleg, magát a szöveget akarjuk megérteni. Ez pedig azt 

jelenti, hogy az interpretáló saját gondolatai is mindig eleve benne vannak a szövegértelem 

újraélesztésében. Ennyiben az interpretátor saját horizontja a meghatározó, de ez sem úgy, 

mint valamiféle álláspont, amelyet megőrzünk vagy érvényesítünk, hanem inkább úgy, mint 

valami vélemény vagy lehetőség, melyet játékba hozunk és kockára teszünk, és segít 

bennünket, hogy valóban elsajátítsuk azt, amit a szövegek mondanak. Fentebb ezt horizont-

összeolvadásként írtuk le.” (Gadamer 2003:430) 

 

Munkámban a Gabriele Rosenthal (Rosenthal 1993) által alkalmazott
84

 életrajzi 

esetrekonstrukciós elemzési módszert használom, amelyet a társadalomtudományok terén a 

legtöbb hazai kutató is mérvadónak tekint. 

Ez a módszer abból a kettősségből építkezik, annak a szétválasztása, később pedig 

összeillesztése révén vizsgálja a tárgyát, hogy maga a szöveg egyrészt a megélt élettörténet 

rekonstrukciója (így „tények” sorozata), másrészt pedig egy elbeszélt élettörténeti 

rekonstrukció is, amelyben az elbeszélő egy sajátos „életelméleti”
85

 összefüggésben, 

konstrukcióként látja és láttatja, reprezentálja saját élete történetét, ezen keresztül pedig 

identitását. 

Mielőtt részletezném a módszerrel kapcsolatos elgondolásaimat, egy közbevetést szeretnék 

megfogalmazni: munkámban elsősorban Gabriele Rosenthal, illetve Kovács Éva írásaira 

hagyatkozom, kiindulópontjaimat azonban e helyen is nagymértékben meghatározza a Katz 

Katalintól tanult megközelítés és módszer szemlélete. Ez utóbbit azért is tartom fontosnak 

rögzíteni, mert Katz Katalin a szociológia hazai gyakorlatától helyenként eltérő módszertant 

alkalmaz. Mivel ez a megközelítésmód (az én olvasatomban) sokkal közelebb áll az 

antropológia interpretatív és demokratikus hagyományához, egyúttal pedig saját kutatói 

látásmódomhoz, így disszertációmban következetesen az ott tanultakat (is) fogom alkalmazni. 

Megközelítésmódomban tehát a témához kapcsolódó társadalmi vonatkozások feltárása, 

„tetten érése” csak egyik, de nem egyetlen célja magának a kutatásnak. A végső cél ugyanis a 

kutatásban részt vevők „életelméletének”, sors-értelmezésének az interpretálása, mégpedig 
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 Rosenthal írásában (1993) Martin Kohli, Fritz Schütze és Wolfram Fischer-Rosenthal nevét emeli ki, mint 

akiknek fontos szerepük volt a módszertan megalapozásában. 
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 A fogalmat Katz Katalintól vettem át. 
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nem normatív (társadalmi értelemben) alapon: annak értelmezése, hogy az érzelmek, a család, 

a társas környezet, a társadalom és a kultúra dimenziójában a kutatásban részt vevő személy 

vajon miért is éppen akként cselekedett, ahogyan az a megélt élet (re)konstrukciójából 

kiolvasható, illetve mindezekhez milyen „jelenbeli” értelmezések kapcsolódnak? Kutatásom 

központi tétele hangsúlyozottan annak az átélt megértése, hogy az egyes élettörténetek vajon 

mit reprezentálnak, mit szeretnének (velem is) közölni az elbeszélések által a résztvevők, 

történeteik milyen üzeneteket hordoznak?  

Mindez a kutatás módszertanát tekintve néhány gyakorlati következménnyel is jár: egyrészt 

az interjúkészítő személynek meg kell egyeznie a kutató személyével, hiszen az elemzés során 

rögzíteni szükséges minden olyan körülményt, helyzetet, ami befolyásolhatja az értelmezést, 

pontosabban tágíthatja az interpretált jelentés körét. Másrészt az érintettek bevonása – ahogy a 

fentiekben erről, igaz, más szempontból, de már említést tettem –, hangsúlyos jelenléte a 

kutatásban azt az alapvetést is magában foglalja, hogy az egész kutatás az érintettek tudásán 

alapul („Ne róluk mondjuk el, hanem ők saját magukról”– hangzott el Katz Katalin 

szemináriumán.) Ennek mint emancipatorikus folyamatnak egyrészt az is (lehet) a 

következménye, hogy az elkészített értelmezést a kutatásban részt vevő elé tárom, és 

lehetőséget adok (magamnak is) a visszacsatolásra
86

, másrészt, egy másik síkon, azt is 

eredményezheti, hogy a kutatás alatt a vizsgálat kérdései és irányai is módosulhatnak. A 

fentiek alapján a disszertációban elemzett valamennyi interjú esetében a következő módon 

jártam el.  

Elsőként a megélt élet rekonstrukcióját végeztem el, pontról pontra azonosítottam, sorba 

rendeztem a biográfiai adatokat, és a tények mentén egy rövid leírást készítettem, 

rekonstruálni próbáltam a résztvevő élettörténetét. Ebben az elemzési fázisban már 

megfogalmaztam néhány hipotézist, amelyek jelzésszerűen szintén szerepelnek a 

dolgozatban. Ezt követően a szövegben található szekvenciák számbavételével az elbeszélt 

élettörténet elemzésére került sor. Ennek során válik átláthatóvá, megérthetővé, hogy az 

elbeszélő vajon miért épp így mesélte el a történetét, mit reprezentál a tapasztalatok sajátos 

rendszerezése a teljes élettörténeti konstrukcióban, milyen életelmélet olvasható ki a 

szövegből, az elbeszélő és az elbeszélés vajon mit üzen? Mivel az elbeszélt élettörténettel 

szorosan összetartozónak, annak elválaszthatatlan részeként értelmezem a szakirodalomban 

„finomelemzésként” említett technikát, módszert, így az elemzett szövegeknél a két elemzési 

szintet együtt is mutatom be. Az elemzések harmadik részében azokat az explicit 

megállapításokat és kijelentéseket értelmezem a szövegből, melyek a gender kérdésével 
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 Az én felfogásomban a visszacsatolás aktusa kiemelt fontosságú, hiszen egyszerre tükrözi a kulturális 

antropológia, a szociális munka és a feminista kritika emancipatorikus és politikai dimenzióját. Mindennek 

jogosságát értsd úgy, hogy kihez beszél, kiért van a „tudomány”. 
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közvetlenül is kapcsolatban állnak (az implicit tartalmakkal kapcsolatos kérdésekkel a 

disszertáció zárórészében foglalkozom.) 

Annak érdekében, hogy a kutatásban részt vevők megőrizhessék anonimitásukat, a 

disszertációban közzétett elemzésekben nem csupán a szereplők nevét változtattam meg, de 

azoknak a helyszíneknek, intézményeknek a nevét is, amelyek valamilyen módon 

beazonosíthatóvá tették volna a megszólalókat. Ugyanakkor, a tartalom és a jelentés 

teljességének a megőrzése érdekében a szövegben előforduló tulajdonnevek helyettesítését az 

eredetihez szociológiai, kulturális értelemben hasonlókkal oldottam meg. 
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4. A KUTATÁS  

 

4.1 Közvetlen előzmények 

 

A disszertációban szereplő élettörténeti interjúkat 2014-ben készítettem. A kutatásba olyan 

szociális munkásokat vontam be, akik az interjú elkészítésének időpontjában családsegítő 

vagy gyermekjóléti szolgálatnál dolgoztak szociális munkás munkakörben. (Ezért a 

végzettséget nem tekintettem mérvadónak, pusztán a gyakorlat szempontjából választottam 

beszélgetőtársakat.) Azért ragaszkodtam ehhez az intézménytípushoz és „célcsoporthoz”, 

mivel a szociális területen dolgozók foglalkozási meghatározása, besorolása sokszor hektikus, 

abban azonban biztos lehetettem, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozó 

szociális munkások „klasszikus” szociális munkás feladatokat látnak el, emellett pedig saját 

munkájukat, feladatkörüket is szociális munkaként definiálják. Ilyen szempontból tehát 

homogén csoportot alkotnak. 

A bevont résztvevőket „hólabda módszerrel”, illetve informális kapcsolatok révén kerestem 

fel, mindamellett törekedtem arra, hogy lehetőleg „átlagos” szociális munkások kerüljenek be 

a kutatásba. Mindez, visszautalva a férfi szociális munkások alacsony létszámára, különösen 

nehézkesen ment, lassú és hosszadalmas folyamat volt. A kiválasztás módszere emellett azzal 

a hátránnyal is járt, hogy a kutatásba kizárólag Budapesten, illetve Pest megyében dolgozók 

kerültek be.  

A kapcsolatfelvétel során a résztvevőknek felvázoltam, hogy milyen kutatáshoz kérem a 

segítségüket, s kitértem arra is, hogy férfi szociális munkásokat elsősorban a szociális munka 

gender-vonatkozásai miatt keresek. Az élettörténeti interjúk során a beszélgetésben részt 

vevők mindegyikétől azt kértem, mesélje el azt, hogyan lett az a szociális munkás, aki most itt 

ül. Ez volt tehát az a bevezető kérdés, de a szöveg megformálása szempontjából egy végpont 

is, melynek alapján a résztvevő megalkothatta saját élettörténetét, a szabad konstruálás terét 

azonban természetesen nyitva hagyta számára. Miután a részt vevők lezárták a főnarratívát, az 

elbeszélésükben említett élettörténeti vonatkozásokra, fontosnak tartott egységekre szó szerint 

kérdeztem vissza. Ezt követően még 2 kérdést tettem fel a résztvevőknek. Egyrészt azt, hogy 

vajon van-e jelentése, másrészt azt, hogy van-e jelentősége annak, hogy valaki férfi vagy női 

szociális munkás. 

A narratív biográfiai módszerrel kapcsolatos tapasztalataimat, a zárófejezetben emelem ki, 



49 

 

egy dolgot mégis szükségesnek tartok már itt jelezni, hiszen az közvetlenül is befolyásolta a 

kutatás menetét, felborította a kutatás előre szerkesztett forgatókönyvét. Az 5. interjúnál 

jártam, amikor az addig megkérdezett férfi szociális munkások élettörténeti elbeszélésének 

íve elbizonytalanított: ugyanis teljesen más típusú, stílusú történeteket mondtak el a 

beszélgetőtársak, mint amilyenekre előzetesen számítottam. (Elöljáróban itt csupán annyit 

közlök, hogy a történetekből nagy általánosságban teljesen hiányoztak a magánélettel 

kapcsolatos részek, valamint a gyermekkor is csak utalásszerűen szerepelt az 

elbeszélésekben.) A beszélgetések végén jellemzően mindenkitől megkérdeztem, hogy vajon 

miért nem beszélt a gyermekkoráról, miért a középiskola elvégzésével kezdte a történetét és 

hogyhogy nincsenek jelen az elbeszélésében a magánélet szereplői. Valamennyi résztvevő 

magától értetődő módon válaszolta azt, hogy számára a kérdésemre válaszként egyértelműen 

csak szakmai/intézményi történetek férnek bele, mindennek ugyanis semmi köze a 

gyermekkorához, vagy éppen a magánéletéhez. Mivel én nem így gondolkodtam és 

gondolkozom saját szakmai élettörténetemről, elkezdtem női szociális munkásokkal is interjút 

készíteni (mindösszesen 5 női interjú készült, ami közül 3 elemzés került be végül a 

disszertációba). Egyrészt azért döntöttem így, hogy „ellenőrizzem” kezdő kérdésemet, 

másrészt pedig azért, mert az volt a sejtésem, hogy ebben lehet valami jellegzetes különbség a 

férfi és a női elbeszélések között Mindez azonban komoly dilemmát is okozott, hiszen a 

kutatásomban nem szerettem volna a különbségek túlhangsúlyozásával a duális modellt 

erősíteni.    

 

Összesen 15 emberrel készítettem interjút (10-et férfiakkal, 5-öt pedig nőkkel). Ebből a 

disszertációban végül 7 élettörténeti elbeszélést elemzek (ezek közül 4 férfi, 3 pedig női 

történet). Az elkészült interjúk közül az elemzésre való kiválasztás egyetlen szempontja a 

beszélgetés hossza és tartalmi bősége volt.  

Kutatásomban arra törekedtem, hogy amennyiben van lehetőség, többé-kevésbé homogén 

életkori csoportba tartozzanak a résztvevők. Ez maradéktalanul sajnos nem sikerült, bár 

középkorúakkal készítettem interjút, a legfiatalabb beszélgetőtársam 34, a legidősebb pedig 

54 éves volt az interjú elkészítésének az időpontjában. 

Többségében a résztvevők munkahelyén beszélgettünk (pusztán praktikus okokból általában 

ők javasolták ezt), összesen két esetben választottak nyilvános helyet a beszélgetőtársak. 

(Miután az összes interjút végigelemeztem, úgy gondolom, hogy a helyszín alapvetően nem 

befolyásolta az elmondottakat.)  
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4.2.A szövegek 

 

„Mert megjött a siker, tehát a sikerélménnyel jön meg az étvágy.” (Gábor) 

 

 

a megélt élettörténet 

 

Gábor egy Pest megyei kisvárosban, Veresegyházán születik 1978 júniusában. Édesanyja 

korábbi házasságából született nővére szintén a családdal él. Szülei az egészségügyben 

dolgoznak, édesapja mentősként, édesanyja pedig ápolóként, mindkettőjüknek középfokú 

végzettsége van. Szülei válását követően Gábort és nővérét édesanyja neveli. A család 

nehezen él meg a fizetésből, édesanyja több műszakban kénytelen dolgozni, hogy eltartsa a 

gyerekeket. A nővére és Gábor között lévő 7 év korkülönbség lehetővé teszi, hogy testvére is 

vigyázzon rá, de Gábor felnevelésében nagy szerepe van az anyai nagymamának is. Gábor 6 

évesen megy iskolába, ahol nagyon rossz tanuló, főleg a matematika megy nehezen neki. 

Otthon nem tanulnak vele. Nővére mindig jól tanul. Mivel Gábor általános iskolában nem 

tanul jól, és nincs olyan tárgy, terület, amely különösebben érdekelné, pályaválasztását 

ráhagyja a szüleire, akik egy szakmunkásképzőbe íratják be. Kamaszkora végén egy 

hosszabb, 2 hónapos betegség után kezd el jobban teljesíteni az iskolában, gyakorlati helyén 

ugyanis megfenyegetik, hogy ha nem tanul jobban, akkor nem fogják tartani a helyét. Ezt 

követően Gábor jó tanuló lesz. A szakmunkásiskola elvégzése után Gábor a szakmájában 

helyezkedik el, Veresegyházán, a helyi szerelvényboltban lesz eladó. Gimnazista barátnője 

egy első generációs értelmiségi családból származik. Gábor munka mellett, levelező 

tagozaton kezdi meg gimnáziumi tanulmányait. Közben sorkatonai szolgálatra hívják be, s 

polgári szolgálatosként az I. számú Klinikán műtőssegédként dolgozik. Hogy a katonai 

szolgálat összeegyeztethetővé váljon a tanulással, Veresegyházára küldik, hogy a 

Polgármesteri Hivatalban dolgozzon szociális területen. Gábor megszerzi érettségijét. Nővére 

időközben felsőfokú végzettséget szerez, biológiatanár lesz. 

A megélt élettörténet időbeli keretét Gábor a saját gyermekkora és a gyermeke bölcsődés kora 

közé helyezi el.  Gyermekkoráról csak annyi adatot ismerünk meg, amennyi közvetlenül is 

kapcsolatban áll tanulmányaival. Ennek keretében közli édesanyja és édesapja társadalmi 

státuszát (mindketten segítő foglalkozásúak, ám nem diplomásak, előbbi talán Gábor számára 

megkönnyítheti a pályaválasztást), valamint azt, hogy egyedül kellett megbirkóznia a 

tanulással. Utóbbiban Gábor nagymamája és jó tanuló nővére sem segített. Gyermekkora 
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szereplői közül felnőttkorában édesapja és nővére jelenik meg újra s újra, édesanyjával 

kapcsolatban mindössze egyetlen utalás történik később. Gyermekkorában női szereplők 

veszik körül, ez talán megkönnyítheti a beilleszkedést vagy a részvételt a segítés női 

világában.  

Külső körülmények, szereplők dönthetnek életéről, tanulmányairól: szülei választanak pályát 

számára, majd egy tanári fenyegetés és egy betegség miatt változik rosszból jó tanulóvá, első 

komoly kapcsolata hatással van arra, hogy érettségit szerezzen, ahogy az elbeszélésben 

folyton visszatér nővére tanulmányi előmenetele is mint viszonyítási pont. 

A polgári szolgálat lejártát követően visszamegy a szerelvényboltba dolgozni, ám onnan 1 

hónap elteltével közös megegyezéssel kilép. Ezt követően 1 évig közmunkásként, majd 

további fél évig szerződésesként foglalkoztatják a Polgármesteri Hivatalban az irodán, ahol 

sokszor ügyfelezik, ő intézi az átmeneti segéllyel, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezménnyel kapcsolatos kérvényeket.    1999-től 2003-ig elvégzi a Wesley János 

Főiskolán a szociális munkás szakot. Közben 2001 tavaszán Veresegyházán részt vesz egy 

romakutatásban a helyi romatelepen, amit az ottani családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

férfi vezetője szervez. 2001 júniusától itt, ebben a családsegítőben kezd el dolgozni. Gábor az 

alapfeladatokon túl a munkanélküliek részére csoportfoglalkozást, gyermekeknek, fiataloknak 

pedig nyári tábort szervez. Édesapja 2003 tavaszán tüdőrákban meghal. 2003-ban szól a 

főnökének, hogy tovább szeretne tanulni, elkezdi az ELTE szociálpolitika kiegészítő szakát. 

Munkája során megismerkedik egy védőnővel, akit 2004-ben elvesz feleségül, elköltözik 

édesanyjától. Eladja az apai örökségből rámaradt családi házat, rendezi a hagyatékot, az ezzel 

kapcsolatos ügyintézés rendkívül sok munkával jár. Az ELTE szociálpolitika szakán nem az 

évfolyamtársaival együtt, 2005 júniusában végez, hanem 2006 januárjában. 2007 januárjától 

Erdőkertesen a frissen felállt képviselő-testületben látja el a szociális igazgatási, jegyzői, 

gyámhatósági feladatokat. 3 különböző bizottságot vezet (rehabilitációs, szociális és védelmi). 

8-tól fél 5-ig a hivatalban dolgozik, de haza is viszi a munkát, este 8-ig otthon írja a 

határozatokat. Míg Erdőkertesen dolgozik, kétszer is szívproblémája lesz. 2007 végén 

felmond a munkahelyén, és visszamegy Veresegyházára a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálatba dolgozni. Családgondozóként és tereptanárként (főiskoláról és OKJ-s képzésről 

érkeznek hozzá hallgatók) dolgozik, közben alkalmanként óraadó tanár gyermekvédelem 

témában. 2010-ben az intézményvezető felkéri a megüresedett szakmai vezetői posztra a 

gyermekjóléti szolgálatnál, amit Gábor elvállal. Ezt követően szociális továbbképzésekre jár, 

és különböző TÁMOP pályázatokban vesz részt. 2011-ben megszületik a kisfia. Gyermeke a 

bölcsődében sokat betegeskedik, ezért Gábor gyakran marad otthon vele. 

A '90-es évek végétől, a katonai szolgálatának időszakában a történet „megszabadul” a külső 
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(családi) szereplőktől, Gábor „egyedül” marad. Segítőként később a családsegítő szolgálat 

vezetője lép be, illetve gyermeke jelenik meg, akire sokszor vigyáznia kell munkaidőben is. 

Gábor szakmai életútja segítő és hivatali intézmények között halad, ami talán ambivalens 

érzéseket kelthet Gábor szakmai szerepvállalása tekintetében.  

A megélt élettörténet biográfiai adatsorát teljes egészében uralják a Gábor életét végigkísérő 

formális intézmények (iskolák, munkahelyek), Gábor láthatóan fontosnak tartja, hogy 

mindezekhez évszámot, pontos időpontot is kapcsoljon: az általános iskola, a 

szakmunkásképző iskola, a gimnázium, a Wesley János Főiskola, valamint az ELTE és a 

Kodolányi János Főiskola, a katonai szolgálat színterei, és a munkahelyei, a szerelvénybolt, 

az erdőkertesi önkormányzat és a veresegyházi családsegítő szolgálat. Vajon ezek az 

intézmények fogódzót vagy egyfajta presztízst jelentenek Gábor számára? 

Személyes vonatkozásként külön információként édesapja halálát említi meg, házasságát, 

illetve bölcsődébe járó gyermekét. Mindezek azonban talán csak annyiban villannak fel a 

történetben, amennyiben Gábor tanulmányi, munkahelyi részvételét segítik vagy éppen 

gátolják.  

A megélt élettörténetben a helyi családsegítő szolgálat vezetőjén kívül nincsenek néven 

nevezve a szereplők. Gábor talán ezzel is kerüli a túlságosan személyes hangot, ahogy azzal 

is, hogy informális, baráti, rokonsági kapcsolatok még az utalás szintjén sem jelennek meg 

élettörténetben. Vajon Gábor a szakmai szerepét nem eredezteti, nem köti magánéleti, 

személyes eseményekhez, szakmai identitásában a magánélet és a munka nem kapcsolható 

össze? 

Gábor szociális munkássá válással kapcsolatos megélt élettörténetében a történet íve a 

tanulmányi és munkahelyi előmenetelre helyeződik, és mindez egyéni és magányos 

teljesítményként jelenítődik meg. Az összes élettörténeti esemény valamilyen módon 

iskolákhoz vagy munkahelyekhez kapcsolódik, minden ezek köré szerveződik: a szereplők, de 

maguk a történetek is.  

 

az elbeszélt élettörténet 

 

A megélt élettörténet elemzése során felállított hipotézisek azt mutatják, hogy Gábor az 

életéből 3 fő ütközőpontot emel ki, melyben az addig lineárisan haladó történet 

cselekményszövése megbicsaklik, és a történet egészének konstrukciós, értelemrendező elve 

mentén az elbeszélőt bővebb magyarázatra, kifejtésre készteti.  

Az első élettörténeti fordulópont, a hogyan vált „rosszból” „jó” tanulóvá története, melyet 

Gábor egy balesettel szimbolizál. Az egész élettörténeti elbeszélését ebből a kezdőpontból 
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indul, erre épülnek fel a későbbi események, melyben az elbeszélés ívét a tanulmányi sikerek 

jelölik ki, s ez válik Gábor életelméletévé.  

 

Tehát onnan kezdeném, hogy, először is, tehát nagyon messzire visszanyúlok, hogy én 

általános iskolában nem voltam jó tanuló, és én szakmunkást végeztem először. 

 

Tehát így nem voltam jó tanuló. Ennek is egy nagyon érdekes története van, hogy nem voltam 

nagyon jó tanuló, hogy szakmunkásba kerültem, és sportoltam, karatéztam, akkor is már, és 

az történt, hogy egy verseny-előkészítésen szétrúgták a térdem, és hát akkor nehéz volt azért 

gyakorlati helyet szerezni. És akkor mondták, mondta a gyakorlati helyen a főnökasszony, 

hogy ha most megbukok, akkor nem fog engem tartani, akkor keressek új gyakorlati helyet, 

és féltem tőle, mert akkor két hónapot nem jártam iskolába, hogy nem fogom tudni úgy pont 

fél év előtt volt, nem fogom tudni behozni, és meg fogok bukni félévkor. És nagyon bele 

kellett húznom félévkor, és belehúztam és kaptam a jó jegyeket, és akkor ez az emberben 

valahogy ez így átbillent, hogy hoppá, tulajdonképpen ha az ember egy kicsit tanul, meg 

odafigyel, meg összeszedi magát, hát akkor nem azt fogják mondani, hogy te hülye, már 

megint nem tanultál, hanem na végre és ügyes vagy és satöbbi, és onnantól fogva érdekes 

volt és jó tanuló voltam. Tehát gimibe is, gimibe is, főiskolán is, egyetemen, kettesem soha 

nem volt, tehát a legrosszabb jegy hármas volt. Tehát ennyi, a főiskolán meg végig, végig 

négyes-ötös, tehát valahogy utána az így embernek, így megjött hozzá az étvágya.  

 

A tanulás segítségével tör ki abból a környezetből, amelyet szülei választottak számára, ahol, 

mint megjegyzi az interjú alatt, ugyan kétszer annyit is kereshetne, mint most, de talán az a 

világ számára mégis idegen: 

 

[...] visszamentem ebbe a szerelvényboltba dolgozni (a katonai szolgálatot követően – A.Zs.), 

és nyilván nem vették jó néven, hogy hát az ember ott főiskolára akar járni és egyebek, és, hát 

egy hónap múlva, tehát közös megegyezéssel, illetve én kiléptem, merthogy kifúrtak a 

többiek, tehát már úgy nem illettem a képbe. 

 

Ahogy gyermekkorában nem tudott Gábornak senki sem segíteni a tanulásban, úgy 

felnőttkorában felesége sem támogatja azt. Mindez átvezet minket ahhoz az eseményhez, 

amely Gábor élettörténetének második fordulópontjaként értelmezhető, ahogyan az interjúban 

is elhangzik, akkor egy élettörténeti szakasz „záródik le”. Édesapja halálát követően ugyanis 

Gábornak fel kellett nőnie, családot alapít, és végleg lemond a tanulásról. 

 

És amikor a feleségemmel összejöttem és összeköltöztünk és egyebek, akkor pont egy olyan 
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szakaszba volt az életem, meg a tanulás is, hogy kénytelen voltam halasztani. És akkor tehát 

tulajdonképpen decemberig akkor állt, holott lehet, hogy még, még tanultam volna valamit. 

Tehát az egy ilyen fontos lezárása volt, tehát valahogy, nem tudom, az én feleségem az nem 

az a fajta ember, aki ebben támogatja a másikat és izé, hanem akkor inkább otthon együtt és 

közösen, és nem az, hogy most akkor megtámogatom a másikat. Nem tudom, hogy milyen 

irányba mentem volna el, azt nem tudom, tehát lehet, hogy jogi egyetemet végeztem volna, 

tehát, nem tudom, lehet, hogy annak jelentkeztem volna, nem tudom, mit tanultam volna, de 

még akár kedvem lett volna. Mert megjött a siker, tehát a sikerélménnyel jön meg az étvágy, 

és lehet, hogy ez, ami miatt úgy voltam vele, hogy miért ne. De ez így akkor úgy abbamaradt, 

így be, nem is tudom, hogy hogy mondjam, tehát így itt ragadtam. 

 

A harmadik fordulópont, ahol a legnagyobb ütközés van Gábor identitása és az életesemények 

között, a köztisztviselői pályájához kapcsolódik. A főnarratívában ez a leghosszabban és 

legrészletesebben elmondott szekvencia, ami azért is különös, hiszen az interjú témájához 

inkább illeszkedő családsegítő szolgálatnál összesen 13 évet dolgozott, szemben a hivatallal, 

ahol mindössze egy szűk évet. Talán azért beszél részletesebben erről az időszakról, 

pontosabban a munkához kapcsolódó nehézségekről, mivel ez az az epizód, amely miatt 

Gábor nem tud teljes pozitív irányú, fejlődési ívként visszatekinteni addigi életére és ennek 

nyomán valahogyan, valamilyen módon le/el kell számolnia az interjúban máshol is 

felbukkanó jogi, hivatali karriertervével, álmaival.  

  

2006-ban, én dolgoztam tovább a családsegítő-gyermekjóléti szolgálatnál és 2006-ban 

Erdőkertesen, a mellettünk lévő településen, az akkor még közigazgatásilag hozzánk 

tartozott, önállóvá váltak, felállt egy képviselő-testület, egy önkormányzat, és ott 

tulajdonképpen én oda 2007. január 1-től átmentem, és ott a szociális igazgatás és jegyző és 

gyámhatósági feladatokat láttam el, 3 bizottságot vezettem, elég kegyetlen volt, mert mivel 

egy ilyen négyezer fős település, ezért egy ügyintézőre esett minden. Tehát itt a szociális 

ügyeket értem, tehát értem ezalatt a közgyógy, az átmeneti segély, a lakásfenntartási 

támogatás, a különböző rendszeres szociális segélyeket, hadd ne soroljam, tehát minden. 

Mellette 3 bizottság volt, volt egyszer a rehabilitációs bizottság, ugye az 50%-ban 

megváltozott munkaképességűek rehabilitációs bizottsága, amit vezettem, a szociális 

bizottság, és még volt egy ilyen védelmi bizottság, amiben ilyen polgárőr, meg ilyenek voltak 

benne. És akkor ezt a 3-at vezettem és ott egy évet dolgoztam ott, nagyon kemény volt, 

viszont olyan közigazgatási tapasztalatokat szereztem, tehát ami azért az nagyon jelentős, és 

tehát akkor utána, egy év múlva, ...(lehalkul – A.Zs.) megkerestem a főnökömet és mondtam 

neki, hogy én ezt... Közben volt kétszer, hogy ilyen, pszichés jellegű, de igazából szervi, tehát 

ilyen szívproblémám, tehát, hogy ilyen totál, de olyan volt, hogy reggel 8-kor elkezdtünk 
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dolgozni és fél 5-kor elmentem haza, és még este 8-ig a határozatokat gyártottam otthon, 

tehát saját gépemen, mert tehát egyszerűen nem végeztél vele. Tehát olyan, olyan anyag volt, 

azért annyit még elmondanék, hogy a régi emberek közül, tehát akikkel 2007-ben dolgoztam, 

senki nincs már ott... És tulajdonképp visszajöttem ide (a családsegítő szolgálathoz – A.Zs.). 

 

Talán ez lehetett Gábor életének egyik legnehezebb döntése, hiszen még a beszélgetésünk 

alatt sem tudta kimondani (sőt az eseményhez kapcsolható egészségügyi problémáiról sem tud 

„lezártan” nyilatkozni), hogy ő hagyta ott azt a hivatali munkát, amelyre olyan régen 

vágyhatott, amelyben még most is felismeri a számára oly vonzó, a társadalmi környezet, az 

új hivatali rendszerek által is felkínált karrier - és mobilitási lehetőséget. Döntésének, 

választásának helyességét mint az egyetlen „ésszerű” lehetőséget azzal is alátámasztja, hogy 

mások, akik talán Gáboréhoz hasonló szorgalommal és elhivatottsággal dolgoztak itt, sem 

bírták a munkával járó terhelést.  

 

Mert ez az idő még az az idő volt, tehát az a '90-es évek vége még az az idő volt, tehát, 

amikor elkezdték a közigazgatási részt is föltölteni ugye szakemberekkel. Szociális munkás 

szakemberekkel, tehát a szociális igazgatási részről meg a gyerekvédelemről beszélünk, 

elkezdték szociális szakemberekkel feltölteni. Ugye ma már más, mert ma ugye egy szociális 

igazgatás része mondjuk egy államigazgatásit végzett ember. Az oda való, meg most van 

ugye, ez a minek nevezik? Ez a mit tudom én milyen egyetem, amit most kitaláltak, tehát ez a 

közigazgatási dolgozók, tehát ez az egyetem, ami kifejezetten a közigazgatásban dolgozókat 

képzi ugye. És régen ez még nem volt. Én ezt láttam, láttam polgári szolgálat alatt, hogy igen, 

tehát ő azt végzi, amit én, és ott ül, és köztisztviselőként dolgozik, és ha én ezt elvégzem, 

akkor lehet, hogy nekem is erre lesz esélyem. De aztán én más irányba mentem el. Ennyi. 

 

Az elbeszélés időben való elrendezettsége mellett, az a mag, amelyből Gábor kibontja, hogy 

hogyan vált szociális munkássá, két fő szálból ered: egyrészt leszámolásként a szülői házzal 

és hagyományokkal, azzal a környezettel, ahol „[…] nem volt arra idő, vagy nem volt a mi 

családunkba ez szokás, vagy nem volt ennek hagyománya, hogy leüljenek velem tanulni”. A 

törekvés, hogy hasonlóan akkori barátnője édesapjához, belőle is első generációs értelmiségi 

váljon, explicit is megjelenik az elbeszélésben. Ebben a perspektívában ugyanakkor nem az 

számít, hogy mit tanul, csak az, hogy diplomás ember váljon belőle, ami Gábor 

elbeszélésében a megbecsültség és az önbecsülés egyik legfőbb forrása. Gábor számára a 

legfontosabb szempont kezdetben az, hogy könnyen elvégezhető legyen az iskola. Ennek 

tökéletesen megfelelni látszott a szociális munka szak, melyet Gábor a hierarchia legaljára 

helyez. 
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[...] volt egy kedves barátnőm, aki, aki nappalin volt gimnazista, ilyen első generációs 

értelmiségi családból származott, tehát az édesapja is nemrég diplomázott, és hát nagyon 

fontos volt, hogy legyen diploma, és hát ő is ment továbbtanulni, és hát volt egy érdekes 

megjegyzése, ezt így elmondom, hogy apukának, hogy „tudod a holló is énekesmadár, csak 

levelezőn végezte a gimnáziumot”, és hát akkor én úgy gondoltam, hogy nem szeretnék 

kevesebb lenni, mint ő, és akkor szeretnék én is egy diplomát. És akkor igazából a 

nővéremnek az egyik kollégája járt a Wesleyre, mert hát én ott végeztem, és akkor ő mondta, 

hogy hát ez viszonylag, a szociális munkás szak az nem egy közgazdász szak, vagy akármi, 

és ugye tudjuk, hogy véleményem szerint a szociálpolitika is jóval nehezebb. És tehát az egy 

olyan főiskola, egy olyan szak, ami azért elvégezhető, könnyebb, mint egy tanárképző, 

egyebek, és ezt azért viszonylag könnyen el lehet végezni. Általában emberközeli dolgokkal 

kell foglalkozni, tehát azért könnyebben elvégezhető, és akkor én tulajdonképp jelentkeztem 

szociális munkás szakra, és akkor nekem az volt a célom, hogy szerezzek egy diplomát. És 

akkor igazából nem akartam én a szociális szférában dolgozni.  

 

A Gábor szakmai identitásához kapcsolódó magyarázatok és történetek koherensek abban az 

értelemben, hogy az egész élettörténeti elbeszélésben visszatérő elemként jelenik meg, hogy 

önmagát nem tudja/akarja szociális munkásként azonosítani. Mindez azzal kezdődik, hogy 

pályaválasztása nem tudatos, nem szeretne szociális munkás lenni:  

 

[...] így indult el ez a karrier, tehát teljesen véletlenül csöppentem bele a pályába [...]  

 

Ezt felerősítendő, mindezzel szembehelyezkedve, a szociálpolitikusi tanulmányait már 

tudatos választásként értékeli: 

 

[...] az első évfolyamba kezdtük ugye tanulni a szociálpolitikát (a Wesley Főiskolán – A.Zs.) 

és ugye akkor nekem az annyira tetszett, hogy akkor én már elsőben tudtam, hogy 

szociálpolitikus leszek, tehát tényleg nem, nem leszek szociális munkás, engem inkább ez a 

szociálpolitika érdekel. És én már a negyediket kifejezetten úgy célirányosan végeztem, hogy 

akkor én megyek továbbtanulni.  

 

A szociális munkát egyfajta tanulható szerepként értelmezi, ugyanakkor elbeszélésében 

perspektívát vált, mikor erről beszél (az egész elbeszélésben ez az egyetlen szekvencia, amely 

egyes szám harmadik személyű megszólalás), ezzel is jelzi, hogy mindezt nem érzi magáénak.  

 

Tehát azért idővel ezeket a szerepeket megtanulta. Elleste a többiektől, felvette, átvette, 
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magába szívta és aztán ezeket a dolgokat az ember megtanulta. 

 

Az előbbit folytatva, szakmai szerepét a szakmai pályafutásának ívében valahol két világ, a 

bürokrácia és segítés határán határozza meg.  

 

Tehát nehéz volt, mert nekem az mai napig, tehát a kolléganők a mai napig mondják, hogy 

eléggé kocka vagyok, a bürokrácia felé hajlok, tehát nehéz volt, nehéz volt megszokni. Tehát 

nehéz volt megszokni, hogy itt a dolgoknak inkább az emberi oldalát kell megközelíteni. 

Aztán ez egy nagyon érdekes dolog, tehát, hogy ezt az ember idővel megtanulta és egészen 

jól megtanulta, mert amikor 2007-ben átmentem Erdőkertesre, ott meg a jegyzőnek az volt a 

baja, hogy nem, ez a segítői hozzáállás, ez nem jó. 

 

Az elbeszélésben több alkalommal is hangsúlyozza, hogy önmaga könnyebben azonosul a 

szociális munka menedzserizmus szemléletével, ez biztonságot jelent számára, s 

„komolyabbnak” is ítéli, mint az érzelmi munkára építő és kapcsolatokra fókuszáló segítő 

munkát. Ugyanakkor fontos számára, hogy megfeleljen az intézményi elvárásoknak is.  

 

Engem elsősorban ezek a vezetői dolgok, meg nem feltétlen, férfiként azt gondolom, hogy 

nem feltétlen egy, mondjuk egy mélyinterjús beszélgetés, nem feltétlen egy kérelemnek a 

kitöltése, vagy valami, hanem inkább a kereteknek a tartása, a jogszabályi dolgok, tehát 

inkább ezek, amik vonzóak. Nem gondolom, hogy rosszul csinálom a másikat, de az annyira 

azért nem, hogy mondjam neked, annyira azért nem tesz boldoggá, inkább az olyan szakmai 

kihívásokat szeretem, mint akkor csináld meg a továbbképzési tervet, vagy egyebek, ami 

azért egy komolyabb dolog. Vagy, vagy fölkészülni egy fórumra, ahol, ahol, ahol előadást 

kell tartani és A-tól Z-ig ismerni kell a törvényt [...]  

