
2013 januárjában az SE Mentálhigiéné Intézet
munkatársainak körében felmérést készítettünk
arról, hogy segítõhivatásuk gyakorlása közben
milyen szerepekbe kerülnek, ezek miként hat-
nak a segítõkapcsolatra, és hogyan válnak erõfor-
rássá a segítségnyújtás folyamatában. Felhívá-
sunkra tizenkét olyan válaszlevél érkezett, ame-
lyet használni tudtunk e rövid elemzésben. Ezek
a rövidebb-hosszabb levelek anonim módon ju-
tottak el hozzánk, hiszen elsõsorban a tartal-
mukra voltunk kíváncsiak. 

Az alábbi tanulmányban szeretnénk röviden
bemutatni azokat a szerepeket, amelyeket meg-
említettek e válaszlevelekben, valamint kísérle-
tet teszünk csoportosításukra, majd a válasz-
adók élményei és fogalmai mentén beszélünk a
szerepek tulajdonságairól, kiválasztódásáról és
erõforrássá válásáról.

Rövid elemzésünket elsõ lépésnek tekintjük
egy olyan úton, amelyen szeretnénk több szem-
pontból is rátekinteni a szerepek jelentõségére a
segítõkapcsolatban. 

A SZEREP FOGALMÁRÓL

A szerep igen összetett fogalom, melyet a pszi-
chológia, a szociálpszichológia és a szociológia
egyaránt használ. Számos különbözõ szerep-
ben élünk egyszerre, melyek megjelennek min-
dennapi életünkben. Személyiségünk e szere-
pek összességeként is meghatározható.1 Maga a
kifejezés a színház világából érkezett a társada-
lomtudományokba. Jelen tanulmány keretei kö-
zött nem tartjuk szükségesnek ismertetni külön-
bözõ meghatározásait, így inkább arra helyezzük
a hangsúlyt, hogy milyen érzések és képek kö-
tõdnek e fogalomhoz. Magyarul elsõdlegesen a
színlelés, a tettetés, a képmutatás fogalmai kap-
csolódnak a szerep fogalmához, az angol és a

francia nyelvben azonban a viselkedés elõírtsá-
ga, meghatározottsága jelenik meg (role, rôle).
Saját definíciónkban – melyben a segítõkapcso-
latot állítottuk a középpontba – inkább az utób-
biakat követtük: a szerep a segítõ által tudatosan
vállalt vagy a segítõre ruházott meghatározottság,
amely a kliens érdekében tudatosan megélhetõ, és
hat a csoportdinamikai folyamatokra. Bárhonnan
közelítjük is meg fogalmát, a szerep interakció-
ban aktualizálódik. Buda Béla így ír errõl: „A sze-
rep akkor válik aktuálissá, ha a viselkedés szerep-
partnerrel, másik szereppel kapcsolatosan törté-
nik. Minden szerepnek van egy fõ szereppartne-
re, akivel kapcsolatosan a szerep legfontosabb
tere valósul meg.”2

AZ ALAPIDENTITÁST KÍSÉRÕ 
SZEREPEKRÕL

A felhívásra válaszoló szakemberek segítõi, cso-
portvezetõi és terapeuta alapidentitással ren-
delkeznek, így ezeket a különbözõ szerepek fel-
sorolásánál már nem említjük meg. A hallga-
tókkal való interakcióban és az oktatói felada-
tok mellett a kliensekkel folytatott munkában
az alapszerepek mellett a következõ szerepeket
említették: 
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Szerep-erõforrások a segítõszakmában

T É S E N Y I  T I M E A  –  J O Ó B  M Á T É
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1 Tomcsányi T. – Kónya O. – Fodor L.: Moreno és követõi szerepelmélete és a pszichodráma alkalmazása segítõ foglalkozá-
súak körében. Psychiatria Hungarica, 1990/5., 301–314. 2 Buda B.: A pszichoterápia alapkérdései. Budapest, 2001, Orszá-
gos Alkohológiai Intézet, 58.
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Az ábrán feltüntetett szerepek az alapidenti-

tásba ágyazottan jelentek meg. Néhány konkrét
idézet a különbözõ szerepekrõl: 

„Nõként gyakran kerül elõtérbe az aggódó, vé-
dõ, gondoskodó szerepem.” (Nõszerep, Sz3)

„A katolikus vagy hívõ szerepeket is megszólít-
ják bennem a kliensek vagy a csoporttagok. En-
nek csak azokban a helyzetekben engedek teret,
amikor a szakmai szerepbe belefér.” (Vallásos
vagy hívõ szerep, Sz11)

„Munkám során leggyakrabban pedagógusi
énemet érzem elõtérbe kerülni, mely számomra
nem elválasztható attól, hogy egyben férfi is va-
gyok.” (Tanárszerep, Sz10)

Az alapidentitás mellett természetesen egy-
szerre több szerep is megszólítódhat egy segítõ-
kapcsolatban vagy csoportdinamikai helyzet-
ben. A válaszadók is egyszerre több szerepet em-
lítettek meg, amelyek több esetben párban je-
lentkeztek (férfi-apa, nõ-anya). 

