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„Aki a múltat nem ismeri, a jelent nem értheti, s a jövőt sem tudja felépíteni.”

Cicero

Cicero fenti mondatát választottam dolgozatom mottójául, mert úgy éreztem, hogy jól 

fejezi ki a hajléktalan emberek egyik problémáját: ahhoz, hogy jövőjüket alakítani 

tudják, érteni kellene jelen helyzetüket, s a múltból odáig vezető utat. Hipotézisem 

szerint az utcai hajléktalan emberek olyan múltbéli traumákat hordoznak, melyeket sem 

a múltban, sem azóta nem sikerült feldolgozni, s melyek hatása a mindennapokban is 

érezhető. A traumás emlékek, s az azokat kísérő tünetek miatt nem érzik, hogy életük 

alakítói lehetnek és befolyásuk lehet életük eseményeire. Amennyiben a múlt nem 

kapcsolódik szervesen a jelenhez, lehetetlen konstruktív jövőképet álmodni és azt 

(fel)építeni. Akivel csak úgy megtörténnek a dolgok, az nem tud aktívan tenni jövőbeli 

célokért. Dolgozatom fő kérdése a következő volt: vajon kialakítható-e egy olyan 

értelmezési keret és egyben gyakorlati módszer, mely segíthet a traumákat megélt 

hajléktalan embereknek a továbblépésben?

Dolgozatom alcímét Pik Katalin (1994) „A hajléktalanokról” című, azonos alcímű 

kandidátusi disszertációjától kölcsönöztem. Ő volt az, aki a doktori iskola felé orientált, 

majd első konzulensemként órákat beszélgettünk a szociális munka jelenéről és 

múltjáról, lehetőségeiről, szépségeiről és buktatóiról. Látásmódja, értékrendszere, 

tisztelete minden ember iránt, ideértve a szociális munka különböző szereplőit,

segítőket és segítetteket, mélyen megérintett. Az általa a témában összegyűjtött és 

készített szakirodalom pedig megkönnyítette, s halála után is befolyásolta, ösztönözte 

saját munkámat. S bár a kettőnk disszertációja között eltelt 15 év, mégis úgy éreztem, 

vannak kapcsolódási pontok.

A dolgozat két nagy részből áll: az első részben (1.-3. fejezet) az elméleti hátteret 

mutattam be – a hajléktalanság, a trauma, valamint a narratív gondolkodás, és egyben a 

kutatási módszertan elméletét ismertettem. A disszertáció második felében (4.-5.

fejezet) a korábban bemutatott elméleteket a gyakorlatba ültettem át: a 4. fejezet a 

kutatásom, mely önmagában is gyakorlatias jellegűnek tekinthető, míg az 5. fejezet a 

kutatási kérdésekre kívánt választ adni.
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Hogyan épült fel az elméleti rész?

Bár mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalom bővelkedik a hajléktalanságról 

készített összefoglalókban, az 1. fejezetben röviden én is bemutattam a hajléktalanság 

definíciós kereteit, s azokat a fogalomrendszereket, melyeket saját munkámban 

használtam. Összefoglaltam a közterületi hajléktalan emberekkel kapcsolatos hazai 

kutatások eredményeit, és megfogalmaztam saját kérdéseimet, melyek a korábbi 

vizsgálatokból is származtak.

Dr. Győri Péter a fedél nélküli emberekkel kapcsolatban úgy látja, hogy sokan közülük 

„traumatikus, sokkszerű állapotban”, „az egzisztencia-vesztés traumájá”-tól 

szenvednek. Azokhoz a menekültekhez hasonlítja őket, aki országukat elhagyni 

kényszerülve, szinte minden tulajdonukat és szerepüket elveszítve, idegen 

környezetben, befogadó-állomásokon élnek, ami csak fokozza az elszigeteltség, 

idegenség, bizonytalanság érzését. Bemutatja a poszttraumás stressz betegség főbb 

tüneteit, melyek a befogadó-állomásokon élők 20-25%-ára (bizonyos csoportok 

esetében akár 80-90%-ára) is jellemzőek. Ez adta dolgozatom egyik kiinduló pontját: mi 

is az a poszttraumás stressz betegség? Milyen jellemzői vannak általában, s hogyan 

jelentkeznek a hajléktalan emberek között? S ha úgy tűnik, hogy a hajléktalan emberek 

ilyen tünetekkel küzdenek, mit tehet a szociális munkás a tünetek enyhítése, 

megszüntetése érdekében?