 

Az elbeszélés utolsó szakaszában Gábor összesűríti, összefoglalja, értelmet ad saját 

történetének, explicit is meghatározza azt a végpontot, ahonnan a múlt eseményeit a 

beszélgetés időpontjában szemléli. Történetét annak perspektívájában helyezi el, hogy a külső 

intézményi környezet vajon hogyan értékelte eddigi munkáját. Mindennek egyik forrása, hogy 

a kisvárosi környezetben, akár informális módon, milyen presztízse lett (mások pozitív 

megerősítése visszatérő eleme az elbeszélésnek).  

 

Pest megyében, így kistérségben, tehát, azért azt gondolom, hogy azért van nevem, tehát aki 

azért, az ismer itt a környékben, tehát most nem azt mondom, hogy, de itt azért, úgy, azért 

úgy ismernek.  
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Másik forrása pedig a bürokrácia szokásrendje, amely biztosítja számára azt a státuszt, 

amellyel „kiválthatja magát” abból a körből, ahonnan bárki is azonosíthatná őt, mint szociális 

munkást. 

 

És tulajdonképp visszajöttem ide. 2007-től 2010-ig családgondozó voltam, családgondoztam, 

mellette tereptanár is vagyok, tehát hozzám szoktak jönni főiskoláról általában vagy okj-s 

képzésről tanulók, sőt voltam óraadó tanár is, és gyerekvédelem tekintetében ezt csináltam, és 

2010-ben felkért az intézményvezető, miután az akkor szakmai vezető felmondott, hogy a ... 

akkor lennék-e szakmai vezető, gyerekjólétnek, tehát gyerekjólétnek elvállalnám-e a szakmai 

vezetését. És akkor mondtam, hogy persze, és azóta tulajdonképpen szakmai vezető is 

vagyok, meg hát nálunk olyan státusz nincs, hogy intézményvezető-helyettes, de 

tulajdonképp az intézményvezető után nekem van jogom bármit aláírni. Tehát azért is 

szoktam aláírni, tehát én vagyok itt a második ember utána, és hát én akkor ezt így csinálom. 

És, hogyha ezt én így kiszámoljuk, olyan 10, 11, 13 éve dolgozok itt. És 13 éve vagyok így a 

pályán. És hogy miért dolgozom itt? Hát azért csinálom ezt, mert úgy érzem, hogy ez az, 

amihez értek és ez az, amit szeretek, meg alapvetően ez az a terület, tehát a gyerekjólét és 

gyerekvédelem az a terület, amibe nagyon mélyen beleástam magam, tehát törvényi szinten 

is. Törvényi, jogszabályi szinten, tehát én amikor itt vezető, szakmai vezető lettem, akkor 

elmentem képzésekre, előtte is, arról híres vagyok, hogy a törvényeket azt kenem-vágom 

fejből, tehát bármit. És akkor részt vettem képzésen is és akkor ott eléggé jól megalapoztam 

ennek az egésznek az alapját. Tehát ezt csak azért fontos, azért tartom fontosnak, mert ez az, 

amihez értek, tehát máshoz nem értek, azt mondom. Tehát ez az, amihez értek, szeretem is 

csinálni. Úgyhogy ez, így röviden, ez a gerince a történetnek. 

 

Mindezt érdemes persze az egész elbeszélt élettörténet perspektívájában szemlélni, ekkor 

bontakozik ki Gábor életelméletének a központi tétele, melyben Gábor a rossz tanulóból, 

ahogy akkor nevezték, „hülyéből” az oktatási intézményeken keresztül fokról fokra jut el 

addig, hogy tereptanár, óraadó tanár, illetve intézményvezető-helyettes válik belőle. Mindez 

megnyitja jövőbeli lehetőségeinek az útját is a jogi végzettség megszerzése felé (amennyiben 

a családja nem gátolja meg ebben). 

Szakmai előmenetelét, helyzetét tehát egy pozitív és időben (jelöltként) pontról pontra haladó 

íven helyezi el, az eseménysor, a miért épp így történt logikáját saját szorgalmával és ehhez 

kacsolódóan magányos küzdelmével magyarázza. 

 

Mondjuk, én inkább szorgalmasnak tartom magam, mint tartom magam okosnak. Tehát ezt én 
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csak azért mondom, mert nekem sok időt elvett az életemből a tanulás, mondjuk jól is 

végeztem a dolgaimat, de nagyon sokat is tanultam.  

 

Önmaga szakmai identitásának elbeszélésében jól láthatóan nincs helye a személyes, 

magánéleti elemeknek. Döntéseit intézmények közötti választásokként, „racionális” és az 

emberi kapcsolatoktól független tényezőként ábrázolja. A szakma és a magánélet elválasztása 

talán tudatos döntés, elhatározás eredménye, erre utalhat a mellék-narratívában, hogy mikor a 

családjával kapcsolatos epizódokra kérdeztem vissza, ő azt válaszolta, hogy ebbe úgy nem 

akarok belemászni. 

Ugyanez az elhatárolódást jelentheti talán az a történet is, amelyben Gáborhoz mint kezdő 

szociális munkáshoz túlságosan és támadóan közel került (ahogy Gábor fogalmaz rám 

mászott) egy pszichiátriai beteg férfi, aki folyton bekérte magát ügyfélfogadáson kívül is, és 

akivel szemben Gábor akkor tehetetlen volt. 

Ezt a hipotézist erősíti az elbeszélésben többször is felbukkanó szakszavak sora, a tények 

beszúrásának folyamatos jelenléte az egy szálon futó cselekmény epikai, lineáris 

elbeszélésmódja is. Mintha szakmai pályafutása az események logikus, kiszámítható sorából 

az érzelmek és más személyek, szereplők száműzésével egy sajátos, zárt, hivatali rendszerben 

válna csak elbeszélhetővé.  

 

férfi szociális munkásként 

 

Az élettörténethez tartozó mellék-narratívában Gábor több helyen expliciten is 

megfogalmazza, hogy milyen módon viszonyul férfiként a szociális munkához, mindez 

mennyiben jelent egyfajta választóvonalat önmaga és a női szociális munkások vagy éppen 

önmaga és más, nem a segítő szakmában dolgozók között. 

Mivel utalásszinten sem jelenik meg az elbeszélésben, hogy Gábor számára esetleg 

nehézséget jelentene az, hogy olyan munkahelyen dolgozik, ahol körülötte csak nők vannak 

(kivéve az intézmény vezetőjét, aki szintén férfi), ezért élettörténeti magyarázatokat kerestem 

arra, hogy vajon miért lehet számára sok szempontból (jelöletlenül is) komfortos ez a 

környezet. Esetleg egyfajta magyarázat lehet minderre, hogy Gábort édesanyja, nagymamája 

és nővére nevelte fel, azt is mondhatnám, hogy „női” világban töltötte gyermekkorát.  

Az elbeszélésben más helyen sok szempontból a genderrel kapcsolatos metaszövegek, 

sztereotípiák köszönnek vissza. 

Gábor világos határt von az „ők” és a „mi” között: megközelítésében a férfi instrumentális 

szerepe a női expresszivitás felett áll, mindez párhuzamosan fut Gábornak azzal a 
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gondolatmenetével, melyben a szociálpolitika és a közgazdaságtan elválasztódik a szociális 

munkától, egyértelműen hierarchiát állítva fel a különböző területek között.   

 

Saját tapasztalataim alapján más ugye egy női családgondozó, más dolgok foglalkoztatják, 

más dolgokkal foglalkozik, és más egy férfi családgondozó. Tehát azt gondolom, hogy egy 

férfi, … persze elsősorban én ezt nem vizsgáltam, de hát ugye talán saját példámon is, meg 

egy-két kolléga, férfi kolléga példáján is, hogy mi az érzelmi dolgokba és női megérzéses 

intuíciós dolgokba, ez nincs meg a férfiakba. Tehát mi, lehet, hogy azért ez ilyen jellegű 

esetet mi azért felületesebben kezelünk, de a törvényi kereteket és a szervezési megoldásokat 

jobban csináljuk, mint a nők. Tehát másképpen gondozunk.  

 

Mindebben vezetői kinevezése valószínűleg megerősíthette, hiszen Gábor szerint talán van 

abban valami „természetadta” magától értetődő, ahogyan női családgondozók a mindennapi 

munkában neki alárendelve jelennek meg: 

 

[...] itt sikerült a kolléganők között rendet teremteni, és más egy férfi vezető. Tehát itt akár 

most az ő szempontjukból ez egy előnyös dolog. Mert, mármint, mit tudom én, nem ülök föl 

a pletykáknak, és most, ez azt mondta rólad, hogy a te cipőd nem olyan szép, és akkor hú, 

most akkor ő eggyel többet kap. Tehát most mondtam valamit, ami úgy általában a nők között 

fönnáll. Tehát én ezekbe nem megyek bele, tehát én nem érzelmi oldalról közelítem meg 

ezeket a dolgokat, hanem reális szempontból, innentől fogva csönd van köztük. Ennyi. Vagy, 

ha megdicsérem őket, akkor az jólesik nekik. 

 

Egy szempontból viszont hátrányt jelent Gábor számára, hogy férfi szociális munkás, hiszen a 

nehezebb, agresszívabb férfi kliensek általában hozzá kerülnek. Egy (Gábor számára talán 

szimbolikus értékű) történet beékelésével hangsúlyozza, hogy számára az erőt és a 

magabiztosságot a hivatal és a bürokrácia rendje jelenti. A szekvenciát lezáró utolsó 

tagmondat („de ennyi”) talán azt jelentheti, hogy Gábor szerint férfinak lenni a szakmában 

„megéri”, hiszen több előnnyel jár, mint hátránnyal. 

 

Vannak esetek, amikor azt mondják, hogy figyelj, ezt most vedd már magadhoz, mert te 

mégiscsak férfi vagy, és te karakánul föllépsz, és el fogod tudni intézni, míg én nem, nekem 

nem megy. Tehát az összes problémás apukát, aki vagy, bocsánatot kérek, vagy lekurvázza a 

családgondozót vagy azt mondja, hogy maga engem szexuálisan provokál, mert olyan a 

dekoltázsa, hogy izé, és én magával nem tudok együttműködni, no, ezt mindig én kapom 

meg. Ezek konkrét példák. Tehát volt olyan, hogy beláttam a bugyijába, és akkor maga tőlem 

akar valamit, és akkor mit mond a családgondozó, hogy jó, hát akkor ezt most innentől hogy 
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fogom gondozni? Tehát ez egy idióta, hülye apuka volt, aki meg azt mondta, hogy nekem 

meg viszonyom van a feleségével, és akkor velem szokott esténként beszélgetni, és akkor 

tudja, hogy mit csinálunk, hogyha. De hát nem, én ezt férfiasan, ügyesen lekezeltem, 

beleírtam a védelembe vételi jegyzőkönyvbe, és mondtam, hogyha majd megfellebbezik a 

védelembe vételt, akkor majd fönn a megyénél látni fogják, hogy egy barom ez az ember. De 

hát aztán nem fellebbezték meg a védelembe vételt, mert aztán rájöttek, hogy ezzel nagyon 

rosszul járnak. Tehát azért mondom, hogy vannak ilyen helyzetek. Tehát, hogy ez előnyös 

vagy nem, hát nem annyira, mert nyilván a szart én kapom meg, de ennyi.  
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„Mi így tudunk tenni, tehát ebben a szakmában és akarunk is tenni és teszünk is.” 

(Dániel) 

 

a megélt élettörténet 

 

Dániel valamikor '70-es évek közepe előtt születik meg vidéken, gyermekkorában falun és 

kisvárosban él. 2 fiútestvére van. Szülei elsőgenerációs műszaki értelmiségiek, egyikük 

protestáns, másik katolikus. Dániel soknemzetiségű családból származik, s vallásos, illetve 

paraszti kötődésű felmenői vannak, akik közül többen harcoltak az első és a második 

világháborúban is. A középiskola harmadik évétől egy református líceumban tanul (addig 

valószínűleg szülőhelyén járt iskolába), itt is érettségizik. Gimnazistaként nyaranta és az 

iskolai szünetek alatt munkát vállal. 

Az én elbeszélésének biográfiai adatsorában a történeti szálak több-generáción átívelve 

vezetnek minket Dániel családi gyökereihez. Mindez talán az identitás megjelenítésének és 

megjeleníthetőségének általános, társadalmi-kulturális beágyazottsága miatt fontos számára, 

utóbbi azonban azt is jelentheti, hogy ez egy olyan „biztonságos” keret, amelyben Dániel 

„kitárulkozhat” a beszélgetés során. Esetleg a családi értékek a szocialista rendszeren való 

kívül rekedtség, a kiszorítottság közös „élményét” jeleníthetik meg, melyből a jelenkorba 

nyúló, de múltból építkező tapasztalatként a hagyományok őrzése, a családi kötődések és a 

vallásos lét emelkedik ki. Mindennek azért is lehet jelentősége, hiszen Dániel élettörténeti 

elbeszéléséből nem tudjuk meg, hogy mikor született, életkorára hozzávetőlegesen csak egy 

tágabb, társadalomtörténeti keretből, utalásból lehet visszakövetkeztetni (hogy tudniillik 

általános iskolába még a szocializmus alatt jár, illetve hogy volt kisdobos és úttörő is). Ezen 

túl, az előbbiekhez hasonlóan, Dániel elnagyolt biográfiai adatokat kapcsol a gyermekkor 

színtereihez is, ahogy a későbbi elbeszélésből is teljesen hiányoznak a személyes 

történetszálhoz rendelt időpontok, évszámok, vagy a Dániel életében szerepet játszó személyek 

is. Mindez (összességében) arra is utalhat, hogy az identitás személyes rekonstrukciójában az 

én megjelenítése helyett, mely háttérbe szorul, a kulturális, társadalmi kereteken keresztül, 

illetve azok vonatkozásában épül fel az elbeszélt én. A biográfiai tények alapján a munka 

„becsülete” talán erkölcsi kötelezettséget is jelenthet Dániel számára.  

Az érettségit követően Dániel Budapestre költözik, teológiát hallgat egy főiskolán, majd 

átmegy egy másik főiskolára, ahol szintén teológiát tanul. Végül nem adja le a szakdolgozatát, 

nem szerez diplomát. A főiskola alatt dolgozik, mentőápolóként, kórházban, valamint 

gyermekek ellátásával kapcsolatosan, és közben nyelvet is tanul. 
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A családi neveltetésből, hagyományból vagy a középiskolai tapasztalatokból talán „egyenes 

út” vezeti el Dánielt a teológiai tanulmányokhoz. A gimnáziumhoz hasonlóan azonban 

valamiért itt is iskolát vált, sőt nem is fejezi be azt. Vajon nem találja a helyét, vagy 

értékrendbeli különbségek, ütközések lehetnek, esetleg időközben elfordul a vallástól és az 

egyháztól, s más területen keres kihívásokat? A biográfiai adatok alapján Dániel talán azt 

szeretné nyomatékosítani, hogy életének ebben a szakaszában fordul a segítő hivatás felé, de a 

munkavállalás különböző színtereinek a felsorolásával azt is hangsúlyozhatja, hogy számára a 

munka „becsülete”, a részvétel egyfajta érték. Ahogy Dániel előző életszakaszának megélt 

történetéből, úgy ebben a részben is teljesen hiányoznak a konkrétumok az elbeszélésből, 

nincsenek megnevezve sem időpontok, sem pedig helyszínek vagy éppen személyek. 

Bizalmatlanság állhat ennek a hátterében? Vagy Dániel számára az útkeresés nem annyira 

egzakt formájában, hanem egy másik dimenzióban lehet fontos? 

A teológiai tanulmányok félbemaradását követően Dániel általános szociális munkásnak kezd 

tanulni, miközben azért továbbra is foglalkozik a teológiával. Ezalatt a szociális ellátásban 

dolgozik, először idősek klubjában, majd pedig a hajléktalan-ellátásban éjszakai 

ügyeletesként. Később munkát vállal egy, a szakellátásból kikerülő fiataloknak fenntartott 

intézményben, ahol egyik reggel kommandósok jelennek meg, egyszer pedig ügyészségi 

nyomozóhivatalba kell Dánielnek mennie kihallgatásra. Majd egy olyan gyermekjóléti 

központban dolgozik, ahol nincs szupervízió. Miután az egész stáb elmegy a gyermekjóléti 

szolgálattól, háromnegyed év után Dániel is otthagyja az intézményt. Dániel diplomát szerez 

szociális munkásként. 

Talán éppen a hit motiválta Dánielt, hogy ne a teológusi, hanem a szociális munka hivatását 

vállalja. Miért cikázik a munkahelyek között? Ez lehet útkeresés, tapasztalatszerzés, vagy 

esetleg a munkahelyekből hiányzik valami, de az is elképzelhető, hogy ezek a színterek nagyon 

távol vannak Dániel belső világától (erre utalhat a kihallgatáson való részvétel, illetve a 

kommandósok megjelenésének a kihangsúlyozása). Vagy talán a szakmai támogatás, a 

megértés (mint a szupervízió) hiánya miatt „vándorol” ennyit az intézmények között? 

Dániel újra egy gyermekjóléti központban kezd el dolgozni, ez az intézmény azonban már a 

lakóhelyéhez közel van (csak innen tudhatjuk, hogy az előbbi távol volt). Megnősül, felesége 

pedagógus, sérült gyerekekkel dolgozik, akivel Dániel néha megbeszélheti az eseteket, napi 

eseményeket (a titoktartási szabályokat figyelembe véve). Munka mellett az ELTE-n 

szociálpolitikát hallgat, majd lediplomázik. A gyermekjóléti központból, ahol dolgozik, 

időközben néhány kollégája elmegy, de a munkahelyén többen családi kapcsolatban is 

vannak, például kollégája lakásfelújításában hétvégénként részt vesz a többi dolgozóval 

együtt. Dániel rendkívüli részletességgel mutatja be egyrészt az intézmény profilját (a 



64 

 

központban van a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekek átmeneti otthona, az ifjúsági iroda, 

valamint egy játszótér is), illetve az elérhető szolgáltatásokat, valamint a mindennapi 

munkavégzés kereteit. Dániel a kliensekkel való közvetlen munka mellett adminisztrál, 

statisztikát készít, van, amikor családterápiás üléseken vagy mediáción is részt vesz, 

kapcsolati ügyelet tart, civil szervezetekkel veszi fel a kapcsolatot, valamint 

gyermekotthonokat, iskolákat, óvodákat, kórházakat, orvosokat keres fel, de fogad 

gyakornokokat is, s néha túlórázik. A megélt élettörténetből megtudjuk, hogy a szolgálatnál 

szupervízió is biztosított, valamint a vezetők is mindig elérhetők, ha valami nehézség, 

probléma adódik. Emellett Dániel azokról a képzésekről (mediációs és családi csoport 

konferencia) is beszél, amelyeken részt vett az intézményben, legutóbb például a rendőrség 

részéről egy körözési előadó, valamint az ifjúsági ügyekkel foglalkozó előadó érkezett a 

gyermekjóléti szolgálathoz, illetve egy képzésen megismerkedett egy esetleírásokat gyűjtő, 

szakembereknek készült internetes oldallal, ahova a munkahelyéről ők is küldtek 

esettanulmányokat. 

Dániel ebben a szakaszban szerepelteti a legtöbb adatot, tényt a megélt élettörténetben, az 

előző részekhez képest e helyen talán jelzésértékűen sok található belőlük. Ezek az adatok 

azonban mintha elszakadnának valamelyest Dániel élettörténetétől, és összességében is 

felvethető a kérdés, hogy vajon behelyettesíthetőek-e, vagy helyettesíthetik-e ezek a tények (az 

intézményekkel és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal) Dániel saját történetét? 

Ugyanakkor, az előbbiekkel párhuzamosan itt jelenik meg az egyetlen személy, Dániel 

felesége, aki szerepel (de ő sincs néven nevezve) a felnőtt életszakaszban. Ebben a saját 

magától eltávolított részhez vajon hogyan illeszkedik ez a majdhogynem „magányosan álló” 

magánéleti adat a megélt élettörténetben? Mivel biográfiai adatok szintjén a feleségéről csak 

annyit tudunk meg, amennyi közvetlenül is kapcsolódik Dániel munkájához, hogy 

rokonszakmában dolgozik, illetve, hogy alkalmanként beszélnek Dániel eseteiről otthon is, 

talán az elbeszélésben egyfajta „kollégaként” szerepelteti a feleségét. 

 

az elbeszélt élettörténet 

 

Dániel elbeszélt élettörténete felfogható 3, egymással összefüggő, de külön narratívaként is 

értelmezhető elbeszélésként. Ezeket a részeket Dániel egyrészt stilisztikai, illetve narrációs 

eszközökkel választja el egymástól, mindamellett pedig a történetszálak tartalmukat tekintve 

is különbözőnek tekinthetők. Az első szál Dániel rövid életúttörténete, a második részt 

egyfajta szociális munkás „hitvallásként” interpretálható, míg a harmadik szakaszt a gender 

tematikájú megkeresésemre, illetve az előző, a második szakaszhoz való visszatérésként 
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értelmezem.    

Dániel elbeszélt élettörténeti narratívájának első hosszabb, de az egész elbeszélés tekintetében 

mégis rövidnek tekinthető szekvenciája Dániel életútjának a főbb állomásait elbeszélő, 

azokról tudósításszerűen „megemlékező” része. Már ebben a szakaszban is tetten érhetőek 

azok az elbeszélői perspektívák, amelyek a következő részekben uralják, maguk alá gyűrik 

Dániel saját, E/1-es megszólalásait, ugyanakkor Dániel itt még a „saját” élettörténetének 

keretei között marad. A túlnyomórészt elbeszélői, illetve epikus leírást tartalmazó 

szekvenciákban (néhány értékelő közbevetéssel gazdagítva) 1 történet kap helyet és szerepet, 

mely azonban a történethez hozzárendelhető „eseményidő” hiányában általános érvényű 

jelentést teremt nemcsak Dániel, de az egész szakmai közösség részére is. Mindez talán 

előrevetíti a következő részek leíró részeit is, de azt is mutathatja, főleg, ha az elbeszélés 

személyességét megakasztó „populáció” kifejezés a szöveg egésze szerinti jelentését 

tekintjük, hogy Dániel alapvetően távolinak tartja saját életétől, személyes tapasztalataitól 

elválasztja vagy éppen eltávolítja magától azokat a sorsokat, amelyekkel munkája során 

találkozik. 

 

És azután szintén a hajléktalan-ellátáshoz kapcsolódóan a szakellátásból kikerülő fiataloknak 

fenntartott intézménybe mentem dolgozni, ahol hát olyan klienspopulációval lehetett 

találkozni, akik megjárták már esetleg a BV intézeteket, esetleg más problémáik is adódtak. 

Volt alkalom, amikor reggel kommandósok köszöntek be hozzánk, illetve voltam ügyészségi 

nyomozóhivatalban is kihallgatáson. Tehát mindenképpen értékes volt tapasztalatgyűjtésnek, 

hogy azoknak a sorsa, akik kikerülnek a szakellátásból, hogyan alakul. Mindenféle családi 

háttér vagy jelentősebb anyagi tartalék hiányában. Elég aggasztó volt. 

 

A pályaválasztás személyes motivációjaként e helyen egy általános humán érdeklődést említ, 

ugyanakkor a „tapasztalatszerzés” motívuma itt is, mint az elbeszélés más részeiben, talán 

kulcsfontosságú lehet. Saját motivációját explicit megszólalásként az elbeszélés első, 

személyes szakaszában egy általános humán érdeklődéssel magyarázza.  

 

Az, hogy mennyire volt ennek egy, ennek a fajta pályaválasztásnak egy személyes indíttatása, 

az egy általános humán érdeklődéssel is magyarázható, illetve hát korábban próbáltam 

tájékozódni szintén humán területeken. Egy kicsit mentőápolóként, egy kicsit kórházban, 

gyermekek ellátásával kapcsolatosan. 

 

A személyes átélés, illetve „érintettség” hiányában Dániel alakjának egyfajta rejtőzködését 

sugallja, hogy a főnarratíva ezen szakaszában nem nevez meg sem személyt, sem pedig 
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konkrét helyszínt. Magát a születés és a gyermekkor helyszíneit is, mellyel az elbeszéléseit 

kezdi, csupán szociológiai paraméterekkel írja körül, a kezdőmondaton kívül a főnarratívában 

a családjáról, gyermekkoráról nem mesél többet. 

 

Vidéki születésű vagyok... és hát gyerekkoromban… mind falun, mind városban panelban 

nevelkedtem [...] 

 

Ebben a rövid, a gyermekkoráról szóló részben még egyszer visszatér a lokalitás kérdéséhez 

(hogy tudniillik nem szülőhelyén, hanem egy másik vidéki településen végezte el a 

középiskolát), minden bizonnyal fontos számára, hogy életútjának kezdetén a vidéki helyszín 

(talán mint „vidéki lét”) megfelelő hangsúlyt kapjon, mindez talán megadja a „honnan” 

„hová” kereteit. 

Később, a melléknarratívában visszakérdezek a gyermekkorának időszakára, erről azonban, 

ahogy ő fogalmaz, csak „alapszinten” szeretne beszámolni, ahogy mondja „Ugye ez olyan 

dolgok, az ember gyerekkora, azok a kapcsolatok, amiket fontosnak tart, amit amiket én nem 

nagyon szoktam elmesélgetni vagy elmondani”. A személyesség és köztem tehát láthatóan és 

érezhetően falat húz Dániel a beszélgetés során. Ennek megfelelően az „alapszinten” elmesélt 

gyermekkor, mely egészen a nagyszülőkig nyúlik vissza, megmarad a Dániel számára 

felvállalhatónak, biztonságosnak tűnő külső (társadalomtörténeti, vallási, etikai) keretben. 

Ugyanakkor ezek a keretek körbeveszik, sőt össze is kapcsolódnak a szakmai identitásával, 

szociális munkás szerepével, melyben elsőként a sokszínűség elfogadása, illetve a vallásos 

világkép melletti elköteleződés szerepel hangsúlyosan:  

 

A munka szeretete, ugye a nagyszülőknél, a vallás tiszteletben tartása, protestáns és katolikus 

is, aztán, mivel vegyes kapcsolatról van szó, bizonyos érték-súrlódások is, egyébként ezek 

egy nagyon izgalmas dolgok. Mikor mondjuk egy cigány családdal foglalkozom, és 

romungró és oláh párról van szó és a két rokonságnak a viszonyáról, hogy ez megtalálható 

egy akár katolikus és protestáns kapcsolatban is. Hogy vannak időnként súrlódások, nyilván 

kevésbé vagy nem olyan módon. Ezek a kulturális ütközések lehetőséget adnak arra, hogy 

több szempontból lássa az ember a világot, és úgy tudjon viszonyítani. Nem kell, hogy 

relativizálódjon minden, hogyha az ember azt látja, hogy egymással szemben állnak mondjuk 

egy olyan világképek, átfogó kulturális kódok, amik az emberi életnek egyfajta biztonságát és 

keretét adják. El lehet köteleződni valamelyik mellett a másik kára nélkül. 

 

Később, a származás kérdése hangsúlyosan harcos beállítódásban jelenik meg a szövegben: az 

addig visszafogottan, drámai hatást csak stilisztikai eszközökkel erősítő elbeszélő e helyen 



67 

 

hangjában is megrendülten, sőt felindultan kétszer is nyomatékosítja egy trópussal, hogy 

nagyszülei vérükkel szolgálták a világháborúban az országot. Ehhez a történethez kell 

legmesszebbre visszanyúlnia Dánielnek az időben (még ha külső történet is), és a szövegben 

az érzelmileg legintenzívebben átélt megnyilatkozásnak tekintem. Visszatérően teszem fel 

magamnak a kérdést, hogy a rengeteg harc, a szembenállás és a tett dicsérete nem ebből a 

kiindulópontból ered-e, nem ide szeretne-e visszajutni, nem ennek szeretne-e megfelelni 

Dániel, nem ez keretezi-e esetleg az egész élettörténeti elbeszélést? 

A gyermekkort tehát csak röviden érintve, Dániel az első szakaszaként felfogható részben 

viszonylag gyorsan, könnyen, a tudósító megszólalások logikai láncolatába illesztve érkezik 

el ahhoz a munkahelyhez, ahol jelenleg is dolgozik (a munkahelyhez kapcsolódó elbeszélés itt 

még múlt idejű), és amelyet, ahogy a beszélgetésben más helyen is, határozottan pozitívan 

értékel, egy megszólalásában a munkahelyét a második otthonaként nevez meg. Mindezt 

értelmezhetjük úgy is, hogy az elbeszélés a „hazatérés” története. 

 

Az interjút követően kerültem a másik gyerekjóléti központba, ahol most is dolgozom. Egy 

nagyon jó csapathoz, szintén, nagyon sokszínű, nagyon kreatív munka folyt, már kezdettől 

fogva, itt a szupervízió terén egy kiváló szakember tartotta kézbe azokat a kommunikációs, 

illetve személyes frusztrációkat, amik érik a dolgozókat, és ennek köszönhetően aztán, ezek 

nem is okoztak olyan töréseket, mint az előző munkahelyen. Sőt, azt lehet mondani, hogy 

folyamatosan lehetett egy ilyen személyes fejlődésen átmenni, alakulni. Azóta is itt tart ez a 

flow, ez a lendület és ez a szakmailag elkötelezett mag. Bár azért volt fluktuáció, elég sokan 

elmentek közben. Igazából voltak néhányan, akik nem igazán, akik nem jó élménnyel, de a 

többség, akik elmentek, azok kapcsolatot tartanak a kollégákkal azóta is. 

 

Az „itt tart”, egyfajta szimbólumként, kulcsmotívumként már ekkor megjelenik a szövegben 

(indirekt módon korábban is tetten érhető a beszélgetésben, mikor az előző munkahelyén a 

szupervízió hiányát emeli ki), később többször is előkerül, hogy a támogatás, a biztatás és a 

szakmai közösség milyen fontos szerepet tölthetnek be Dániel szociális munkás életében. 

 

[...] most volt egy képzés, amit tartottak nekünk, de az az a fajta szakmai pezsgés úgy 

általánosságban véve, nem csak a mi intézményünket tekintve, általánosságban véve is azt 

hiszem, hogy lankadt. De hát ezt kipótolja az elkötelezettség. 

 

Dániel az első részt a szigorú értelemben vett élettörténeti-elbeszélő, retrospektív narratívát, 

az E/1-es személyű szálat a fenti bekezdéssel zárja, megérkezik a jelenbe, a narráció időisége 

múltból a jelenbe vált. Hangsúlyosként, jelentést teremtő elemként értelmezem a szekvencia 
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utolsó szavát, az „elkötelezettséget”, mely többször is felbukkan később a szövegben. A 

beszélgetésben, néhány másodperces megszakítást követően, új szekvenciát nyit meg, teret 

adva az elbeszélés magjának, melyben Dániel mint aktor és mint narrátor szinte  „kettéválik”.  

  

Úgyhogy... továbbra is élmény itt dolgozni. A munka is elég sokszínű.  

 

E megszólalással az élettörténeti elbeszélés leghosszabb szekvenciája kezdődik, melyből a 

beiktatott külső történetek, beszúrások, illetve epikus elbeszélő részek egyszerűen kiiktatják a 

„cselekvő ént”, valamint az „eseményidőt” (nagyon gyakoriak azok a bekezdések, amelyek a 

„ha arra gondol az ember” bevezetéssel indítják a gondolatsort). Mindezt értelmezhetjük úgy 

is, hogy a szekvencia egyfajta tükörként szolgálhat élettörténetéhez, ugyanakkor le is 

választható arról. 

A személyes élettörténetben ezt a stiláris, narrációs váltást legjobban talán az elbeszélői 

perspektíva megváltozása jelenti, mely a jelenben lehorgonyozva, egyfajta állóképként 

mutatja be a „mi” (T/1-es személyben, „én és a kollégáim”) szemével a mindennapi feladatok 

sokszínűségében az „ént” (mely ugyan jelölve végig „mi” marad). Az „Én” és a „Mi” 

szinonimává válnak, utóbbi egyfajta diszkurzív csoportképzőként is értelmezhető, melyet 

explicitté is tesz azokkal az elbeszélésben többször visszatérő felkiáltásokkal, kiszólásokkal, 

hogy „nem vagyok ezzel egyedül.” 

 

De, hogy mondjuk egy családterápiás ülésen való részvétel révén a családról sokkal többet 

tudhatunk meg olyan módon, hogy az a segítést hatékonyabbá teheti. Vagy akár egy 

mediációs szolgáltatás igénybevétele során segítve a mediátort, részt véve, az ő munkáját. 

Aztán itt van a kapcsolat ügyelet, ahol szintén be tudunk kapcsolódni abba, hogy az ügyfelek, 

elsősorban a gyerekek, mindig a gyerekeket tartjuk ugye kliensnek, ellátottnak, és az ő 

érdekeik a legelsők, hogy megkapják azt, amire szükségük van, ami igazából az ő érdekeiket 

szolgálja. Aztán programokat csinálunk [...] 

 

Vajon miért vált Dániel ilyen drasztikusan perspektívát, miért érzi fontosnak, hogy a „Mi” 

történetét mondja el (már amennyiben a gnómikus megnyilatkozások egyáltalán 

értelmezhetőek narratív kijelentésekként), miért „kell” mindig összekapcsolódnia az „Énnek” 

a „Másikkal”? (Még az olyan sommás helyzetértékelésnél is, mint a „kiteljesedés”: „Szóval 

nem vagyok elégedetlen, sőt igazából azt lehet mondani, hogy én ezzel boldog vagyok. De 

nem csak én!”) 
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Ennek egyik magyarázatát az egyéni helytállás és a bajtársiasság eszméjében és 

követelményében látom, másrészt, ahogy a fentiekben azt már érintettem, a másik 

támogatásának a kulcsmotívumaként értelmezem.  

 

Viszont azt gondolom, hogy akik itt megmaradtak, meg dolgoznak, azoknak nem is ez a fő 

motiváció, hanem az a fajta értékrend és elsősorban az az emberszeretet, és pozitív 

hozzáállás, amit amit nem lehet megfizetni, még hogy ha ez ilyen elcsépelten hangzik is. 

Ezért van az, hogy túlórákat is az ember vállal, mindenféle térítés nélkül, kimegy az 

ügyfélhez akkor is, hogyha tudja, hogy ez esetleg jár kockázatokkal, elviszi azokat a 

gyerekeket színházba, hogyha ez így a munkaidő rovására történik is így [...] De, hogy ez 

nem is igény, már csak azért sem, mert szinte második otthonod ez a munkahely. Ez egy 

érdekes kérdés, hogy többen vannak, akik családi kapcsolatban is vannak. Tehát 

összeházasodtak, vagy akár korábban itt dolgozott és összeházasodtak. Ez a légkör lehetővé 

teszi, hogy a munkaidőn túl is lehessen találkozni, egymást meglátogatni. Legutóbb például 

az egyik kollégának a lakásvásárlása kapcsán vett részt az egész csapat. Akár így a hétvégéket 

ezzel töltöttük. És nem is várunk ezért semmit, tehát, merthogy nem egy szokványos helyzet, 

tehát, hogy itt dolgozni. Ez végül is mindenképpen egy emberi nyereséggel jár együtt. Mind a 

munka értékes volta miatt, mind pedig a kollégákkal való együttlét miatt. 

 

Ebbe a gondolatkörbe ágyazódik bele az élettörténeti elbeszélés egyetlen egyénileg is 

megnevezett (ha nem is néven), megjelölt, nem munkahelyi szereplőként körülírt alakja, 

Dániel felesége. Dániel talán mindenképpen szerepeltetni kívánja őt, fontos számára, hogy 

bekerüljön valamilyen módon a társa az elbeszélésbe, erre utalhat, hogy az alább idézett részt 

megelőző szakaszhoz tartalmilag, logikailag nem illeszkedik ez a szekvencia, valamint egy 

„gondolatvételnyi” szünet is szükséges Dánielnek ahhoz, hogy belekezdjen a szálba. 

 

[...] A családi részről azt gondolom, hogy az is itt tart és az is segíti a munkámat, hogy 

rendezett családi életet élhetek. A párom szintén humán területen dolgozik, ő pedagógus, 

sérült gyerekekkel dolgozik, néha, amikor szükség van rá, hogy lehessen valakivel 

beszélgetni, akkor, akkor egy kicsit, persze a titoktartást mindig figyelembe véve, lehet így 

dilemmázgatni otthon, ventilálni, egy kicsit átértékelni a dolgokat.  

 

Az elbeszélésben a felesége ugyanakkor nem a magánélet, hanem a munkahelyi színtér 

szereplőjeként lép be, ebben az értelmezésben ugyanis nem annyira feleségként, sokkal 

inkább kollégaként, támogató társként van jelen a történetben. Mindezt Dániel nyilvánvalóvá 

is teszi az alábbi leírásban, melyben a kollégáit a „többi kollégaként” nevezi meg, ezáltal 

tudatosítva azt, hogy feleségéről is ilyen minőségében beszél. 
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Másrészt nemcsak otthon, persze a többi kollégával is lehet, nemcsak ezek a formális keretek, 

mint mondjuk egy team, vagy egy szupervízió, hanem akár egy épület előtti cigarettázás is 

lehetőséget ad rá. És, ami nagy előny, hogy a vezetőink azok mindig megközelíthetők. Tehát 

bármikor, kivéve, hogyha ilyen nagyon behatárolt megbeszélésről van szó, ahol az 

intézményt is képviselni kell, de bármi van, ők megkereshetők és megszakítják azt, amivel 

foglalkoznak, mert ők is elkötelezettek és próbálnak segíteni. Úgyhogy igazából nem is 

történik úgy semmi, hogy magunkra lennénk utalva, felelősséget és a legjobb megoldást azt 

közösen tudjuk vinni, kidolgozni. Ez is egy ilyen nagyon fontos dolog.  

