
“ Két ember között”
„Migránsokkal dolgoztam szociális munkásként. A hét minden napján és minden órájában 
elérhetőnek kellett lennem számukra és reagálnom minden problémájukra (ez a szervezet elvárása 
volt, amelynél dolgoztam). Ezzel párhuzamosan elindítottam egy művészetterápiás tréninget 
migránsok számára, amelybe megpróbáltam nem bevonni a saját ügyfeleimet, azonban az egyikük 
(nevezzük Sarah-nak) valahogy mégis bekerült a művészetterápiás csoportba. Sarah itt 
megismerkedett egy migráns fiúval (nevezzük őt Paulnak, aki viszont nem volt az ügyfelem), és aki 
ugyanabból a latin-amerikai országból származott, mint Sarah. Hamarosan legjobb barátok lettek, 
minden idejüket együtt töltötték és támogatták egymást. A művészetterápiás tréningen megkértek 
arra, hogy segítsek nekik összeköltözni. Nehéz folyamatnak ígérkezett (mivel a szervezet irányelvei 
szerint a lányoknak és a fiúknak nem szabad együtt lakniuk), ám sikerült segítenem abban, hogy 
teljesüljön a kívánságuk. Néhány héttel később azonban a kapcsolatuk hullámvölgybe került. 
Mindketten engem hívtak fel, és elmondták nekem az egymással kapcsolatos gondolataikat és 
érzéseiket. Sarah azzal vádolta Pault, hogy minden miatt számon kéri, és arra is utalt, hogy fél tőle. 
Mindezt ésszerűen, lényegre törően és nyugodtan adta elő nekem. Paul azt mondta, hogy Sarah 
kihasználta őt (mivel rájött, hogy Sarah távkapcsolatban van egy nős férfivel a szülővárosából, aki 
továbbra is támogatta őt pénzügyileg), és becsmérlően beszélt Sarah-ról. Másrészt attól félt, hogy 
elveszíti őt. Paul felfokozott érzelmi állapotban volt; éjjel-nappal hívogatott engem, és még 
öngyilkosságra is célozgatott. Azt akarta, hogy segítsek neki visszaszerezni Sarah-t. 

Egy napon, amikor Paullal találkoztam, megölelt, elsírta magát és elmondta nekem, hogy rettenetes 
fájdalmai vannak, hogy nem tud többé hazamenni és nem fog enni többé.

Úgy éreztem be vagyok szorulva két ember közé és az egész helyzet túlnőtt a szociális munkás 
szerepemen.
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36 éves magyar nő. Szociális 
munkás egy migránsokat 

segítő szervezetnél és 
művészet terapeuta.

A 20-as éveikben járó 
venezuelai lány és fiú, 
kapcsolatban élnek. 

Migránsok.

Jelenleg munkanélküliek, 
de próbálnak munkát 

találni és beilleszkedni.

Az egyetlen közös dolog a narrátorban és másik 
személyek egyikében, hogy nők.

 Máskülönben a narrátor minden másban 
különbözik tőlük: korban, nemzetiségben, 

státuszban(ő nem migráns), van munkája, és 
gyermekkora óta a magyar társadalom tagja.

A beszélgetések telefonon vagy személyes találkozók 
keretében zajlottak. 

A művészetterápiás csoport többi tagja láthatta, hogy Sarah és 
Paul jóban vannak, és esetleg azt is észrevehették, hogy egy idő 
után problémáik adódtak, de semmilyen módon nem 
avatkoztak/szóltak bele.

Magyarországon a „migráció” témája elválaszthatatlanul 
összefonódik a politikai kampányokkal, mióta a Fidesz, a 
jelenleg uralkodó párt a migrációt és ezzel kapcsolatban a  2015 
nyarán érkezett menekülthullámot a bevándorlok iránti félelem 
növelésére és szavazatszerzésre használta.. A bevándorlókkal 
foglalkozó szakembereket és civil szervezeteket időnként 
árulóiént ábrázolják, akik közreműködnek a bevándorlók 
országai által szervezett invázióban. Ezek a szakemberek és civil 
szervezetek továbbra is működnek erőforrások és hivatalos 
elismerés hiánya ellenére.

