
Arra kérem vendégeinket, mutassák be magu-
kat röviden, méghozzá a szerepeik felõl közelítve.
Melyek azok az alapvetõ szerepeik, amelyekben
élnek, s amelyekrõl itt és most szívesen beszélné-
nek? Azt is belefoglalnám e kérdésbe – s nem
puszta szójátékként –, hogy szerepeik közt van-e
olyan, amelyben a szerepek különösen is szerepet
játszanak.

B. Gáspár Juditnak hívnak, pszichoanalitikus
vagyok. Összeszámoltam, hogy körülbelül hány
nagyon fontos és tartós szerepem volt vagy van az
életemben. Húszig jutottam. Elgondolkoztam,
hogy ebbõl mennyi a szimmetrikus és mennyi az
aszimmetrikus. Analitikusként vagy eredeti, ko-
rábbi végzettségem szerint tanárként ugye elég
aszimmetrikus (volt) a munkaszerepem. Bár sze-
rencsére csak az lehet analitikus, aki maga is volt
páciens. Tehát nem nagyon van olyan szerepem,
aminek a másik oldalát ne tapasztaltam volna
meg. – Az aszimmetrikus szerepeimben is igyek-
szem úgy jelen lenni, hogy mielõbb fölöslegessé
váljon az aszimmetria, és egy idõ után szimmet-
rikussá válhasson a kapcsolat. Az aszimmetrikus
szerepeknek az a céljuk, hogy megszûnjenek
aszimmetrikusak lenni.

Magyar Balázs: Orvos, pszichiáter és addikto-
lógus vagyok, szakmai vezetõje a leányvári Hiva-
tásõrzõ Háznak, ahol szenvedélybeteg papokkal,
egyházi személyekkel foglalkozunk, és van egy
állami rendelõ, ahol addiktológus osztályvezetõ
fõorvosként dolgozom. Apa, férj, szeretõ, sport-

társ és a Ferences Világi Rend tagja is vagyok. A
szerephalmozás nagy hiba, úgyhogy tovább-
adom a szót.

Beke Csilla: Tanár, mentálhigiénés szakem-
ber, bibliodráma- és pszichodráma-vezetõ va-
gyok. Ma délutáni mûhelyünk címe: A bennünk
élõ istennõk. Arra gondoltam, hogy a szerepeim
kapcsán ennek alapján mutatkoznék be. Jelen-
leg az egyik legfontosabb szerepem Hesztiáé, az
otthoni kályhát õrzõ és az otthonosságot meg-
teremtõ istennõé. Ezt fejlesztettem mesterfok-
ra az elmúlt tíz évben, szorosan összekapcsolva
Démétér, az anya archetípusával. Három kicsi
lánykám lépteit egyengettem nagyon sokáig.
Azt fogalmaztam meg magamban, hogy nem-
csak olyan értelemben volt a legfontosabb sze-
repem az otthonteremtés, hogy például rend le-
gyen a házban meg szép legyen a kert, hanem
hogy a gyerekeim otthon érezzék magukat a bõ-
rükben. Mindazzal, ami ehhez tartozik: szülõi
munkaközösségi tagság, hogy az oviban meg a
suliban is jól menjenek a dolgok... Ezt a szere-
pet is mesterfokra kellett fejlesztenem, és ez
nem esett nehezemre. Egy ideig háttérbe szo-
rultak más istennõk: Pallasz Athéné, a stratéga,
meg Artemisz, aki megmenti a nõtársait, és na-
gyon fontosak neki a barátnõk. Az elmúlt né-
hány évben azonban ezeket is elkezdtem fölfe-
dezni, és ennek kapcsán alakult ki az, hogy nõi
csoportokat indítottam. Tehát most elõtérbe
került az életemben a segítõi szerep, a barátnõi
szerep, a vezetõ szerep, és ezeket is nagyon él-
vezem. És tulajdonképpen táplálkoznak abból a G
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Hogy jól érezzük magunkat szerepeinkben
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Kerekasztal-beszélgetés

Az alábbi szöveg az Antropos Mentálhigiénés Egyesület, a Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság
és a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete által rendezett, Szerepeink – Erõforrások és konf-
liktusok címû, 2013. február 23-i konferencia során megtartott kerekasztal-beszélgetés szövegének
szerkesztett változata.
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tíz év Hesztiából és Démétérbõl, amit átéltem.
E szerepeim egymásra épülnek. 