 

A T/1-es személyű elbeszélés másik magyarázatát abban látom, hogy Dániel saját 

élettörténetét intézményekkel körülölelve beszéli el, a szolgáltatások és feladatok keretei nem 

engedik előbújni őt magát az elbeszélésből. Ezt meg is erősíti azzal a megszólalásával, hogy 

„A szociális munkával kapcsolatban tehát általában, meg az intézményhez kapcsolódó 

gondolataimat elmondtam”. 

 

A végtelenbe távolított epikus elbeszélő részben a konkrét szolgáltatásoktól egészen az 

erkölcsi alaptételekig jutva, olykor szentenciaszerű megnyilatkozások kerülnek, máskor pedig 

a megszólalások egyfajta programbeszédként is felfoghatóak. Ezekben a részekben, de talán 

az egész elbeszélésben a „szociális munkások” üzenete felülírja a saját történetet, egyfajta 

lehetőséget nyújt Dánielnek arra, hogy a szociális munkával kapcsolatos tézisszerű 

elgondolásait, üzeneteit, felhívásait közölje: 

 

Még nem beszéltem arról, hogy nemcsak mint intézményben, hanem mint általában más 

intézménnyel való munkában is rengeteg motiváló tényező, lehetőség, erőforrás van. Ugye a 

gyermekvédelmi rendszerre gondolok. Korábban már ugye a civileket említettem, ez egy 

igazi felfedező út, amikor az ember nem talál az állami rendszerben megfelelő szolgáltatást, 

akár meg kell harcolnia a különböző intézményekkel, akik forráshiánnyal küzdenek, és akkor 

annyit kell telefonálgatni, addig kell menni, amíg megoldás nincs. 

 

Vannak veszteségek és vannak tragédiák, amiket nem rejt el senki, itt mindegyikünk hordoz 

egy jó párat a lelkében és azzal együtt él, de ez megint csak nem fogja hátráltatni abban, hogy 

többre törekedjek, mert számomra ezek a tragédiák a motivációt csak még erősebbé teszik. 

 

Lehetne többet tenni és van is értelme többet tenni! [...] Óriási, a későbbi dolgozók és az 

egyszerű emberek számára is azt gondolom, hogy óriási kincs, kincsestár van itt. Az emberi 

létről, tapasztalatokról, az érzelmekről, valami olyan tudás van, amit nem szabadna hagyni, 
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hogy ne jusson el, tehát el kell jutni, el kell juttatni az irodalom eszközeivel az egész 

lakossághoz. 

 

A hitvallást és programbeszédet tömörítő szakasz végén az „itt tart” mint visszatérő motívum 

újból egybeolvad, azonosítódik a „bajtársakkal”, és a hasonló elhivatottsággal a kliensek felé 

forduló közösséggel. Ezzel a szekvenciával záródik az elbeszélés második része, amely 

azonban a személyes jövő perspektíváját nyitva hagyja. 

 

Látok jövőt a szociális munkában, akkor is, hogyha csak néhányan látjuk így vagy egy-ketten 

és akkor is, hogyha esetleg az élet máshogy alakul. De addig, amíg itt vagyok, és ezt 

csinálom, addig én hálát adok a Jóistennek érte! Nem vagyok ezzel egyedül! Úgyhogy 

mindig készen állunk, minden reggel arra, hogy új kihívásokkal találkozzunk, hogy komolyan 

vegyük azokat az embereket, akik hozzánk fordulnak, hogy képviseljük az ő érdekeiket, néha 

önmagukkal szemben is, hogy egymás mellé álljunk, ha szakmai kérdésekben segítenünk kell 

egymásnak. Úgyhogy, ez az, ami az életút tekintetében itt tart engem. 

 

A főnarratíva 3. része egy kiszólással kezdődik, Dániel aláhúzza, hangsúlyozza, hogy témát 

vált: 

 

Ugye a te kutatásodban súlyponti kérdés, hogy férfiakkal veszed fel ezt a beszélgetést, hm 

ezért egy mondat erejéig kitérnék erre is csak.  

 

E helyen, már explicit is férfiként megszólalva, elsőként a férfiak fizikai erejének tapasztalatát 

és az ahhoz rendelt „rendőr” szerepet emeli ki. 

 

Az, hogy mi a férfi identitásunkban tudunk ezen a területen dolgozni, annak egy kicsit 

hátterében van, hogy néha vannak soft-police elemek. Hát bizony egy-egy mentálisan sérült, 

elkeseredett, agresszív emberrel való konfliktus kezelésénél, a vele való beszélgetésnél 

előfordulhat, hogy nem ülhet le egy családgondozó. Aztán vannak nagy játékosok, 

játszmázók, akikkel szintén csak nem, mert mindenhova feljelenti a családgondozót, 

kiforgatja a szavait, megvádolja. És ez nem arra vonatkozik, amit egyébként minden szociális 

munkás vállal, hogy megtámadhatónak kell lennie, hogy valamennyire az ügyfél meg tudjon 

erősödni, hanem arról, hogy egyes ügyfelek rögeszme-szerűen harcolnak a világgal, illetőleg 

azzal, akihez hozzáférnek. Bűnbakot keresnek. És hát ez a családgondozókon csattan.  

 

Ezt követően egy külső, már-már patetikus, ahogy fogalmaz, „szép történet” beékelésével 

rátér az apa és a hagyományos férfi vagy férfias szerep tapasztalatainak az összefoglalására, 
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összekapcsolva, illetve társadalomtörténeti keretbe ágyazva a kérdést.  

  

Amellett azért a családokban nemcsak anyukák vannak, hanem bizony apukák is. És ez 

sztereotípia, hogy a gyerekekkel az anya foglalkozik, nagyon sok anya nem szocializálódott 

arra, hogy ő anya legyen, nem, sem a családban, sem az iskolában nem ezek a minták érték 

őt, ha egyáltalán volt családja. És amellett meg az anyák el tudják hagyni a gyermekeiket és 

nagyon sokan vannak, akik egyedül neveli föl. Nagyon szép történeteink vannak erről, 

amikor fölneveli az apa nyomorban, kilátástalanságban a gyermekét és mikor szakmát adott a 

kezébe, akkor föllélegzik és meghal. Nem egy ilyenünk van. Hát ezek mind olyanok, amiket 

csak úgy lehet átélni, ha ott vagy, aki ilyen területen dolgozik. Amellett a férfi modell eléggé 

hiányzik a magyar társadalomból, a második világháború óta, nyilván ennek megvannak a 

történeti és egyéb okai, nem mindig volt ez ennyire erősen így, de hát ez nem feltétlenül 

hátrány, minden esetben, ha így van. Egyes esetekben viszont az. Azt a határozottságot, azt 

az... .akár néha sarkos őszinteséget, amit időnként meg kell tenni, azt a kliensek sem veszik 

támadásnak. Tehát a férfias kommunikációnak is, annak, hogy ez párosul egy megfelelő 

önismerettel, rengeteg haszna van... 

 

Attól függetlenül, hogy a mindennapi munka során szerepe lehet annak, hogy az illető férfi-e 

vagy nő, Dániel nem azonosítja a kérdést omnipotensként. Ezt a főnarratívában egy külön 

kiszólásban, illetve külső történetben (folytatva a T/1-es megszólalások láncolatát) is 

megerősíti, amikor azt mondja: „Elég meglepőnek is éreztük azt, amikor azzal kerestek meg 

bennünket, hogy csak férfiakkal. Mert nem is tűnik fel, hogy miben tudnánk mi többet vagy 

kevesebbet. Vagy a lányok miben tudnának többet vagy kevesebbet.” 

 

A 3. bekezdés lezárásához, illetve egy új, hosszabb szekvencia megnyitásához újból a 

közösség, a munkáját támogató kollégák felé fordul (azzal a megszólalással, hogy „számunkra 

ez nem probléma”), így az előzőek értékelését is a „többiekkel együtt” végzi el, immár 

sokadjára az elbeszélésben. 

 

Ezt követőn visszatér a 2. rész tematikájához, az addig megszokott epikus leírás formáját 

választva a megnyilatkozásainak, ami teret és lehetőséget teremt számára, hogy 

halmozásokkal fokozza és erősítse az eddig elmondottak egyik legerősebb szálát, hogy a 

munkahely segítő légköre, a „bajtársak” támogatása és a Dánielhez hasonló elkötelezettségük 

miképp könnyítik meg számára a küzdelmet. Ennek a küzdelemnek a képével zárja le Dániel a 

főnarratívát. 
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És ezek nekem adnak erőt ahhoz, hogy megküzdjek azokkal a nehézségekkel, legyen az akár 

gyermekbántalmazás, akár intézményi előítélet, valamely intézmény munkája során, akár az a 

közöny, ami néha egyes szülőkben van a gyerekeiknek a jövőjét illetően, vagy akár a saját 

jövőjét illetően. Hm, ez kell is, hogyha nem így lenne, vagy nem ez lenne a tapasztalatom, 

akkor valószínűleg már nem itt dolgoznék. Hát, akkor nem tudnék segíteni én sem. Vagy 

sokkal nehezebb lenne. Ennyi, kérdezz! 

 

Dániel élettörténeti elbeszélésének kezdőpontját nagyszülei küzdelmével („vérükkel 

szolgálják”) jelöltem ki, így a „harc” és a „tenni akarás” motívumát úgy értelmezem, mint ami 

egyfajta retorikai keretként zárja össze a főnarratívát. A keretezés ugyanakkor nemcsak egy 

eligazodási, külső pontot jelölhet Dániel életében, hanem életelméletté is kinövi magát. Ezt 

támaszthatja alá, hogy a szövegben refrénszerűen újra s újra előkerül a kép (a fokozás, a 

pátosz, a gnomikus megnyilatkozások segítségével, illetve általában szembetűnő a „tenni” ige 

gyakorisága).  

 

Tehát lehet, lehet tenni. És nyilván a maga szintjén tud mindenki tenni. És kell is, hogy 

tegyen azért, hogy ez az élet több legyen. Mi így tudunk tenni, tehát ebben a szakmában, és 

akarunk is tenni és teszünk is. 

 

Ez a tettvágy, a cselekvés még a Dániel élettörténetében fontos egyházi intézmények 

ellenében is, akár azok passzivitásával szemben is kényszeríti Dánielt: 

 

Akár nem becsülöm le az egyházban az igehirdetés szolgálatát, nagyon nagyra tartom, de 

nagyon sokszor azért itt nagyobb munka folyik. 

 

 

 



 

 

 

„És hát ezt nem lehet másképp, mint hogyha az ember befektet és tanul.” (István) 

 

a megélt élettörténet 

 

István 1964-ben születik meg egy 3200 fős kis Borsod megyei faluban. Szüleivel és 4 

testvérével, egy húgával és 3 öccsével él együtt a szülőfalujában. Szülei kétkezi munkások. A 

falu folyamatos árvízveszélynek van kitéve. Noha a településen – szemben a környező 

falvakkal – egyetlen cigány család sem él, István, minekutána a szomszéd településeken 

vannak rokonai, rendszeresen találkozik cigány családokkal is. A találkozások alkalmával 

előfordul, hogy a cigány családoknál a mosófazékban kifőtt grízes tésztát eszi István is. 

István, ahogy a falubeliek is, rendszeresen jár a helyi református templomba. Édesanyja 

megtanítja szabni, varrni, hímezni és főzni, húga pedig tud csirkét, állatot nevelni. Egyszer a 

húgával a munkából hazatérő szüleit vacsorával várják: ők vágják le a csirkét, csinálják a 

nokedlit is hozzá. Édesapja 1982-ben, István karjaiban hal meg. 

Az élettörténeti narratíva talán az első generációs, szüleitől és gyökereitől elszakított, vagy 

elszakadt ember önarcképe felé halad majd, a „sem itt, sem pedig még ott” értelmében. 

Mindez talán érettséget, önállóságot ad Istvánnak, egyben magányossá is teszi őt. De az is 

lehet, a vidéki élet, mint kiindulási pont, alappillér a meglévő „egyszerűségében”, egyenesen 

vezeti a segítői identitás irányába, „az egy vagyok közületek, megértem a problémátokat, 

terheiteket” értelmében. Ez utóbbit talán a történetben szereplő cigány emberek alakja is 

alátámaszthatja, akik ugyan nem éltek István szülőfalujában, de a kapcsolat mégis megvolt 

közöttük, vagy éppen az támogatja meg, hogy István nagycsaládban nőtt fel, szülei legidősebb 

gyermekeként. Az átlátható hagyományokkal rendelkező falusi környezet egy megtartó és 

egymással szolidáris közösség képét mutatja, melyben István családja a közösség része. Miért 

emeli vajon ki, hogy míg ő hagyományos női feladatokat is ellátott otthon, a húga fiús 

háztartási munkát is végzett? Ebben igazodik vajon, reflektál az interjú témájához? Netalán 

családja kívülállását érzékelteti? Édesapja halála, annak a képe és terhe, hogy az ő karjában 

hal meg, talán a későbbiekben szimbolikus és az identitást mélyen átszövő momentumként 

alakítja István sorsát, illetve szerkeszti én-értelmezését. Az apa halálát követően talán minden 

megváltozott, felborult a magára maradt családban. 

István a szülőfalujától 50 kilométerre lévő Miskolcra jár főiskolára, ahol gépészmérnöki 

végzettséget szerez. Itt, Miskolcon ismerkedik meg későbbi feleségével, aki magyar-könyvtár-

latin szakon tanul a helyi tanárképző főiskolán. 1986-ben összeházasodnak, és feleségével 
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együtt egy kis borsodi faluba költöznek. 1984 és 1992 között István a helyi 

termelőszövetkezet műszaki ágazatvezetője lesz. 1992-ben megszűnik a termelőszövetkezet. 

Közben, 1990-ben vesebeteget diagnosztizálnak nála. Ebben az évben gyermeke születik. 

István tanulmányai és a feleségével közös, önálló élet talán a családjától való elszakadás 

egyik állomása. Ugyanakkor a vidéki életbe való visszaköltözés a főiskola után azt is jelezheti, 

hogy István és a felesége nem tud, nem akar teljesen eltávolodni a megszokott, ismert 

környezettől. Talán az, hogy István viszonylag korán válik vezetővé, alapvetően befolyásolja a 

későbbi szakmai életpályáját. Mindezt vajon hogyan alakítja majd a rendszerváltással 

átalakuló helyi ipar és gazdaság? És hogyan befolyásolja az élettörténetet István 

vesebetegsége vagy gyermeke születése? Empatikussá válik, egyre jobban átérzi a 

betegségben élők, segítségre szorulók helyzetét, és ez mindez jelzi a segítővé válás kiindulási 

pontját?   

István 1992-től 1997-ig marketing-tanácsadóként dolgozik. Felépít egy céget, ahol közel 30 

ember dolgozik. A cég 12 nemzetközi biztosító és 7 bank szolgáltatását értékesíti. István 

1993-ban vesz magának egy új Volkswagen gépkocsit. Olyan szolgáltatásokat értékesít, mely 

az ügyfeleknek levezetett 15-18%-os haszonhoz képest a valóságban csak 5%-os nyereséget 

jelent. Cégében 25-32 ember dolgozik. 

Miért választja István a marketinget? Talán piaci rést lát egy olyan borsodi környezetben, 

ahol nincs más munkalehetőség? Vagy éppen az újdonság, a „valódi” kapitalizmus, mint 

lehetőség és kihívás miatt vált? Az új nyugati autó tehát a hirtelen meggazdagodás, vagy 

éppen a megérdemelt jutalom jelképe a történetben. István ebben az életszakaszban is vezető, 

talán ez a motívum végigkíséri majd a pályaívet. A sikerek megélését azonban nem teszi 

lehetővé István lelkiismerete, az, hogy gazdagodásán más emberek esetleg sok pénzt 

veszíthettek.  

Felesége állást vált: korábban pedagógusként dolgozott, 1997-től köztisztviselő lesz. István 

eközben már gondolkozik és tesz is a váltásért: szeretne egy szervizbázist létrehozni abban a 

faluban, ahol él, de mivel nem tud üzleti tervet írni, ezért ezt az ötletet elveti. 1997-ben 

ellátogat a mátészalkai gyermekotthonba, beszélget az igazgatóval. Ezt követően elkezd a 

gyermekotthonban gyermekfelügyelőként dolgozni. Az otthonban azt a gyerekcsoportot kapja 

meg, akik nem tudtak beilleszkedni az intézménybe. A csoportban dolgozók mind elmentek 

már István érkezése előtt, de a gyermekotthonban amúgy is nagy a fluktuáció. Fizetése a 

korábbinak körülbelül egy tizede. 2 héttel a gyermekotthoni munka után elkezd, majd el is 

végez egy OKJ-s gyermekfelügyelő tanfolyamot. Közben az intézményben dolgozó szakmai 

vezető szakkönyvekkel, szakmai tanácsokkal, mentorálással segíti Istvánt. Az intézmény 

portásával a gyermekotthonban élők sokat beszélgetnek. Így tesz István is, főleg éjszakánként. 
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Az akkor 68 éves portás eredetileg hidegburkoló volt, de mivel a felesége meghalt, fia pedig 

sokat utazott a munkája miatt, elvállalta a gyermekotthonban a munkát. Amikor végez az 

OKJ-s képzéssel, két oktató is megkérdezi tőle, hogy miért nem kezdi el a főiskolán a 

szociális munka szakot. István beiratkozik szociális munkás szakra, egy vidéki nagyváros 

főiskoláján tanul levelező tagozaton. A főiskolán 2 fiatal oktatóval is fontos szakmai 

kapcsolata lesz. Tanulmányai alatt önkéntesként is dolgozik prostituáltakkal, illetve 

cigánytelepen. Közben, szintén a tanulmányaihoz is kapcsolódóan az egyik környékbeli 

településen szociális településfejlesztési koncepciót ír 1 évig. A gyermekotthonban, ahol a 

főiskola mellett továbbra dolgozott, az országban másodikként jön létre az utógondozás. 

2002-től az utógondozói csoport vezetője lesz, egyben az igazgató általános helyettese. Az 

utógondozói csoportban 3-an dolgoznak. Feladataik között van a kigondozás, a lakásvásárlás 

és a közös lakásfelújítás. Az ellátás szélesítéséhez felvásárolnak és felújítanak néhány 

környékbeli ingatlant, önkénteseket is bevonva a munkába. Hosszan egyeztetnek 

polgármesterekkel, jegyzőkkel az utógondozói ellátás kiterjesztéséről. A fejlesztéshez 3 

státuszt ígérnek a megyei önkormányzatnál. Az intézmény igazgatója végül a sikeresen 

kiharcolt 3 álláshelyet irodai alkalmazottak felvételére fordítja, nem pedig az utógondozói 

csoportot bővíti belőle. István összeveszik az igazgatóval és felmond. 

A megélt élettörténetben ez a legtöbb adatot tartalmazó életszakasz, noha időben mindössze 5 

évet ölel fel. Mindez talán azt jelentheti, hogy István számára nem csupán a szakképzett 

segítői szerep első állomása ez a színtér, de talán az egész élettörténet szempontjából is 

magyarázóerővel, különleges tartalommal bír. A szociális munkássá válás egyik kiindulási 

pontja, alapvető motivációja is lehet, hogy István talán le akar számolni a marketingesként 

megélt életével, talán helyre szeretné emberileg hozni, amit akkor esetleg hibázott. Mindebben 

segítségére lehet felesége munkahely- és szakmaváltása is. Több segítő, támogató, mentor is 

megjelenik a megélt élettörténet ezen szakaszában. Vajon milyen módon befolyásolták, milyen 

szerepet töltöttek ők be István életében? A portás alakja esetleg visszakanyarodás az érthető 

szülőfalu világába vagy apja képéhez? A feladatok, fejlesztések felsorolása és az ezekhez 

rendelhető munkaórák száma, az új szolgáltatás bevezetésének a kihívása és az, hogy István 

újra vezetővé válik, talán büszkeséggel töltheti el. Nem lehet, hogy István felmondásához 

annak a félelme vezette el, hogy mindezt mint élményt, teszi semmissé az igazgató lépése? 

Néhány nappal a felmondást követően megkeresi a szülőfaluja polgármestere, hogy a 

településen vegyen részt a szociális és gyermekjóléti alapellátás felépítésében. A helybeli 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához, munkaerő-piaci integrációjukhoz 

egy alapítványt hoznak létre. Az alapítványnál összesen 8 szociális munkás dolgozik. 

Komplex szolgáltatást nyújtanak a klienseknek: egyéni és családdal végzett szociális munkát, 
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de az alapítvány együttműködik a munkáltatókkal és a munkaügyi kirendeltségekkel is. 

Eközben a településen kiépítik István közreműködésével a házi segítségnyújtást, a 

családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást. Közben kutatásokat csinálnak, szakértőket 

kérnek fel a munkákra. Munka után sok időt tölt el a feleségével együtt a kerttel kapcsolatos 

feladatok ellátásával, illetve amikor színházba vagy moziba mennek, sok idő megy el az 

utazásra. 

István újra olyan feladattal találja szembe magát, ahol valami újat kell felépíteni, kiépíteni, s 

megint vezető lesz belőle. Ugyanakkor a megélt élettörténet nem azt sugallja, hogy ez az 

időszak központi helyet foglalna el az életében, hanem inkább csak az előző életszakasz 

„természetes” folytatásaként értelmezhető. Mindeközben a szabadidő, a család talán egyre 

fontosabb lesz István életében?  

2005-ben a feleségének felmondják a jegyzői állását. Így 4 évvel azt követően, hogy elkezdett 

István a szülőfalujában dolgozni, a család elköltözik vidékről. István felesége egy Pest megyei 

településen kap jegyzői állást, fiukat is már ide íratják be középiskolába. Bérelnek egy házat 

is a településen. A fiukat helyben, egy kéttannyelvű gimnáziumba íratják be. István egy 

háromfordulós pályázat során egy új, Magyarországon addig nem létező szolgáltatás fejlesztői 

12 fős csapatában kap állást Budapesten mint szociális munkás. Legfontosabb feladatai közé 

tartozik a protokoll-kidolgozások mellett az egyeztetés a szociális ellátórendszer 

intézményeivel. 2006-ban beiratkozik a SOTE szociális munkás szakára mesterképzésre. Itt a 

humánerő-gazdálkodást és szervezés- vezetéselméletet oktató tanárával szoros kapcsolata 

alakul ki. 

A megszokott, jól ismert vidéki környezetből a főváros vonzáskörzetébe való költözés 

valószínűleg hatalmas váltást jelentett a család, így István életében is. A költözést vajon csak 

a vidéki élet hátrányai kényszerítették ki, melyről a megélt élettörténet előző szakaszában is 

szerepel már néhány adat, esetleg keresték az új kihívást, újat, vagy éppen a családi-rokoni 

kapcsolatoktól és kötésektől szerettek volna messzebb kerülni? István vajon törekedett-e arra 

álláskeresés közben, hogy újra egy olyan munkát találjon, ahol valamit ki-, vagy fel kell 

építeni? Van-e jelentése annak az élettörténetben, hogy István életében újra egy idősebb férfi, 

mentor jelenik meg, aki humánerő-gazdálkodást és szervezés-vezetéselméletet oktat? Esetleg 

István is ezen az úton szeretne tovább haladni? 

2006-ban munkahelyet vált, egy budapesti integrált intézményben lesz a gyermekjóléti 

szolgálat szakmai vezetője egy háromfordulós állásinterjút követően. Az intézményvezetővel 

lassan építik fel az addig nem, vagy nem jól működő alapellátást a kerületben. István eközben 

sok új dolgozót is felvesz. 2010-ben új szakmai munkacsoportot hoz létre uniós támogatásból. 

2012-ben, miután az akkori igazgató nem akarja jobban szélesíteni a szolgáltatások körét, 
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István lemond a szakmai vezetői pozícióról. A lemondás előtt mindezt megbeszéli a 

mentorával, illetve szupervízióra is beviszi a kérdést, de megtárgyalja a családjával is. A 

lemondást követően az intézményben mint családgondozó dolgozik tovább. Miután az 

intézmény régebbi vezetője elmegy, s az őt követő vezető is nem sokkal később nyugdíjba 

vonul, István megpályázza az intézményvezetői pozíciót. A vezetői megbízást nem ő kapja, 

hanem a korábbi szakmai vezető, aki a dolgozók bevonásával szavazásra bocsátja, hogy 

István legyen-e újra a gyermekjóléti szakmai vezetője. A kollégák Istvánra szavaznak, aki így 

újra szakmai vezető lesz az intézményben. 

Ahogy a megélt élettörténet korábbi szakaszaiban, úgy ebben az időszakban is egy új 

szolgáltatás bevezetésén, kiépítésén dolgozik István. Úgy tűnik, hogy István mindaddig 

elfogadja, megbirkózik a vezetéssel járó feladatokkal, amíg szabad tér és lehetőség van a 

növekedésre. Talán a kihívás vagy a küzdelem lehet a legfontosabb hajtóerő István életében. 

Mivel élettörténeti adat előzőleg nem sugallt mást, talán ebben az esetben is – ahogy a 

gyermekotthonnál – csak egy szikra kellett ahhoz, hogy István elengedje, lerázza magáról a 

korábbi évek terhét és reményét, és kitartson amellett, hogy nem köt kompromisszumot, nem 

enged az eredeti elképzeléseiből? Vajon mennyire viselte meg Istvánt, hogy nem őt 

választották az intézmény vezetőjének, s hogyan lesz pozitív irányú íve, végső lezárása az 

élettörténeti elbeszélésnek? Mindezt talán erősíteni fogja, hogy a kollégák őt választották 

szakmai vezetőnek.   

 

az elbeszélt élettörténet 

 

István élettörténeti elbeszélése lineárisan, egy történetszálra felfűzve mesél. A kronológiai 

sorrendbe rendezett történetben 2 fontosabb ütközőpont emelkedik ki, melyben a mélyebb 

átélést és átéltséget nemcsak a gyakran alkalmazott dramatizált elbeszélésmód, de olykor a 

részletesebben, aprólékosabban elmondott eseménysorozat is jelzi. Ezek az ütközőpontok, 

mint édesapja halála, a marketing-tanácsadás morális, etikai problémái, illetve a 

gyermekotthonban eltöltött időszak jól körvonalazhatóan szervezik, központozzák az egész 

elbeszélést. 

Édesapja alakja, akinek a történetben nincs „szelleme”, csak a terhe, mélyen beleolvad a 

családot körülvevő falusi mikrokörnyezetbe, annak elválaszthatatlan része. Édesapja halála 

ellenmondásokkal terhelt, fel nem oldott, erről a családalapítás boldog pillanatát felelevenítve, 

abba az eseménysorba beépítve, talán kontrasztként beszél. 

 

Hát ez sokk volt, mert sokként éltem meg, mert nekem borzasztóan fontos volt a család, 
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ennek megvan a maga oka, és most megint visszacsatolnék egy kicsit, hogy csapongjak, 18 

évesen a karjaim között halt meg infarktus következtében édesapám, és öten voltunk 

testvérek, tehát én voltam a legidősebb, családfenntartóvá váltam. 

 

Később ez a teher, mint István életútját vezető motívum, sorsesemény expliciten is 

kibontódik, az elbeszélés talán legszemélyesebb megnyilatkozásaként. A jelenbe rögzített 

párbeszédes formában az elbeszélésben nemcsak megszemélyesíti, dramatizálja, de élővé is 

teszi az emlékképeket: 

 

Ezt a felnőtt-szerepbe való behelyezkedést ezt nagyon nehezen éltem meg, nagyon nehéz 

volt, sőt, nem is mondom, hogy túl lennék rajta, hogy így vesztettem el apámat. Tehát maga 

az a tragikum, ami ott történt. Az a fajta helyzet, az a szituáció, hogy ott van édesapád a 

kezeid között, és nem tudsz rajta segíteni. Tehát én ezt nem kívánom senkinek ezt megélni. 

Ugyanakkor tudom, hogyha jön a teljes megsemmisülés, akkor ezt követően valamilyen 

módon kompenzálni kell ahhoz, hogy élve maradj. Én úgy kompenzáltam, hogy bementem 

apám szerepébe, és innentől megpróbáltam anyámnak támasza lenni, öcséméknek, húgom, 

amikor elkezdett fiúzni, akkor hol fenyegetni, hol nyomozót játszani, hol verekedni (nevet – 

A.Zs.). Ez így ment. És érdekes módon a testvéreim is belenőttek ebbe a szerepbe. Tehát a 

mai napig is, amikor döntéseket hoznak, nősültek például, előtte mindig tőlem kérték, hogy 

mit gondolok én erről. Ha komoly családi döntéseket hoznak, akkor felhívnak előtte, hogy 

figyelj, tudnánk találkozni? Valamit meg szeretnénk kérdezni. Ugyanígy a húgom is. Tehát 

megmaradt az a fajta belsőségem viszonyunk, amit én azt gondolom, hogy testvéri, de 

időnként viszont túlmutat a mai napig is ezen. Nem könnyű evvel a teherrel az embernek 

együtt élni. Tehát én érzem, és tudom, hogy mit jelent az, hogy egy gyereket felnőtt szerepbe 

kényszeríteni. Jó ez, megküzdeni vele egy kicsit nehezebb. 

 

Az elbeszélésben, részben az előbbiekből is kiindulva, többször visszatér az elszakadás 

motívuma, amely nemcsak a falusi környezettől való elválást jelenti, de a független és saját 

életbe való belépést is. István értelmezésében a biztonságos, jól ismert, de a számára 

aránytalanul nagy felelősséget, terhet jelentő falusi közegtől való elválás valódi felszabadulás, 

kitörés lehetett. A tágabb családja iránti felelősségvállalás, mint kényszer jelenik meg több 

ízben is az elbeszélésben. 

 

Mert a vidéki élet nekünk nemcsak azt jelentette, hogy vidéken élünk, hanem valamilyen 

módon azért ilyen 30 kilométeres távolságban a gyökereid és a kapcsolataid, a családi, 

kapcsolati hálód is ott van. Tehát ebből leválni, elszakadni nekünk szerintem akkor volt, 
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amikor mi elköltöztünk. Mert sógornőmék elengedtek egy telefont, ültünk az autóba, és akkor 

mentünk, segítettünk, csináltuk. Öcséméknél volt egy vitás helyzet és felhívtak, és utána 

akkor felhívott a másik, és akkor mondtuk, hogy figyeljetek, ma nem, holnap este át tudunk 

menni. Akkor holnap este átmentünk, leültünk és akkor beszélgettünk egy jót. Tehát az igazi 

elválásunk nekünk egybeköthető egyébként a vidéki életformának a feladásával is. 

Az első fordulat értelmezéséhez szorosan kapcsolódik a tágabb rokonság terhét ellensúlyozó, 

az azt kiegyenlítő családkép feleségéről és fiáról. Ugyan a „közös asztal” emléke, illetve 

néhány bukolikus kép már gyermekkorában is belép, része az elbeszélésnek, a tágabb család, 

a rokonság szerepe és jelentése mégsem annyira tisztázott, mint feleségéé vagy fiáé. István 

élettörténetének ugyanis leghangsúlyosabb, az egész elbeszélést sűrű szállal átszövő 

motívuma az otthon, a családi környezet biztonsága és megtartóereje: az élettörténet 

fontosabb epizódjainál István mindig szerepeltet egy-egy családtagot, akik segítik vagy 

támogatják őt egy-egy döntés meghozatalában, előremozdítva a saját, illetve a család közös 

történetét. Felesége és fia feltűnése az egyes epizódokban mindig magyarázatként jelenik 

meg, alakjuk letisztult és hangsúlyosan egyenrangú. Felesége már az első szekvenciában 

belép a történetbe, mindezzel azt is várhatnánk, hogy az elbeszélés a közös élettörténet ívén 

halad majd.  

 

’89-90-ben Borsod megyében, ahol felnőttem és tanultam és kezdtem el az életem és 

dolgozni és családommal együtt, feleségemmel együtt, ott egy kis faluban kezdtük a közös 

életünket [...] 

 

Fia jövője, érdeklődésének alárendelve jelenik meg a családnak a jól ismert falusi 

környezetből a fővárosba való költözése is: 

 

Én nem irányítani, én nem azt akartam, hogy az én életemet élje, hanem a lehetőségeket. 

Tehát én azt gondolom szülőként, hogy nekem nem az a dolgom, hogy őt valamilyen módon 

terelgessem előre meg hátra, valamilyen útmutatásokat adjak, hanem, hogy a lehetőségeket 

megmutassam neki, és ő majd él vele vagy sem. Az, hogy én hogyan motiválom, hogy mi 

érdekelje, az egy másik történet. A befolyásolás (nevet – A.Zs.) művészete azért még ott 

marad nekem. De szerettem volna megmutatni, hogy mi van azon kívül. És őt egyre jobban 

érdekelte ez a terület. Tehát a más, a város, a kapcsolatai. Egyre több olyan helyzetbe került. 

Imádott verset, mesét mondani már kisgyerekként is, tehát óvodában és iskolában is nagyon 

értelmes kölyök volt. És nagyon szerette ezeket, szeretett szerepelni. És ezekhez nagyon 

sokat kellett utazni. És egy idő után azt mondtuk, hogy akkor feladjuk. És akkor jött a város.  
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Az elszakadás egyéni, családi vonatkozásai (a teher letétele magáról) ugyan számtalanszor 

jelennek meg az elbeszélésben, de emellett, mint a költözés legfőbb indoka, magyarázata 

mégis sokkal inkább mint a lehetőségektől való elzárt falusi élet és a nagyváros vonzása 

közötti választás emelkedik ki. A költözést, a vidéki életforma feladását értelmező hosszú 

szekvenciában hangsúlyosan vannak jelen azok az epikus elbeszélői részek, melyek a 

cselekvő „Én” helyébe általános érvénnyel közvetítik a váltás szükségszerűségét. 

Mondtam, hogy kétkezi emberek voltak a szüleink. Nekem és a feleségemnek is. És 

függetlenül attól, hogy nekünk diplománk volt, nekünk mindig volt föld, birtok, nem tudom, 

micsoda. És munka után nekünk mindig volt ezer olyan feladat, amit csinálni kellett. Kertes 

házban éltünk ott, a kert rendbe tétele azért iszonyatos energia. Egy idő után beleun és 

megcsömörlik ettől az ember. Egy idő után már ez kevés. Egy idő után, amikor már családod 

van és már gyereked van és eljutottunk idáig, és a gyerek elkezd élni és elkezd szemlélődni és 

elkezdi látni a világot, akkor sokkal fontosabb a földnél, a birtoknál meg a fűnyírásnál az, 

hogy el tudjatok moziba menni együtt. El tudjatok menni egy színházba. És ahhoz, hogy ezt 

meg tudd csinálni, ahhoz 30-50 kilométert kell utaznod. Hát az áll egy anyagi, meg egy időbe 

is belepakolni nagyon nehéz. Tehát amikor az értékrended elkezd egy teljes egészében más 

irányba, hogy egy olyan többlet igényeket megfogalmazni, akkor az embernek előbb vagy 

utóbb szembe kell néznie önmagával. És döntést kell hozni. …Tehát az igazi elválásunk 

nekünk egybeköthető egyébként a vidéki életformának a feladásával is.  

A váltás törvényszerűsége ugyanakkor nem írja felül, nem homályosítja el a borsodi vidéki 

környezet, közösség megtartóerejét. István a szülőfalujáról és a környező vidékről az 

elbeszélésben több helyen megemlékezik, aprólékos, tudósításszerű, adatok sokaságát 

tartalmazó szekvenciákban köteleződik el a környék mellett, emeli ki a szociokulturális 

közegnek az életére tett hatását. István „hazatalál” ebbe a környezetbe akkor, amikor későbbi 

munkáját értékeli, vagy éppen amikor magyarázatot talál/keres élettörténetének 

fordulópontjain. 

 

Teljesen mindegy, hogy hova megy be az ember éhesen gyerekként, akkor le fogják ültetni és 

meg fogják ebédeltetni. De ugyanez igaz, ha hozzánk jön esetleg. Azok a játékok, azok az 

idős emberek, akik még tudtak és még a mai napig is néha előfordul, hogy kint van a lóca, le 

tudsz ülni, meg tudod szólítani akár vadidegenként is. Vagy, hogyha kérdésed van vagy 

segítségre szorulsz, akkor őszintén fognak neked válaszolni. Lehet, hogy elküld a sunyiba, 

vagy azt fogja neked mondani, hogy ilyen háromszavas mondatokkal válaszolva, hogy mit 

csináljál, vagy hogy csináljál, de természetesen a döntés jogát rád hagyva. Megismerve 

ezeket az embereket, megismerve a tájakat, nagyon hozzá tud nőni az emberhez. És nagyon 

sokat tud adni. És azt gondolom, hogy emberi tartásban, ezek, mivel én ott nőttem fel ezek 
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között az emberek között, rengeteget tanultam. Emiatt kötődöm is hozzájuk a mai napig is. 

Úgyhogy szerintem ezek, ezek a megfigyelések, szerintem, ezek az érzések, ezek az 

élmények mind hozzájárultak, persze az én saját traumáimmal, sérüléseimmel, sok mindennel 

együtt. 

 

Ez a környezet, mint hagyomány és mint törvény összeolvad a segítő hivatásba való 

belépéssel, fontos elem István elbeszélésében a második ütközőpontnál.  Az elbeszélésben 

ugyanis a közösség, a jól ismert sorsok iránt érzett felelősség, lelkiismeret vezeti rá a segítés 

útjára, ez lesz István magyarázata arra, hogy miért adta fel a sikeres és egzisztenciális 

biztonságot jelentő életet, és hogyan kezdett el a gyermekotthonban dolgozni. Mindezt 

különböző „áttételeken” keresztül egy hosszú szekvenciában tárja elém, melyben az általános 

alanyú elbeszélés, saját személyétől eltávolított szál fokozatosan alakul át először a „Mi”, 

majd pedig az „Én” személyes történetévé. 