-

A NARRÁTOR ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA

 

KÖRNYEZET

 
FIZIKAI KÖRNYEZET

A 3 főszereplő néhány hónapja ismerte egymást.

Sarah és Paul a narrátor által vezetett művészet 
terápiás csoportban ismerkedett meg és vált egy párrá. 
Sarah ezt megelőzően a narrátornak, mint szociális 
munkásnak már az ügyfele volt.

Sarah és Paul azért hívták/találkoztak a narrátorral, 
hogy a személyes problémáikról bizalmasan, 
négyszemközt beszéljenek.
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Egy szociális munkás segít összeköltözni egy fiatal párnak, akik a művészetterápiás 
csoportjában jöttek össze. Amikor konfliktus keletkezik a pár tagjai között, mindketten, 

függetlenül egymástól a narrátortól kérnek segítséget, és tőle várnak megoldást. A férfi azt 
állítja, a lány kihasználta őt. Felfokozott érzelmi állapotban van, és öngyilkosságra is célozgat. 

A lány azt állítja, a férfi minden miatt számon kéri; fél a férfitól. 

Egy szociális munkásnak, akinek az ügyfelei 
migránsok, a gyakorlati problémákkal kapcsolatban 
is segítenie kell nekik: A narrátor úgy gondolja a 
mindennapi életük problémáinak megoldásában is 
segítenie kell bevándorló ügyfeleinek; elérhetőnek kell 
lennie számukra - főleg gyakorlati problémákkal 
kapcsolatban - de határokat is ki kell jelölnie (nem 
szabad belekeverednie a szerelmi életükbe).

A művészetterapeuta szerepe az, hogy az önismeretet 
fejlessze: A narrátor úgy gondolja, hogy művészetterapeutaként 
segítenie kell az embereknek az önismeretük fejlesztésében, az 
érzelmeikkel való kapcsolatlétesítésben. Fontos, hogy bizonyos 
távolságot tartson a résztvevőkkel, és ne bátorítsa arra őket, hogy 
hozzá kötődjenek. Egy művészetterapeuta nem szabad, hogy részt 
vállaljon ügyfelei hétköznapi gyakorlati ügyeinek intézésében sem 
(a szociális munkás és a művészetterapeuta szerepe ebben az 
esetben összekeveredett).

A szakmai határok nem egyértelműek, amikor traumatizált emberekkel kell dolgozni: A narrátor tudta, hogy 
Paul apja bántalmazó és szadista volt. Miután apja otthagyta a családját, Paul a zsarnokoskodó és irányító anyjával 
élt. A narrátor számára Paul traumatikus múltja megnehezítette a határok szigorú betartását, és kötelességei 
határának meghúzását.  Emiatt engedte, hogy Paul megossza vele legmélyebb érzéseit és gondolatait.

A hozzáértő szociális munkás/művészetterapeuta identitása: A 
narrátor úgy érezte, jó a szakmájában, hasznos dolgokat tesz az 
ügyfeleiért szociális munkásként (sok problémájukat meg tudta oldani), 
és jól együtt tudott működni velük művészetterapeutaként. Amikor 
elveszítette az uralmat a helyzet felett, és az ügyfelei instabillá váltak, 
elkezdte megkérdőjelezni a saját szakértelmét. Talán szociális 
munkásként mégse kellett volna segítenie ügyfeleinek, hogy össze 
tudjanak költözni, és művészetterapeutaként talán túlságosan 
bensőséges légkört teremtett, ahol ilyen szoros kapocs kialakulhatott 
ügyfelek között.  

A tisztelet jelentősége a másokkal történő kommunikáció során: 
Nem megengedett, hogy valaki (Paul) becsmérlően beszéljen valaki 
másról (Sarah-ról).