A 2. fejezetben tehát összefoglaltam a trauma mint pszichológiai fogalom 

(ki)alakulását, a traumás állapot lehetséges tüneteit, a poszttraumás stressz betegséget és 

a komplex poszttraumás stressz szindrómát, s bemutattam azt, hogy milyen különböző 

csoportoknál figyelték meg a traumatizálódás jeleit. A hajléktalanságot egy olyan 

veszteség-sorozat eredményeként értelmeztem, melyek összegződve (de egy-egy 

súlyosabb veszteség akár) önmagában is, traumatizálódáshoz, traumatikus tünetekhez 

vezethet. A hajléktalanná válás, a kényszerűségből történő közterületen (vagy szállón) 

éjszakázás mindenképpen túlmutat a mindennapi élethelyzeteken, az átlagember 

életében szokásos nehézségeken. A hajléktalanná válás az esetleges korábbi (sorozatos) 

veszteségek hatását felerősítve, de önmagában is olyan pszichés traumát okozhat, mely 

a poszttraumás stressz betegséghez hasonló tünetekhez vezethet, s ami megfelelő 

feldolgozás nélkül tartós, krónikus traumává válhat.



5

Interjúszemelvényeken keresztül illusztráltam, hogy hogyan jelenhetnek meg egyes 

emberek életében akár az események, akár a traumatizálódás tünetei. A fejezet végén 

megfogalmaztam saját kutatási hipotéziseimet.

Első hipotézisem szerint a hajléktalanná válás, közterületre kerülés, traumatikus 

élmény lehet az egyén számára. A második hipotézis pedig az volt, hogy a hajléktalan 

emberek életében a hajléktalanná váláson, utcára kerülésen kívül is léteznek (akár azt 

megelőző, akár azt követő) traumatizáló események, emlékek, melyek 

feldolgozatlansága is akadálya lehet a hajléktalan létből való kikerülésnek.

Az ELTE szociális képzésének keretében a Vajda Júlia vezette narratív interjú készítés 

és feldolgozás szeminárium keltette fel a narratív paradigma iránti érdeklődésemet: 

hogyan lehet olyan interjút készíteni, amiben a kérdező szinte nem is kérdez, s a mesélő

szabadon irányíthatja az interjú menetét? Hogyan lehetséges, hogy egy-egy 

interjúrészletnek többféle értelmezése is van, és nincs olyan, ami „helyes” vagy 

„helytelen”? A dolgozat 3. fejezetében arra tettem kísérletet, hogy bemutassam, mik a 

társadalomtudományokat az elmúlt évtizedek során meghódító posztmodern 

gondolkodás sajátosságai, elsősorban az identitás és a társadalom, valamint a nyelv 

kapcsolatában; továbbá hogyan segíthet a narratív megközelítés, akár kutatási, akár 

gyakorlatias módszerként az egyén szubjektív világának, tapasztalatainak megértésében.

Kutatásom módszereként is a narratív kutatást választottam, így ismertettem annak 

sajátosságait.

Kutatásomban közterületen élőkkel készült interjúk narratív elemzésére vállalkoztam. A 

traumás emlékek létét, hatását kerestem az egyén életében, a társadalmi kontextus 

figyelembe vételével. 

Az elméleti megalapozást a következő két gyakorlati fejezet követte:

A 4. fejezetben saját kutatásomat ismertettem. Részletes elemzésre három olyan 

narratívát választottam, melyek szemléletesen mutatták be a hajléktalanná válás 

különböző mozzanatait, eseményeit, s a traumás emlékek bénító hatását a mindennapi 

életben. Olyan történeteket, amelyek sok szempontból „átlagosnak” tekinthetőek –

olyan traumákat említettek (vagy hallgattak el) a mesélők, ami számos hajléktalan 

ember élettörténetéből visszaköszön. 
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Margit szegény, aluliskolázott, szabolcsi roma fiatalasszony, aki egy bántalmazó 

kapcsolatból menekült a hajléktalan létbe, s akinek gyermekei nevelőszülőkhöz 

kerültek. József külföldet is megjárt, dolgos középkorú férfi, aki első válása után 

majdnem, második tartós párkapcsolatának megromlása után pedig ténylegesen is az 

utcán találta magát. Lajos egészen kis korától állami gondozásban, különböző 

nevelőszülőknél élt, nagykorúvá válásakor vált hajléktalanná.

Az elemzés első része, a megélt élet után összefoglaltam, hogy milyen traumára utaló 

eseményekről beszélt az interjúalany – hol feltételezhettünk a biográfiai adatok alapján 

traumát? Az elemzés második részében, az elmesélt életben a szöveget vizsgáltam – azt, 

hogy hogyan beszélt az adott eseményekről a mesélő, többek között traumaemlékek 

után kutatva. Természetesen az elemzéseknek az is célja volt, hogy átfogó képet 

kapjunk a mesélőről, megismerjük életútját és megpróbáljuk megérteni azt, hogy mit 

akar a történeteken át magáról és világképéről mondani.

