
“ Nem illünk össze ”

„Részt vettem egy mentorprogramban, aminek az volt a célja, hogy segítsünk végzős 
középiskolásoknak eldönteni, melyik szakma vagy képzés illik hozzájuk a legjobban.

Ebben a programban minden mentorhoz egy-egy mentorált tartozik, a párok nagyjából 6 hónapig 
dolgoznak együtt, amely körülbelül 12 foglalkozást jelent, a foglalkozások 1-1,5 óra hosszúak, 
alapjában az egyetemi felvételik kezdetéig tart. A mentorokat és mentoráltakat a program 
koordinátora állítja párba (nem ismerik egymást előzetesen és nem választhatnak párt).

Én akkor 26 éves voltam és egy 18 éves lány lett a mentoráltam (nevezzük Susannek). Ez volt az első 
tapasztalatom mentorként.

Az első foglalkozás jól sikerült (Susan még egy smiley-t is küldött utána Messengeren), sok háttér 
információt megosztottunk magunkról, hogy jobban megismerjük egymást. A pszichológia 
érdekelte, ő maga is rendszeresen járt terápiára 15 éves kora óta, mivel volt egy hosszabb 
depressziós időszaka. Úgy tűnt, annak ellenére, hogy Susan pszichológus szeretett volna lenni, a 
szülei nem támogatták ebben (az édesapja még fel is hívott az első foglalkozás előtt azzal, hogy a 
lánya teljesen el van veszve, segítsek neki döntést hozni). Én támogattam Susant, hogy azt válassza, 
ami igazán érdekli, és megosztottam vele egy hasonló személyes tapasztalatomat. Néhány évvel 
azelőtt, elszántam magam egy saját vállalkozás elindítására, de mindenki ellenezte körülöttem. 



Ennek ellenére mégis megtettem és sikeres lett a vállalkozásom. Egy dolgot említettem meg, ami 
problémát jelenthetett, hogy számomra az egyetlen gond a pszichológiával, hogy túl sokat 
foglalkozik az evilági élettel (mivel én nagyon vallásos vagyok). Majd a foglalkozásnak a végén 
megbeszéltük, mik a feladatai a következő alkalomra. 

Ezután még 2 találkozót sikerült megszerveztünk, de azt is csak nagyon nehezen, mert kevés 
időpont volt neki megfelelő és a kiadott feladatokat sem készítette el teljesen. Azt mondtam neki, 
egy kicsit rugalmasabbnak kell lennie, mert az nincs rendben, hogy mindig én alkalmazkodom 
hozzá az időpontot illetően.

A negyedik találkozóra nagyon felkészültem, kinyomtattam azoknak az egyetemeknek a felvételi 
követelményeit, amelyekről beszéltünk; úgy gondoltam esetleg érdekelhetik őt az 
óvodapedagógusi tanulmányok is (cikkeket is vittem a témában). A foglalkozás vége felé, azt 
mondta, el kell mondania nekem valamit, s éreztem, hogy rossz hírt fogok hallani. Nehezen vette rá 
magát, de végül elmondta, úgy érzi, mi nem illünk össze, túlságosan különbözünk, és 
kényelmetlenül érzi magát a foglakozásokon. 

Meg szerettem volna érteni mik a problémái, de nem tudta megfogalmazni. Azt is elmondta, 
emberként nincs velem gondja. Megköszönte az eddigi munkámat, és azt mondta, nem szeretné 
folytatni a munkát együtt. Kínosan, sokkolva és sértve éreztem magam. Egyúttal azt is éreztem, ez 
a hitem próbára tétele, továbbra is támogatnom kell őt, még akkor is, ha ő udvariatlan és titkolózó 
volt velem.

Felajánlottam neki a mentorváltás lehetőségét, és nagyon meglepte ez az ajánlat. Felajánlottam, 
hogy találok egy másik mentort, megszervezem a találkozójukat, de én nem veszek részt rajta. Erre 
nem válaszolt semmit, aztán elköszöntünk. Ismerősök maradtunk Facebookon, nem törtölt le a 
történtek után.”
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26 éves magyar férfi. 
Heteroszexuális.

Eredeti szakmája asztalos, de 
mentorként is dolgozik egy 
szervezetnél, amely fiatal 

diákoknak próbál segíteni. 

Heteroszexuális, egyedülálló.

 Alsó-középosztálybeli.

17 éves magyar lány. 
Heteroszexuális.

 Diák.

Mentorált a narrátor 
programjában.

Felső-középosztálybeli.

Ami közös bennük: a nemzetiségük, a szexuális 
orientáltságuk. Amiben különböznek: a nemük, a 

társadalmi osztályuk, a szakmai helyzetük és a 
mentorprogramban betöltött szerepük.

A foglakozásokra kávézókban került sor.

A kávézókat „nem hivatalos” helyszínnek tekinthetők. 

Egyéb személyek nem voltak jelen a foglalkozások 
során, de Susan jelezte a narrátor főnökének, hogy 
szeretné abbahagyni a programot. A főnök arra kérte 
Susant, mondja ezt el személyesen a mentorának.

 

Nem volt más személy.