Művészetterápiás csoportok 
szabályai: a részvevők nem 
kerülhetnek intim/szexuális 
kapcsolatba, és nem teremthetnek 
bensőséges, magánjellegű 
kapcsolatot a terapeutával a 
foglalkozásokon kívül.  

Tisztán kell látni a véleményformáláshoz: 
A narrátor számára fontos lett volna, hogy 
tisztán lássa ezt a konfliktust, de egymásnak 
ellentmondó beszámolókat hallott, így nem 
tudta kinek higgyen.

Egy egészséges párkapcsolat egyenlőségen, kölcsönösségen és 
szabad akaraton alapul: A narrátor azt gondolta, hogy az alapvető 
értékek veszélyben voltak Sarah és Paul kapcsolatában.   

A NARRÁTOR VISZONYÍTÁSI RENDSZERE

MEGLEPETTSÉG

FRUSZTRÁCIÓ

FÉLELEM ÉRZET
ZAVARODOTTSÁG ÉRZET

Ha csak meghallgatunk valakit, azt jelenti, 
támogatjuk az álláspontját: ha valaki csak 
meghallgatja a másik történetét anélkül, hogy 
hozzászólna vagy tanácsot adna, azt az üzenetet 
közvetítheti, hogy a hallgató megérti/támogatja a 
mesélő álláspontját.

Az igény arra, hogy segítsünk másokon: A narrátor úgy 
érezte, alapvető emberi kötelessége segíteni azokon, 
akik rászorulnak, különösképpen, ha kifejezetten hozzá 
fordultak segítségért, és ez a meggyőződés a 
pályaválasztásában is szerepet játszott (szociális 
munkás és művészetterapeuta lett). 

Az ügyfelekkel ápolt jó kapcsolat 
fontos/értékes: A narrátor nagyra értékelte 
a közeli, jó kapcsolatot az ügyfeleivel. Nem 
akarta ezt kockáztatni azzal, hogy belefolyik a 
konfliktusukba. Annak a jelentősége, hogy ne okozzunk fájdalmat/kárt 

másoknak: A narrátor frusztrált volt, mert úgy érezte, hogy nem 
segített ezeknek az embereknek, hanem inkább fájdalmat 
okozott nekik, mivel a mód, ahogyan segítette őket (azaz hogy 
lehetővé tette, hogy összeköltözzenek annak ellenére, hogy ez 
szabályellenes volt) visszafelé sült el. 

MEGBECSÜLTSÉG ÉRZET



Egy szociális munkás segít összeköltözni egy fiatal párnak, akik a művészetterápiás 
csoportjában jöttek össze. Amikor konfliktus keletkezik a pár tagjai között, mindketten, 
függetlenül egymástól a narrátortól kérnek segítséget, és tőle várnak megoldást. A férfi 

azt állítja, a lány kihasználta őt. Felfokozott érzelmi állapotban van, és öngyilkosságra is 
célozgat. A lány azt állítja, a férfi minden miatt számon kéri; fél a férfitól. 

Az erős nő identitása: Sarah számára fontos volt, 
hogy ne tűnjön áldozatnak.

A független nő identitása: Sarah identitásának fontos része, hogy független 
legyen, szabadon döntsön kapcsolatairól.

Az egyénnek joga van titkolózni és 
párhuzamos kapcsolatokban élni: Sarah 
nem érezte szükségét annak, hogy 
megbeszélje Paullal a másik kapcsolatát. 
Mindkét férfitól elfogadott segítséget. 
Mindkét férfival tervezte a jövőjét. Mesélt 
Paulnak a másik férfiról, de nem volt 
egyértelmű, hogy még mindig tartják a 
kapcsolatot. 

Nők támogatása: egy nő 
elfogadhatja egy férfi lelki és 
pénzügyi támogatását, ez nem 
jelenti azt, hogy tartozik neki 
valamivel. 