Gyakorlati(as) szociális munkásként mindezzel az volt a célom, hogy a segítő 

beszélgetés s az azt bonyolító szociális munkás szerepét erősítsem, az elemzések 

eredményeit gyakorlattá fordítsam. A dolgozatban támpontokat kínáltam a segítő 

beszélgetés számára: hogyan lehet a szociális esetmunka folyamatába illeszteni az utcán 

élő emberek halmozott veszteségeinek feldolgozását, megértését? Erről szólt az 5. 

fejezet.

A fejezet első részében ismertettem a trauma feldolgozásának egy lehetséges modelljét, 

mely a segítségnyújtás három szakaszát különíti el: a biztonságteremtés, az emlékezés 

és a gyász, valamint a visszakapcsolódás szakaszait. Átgondoltam azt, hogy mindezek 

az ismeretek mit jelenthetnek a hajléktalan emberekkel folytatott munkában.

A külföldi szakirodalmak olvasása közben felfedeztem a segítő beszélgetés narratív

irányzatát, ami a szociális munka új távlatait nyitotta meg előttem, s ami ismereteim 

szerint magyar nyelven még nem került bemutatásra – ugyanakkor logikus továbbvitele 

a posztmodern, narratív gondolkodásnak és a narratív interjús kutatási illetve gyakorlati 

módszernek. Ezért külön alfejezetben mutattam be a segítő beszélgetés narratív 

irányzatát, röviden ismertetve annak kialakulását, jellemzőit, s az abban rejlő 

lehetőségeket.
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Eredmények:

A bemutatott három interjúban megismert hajléktalan ember mindegyikének

élettörténete bővelkedett olyan eseményekben, melyek traumatikus tünetekhez 

vezethettek – bár ezekről nem minden esetben bizonyosodott be, hogy traumás hatással  

állnánk szemben. Az interjú szövegek elemzésekor számos traumaemlékre utaló 

nyomot találtam (az érzelmi és érzékszervi tapasztalatok túlsúlyát, az emlékek 

inkoherenciáját és időbeli fragmentáltságát, valamint az én-referencialitás hiányát).

Ezek mindhárom esetben azt mutatták, hogy a hajléktalanná válás története traumatikus 

hatású volt az egyén életében. Mind három személynél kimutatható volt még legalább 

egy, de inkább több olyan esemény, mely szintén traumaemlékként rögzült. Olyan 

narratívákat is találtam, melyek „lukasok”, kidolgozatlanok voltak, s melyek akár 

traumatikus eseményre is utalhattak. Az elemzések alapján azt gondolom, hogy valóban

traumatikus élményekkel állunk szemben, melyek feldolgozása az önálló lakhatás 

eléréséhez és megtartásához is hozzásegítheti az egyént.

A zárófejezetben bemutattam, hogy hogyan lehet a traumatikus emlékek 

feldolgozásában segítséget nyújtani a segítő beszélgetés keretein belül. A dolgozat írása 

közben véletlenül, a narratív gondolkodásmód megismerése közben, bukkantam rá a 

narratív segítő beszélgetésre, mely új irányt adott a munkámnak. Úgy érzem, egy olyan 

technikára és elméleti keretre bukkantam, amely megváltoztathatná a hajléktalan 

emberekkel kapcsolatos munka jellegét, tartalmát, s amely eredményesen vezethetne 

mind traumatikus élményeik feldolgozásához, mind ahhoz, hogy maguk számára olyan 

vágyott, pozitív lehetséges-éneket fogalmazzanak meg, melyek valóra váltása a segítő 

beszélgetés feladatává válhat, s mely képessé tehetné őket arra, hogy életüknek új irányt 

adjanak.

A dolgozat egy kísérlet volt. Az interjúelemzés narratív módszerével azt tudtam 

bemutatni, hogy az adott emberek életében milyen jelenségeket láttam – nem állíthatom 

bizonyossággal, hogy ez mennyire elterjedt más hajléktalan emberek körében. Ez 

természetesen nem is volt célom, hiszen csak azt kívántam szemléltetni, hogy az utcai 

hajléktalanság állapotához így is lehet közelíteni, s ebből a nézőpontból ilyesmiket lehet 

megfigyelni.
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Az is kísérlet volt, hogy a traumás események feldolgozásának gyakorlati lépésein 

keresztül mutassam be, hogy ugyanez a technika hajléktalan emberekkel hogyan 

képzelhető el – az általam megismert szakirodalmak azonban nem hajléktalan 

emberekkel kapcsolatos munkát mutattak be. Vajon működhetnek-e ezek a technikák 

ennek a célcsoportnak az esetében is? Én azt remélem, hogy igen, de ennek a 

kipróbálása, bizonyítása már egy másik írásnak lehetne a feladata. Pennebaker szerint 

laikusok is sokat tehetnek pusztán avval, ha meghallgatják szenvedő embertársukat –

mennyivel sikeresebbek lehetnek azok a segítők, akik a segítést és az odafigyelést nem 

csak ösztönösen, hanem professzió szintjén végzik!