Az alábbi ábrákkal (2. és 3. ábra) azt szeret-
nénk érzékeltetni, hogy miként jelennek meg
ezek a szerepek az alapidentitáshoz viszonyítva: 

A segítõi alapszerep mellé mint a virágszir-
mok rakódnak az egyéb szerepek. A segítõk
munkájukban megszólítódtak apaként, anya-
ként, de olyan leírással is találkoztunk, melyben
a kliens elõhívta a segítõ vallásos elkötelezõdé-
sét, vagy hangsúlyosan a férfi, illetve nõi szere-
pét. Mindaz, aki oktat, csoportot vezet, tanár-
ként és (elõadó)mûvészként is jelen van. A vá-
laszlevelekben szó kerül arra a helyzetre is, ami-
kor a segítõ alapszerep eltûnik a többi szerep
mögött. Mivel ez nagymértékben befolyásol-
hatja a segítõkapcsolatot, szükséges reflektálni
a bekövetkezett hangsúlyeltolódásra, illetve tu-
datosítani azt, valamint megtalálni a módját,

hogy ismét a segítõ én kerüljön a középpontba,
úgy, hogy az összes többi megjelenõ szerep tá-
mogató módon legyen jelen. 

SZEREPEK CSOPORTOSÍTÁSA

A könnyebb átláthatóság érdekében célszerû
volt csoportosítani a megfogalmazott szerepe-
ket. Az egyik lehetséges csoportosítás, melynek
során különválasztjuk a velünk született, szer-
zett (megharcolt, kivívott) és a véletlenszerû
vagy szituációs szerepeket. Moreno négy szerep-
kategóriáját (szomatikus, pszichés, szociális és
transzcendens) is alkalmazhatjuk a jobb átlát-
hatóság érdekében. Mi Michael Banton csopor-
tosítására támaszkodtunk, és négy kategóriába
soroltuk a válaszadók által említett szerepeket.3

A pervazív szerepek azok, amelyek az ember
biológiai helyzetébõl adódnak, normái szünte-
lenül érvényesülnek, mint például a nemre és
életkorra vonatkozó szerepek esetében. A ren-
delkezésünkre álló forrásanyag alapján a vallá-
sos hívõ szerepet is ide soroltuk, de átmeneti
szerepként is értelmezhetõ, ha a hit például ke-
vésbé van beágyazva a személy identitásába. A
családi szerepek az élet hosszú szakaszát meg-
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3 Banton, M.: Roles: An Introduction to the Study of Social Relations. London, 1965, Tavistock Publications.

A szerepek csoportosítása
Michael Banton
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határozzák. A foglalkozási szerepek közé sorol-
tunk olyan említett szerepeket, mint az orvos, a
tanár, a szakmai alapidentitás, vagy a számon
kérõ tanár. A negyedik csoportba soroltuk az át-
meneti szerepeket, melyekre jellemzõ a megha-
tározott interakciós helyzet, valamint, hogy
ezek leginkább csak rövid ideig élnek. A válasz-
levelekben megjelenõ valamennyi szerepet el-
helyeztük e négy csoportban. 

A válaszlevelekben megfogalmazott szerepek-
bõl kiemeltünk öt olyat, amelyhez kigyûjtöttük
azokat a vonásokat, melyeket a válaszadók ezek-
hez a szerepekhez társítottak. A férfiszerephez
például a következõ fogalmak kapcsolódtak: biz-
tonság, autoritás, a férfi mint bölcs tanácsadó, és
aki határokat tart.

Ha a férfiszerep és a hozzá kapcsolódó fo-
galmak mellé helyezzük az apaszerepet, érde-
kes megfigyelést tehetünk. Két kifejezés vál-
tozatlanul maradt. A biztonság és a határtar-
tás az apaszerep mellett is megjelenik. Új vo-
násként fedezhetjük fel ugyanakkor a melléál-
lást és a szigorúságot mint egymástól eltérõ
jellemzõket. 