A két, egymástól eltérő színtér és szekvencia szembefordítása a morális, etikai helytállás 

győzelmét jelzi, ugyanakkor nem zárójelezi, semmisíti meg azokat az István által sikerként 

értelmezett eredményeket sem, amelyeket mint marketing-tanácsadó ért el.  

 

Figyelj, tehát, figyelj, amikor megtanulsz egy új szakmát, látod azt, hogy a rendszerváltás 

után jönnek ezek a papírvékonyságú, hát, idézőjelben újgazdag, akik a kis családi bolt, kis 

kocsma, kis mezőgazdasági vállalkozásból van a többséghez képest, a munkanélküliekhez 

képest egy jobb anyagi helyzete, és termel valamilyen felesleget. S ezt a felesleget ahhoz, 

hogy ne kelljen adóznia, megpróbálja valamiféle befektetésbe beforgatni(…) A nagyobbik 

probléma az az volt, amikor tökéletesen láttad azt, hogy ez a fajta családi egzisztencia, amit 

ott éppen most megtakarításba vett volna, az ideig-óráig áll rendelkezésre. Nem több mint 5 

évig. Ezeknek a vállalkozásoknak azért lehetett látni, hogy aki már hozzáértő volt és a belső 

gazdasági, külső-belső gazdasági folyamatokra próbált egy kicsit rálátni, az azért ezeket a 

közgazdasági eseményeket figyelembe véve le tudta képezni erre a makroszintre is. És 

makroszinten láttuk azt, hogy ezeknek a családoknak, láttam azt, hogy ezeknek a családoknak 

az anyagi-egzisztenciális helyzete meg fog omlani rövid időn belül. Ettől függetlenül mi 

szerződést kötöttünk. Azt is tudtuk, hogy 5 évig a visszavásárlási értéke ennek a szerződésnek 

egyenlő lesz a nullával. Tehát ezt a pénzt be fogják bukni. Na, itt van egy olyan pont. Hogy, 

amikor láttad, hogy amikor szerződést kötünk, akkor ott ül a gyerek az asztalnál, láttad azt, 

hogy adott esetben ezek cigány családok, akik most éppen egy kisboltba belefogtak, és 16-18 

órákat dolgoznak. Az, hogy az egész család beletolja a munkaerejét, meg uborkáznak, meg 

nem tudom, mit csinálnak. Na, most akkor, amikor te ezeket a dolgokat iparszerűen kezded el 

csinálni, egy idő után azt mondod, hogy a legnagyobb ellenséged a tükör lesz! És én 

eljutottam erre a pontig! Mert az, hogy én 1 év alatt sikerült jó életszínvonal fenntartása 
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mellett egy vadonatúj Volkswagen személygépkocsit megvásárolni, az egy nagyon jó, nagyon 

sikeres munka. Nagyon sokat kell dolgozni érte, rengeteget kell menni, rengeteg munkaórád 

benne van, de nagyon nehéz ezekkel az emberi sorsokkal valamilyen módon saját magadnak 

elszámolni. És én eljutottam odáig, hogy nem tudtam a kis fiókomat becsukni. Ez a terület 

nem arról híres még a mai napig sem, hogy mehetsz szupervízióba (nevet – A.Zs.), vagy mit 

tudom én. És akkor azt mondtam, hogy lehet ez másképp is! És ez a sors akarta így, vagy a 

sors hozta, hogy én egy teljes egészében más területre.  

Nem a saját vágyai vagy elképzelése eredményeképp, hanem a „Sors” döntéseként értelmezi – 

ahogy az előbbi idézet utolsó megnyilatkozása arról árulkodik –, hogy végül segítőként kezd 

el dolgozni. Ha ugyanis meglett volna rá a lehetősége, egész más pályát és életutat választott 

volna akkor önmagának. 

Én gondolkodtam abban, hogy visszamegyek és akkor egy ilyen ikertelkes családi házban 

laktunk vidéken, hogy én akkor egy szervizbázist fel fogok építeni. És akkor egy vállalkozást 

indítok. Viszont annyi merszem nem volt, ez egy marha nagy hitelfelvételt igényelt volna, 

például egy John Dale típusú céggel szerződést kössek, és én ennek a cégnek a szervizbázisát 

felépítsem. Tehát ehhez azért be kellett volna kőkeményen hitelt vállalni. És én hát a család 

egzisztenciáját nem akartam ennyire kockára tenni. Meg, meg nem volt nekem egy olyan 

ember, aki segített volna egy üzleti tervet összeállítani. Tehát ahhoz már nem volt elég 

képzettségem, hogy banki hitellel, sok mindennel együtt egy komoly 10-15 éves üzleti tervet 

fel tudjak építeni. És előbb találtam egy olyan embert, aki egy munkával megkínált (a 

gyermekotthon igazgatója – A.Zs.), mint egy olyan embert, akivel ezt felépítettem volna. 

Úgyhogy nagyjából ez volt az a személyes indok és ok, ami miatt én váltottam. 

A tanácsadás világával a legtöbb ponton kontrasztban áll a gyermekotthonba való belépés 

élménye (más szempontból, például a siker, vagy az építés, építkezés metaforája ugyanúgy 

része ennek a szálnak is). S mindez nemcsak azáltal lesz István szociális munkás történetének 

legfontosabb eleme, mert ez tekinthető a kezdőpontnak, de azért is, mivel, mint ahogy azt a 

későbbiekben látni fogjuk, ez az egyedüli olyan szál az elbeszélésben, amely explicit is 

érintkezik a szociális munkával, szociális munkás identitással.  

A gyermekotthonnal kapcsolatos történetszálat István – nagyon hasonlóan a szülővidék 

leírásához – egyik oldalról aprólékosan részletező módon és tudósításszerűen köti be, másik 

oldalról pedig az eseménysor több ponton is dramatizálva, a jelenbe húzva jelenik meg. 

  

És, az egyik ilyen üzleti megbeszélésem alkalmával találkoztam a gyermekotthon 

igazgatójával, és, egy sikeres üzletkötést követően (nevet – A.Zs.) és mivel a cégemben 

elkezdtem foglalkoztatni a fiát. Ezért rendszeresen találkoztunk is és, és kialakult köztünk 
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egy barátság, és egyszer meghívott, amikor mondtam neki, hogy én váltani szeretnék, hogy 

menjek el hozzá és nézzek szét a gyermekotthonban. [...] És akkor elkezdtük feljárni a házat, 

hogy akkor mit csinálnak, hogy csinálnak, és akkor addig engem ez a humán terület engem 

nem nagyon érdekelt. Viszont borzasztóan megfogott és megkapott az a látvány és az a fajta 

miliő, amivel ők ott dolgoztak. És hát ott találkoztam ott néhány emberrel, akivel ott 

beszélgettünk az igazgatói irodába, akinek a működése engem nagyon megfogott. Teljes 

egészében más szemléletű volt, mint az enyém, de néhány gyereknek a sorsát egy kicsit 

megismerve, hát, elég komoly érzelmi teherrel mentem én akkor haza. És akkor két hét 

múlva, ismét találkoztunk, és akkor mondtam, hogy figyelj, mit kellene csinálni konkrétan. 

[...] Volt tartalékunk, a feleségem azelőtt váltott pedagógusról közigazgatásra, tehát az anyagi, 

egzisztenciális helyzetünk stabil volt. Tehát nyugodtam megengedhettük magunknak ezt a 

váltást. [...] Hát marha nagy kihívásnak éltem meg én ezt a csoportot, úgyhogy (sóhaj – 

A.Zs.) laikus segítőként azt kell, hogy mondjam, elkezdtem dolgozni ezen a területen. 

 

Az elbeszélésben, a gyermekotthoni munkán túl, még egy esetben vezet a fonal a szociális 

munkás identitás irányába, akkor, amikor összeköti a gyermekkorban átélt árvizes 

tapasztalatokat (egy hosszú, szociokulturális vonatkozásokat felsoroló leírás részeként) azzal, 

hogy milyen szociális munkássá vált ő a későbbiekben. 

 

Én azt gondolom, hogy tehát ott, ahol az ember megszületik, ott, ahol a gyerekkori barátai, 

azok az élmények én azt gondolom, hogy talán a sírig elkísérik. [...] Nagyon sok olyan 

emberi kapcsolataink vannak, akiket megismerve. No. Az embereket megismerve teljes 

egészében más módon működik, mint mondjuk egy városi ember. Tehát, ’60-as, ’70-es évek 

árvize, de a ’60-as és a ’80-as évek között azért nagyon sok olyan időszak volt, amikor ezek 

az emberek gyakran bajba kerültek. Na, és ezek az emberi és pontosan a természeti 

katasztrófáknak kitett emberek azok, akik bizonyos helyzetekben, borzasztóan egymásra 

utalttá tudnak válni. És, amikor a katasztrófa elmúlik, akkor ezek az emberi kapcsolatok nem 

múlnak el, ezek ott maradnak, és ezeket borzasztóan jó, főleg, amikor az ember már egy 

kicsit kezd cseperedni és kezd egy kicsit saját látásmódja is megjönni és később 

szakemberként már tudja ennek az okát és szakmailag és szocializációs tartalmát is ismeri az 

ember, látni és megismerni. De nagyon jó részese lenni! 

 

Önmagáról, mint segítőről (szinte egyedüli esetben az elbeszélés folyamán) így beszél: 

 

Tehát főleg úgy, hogy én krízishelyzetekben én marha jól dolgozom. Tehát ez azért 

bebizonyosodott már nagyon sok helyen, már annak idején is, fönt is, az árvizeknél 

dolgoztam, segítőként. Tehát hozom azt a fajta, a múltamból, hozom azokat az értékeket, 
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azokat a szakmai mintákat. 

 

Az árvizes helytállás mellett más, a megélt élettörténetben felállított hipotézisek közül (sem 

István betegsége, sem pedig az „egy vagyok közületek” tapasztalata), nem vezeti a történetet a 

szociális munkássá válás irányába, nem kapcsolódnak össze az én-értelmezéssel.  

Az életelmélet véleményem szerint egy ettől különböző, a befektetés (melynek alapja a 

folyamatos tanulás és a nagy munkaintenzitás), az építkezés (Istvánt mindig olyan területek 

érdeklik, ahol valamilyen szempontból úttörőként dolgozhat, valamint két munkahelyét is 

azért hagyja ott, mert elmaradtak a beígért fejlesztések) és a megérdemelt eredmény, siker 

keretében értelmezhető. Ezek a motívumok valamennyi, az elbeszélésben megjelenő színtéren 

előbukkannak, több eseménysorban expliciten is a történet mozgatórugóivá válnak.  

Az elbeszélés ily módon a siker, a vezetővé válás karriertörténetévé alakul. A 

gyermekotthonban folyó intenzív, megfeszített munka ugyanúgy ennek rendelődik alá, mint a 

korábbi tanácsadói munka, vagy később, már vezetőként az elvégzett feladatok. 

  

És elkezdtem a szakmai ranglétrán is előrehaladni, úgyhogy 6 év után eljutottam odáig, hogy 

bocsánat, 5 év után, hogy az utógondozói csoport vezetője lettem. [...] Tehát akkor itt a 

kigondozás, a lakásvásárlás, a közösen a lakásfelújítás. Tehát akkor rengeteg mindent, 

iszonyatos melót raktunk bele. 

 

Ez a folyamat, visszatérően, csak abban az esetben jelent kihívást számára, mikor olyan 

rendszereket építhet fel, „amit előttünk nem taposott senki. Viszont (mondja más helyen – 

A.Zs), amikor ez elkészült, onnantól kezdve ez már nem volt kihívás.” 

 

István mint a „társadalom mérnöke” a műszaki törvényszerűségeket alapul véve néz rá és 

értelmezi az emberi kapcsolatokat, vagy éppen a szociális problémákat. 

  

Tehát ahhoz, hogy én valamit csináljak, ahhoz nekem kevés az, hogy én azt laikusként 

valamilyen módon elkezdem csinálgatni, és én evvel megelégedni. Tehát mindig van valami, 

ami engem érdekel. Tehát én annak az okát szeretném, tehát azt, amit én csinálok, az nekem 

kevés, hogy tudom csinálni. Én annak szeretném megtanulni az elméleti hátterét is. Hogy 

miért úgy van, ami van. Tehát ez nagy valószínűséggel az embernek ez a fajta gépész 

működése, hogy van fizika, és a fizikának vannak törvényszerűségei. Van a műszaki terület, 

ahol azt mondom, hogy vannak tengelyek, csapágyak, fogaskerekek, áttételek, van 

forgatónyomaték, sok minden van a fizikából, és ez ott valamilyen módon érvényesül. De én 

azt gondolom, hogy az emberi működés is ilyen. Az emberi működést is valamilyen módon 
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megpróbálhatjuk kiszámítani, modellezni. Ahhoz, hogy valamilyen változást tudjunk mi, 

személyközi kapcsolatainkon keresztül, meg személyiségünkkel csinálni, ahhoz azért meg 

kell érteni egy csomó olyan emberi működést. És hát ezt nem lehet másképp, mint hogyha az 

ember befektet és tanul! És én ezt szerettem volna megszerezni. Úgyhogy, és azért 

másképpen megy. Odamész, leülsz, utánanéztem, befektetsz. Nekem még mindig megvan, ez 

meg a marketingből jön nekem, hogy befektetés nélkül nincs eredmény. 

 

Ezt a beállítódást erősíti az elbeszélés frazeológiája is. A szövegben István a közigazgatás 

nyelvezetét vagy éppen a szociológia terminusait használja, de ezt erősítheti az a 

szemléletmód is, melyben az addigi élettörténet egyes epizódját, vagy személyes élményét, 

tapasztalatát a később megszerzett (akár szociológiai, akár szervezéselméleti) elméleti tudás 

mentén értelmezi át.  

Az életelméletében, illetve az életúton ugyanakkor nem magányosan halad: a felesége és a fia 

mellett más szereplők is „kézen fogják”. Őket egyfajta referenciaszemélyeknek vagy 

mentoroknak (így említi meg egyikőjüket István) nevezhetjük, akik talán még a „a lócán ülő 

idős embereket” áthagyományozva válnak társaivá Istvánnak. Az elbeszélésben az első 

szereplő közöttük (összesen négy ilyen személy van) az a portás, akinek életéről, külső 

elbeszélésként beiktatva a történetbe, különös részletességgel beszél: 

 

És ami engem, és azt gondolom, hogy mesteremnek tekinthetem, az a portás, tehát az 

intézmény portása. Az intézmény portása, az egy 68 éves idős ember volt, akinek 

hidegburkoló volt a szakmája, mielőtt nyugdíjba vonult, és meghalt a felesége, fia ilyen 

vándoréletet élt, mert ilyen különböző országokba járt külkereskedőként és alig volt itthon, és 

az öreg úgy gondolta, hogy neki, ő még elég aktív ahhoz, és eljött oda portásnak. És én azt 

láttam, hogy amikor az öreg van szolgálatban, a portát folyamatosan körbeveszik a 

gyerkőcök, folyamatosan tud beszélni, folyamatosan tud dolgozni ezekkel a gyerekekkel, 

nincs olyan feladat, amit az öreg elkezd, ne kapcsolódna be egy rakat gyerek. És nagyon 

gyorsan a feladat koordinátorává válik, nem pedig végrehajtójává. És én elkezdtem figyelni, 

meg beszélgetni nagyon sokat az öreggel. És addig, ameddig el nem hagyta az intézményt, 

addig én nagyon jó viszonyt ápoltam vele és rengeteget tanultam tőle. Azokat a szakmai 

bölcsességeket, amiket most főiskolán, meg egyetemen oktatnak, én azokat az öregtől 

tanultam meg. Azokat a nehézségeket, amikkel én szembesültem, hozzá lemenve, amikor én 

mondjuk hajnali kettőkor én megengedhettem magam, hogy akkor kimegyek és az öreggel 

egy óra hosszát beszélgetek, akkor ez alatt a beszélgetés alatt rengeteget kaptam tőle. [...] 

 

Máshol így foglal össze: 
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Tehát nekem mindig voltak olyan mintáim olyan példaképeim, olyan emberi kapcsolataim, 

amire, ahova feltekinthettem. 

 

Vagy megint máshol: 

 

Nekem az emberek és a személyek mindig meghatározóak voltak. Akár a döntésemben, akár 

az elköteleződésemben. Valamilyen módon nekem ez a személyközi kapcsolatokban való 

kötődés, elköteleződés, mintává válás, nekem mindig fontos szempont volt. És már akkor is. 

Nekem az sokkal többet jelentett, én nem emlékszem, nagyon kevés oktatómra, aki ezen a 

területen oktatott. Egy-kettő. De ezek tényleg azért, mert emberként jöttek be, valamilyen 

módon nem szakemberként, hanem pedagógusként jelentek meg az én életemben. 

 

Szintén a referencia-személyek sorába tartozik az a tanára, „idős barátja”, aki az egyetemen 

szervezés- vezetéselméletet és humánerő-gazdálkodást tanított, majd szupervízora is lett 

Istvánnak, és akit, ahogy fogalmaz „annyira imádott”. Talán ennek a tanárnak is szerepe 

lehetett abban, hogy István megszeresse és elmélyüljön a humánerőforrás-gazdálkodásban, 

mely egyrészt rendkívül sokszor bukkan fel az élettörténet különböző állomásán, másrészt 

István valódi elragadtatással a hangjában beszél az ezzel kapcsolatos feladatokról. 

István az elbeszélt élettörténetét azzal indítja, hogy eredetileg nem a segítő szakmában 

dolgozott.  

 

Nekem az alapképzettségem gépész…Tehát, a középiskola után felsőfokú tanulmány 

vidéken... Ott szereztem egy gépész végzettséget és gépészként dolgoztam a rendszerváltásig. 

 

A felütéssel azt is várhatnánk, hogy az elbeszélés innentől kezdve egy meghatározott íven 

viszi végig a szociális munkássá válás történetszálát a megtalált identitás irányába. De, mint 

az az elbeszélésből kitűnik, a szociális munka megbúvik, elhomályosul a történetben, és a 

főnarratíva lezárása sem ad határozott végpontot ebből a szempontból annak. Az alábbi záró-

megnyilatkozásban szereplő „talán” kifejezés, a maga többértelműségében, összevetve, 

kapcsolva az általa bezárt szöveggel, illetve István életelméletével értelmezésemben ugyanis 

nem a megtalált szociális munkás identitás kifejeződése. 

 

Úgyhogy ennyit az én eddigi szakmai életutamról, hogy hogy lett a gépészből szociális 

munkás talán. 

 

István dinamikusan, expresszíven meséli el élettörténetét. A beszélgetés során érezhetően és 
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nyelvileg jelzetten bevon engem is a párbeszédbe. A közös értelmezés és értékelés 

kialakításához jól láthatóan fontos számára, hogy plasztikusan, részletezve, adatokkal és 

apróbb mozzanatokkal, életképekkel körbeültetve adja elő történetét, melyhez nagyon 

gyakran használ fokozást, halmozást jelölő stilisztikai eszközöket. Talán a „pontos” 

értelmezéshez számtalan esetben dramatizálja és a jelenben rögzíti a történetét, jellemzően 

akkor, amikor valamilyen, eddig még talán magában fel nem oldott, vagy indulatokkal terhelt 

konfliktust ad elő (például, amikor nem a megállapodás szerint járt el vele az igazgató a 

gyermekotthonban, és ezért István rögtön be is adta a felmondását). 

 

férfi szociális munkásként 

 

István már a beszélgetést megelőzően jelzi nekem, hogy miután telefonon egyeztettünk a 

beszélgetésről, elgondolkodott a férfi szociális munkásokkal kapcsolatos felvetésemen, 

kereste magában a magyarázatot arra, hogy vajon hol van mindennek jelentése és jelentősége.  

A kérdést – talán az előzetes „felkészülésnek” köszönhetően is – beépíti az elbeszélésébe, a 

melléknarratívában hosszan mesél arról, hogy szülei és testvérei között, később pedig saját 

családjában is, a háztartási munka megosztása a nemek között az egyenlőségen alapult: az 

csinálta a dolgokat, akinek éppen ideje volt rá. Mindez, ahogy jelzi, sok szempontból segítette 

őt abban, hogy később szociális munkásként hitelessé tudjon válni a női kliensek között is. 

Az élettörténeti narratíva lezárását követően a férfi szociális munkásokra vonatkozó 

kérdésemnél alapvetően pozitív vonásokat emelt ki, de jelzi azt is, hogy sok szempontból 

könnyített pályán mozog. 

 

Ugye dolgoztam úgy, hogy családgondozóval, tehát egy hölggyel, tehát egy női 

családgondozóval dolgoztunk párhuzamosan és párban, és bizonyos személyiségjegyű férfiak 

mennyire nem tudják a nőt elfogadni segítő szerephelyzetben, téged viszont igen. És amikor 

elkezdtem mediációt tanulni, meg konfliktuskezelést (nevet – A.Zs.), akkor ennek 

megtanultam még hozzá ezeknek még az alapjait is, hogy ugye akkor ebből a konfliktusokkal 

hogy lehet a segítővel változást. Szóval szépen felépítve megtapasztaltam aránylag korán, 

hogy férfiként hogyan és milyen módon tudok változást és változtatást elérni. Csak avval, 

mert én más nemű vagyok. És igyekeztem mindig azokat kiemelni, amikkel sikeres tudtam 

lenni. 

 

István többször is hangsúlyozza, hogy férfiként nem érzi úgy, hogy határt lépne át (szerinte 

ugyanis van határ), vagy áttévedne munkája során „női” területekre. Ez ugyanis tudatos 

döntés részéről: 
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Nem akartam nő lenni! Én soha nem akarok nő lenni! Tehát soha nem akarok egy anyukával 

úgy beszélni, mint egy nő! 

 

Ezzel szemben felvállaltan tud azonosulni az instrumentális szerepekkel:  

 

Tehát akkor, amikor utat kell törni, valamilyen módon rendszerben kell gondolkodni, talán 

férfiként azokkal a készségeikkel, amiket hozok régebbről, talán itt is sikeresebb tudok lenni. 

 

Az egyetlen nehézségként a munka anyagi, egzisztenciális vonatkozásait emeli ki: 

 

Ugyanakkor meg ott van a hátránya, hogy oké, rendben van, de ebből nem lehet megélni. 

Tehát ebből nem lehet családfenntartói szerepet megélni, ha ezt az ember tényleg annyira 

kőkeményen venné, hogy anyu vagy apu keres többet, és akkor ezt mennyire viszem ezt lelki 

teherként, akkor már ezerszer mást döntöttem volna. 
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„Itt maradtam, mint szamáron a fül.” (Miklós) 

 

 a megélt élettörténet 

 

Miklós 1977-ben születik, valószínűleg Budapesten. Édesanyja egészségügyi 

szakközépiskolában tanít, Miklós is ide jár, itt szerez érettségit, illetve ápoló képesítést. 17 

éves korától kezdve a család különböző vállalkozásaiban kezd el dolgozni. 24 éves korától 4 

évig tanul egy vidéki főiskolán szociálpedagógia szakán, így ebben az időszakban jóval 

kevesebbet dolgozik. 28 éves, amikor szülei elválnak, és ezzel együtt tönkremennek a családi 

vállalkozások is.  

Miklós az élettörténeti interjúban nagyon kevés adatot említ gyermekkorának időszakáról és 

családjáról. Édesanyja alakja csak egy pillanatra bukkan fel az elbeszélésben, akkor is 

csupán egy, a Miklós szakmai pályafutásához szorosan kapcsolódó történetszál miatt, 

ugyanakkor sem azt nem tudjuk meg, hogy Miklós hol született (hogy mikor, azt is más 

adatokból lehet visszakövetkeztetni), sem arról nincs információ, hogy vajon kikkel élt együtt 

gyermekkorában. Ez ugyanakkor mégsem jelenti azt, hogy a család a történetben ne lenne 

meghatározó jelentőségű: ezt a feltételezést erősíti, hogy édesanyja talán befolyásolhatja 

iskolaválasztását, másrészt Miklós élete 24 éves koráig a munka terepén is összefonódik 

családjával.  

Talán ez az összefonódás egy kicsit fojtogató is lehet számára, esetleg ezért dönt úgy 24 

évesen, hogy vidéki főiskolán kezdi meg szociális tanulmányait? Ez a választás meglehet, nem 

véletlenszerű és esetleges, hiszen Miklós segítőként már szerez korábban egy ápoló képesítést. 

A családdal való szoros kapcsolat ellenére vajon miért jelenik meg ilyen kevés élettörténeti 

adat az interjúban, vajon miért nem oszt meg Miklós több biográfiai eseményt ebből az 

életszakaszból? Talán mindez szerinte nem „illik” a beszélgetés témájához, nem kötődik a 

jelenlegi szakmai identitásához, esetleg túlságosan intimnek gondolja? Vagy Miklós és köztem 

nem volt meg az interjú alatt az az alapvető bizalom, amely szükséges ahhoz, hogy 

„beengedjen” a családja életébe is? 

Miklós életében szülei válása és a családi vállalkozások becsődölése talán új szakaszt nyit 

meg: szülei válása egyik oldalon törést, traumát, másrészt viszont talán a felnőtté válás, az 

önállósodás és a felelősségvállalás új színterét is jelölheti ki számára. Miklós megélt 

élettörténetében ez az esemény központi helyen szerepel: erre utal, hogy az elbeszélésben itt 

jelenik meg egyedül évszám, ehhez képest lehet a többi élettörténeti eseményt elhelyezni 
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időben.  

A családi vállalkozások csődjét követően kezdődik el a megélt élettörténetben Miklós 

„felnőtt” története, mely teljes egészében leválik családjától, illetve az élettörténetben ezt 

követően más, a magánéletéhez kapcsolható szereplők sem jelennek már meg. Az a néhány 

szakmai munkatársa, vagy főnöke, aki felbukkan az elbeszélésben sincs megnevezve, a 

biográfiai adatok ettől kezdve kizárólag intézményekhez kapcsolódnak, amelyeket azonban 

részletesen bemutat és körülír. 

Mindennek talán az lehet a magyarázata, hogy Miklós magányosan halad szakmai útján, vagy 

nem tartja a szociális munkás identitás részének a magánéletét? Vagy visszatérő kérdésként 

ötlik fel bennem, hogy nincs meg közöttünk az interjú alatt a megfelelő bizalmas hangulat?  

2004-től 2005-ig, összesen 1,5 éven keresztül szociális munkás a Máltai Szeretetszolgálat 

pesterzsébeti játszótérprogramjában. Nem teamben, hanem egyedül dolgozik, de munkáját 

biztonsági őrök segítik. A terepen hétköznap 10-től este 8 óráig van. 

Talán magányos, talán túl hosszú a munkaidő, ezért vált? Vagy jobban szereti a 

vállalkozólétet, ráébred, hogy nincs sok köze a szociális szakmához? Vagy a nagyobb 

lehetőség, a jobb pénzkereseti lehetőség jelenti a távozás motivációját? 

Egy, még meglévő családi vállalkozása nevében, ismerősei nyernek egy pályázaton, így 

Miklós ismét ebben a (feltehetően építőipari-vállalkozói) szférában dolgozik egy évig, 

ameddig tart a cége támogatása. 

Nem volt elégedett vagy a családi támogatás nélkül, egyedül már nem tudta volna újra 

feléleszteni a vállalkozást? 

Ezt követően 2007-ben, majd 2011-ben is az idős-ellátásban dolgozik, mindkét esetben csak 

néhány hónapot. Elsőként egy olyan nagyobb állami intézményben vállal munkát, amely 

három részből áll: egyrészt egy olyanból, ahol magán-apartmanokat adnak ki idős 

embereknek, másrészt egy „normál” állami részlegből, harmadrészt pedig a pincehelyiségből, 

amelyet hajléktalanná vált idős személyek számára alakítottak ki. Az otthonban Miklósnak 

van a legmagasabb iskolai végzettsége, szociális területről egyedül ő van jelen. Ehhez 

hasonlóan alapvetően egészségügyi intézményként működik az a magán idősek otthona is, 

ahol Miklós 2011-ben dolgozik.  

Talán Miklós azért választhatta kétszer is az idősotthoni munkát, mert ápolói képesítéssel 

nagyobb eséllyel indulhatott a pályázók között? És miért hagyta ott a munkát mindkét 

alkalommal néhány hónappal később? Talán szakmailag elégedetlen volt, egyedül érezte 

magát az egészségügyi végzettségűek között?  

Az idősotthoni munkavállalások között, 2008-tól 2011-ig Miklós egy budapesti gyerekjóléti 

szolgálatnál dolgozik. Az intézményben Miklóst egy kollégájával együtt egy új szolgáltatás 
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bevezetésével és működtetésével bízzák meg, szervezzenek a szolgálatnál gyermekek részére 

utcai szociális munkát. Kettejük feladata lesz tehát a rendszer kiépítése, a kliensek toborzása 

és szervezése, a szolgáltatás összekapcsolása a gyermekjóléti szolgálattal, a szakmai 

kapcsolatok kiépítése, a nyilvántartás, a statisztika és a protokoll kidolgozása. A 

szolgáltatásba havonta 30-60 gyereket vonnak be, nyaranta van olyan, hogy a programokon 

60-100 gyerek is részt vesz. A szolgáltatás működtetésének anyagi fedezetét a gyermekjóléti 

szolgálat fedezi, ugyanakkor szupervíziót, szakmai segítséget nem biztosít számukra. Közben 

kollégájával bekapcsolódnak és 2 éven keresztül dolgoznak egy, a szolgáltatáshoz kapcsolódó 

országos módszertani munkában, amelynek végén a munkacsoport egy zárókötetet jelentet 

meg. Ebbe az anyagba Miklós és kollégája is ír egy részt. 

Talán ez a 4 év lehet Miklós eddigi életének szakmai csúcsa, ezt erősíti az, hogy az 

élettörténetben ehhez az epizódhoz kapcsolódik a legtöbb biográfiai adat, tény. Ezek azonban, 

hasonlóan a többi munkahelyhez, sokkal inkább a szolgáltatásra vonatkoznak, s csak 

közvetetten Miklós életére. Miért hagyja ott mégis Miklós ezt a munkahelyet? Talán úgy érzi, 

hogy nincs elég szakmai támogatás, segítségnyújtás, vagy egyszerűen túl sok feladat hárul rá? 

Netán ez lehet a magyarázat arra, hogy ezt követően visszatér a „lassabb” idős-ellátásba? 

2012-ben, amikor ebből a magán idős-otthonból is eljön, Miklós újra egy gyermekjóléti 

szolgálatnál kezd el dolgozni szociális munkásként. Itt azonban csak egy rövidebb időszakot 

tölt, a vezetőség teljes leváltását követően ugyanis egy nagyobb budapesti gyermekjóléti 

központba megy át dolgozni. 

Az utcai szociális munka epizódjához képest az elmúlt 3 év szakmai munkájával kapcsolatban 

Miklós rendkívül kevés információt oszt meg. Talán elfáradt, vagy éppen az „átlagos” 

szociális munkát, a családgondozást nem gondolja olyan fontosnak, hogy bővebben is 

beszéljen róla? Vagy ezt a részt az élettörténet pozitív perspektívájába nem tudja beilleszteni? 

 

az elbeszélt élettörténet  

 

Miklós élettörténeti elbeszéléséből két fordulópont emelkedik ki: ezek a szekvenciák egyrészt 

hosszabbak, másrészt a többi, a hangsúlyosan tudósításokból álló epizódtól eltérően nagyobb 

részletességgel, több jelzői, határozói képi, metaforikus szerkezetet beiktatva, összességében 

élményszerűen is jelenlévőként mutatják be az eseményeket. 

Az első fordulópont, mely nevezhető akár sorsfordulatnak is, Miklós szüleinek a válásához, 

illetve a család megélhetését biztosító vállalkozások csődjéhez köthető. Miklós történetében 

az esemény valódi traumaként jelenítődik meg, visszatérő metafora az elbeszélésben, hogy 

ekkor valami menthetetlenül „szétesett, összetört”. 
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Az egy ilyen jól megfogható pont […] (a szülei válása – A.Zs.) mert általában szokott, az 

érthetővé tesz egy csomó minden dolgot. Egyrészt sok minden más is történt ám ott, csak a 

válás azért mindig egy olyan pont, ami megmutatja azt, hogy tényleg így kettéválik így 

valami. [...] akkor futott egy, hát, párhuzamosan 2 vagy 3 vállalkozás és akkor ez egy 

folyamat és akkor ennek a folyamatnak a vége volt az, amikor úgy tényleg mindent, mindent, 

minden így szertefoszlott, így teljesen szétesett. 

 

S bár az elbeszélésben több alkalommal is visszakanyarodik ehhez az epizódhoz, melyben, 

mint később említi „szilánkjaira esett az élete addig felépített anyagi meg hát mindenféle 

része”, s erre még majd később visszatérek, számos ponton mégsem enged engem teljesen 

közel ezekhez az emlékekhez. 

Ennek a traumának az eseményéből, mint kezdő vagy kiindulási pontból épül fel fokról fokra 

az elbeszélésben Miklós szociális munkás identitása, melynek csúcspontjaként, a gyermekek 

számára biztosított utcai szociális munka időszakát értelmezem mint az elbeszélés másik fő 

történetszálát. 

A beszélgetés során több alkalommal is hangsúlyozza, hogy első segítő hivatását nem ő 

választja maga számára: a középiskolai ápolói végzettség az egészségügyi 

szakközépiskolában tanító édesanyja miatt talán kézenfekvő a család, de nem Miklós számára 

(hiszen ő egyáltalán nem bírja a vért, s még a kórház szagától is rosszul lesz, mint említi az 

elbeszélésben).  

 

Mondtam már akkor is neki (mármint Miklós az édesanyjának – A.Zs.), hogy énnekem 

kedvem nincs ehhez az egészhez, viszont mondta, hogy nem az számít, hanem az, hogy 

legyen egy érettségid és a többi az majd úgy utána jön.  

 

És legalább ilyen esetleges az is, sőt, mintha Miklós valamiféle passzív szereplője, 

elszenvedője lenne választásának, hogy a szociálpedagógia szakot végzi el: ahogy az egyik 

alkalommal ezzel próbálja meg lezárni a pályaválasztás esetlegességének az epizódját  

 

Nagyjából így ennyi a rövid története, hogy én hogyan keveredtem ebbe a dologba. 

 

Főiskolai jelentkezéséről így mesél: 

 

Eszembe se jutott nekem, hogy ezen a területen akárcsak egy évet vagy ötöt (közben nagyot 

nevet –  A.Zs.) eltöltsek. [...] van ez a kék pályaválasztási tanácsadó könyv, ráadásul egy 
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évvel idősebb is volt (nevet – A.Zs.), tehát így fogtam és akkor kinyitottam és akkor 

elkezdtem, így fölcsaptam így 3-4 oldalt és elkezdtem olvasgatni, hogy miket tanítanak azon 

a főiskolán és akkor ez tetszik, és akkor így fogtam, kitöltöttem a jelentkezési lapot, 

elmentem felvételizni és felvettek és elvégeztem, ennyi. Tényleg így teljesen, azt nem 

mondom, hogy véletlenszerű volt, mert így volt egy irányultságom, de azért annyira nem 

fogtam én, hogy miről is van szó vagy mit is kell csinálni, vagy mit is csinálnak alapvetően 

ezek az emberek, tehát így. És nagyon sok, tehát utána, amikor végeztem, akkor utána is az az 

érzés volt bennem, hogy ez engem annyira nem érdekel, aztán így szépen lassan belefolytam. 

Itt maradtam, mint szamáron a fül [...] 

 

Miklós a történetben mintha szép lassan válna szociális munkássá, sokszor úgy tűnik, 

elfogadja, hogy a biztosabb egzisztenciát nyújtó vállalkozólét helyett (melybe már dolgozó 

szociális munkásként tér vissza egy időre) a szociális munka is lehet egyfajta perspektíva 

számára. S talán ennek a lassabb építkezésnek a tetőpontja a gyermekek részére biztosított 

utcai szociális munka, ahol kiteljesedhet szakmailag és, ha rövid időre is, de szerezhet 

szakmai elismertséget is. Erre utal, hogy míg élete első időszakáról sokszor tévesztve beszél, 

összekeverve a különböző munkahelyek kronológiáját, illetve utolsó két munkahelyéről, a 

gyermekjóléti szolgálatokról is csak kevés információt közöl, addig Miklós élettörténeti 

elbeszélésében ez a történetszál lesz a leghosszabb rész. Az élmények jelentőségére Miklós 

talán azzal is felhívja a figyelmet, hogy a tudósító szövegszekvenciák sora itt megtörik, s 

átvált epikus elbeszélésre. 

 

És akkor onnan kerültem át gyerekjólétihez, amit viszont nagyon szerettem, mert egy teljesen 

új szolgáltatást kellett felépíteni, egy teljesen szűz területen, és szerencsémre vagy 

szerencsétlenségemre ezt így a nyakamba rakták. És elkezdtük egy kolléganőmmel ezt így 

kialakítani. Nagyon szépen és nagyon jól fölépült ez a rendszer, egyébként, nagyon jól is 

működött, csak hát ugye voltak, tehát ugye először is négy és fél évig csináltam, ugyanazzal 

az emberrel párban, tehát, hogy mindenféle szupervízió, mindenféle segítség és mindenféle 

más nélkül. És tehát a pénztől kezdve, a helyiségen át, tehát nem tudom, maga a 

munkaszervezésig, a kliensek szervezéséig, a különböző adminisztratív feladatokig, a mi 

munkánknak és a gyerekjóléti összekapcsolásáig mindent mi csináltunk. És ebből, ebből a 

végére emberileg egy borzalom született, de szakmailag szerintem egy egész jól működő 

(nevet-A.Zs.) történet, csak emberileg azt nem lehetett bírni már. 