Fodor Zita vagyok, Budapesten dolgozom
ügyvédként, fõleg családjoggal és munkajoggal
foglalkozom. Ez egyrészt peres képviseletet je-
lent, másrészt a munkám nagy része jogsegély-
szolgálat: egyfelõl a gyermekvédelemben, más-
felõl szakszervezeti területen. Harmadrészt egy
európai uniós pályázat keretében a JOG-
PONT+ hálózat ingyenes jogsegélyszolgálatnál
is tevékenykedem. Három felnõtt gyerekem
van, és az anyai szerep dominanciája folyama-
tosan átszûrõdik a többi szerepembe. E szere-
pembõl a családom nehezen akar kiengedni.
Úgy látom – az elvárásaimmal meg a saját el-
képzeléseimmel ellentétben –, továbbra is ra-
gaszkodnak a folyamatos jelenlétemhez. Érde-
kesek ezek az átszûrõdések. A nagyobbik lá-
nyom például a bírói pályát választotta. Önma-
gában is nagyon érdekes helyzetet teremt a csa-
ládon belül, egymás mellett e hivatáson belüli
két modell: a bírói és az ügyvédi. Emellett fõbb
szerepeim vannak nyilván a párkapcsolatban és
a saját szüleimmel való kapcsolatban. Ezeknek
a tapasztalatait folyamatosan alkalmazom és
átadom a családjogi praxisban, amennyire le-
hetséges.

Mesterházy Balázs vagyok Sopronból. Líceu-
mi diákjaim tanár úrnak szólítanak, a harkai
gyülekezetem tisztelendõ úrnak, a feleségem
telefonjában csak egy B betû vagyok, a gyereke-
im apának hívnak, az édesanyám meg kisfiam-
nak. Elég sok mindent csinálok. Angol–könyv-
tár szakos végzettségem is van, és már nyolca-
dik éve iskolalelkészként dolgozom. Voltam kül-
földön misszionárius, de igazán az evangélikus
iskolalelkészség az, ami egész régóta megtalál.

Egy dologra szeretnék még reflektálni, koráb-
ban elhangzott Gyökössy Endrének a neve, illet-
ve szóba került az õ egyik írása, melyben arról ír,
hogy mennyire is vagyunk paposak. Azt gondo-
lom, én a lelkész mivoltom miatt lettem meg-
hívva ebbe a körbe, és ezért elgondolkodtam ar-
ról, hogy mennyire felelünk meg ezeknek a „pa-
pos kívánalmaknak”. Szerintem a következõ
megszólalásomban erre vissza fogok térni. 

Dávid Bea: Egyférjes, négygyerekes, szocioló-
gus és angol szakos bölcsész vagyok. Jelenleg a
Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézeté-
ben vagyok igazgatóhelyettes. Ott elsõsorban
tanítok, illetve segítek a vezetésben. A fõ kuta-
tási területem – s ez nagyon fontos a szerepek
szempontjából – az emberi kapcsolatok világa.
Szociológusként az MTA TK Szociológiai Inté-
zetében is dolgozom, ott a személyes kapcsolat-
hálózatokkal, családkutatással, többek között a
barátság témájával foglalkozom.

Amikor megszületett a negyedik gyerekem, és
hazavittük a kórházból, otthon ült az egész csa-
lád a három naggyal, a nagymamák és egy bébi-
szitter, aki abban segített, hogy a gyereknevelés
mellett valamilyenfajta karrierépítésre is legyen
lehetõségem. Akkor szembesültem azzal, hogy
hány szerepem is van, és hány feladatot végzek
egyszerre. Úgy éreztem, hogy itt egy zenekar,
amiben mindenki a saját szólamát játssza. Az
egy hét alatt, amíg a kórházban voltam, min-
denki a maga módján, legjobb tudása szerint
próbálta mûködtetni ezt az egész rendszert.
Amikor hazaértem, láttam rajtuk azt a meg-
könnyebbülést, hogy megérkezett a karmester,
és mindenki arra vár, hogy beintsen. Beintet-
tem, és egy perc alatt minden helyreállt, és
„megszólalt a zene”. Tulajdonképpen ezt élem
meg a mindennapokban, és ezt igyekszem gya-
korolni is, hogy minél jobban tudjak karmester-
ként mûködni. 