A párkapcsolatok nem a kizárólagosságról és az elköteleződésről 
szólnak: Sarah számára a párkapcsolatok laza kötelékek, a felek nincsenek 
összeláncolva; a partnereknek nem lehet nagy elvárásuk a másikkal 
szemben.

Elfogadható egy házas férfi szeretőjének lenni: Sarah másik „titkos” kapcsolata egy 
Venezuelában élő házas férfivel volt.

AZ INCIDENS KIINDULÓPONTJÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLY „SARAH” VISZONYÍTÁSI RENDSZERE

Egy ügyfélnek jeleznie kell a problémás helyzeteket a szociális 
munkás felé: Sarah úgy érezte, hogy magyarázattal tartozik a 
narrátornak a helyzetet illetően.

Szabadság mint alapvető érték: Sarah 
életében a személyes szabadsága volt a 
legfontosabb érték. Nem akarta azt érezni, 
hogy irányítják, számon kérik minden miatt.



Egy szociális munkás segít összeköltözni egy fiatal párnak, akik a művészetterápiás csoportjában jöttek 
össze. Amikor konfliktus keletkezik a pár tagjai között, mindketten, függetlenül egymástól a narrátortól 
kérnek segítséget, és tőle várnak megoldást. A férfi azt állítja, a lány kihasználta őt. Felfokozott érzelmi 
állapotban van, és öngyilkosságra is célozgat. A lány azt állítja, a férfi minden miatt számon kéri; fél a 

férfitól. 

. 

A monogámia elvárható egy párkapcsolatban: 
egy embernek egyszerre csak egy komoly intim 
párkapcsolata lehet. 

Egy párkapcsolat ismérvei: ha egy nő minden idejét egy férfivel tölti, 
összeköltözik vele, lelki és pénzügyi támogatást is elfogad tőle, akkor 
bensőséges, intim kapcsolatban van vele. 

A titkolózásnak nem megengedett egy 
párkapcsolatban: a feleknek őszintének kell lenniük 
egymással, különösképpen olyan dolgokkal kapcsolatban, 
amelyek árthatnak a kapcsolatuknak, vagy amelyek 
erőteljesen befolyásolhatják a felek egymással szemben 
támasztott elvárásait (például ha valaki párhuzamos 
párkapcsolatban él, azt nem lehet eltitkolni).

A múlt idő használata azt jelzi, hogy valaminek vége van: 
ha egy nő megemlíti, hogy kapcsolata volt egy másik férfival, 
de soha nem beszél róla jelen időben, azt jelenti, hogy annak 
a kapcsolatnak már vége van.

A kívánatos férfi identitása: Paul elvesztette a 
hitét saját vonzerejében, mikor megtudta, hogy a 
barátnőjének van egy másik kapcsolata.

Az igény a kölcsönösségre: ha valaki sok mindent ad egy másik embernek, és a 
másik elfogadja azokat, akkor a másik embernek viszonoznia kell a szívességet.

AZ INCIDENS KIINDULÓPONTJÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLY „PAUL” VISZONYÍTÁSI RENDSZERE

Az érzelem, mint információ forrás: Paul úgy érezte, megbízhat az 
érzéseiben. Mivel szerelmes volt, úgy érezte, minden rendben van 
közte és Sarah között. 

Egy férfinek gondoskodnia kell a 
barátnőjéről: egy párkapcsolatban a 
férfinek gondoskodnia kell a nőről, 
pénzügyileg is támogatnia kell.

A vesztes/csődtömeg identitása: Paul az anyja szemében csődtömeg volt, és 
attól félt, ha Sarah kirúgja a lakásból, újra az anyjához kell költöznie, aki ezt Paul 
alkalmatlanságának újabb jeleként könyvelné el. Paul úgy érezte, ez ahhoz 
vezetne, hogy teljesen feladja a reményt, hogy kikerülhet bántalmazó családja 
köréből.
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