 

Ugyanerről a munkáról egy „érdekes volt” kezdetű bekezdésben, egy egész hosszú 

szekvenciában beszél. (Talán éppen az érdekesség miatt találhatja többi munkahelyét, az 

idősek otthonait, illetve a többi gyermekjóléti szolgálatot, kevésbé fontosnak szakmai 
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életében, mintha ez lenne az oka annak, hogy azokról csak felületesen, említésszinten ejt szót 

az elbeszélésben.) Miklós arról mesél ebben a részben, hogy hogyan, ahogy ő fogalmaz, 

„alkották meg” a szolgáltatáshoz kapcsolódó nyilvántartást, statisztikákat, stb. A munka 

kreatív, kihívásokat rejtő jellegét Miklós nem csupán a gyakorlati feladatokhoz kapcsolja, 

hanem a módszertani, elméleti munkához is, melyre rögtön az előbbiek után tér ki egy hosszú 

részben. Úgy tűnik, hogy mindezek együttesen egy olyan megbecsültséget, presztízst 

jelenthetnek Miklós számára, melynek keretében értelmezhetővé válik az addigi 

élettörténetében, hogy miért is lett szociális munkás. 

 

És mindez mellett elindult egy országos módszertani munka is, amibe mi becsatlakoztunk, és 

akkor ez is ment 2 éven keresztül, hogy rágtuk a gittet, azt, hogy hogyan is lehetne ezt 

egységesíteni, hogyan lehetne úgy csinálni, hogy elfogadható legyen, hogyan lehetne úgy 

csinálni, hogy ez egy ilyen országosan működő legyen, és tényleg egy ilyen elfogadható és 

kidolgozott módszertani anyag legyen rá. És ezekbe, ebbe a munkacsoportba dolgoztunk 2 

éven keresztül, amiben így végül született is anyag, és nagyon büszkék voltunk rá, hogy 

írhattunk is bele. Aztán abban a pillanatban, hogy megjelent, már el is lett felejtve, úgy, ahogy 

volt. Lényegtelen (nevet – A.Zs.), hogy mi egyáltalán ott voltunk, vagy egyáltalán akármit is 

csináltunk is ezzel kapcsolatban. Mindegy volt. Mint ahogy az is teljesen mindegy volt, hogy 

általában, nagy általánosságokban így havi rendszerességgel így 30 és 60 gyerek között jártak 

hozzánk, az is teljesen mindegy volt, hogy körülbelül félévente, mondjuk ez összesűrűsödött 

a nyárra, nyáron dolgoztunk, de például nyáron ilyen különböző programok 60-70-80-100 

gyerek volt, tehát attól függ, hogy éppen milyen volt. De hát baromira nem érdekelt senkit. 

Viszont örültek neki nagyon, hogy le lehet fényképezni valakiket újságba és akkor jó, ez van. 

Tehát így, de de jó volt az viszont, az, az, azért az akkori vezetésnek köszönettel tartozom, 

hogy hagytak minket működni, és még úgy ahogy lehetett, segítették is a munkánkat és 

hagyták, hogy ez az egész felépüljön.[...] 

 

Külön érdekessége, jellegzetessége Miklós élettörténeti elbeszélésének, hogy az egyébként 

sem olyan hosszú főnarratívát szakadozottan meséli el: összesen három alkalommal kezd 

neki, az egy-két szavas biztatásomat követően. Láthatóan már az első megszólalás is nehezére 

esik, perceket várok ugyanis arra, hogy azzal a felütéssel kezdje élettörténeti elbeszélését, 

hogy „Azon töprengtem, hogy honnan kezdjem ezt az egészet indítani most.” 

A kiindulópont bizonytalanságát erősíti az elbeszélés teljes íve, Miklós talán az élettörténet 

„helyes” értelmezési lehetőségét keresi abban. Erre utal, hogy a „megtört” narratívák három, 

egymástól teljesen különböző identitásállapotról és jövőbeli irányultságról hordoznak 

jelentéseket.   
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Első alkalommal önmaga helyzetét pozitívan értékeli és szakmai identitásában kiemelt helyen 

szerepelteti a gyerekeket. 

 

Ami miatt szerintem én itt maradtam, ebben a szakmában, azok a gyerekek voltak. Biztos 

vagyok benne, másért nem maradtam volna. Tehát gyerekek, gyerekek miatt maradtam itt, 

másért szerintem nem maradtam volna a szakmában. Ez úgy megtetszett, meg jól működött, 

jól dolgoztam, jól éreztem magam, most is jól érzem magam.  

 

Ebben a részben a szakmai identitását, motivációját a munkájával elért gyermekek jelentik. 

Ennek azonban némiképp ellentmond egyrészt az ezt követő két szakasz tartalmi 

mondanivalója, másrészt a narratíva ezt megelőző része, melyben a gyerekekkel végzett 

szociális munka nincs személyes történetként megjelenítve az elbeszélésben, csupán abban a 

vonatkozásban kerül elő, hogy gyermekek részére milyen kiterjedt, hatékony és mennyire 

elismert szolgáltatást sikerül kiépíteni Miklós részvételével. 

 

Második megállásnál már explicit is bevonja a történet jövőbe való kivetülését, és kevésbé 

optimista képpel zárná az élettörténeti elbeszélést, melyben önmaga egzisztenciális helyzete 

és karrierlehetősége kerül előtérbe. Ami eddig az elbeszélésben „jól működött”, már csak 

„működik”. 

  

És most, most úgy jó, tehát működik a dolog. Még szerintem egy jó egy évig. Aztán utána 

nem tudom, hogy mi lesz, még nem döntöttem el. De, de azt hiszem lehet, hogy nemsokára 

eljön az az idő, hogy elköszönök ettől a szakmától, mert ez nem feltétlenül biztos, hogy 

nekem való. Vagy ezen a szakmán belül följebb jutok valahova, amire viszonylag kevés az 

esély, vagy elköszönök ettől a szakmától, mert, mert egész egyszerűen egzisztenciálisan nem 

vihető tovább, ami most jelenleg van ma Magyarországon ezen a területen. A jogi, törvényi és 

az egyéb szabályozási részeit nem is említem, de hát ezzel megbirkózik az ember valahogy. 

 

Ugyanakkor harmadik nekifutásra már egy teljesen más irányba vezeti az egész történetet, 

más végpontot, a „nem működik” lezárását adja a jelennek: 

 

Úgy érzem, hogy nincs értelme arról beszélni, azért gondolkoztam ennyit, hogy mit mondjak, 

hogy miket csináltam részletekbemenőleg, menően, elnézést, hogy beszéljek-e arról, hogy 

hogyan is működik..., hogy hogyan is működik egy férfi ebben a szakmában, de igazában 

arról beszélni, hogy én miket csináltam, meg, hogy …mik azok az eredmények, munkák, 

szakmai történetek, amikre büszke lennék. Az az igazság, hogy így visszagondolva, most már 

semmire. Sőt, büszke vagyok rá, csak semmit nem ér, mert bármit is csinálsz itt, és azért is 
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elkeserítő itt a helyzet, a kutyát nem érdekli. És azok az eredmények, amiket így fölépítesz, 

azokat egy másodperc alatt lesöprik az asztalról. Jól működő dolgokat is, hasznos dolgokat is, 

sőt, még azt kell, mondjam, rentábilis dolgokat is, pénzügyileg megfelelő dolgokat is 

lesöpörnek az asztalról. Úgyhogy teljesen értelmetlen arról beszélnem, hogy mennyire jól 

vagy rosszul, vagy, vagy hogyan is végzem vagy végezzük mi a munkánkat, hogyan is 

harcolunk azért ami ..., ami ennek a szakmának a presztízsét növeli. Mert ugyanis ennek a 

szakmának nincs presztízse. Egy láthatatlan, érthetetlen és fölösleges munka a miénk az 

emberek szemében. A mai napon is így 20 év után nem értik a lényegét, nem, nem, hogy a 

lényegét nem értik, fogalmunk sincs arról, hogy egyáltalán létezik. És, ha van is fogalmuk 

arról, hogy létezik, akkor azt mondják, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni, sőt pénzt 

áldozni sem érdemes rá. És ennek mentén is vagyunk mi megfizetve, értékelve vagy bármit is 

csinálva, úgyhogy a szakmai részével így nem nagyon tudok mit kezdeni, így az nekem 

fontos, a vezetőimnek fontos, azoknak az embereknek, akiknek segít és akik benne vannak, 

azoknak fontos, adott időpillanatban, át, átkormányoz az ember egy 20-30-40 embert a 

megoldás felé, segít rajtuk, adott esetben megment bizonyos embereket, családokat, adott 

esetben csak támaszuk, tehát így és ezek, ezeken az embereken kívül ez a kutyát nem érdekli. 

 

Önmaga szakmai identitása egybefolyik, összeolvad a szakma általános krízisével.  Miklós 

azonban nem csupán a végpontnál távolítja el saját történetét a saját életétől, hisz az 

elbeszélés más részeiben  is azzal a szembenállással szemléleti saját helyzetét, mely a szakmai 

(mint „mi”) megbecsültség és a „világ” érzéketlensége oppozícióban értelmezhető. Ennek a 

küzdelemnek a mentén jelenik meg talán Miklós üzenete, melyben a megértést és támogatást 

nemcsak a külső, nem szakmai környezettől várja el, de az legalább annyira hiányzik neki a 

szociális munkás közösségen belül is. (Munkahelyváltásait jellemzően a szakmai támogatás és 

megbecsültség hiányával magyarázza.) 

A magányos útból (mely a történetben számtalanszor jelenik meg) bontható ki Miklós egy 

lehetséges életelmélete, amely a családi, szakmai kudarcokon keresztül Miklóst, aki szinte 

csak saját kitartására támaszkodhat, átvezeti egy olyan jövő felé, melynek keretei teljesen 

bizonytalanok a jelenben. Ezeknek a kudarcoknak az elbeszélésekor, de a narrációban máshol 

is, Miklós jellemzően perspektívát vált az elbeszélésben, a történetmesélés 3. személyű lesz. 

Az egész elbeszélésben Miklós alakja mintha árnyékban maradna, és a főszereplő 

maradéktalanul csak a heterodiegetikus narrációban teljesedne ki. Ezeknél a gnómikus 

formáknál talán a 3. személyű megszólalás, vagy éppen az általános alany használata 

támasztékul szolgálna Miklósnak, hogy értelmezze saját múltját, benne kudarcait is, 

ugyanakkor ezek a szekvenciák sokszor meg is akasztják az identitás és a személyes történet 

lehetséges útját, s magát az elbeszélés dinamikáját is. 
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Amikor is több minden történt, a szüleim elváltak, satöbbi, tehát így zajlott az élet, a 

vállalkozások megszűntek, tönkrementek, illetve már nem voltak működőképesek. És 

nyilván, nyilván amikor az ember így, így elveszti az, az addig 10 év alatt fölépített, 

egzisztenciáját és egyebeit, akkor így, így valamit kell kezdenie magával.  

 

Az életelmélet kibontakozása a történetben, mely Miklóst talán mint magányos és harcos hőst 

jeleníti meg, csak lassan és nem maradéktalanul jelenik meg az elbeszélésben. Ez utóbbit az is 

erősíti, hogy mindez nem válik bizonyossággá a történet végpontjában, s az elbeszélés teljes 

egészében nem láttatja Miklóst egyértelműen elhivatott szerepkörben. Másrészt talán az is 

erre utalhat, hogy már a viszonylag rövid főnarratívában is törések, megakadások vannak, de 

Miklós explicit is jelzi az interjú során, hogy nehézséget jelent számára, hogy önmaga 

élettörténetét, ahogyan fogalmaz, „mindenfajta támpont nélkül mesélje el”. Mindezekre a 

„bizonytalanságokra”, úgy vélem, magyarázat lehet az, hogy Miklós éppen válaszút előtt áll, s 

a jövő perspektívájának tisztázatlansága megingatja a jelen elbeszélésének stabil alapjait, 

kiindulópontját is.  

 

Az elbeszélés egészére jellemző, hogy, ahogy fent már írtam, Miklós alakja, személyisége, 

döntéseinek a személyes oldala egyáltalán nincs megjelenítve, ahogy a történetből „hiányzik” 

(itt nem csak a néven nevezés hiányáról beszélek, hanem arról is, hogy szinte egyáltalán 

nincsenek szereplők a történetben) Miklós családja vagy éppen kollégái is. A történet és 

Miklós magánszférája, valamint a történet és a közöttem lévő távolságot, úgy gondolom, 

tovább erősítik a 3. személyű elbeszélőrészek is. Ennek egyik, már említett lehetséges 

magyarázata Miklós életelméletével is magyarázható, egy másik olvasat szerint Miklós talán 

„csak” intézményeken keresztül (mint külső támasz), azon belül tudja látni és láttatni önmagát 

mint szociálist munkás. A magánélet és a szakma különválasztásának egy harmadik lehetséges 

magyarázata explicit is megjelenik a beszélgetés során. Miklós ugyanis nagyon határozottan 

utasít el engem, hogy a melléknarratívában jobban kibontakoztassuk családi, magánéleti 

körülményeit. 

 

 Én: Mesélnél a családi vállalkozásaidról, azt mondtad, hogy voltak, erről mesélnél bővebben? 

Miklós: Nem! Mint említettem, családi vállalkozás, tehát rengeteg olyan magánjellegű 

történet van ebben a dologban, amit nem osztanék meg a saját családtagjaimon meg a 

közvetlen barátaimon kívül, ők ismernek, tudják, hogy mit történt. Ez ilyen intim rész, ezt 

nem! 
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férfi szociális munkásként 

 

Miklós egész élettörténetét, nyilvánvalóan az interjú körülményeinek, témájának előzetesen 

általam közölt részleteihez is igazodva, tudatosan, férfiként beszéli el. Erre utal az 

elbeszélésének a kezdő mondata (és több, ezzel kapcsolatos utalás a történetben), ahogyan az 

is, hogy a főnarratíva zárószekvenciája a kezdőponthoz igazítva, ahhoz visszakanyarodva 

keretbe foglalja az addig elmondottakat, egyfajta összegzéseként annak, hogy mit gondol 

Miklós (általában) a férfi szociális munkások szakmai lehetőségeiről, részvételéről. Miklós ez 

utóbbi zárószakaszban kilép az E/1-es elbeszélésből, s szinte teljes egészében atemporális 

jelen idejű síkon egy általános alanyú perspektívára vált, a „mi (férfiak) közös történetünkké” 

alakítva saját nézőpontját. Így ebben a részben, főleg a heterodiegetikus narráció során, mint 

az elbeszélés más részleteiben is, „felszabadítja” Miklóst (bennünket pedig, igaz, csak 

részben, de megfoszt) a személyes történetmesélés egyéni perspektívájától. A „mi” (belső) és 

az „ők” (külső) perspektívája egymástól élesen elválasztva áll szemben egymással.  

 

Férfiként dolgozni ebben a szakmában pedig... öh... hát nem egy karrier, na... Mit tudnék 

erről mondani? Háromféleképp, vagy három vagy négyféleképp kezelik az embert, férfit 

ebben a szakmában. Először is, örülnek, hogy van egy férfi a szakmában (nevet – A.Zs.). 

Mondjuk, úgy általában ilyen úgy 15-20 nőre jut egy férfi, na, ez egy olyan hasra ütött arány, 

tehát saját számításom, valahol jobb, valahol rosszabb, de általában, vagy egy se. Tehát 

hiánycikk, az tény, tehát kéne, nagyon kéne, segítené a munkát, segítene sok mindent, 

segítené a közösséget, segítené az embereket, a team-munkát, tehát nagyon sok mindenben 

fontos lenne az, hogy vegyes csapattal álljon ki egy-egy szervezet. De hát ez viszonylag 

megvalósíthatatlan, addig, amíg azt nem ajánlják, amíg nem adnak egy olyan egzisztenciát, 

amivel egy férfi is azt mondja, hogy „rendben”, akkor ezt még így lehet vinni, vállalom stb. A 

másik, ahogy néznek rád, bocsánat, ahogy érzed magad ebben a szakmában, mint férfi, az, 

hogy mindig van egy versengés veled kapcsolatban, mindig van egy olyan egyedüliként, 

mindig egyedül vagy férfi, vagy kevesen vagyunk, ezért mindig kitűnik a sorból (nevet – 

A.Zs.) az, hogy hoppá egy férfi, tehát és akkor ilyenkor elindul egy ilyen vagy versengés 

vagy rivalizálás, vagy valamilyen folyamat elindul, és ezzel is mindig küzdeni kell, tehát így 

mindig le kell pattintani. Aztán van ennek egy kínos része is, amikor így, így és ezt így 

általában így megkapja az ember ebben a szakmában, hogy van egy elvárás része is, hogy ha 

valaki férfiként dolgozik, akkor, de nem kezdőként, hanem már mondjuk 10-15 éve itt már 

ezt így csinálja, vagy akár 8, hogy van egy ilyen érdekes, ilyen, ilyen ez nem egy kimondott 

elvárás, hanem úgy éreztetik az emberrel, hogy, hogy figyeljél, neked már itt vagy vezetőnek 

kéne lenned, vagy középvezetőnek, vagy valami ilyesmit kéne csinálnod, mert nem értem, 

hogy miért vagy még mindig itt. Tehát, egyébként én sem (nevet –A.Zs.), de de tényleg van 
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egy ilyen nyomás az emberen, amit aztán úgy terhel az, ha családja van, vagy családot tervez, 

tehát ugyanúgy a családja felől is van egy ilyen egzisztenciális nyomás rajta, meg hát saját 

maga is, hogy azért így el kéne tartani valamiből a családját, és azért mert ezt szereti vagy 

passzióból csinálja, az azért nem, nem vihető sokáig. Nagyjából ez az, amit, amit érez, érez az 

ember így munka közben férfiként. Illetve még annyi, hogy vannak esetek, meg, típusok, 

amiben meg olyan esettípusok vagy olyan szituációk vagy olyan problémák, amihez viszont 

mindig férfit kérnek. Tehát, és akkor ebben mindig így akkor előrelépünk, ilyenkor egyet. 

 

A főnarratíva zárásában Miklós a férfi szociális munkás léthez kapcsolódó nehézségeket 

sorolja, (elsőként a karrierlehetőséget említve) csak érintve azt, hogy mindez vajon miféle 

kiváltságokat vagy előnyöket jelenthet a szakmában dolgozó férfiak számára. A gnomikus 

keretezésű elbeszélő rész az értékelést általános érvényűvé teszi. A történet más szálaihoz 

hasonlóan ebben a részben is visszatér az egyedüllét, a magányosság mint folyamatosan jelen 

lévő, állandó elem Miklós elbeszélésében, mely szorosan kapcsolódik a másokkal szemben 

folytatott harchoz és küzdelemhez.  

A szakmai lét egzisztenciális kihívásai az élettörténeti elbeszélés utolsó szakaszának elégikus, 

már-már pesszimista hangulatához igazítják az elbeszélést. Ebből kitörni csak vezetői 

kinevezéssel (vagy persze a szakma elhagyásával) lehet, mely Miklós szerint, a férfiak 

vonatkozásában egyfajta elvárásként, „előírásként” is megfogalmazódik. Miklós számára 

azonban a vezetővé válás (ahogyan az előbbiekben erre már utaltam) valamiért elérhetetlen, 

annak ellenére, hogy ez talán motiválná őt abban, hogy tovább dolgozzon szociális 

munkásként. 

A szekvencia utolsó részében, a férfiként megélt epizódok között valószínűleg a történetben 

már többször is felbukkanó szálhoz kapcsolódva, Miklós konkrét, a mindennapi gyakorlatban 

folyton jelen lévő, általában veszélyes szituációkról beszél. Ahogyan egy helyen mindezt 

összegzi: „Vannak teljesen érthető helyzetek, amikor olyan helyen vagy olyan környezetben 

vagy olyan emberekkel, olyan emberekhez kell menni vagy olyan emberekkel kell dolgozni, 

akik szerintem sem nőknek való történet”.  

Talán ezt tarthatja Miklós a férfi szociális munkás-lét egyik legfontosabb (és talán számára 

egyben kellemetlen) elemének, hiszen ezekre a szituációkhoz konkrét története(ke)t is kapcsol 

az elbeszélésben. 

 

Nem tudom, hogy mennyire ismered a Máltának a játszótérprogramját (bólintok, hogy 

ismerem – A.Zs.), ami mondjuk egy kulturáltabb lakótelepi környéken azért úgy, egy ilyen 

kis babazsúr, tehát ez tulajdonképpen, csakhogy mivel, hogy férfi vagyok, ha már így a 

gender érdekel (nevet – A.Zs.), teljesen véletlenül a Pesterzsébeten kaptam, ami ugye azért 
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nem egy kultúrkörnyezet, lakótelep, valljuk be őszintén, és bekerültem oda, és akkor mondta 

az akkor főnököm, hogy... hogy hagy nekem időt, hogy szeretnék-e itt dolgozni, mert, ha 

igen, ők fölvesznek, csak döntsem el, hogy két hetem van arra, hogy eldöntsem, két hét 

múlva megkérdez, hogy szeretnék-e itt dolgozni, mert az elődöm, mit tudom én 5 nap múlva 

már nem jött be. Aztán gyorsan rájöttem, hogy miért nem. Lejöttek a telepi gyerekek, és 

akkor ott folyamatosan állt valami miatt a bál. És így, az első időszak az borzalmas volt, tehát 

emlékszem, hogy így semmi segítség, semmi védelem, semmi nem volt. Tehát biztonsági 

őrök voltak, de hát azt hagyjuk inkább, tehát egy-kettőt leszámítva, aki egy kicsit 

rátermettebb fickó volt, a többiek azok nagyon nem. És néha nagyon kontraproduktív volt a 

munkájuk, meg a jelenlétük [...] 
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„Tehát ez így a segítő szakmának ez a réme szerintem, vagy a rémsége, hogy így egy 

ügyfelet így hazaviszünk, de én hazavittem.” (Andrea) 

 

a megélt élettörténet 

 

Andrea 1962-ben születik Mátészalkán, ahol gyermek- és fiatalkorát tölti szüleivel és húgával. 

Édesapja, valamint a nála 16 évvel fiatalabb édesanyja pedagógusok, apukája a helyi 

gimnáziumban tanít matematikát és fizikát, édesanyja pedig óvónőként dolgozik. 

Keresztanyja Németországból, ahová férjhez ment, néha ajándékot küld a családnak.  

Andrea már az általános iskolában sem tanul jól, ahogy később, a gimnáziumban sem. A 

megélt élettörténetben Andrea számos iskolai kihágást, normasértést említ. Egy alkalommal a 

7. osztályos Andreát nyakon vágja az énektanárnő, mert nem akart énekelni, aki erre 

megpofozza a tanárnőt, ezt követően egy időre kizárják Andreát az úttörőőrsből, illetve 

áthelyezik egy másik osztályba. Gimnazistaként is tovább folytatódnak a „normasértései”: 

Mátészalkán többször is, a szülei tudta nélkül, az ócskapiacra megy hajnalban árulni a dolgait. 

Egyszer Andrea a kisváros főterén koldul (úgy tesz, mint aki testi fogyatékkal él), amire a 

gimnázium igazgatója hívja fel apja figyelmét. Más alkalommal a gimnáziumban kirakott 

vörös csillagra felakaszt egy döglött egeret.  

Más szempontból Andrea a helyi (iskolai) közösség aktív tagja: gyermek- és fiatalkorában 

tanulmányi versenyeken vesz részt (barátai közül Enyedi Mariannt említi, aki cukorbeteg), 

novellákat ír, amelyek közül néhány meg is jelenik, egy alkalommal órán meginterjúvolja a 

gimnázium latintanárát élettörténetéről, aminek hatására a tanár le is jegyzi ugyanezt, részt 

vesz a KISZ által szervezett helyi közösségi, kulturális programokon.  

A biográfiai adatokból úgy tűnik, hogy Andrea kamaszkorában hierarchia ellen lázad szinte 

minden őt körülvevő (családi, iskolai, politikai). Ugyanakkor a rendszerváltás előtti időszak 

politikai/társadalmi légköréhez képest igen szerény megtorlásban részesül (hisz még az 

úttörőcsapatba is visszaveszik idővel). Mindez talán családja, főleg édesapja helyi 

tekintélyének is köszönhető, hiszen pedagógusként a szülők valószínűleg a kisváros 

megbecsült, köztiszteletben álló tagjai.  

A megélt élettörténet azt mutatja, hogy Andreának talán nehéz „pedagógus-gyermekként” 

megfelelnie a merev és szigorú elvárásoknak, nem tud azonosulni a környezetének, 

családjának érték-és normarendszerével. Valószínűleg a környezete nem úgy áll Andreához, 

ami neki jó, komfortos, eléggé meghitt lenne. Ki szeretne törni ebből a közegből, elvágyódhat 
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innen, irodalomra, művészetekre és szerelemre vágyhat. Merészségnek tűnnek Andrea 

cselekedetei, ugyanakkor ez a merészség egyben egyfajta különleges státuszhoz is 

hozzásegítheti (például az általános iskolai akciója után a gimnáziumban már nem kell 

énekelnie). Mindez azonban talán a kirekesztettség, magány felé sodorja őt fiatalkorában, és 

esetleg hozzá hasonló „kívülálló” „sorstársakat” is választ magának barátként. 

A gimnáziumi tanulmányokat követően Andrea nem jelentkezik főiskolára vagy egyetemre, 

csak egy névvel ellátott, de üres felvételi lapot ad be. Később közművelődési szervezőként 

tanul, majd 21 évesen férjhez megy Mátészalkán Lacihoz, aki kőművesként dolgozik. Miután 

a házaspár hazajön a nászútjáról, egy este Andrea a férjének felolvassa egyik novelláját, aki 

eközben elalszik. Mivel férje sokat ingázik a munkája miatt Mátészalka és Budapest között, a 

házasságkötés utáni évben Budapestre költöznek egy albérletbe. A rá következő évben 

vesznek egy családi házat Szigetszentmiklóson. Andrea közben művelődési házban dolgozik, 

rendezvényeket szervez. 1985-ben megszületik a lánya, Niki, ezért otthagyja munkahelyét. A 

szülés után 1 hónapig Andrea depressziós, ebben az időszakban a baba gondozásában sokat 

segít neki édesanyja és a férje. Évekig van otthon Nikivel, amikor lánya már egy kicsit 

nagyobb, az utcában lakó gyerekekkel játszanak, báboznak közösen. A gyes leteltét követően 

közgazdász húgának a könyvelő cégében dolgozik könyvelőként (a szakmát autodidakta 

módon sajátította el) részmunkaidőben, majd egy évig a SOTE gazdasági főosztályán vállal 

munkát.  

A gimnázium befejezése után a megélt élettörténet fordulatot vesz: míg az események sorát 

Andrea gyermek- és fiatalkorában a normák elleni lázadás uralta, addig házasságával és 

gyermeke születésével mintha egy teljesen más életszakasz kezdődne számára. Talán azért, 

mert kiszabadul otthonról, elkerül abból a környezetből, ahol nem érzi jól magát, ahol nem 

értik őt meg. Vajon az önálló és nagyvárosi élet boldoggá, elégedetté teszi-e, vagy kénytelen 

leszámolni vágyaival, alárendelődni férjének, családjának? Az élettörténeti adatok azt erősítik 

meg, hogy belenyugszik abba, hogy nem valósíthatja meg álmait: férje elalszik, miközben 

Andrea a novelláját olvassa fel neki, az otthonihoz hasonló kisvárosi környezetbe költöznek, 

gyermeke születése után pedig depressziós lesz, s talán az évekig tartó otthonlét sem teszi 

boldoggá. Ehelyett inkább keresné a nyüzsgést és a kihívásokat. 

Ezt követően egy pszichiátriai klinika betegfelvételi osztályán dolgozik, ahol nap mint nap 

átolvassa a betegfelvételis lapokat, leleteket, zárójelentéseket. Közben elkezdi a Jászberényi 

Főiskola szociálpedagógia szakát, amiből egy évet végez el. Miközben tanul, a szociális 

szférában kezd el állást keresni, sokadik próbálkozása után a IX. kerületi segítő szolgálathoz 

veszi fel Soós Márta, az intézmény vezetője Andreát közhasznú foglalkoztatottként. Andrea 

szociális munkásként iskolai segítő programban dolgozik a kerületben két általános iskolában. 
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Az iskolákban feltérképezi a nehéz helyzetű családokat, a családok életvitelét, közelebb hozza 

egymáshoz a családokat és a gyerekeket. A Ferencvárosi Általános Iskolában megismerkedik 

egy Dóri nevű 9 éves kislánnyal. Dórit egyedül neveli az alkoholista anyukája, aki korábban 

pénzügyi vezető volt, de a lakásmaffia áldozata lett, elkezdett inni, és fokozatosan 

elszegényednek. Dóri anyukája 1998-ban májcirrózissal kerül be kórházba, ahol közlik az 

orvosok, hogy csak pár hete van hátra. A kórházba kerülését követően, 2 héttel később 

meghal. Mialatt anyukája kórházban van, a kislányra a keresztanyja vigyáz. Dóra apukája, aki 

egy jól menő ügyvéd, megtudja, hogy van egy lánya, de nem veszi magához. Miközben 

Andrea elkezdi segíteni azt a folyamatot, hogy Dóra állami gondozásba kerüljön, a kislány 

náluk tölt egy hétvégét. A hétvégét követő hétfő reggel Dóri fölkel, és megkéri Andreát, hogy 

hadd maradjon náluk. Andrea és a férje beleegyeznek. A kislány családba fogadása sok 

papírmunkával, vásárlással jár. 1 évvel később, 1999-ben Dóri már anyunak szólítja Andreát. 

Andrea a Wesley János Főiskola szociális munka szakára jár, majd itt szerez diplomát is. 

Közben, 2002 környékén, egy kerületi családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál kezd el 

dolgozni, adósságkezeléssel foglalkozik.  

A biográfia adatok sora Andrea életében egy új szakaszt jelez: a gyermeknevelés és a családi 

vállalkozás időszakát követően a megélt élettörténet a segítés színterein folytatódik. Új 

munkahelyet választ magának, először a pszichiátriai klinikán, majd (talán már tudatosan is, 

hisz több szociális intézményt is felhív) a segítőszolgálatnál, egy budapesti belső kerületben 

dolgozik, ahol nehéz helyzetű gyerekekkel, szüleikkel, valamint tanárokkal foglalkozik. Andrea 

éppen olyan kirekesztett gyermekeknek, fiataloknak szeretne segíteni, mint amilyen ő volt, 

amilyennek múltbéli önmagát is látja és láttatja? A segítői szerep és identitás tudatos 

felvállalása felé mutat az az élettörténeti esemény, hogy Andrea beiratkozik egy felsőoktatási 

intézménybe szociálpedagógia szakra. Dóri lányának családba fogadása, a kliensből 

gyermekévé váló lány története az elbeszélés legtöbb biográfiai ténnyel alátámasztott 

epizódja, ebben a részben található a legtöbb évszám és adat is, a megélt élettörténetben 

ehhez képest lehet időben elhelyezni a többi eseményt is. Ez Andrea életének középpontja, 

ebből bonthatja ki, értelmezi önmagát, ebben fedezi fel, talál vissza gyermekkorához és innen 

építi fel jövőjét is? A családba fogadással párhuzamosan halad Andrea szociális munkássá 

válásának története, ezt jelzi, hogy a szociálpedagógia szakot otthagyja, s elvégzi a szociális 

munka szakot.  

2006-ban életében először elmegy a gimnáziumi osztálytalálkozójára, ahol találkozik Enyedi 

Mariann nevű régi barátnőjével is, akit, mivel akkor már a cukorbetegség miatt nem lát, fia 

kísér el az eseményre. Az osztálytalálkozón a többiek felelevenítik, hogy milyen volt Andrea 

gimnazistaként. Nagyobbik lánya, Viki lediplomázik, és jól fizető állása lesz. Dóri is 
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hamarosan diplomázik kommunikáció szakon, közben egy PR cégnél asszisztensként 

dolgozik. Andrea férje évek óta alkoholbeteg, ezért 2013 márciusában Andrea elhagyja őt. 

Soós Márta hívására, aki akkor már évek óta az Egyesült Államokban él, elvállal kint egy 

bébiszitteri állást. Miután 2013 őszén hazajön Magyarországra, visszamegy a családsegítő és 

gyermekjólét szolgálathoz dolgozni egy új munkakörben, utcai szociális munkásként speciális 

gyerekekkel foglalkozik. 

A gimnáziumi osztálytalálkozó felelevenítésével Andrea megjeleníti a múltban hagyott 

emlékeket, összeköti a jelennel, valószínűleg ezzel ad keretet szociális munkás identitásának. 

A közelmúlttal kapcsolatos biográfiai események mintha mind abba az irányba mutatnának, 

hogy éppen útközben van, mintha nem lenne még a helyén.  Vajon azért ment külföldre, mert 

férje elhagyása után, szeretné maga mögött hagyni a múltját, önálló és új életet akar kezdeni? 

A hazatérés azt is jelentheti, hogy nem találta meg kint a számítását, talán éppen azért 

érkezett haza ilyen korán, hogy az új munkahelyével, feladataival a „helye felé” tartson. 

Mindezzel párhuzamosan Andrea lányai tanulmányi eredményein keresztül tudja pozitív 

kifejletként ábrázolni élettörténetét, egybeolvadva velük, hiszen az ő sikereik talán Andrea 

életének a sikerei is. 

 

az elbeszélt élettörténet 

 

A biográfiai adatok eseménysora mellett az elbeszélt élettörténeti elemzésben is 2 fő szál 

mutatkozik, amelyből kibontakozik Andrea szociális munkássá válásának elbeszélt története. 

 

Az első a gyermek- és fiatalkorának nagyon részletes, hosszú szekvenciákban, színes 

epizódokkal elmondott történetfüzére. Ebben Andrea lépésről lépésre, időben is előrehaladva 

építi fel azt az (értékelő) ívet, amelynek kezdőpontjaként gyermekkorában a szülei és önmaga 

közötti választó/határvonalat jelöli ki, s melynek fő motívuma a lázadás lesz. 

 

Azonban én a szüleimnek, a szüleimnek a csődje lehettem szerintem, merthogy én deviáns 

gyerekként nőttem föl, tehát így mindent megpróbáltam a devianciámmal, amit lehetett, így a 

rendszer ellen, nem tudom én, az iskolában lázadtam. [...] Hát ugye ők pedagógusok voltak, 

és ugye egy pedagógus szülőnek általában jól működő, pedagógiailag is jól működő gyereke 

van, de én nem ilyen voltam, merthogy én egy nagyon lázadó voltam.  

 

Az elbeszélés visszatérő elemeként önmaga vidámsága, nyitottsága, kíváncsisága 

szembekerül apja merevségével, komolyságával és tekintélyével, valamint az akkori zárt 
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politikai rendszerrel, ebben az oppozícióban értelmezve saját magát. 

 

Na, szóval, lázadtam a rendszer ellen, de a társadalmi rendszer legalább olyan zárt volt, mint 

a mi családunk rendszere. Tehát, hogy így én, szerettem jókat nevetni, én tehát vicces voltam. 

És az apukám előtt például csak komolyan lehetett viselkedni. Tehát ő volt az entellektüel így 

a családban, és így ezt nem lehetett, így a gyereket, a kisgyereket soha nem lehetett így belőle 

előhívogatni. Mint ahogy belőlem nagyon könnyen elő lehet hívni, a gyermek, nem a 

gyermekdedséget, hanem a kisgyereket, aki felhőtlenül tud örülni így dolgoknak, nem tudom 

én, vagy így lelkesülni dolgokért. Tehát ez így tök bennem van. És ez így nagyon-nagyon 

hiányzott, hogy nem lett belőlem előhívva. És így aztán közvetve a rendszer ellen is 

lázadtam, merthogy nem nagyon, nem nagyon bírtam ezt a zárt rendszerű szocializmust. 

 

Andrea a kamaszkori lázadásokat nem öncélú vagy értelmetlen, destruktív cselekvésként 

értelmezi, hiszen az egyben egyfajta harcot, kiállást is jelent a gyengébbek mellett. Az 

elbeszélésben a lázadás kapocsként, hídként köti össze Andrea gyermekkorát és későbbi 

segítői hivatását. 

 

Tehát akkora híre volt már a városban, tudod, hogy így visszaadtam ezt a nyaklevest. Meg így 

az igazságtalanságokat így nagyon-nagyon nehezen viseltem el. Tehát már így akkor, ott is 

indult belőlem, hogy mindig az a gyerek mellé álltam, akivel igazságtalanok voltak. Tehát a 

gyengébb mellé álltam. Ez már szerintem, én most ezt nem tudom neked megmondani, de én 

amióta az eszemet tudom, ez így bennem van. Tehát, ha kiközösítettek valakit, akkor én 

voltam az, aki odaállt másodiknak mellé, és így játszott vele és elment vele és tehát biztos, 

hogy mellé álltam. És ezt nem tudom, hogy ezt nem tudom, hogy minta-e vagy az ember így 

születik. Ezt nem tudom megmondani. De én mondom, tehát, amióta tudatos elmém van, ez 

így működik nálam.  

 

Szociális munkásként, és hát abból fakadóan, hogy én egy deviáns gyerek voltam és pontosan 

értem ezeknek a deviáns embereknek, akikkel én elsősorban foglalkozom, a legapróbb 

rezdüléseit is, így azt gondolom, hogy szociális munkásként nagyon jól tudok funkcionálni. 

 

Ebből a gyermekkori, kamaszkori kirekesztettségből és magányból magában valóként, 

ösztönösen fakad a későbbi hivatás és szerep, ehhez képest a szakirányú, felsőfokú 

tanulmányok jelentősége marginális lehet. Erre utal, hogy az intézmények csak 

említésszinten, de a munkahelyekhez hasonlóan konkrét évszám nélkül vannak megnevezve 

az elbeszélésben, s hozzájuk történetek, más események nem is kapcsolódnak. 
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[...] hogy én ott megtanultam, megtanultam tulajdonképpen a főiskolán (a Wesley János 

Főiskola szociális munka szakán – A.Zs.) az elméleti részét azoknak a gyakorlati dolgoknak, 

amiket én tudtam. A szociálpedagógiát, a pszichológiát, a szociálpszichológiát. Amit én 

éreztem eddig, meg láttam, én olvasni tudtam az embereken, azt most, annak egy kicsit így az 

elméleti hátterét is megtanultam.  