A nõi vonásokról igen gazdagon írtak a válasz-
adók. Ebben szerepe lehet annak, hogy nagyobb
arányban voltak köztük nõk (7/5), de mindezzel
együtt rendkívül árnyalt szerepleírást kaptunk
(aggódó, védõ, gondoskodó, szeretõ, intuitív, inti-
mitást létrehozó, megküzdõ, egyenrangú, élet-
igenlõ). Az anyaszerep vonásaiban is megjelenik
a biztonság, amely a férfi- és az apaszerepben
szintén jelen volt, valamint a gondoskodás, a
lágyság, az elfogadás és a támaszadás mint anyai
szerepek. 

A foglalkozási szerepek közül a tanárszerepet
emeljük ki. Ehhez a szerephez is érdekes fogal-
mak társulnak: intelligencia, verbalitás, az át-
adás öröme, számonkérés. Segítõként könnyen
megszólítódhat ez a szerep, fõleg abban az eset-
ben, ha alapidentitásként is hordozzuk. Veszé-
lyei azonban nyilvánvalók, különösen abban az
esetben, ha például a verbalitás és a számonké-
rés – elsõsorban direktív módon – megjelenik a
segítõkapcsolatban. 

A SZEREPEK HATÁSAI 

A szerepvonások mellett érdemes röviden ráte-
kinteni arra, hogy a válaszadók miként fogal-
mazták meg az egyes szerepek hatásait. Négy
szerepet mutatunk be, amelyeket párba állí-
tottunk:
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Lássunk néhány olyan idézetet a válaszokból,
amelyek megvilágítják a fenti kifejezések tar-
talmát: 

„Nõként gyakran kerül elõtérbe az aggódó, vé-
dõ, gondoskodó szerepem.” (Sz 3)

„Ha nõként egyenrangú és életigenlõ vagyok,
akkor a többi nõ is növekszik ebben, és a férfiak
jó tükörnek használják a nõiségemet. […] Koráb-
bi tapasztalatom szerint, ha erõsen nõként je-
lentkezem be, akkor felerõsödhet a nõi rivalizá-
lás, vagyis egy harckészültség, illetve a férfiak ré-
szérõl egy párképzõdés vagy csábítás, amely eltor-
zíthatja a beavatkozásokat, és gyengítheti a cso-
portvezetõi interakciók hatékonyságát.” (Sz 12)

„Elõfordult, hogy a vallásos, hívõ férfi szerepem
gátja volt bizonyos érzések, élmények, cselekedetek
szabad megosztásának a kliens részérõl.” (Sz 1)

„Egyszer, amikor szokásomtól eltérõen szigo-
rú, számon kérõ tanár szerepbe kerültem, pozitív
visszajelzés volt a csoporttól, hogy mintát kap-
tak a változás lehetõségére. És hogy ez mennyi-
vel határozottabban, hangsúlyosabban jelezte,
hogy itt most valami tényleg fontos. Azáltal,
hogy a számon kérõ tanár – tehát nem a bölcsel-
kedõ, hanem a számon kérõ tanár – szerepben
voltam, mintát tudtam adni, hogy igenis lehet
változni.” (Sz 3)

A fenti ábrákon sötétebb árnyalattal jeleztük
az inkább pozitív, és világosabbal az inkább ne-
gatív hatásokat. A pozitív-negatív hatás megíté-
lése természetesen nem egyértelmû, és változ-
hat a segítõfolyamat során is. 

A SZEREP MINT ERÕFORRÁS

Az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy a szere-
pek miként válhatnak erõforrássá az egyéni és
csoportos segítõkapcsolatban, anélkül, hogy a
kapcsolati szerzõdésben megfogalmazott célok
sérülnének. De kinek is segíthet egy szerep? A
szereperõforrást értelmezhetjük úgy is, hogy az
elsõsorban a segítõ számára jelent támogatást.
De megközelíthetjük a kliens oldaláról is. Szá-
mára is erõforrássá válhat a segítõ szerepe. A vá-
laszlevelek a következõ csoportosításra adtak le-
hetõséget: 

Segítség a segítõ számára:

„Az apaszerepem sokat segített a kliensek által
hozott érzések megértésében.” (Sz 1) 

„Házas férfi és apa mivoltom a gyerekekkel, fi-
atalokkal való munkám során mindenképpen erõ-
forrás, és a nõkkel való munkakapcsolatomban is
bizonyos védõfaktort jelent.” (Sz 10)

Segítség a kliens számára:

„Bármikor, amikor a támogató szerep mentén a
kliens önbizalma erõsödik.” (Sz 6)