A NARRÁTOR ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA

KÖRNYEZET

 

FIZIKAI KÖRNYEZET

Nincs. 
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A NARRÁTOR
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Egy 17 éves mentorált lány a 4. találkozón azt mondja a mentorának, hogy nem szeretné 
folytatni a jövőben a közös munkájukat: „Túlságosan különbözünk, nem illünk össze, 

kényelmetlenül érzem magam a foglalkozásokon.”

A mentor szerepe: hogy segítse, figyelmesen hallgassa 
meg a mentoráltat, illetve hogy teljesen felkészült legyen. 
A narrátor azt gondolta talán nem hallgatta meg elég 
figyelmesen Susant, talán túlságosan a saját feladatával 
és annak teljesítésével volt elfoglalva. A mentornak nem 
feladata, hogy a saját világnézetét ráerőltesse a 
mentoráltra, és a narrátor azt gondolta, talán hibázott 
ebben.

A mentorálttól elvárt hozzáállás: a narrátor szerint ez a következőkben merül 
ki: méltányolja a mentor munkáját; az időpont egyeztetést illetőn legalább 
annyira legyen rugalmas, mint a mentor; legyen proaktív (a narrátor úgy 
gondolta, Susan egyáltalán nem rugalmas, és mindig a narrátor 
alkalmazkodott Susanhez az időpont választásban).

Feltétel nélküli szeretet fontossága: a narrátor úgy gondolja, az 
embereknek feltétel nélkül kell szeretniük egymást. Ebben a helyzetben 
ezen meggyőződésének kellett kiállnia a próbát, ám sikerült úrrá lennie a 
visszautasítás okozta ingerültségén, és továbbra is támogatta Susant. 

Mások elfogadása (a katolicizmus szerint): fontos, hogy 
mindenkivel kedvesek legyünk, még azokkal is, akik 
megsértettek minket. Fontos, hogy elfogadjuk őket, és 
megbocsátsunk nekik. Ez a meggyőződés sarkallta a 
narrátort arra, hogy megértő és segítőkész legyen Susannel, 
még azután is, miután Susan „elutasította” a 
foglalkozásokat. Felajánlotta Susannek, hogy talál neki egy 
másik mentort, ha szeretné, és még küldött neki néhány 
hasznos információt is. Sőt még imádkozott is érte. Susan 
barátságos maradt, és amikor a leendő egyeteme 
kiválasztására került sor, egyszer fel is hívta a narrátort 
tanácsért.

A NARRÁTOR VISZONYÍTÁSI RENDSZERE

DÜH

SZOMORÚSÁG ÉRTETLENSÉG

A transzcendencia értéke: A 
narrátornak az a baja a 
pszichológiával, hogy csak az 
evilági élettel foglalkozik, és nem 
törődik azzal, mi történik a halál 
után - ezt a gondolatát meg is 
osztotta Susannel.

Az igény arra, hogy fejlesszük 
magunkat: az embereknek a kellemetlen 
tapasztalatokat is fel kell használni az 
önfejlesztéshez. A narrátor fel akarta 
használni ezt a tapasztalatot arra, hogy 
megbocsátást, nagylelkűséget 
gyakoroljon. A narrátor úgy gondolta 
annak ellenére, hogy Susan nem érdemli 
meg, továbbra is segíteni fog neki, ha 
szükséges; kedves és türelmes lesz vele.

A nők vérmérséklete: a narrátor úgy gondolja, a legtöbb nő érzelmileg 
ingatag. Ez magyarázatot adhat Susan reakciójára.

A kiváltságos háttérrel rendelkező emberek hozzáállása: a 
felsőbb osztályból származó emberek esetenként lenéznek az 
alacsonyabb társadalmi osztályba tartozókra. 



AZ INCIDENS KIINDULÓPONTJÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLY „SUSAN” VISZONYÍTÁSI RENDSZERE

Egy 17 éves mentorált lány a 4. találkozón azt mondja a mentorának, hogy nem szeretné 
folytatni a jövőben a közös munkájukat: „Túlságosan különbözünk, nem illünk össze, 

kényelmetlenül érzem magam a foglalkozásokon.”

Az igény arra, hogy kedvesek legyünk 
másokkal: Susan nem akarta megsérteni mások 
érzéseit, és ideges volt, mivel tudta, hogy meg 
fogja bántani a narrátort.

A meggyőződés, miszerint mások nem tudnak megbirkózni a 
nyílt visszautasítással: Susan talán azt gondolta, ha a mentorának 
főnökét keresi meg, és neki jelzi a szándékát, hogy szeretné 
abbahagyni a foglalkozásokat, akkor a mentornak könnyebb lesz, 
mivel nem szemtől szembe utasítják el.

Az egyértelmű célokhoz egyértelmű 
körülmények szükségesek: Susan 
talán úgy érezte, a kapcsolatuk határai 
egyértelműbbek lettek volna, ha 
hivatalosabb körülmények között 
találkoztak volna. Susan talán 
kellemetlenül érezte magát amiatt, hogy 
a mentorával ilyen közvetlenséget 
sugárzó helyeken kellett találkoznia, 
mint a kávézók.

A meggyőződés miszerint csak a hasonló 
érdeklődésű és háttérrel rendelkező emberek 
tudják csak megérteni egymást igazán: Susan talán 
úgy érezte, hogy mentora és ő túlságosan különbözőek, 
más irányba tart az életük, eltérő háttérrel 
rendelkeznek, és úgy érezhette a narrátor tapasztalatai 
nem relevánsak számára.
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