 

Andrea az édesapja, a zárt politikai rendszer és az önmaga közötti feloldhatatlannak tűnő 

ellentét, konfliktus kiindulópontjában helyezi el a simogatást, a testi érintkezést. Andrea 

történetének egy lehetséges üzenete egészen finom metaforákkal bontakozik ki, épül fel a 

történet kezdetétől egészen az elbeszélés utolsó mondatáig. A simogatás, mint az egymás 

támogatása, a másik megértésének az aktusa gyermekkorában még a hiány, még a nincs. 

 

És nagyon nehezen tudja az érzelmeit kimutatni (Andrea édesapja – A.Zs.) és ugye én 

mindig, én azt gondolom, én mindig szeretetet követeltem tőle vagy simogatást. De hogy én 

ezt soha nem kaptam meg, merthogy ez nem volt az ő nevelési repertoárjába benne. Bár, ha 

gimnáziumban tanított is, és hogy ez így nagyon rossz volt, nagyon rossz volt megélni nekem 

azt, hogy így a másik szülő részéről nem kapok elég érintést, nem kapok elég fizikai 

kontaktot. Tehát az így nem nagyon volt az apukám és közöttem. 

 

A simogatás, illetve az érintés mint allegória, végigkíséri az elbeszélést, Andrea ennek 

jelentőségét egy minitörténet beiktatásával egyértelműsíti. Ebben a részben a múlt és a jelen 

ütközőpontjában a simogatás mint gyógyítás, mint egy olyan eszköz jelenik meg, ami 

érintéssel változtatja át, teszi értékessé a margón túlit, a destruktívat és a hiányt.  

 

Hát igen, az vagyok. (mármint deviáns – A.Zs.) Szerintem az. Vagy nem tudom, hogy 

változik-e ez. Gyereknek az voltam, de most meg inkább, én, tudod, hogy hogy élem meg ezt 

a deviánsságot? Mint, mint új utat, mint másképpen való gondolkodás. Ma már én ezt nem 

használnám magamra. Akkor az voltam, mert az akkori társadalomban, az ottani családban 

biztos, hogy az voltam, de ma, ma nem. Merthogy vállalkozó szellemű vagyok, én inkább ezt 

így gondolom. Szeretem az újat, szeretem a mást, a kicsit másságot, de hogy ezt nem már 

devianciaként élem meg. Most nem lett belőlem alkoholista, mert az is deviancia, nem? Nem 

lett belőlem alkoholista, nem lett belőlem drogos, hanem ezt így valahogy át tudtam ültetni. 

Egyébként beszélgettem egy pszichológussal, valamikor régen, és ő azt mondta nekem, 

beszélgettünk erről így a gyerekkorommal kapcsolatban, és nem tudom, nem tudom aztán 

már annak a pszichológusnak a nevét, hogy azt mondta ez a pszichológus akkor, erre nagyon 

emlékszem, hogy mindenkibe van gyilkolási ösztön. Ezt majd elmondom, hogy miért 

mondom. Mindenkiben megszületik a gyilkolási ösztön, csak valahogy, valahogy ezt ki 
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tudjuk finomítani. És létezett egy doktornő, egy orvos, aki ezt a gyilkolási ösztönt, lehet, 

hogy tudod az ő nevét, én nem, arra fordította, hogy a gégehangokkal, a gégehangok 

finomságának a gyógyítására. És ő erre fordította, és hogy minden ember tudja, és mint 

ahogy a gyilkolási ösztönt is át tudjuk fordítani, pozitívvá, vagy jóvá, simogatássá. Például, 

ha a gyilkolási ösztönt mondjuk a lányom nyakát finoman megsimítom, nekem az öröm, meg 

élmény, meg egy jó érzés és neki is örömet okozok, de hogy az a gyilkolási ösztönből ered.  

 

A másikhoz való fizikai és lelki közelség, az egymáshoz kapcsolódás élménye és fontossága 

nemcsak a magánéletével, de a felvállalt szakmai identitással kapcsolatos történetekben is 

visszatérő elem. Talán éppen azért szeretné, ha mások közelebb húzódnának egymáshoz, mert 

mindezt ő nem kapta meg édesapjától: 

 

Számomra ez egy nagyon fontos és jó szakma. Nem csak a segítség, a nyújtott segítség, amit 

mi adni tudunk, tehát az én oldalamról, hogy ez elégedettséggel vagy örömmel tölt engem el, 

hogy tudok segíteni, hanem az tölt el elégedettséggel, ha a család azt mondja, hogy ez a 

szolgáltatás tényleg segítség volt számukra. Hogy kicsit közelebb hozódtak a családtagok 

egymással vagy egymáshoz. 

 

Ez utóbbi Andrea szociális munkássá válásának másik történetszálához vezethet el minket, 

melyben Dóri lányának a családba fogadását meséli el. Az egész elbeszélés leghosszabb 

szekvenciájának a megkezdése, láthatóan fájó és nehezen elmesélhető része Andrea 

élettörténetének. Andrea azzal a  közbevetéssel kezdi a történetrészt, hogy mennyire nehéz 

ezt, ahogy mondja, ezt a „borzalmas, rettenetes” időszakot felidéznie, ahogy fogalmaz, „Hogy 

én egyik pillanatban ott ültem a Dóri mellett, mert siratta az édesanyját, másik pillanatban 

meg, meg bántam, hogy odavettem, mert olyan nehéz volt”.  Andrea, miközben felidézi 

Dórinak a családba történő beilleszkedését, elfordul az addigi visszatekintő formától, az 

elbeszélői perspektíva idői síkja jelenre vált, személye pedig egyes szám második személyűre. 

Az átélt perspektíva intenzív érzelmi élményekkel, emlékekkel jeleníti meg az akkor 

történteket: 

 

De amikor dühös vagy, hogy az a gyerek benyúl a hűtődbe, hogy a szennyesedet felkutatja, 

hogy benyúl a szekrényedbe. És neki olyan természetes és neked még nem az, érted? Mert ő 

akarja magát otthon érezni és neked meg nem az. És ez ilyen nagyon, nagyon borzasztó. És 

hogy feltúrja a te papírjaidat, amikor te meg azt mondod, hogy mi köze hozzá, miért nyúl be, 

miért veszi ki a ruhádat? Miért? Miért?  
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S bár fájdalmas lehet Andreának már maga a visszaemlékezés is, ahogy meséli, ez az első 

alkalom, hogy ezt így megosztja valakivel, mégis fontosnak tartja, hogy a beszélgetésünkbe 

ezt valahogy beépítse, hiszen, ahogy fogalmaz, ennek az eseménysornak az eredményeképp 

válik szociális munkássá, szakmai pályafutásában (függetlenül attól, hogy segítőként volt már 

munkatapasztalata korábban is) ez az érzelmi kapcsolat segíti szakmai identitásának a 

megtalálását.  

 

Andrea Dóri történetét, ahogy kliensből több mint 1 éves nehéz küzdelmes időszak után 

valóban családtag válik, szintén a közelebb húzódás, az egymás megérintésének, átölelésének, 

be- és elfogadásának a szimbóluma mentén érzékelteti: 

 

Én megsimogattam például őt, de nagyon, nagyon nehezen vettem azt, amikor ő átölel 

engem. Nagyon nem, nagyon nehéz volt nekem a testi kontakt. És mégis úgy képzeld el, 

amikor először anyának éreztem magam a Dórinál, akkor már eltelt egy év és ő Andi néninek 

szólított engem. És képzeld el, hogy kint tollasoztak az utcán, akkor még lehetett előttünk 

Szigetszentmiklóson, mert nem nagyon jártak autók. És egyszer csak kiabál be valaki, hogy 

anya, valamit ki kellett hozni és akkor igen Viki? Azt mondja a Viki, hogy nem szóltam, mert 

ott volt a szobában. És akkor megint, anya? És képzeld el, hogy kinézek és a Dóri volt. Na, ez 

volt az abszolút elfogadás szerintem, de az ő részéről is. És akkor úgy álltam és csorgott a 

könnyem és mondtam, kérdeztem, hogy mit szeretnél, és csorgott a könnyem, hogy Úristen, 

hogy én anya lettem... És amikor ezek a mozdulatok, ezek már nem, ezek már természetesek 

voltak, hogy ott van, hogy odaül mellém, hogy megsimít, hogy én is megsimítom, hogy 

szívemből. Akkor már jó volt, akkor nagyon jó volt, hogy lett egy gyerekem. 

 

A nagyon részletesen, apró epizódokkal, történetekkel szemléltetett eseménysor Andrea sok 

szálon fonja össze szociális munkás identitásával, melyben az „elvárt” szakmai szerepben 

egymástól elválasztódik a magánélet és a hivatás (mint munka) színtere. Andrea ezt a 

határsávot már a kezdetek kezdetén, felvállaltan lépi át. „Tehát ez így a segítő szakmának ez a 

réme szerintem, vagy a rémsége, hogy így egy ügyfelet így hazaviszünk, de én hazavittem. 

Tehát így kezdődött az én szociális munkás karrierem.” 

A magánélet és a hivatás színterei az elbeszélés több szekvenciájában is összekapcsolódnak, 

ennek hangsúlyozása talán fontos lehet Andrea számára. Ezt jelezheti, hogy az élettörténeti 

elbeszélésben a néven nevezett szereplők egyértelműen a magánéletéből, családtagjai, barátai 

közül jelennek meg, szakmai oldalról pedig mindössze két, számára fontos személyről mesél. 

Ezen túl az élettörténet elbeszéléséből abból a szempontból is kiemelkedik az osztálytalálkozó 

epizódja, hogy a már-már jelentéktelennek vagy epizódszerűnek tűnő eseményt Andrea 
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hosszan meséli. Talán a számvetés mellett Andrea azért ékeli be az elbeszélésbe ezt az 

eseményt, hogy tanúkat hívjon múltjából, illetve, hogy önmagát mint segítőt, a magánélet és a 

szakmai pályafutás metszetében, külső, de a múlttal folytonosságot mutató perspektívában is 

megjeleníthesse. „[...] sokan mondják, hogy egy ilyen lázadó voltam, meg hogy tényleg így 

emlékeznek rám, de hogy azt mondták, hogy arra mindenki emlékszik, hogyha segíteni 

kellett, akkor én voltam az első, aki segítséget nyújthatott”. 

 

Hosszú és izgalmas útként értelmezi egész szakmai pályafutását, ugyanakkor ezen az úton 

nem egyedül jár: az összes elbeszélt élettörténeti szakasz, fontosabb fordulópont 

összekapcsolódik valamelyik családtagjával, aki gátolja vagy éppen segíti, előrelendíti a 

változásokat.  

Ezt szimbolizálhatja talán az a történet is, melyben házasságkötését a fiatalkori álmainak, 

vágyainak elengedésével jeleníti meg:  

 

Tehát így ilyen, ilyen, aztán úgy elálltam az írás mellől, merthogy a férjem lett a férjem. Ugye 

ő kőműves volt és ugye azt hittem, hogy velem tart ebbe a csodálatos, ezen a csodálatos úton, 

hogy írni és hogy kifejezni így az érzéseinket, meg a gondolatainkat. És képzeld el, hogy 

hazajöttünk a nászútról és megkérdeztem, hogy elolvashatom-e neki ezt a, azt a novellámat, 

amelyiket szerettem volna, és akkor mondta, hogy végül is el. És akkor én olvastam föl csak 

a novellát és akkor arra lettem figyelmes, hogy hrrr (horkolás – A.Zs.), úgyhogy itt volt az a 

pont, amikor azt mondtam, hogy nem akarok írni tovább. Tehát, hogyha a közönség így 

reagál rá, akkor nem igazán, nem fogok írni tovább. 

 

Ahogyan az előbb idézett szövegrészben, úgy az egész elbeszélésben folyton vissza-visszatér 

az izgalom, a kíváncsiság, az érdekesség és az érzékenység. Mindez talán Andrea 

életelméletévé növi ki magát az elbeszélt élettörténetben, ez válik az eseményeket összekötő 

cselekménysor mozgatórugójává. Az izgalmas színterek, feladatok és események motiválják, 

késztetik Andreát, hogy szociális munkássá váljon, de ebből a perspektívából indítja a 

történetét is, ahogyan önmagát is vállalkozó-szelleműként beszéli el, olyan ő, mint mondja, 

aki szereti az újat és a másságot. Így kezdi el élete szociális munkássá válásának történetét 

mesélni: „Aha, ez egy érdekes kérdés. Tehát az emberek iránti kíváncsiság az szerintem elég 

régóta él már bennem.” 

 

Gyermeke születésének időszakát is ebből a szempontból értelmezi, ahogy az otthonlét nem 

jelentett különösebb örömöt számára (úgy fogalmaz, hogy „számomra nem volt annyira 

izgalmas időszak annyira egyébként, én inkább mérges voltam, hogy így nekem most ezzel 
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kell bíbelődnöm, foglalkoznom”) mindaddig, míg fel nem fedezte az utcában lakó gyerekeket, 

akik lányának játszótársai lettek, és akik a közös együttlétek, az Andrea által szervezett 

bábozások, játékok során bepillantást engedtek életükbe. „Pontosan tudtam, hogy mi történik 

a családjukba, mikor haragszik az anyuka, az apuka, ki ébredt rosszul, ki kiabált rá, tehát a 

gyerekek így a bábbal eljátszották és totálisan képbe voltam az egész utcának a magánéletével 

kapcsolatban (nevet – A.Zs.).” 

 

Később húgának cégében is azért hagyja abba a könyvelést, mert elfogy a kíváncsiság, a 

felfedezés öröme, és egyre monotonabbnak kezdi érezni munkáját. Kíváncsiságból olvas 

beteglapokat egy későbbi munkahelyén, ez kelti fel érdeklődését a szociális szakma iránt. „És, 

hogy én nagyon sokat tudtam meg ezekről a beteg emberekről. A skizofréniáról, a paranoiáról 

és hogy nekem nagyon izgalmas volt, hogy olvasgatni a betegfelvételis papírokat meg a 

leletüket, a zárójelentésüket”. 

De szociális munkásként is keresi az újat, a kihívást, ahogy fogalmaz „[…] így szerettem, 

szeretek úgy dolgozni, hogy úttörő munkát végezni, az nagyon-nagyon izgalmas.”  

 

Mindezt az elbeszélés stílusával is megerősíti: az élettörténetet pikareszkszerű elbeszélésében 

az elmondott történetek időben ugyan követik egymást, de a történetszál mégsem lineáris. 

Talán az izgalom és az érdeklődés fenntartása érdekében, vagy azért, mert Andrea tudatosan is 

törekszik arra, hogy a hallgatóság bevonódjon, kilépjen a passzív befogadó szerepéből, 

részesévé váljon, megértse és átérezze élete fontosabb eseményeit, az előadásmód kifejezetten 

szuggesztív és intenzív. Andreán nem egyszerűen „keresztülfolyik” az elbeszélés, történetét az 

átélés perspektívája uralja minden szinten: egyes epizódokat nevetve, vagy éppen énekelve ad 

elő, a múltba visszatekintés sokszor átélő formává változik az elbeszélői idő deiktikus 

változtatásával vagy éppen azzal, hogy engem mint beszélgetőpartnert, számtalan kiszólással, 

illetve megszólítással von be a történet elbeszélése alatt. 

 

férfi szociális munkások 

 

Andrea véleménye szerint a szociális szférába egyre nagyobb számba bekerülő férfi szociális 

munkások sok szempontból különböző pályaívet járnak be, mint az ott dolgozó nők. Míg 

előbbiek későbbi életszakaszukban, tudatosan döntenek úgy, hogy szociális munkások 

lesznek, utóbbiak esetében a pályaválasztás sokkal inkább a kontraszelekció eredménye: a 

legtöbb női szociális munkás, meglévő érzékenység esetén is, csak azért választja a szakmát, 

mert más szakra, egyetemre nem veszik fel. Andrea szerint a férfiakat a nőktől elsősorban a 
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tudatosság, a proaktivitás és a racionális, logikus gondolkozás választja el. 

 

[...] így ők átlátják azt, amikor odakerülnek, mondjuk 30 évesen, most én arról a korosztályról 

beszélek, akik levelezőként kerülnek be, mert ugye 18, 19 évesen nagyon kevés a férfi 

szociális munkás én szerintem. De én ezt nem tudom pontosan megmondani, de amikor 30 

évesen már felnőtt fejjel dönt, azért azt is eldönti, hogy szeretne változtatni ezen a szociális 

rendszeren, ami most Magyarországon van, ez azért nagyon messzire vezet. Nőként meg, 

meg nem annyira egy életút csomópontjaként kerül úgy általában oda az ember, hanem 

sokkal több az a szociális munkásnő, aki 18-19 évesen vállalja ezt az egyetemen. 

 

Andrea tapasztalata szerint a férfiak a nőkétől eltérő nézőpontot fogalmaznak meg egy-egy 

eset, főleg a férfi-kliensek kapcsán, ezért is tartja fontosnak, hogy az elnőiesedett szakmában 

férfi szociális munkások is dolgozzanak. Mindezt egy rövid történettel is szemlélteti:  

 

Hidd el nekem, amikor bekerül egy-egy teamre, ez lehet, hogy botorságnak tűnik, de amikor 

bekerül egy-egy teamre 2-3 férfi, más, más szempontból, más aspektusból tud látni dolgokat, 

mint a nők. Itt volt nálunk az Iván, ő egy horvát származású fiú és ő mindig úgy fejbe 

kólintott bennünket, arra emlékszem, csak ilyen rövid beszólásokkal, és csak így néztünk nők 

így egymásra, hogy mennyire másképp gondoljuk … egy olyan család volt, ahol a szociális 

munkásnő a nőnek az elesettségét világította meg így a családban, az ő érzelmi viszonyait, az 

ő nehézségeit és eszébe nem jutott az, hogy a férfi ebben a helyzetben, már a konkrét esetre 

nem emlékszem, csak azt tudom, hogy a kolléganőnek eszébe nem jutott megvilágítani a 

férfinek a helyzetét, aki munkanélküli évek óta, tanulatlan, 8 általánosa volt, vagy talán még 

az sem és hogy megpróbálta az ő helyzetét egy kicsit megvilágítani, Iván, hogy legalább 

olyan nehézségekkel küzd, tehát nem áldozat az anya, hanem ugyanolyan áldozat a férj is. 

Tehát ilyen szempontból is. Vagy ahogy nőként látjuk a férfiakat ez mindenképpen, ahogy mi 

nőként látjuk a férfiakat, a férfiakat maguk másképp látják, vagy hogy ahogy mi magunkat 

nőként látjuk, a férfiak ezt tök másképp látják. 
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„És én kiugrottam a sátorból és elrohantam, így lefagytam.” (Katalin) 

 

a megélt élettörténet 

 

Katalin 1971-ben születik meg. Gyermekkorát a nagyszülői családi házban tölti édesapjával, 

édesanyjával és 5 évvel fiatalabb húgával egy Budapesthez közeli településen. Itt végzi el az 

általános iskolát egy helyi, kis létszámú intézményben, sőt az egészségügyi szakközépiskolát 

is. Katalin ezen kívül még két biográfiai adatot oszt meg ebből az időszakból. Az egyik, hogy 

1977-ben elcsatangol az iskolából, nem ér időben haza, mire anyukája egy fűzfavesszővel úgy 

elveri, hogy Katalin másnap nem mer átöltözni testnevelésórán. Katalin ekkor intézetbe akar 

menni. A megélt élettörténetben szereplő másik epizód pedig ebből az időszakból a szülei 

közötti megromlott kapcsolathoz rendelt adatok sora: Katalin 12 éves, amikor elválnak a 

szülei, onnantól kezdve húgát és őt is édesanyja neveli. A válás összesen 3 évig húzódik. 

Katalin, édesanyja tiltása miatt, nem tartja a kapcsolatot apukájával, hiszen nem tudja címét, 

elérhetőségét. Egyszer azt mondja anyukájának, hogy nem eszik a tojásrántottából, mert azt 

gondolja, hogy anyukája megmérgezi. 

Katalin megélt élettörténetének a gyermekkorhoz rendelt biográfiai adatai sorában a család 

(és benne persze Katalin) kapcsolati, érzelmi állapotának leírása kerül előtérbe (szemben 

például az életúthoz kapcsolódó intézményekkel). Az adatok alapján előzetesen feltételezett 

eszményi gyermekkorhoz képest a szülők közti rossz viszony, a válás és a gyerekek eltiltása 

édesapjuktól talán igazi traumát jelenthet Katalin számára. Az epizódszerű, ám megélt 

élettörténeti események beiktatásának, melyben édesanyja mint bántalmazó szerepel, 

speciális, magyarázó szerepe lehet az egész élettörténet és az elbeszélt élettörténet 

perspektívájában. A mérgezéses és a verés epizódban Katalin talán áldozatként látja és 

láttatja magát, erre utalhat az is, hogy akár önként is választaná az intézetet édesanyja 

helyett.  

Katalin kisiskolás korától kezdve versenyszerűen sportol, kajakozik. Edzője egyben a 

testnevelő tanára is, egy 40 év körüli nő. 12 éves, amikor leváltják edzőjét (aki azonban a 

testnevelő tanára marad Katalinnak), állítólag azért, mert feleségül megy egy nála jóval 

fiatalabb férfihoz. Az új edzőjük egy 25 éves férfi lesz. Egyik sátorozós edzőtáboruk 

alkalmával a fiatal edző molesztálja Katalint, aki erre kiugrik a sátorból és elrohan. Katalin 

elmondja anyukájának az edzőtáborban történteket, aki a lány régi edzőjétől kér segítséget. A 

testnevelő tanár erre nem lép, mert az előélete miatt attól fél, hogy nem hisznek majd neki, így 
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a testnevelő tanár csak az edzőnek jelzi, hogy tud a táborban történtekről. Továbbra is a férfi 

edzi Katalint, ettől kezdve Katalinnak bizonyos szempontból különleges státusza lesz a 

kajakosok között, például nem kell fizetnie az egyesületnek a havi tagdíjat, de az edző 

segítségével, protekciójával kerül be az egészségügyi szakközépiskolába is. Végül 16 éves 

korában, betegségek miatt abbahagyja a sportot. Katalin már 28 éves, pincérként dolgozik, 

amikor újból belép a történetbe korábbi férfi edzője. Egy alkalommal ugyanis a vendéglőben 

ki kellene szolgálnia a férfit. Mivel a férje, aki szintén az étterembe dolgozik és jelen van a 

történteknél, tud a gyerekkori szexuális abúzusról, számon kéri Katalint, hogy miért kedves a 

férfihoz. Katalin erre elmegy egy ügyvédhez, hogy feljelentse a volt edzőjét, az ügyvéd 

azonban, arra hivatkozva, hogy már elévült az ügy, elküldi Katalint.  

A megélt élettörténetből az adatok részletességével kiemelkedik a szexuális abúzus története. 

A különböző életszakaszokban felbukkanó történet arra utalhat, hogy az esemény hatása 

valószínűleg végighúzódik az egész élettörténetén. A visszatérés, az, hogy 10 év elteltével 

ügyvédhez fordul, talán azt is jelenti, hogy Katalin nem tudja az abúzustörténetet 

végérvényesen lezárni. Talán önmagát is hibáztatja, hogy kamaszként nem küzdött eléggé a 

férfi felelősségre vonásért, a maga igazáért, ugyanakkor szégyellheti is, hogy mindez bizonyos 

előnyökhöz juttatta akkoriban. Talán azért emeli ki a történetben férje rosszalló pillantását, 

mert gyermekkorában ez a biztos támasz, morális képviselet hiányzott neki ahhoz, hogy lépjen 

az ügyben és feloldhassa a traumatikus eseményt. Mindezeknek valószínűleg értelmező, 

magyarázó jelentése van Katalin szociális munkássá válásában, hiszen sorsközösséget 

vállalva a kiszolgáltatottakkal, gyengébbekkel, talán éppen az igazságtétel hiányát szeretné 

később professzionális segítőként pótolni.  

Katalin a középiskola elvégzése után a Testnevelési Főiskolára jelentkezik, de nem veszik fel. 

Így a vendéglátásban kezd el dolgozni, felszolgáló lesz egy budai vendéglőben. A környezet 

nem új számára, hiszen már 16 éves kora óta nyaranta a Hűvösvölgybe jár mosogatni 

hétvégente. Itt ismerkedik meg a későbbi férjével 1989-ben. Ebben az időszakban egy idősek 

otthonát szeretne alapítani, fényképeket és terveket is készít hozzá. Férjével 1994-ben 

összeházasodnak. 1996-ban kislányuk születik, Katalin 3 évig van vele otthon gyesen. Mivel 

a családjában neki születik elsőként gyereke, tanácsokért és segítségért professzionális 

segítőkhöz fordul. Miután kiderül, hogy van egy gyermekjátszóhely a környéken, 

alkalmanként lejárnak oda.  

A megélt élettörténet alapján, Katalint huszonévesen a családja köti le: férjhez megy, majd 

gyermeke születik. A gyermekneveléssel kapcsolatban tanácstalan, egyedül marad, talán a 

problémák megoldásában, összességében magányos lehet ebben az időszakban. A családi 

életen kívül az időszakból egyedül az idős-otthon alakításának a terve jelenik meg, melyről 
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esetleg éppen a család miatt kell lemondania.  

Katalin 2002-ben, a 30. születésnapján összehívja az egész családot, és segítséget kér 

(elsősorban) anyukájától és a húgától, hogy támogassák, segítsék őt abban, hogy főiskolán 

tanuljon. Katalin tudatosan választ magának egy kis létszámú, vidéki főiskolát. Levelező 

tagozaton tanul szociálpedagógiát Győrben, s 2007-ben diplomázik. A képzés 3 hetente van, 

eleinte hazajár mindennap, később lent alszik ezeken a hétvégéken.  

A pályaválasztás tudatos döntésként értelmezhető a megélt élettörténet alapján: egyrészt 

Katalin mint aktív cselekvő jelenik meg, másrészt az elbeszélésben számos biográfiai 

előzményt lehet felfedezni  (az idősotthon alapításának a terve és azok a szituációk, melyben 

Katalin kiszolgáltatottként vagy áldozatként jelenik meg). A késői pályaválasztásra és 

elköteleződésre magyarázatként Katalin talán a munka és a családi élet összeegyeztetésének a 

nehézségeit jeleníti meg. 

A főiskola elvégzését követően Katalin a Menyecske utcai gyermekotthonba jelentkezik 

gyerekfelügyelői állásra, de mivel felajánlanak neki egy 1 éves határozott idejű szerződést, 

végül is családgondozó lesz. A szerződés lejárta után egy budapesti gyermekjóléti központban 

dolgozik 5 és fél éven keresztül. Naponta több mint 3 órát kell utaznia, hogy bemenjen a 

munkahelyére és onnan haza. Az itt töltött évek során összesen 60-an cserélődnek ki a 

dolgozók közül, Katalin 3 vezetőváltást él itt meg, és 3 alkalommal változtatják meg az 

intézmény nevét. Az utolsó vezetőnél sokszor kell raportra mennie. Jelenleg egy budapesti 

gyermekjóléti szolgálatban utcai szociális munkásként dolgozik. 

Katalin megélt élettörténetében összességében nagyon kevés adat szerepel arról az 

időszakról, melyben már gyakorló szociális munkásként van jelen. Talán csalódik, nem ezt 

várta a szociális munkától, de az is lehet, hogy a munkában alapvetően nem keresi a 

kihívásokat, vagy nincsenek karriertervei. Talán Katalin számára szociális munkásként a 

legfontosabb, hogy megfeleljen főnökei elvárásainak. A munkahelyre való beutazás említése 

ugyanakkor újra a család és munka összeegyeztethetőségének a nehézségeit vetítheti előre. 

 

az elbeszélt élettörténet 

 

A megélt élettörténethez hasonlóan az elbeszélt élettörténetben is Katalin gyermek- és 

fiatalkorához köthetők a hangsúlyok: szakmai identitása felvállalt és a múltból építkező. Erre 

utal nem csak az, hogy a gyermekkor elbeszélt története részletesebb és hosszabb is, mint 

maga a szakmai történetrész, de Katalin jelzi is ezt, mikor azzal kezdi saját történetét, hogy 

„szerintem, az embereknek a gyerekkorára is visszavezethető a pályaválasztás”.  

Ebből a kezdőpontból indul a teljesen lineáris történetvezetésű eseménysor, melyben 2 
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csomópontból bontakozik ki Katalin élet-, és szociális munkássá válásának története: egyik 

szálon abúzustörténetekből, másikon pedig, kevésbé expliciten, mint előbbinél, az anyaság 

szolgálhat magyarázatként. 

Édesanyja bántalmazóként való megjelenítése és a későbbi szexuális abúzus története 

egybeolvad, a szekvenciák, mindenfajta szünet nélkül, egymást követően jönnek sorba az 

elbeszélésben. Előbbi esetében Katalin 2 minitörténetet iktat be arról, hogyan bántalmazta, 

tartotta esetleg félelemben őt édesanyja, s a duplikációval talán az események időben 

ismétlődő, állandó jellegét hangsúlyozhatja. Ugyanakkor Katalin kész édesanyja felmentésére 

is: azt részben a „csúnya” válás körüli feszültségekkel, részben pedig anyukája féltő 

gondoskodásával magyarázza, melyben az egyedülálló szülő számára a felelősségvállalás 

nagy terhet jelenthetett. 

 

Elkezdtük egymást kísérgetni, haza az osztálytársakkal, így ketten, hárman egy irányba 

mentünk haza gyalog, és akkor később értem haza. És valami cukros bácsiról mondott anyu, 

hogy akkoriban valami cukros bácsitól lehetett hallani és attól féltett. De szerintem, úgy 

minden más is közrejátszott ebben, és nagyon feszült volt, ideges volt, és rajtam töltötte ki a 

mérgét.  

 

Az otthoni bántalmazásoknak és édesapjától való elszakításának elbeszélését követően az első 

nem a családjához kötődő történetszál a szexuális abúzus epizódja. Az esemény 

elbeszélésekor Katalin 2 hosszabb szünetet is beiktat, láthatóan küzd magával és az 

emlékeivel. Mindez azért is szembetűnő, hiszen az élettörténet más eseményeiről pergőn, 

folyamatosan beszél. 

 

[...] alapvetően 12 éves koromban volt még egy testnevelő tanár, aki példaképem volt, ő volt 

egyben az edzőm is, kajakoztam, és … őt mivel egy fiatalabb férfihez ment hozzá feleségül, 

de ugye nem egyből, hanem hosszú kapcsolatuk volt, őt kirúgták, ezt a 40 körüli hölgyet, aki 

az én testnevelő tanárom maradt. És ez nagyon megviselt, akkor egy férfihez kerültem át, egy 

olyan 13 évvel idősebb férfihez, és, hát a nyáron, Csepel-szigetet szoktuk kerülni kajakkal, és 

hát ez olyan 10 napos sátras dolog. És, hát molesztált minket. És én kiugrottam a sátorból és 

elrohantam, így lefagytam. Hát ilyen apró élményeim voltak, amik így a gyerekvédelemmel 

kapcsolatban hát azért hosszú időre kihatott rám, mert én hiába mondtam el otthon, anyu 

elmondta ennek a testnevelő tanárnak, aki nekem ugye addig edzőm is volt. Ő, az ő 

élettörténete miatt nem mert szólni a vezetőedzőnek, mert mondván, hogy úgysem a 

gyereknek fognak majd igazat adni. Ez a jellemző, hogy majd biztos rám kenik, hogy én 

provokáltam ki a dolgot és.  
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A szexuális abúzus története, hasonlóan az otthoni bántalmazásokhoz, több alkalommal is 

visszatér az élettörténeti elbeszélésben, mely megerősíti azt, amit ki is mond a fenti részletben 

Katalin: egyrészt, hogy a bántalmazás alapvetően meghatározta későbbi életét, hatott és hat 

talán ma is rá, másrészt a vele történteken keresztül saját tapasztalatot is szerzett arról, hogy 

hogyan működik a hazai gyermekvédelem. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben nemhogy nem 

állt mellette senki, nem harcolt a felelősségre vonásért, de a fiatal lányt körülvevő felnőttek az 

erőszaktevő cinkosává is tették. 

 

Onnantól kezdve, hogy én anyunak szóltam, anyu szólt a testnevelő tanárnőnek, ő ugyan a 

vezető-edzőnek nem szólt, de az edzőnek szólt. És akkor az edzőm jött anyuhoz és hát egy 

olyan helyzetbe kerültem, hogy onnantól kezdve úgy bezsaroltuk egymást, tehát nem is 

tudom, tehát anyu nem tudott fizetni, akkoriban olyan 20 Ft volt a havi tagdíj, nekem elnézte, 

berakta, beragasztotta, nem szólt. Akkor ínhüvelygyulladásom lett, gerincferdülésem lett és 

még az ínhüvelygyulladás az volt a súlyosabb, ami miatt mondjuk a sportot már nagyon 

élsportban nem tudtam volna tovább vinni, úgyhogy 16 éves koromban hagytam abba. De 

ugye ennek az edzőmnek volt, ennek a férfiedzőnek kapcsolata az egészségüggyel, úgyhogy 

lehetett menni a sportgimnáziumba, vagy pediglen ide tudtak protekciót szerezni.... Nem 

nagy dicsőség (nevet – A.Zs.). 

 

Ahogy talál egy biztos pontot, egy támaszt, Katalin aktív formálójává válik a „nem nagy 

dicsőség” jóvátételében, a „lefagyás” után próbál mozdulni, mozogni, tesz azért, hogy 

megtörténjen az elmaradt felelősségre vonás, de az is lehet, hogy az alapvető motivációt 

mégis inkább az jelentette, hogy a férje előtt tisztázza saját magát, „ártatlanságát”. 

 

És akkor így jött ez a vendéglátás, felszolgálóként helyezkedtem el először, és ott 

ismerkedtem meg a párommal. Akivel úgy őszintén mindent elmondtam neki, és ő volt az az 

ember, aki mondjuk megjegyezte aztán az edzőmnek, aztán bejött az a molesztálós edzőm a 

vendéglőbe és hát nekem mint felszolgálónak, hát körül kellett ugrálnom. És hát ő mondta, 

hogy mi az, hogy mosolygok rá, ilyenek. És akkor elmentem a jogászhoz és akkor 

gondoltam, hogy feljelentem. És mondta a jogász, hogy már elévült az ügy, nem lehet. 

 

Katalin, az abúzustörténeteken kívül, 2 alapvető, expliciten is megnevezett előképről számol 

be, mely összekapcsolódik szociális munkás identitásával: az egyik az idősotthon 

megalapításához kötődik, a másik pedig, mely az élettörténeti elbeszélésben többször is 

felbukkan, a gyermekéhez kapcsolódik. 
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Alapvetően inkább azt mondom, hogy szociális beállítódású vagyok, '89-től, amikor ugye a 

férjemmel megismerkedtem, akkor meg egyfolytában idősek otthonát akartam létrehozni, de 

oly mértékben belehergeltem magam, hogy hajnalokig fenn voltam és tervezgettem és 

fényképet csináltam, meg a házat hogy fogjuk megvenni, meg miből, hogyan, tehát, hogy 

alapvetően a szociális terület, az, ami érdekelt. 

 

Az idősotthon megalapításának halvány és elvarratlanul maradt szála (nem derül ki, hogy 

végül is miért hiúsul meg a terve) nemcsak azt szolgálja talán, hogy a szociális munkássá 

válás útja az egész történeten keresztül, a gyermekkoron, fiatalkoron és később is, 

maradéktalanul legyen jelen, de Katalin ebben a részben mondja ki azt is, hogy önmagát 

mindig is és alapvetően szociális beállítódásúnak tartotta. 

 

'96-ban született az első gyermekem, akivel kapcsolatban megint csak előtérbe helyeződtek a 

gyermekvédelmi problémák, illetve hát tanácstalan voltam. Hiába voltam idősebb 

unokatestvérek között, de senkinek nem született gyereke. Úgyhogy mondhatni egyedül, 

elsőként született, és hát ott voltam a tanácstalanságba. És, hát fordultam én, orvostól 

kérdeztem, védőnőtől kérdeztem, akkor bölcsődébe, ahogy sétálgattunk, volt, kiderült, hogy 

volt ilyen gyermekjátszóhely, ahova aztán néha-néha lejártunk. De úgy alapvetően, olyan sok 

lehetőséget úgy nem találtam, nem véltem felfedezni. 

 

Katalin az „akkor” névmás (az alábbi idézetben) beiktatásával időben is összeköti (noha a 

biográfiai adatok szerint a gyes időszakának lezárulása és a főiskolai beiratkozás között 2 év 

telt el) a gyerekével magányosan eltöltött időszakot és a szociális tanulmányok 

megkezdésének eseményét. Mindez a pályaválasztás személyes indítékait és tapasztalatait 

erősíti fel. 

   

És akkor, 2001-ben, 2002-ben, a 30 éves szülinapomra hívtam össze az egész családot és 

mondtam nekik, hogy hát 5 éves a gyerek ugye, férjemre én gondoltam, hogy ugye egyedül 

nem lehet támaszkodni. És úgy kértem anyu segítségét is, meg a húgomét, meg mit tudom én, 

aki ott voltak, hogy hát én szeretnék főiskolára menni, tehát, hogy ezt az álmomat nem tudom 

feladni. 