„A családomból hozott negyedik lány szerepem-
bõl felhatalmazva éreztem magam a kérdéshez: fi-
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únak vagy lánynak várták, és ez hogy hatott érzé-
seire, életére? Így sokszor nagy mélységekhez ju-
tottunk.” (Sz 3)

Segítség mindkettejük számára:

„Az apaszerepre nappali tagozatos hallgatók kö-
rében van példa. Mivel õk serdülõkori érettséggel
rendelkeznek, a le nem csörtézett apaharcaikat
vívják meg velem. Ebben nekem segítség az az at-
titûd, amit a gyerekeimmel való kapcsolataimban
is átélek: tudom, hogy itt tart, nem rossz szán-
dékból teszi, pusztán még éretlen – vagyis a
»megérteni annyi, mint megbocsátani« tapaszta-
lata alapján élem meg ezeket.” (Sz 2)

A fenti példában már a rosszul ható, apacsör-
tékre indító szerep átfordítása, erõforrássá téte-
le is megjelenik.

A következõ idézetben az egyik levélíró azt
tárja elénk, hogy egy szerep vállalásának egy-
mástól élesen eltérõ motivációi is lehetnek.
Egy szerep vállalása lehet öncélú, de olyan esz-
köz is, amelyet a segítõkapcsolat javára hasz-
nálunk fel. 

„Ha anyaként nem azért gondoskodom, mert
nekem van szükségem a szimbiózisra, akkor na-
gyon jó hatása van annak, ha például szépen kör-
be vannak rakva a székek, és van papírzsepi a sí-
róknak.” (Sz 12)

Isidor Baumgartner szerint sok minden kísér-
het bennünket a segítõkapcsolatban: a hatalom
gyakorlásának vágya, az elismerés és a szeretet
elnyerésének vágya, vagy az élet megélésének
vágya.4 Fel kell tennünk magunknak a kérdést,
hogy miért helyezkedünk bele abba a szerepbe,
amely éppen megtalál bennünket, vagy amelyet
tudatosan veszünk fel. Vajon önmagunkért hor-
dozunk vagy élünk meg egy szerepet a segítõ-
kapcsolatban, vagy a kapcsolatért és elsõsorban
a kliensért? Nem a szerepek jelenléte okozhat
nehézséget a segítõkapcsolatban. Sõt a jól kitöl-
tött, reflektált szerepek biztonságot is adnak a
csoportnak. A kérdés az, hogy mit kezdünk a
szerepekkel, hogyan reflektálunk rájuk, és ho-
gyan éljük meg õket. 

A SZEREPEK KIVÁLASZTÓDÁSA

A válaszadók különbözõ módokon fogalmazták
meg, hogy miként jelentek meg az általuk em-
lített szerepek. Láttunk példát arra, amikor a
segítõ tudatosan választotta a szerepét:

„A férfiszerep leginkább akkor jön elõ, ha egy
kérdés kapcsán a férfi látásmód megszólaltatásá-
nak is van helye.” (Sz 11)

„Minden csoportvezetéskor szeretek kompe-
tens, két lábbal a földön álló nõként dolgozni.
Igazi erõforrás nekem, ahogy ezt a természete-
met megélhetem. Ha bizonytalan vagyok, és fá-
radt, könnyebben belecsúszok egy anya szerepé-
be. Ez biztonságkeresõ szerep, amely összeütkö-
zésbe kerül azzal az elvárásommal, hogy a cso-
portvezetés spontaneitásra és kreativitásra épülõ
kaland.” (Sz 12)

Példa arra, amikor 
a segítõ a klienstõl kapja a szerepét:

„Az áttétel mentén idõnként megtapasztalok szü-
lõ-, anya-, testvér- és apaszerepet is.” (Sz 1)

Amikor 
a csoportdinamika hívja elõ a szerepet:

„Tapasztalatom szerint minden párosban megje-
lenik a szigorú határtartó anya és a lágy, elfoga-
dó anya, legyenek bármilyen nemûek is a csoport-
vezetõk. Ez nem baj, sõt kiegyenlíti a dolgokat.
Fontosnak tartom, hogy ez nem állandó szerep-
osztás, hanem rugalmassággal kell tudni kezelni
– és fõleg tudatában lenni. Ha nem így van, az
kitûnõ táptalaja a rivalizálásnak.” (Sz 2)

A személyiségünket alkotó szerepeinkkel mint
a legfontosabb munkaeszközeinkkel vagyunk je-
len a segítõkapcsolatban. Nagyon fontos mun-
kaeszközöknek tekinteni õket. Mindannyian
tudjuk és naponta megtapasztaljuk, hogy elsõ-
sorban a kapcsolat gyógyít. A kapcsolatban akti-
vizálódó szerepek segíthetik a klienst, hogy el-
akadásaival találkozzon, és leküzdje õket. A sze-
repeink segíthetnek a kliensnek, de nem szabad

4 Baumgartner, I.: Pasztorálpszichológia. Budapest, 2003, Semmelweis Egyetem TF – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány –
HÍD Alapítvány, 274–277.
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elfelejtenünk, hogy segítõként magunk felelünk
szerepeink tudatosításáért, eszközként való al-
kalmazásukért a kapcsolat érdekében. 