A dolgozat írásakor néha mégis elbizonytalanodtam, hogy a hajléktalan emberekkel 

folytatott szociális munka során valóban fontos-e ez a téma, amit választottam? Nem túl 

valóságtól elrugaszkodott-e az utcai hajléktalan emberek múltjában vájkálni, az ő 

értelmezéseiket keresni és elemezni, ahelyett, hogy a lakásvesztés prevenciójára, a 

hajléktalan ellátó és egyéb szociális intézmények szűkös anyagi lehetőségeire és olykor 

elkeserítő állapotaira hívni fel a figyelmet – melyeket mind személyes tapasztalatokból, 

mind a hajléktalan emberekkel készített interjúkból ismerek? Nem „luxus”-e a szociális

munka részeként javaslatot tenni egy hosszadalmas, aprólékos segítő beszélgetésre, ahol 

végtelenül empatikusan az ügyfél mellé állunk és olyan emlékekről, érzésekről 

beszélgetünk, amelyek talán látszólag nincsenek összefüggésben avval, hogy az 

illetőnek lesz-e mit ennie és hol aludnia egy hét múlva?

Tisztában vagyok vele, hogy a hajléktalan emberek ellátásai ma Magyarországon nem 

tökéletesek, s az ellátások rendszere és színvonala is átalakításra, javításra szorul. Azt is 

látom, hogy annak, akinek nincsenek traumatikus élményei, vagy azokat már 

feldolgozta, sem könnyű az életben boldogulni, alacsony iskolai végzettséggel munkát 

találni, minimálbérből lakást bérelni és megélni. Ezek mind megoldandó feladatok, de 

úgy érzem, nem az én szociális munkási feladataim.

Gyakorló szociális munkásként a szociális munkások gyakorlatához szerettem volna 

hozzátenni valamit, aminek segítségével hatékonyabban tudnak ügyfeleikkel 

együttműködni, s ez által a hajléktalan emberek talán sikeresebben lépnek ki az utcai lét 

csapda-helyzetéből. S ez újabb aggályokhoz, kételyekhez vezetett! Nem fáradtak és 

túlterheltek-e a segítő szakemberek, hogy még egy új feladatot is a „nyakukba varrjak”, 

amikor sok esetben még szupervíziós támogatás sem áll rendelkezésükre? Hogyan 

várható el egy szociális munkástól, hogy esetleg munkaideje egyik részében empatikus 
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odafigyelő legyen, akinek bármit el lehet mondani, a másik részében pedig a házirend 

betartásáért és a szálló díj befizetéséért feleljen? Hogyan lehet iratpótlást intézni 

narratív módszerrel?

Nos, természetesen nem akartam senkit új és nehéz feladatokkal terhelni – azt remélem, 

hogy a narratív módszerek ismerete felszabadító hatású lesz, és ki tud mozdítani olyan 

ügyfeleket, eseteket, melyek korábban csupán egyfajta, leszűkítő értelmezésben 

vergődtek. A narratív módszerek a segítés egyik irányzatát jelentik, melyek a szociális 

munkás eszköztárát gazdagabbá, színesebbé teszik. Talán lesznek olyan esetek, ahol azt 

fogja érezni, hogy a narratív eszközök jól használhatóak, míg máskor nem – ez 

számomra elfogadható kompromisszum. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a narratív 

gondolkodásmód mögött meghúzódó értékek megismerése és megőrzése egy segítő 

számára sem lehet „luxus”, s olyan elvekről, értékektől van szó, melyek minden 

helyzetben szem előtt tartandóak, érvényesek, ahogy segítő személyiség jellemzői, 

elvárásai sem változtak Rogers óta.

A narratív szociális munka engem kíváncsivá tett, felvillanyozott, ahogy arról a 

dolgozat végén be is számoltam. Alig várom, hogy a gyakorlatban is kipróbálhassam! S 

bár nem hiszem, hogy egyszerű lesz egy újfajta gondolkodási keretben beszélgetni 

hajléktalan emberekkel, bízom abban, hogy megérte, és megéri a kísérletbe belevágni.