 

A személyes, családi élete mint tapasztalat, úgy tűnik, nem csak a pályaválasztás motivációs 

készletében jelenik meg, de Katalinnak a gyermekéről való gondoskodása az egész 

elbeszélésben összefonódik a szakmai életével. Később ez nem annyira az érzelmek, mint 

inkább a mindennapi élet praktikus, gyakorlati oldalával kapcsolatosan jelenik meg. 
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Úgyhogy én nem nappalira mentem, Győrbe levelező szakon nyertem felvételit, úgy, hogy 3 

hetente kellett leutazni. Hát eleinte minden reggel mentem és jöttem este haza, de ez így 

nagyon rossz volt, mert a gyereket is, meg mindenkit fel kellett ébreszteni, úgyhogy reggel 6-

kor indult a Dacia expressz és, hogy azt elérjem hát 4 körül nekem ilyen fel kellett kelni és a 

gyereket ilyen utolsó pillanatban keltettük fel és az elég rossz volt neki. És akkor szépen 

megbeszéltük, hogy akkor lent aludnék (nevet – A.Zs.) ilyen egy-két napot. Tehát, hogy így 

az egész család, így átállt olyan, olyan érdekes volt, jó volt ez. És kellett is, nagyon össze 

voltunk nőve mi is a gyerekkel, meg férjemmel is, úgyhogy talán még a családi életünknek is 

jót tett ez az egész. Úgy egy kicsit kilépjek a nagybetűs életbe. Ugye 3 évig a gyest, azt 

kihasználtam és ugye eléggé hosszú idő volt számomra. 

[...] Én is, mire hazaérek, másfél órát utazom, tehát, hogy nem 8 órát vagyok távol, hanem 

sokszor inkább 12-t. Úgyhogy este járunk haza, vacsora, fürdés, és akkor még jó, hogyha a 

gyerekkel is van egy kis ideje az embernek beszélgetni, akkor alvás.  

 

Mintha a szakmai pályát evidensen magyaráznák élettörténetének korábbi szakaszai, Katalin, 

magát a szűk értelemben vett karrierutat viszonylag röviden beszéli el. Az intézmények és az 

ott folyó szakmai munka is csak említésszinten szerepel az elbeszélésben, amiről 

részletesebben beszél Katalin, itt is a munka kapcsolati, személyes vonatkozása.  

 

Mély nyomokat hagyott bennem, mert egyrészről nagyon nagy volt a fluktuáció. 

Összeszámoltam, mielőtt eljöttem egy pár hónappal már kiborultam, hogy 5 év alatt úgy 60-

an jöttek, mentek a gyerekjólétiből és hát én az a típus vagyok, vagy nem tudom, miért, de 

engem nagyon megviselt. Tehát én szeretek barátkozni, munkahelyen eltölt napi 8 órát, 

sokszor sokkal többet vannak a kollégáikkal, mint a családjukkal. 

 

Az élettörténet drámai, sokszor traumatikus eseménysora éles ellentétben áll az elbeszélés 

stílusával: utóbbit sokkal inkább az elbeszélés egyenletes, lineáris történetívéhez igazítja 

Katalin, semmint a traumatikus emlékekhez. Mindez annak ellenére történik így, hogy Katalin 

eredetileg arra készült, hogy az interjú alatt involválódik, erre utal, hogy beszélgetés végét 

azzal zárja, hogy „nem is sírtam, pedig bekészítettem a zsebkendőt is”. 

 

Az egész élettörténeti elbeszélés a szociális munkássá válás útjának személyes, tapasztalati 

indítékait, motivációit emeli ki: ennek a legerősebb, hangsúlyosabb része a szexuális abúzus 

történetszála, a kiszolgáltatottság az elmaradt igazságtétellel, valamint a családi konfliktusok, 

bántalmazások elbeszélése, de az előbbiekhez hasonlóan a gyermekvállalás és- nevelés is 

minduntalan visszatérő tematikája az elbeszélésnek. Úgy vélem, mindezekből, tehát azokból 
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az epizódokból, melyekben sorsközösségben érezhette (volna) magát más kiszolgáltatottal, 

együttesen bontakozik ki Katalin életelmélete és üzenete, melyben a szociális munka 

összeolvad saját sorsával: gyermekként, mint bántalmazott, aki inkább választaná az intézetet, 

mint az otthoni fenyegető légkört, fiatal lányként, akin szexuális erőszakot követnek el, 

nőként és anyaként pedig, aki nem kap segítséget, támaszt gyermeke felnevelésében.  

 

férfi szociális munkás 

 

Katalin a férfi szociális munkásokkal kapcsolatban 2 jellegzetességet emel ki az interjú 

legvégén. Egyrészt a férfiakról mint „védelmezőkről” beszél:  

 

Úgy érzem, hogy kiegészítettük egymást. Tehát nálunk, a gyerekjólétiben ott lehetőség volt 

ilyen páros munkára, amikor családhoz kimész, félsz, vagy valami okból kifolyólag, néha 

igénybe vettük egymás segítségét és hát jó volt azért, hogy volt férfi kolléga is, akivel 

szívesebben mentünk, ha helyzet volt. 

 

Másrészt, saját élményt is beemelve beszél az egyik férfi főnökével kapcsolatos érzéseiről:  

 

Vele valamiért olyan érdekes volt ez a viszony, férfikolléga volt a vezető és ..hát az egy 

külön. Más, más egy férfi vezető, mint egy női vezető. És én, nem tudom, miért, belőlem úgy 

előjöttek ilyen megfelelési kényszerek, nem tudom, az egy olyan zsúfoltabb időszak volt. 

Nem tudom, bár az volt a leghosszabb is nyilván, de.., de elég mozgalmas volt. 
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„Ahol a szeretet még létezik, és ahol még tartva van, onnan még ki lehet indulni.” 

(Szidónia) 

 

 

a megélt élettörténet 

 

Szidónia 1969-ben születik Kecskeméten. Itt 2 nővérével (akik később pedagógusok lettek) és 

ápolóként dolgozó édesanyjával él. Utolsó éves a középiskolában, amikor egy pályázat 

keretében Budapestre költözik egyedül, hogy ösztöndíjasként ápolói képzettséget szerezzen. 

Gyermekkoráról, az akkori életkörülményeiről és a fontosabb fordulópontokról a többi megélt 

élettörténeti adathoz képest viszonylag keveset tudunk meg. Nem látszik édesapja alakja a 

történetben, ahogy a Szidóniát körbevevő kortárs vagy rokoni szálak sem jelennek meg 

határozottan az elbeszélésben. Mindez talán abból az élményből is fakadhat, hogy fiatalként 

egyedül próbál szerencsét a fővárosban, talán története a „független és önálló nővé” válás 

alappillérén bontakozik majd ki. Vagy azért marad hangsúlyok nélkül a megélt gyermekkor 

elbeszélése, mert a magánéletét nem kapcsolja össze a szakmai életúttal? Édesanyja és a 

humán végzettségű nővérek is csak azért lépnek be szereplőként, mert hivatásuk, mint 

történetszál, erősíti Szidónia későbbi pályaválasztását? 

Miután 1987-ben a Semmelweis Egyetemen gyerekintenzív-szakápoló végzettséget szerez, a 

Tűzoltó utcai gyerekklinikára helyezik. Itt szakápolóként eldöntheti, hogy leukémiás 

gyerekekkel dolgozik-e, vagy pedig a szívsebészeten. Szidónia a szívsebészetet választja. 

Napi 8 órában a steril környezetben maszkban és sapkában látja el a frissen operált szívbeteg 

gyerekeket. A szívsebészet abban az időben még kezdetleges, így sok gyerek halálát nézi 

végig. Ebben az időszakban több felsőoktatási intézménybe is jelentkezik. Először a 

gyógyszerészeti karra, majd védőnőnek, végül gyógypedagógusnak, de sehova sem veszik fel. 

1991-től a János Kórház akkor újonnan nyílt gyerek koponya- és sebészeti centrumában 

dolgozik. 1992-ben megismerkedik a későbbi férjével. 1994-ben fél évig a László Kórház 

gyerekintenzív-részlegén dolgozik. 

Talán Szidónia nem volt maradéktalanul elégedett a pályaválasztásával és ezért 

jelentkezhetett oly sokszor a különböző felsőoktatási intézményekbe? Megterhelő volt számára 

a munka fizikai vagy lelki oldala? Vagy csak más is érdekelte, ami kevésbé megszokott 

számára? Netalán nem volt világos elképzelése, ezt jelentheti a sokféle színtéren való 

próbálkozás? A későbbi férjével való megismerkedés vajon mennyiben befolyásolja a megélt 

élettörténetben eddig tetten érhető „önálló” út hipotézisét? 
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1993-ban férjhez megy és mivel férje Veszprémben kap munkát, Ajkára költöznek 1994-ben, 

ahol férje családja is él. Szidónia Veszprémben, a gyerekintenzív-részlegen dolgozik, 12 órás, 

váltott műszakban, így sokszor éjszaka is. Munkahelyén nincs szupervízió. Férje 

művezetőként dolgozik, gyakran este 7-ig is. 1995-ben megszületik a fia, Bálint. Amikor 

Szidóniának esti műszakja van, akkor 6-ra jár dolgozni. Ilyenkor Bálint és ő busszal mennek 

át Veszprémbe. Szidónia munkahelyére a férje 7-re ér oda és onnan viszi haza a gyereket 

kocsival. 2000-ben azon gondolkoznak a férjével, hogy váltani kellene. Férje ugyan 

megpróbál irodai munkát vállalni a munkahelyén, de a karrierút miatt ebbe nem mennek bele 

a főnökei. 

Miért Ajkára költöznek, ha mindketten Veszprémben dolgoznak? Ha olyan erős a férje 

családjának a vonzása, vajon miért nem szerepelnek az élettörténeti elbeszélésben? 

Megromlott közöttük a kapcsolat? Vagy ez is, ahogyan esetleg a saját családjával kapcsolatos 

körülmények, nem férnek bele az interjú tematikájába, esetleg túlságosan magánjellegűnek 

ítélődnek Szidónia szerint? Mintha a váltás „szükségszerűségének” élettörténeti elemei már 

kódolva lettek volna az előző élettörténeti szakaszban is. Mintha a nem megfelelő 

munkakörülmények felsorolásában, lajstromában is azt készítette volna elő, hogy a váltást 

„szükségszerűen” Szidóniának „kellett” meglépnie. S mintha mindezt mégsem önmaga miatt 

tenné meg, hanem a gyereke és részben a férje karrierjének a védelmében.  

Szidónia kolléganője Sopronba jelentkezik szociálpedagógia szakra. Szidónia, bár akkoriban 

semmit sem tud a szociális munkáról, szintén jelentkezik a képzésre. Szidónia a Nyugat-

Magyarországi Egyetem pápai kihelyezett tagozatán, főiskolán kezd el tanulni levelező 

tagozaton. Az évfolyamában 300-an járnak, ebből Pápán 150-en tanulnak. A hallgatók közel 

egyidősek Szidivel. Havonta egyszer Pápára megy a 3 napos képzésre két ismerősével. Amíg 

ő tanul a konyhában, addig a gyerekéhez hív 4-5 másik gyereket játszani. 

Az élettörténetben megélt addigi humán, segítő jellegű képzések mellé illeszkedik Szidónia 

jelentkezése a szociálpedagógia szakra. Talán ahogyan ennél a szaknál, úgy a korábbi 

sikertelen próbálkozások hátterében is a döntés hirtelensége áll. Elképzelhető, hogy a 

szociális munkával kapcsolatos dezinformáltság az előző élettörténeti kudarcok magyarázata 

is lehet a narratívában. A képzés tematikus, szakmai oldaláról mindenesetre nem szerepel 

adat az élettörténetben, ezzel szemben Szidónia „segítőjeként” belép egy kolléganője, 

valamint két ajkai ismerőse is a történetbe. Talán utóbbiak, illetve a lakásába „behívott” 

gyermekek történetszála a későbbi szociális munkás szerepét készítik elő? 

Szidónia másodéves a főiskolán, amikor nyáron a szakmai gyakorlatát Ajkán a gyermekjóléti 

szolgálatnál tölti. 2002 szeptemberében, harmadéves korában elkezd dolgozni a helyi 

gyermekjóléti szolgálatnál családgondozóként. Az intézménynél akkor együtt van a 
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családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat. Általában a családsegítő szolgálatban dolgozók 

viszik az alapellátást, a gyerekjóléti szolgálat pedig a védelembe vételt. Szidónia az első esetét 

egy másik családgondozótól kapja meg 2002 októberében. A borderline-os anya a férjével 

neveli a 14, valamint a 10 éves lányukat. Az anyának konfliktusai vannak a 14 éves lányával. 

Korábban a lány hátába vágta a villát, de volt, hogy széttört rajta egy tányért. Az anya 

szexuális molesztálással vádolja az apát. Az eset átvételét követő hónapban a lány 

öngyilkossággal fenyegetőzik, ekkor megtörténik a védelembe vétel. Az ügymenetről 

Szidóniának nincs tapasztalata, kollégái is csak az alapokat mondják el neki. Amikor kiderül a 

fizikai bántalmazás, szinte menekítik a lányt, de a gyámhivatal – talán az ideiglenes hatályú 

elhelyezés lehetőségének hiányában – eléggé elhúzza a dolgot. Januárban azonnali 

kiemeléssel elveszik az anyától a gyerekét. Az anyai nagymamát vonják be, hozzá helyezik a 

lányt. A kiemelés napján reggel 8-kor viszik a lányt az anyai nagymamához, miközben 

Szidóniának délután 4-kor már a Kubába tartó repülőgépen kell ülnie. Szidónia a kiemelés 

alatt folyamatosan nézi az óráját. Végül eléri a gépet, elmegy Kubába 2 hétre. Egy hónappal 

később azonban kiderül, hogy a nagymama is pszichiátriai beteg, és ott sem maradhat a lány. 

A lányt végül a roma származású apuka szüleihez helyezik egy kis szabolcsi faluba, bár a 

gyámhivatal ezt kezdetben ellenzi. A nagyszülők beíratják a lányt a helyi iskolába, és ott az 

igazgató fia, aki pszichológus, kezd el vele foglalkozni. A helyzet rendeződni látszik, egy 

hónapon belül a lány látványos pozitív változáson megy keresztül, szoknyás, „rendezett” 

kislány válik belőle. Aztán lány, miközben a barátaival játszik, fölmegy egy sziklára, 

véletlenül megcsúszik, lezuhan és meghal. A lány szülei közben elköltöznek Ajkáról. Pár 

évvel később, egy rendőrségi megkeresés érkezik a családsegítőhöz, mivel a lány akkor 13 

éves húga, bejelentést tett az anyukával, hogy az apja őt szexuálisan bántalmazta, megfogta a 

mellét. Az apát előzetesbe helyezik. A rendőrök azért mennek Szidóniához, hogy megtudják, 

vajon milyen volt az apa pár évvel azelőtt. Szidónia azt mondja a rendőröknek, ami egyébként 

megegyezik a pszichológus és a rendőr véleményével is, hogy nem tudja elképzelni, hogy a 

bűncselekményt elkövette az apa. Végül nem tudja meg, hogy mi lett a családdal és az 

apukával.  

Szidónia talán tapasztalatlansága miatt emelhette ki, hogy már főiskolás korában elkezdett 

családgondozóként dolgozni, de az is lehet, hogy ennek kihangsúlyozása a „kiválasztottak” 

megtiszteltetetésének az élménye. A magára maradottság és a tapasztalatlanság hipotézisét 

erősíti talán a biográfiai kronológiájában elkövetkező szakasz, az „első eset” adatsora. Az 

élettörténeti adatok közül ebből az időszakból, de az egész élettörténet közül is kiemelkedik az 

eset ismertetésének a részletessége: nem pusztán azért, mert itt kliensekhez kötődő biográfiai 

adatok kúsznak be, olvadnak össze Szidónia saját élettörténetével, hanem azért is, mert a 
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részletesen ismertetett adatok Szidónia saját élettörténeti adatainál jóval hangsúlyosabban 

szerepelnek. Mindez talán egy kezdőpont vagy egy kulcs is lehet Szidónia szociális munkássá 

válásának történetéhez, talán az első eset „élménye és tapasztalata” egyfajta beavatás-

történetté válik majd a narratívában. Talán az „első eset” szála a maga komplexitásában 

(rossz helyezés, szexuális abúzus, haláleset, stb.) és lezáratlanságában a szociális munkában 

rejlő lehetőségek és felelősségek rendszerét fogja össze. A Kubába tartó gép és a kimenekített 

lány története vajon a magánélet és a munka kontrasztját és konfliktusát sűrítheti össze?  

Szidóniának 2-3 évébe telik, míg megtanulja, hogy „nem viszi haza” a munkáját. 2005-ben 

jelentkezik az ELTE szupervízió szakára, felveszik. 2006-ban kettéválik a gyermekjóléti és a 

családsegítő Ajkán. Van egy kliense, egy cigány ember, aki a patakban fürdette a gyereket, és 

egész nyáron bodzáztak és a kocsiban aludtak. A gyámhivatal behívja az apukát, és számon 

kérik, hogy miért a patakban fürdenek a gyerekek. Az apuka válasza az, hogy az a lényeg, 

hogy ő megfürdette őket. Időközben Szidóniát négyszer is felkérik, hogy legyen szakmai 

vezetője a családsegítőnek, ezeket a felkéréseket rendre visszautasítja. Elvégzi az egyetemen a 

szupervíziót. 2006-ban elválik a férjétől. Fiával kettesben él Ajkán, saját családja pedig 

Budapesten lakik. 

Szidónia számára talán a szociális munka megterhelő lelkileg, ezért emeli ki az élettörténeti 

tények sorában, hogy már a kezdetekben is tudatosan választotta szét a magánéletét a szakmai 

életétől. De az is lehet, hogy ez már a tudatos szakember, képzett szupervízor „válasza” 

élettörténetére (talán magyarázatként később hozzákapcsolódik mindez a válásához is?). A 

szakmai képzés folytatása, a szupervízor szak elvégzése egy olyan belső indíttatás eredménye 

lehet, mely a történetszálat majd a felvállalt szakmai identitás irányába vezeti? 

Vajon miért emeli ki az élettörténeti adatoknál, hogy többször is szerették volna vezetőként 

megbízni? És miért nem vállalta el a megbízatást? Döntése hátterében a munka és a család 

összeegyeztetése vagy a felelősség kérdése állt, netalán úgy érzi, hogy hiányoznak belőle a 

vezetői képességek, vagy nem tud, szeretne azonosulni a pozícióval? 

Az újabb eset „beemelése” Szidónia élettörténetébe talán a hivatali és a szakmai lét közötti 

szerep-és identitáskülönbséget jelzik majd?  

Szidónia válása, az, hogy gyermekét egyedül neveli, talán egy újabb kiindulópontja lesz az 

önálló, egyedülálló nő történetének? 

2008-ban a családgondozók kérik az intézményvezetőt, hogy bocsássa el a szakmai vezetőt, 

hiszen annak sem szociális előképzettsége (pedagógus), sem pedig affinitása és tudása nincs 

meg a szociális munkához. A családgondozók úgy érik el, a szakmai vezető felmentését, hogy 

megfenyegetik az intézményvezetőt, hogy mindannyian felállnak. Az intézményvezető végül 

azzal a feltétellel bocsájtja el a szakmai vezetőt, ha a családgondozók maguk közül 
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választanak egy jelöltet a posztra. A családgondozók Szidóniát jelölik, és ő elvállalja a 

vezetést. Közben leteszi a szakvizsgát. Szakmai vezetőként összesen 8 családgondozó 

beosztottja lesz. Vezetése alatt a nulláról építik fel a szervezetet: átalakítják a korábban 

használt “macis lapot” a családsegítő szolgálatnál, kidolgozzák és bevezetik az 

adósságkezelési szolgáltatást, tisztázzák a szakmai kompetenciákat, ételt és adományt 

gyűjtenek stb. Beosztottjaival sok közös beszélgetést és programot szervez. Szidónia ezzel 

párhuzamosan szociális gondozó képzésben tanít (szociális munkát, mentálhigiéniát) és 

vizsgáztat. Az alpolgármesterrel együtt sokat gondolkozik azon, hogyan lehet javítani a helyi 

magas munkanélküliségen és a szegénységen. 2010-ben Ajkán egy szociális szövetkezetet 

alapítanak 4 kollégájával együtt. Nyitnak egy adományboltot, ahol egy olyan embert 

foglalkoztatnak, aki több mint 20 éve nem volt az elsődleges munka világában. A szövetkezet 

közben nyer egy nagyobb pályázatot, amiből elkezd épülni a mosoda és egy varroda. Elvégzi 

a mesterképzést a SOTE-n. Közben fia, Bálint egy Székesfehérvár melletti településen tanul 

egy alapítványi művészeti-zenei szakközépiskolában. Hétvégén hol haza jár, hol pedig az 

iskola által a diákoknak bérelt házban marad.  

Talán az előző életszakaszban a többszörös vezetői felkérés felemlegetése a következő 

időszakban elfogadott pozíció értelmezése, ahogyan egyfajta magyarázatként szerepelhet a 

kollégák kérése, felkérése is. Ebben a logikai ívben önmagát vezetőként az események 

„áldozataként” értelmezi Szidónia és identitásától eltávolítja mindezt?    

Emellett és a vezetői pozícióval mégis valahogy összhangban a biográfiai adatok sorában 

egyre inkább erősödik az elkötelezett szociális munkás és a „jó” vezető képe, olyané, aki 

nemcsak felépíti a szükségletekre választ adó szolgáltatásokat, de közben figyel a 

beosztottjaira is, önmagát pedig folytonosan képezi, nyitott az újra.  

Hogyan illeszkedik az időközben felnőtté váló fia alakja ebbe a szakmai létbe? Talán a 

felszabadult idő (is) teszi lehetővé, hogy Szidónia ilyen sokféle tevékenységben részt vegyen.  

2013-ban a fia leérettségizik. Szidónia feladja a munkahelyét, a lakását, és fiával együtt 

Budapestre költöznek. Ezt követően az Ajkán „hagyott” szociális szövetkezet munkájában 

már nem vesz részt. Egy kerületi családsegítő szolgálatnál kezd el dolgozni szakmai 

vezetőként. 4 hónappal később, amikor éppen lejárna a próbaideje bemegy az 

intézményvezetőhöz, és rákérdez, hogy az intézményvezető szerint itt van-e helye. A vezető 

azt válaszolja neki, hogy igen. Egy héttel a beszélgetés után a főnöke kirúgja, Szidónia nem 

kérdezi meg tőle, hogy miért. A kollégái búcsúztatót rendeznek neki. A búcsúztatón körben 

állnak a kollégák és sírnak. Fiatal kolléganői azt mondják neki, hogy azért kell elmennie, mert 

a családgondozók jól érezték magukat, nevettek. Életében először lesz munkanélküli. 2 és fél 

hónappal később egy másik kerületben a gyerekjóléti szolgálatnál kezd el dolgozni 
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családgondozóként. Mikor munkanélküli volt, úgy döntött, hogy nem szeretne vezető többé 

lenni. Az új munkahelyén 2 héttel a belépése után szól neki a vezetőség, hogy legyen szakmai 

vezető. Megállapodást kötnek arról, hogy ha Szidónia úgy gondja, akkor pár héttel később 

beadhatja a pályázatát a szakmai vezetői posztra, ha pedig nem, akkor addig maradhat, amíg 

az új szakmai vezető meg nem jön. Szidónia nem adja be a pályázatát, ezért elküldik a 

munkahelyéről. A kollégái elbúcsúztatják. 1 hónapig újra munkanélküli.  

Felveszik egy kerületi gyerekjólétibe, ahol családgondozóként dolgozik. Az egyik kolléganője 

azt mondja neki, hogy ez egy olyan hely, ahol szabadon lehet gondolkodni. Egy kollégájuk, 

akivel a vezetőség nem elégedett, kap 3 hónapot arra, hogy tudjon változtatni, nem küldik el. 

Egy apuka először hárította a gyerekjóléti szolgálatot, de aztán elkezd Szidóniával 

kommunikálni. Fiának új baráti társasága lett. 

Az önálló nő, de gondoskodó anya képe jelenik meg talán abban, hogy Szidónia a fia 

érettségijével lezár egy korszakot: mindenét feladva visszaköltözik Budapestre. Talán nem köti 

őt már semmi Ajkára, vagy szeretné a változást, de az is lehet, hogy csak a fia érdekében 

választja a „bizonytalant”? 

A többszörös elbocsájtások képe a biográfiai adatok sorában éles kontrasztban van a korábbi 

időszak sikereivel. Ugyanakkor a kirúgások személyes oldalán mindenképpen erkölcsi 

„nyertesként” távozik, igazolást kap a kollégái részéről is, de a megállapodás megszegése a 

főnökei részéről is az ő morális fölényét jelzik. Talán ezekből a tapasztalatokból születik meg 

a narratíva korábbi életesemények között, de ezen a ponton is megjelenő hárítás a vezetői 

pozícióval szemben? Vagy éppen mindez azt támasztja alá, hogy a szakmai karrier addig 

lineárisan felfelé haladó ívében miért és hogyan „fokozódott le”, hogyan lett belőle 

Budapesten családgondozó? És talán mindez szemben áll azzal a humánummal és 

nyitottsággal, ami a szociális munka emberi és szabad szellemével függhet össze Szidónia 

elbeszélésében. 

 

elbeszélt élettörténet  

 

Szidónia szociális munkássá válásának a története az elbeszélésében fokról fokra bontakozik 

ki. Az élettörténeti epizódokban a felvállalt identitás támasztékául szolgálnak azok a 

szekvenciák, melyek a beteg gyerekek ápolásának időszakáról szólnak, de ezt erősíti az a 

szakasz is, mikor Szidónia más gyerekek bevonásával tette lehetővé a családi életének és a 

munkájának, a tanulmányainak az összeegyeztetését. 

A szakmai történetszál, ahogyan az egész elbeszélés is, kisfia születésével kezdődik, melyet 

(később is) következetesen magyarázatként jelöl Szidónia az elbeszélésben: 
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Ugye akkor már 16 éve dolgoztam egészségügyben, gyerek-intenzív szakápoló az 

alapvégzettségem, és ugye gyerek-intenzíven dolgoztam, 12 órás műszakban. És '95-ben 

született meg a fiam, és akkor volt ő 5 éves és akkor már úgy éreztük, hogy az édesapja 

nyáron, főleg a nyári időszakban este 7-ig, mert akkor ő kint művezetőként dolgozott és este 

7-ig is dolgozott. Viszont én 6-ra jártam dolgozni egy másik településre, Veszprémbe és akkor 

ez úgy volt, hogy Bálinttal fölszálltunk a buszra, elvittem a munkahelyemre és akkor az 

édesapja 6-tól 7-ig ott volt az én munkahelyemen és akkor az édesapja jött érte és akkor ők 

jöttek haza, mert őneki volt autója. Tehát egy autónk volt (nevet –A.Zs.) és akkor azt ő 

használta. Tehát ő este 7-kor hazahozta a gyereket. Ez működött, amíg ő óvodás volt, de 

elkezdtünk gondolkozni, hogy ez, amikor ő iskolás lesz, akkor és elkezdődik az első osztály, 

ez nem fog működni. Az édesapja megpróbált váltani, hogy irodába bekerüljön, de kezdő volt 

még a szakmájába és nem tudott, meg nem is a pénz volt az elsődleges dolog, hanem 

egyszerűen azt mondták, hogy ez van, tehát ő művezető, az ő szakmai előmenetelében ez így 

működött, ez volt, ezek voltak a lépcsők, ő ott tartott. És akkor az volt, hogy akkor nekem 

kell váltani.  

 

A váltás színtere aláhúzottan nem tudatos, nem körvonalazott döntés eredményeképp tűnik fel 

az elbeszélésben, ugyanakkor a gyermekekkel kapcsolatos munka és a segítségnyújtás mint 

hivatás az egész élettörténetben felvállaltan és folyamatosan van jelen. 

 

Az egészségügyben én gyerek-intenzíven dolgoztam gyerekek között, és a volt kolleganőm 

előtte évben jelentkezett szociálpedagógiára a soproni egyetemre. És akkor ő mondta, hogy 

miért nem jelentkeztek. És akkor egy másik kolléganőm mondta, hogy végül is, menjünk. Azt 

se tudtam, hogy miről van szó (nevet – A.Zs.), csak egy váltási lehetőség volt. [...] S az 

egészségügyben már nem éreztem, hogy ott ki tudok teljesedni 16 év után. Tehát ott 

mehettem volna a diplomás ápolóira, amiben semmi váltás nincsen, mert ugyanúgy betegágy 

mellett, ugyanúgy. Orvos sosem akartam lenni, és akkor ott, azon a területen, ami gyerek-

intenzív, mert én nagyon szerettem a gyerekekkel dolgozni, nem nagyon volt más, ami 

mondjuk főiskola, egyetemi szintű lett volna. Védőnői akkor már csak nappali képzésen volt, 

ami még a gyerekekkel kapcsolatos. Gyógytornász az nem az én világom volt, ami még 

esetleg ebben a körben. Tehát én így végiggondoltam, ami így az egészségügyön belül 

lehetne-e valami, ami ilyen. De nem volt olyan, amit, és akkor így alakult.  

 

A leghosszabb szekvenciában, az elbeszélésbe a külső történetként ékelődő „első esetnél” 

implicit módon, jelölten is meghatározza Szidónia azt a bizonytalan kezdőpontot, melyből 

szakemberré válása építkezik a későbbiekben.  
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Amikor olyan állapotban volt, akkor azt mondta, hogy ő öngyilkos lesz, szóval nagyon durva 

egy másfél hónap volt, és akkor védelembe vétel történt, amit, azt sem tudtam, hiszen nem is 

csináltam előtte (nevet – A.Zs.), persze hogyan is csinálhattam volna. Jó, hát meg voltam 

tartva azért a folyamatban a kollegák részéről, meg az alapokat elmondták ugye, hogy hogyan 

is kell (nevet –A.Zs.) egy védelembe vételt elindítani, és aztán eljött, amikor ez a fizikális 

bántalmazás már nyilvánosságra került és volt, hogy a legvégén, az utolsó pillanatokban már 

ez a szinte menekítés volt, tehát menekítettük a gyereket. 

 

A „beavatás” ingoványos, etikai és morális dilemmákkal súlyosbított története a maga 

bizonytalanságával a későbbi szakmai részvételben is nyitottá teszi az egyes esetekre 

vonatkozó megközelítést, és a lezáratlanság talán a kérdéseket helyezi előtérbe a válaszokkal 

szemben. Szidónia megközelítésében a másikkal való összekapcsolódás élménye és 

szükségszerűsége magától értetődő módon van jelen. A másikkal és önmagával kapcsolatos 

nyitottság és az odafordulás játéka visszatérő motívuma az elbeszélésnek. Ennek tartalmát 

Szidónia a „mi dolgod van vele” kérdésbe sűríti következetesen. 

 

És, hát, akkor jelenleg ennyit csinálok, itt tartok az utamon, és ezt próbálom én egyre 

mélyebben és egyre, és próbálok a legjobb értelemben vett játékkal, játéknak, mert ugye az 

egy önvédő mechanizmus, hogy hogyan, mennyire vonódsz be. És ez is egy nagyon fontos 

kérdés, hogy. Picit mindig tükör, mert minden tükör az én meglátásom szerint, ami szembe 

jön veled. És ami mondjuk benned rossz érzést vált ki, tehát azt egy kicsit magadban is 

keresni kell és magadban is kell változtatni, ha már nem a szeretetről szól. És akkor ez egy 

picit idézőjelesen is játék, ha bejön egy kliens, akkor mindig megnézem, hogy na, Szidi, ezt 

most miért kaptad? (nevet – A.Zs.) Mi dolgod van vele, magadban? 

 

Az elbeszélésben megjelenő másik klienstörténet a fürdetés, a megtisztulás története nem csak 

az elfogadás és az ítélkezésmentes megközelítés példázata, hanem a megérkezésé, a szakmai 

biztonságé is, a világos kereté, melyben a feltehető kérdések hangsúlyának a megléte nem 

keresztezi azt az alapállást, ahonnan Szidónia rátekint egy-egy életútra, történetre. 

 

És a legkevesebbet ítélkezni (nevet – A.Zs.). Merthogy azért tudjuk, hogy emberből vagyunk, 

és azért az ítélkezés, minél kevésbé, mert, hogy mindig ezt mondtam a kollegáimnak is, hogy 

mi nem hordtuk az ő cipőjét, és tudom, hogy ez nagyon elcsépelt, de hogy mi nem jártuk az ő 

útját, nem láttuk az ő életét, hogy hol volt az a pont, amikor ez, ahol ez megváltozott. És 

mondjuk, kijön belőlük az a harag, és ha azt át tudjuk billenteni a haragot, a dühöt, a 

fájdalmat átbillenteni, akkor onnan már tudunk építkezni. És innen indul az én szociális 
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munkám (nevet – A.Zs.). Hogy ezeket a változásokat elindítsam bennük, hogy egyáltalán rá 

tudjanak tekinteni az ő saját életükre és meglássák, hogy hol van az a fájó pont, hol van az az 

elakadás, ahonnan tudunk változtatni. Mert, amíg azt nem látja, én azt érzékelem, addig én 

mondhatom a tutit, hogy a gyereket, azt így kell nevelni, meg úgy kell nevelni. De ezzel is 

volt nekem ilyen, hogy a cigány ember a patakba fürdette a gyereket és egész nyáron 

bodzáztak és a kocsiban meg volt ágyazva a gyereknek, a 4 gyerekének és egész nyáron a 

kocsiban hurcolászta a 4 gyereket. És akkor behívták, berendelték a gyámhivatalba, hogy hát 

apuka, hogy ezek a gyerekek a kocsiban vannak egész nap és a patakba fürdeti, de akkor 

mondta, hogy megfürdetem. És igen! Ez egy nagyon fontos mondat volt, hogy nekünk a 

fürdőszoba, ő azt mondta, hogy én megfürdetem, a gyerek tiszta, neked nem mindegy, hogy 

én hol fürdetem? Ha én a patakban tudom megfürdetni, akkor a patakban, az a lényeg, hogy 

tiszta. És az ő szintjén, az ő világában ez teljesen rendjén van, az enyémben, meg a tiedben, 

meg a többi valakijében meg a fürdőszobában (nevet – A.Zs.) való fürdetés. [...] Úgyhogy 

nekem ez a vezérvonalam! Szeretetből kiindulva megtalálni azokat a pontokat és abból 

építkezni, vagy felépíteni az  ő általa elvárhatót, tehát mindenkihez mérten kell a szinteket 

meghatározni, ahová ő el tud jutni. 

 

A formális szakmai képzések, intézmények csak jelzésszerűen villannak fel az elbeszélésben, 

s bár a beszélgetésben többször utal arra Szidónia, hogy a tudatos szakmai fejlesztés fontos 

számára, a szakmai történetének magja, visszatérő motívuma a szeretetkapcsolat és a másik 

megtartásának alapmotívuma lesz. Mindezt az elbeszélés egészében támogatja, s nem csak a 

konkrét szociális munkához kapcsolódó epizódokban. 

 

Erre fűzi fel például az egészségügyben megszerzett tapasztalatait is: 

 

Aztán a halált is meg lehet tanulni kezelni… kicsit nehezebb gyereknél, de aztán ez is a 

helyére került az évek során bennem, hogy az miért van. Mert mondjuk mi végig láttuk a 

folyamatot és az is lehet, hogy ha nem egy balesetből adódó azonnali, és egy teljesen 

egészséges, hanem egy betegségből adódó halál volt, azért már megváltás volt szülőnek, 

gyereknek, mindenkinek megváltás volt, hogy ő elment. És akkor már azt úgy, azt úgy már el 

lehetett fogadni. Persze nekem, mint kívülállónak, tehát anyaként biztos, hogy nem tudnám, 

de, hogy hogy viszonyulj a hozzátartozóhoz, hogyan tartsd őt meg az egész folyamatban, ha 

mondjuk nem hirtelen, hogyan segítsd őt, hogy neki mondjuk, az maradjon meg emléknek 

onnan a kórházból. Ez ugyanolyan segítő szakma, mint a szociális, csak ott mi voltunk, ott mi 

tartottuk a szülőket, mi tartottuk velük, míg ő reménykedett, vagy várta esetleg a gyerek 

állapotától függően, hogy hova fog ez el… És tartani kellett ezerrel és rengeteget 

beszélgettünk szülőkkel, nem csak én, hanem a kollegáim is. 
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Ahogyan számtalanszor bukkan fel azokban a szakaszokban, melyek a kollégáinak a Szidónia 

felé irányuló kölcsönös szeretetéről és gondoskodásáról szólnak.  

 

Tehát, hogy a segítő beszélgetéseket is mi úgy próbáltuk alakítani, hogy az ő lelkükig jusson 

el és ott induljon el az első változás, mert ugye, én ezt tartom a legfontosabb dolognak, hogy 

ott a lélekben szülessen meg először az a változás, ami utána így ki tud (nevet – A.Zs.) jönni, 

és a fizikális világba is tud változást hozni. És ugye a kolleganőimnek is mindig ezt 

mondtam. És ugye egy szakmai vezetőnek maga a csoport megtartása is nagyon fontos. Egy 

kicsit ilyen anya és tyúkanyóként odaülni és az ő lelküket is. Mert, hogy ki tartaná meg őket 

(nevet – A.Zs.), ha nem az, akit azért választottak maguk közül, hogy őket is megtartsa. 

Úgyhogy nagyon sok közös programmal és nagyon sok beszélgetéssel őket is tartottam. Ők 

meg tartottak engem, mert, hogy olyan tiszta és őszinte szeretetet kaptam vissza, hogy az 

engem annyira, annyira inspirált. Egy nagyon-nagyon jó közösségben, ezt szeretném 

elmondani, egy nagyon jó közösségben voltam.  