KÖVETKEZTETÉSEK

Az SE Mentálhigiéné Intézet oktatói között
készített rövid felméréssel kísérletet tettünk
arra, hogy rátekintsünk a különbözõ szerepek
megnyilvánulásaira a segítõkapcsolatban. Né-
hány következtetésként is megfogalmazható
gondolatot szeretnénk megosztani a rendelke-
zésünkre álló forrásanyag alapján. Segítõként a
személyiségünket alkotó szerepeinkkel mint
legfontosabb munkaeszközeinkkel vagyunk je-
len a segítõkapcsolatban. Ezek a szerepek tehát
nemcsak a mindennapi életünket határozzák
meg, hanem jelen vannak mind a négyszem-
közti segítõkapcsolatainkban, mind segítõcso-
portok vezetésekor. A segítõkapcsolatokban a
szerepek célja, hogy az „itt és most” helyzetben
támogassák a kliens gyógyulását, azaz hogy a
különbözõ szerepek segítségére legyenek a kli-
ensnek abban, hogy elakadásaival találkozzon,
és megküzdjön velük. Ugyanakkor a szerepek a
segítõnek is tágabb teret adnak, hogy gazda-
gabb eszköztárral találjon utat a klienshez. Ha
a segítõ jól érzi magát szerepeiben, ez a minta-
adás segíthet a kliensnek szerepvállalásai jó
megélésében is. 

Segítõként magunk felelünk szerepeink tuda-
tosításáért, eszközként való alkalmazásukért a
kapcsolat érdekében. Általánosságban megfogal-

mazható, hogy a szerep céljának harmóniában
kell lenni a segítõkapcsolat céljával. Abban az
esetben azonban, ha ez a harmónia nem jön lét-
re, a felvett vagy a segítõre ruházott szerep való-
jában inkább a segítõkapcsolat ellen, mintsem a
kapcsolatért és a kliens gyógyulásáért nyilvánul
meg. Ilyen helyzetek elkerülése érdekében elen-
gedhetetlen a segítõ folyamatos reflexiója és a
különbözõ szerepeivel folytatott „párbeszéd”. 

A tudatosan vállalt szerepek és a segítés szán-
dékát középpontba helyezõ attitûd egyik leg-
szebb példája az emmausi tanítványok történe-
te (Lk 24,13–35). Jézus a Mester, a Feltáma-
dott, számtalan szerepet „vett fel”, hogy kap-
csolatba kerüljön a tanítványokkal, és jelenlété-
vel gyógyítson. A történetben Jézus elõször úti-
társként jelenik meg a tanítványok elõtt, akiket
érdeklõdve hallgat. Az útitárs hallgat, majd kér-
dez, aztán ismét nagyon hosszan hallgatja a ta-
nítványokat. Majd Jézus a lelkesítõ szerepet ve-
szi fel, hiszen elkezdi magyarázni az írásokat, és
valójában arról akarja meggyõzni a tanítványo-
kat, hogy elhiggyék, hogy mindaz, amit a régiek
mondtak, írtak, értük van. A következõ jelenet-
ben Jézus vendégként van jelen. Jézus mintegy
a vendég szerepét veszi fel, hiszen elfogadja a
meghívást, majd az asztalközösségben a ven-
dégbõl hirtelen vendéglátó lesz. Ezzel a szerep-
pel is azonosul Jézus, hogy a tanítványok vala-
mit átéljenek a vigasztalásból, a megnyugvás-
ból, és még azon melegében elinduljanak, és át-
adják társaiknak a gyógyító találkozás élményét
és örömhírét.

264EMBERTÁRS
2013 / 3.

A fenti tanulmány a Szerepeink – Erõforrások és konfliktusok címû konferencián elhangzott elõadás
szerkesztett változata. A konferencia az Antropos Mentálhigiénés Egyesület, a Magyar Pásztorálpszi-
chológiai Társaság és a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete szervezésében jött létre 2013.
február 23-án.
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