 

A kollégákhoz és általában a szociális munkához fűződő kapcsolat minden esetben szemben 

áll a szociális munka menedzserizmus szemléletével, s képessé teszi arra, felülírhatóvá váltja 

az intézményi, vezetői attitűdök miatt elszenvedett megaláztatásokat és sérelmeket. Két 

elbocsátását a következő történetekkel tükrözteti: 

 

Merthogy megsirattak (a kollégái – A.Zs.), és nem az én személyiségemet siratták meg, én 

ebben biztos vagyok, hanem azt a változást, amihez én is hozzájárultam, amibe én is 

beletehettem a magamét. De ahhoz ők is kellettek, ezt a szeretetkapcsolatot, amit az alatt a 4 

hónap alatt ott ki tudtunk alakítani. Ez erről szólt. Meg arról szólt, hogy szerettük egymást és 

szerettünk együtt lenni és értettük és éreztük egymást. És így tudtunk segíteni. És ugyanez 

volt a másik helyen is, hogy csoda, hogy csodát éltem, ott meg 2 hónapot voltam. Ott meg 

annyira pozitív, tehát ezért mondom azt, hogy nincs jelentősége, hogy mennyit voltam ott, 

mert 2 hónap után elbúcsúztattak a kollégák. És a mai napig itt van a bizonyítéka a gyönyörű 

medál (a nyakában lévő medált mutatja – A.Zs.). Szóval ezt 2 hónap után kaptam a lányoktól. 

És kell ennél nagyobb elismerés? Az ember nem akar, nem! Úgyhogy én utólag, és utólag 

látta meg az ember, hogy én olyan csodákat éltem meg, hogy csak hálás tudok lenni, 

komolyan. 

 

De mindezen felül általános érvényű, a „szeretet”, a „megtartás” (elsősorban önmagunké) és 

az (ön)reflexió alapvetésének hangsúlya elbeszélésének záró-szekvenciájában. Saját 

hitvallásának rögzítéséhez kilép az addig következetesen végigvitt retrospektivitásból, 
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perspektívát vált, és epikus elbeszéléssel zárja a történetét: 

 

Imádom, nagyon szeretem a szakmámat! Komolyan, nagyon-nagyon izgalmas, nagyon 

sokféle területe van és nagyon, minden apró örömöt és sikert nagyon jól ki lehet, én 

kiélvezek! (…) Tehát ezek szerintem hatalmas dolgok, mert innen tudjuk elindítani a 

változást. Bennük, mert, hogy csak erről szól. És, hát az önmagam megtartása is, mert, hogy 

az én saját mentálhigiéném is. Erre volt nagyon jó a szupervízió, mert a szupervízor 

végzettségem, meg az összes tanulmány, amit végeztem, hogy olyan módszereket, olyan 

technikákat tanultam, amivel tudom magam rendbe rakni. [...] De hát ahhoz tudatosnak kell 

lenni és nem ösztönből csinálni, mert akkor onnan, én ezt látom magamban, onnan, hogy 

tudatos vagyok, tudatosan használom, onnan magam felé is, és figyelek magamra, ami fontos, 

mert a személyiségemmel dolgozom és csak úgy tudok adni, ha én rendben vagyok. Amiben, 

és újra visszajön, hogy ami bent van, azt tudod visszafelé is adni, hogy ha nincs bent rend, ha 

bennem nagy a káosz, akkor oda kifelé a külvilágba a kliensemnek mit tudok adni? A 

káoszomat és akkor beteges segítővé válok (nevet – A.Zs.), és az már megint nem jó. Tehát a 

legtöbb dolgom magammal van mindig. És ebből indul ki az egész. És mondom, ennek van 

egy játéka is, hogy egy kicsit érdekesebb is legyen a dolog, hogy bejön egy eset, megnézem, 

miért kaptad Szidi, mi dolgod van vele? Dolgozz meg magadban egy picikét és aztán a 

legjobbat és a legnagyobbat, a szeretetből tudsz adni. Ha kell, utánanézek a szakirodalomba, 

ha kell, tehát ez a fajta tudatosság is megvan bennem, hogy akkor utánanézek és megnézem, 

hogy hogyan lehet ezen változtatni. Ez, ez, ez az én működésem, így működöm, mint 

szociális munkás. Hát, ennyi.  

 

Ennek az egyértelműen pozitív „végszónak”, útnak az előzménye a jelenben rögzített helyzet 

körvonalazása. Az elbeszélés legfájóbb pontja, legkevésbé letisztult szála Szidónia számára 

talán az, hogy élettörténete mint „karriertörténet” hogyan értelmezhető pozitív irányúként: 

miközben szakmai vezetőként évekig biztonságban és megbecsültségben dolgozott (minderre 

az elbeszélésben számtalan sikertörténetet elevenít meg), addig vajon milyen „érvek”, 

indokok sorakoztathatóak fel az alacsonyabb pozíció mellett, melyet most betölt.   

 

Úgyhogy most ezekre a mélyebbre, az önmagamban való, önismereti mélységeket is 

megélem, és pont ezért jó a kliens-munka, és ezért is gondolom, hogy nekem most itt van a 

helyem, nem pedig a vezetői szinten. Mert azt látom, hogy itt Budapesten a papírról szól a 

vezetőnek a dolga, hogy készíts statisztikát, bár lehet, hogy én voltam olyan helyen, az sem 

véletlen (nevet – A.Zs.), de hogy excel táblát már nagyon klasszul tudok készíteni, de hogy a 

szakmaiságom viszont nem fejlődött azzal, hogy excel táblákat készítettem viszont. És ezért 

volt bennem az igény, hogy vissza, vissza, vissza a kliensekhez, és őnekik tudok így többet 
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adni, ha tudok adni, akkor őnekik tudok és nem a számítógépnek, meg a papírnak, meg a 

statisztikának. Úgyhogy itt vagyok, és ez, ez van, jelen pillanatban... 

 

Az „Én” helyzetének a konfliktusos jellegét nemcsak a bürokrácia és a szakmai munka 

szembenállásában oldja fel Szidónia az elbeszélésben többször is, de azzal a visszatérő jelzés 

által is, melyben Szidónia a vezetői szerep elfogadásának nehézségeit eleveníti fel: 

 

Integrált intézmény lett, és akkor 2008-ban felkértek, hogy legyek a családsegítőnek a 

szakmai vezetője. Én ezt négyszer elutasítottam, mert nekem az. Én, én nagyon szeretek 

kliensekkel és az ügyfelekkel, és én, én végig úgy éreztem, és ma is úgy érzem újra, hogy 

nekem velük van dolgom. Ott tudom igazán mind a személyiségemet, mind pedig a szakmai 

tudásomat kiteljesíteni. És, de akkor egy olyan helyzet volt, úgy tudom mondani, hogy (nevet 

– A.Zs.) krízisintervenció volt, mert az előző szakmai vezető egy pedagógus srác volt, akinek 

nem volt szociális előképzettsége, és egyszerűen a családsegítős kolleganők bementek az 

intézményvezetőhöz ultimátummal, hogy vagy kirakja onnan, vagy pedig mindannyian 

felállnak, mert nem bírnak vele együtt dolgozni. És az intézményvezető azt mondta, hogy 

oké, de akkor valakit jelöljetek, és akkor megkerestek, mivel akkor már előtte engem 

négyszer felkértek rá, hogy most az a helyzet van, hogy úgy gondolják, hogy muszáj, hogy 

segítsek. És akkor beléptem ebbe a körbe (nevet – A.Zs.), ami szakmai vezetői dolog volt. 

[...] 

Alapvetően problémáim voltak a vezetői szemlélettel. Ezt az egyetemen nekem az egyik 

tanárommal, szupervíziós helyzetben beszélgettük, mert, hogy folyamatosan, az én 

alapszemléletem szerint mindenki egyenlő és nincsenek különbségek [...] és erre mondta, 

hogy neked a Jóisten ezt a feladatot adta, és mindig, az életem során belekerülök egy olyan 

helyzetbe, hogy előbb utóbb vezető (nevet – A.Zs.), a személyiségem ilyen, előbb utóbb 

vezető leszek. Az egészségügyben is így volt, és én ez ellen harcoltam. És akkor mondom, a 

tanárom mondta, de, hogy ez nem arról szól, hogy te különb vagy más vagy, hanem 

egyszerűen ez a te feladatod. És akkor én így tudtam megbékélni ezzel a dologgal, és akkor 

ezt még egyszer visszakaptam. 

 

A vezetővé „választódás” epizódjai összekapcsolódnak azzal, hogy történetei egyrészt több 

nézőpontból kaphatnak alátámasztást, több oldalról világítódhatnak meg, másrészt ez talán 

lehetővé teszi, hogy Szidónia saját alakja háttérbe, passzív szerepbe kerüljön, s döntései külső 

körülményekkel, személyekkel magyarázódjanak. Szidónia a „Másikból” merít erőt saját 

identitásának a rögzítéséhez, hiszen annak szerepeltetése, jelenléte az elbeszélésen mindig 

pozitív irányba viszi el a történetet (még a kirúgásoknál is). Mindamellett a T/1-es személyű 

„mi”-ben, az E/1-es „Én” összekapcsolódása a „Másikkal” természetszerűen vagy magától 
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értetődő módon jelenik meg, és nem jelenti azt, hogy az „Én” lokalizált nézőpontja 

perspektívát váltana. Szidónia mindvégig „bent marad”, nem lép ki saját élettörténeti 

keretéből (mindezt az elbeszélés „szeretet-szálában” már felvillantottam korábban).   

 

Úgyhogy így a nulláról, közösen, vért izzadva, az adatlapokat elkészítve, az adósságkezelést 

teljesen felépítve a nulláról, így dolgoztunk és így felépítettünk közösen. 8 családgondozó 

tartozott alám és akkor így közösen felépítettük lépésről lépésre létrehoztunk egy családsegítő 

szolgálatot (nevet – A.Zs.).  

 

Másik munkahelyén vezetőként szintén csoporttag jelöli önmagát: 

 

És egy csodálatos, gyönyörű csoportot és emberi közösséget hoztunk 4 hónap alatt létre. 

 

Az elbeszélést végigkísérő „Másik” nemcsak a kolléganők alakjában jelenik meg, hanem fia 

képében is. Az ő története a sajátjával párhuzamosan halad, számos ponton fia életútja vezeti, 

lesz a motiváló tényező vagy magyarázat egy-egy sorsfordító döntés esetében. Mindez olyan 

erősen van jelen az elbeszélésben, hogy felmerülhet az is, hogy talán ennek a hangsúlyos 

szálnak a megléte, a saját gyermek története “veszi el a helyet” Szidónia saját 

gyermekkorának az elmesélésétől. Saját élettörténeti elbeszélése is fia megszületésével 

kezdődik:  

 

Az egész úgy kezdődött, hogy született nekem egy kisfiam… 

 

S ahogy a szakmai váltását, úgy a Budapestre való költözést is fia életútjához igazítja: 

 

Szerettem volna maximálisan abban az időszakban ott lenni, mikor ő elkezdi az iskolát, és ezt 

mondom, ezt így hozta, hogy egy éjszaka ez így megszületett, hogy szociálpedagógussá 

fogok válni (nevet – A.Zs.). Semmit nem tudtam róla az égvilágon, de hogy ezért, ez volt, 

hogy őneki ne kelljen iskolásan mondjuk hurcolnom magammal. Volt egy erős érzelmi is, 

mert, hogy ő esténként azért, amikor én mentem dolgozni, akkor ő, akkor ő mondta, hogy 

anya ne menjél. De ez egy teljesen egészséges és normális egy 5 éves gyerektől, hogy ő azt 

szeretné, hogy az anyukája otthon legyen este. De mellette, meg tudtuk, hogy nem lehet, mert 

ez az én munkabeosztásom. De hogy volt egy nagyon erős érzelmi ráhatása is a váltásnak, az 

biztos. De elsődlegesen ez a családról szólt. Másodlagosan benne voltam én is, hogy 

szerettem volna többet, többet, többet, mert az igény az megvolt bennem.  

[...] 
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Viszont tavaly, az én fiam 19 éves, és tavaly érettségizett, és hát ő mondta, hogy akkor ő jön 

Budapestre, mert itt tanul tovább. És mi ketten éltünk már akkor Ajkán, és elkezdtem 

gondolkodni, hogy nekem ott senkim sincs. Tehát az én családom itt él Budapesten, én oda, 

hajdanán oda mentem férjhez, csak közben elváltam a férjemtől, és tehát nekem, nekem ott 

gyökereim nem voltak. Nekem itt vannak Budapesten, az én családom, és akkor elkezdtem 

gondolkodni, hogy akkor, tehát, hogy miért is maradjak én (nevet – A.Zs.), mikor a gyerekem 

itt él Budapesten, a családom itt él Budapesten, nem, nincs értelme nekem tovább Ajkán élni, 

és egy ilyen nagy, tehát nagy váltást tettünk. Tehát így fogtuk a cuccunkat és munkahely, 

lakás, mindent föladva, ide visszajöttünk Budapestre. 

 

Annak ellenére, hogy az elbeszélés stílusa, de több motívuma is lelki, érzelmi 

meghatározottságú, Szidónia a magánélet „belső” fordulópontjait stilisztikai váltással nem 

érzékelteti. Ez alól kivétel, mikor fiára úgy utal, hogy dajkanyelven nevezi meg őt gügyögve 

anyuka kicsi fia-ként, amelyet egyértelműen az átélés perspektívája határoz meg. 

Az elbeszélés vidám és közvetlen, s a nevetés, vagy éppen üdeség, mely végig jelen van 

benne, sokszor a legfájdalmasabb részeknél vezeti őt ki (s talán engem is) a mélyebb, 

nehezebb epizódokból. Ennek legszembetűnőbb esete, hogy Szidónia nevetéssel oldja fel az 

arcomra kiülő zavart, mikor a gyerek-intenzív osztályon megszerzett tapasztalatairól mesél. 

 

 

férfi szociális munkásokról 

 

Szidónia a saját érzelmi alapú, “emberi” megközelítésével szemben jellemzi az általa 

megismert férfi szociális munkásokat: 

 

Hogyne! Szerintem van. (visszautal arra, hogy van a férfi és a női szociális munkások között 

különbség – A.Zs.)  Azt látom a kollegáim, a férfi kollegáim között, hogy sokkal, sokkal, 

lehet, hogy ez most egy rossz szó, de sokkal kockábbak. A törvényi, a törvény mögé téve a 

dolgot. Nekem a női szociális munkások, alapból benne van a befogadás. A férfi nekem a 

teremtő. Tehát legyen így, tehát a határozott teremtő energia, nem tudom másképp mondani, 

és abban benne van a törvényi, a betartjuk a szabályokat, szabálykövető. Jobban benne 

vannak, a női szociális munkások szerintem sokkal lágyabbak tudnak lenni és bevonódni is 

sokkal jobban tudnak az a tapasztalatom, akár az anyai, akár a női ösztön. Lágyabbak, ezt 

tudom mondani, ez a tapasztalatom, ezt tudom mondani. Sokkal kockábbak a férfiak, 

bocsánat (nevet – A.Zs.), ez van a törvényben, ezt látom a kollegámon, ez van a törvényben, 

ez van a jogszabályban, ezt be kell tartani. Nézzük meg a jelen helyzetet, jelen pillanatban 

hogy tudjuk azt megoldani, nem megyünk vissza, nem megyünk a mélyébe. És most jelen 
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pillanatban 3 kollegám van, arról tudok beszélni, hogy ők milyenek. És az a fajta befogadás, 

az a fajta érzelmi befogadás az kevésbé éreztem náluk, mint a nőknél. Ez a tapasztalatom. 

Jobban a törvény mögé mennek és azt használják eszközként. Nem bántva őket egy pillanatra 

sem, mert kell ez az oldal is, tehát van olyan helyzet, amikor tényleg érdemes. Már, csak 

maga a személy miatt is, mert férfi, kell belépnie. És az ad egy olyan tartást az esetnek. 

 

Mindez, ahogy az előbbi idézet utolsó gondolatából is kiderül, nemcsak a fizikai erő, de a 

hatalom és a tekintély vonatkozásában is egyfajta sajátos „jelleget” ad a férfi szociális 

munkások szerepének: 

 

Például nálunk a bántalmazott, a bántalmazásnál a szakmai vezető jobban szeretnek küldeni 

férfi kollegát kiküldeni. Mert az a fajta tekintély, mondom, ez az erő, vagy ez a fajta törvény 

mögé állás, jobban tudja érvényesíteni a férfi kollega, mint akár a hölgyek. Úgyhogy a 

bántalmazásnál jobban szeretik küldeni a fiúkat. És nem csak azért, mert esetleg fizikálisan, 

hanem egyszerűen az a fajta tekintély, amellyel egy férfi odaáll, és mondjuk határozottan. 

Tehát, mondjuk egy bántalmazó férfi elé egy nő, még akármilyen határozottan odaáll, nem 

biztos, hogy akkora hatást tud elérni.  
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5. KÖZÖS SZÁLAK 

 

Ahogyan a dolgozat módszertani fejezetében többször is kiemeltem, a narratív értelmezés 

nem tud és nem is akar lezárt történeteket látni és láttatni, a megértés szubjektivitása és 

részlegessége alapvetésként szerepel. Ezt szem előtt tartva készítettem el az elemzéseket, és 

ennek „bizonyosságában” írom a dolgozat zárófejezetét is. 

Bár az elbeszélések elsősorban önmagukban, a maguk teljességében értelmezhetőek, hogy 

választ kapjak a kutatás kezdetekor és a kutatás során újrafogalmazott kérdéseimre, 

felvetéseimre, kerestem azokat a motívumokat, amelyek – a gender szempontjait előtérbe 

helyezve – közös szálakra felfűzhetővé teszik a történeteket, csoportokká, mintázatokká 

rendezik az elbeszéléseket. A fejezet legtágabb értelemben a férfi/női viszonyokról szól, egy 

másik metszetben pedig a gondoskodás narratívájáról. Bár direkt következtetéseket 

természetesen nem lehet levonni a szociális munka tartalmára vonatkozóan, de az összkép 

mindenféleképp benyomások és sejtések összekapcsolódását eredményezi (ezek a sejtések 

alapjait képezhetik más kutatásoknak, ugyanakkor össze is köthetőek a már korábban 

megszületettekkel). 

 

Kutatásom során összesen 15, mintegy 30 órányi élettörténeti interjút készítettem, férfiakkal 

10-et, nőkkel pedig 5-öt. Az elkészült dolgozatba ezek közül végül 7 történetet választottam 

be (4-et a férfiak elbeszéléséből, 3-at pedig nőkéből), az alapján, hogy a beszélgetések mennyi 

adatot és főleg történet tartalmaznak.   

Az eredeti elképzelésemben csak férfi interjúalanyok szerepeltek, ennek megfelelően is 

kezdtem neki a kutatásnak. Ezt az 5. interjú elkészítését követően írtam felül, és elkezdtem 

női résztvevőkkel is interjút készíteni. 

A női beszélgetőtársak bevonásának „kényszerét”, úgy vélem, jelenlétem és „Másikként” való 

identitásom adta. A férfiak elbeszéléseiben ugyanis nem láttam viszont önmagam történetének 

egyetlen szálát sem, amely egyrészt elbizonytalanított, másrészt pedig idegenné is tett.  A női 

történetek meghallgatását követően megnyugodtam, hiszen önmagam története már 

visszatükröződött az „ismerős” elbeszélésekben. S ahogy szaporodtak a nők által elmondott 

történetek, úgy alakultak a saját értelmezésemben is egyre határozottabban közös női 

történetté (a „Mi” történetévé), élesen elválasztva önmagukat a férfiak elbeszéléseitől. 

Ez eredményezte többek között azt, ahogyan végül is a disszertáción belül elrendeztem a 

felhasznált interjúszövegeket. Erősen küzdöttem ugyanis azzal, hogy a történetek saját maguk 
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meséljenek, és saját horizontom legalább ezen a ponton a lehető legkevésbé uralja a dolgozat 

záró (de nem lezárt) értelmezését. A férfiak és a nők által elmondott történeteket azonban 

mégsem tudtam vegyíteni egymással, nem találtam meg azokat a közös pontokat, amely 

összefűzték volna egymással a narratívákat. 

Ez utóbbival kapcsolatos fenntartásom már csak azért is erős volt bennem, mert részben a 

hipotézisemnek, részben egyfajta saját elvárásnak megfelelően is, a történetekben sokkal 

inkább a hasonlóságokat kerestem, semmint a különbözéseket: nem akartam két „világot” 

látni és láttatni, nem szerettem volna, ha a szereplők csupán a férfi és a női szubjektum 

egysége mentén definiált identitással jelentek volna meg a dolgozatban, el akartam kerülni az 

esszencializmus túlságosan homogén és leegyszerűsítő keretét. Mindez azonban, ahogyan erre 

még később visszatérek, nem sikerült maradéktalanul. 

A szerkesztés tehát már önmagában is egyfajta interpretációját jelentette szövegeknek. 

Ugyanez érvényes természetesen a történetekből kiragadott és „mottóvá” tett címekre is, 

melyek a történetek „újraírásának” egy lehetséges pontját ragadják meg, egymás mellé 

helyezésük pedig rendezi a végső értelmezést. 

 

Annak ellenére tehát, hogy el akartam kerülni a szembeállítást, a „közös szálakat” mégiscsak 

azok a különbözőségek uralják, melyek nemenként elválasztják egymástól az elbeszéléseket.  

Ez leglátványosabban, visszatérő elemként abban mutatkozik meg, hogy a beszélgetőtársak 

milyen mélységben tárják fel magánéletüket, milyen személyes érzelmi vonatkozást emeltek 

ki a szociális munkássá válás útján. Míg valamennyi női résztvevő az érzelmi érintettségnek, a 

személyes jelenlétnek (annak összes jelentésárnyalatával együtt) és tapasztalatnak 

alárendelve, azt középpontban helyezve vagy abból kiindulva rekonstruálja saját 

élettörténetét, addig a férfiak egy ettől teljesen különböző forgatókönyv szerint mesélik el 

történetüket. Ezekben az elbeszélésekben ugyanis egytől egyig a „siker” – mely a női 

elbeszélésekből szinte teljesen hiányzik
87

 – lesz az a legfontosabb motívum, amelyre 

felfűződik a karrier-, egyúttal fejlődéstörténetük. Ez legtisztábban Gábor elbeszélésében 

jelenik meg, aki azon az íven meséli el élettörténetét, hogy hogyan vált rossz tanulóból sikeres 

emberré, de ez a szál vezeti végig István történetét is, aki a „befektetés” és az „építkezés” 

köré rendezi elbeszélését. 

Az elemzett élettörténetekben a férfi főszereplők általában két világ határán vannak. Az 

időben kitolt szakmaválasztás esetükben kései életszakaszban jelenik meg, és jellemzően 

valamilyen más területen elszenvedett kudarc vagy csalódás után csöppennek bele
88

 a segítés 

                                                 
87

  Legalábbis abban az értelemben mint „karrierépítés”.  
88

  A „beleesés, belecsöppenés” metaforái kísérteties hasonlóságot mutatnak egy, az angol férfi szociális 
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világába (ez alól talán csak Dániel története a kivétel). Ezek az ütközések általában implicit 

tartalmakként bújnak meg, és minden esetben magyarázatra szorulnak, olykor maguk alá is 

gyűrik az egész elbeszélést. A segítés, a gondoskodás ugyanakkor új „esélyként”, egyfajta 

támasztékul szolgál az elbeszélők számára. A koherens élettörténet megjelenítése érdekében, a 

megtalált szakmai identitást a narratív én elbeszélésére szolgáló stratégiákban néhol a „hős 

küzdelmeként” jelenítik meg. Az instrumentális szerep, ami a tettben, az építésben és a 

mérhető eredmények vonatkozásában jelenik meg, alapvetésként értelmezhető a férfiak 

elbeszélésében. 

A helyenként megtört ívű férfi élettörténetekkel szemben a nők elbeszéléseiben a szociális 

munkássá válás magától értetődő módon jelenik meg. A gondoskodás vagy éppen az 

alávetettség és kiszolgáltatottság személyes motívuma és élettapasztalata náluk egyrészt 

kulcsmotívum, másrészt gyermekkorra visszanyúló (ha nem is jelenik meg a saját 

gyermekkor, akkor a gyermeke történetén keresztül tűnik fel a téma). Ezzel szemben a 

gyermekkorból kibontakozó rekonstruált élettörténetben nincs helye és szerepe a segítésnek, a 

régmúltból hordozott személyes élménynek a részt vevő férfiak elbeszélésben.  Ott, ahol 

mégis megjelenik ez a legkorábbi élettörténeti szakasz, az elmondhatóság határait egy 

kulturális/társadalmi keret jelöli ki: Dániel és István is inkább csak, mint egy szociografikus 

„háttérkép” emeli be családját az elbeszélésbe. A személyesebb, mélyebb tapasztalatok vagy 

traumák rejtve maradnak, az ütközések mögötti tartalom azonban felsejlik a megtört életútból. 

A női tükörképekben mindig előbukkan a „Másik” alakja: az elesett, a kiszolgáltatott vagy a 

gondoskodásra szoruló. Mindez nemcsak a saját élmények sokaságában jelenik meg (itt a 

skála a kirekesztett lázadó történetétől az anyai gondoskodó szerepen át a szexuális abúzusig 

terjed), de a beékelt kliens-történeteken keresztül is átszűrődik, sőt helyenként össze is ér 

azzal. Ez utóbbiak közül a legszembetűnőbb példa Andreáé, aki családjába fogadta a kliensét, 

de Szidónia is egy kliens-történetet épít be saját szakmai identitásának a felmutatásához. A 

nők ebben a társadalmi térben mintha „természetszerűen”, eleve elrendelve kapcsolódnának 

össze a gondoskodással, mélyen beágyazódva a maternalizmus hagyományába. A „Másikhoz” 

(legtöbbször saját gyermekükhöz) való kapcsolódás könnyedsége, ezzel összefüggésben pedig 

a karrierépítés vágyának az elmaradása ugyanakkor egy társadalomkritikai keretbe illesztve 

nagyon is kényszerű helyzetet jelöl, s sokszor inkább a választás hiányáról és az 

alárendeltségről szól. A női történetekhez képest a férfiak elbeszéléseiben a „Másik” alakja 

egészen más szerepben jelenik meg: általában azért lép egy-egy szereplő (kolléga, barát, társ) 

a „színre”, hogy segítse vagy éppen akadályozza a főhős útját a siker elérésében. 

 A férfiak határátlépése a segítés női világába egyrészt jelölt a történetekben, másrészt 

                                                                                                                                                         
munkások szakmai identitását vizsgáló kutatás tapasztalataival (Christie 2006).  
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általában zökkenőmentes, a külvilág ítélete nem jelenik meg velük mint „nem hagyományos” 

munkakörben foglalkoztatottakkal szemben.  Mindezt a történetek alapján egyfelől azzal 

magyarázható, hogy a férfiaknak ezeken a színtereken sem kellett lemondaniuk a megszokott 

instrumentális szerepükről. Ez legmarkánsabban Gábor, illetve István elbeszélésében köszön 

vissza (de valamennyi férfi elbeszélésében megjelenik), akik könnyedén és felvállaltan 

azonosulnak a szociális munka menedzserizmus-szemléletével, melybe problémamentesen 

illeszthető be az „építkezés” motívuma. Ezen túl a határátlépést talán az is megkönnyítheti a 

szereplők számára, hogy női környezetük támogatja őket, nem ritka az elbeszélésekben, hogy 

egy női hozzátartozó (aki maga is humán foglalkozású) tanácsára választja magának a segítő 

foglalkozást.   

A beszélgetések lezárásaként külön kérdésként szerepelt az interjúkban, hogy a 

beszélgetőtársak véleménye szerint van-e jelentése, illetve jelentősége annak, hogy a szociális 

munkás férfi vagy nő. Ezzel, a disszertációm témáját részben felölelő irányított kérdéssel azt 

szerettem volna elérni, hogy az élettörténet vonatkozásához nem illeszkedő, esetleg kifelejtett 

vagy kiejtett momentumok, vélemények is kerüljenek be az elemzésbe. A válaszokban 

jellemző módon a „hagyományos” férfival kapcsolatos meta-narratívák kerültek előtérbe. 

Nemcsak a megkérdezett férfiak látják és láttatják önmagukat „védelmezőként”, 

„racionálisként” és „cselekvőként”, de a legtöbb női résztvevő is ezeket az aspektusokat 

hangsúlyozta válaszában. (Ennél a pontnál, nyilván a direkt megfogalmazásnak köszönhetően 

is, a „Mi” és az „Ők” élesen elválasztódik egymástól.) A férfiak és a nők egyaránt pozitívan 

értékelték a férfiak jelenlétét a szakmában, véleményüket általában a férfiakkal kapcsolatos 

„hagyományos” narratívához igazították, általában a férfiak instrumentális szerepeit említve 

meg. Bizonyos szituációkban tehát, összhangban a „doing gender” elméleti alapvetéseivel, a 

gender explicit főkategóriaként jelenik meg. (West et al 1987) A szociális munkás férfiak a 

válaszokban egyfajta „katonai”, „védelmezői” szerepben jelentek meg, akik a nehezen 

kezelhető vagy agresszívabban fellépő kliensekkel szemben nemcsak fizikai erejüknek 

köszönhetően, de „férfias” kommunikációjuk miatt is a női szociális munkásokhoz képest 

hatékonyabban tudnak fellépni.
89

 Az előbbihez hasonlóan visszatérő véleménye volt a 

megkérdezetteknek, hogy a férfi kliensek (jellemzően az apák) szempontjait, nézőpontját 

talán könnyebben átélhetik, megérthetik a férfi szociális munkások. Ezen túl minden esetben 

felmerült a „racionalitás” és a „vezető- és szervezőkészség” képessége is. Ezeket a 

tulajdonságokat szinte valamennyi beszélgetőtárs a férfiak jelenlétéhez közvetlenül kapcsolta 

hozzá, és Szidónia kivételével mindannyian pozitívan is értékelték mindezt. Ami még kitűnt a 

válaszokból, hogy azokba valamennyi férfi beszélgetőtárs (de Miklós vagy István például az 

                                                 
89

  Ezek a vélemények szintén hasonlóságot mutatnak a már említett angol példával (Christie 2006). 
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élettörténeti elbeszélésébe is) beemelte az anyagi megbecsültségnek, illetve általában az 

egzisztenciális biztonságnak a kérdését is. A munkaerő-piac, de általános értelemben az egész 

társadalmi működésmód „hagyománya” (végső soron a hatalmi rend) magyarázza 

véleményem szerint, hogy a nők esetében ez az aspektus sem az élettörténetekben, sem pedig 

a záró, direkt kérdésekre adott válaszokban nem jelent meg.  

Az egzisztenciális biztonsághoz kapcsolódva a nők és a férfiak elbeszéléseiben élesen 

szembeállíthatóak a vezetéssel, illetve a saját vezetői vágyakkal kapcsolatos ambíciók. 

Mindez pedig nagy hasonlóságot mutat Anker és szerzőtársainak a 2. fejezetben már 

bemutatott, a pozitív és negatív sztereotípiáknak a vezetői szereppel kapcsolatos 

megállapításaival. (Anker et al 2003) Visszautalva a történetekre, míg Miklós vele szemben 

támasztott kimondatlan elvárásként, Gábor vagy István a szorgalma és rátermettsége 

zálogaként tekint a vezetői szerepre, addig Szidónia „társakat” hív segítségül, hogy 

„kényszerűen” elfogadja a vezetői kinevezését, a többi női résztvevő esetében pedig fel sem 

merül ez a kérdés.    

A férfi szociális munkások szakmai identitásával kapcsolatban tömören azt is mondhatnám, 

hogy „Új Ádám” helyett a „Régit” találtam meg az elbeszélésekben vagy, egy másik úton 

haladva/elindulva, a kutatás egészére vonatkoztatva, úgy is fogalmazhatok, hogy a férfi 

helyett a női olvasat újraírása vezetett el a szociális munka gender kérdéseihez.  

Azon a bizonyosságon felül, amelyet a kutatás során szereztem, hogy a szociális munkának 

van neme, az elbeszélések egy lehetséges olvasata a hazai szociális munka számára más 

lehetőséget is megnyit a genderrel kapcsolatos értelmezéshez. A rekonstruált élettörténetek 

ugyanis arra utalhatnak, hogy míg a férfiak azonosulása a gondoskodással nem építkezik 

felvállaltan és maradéktalanul múltjuk és jelenük személyes rétegeiből, addig a női önarckép 

reprezentációs mintáiban hangsúlyosan szerepel az eleven érzelem és test motívuma, a 

gondoskodáshoz vezető út „könnyű”. Így a női beszélgetőtársak szemlélete talán nagyobb 

harmóniában van a feminista szociális munkával, míg az élettörténeti magyarázatok alapjain a 

férfiak biztosabban kapcsolódhatnak a szociális munka menedzserizmus alapú 

megközelítésmódjához. Mindez abban a társadalmi/kulturális kontextusban talán könnyen 

értelmezhető, melyben a női lét, pontosabban a nőként való létezés történetében a hatalmi 

elnyomásba való ütközés, az alávetettség „élménye” kényszerű.  

Végezetül nem tudhatom, hogy a feltárt különbségek, vajon a forgatókönyvek nemenként 

kulturálisan elkülönült közös történetének, vagy pontosabban történelmének a keretéről 

árulkodnak-e. Vagy az áll inkább mindennek a hátterében, hogy az egymástól nagyon 

különböző elbeszélések esetleg „csak” ahhoz a kulturális mintához igazodtak, amelyben a 

férfi mint „munkavállaló” kizárólag „hagyományos” férfiként megszólalva nézhet vissza 
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önmagára és láttathatja önmagát?  Esetleg éppen azért váltak éppen olyanokká az 

elbeszélések, amilyenek végül lettek, mert én nőként ültem szemben, és akként is hallgattam s 

„írtam újra” az általuk elmondottakat? Bár bizonyosságot egyik tekintetében sem szereztem, 

úgy vélem, mindegyik alapjaiban befolyásolta, meghatározta, hogy végül milyen élettörténeti 

elbeszélések születtek. Az, hogy mindennek jelentőséget tulajdonítok, korántsem lényegtelen 

a kutatás következtetései szempontjából. A szociális munka ugyanis hasonló diádikus 

interakción és személyes megnyilatkozásokon keresztül dolgozik, hat. Ha nem láttam viszont 

önmagamat, történeteimet a férfiak által elmondottakban, ha végig éreztem egyfajta lezárást, a 

személyes történetek elmondhatóságnak a nagyon szigorú, zárt határait, akkor vajon hogyan 

zajlik a kliens és a szociális munkás között a kommunikáció, a kliens történeteinek átszűrése a 

teljes személyiségen és a teljes személyességen? Ha a férfi és a női narratívák ilyen nagyon 

különbözőek lettek (vagy én tettem őket nagyon különbözővé), akkor elképzelhető-e, hogy a 

szociális munkában nem számít az, hogy milyen nemű emberek között zajlik az interakció? 

(És most nem azokra a példákra gondolok, amelyeket a beszélgetőtársak felhoztak, például 

egy agresszív kliens.) Hihetjük-e azt, hogy az elmondott élettörténeti narratívák (stílussal, 

tartalommal) nem árulkodnak arról, hogyan dolgozhat valaki segítőként, azt, hogy milyen 

nemenként kódolt szerepben látják önmagukat és a klienseket? Vagy azt, hogy, hogy a 

szociális munka gender-szempontból lehet semleges? 

 

A kutatás az eddig elmondottakon felül néhány megfontolandó, a gyakorlati munkára vagy a 

szociális munkás képzésre közvetlenül is hatással lévő tapasztalatot rejt magában. 

Egyrészt arra vonatkozóan, hogy a hazánkban mindeddig jobbára gender-semleges területnek 

tartott szociális munka gender-szempontú megközelítése teljesen hiányzik mind a hazai 

képzésből, mind pedig a kutatási gyakorlatból. Noha ennek a tudásnak a birtokában a segítők 

reflektálhatnának saját élettörténetük vonatkozásában (is) a hatalmi rend elnyomásának 

gyakorlatára, illetve árnyaltabb, pontosabb képet kaphatnának személyes beállítódásaikról, és 

ez mindenképpen hatással lenne a szociális munka tartalmára és gyakorlatára is. Úgy 

gondolom, hogy a hatalmi rend elnyomásában meg/átélt személyes tapasztalatokra való 

reflexió, azok feminista kritikai keretbe illesztése, illetve beemelése a szociális munka 

diskurzusába mind a szociális munkások egyéni szintjén, mind pedig a szakma egészére nézve 

új erőforrásokat jelenthetnének.  

Ezenfelül a szociális munka gyakorlatára vonatkozóan új utat jelenthet a résztvevőknek a 

narratív módszerrel kapcsolatos véleményéből leszűrt tapasztalata is. Az interjúk végén 

ugyanis egyrészt közvetlen visszajelzést adtam a beszélgetőtársaknak az interjúval 

kapcsolatos benyomásaimról, másrészt arra kértem őket, hogy mondjanak ők is véleményt 
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magáról az interjúról, illetve a legtöbb résztvevőnek az elkészült elemzéseket is elküldtem 

átolvasásra. Noha szinte valamennyiük számára élményt jelentett a beszélgetés, többen is 

jelezték, hogy valódi nehézséget jelentett számukra, hogy merev vezérfonal nélkül, szabadon 

meséljenek egy számukra koherensnek, igaznak és érvényesnek tűnő történetet saját 

magukról. Sokan kiemelték, hogy az ilyen típusú feltárulkozás egy idegen előtt kellemetlen is 

volt számukra. Ez a tapasztalat, úgy vélem, beépítendő a szociális munkás képzésbe, akár a 

szupervízió gyakorlatába. A narratív szemlélet és módszer hatásait, lehetőségeit emellett 

személyes tapasztalattal is meg tudom erősíteni: ez a perspektíva és gyakorlat ugyanis, 

kiemelve a kutatás konkrét tárgyából, önmagam számára is teret biztosított az önreflexióra, 

saját élettörténetem és segítői identitásom árnyaltabb értelmezésére. 

 

A „Másik” megértése ugyanis mindenkor a befogadott és a sajátunkká vált értelem lesz. 

 

„A beszélgetést, mely folyamatban 

van, nem lehet lezárni. Rossz 

hermeneutikus az, aki azt hiszi, 

hogy az övé lehet, vagy az övé kell, 

hogy legyen az utolsó szó.” 

(Gadamer, Hans-Georg: Igazság és 

módszer) 
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