Telek Péter Pál: Eredendõen magyar–francia
szakos tanár vagyok. Családi indíttatásra lettem
pedagógus, és azt hiszem, ez annyira meghatá-
roz, hogy ha akarnám, sem tudnám levetni, de
egyelõre nem is akarom. Ugyanakkor a csalá-
dom, illetve a gyerekeim hoztak abba a szerep-
be, hogy négy fiú apja vagyok, miközben négy
lányt szerettem volna, és a lányok világa, a nõ
mint olyan mindig is sokkal inkább érdekelt.
Mert én magam három fiúgyerek közül vagyok
a középsõ, és talán ez predesztinált arra, hogy a
nõkben olyan csodálatosat lássak, amit õk talán
nem is látnak magukban. Bizonyára ez is közre-
játszott abban, hogy négy évig voltam egy lány-
gimnáziumnak az igazgatója, szinte egyedüli
férfiként a tantestületben. Viszont azzal, hogy
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négy fiam lett, rákényszerültem, hogy foglal-
kozzam azzal, hogy én is férfi vagyok, ha tetszik,
ha nem, és hogy ebben bizony értékek is van-
nak, amit most igyekszem is kibontani magam-
ban, illetve azokban a fiúkban, akik rám vannak
bízva otthon és az iskolában. Annál, hogy mi va-
gyok, most sokkal fontosabb számomra, hogy ki
vagyok és ki lehetek. Eszembe jutott egy feren-
ces atyának a mondása, ami gimnazista korom-
ban, amikor hallottam tõle, nagyon bosszan-
tott, mert a lustaságnak, nemtörõdömségnek, a
felelõsség áthárításának kifejezõdését éreztem
benne. Mégis az, hogy ez a mondat mostanáig
elkísér, azt mutatja, hogy fontos számomra, és
van benne olyan, amit most már, negyven fölött
igyekszem megszívlelni: „Mindent megteszek,
hogy nélkülem is menjenek a dolgok.”

Elhangzott, hogy férfiként, nõként mi minden-
nel foglalkoztok. Vajon fel tudtok-e villantani
valamit abból, hogy férfi-nõi voltotok hogyan ké-
pes erõsíteni vagy akár gyengíteni – ez utóbbi ta-
lán még tanulságosabb lehet – a hivatásotok
gyakorlását? 

Fodor Zita: Kicsit megütköztem azon, hogy
megalakult a Magyar Ügyvédnõk Egyesülete. A
mai napig nem tudok vele mit kezdeni. Elné-
zést kérek a kolléganõktõl, akik ennek tagjai, de
egyszerûen képtelen voltam felfogni, hogy mi
szükség van külön ügyvédnõi egyesületre, ami-
kor létezik a Budapesti Ügyvédi Kamara. Ez
mindmáig rengetegszer eszembe jut. Próbáltam
megkeresni az okát. Ugyanis a hivatásunk mind
a férfi, mind a nõi szerepet nyilvánvalóan magá-
ban foglalja. Ott vagyok nõként az ügyfél mel-
lett: óvom, védem, gondoskodom róla. Maxi-
málisan bízik bennem, ugyanakkor azt is elvár-
ja tõlem, hogy a tárgyalóteremben harcoljak ér-
te, „mint egy apatigris”. Elmondanék egy pél-
dát, ami elgondolkodtatott és meghatott. Egy
bírónõ esetérõl van szó. A tárgyalóteremnek van
egy elhelyezkedési rendje, egy formai kényszere.
Szemben ülünk a bíróval, kétoldalt az alperes és
a felperes. Egy családjogi perekkel foglalkozó bí-
rónõ mesélte, hogy mennyit változott a szemlé-
lete, amióta édesanya lett. És nem a szakmai-

ság, hanem kifejezetten az érzelmi reakciói te-
kintetében. Egy-egy gyerekelhelyezési perben
részérõl tépelõdés és hosszú vívódás elõzi meg
az ítélet kihirdetését – mert otthon van a saját
tízéves fia. És ítélethirdetés után nehezen megy
ki a folyosóra... Tudja, hogy kint várja a feleket
a családjuk. És neki muszáj döntést hoznia.
Van, hogy elsírja magát utána, és vigyáznia kell
arra, hogy ebbõl senki ne vegyen észre semmit.
Szörnyû percei lehetnek e felelõsség miatt. Na-
gyon sok ilyen példát tudnék hozni a saját éle-
tembõl is.

Mesterházy Balázs: Egy kollégámnak a fele-
sége is lelkész, és egyszer odament a férjhez
egy gyülekezeti tag, egy hölgy, és azt mondta
neki, hogy „a múltkor a feleségén nem volt ha-
risnya a Luther-kabát alatt”. Nagyot nyelt a
kollégám, és azt felelte neki, hogy „jó, ezt
mondja meg a feleségemnek”. Elég sokat gon-
dolkoztam ezen, és azt gondolom, ez nagyon
jó válasz volt, mert – ha már a szerepekrõl be-
szélünk – így maradt sértetlen a férj-feleség vi-
szony, illetve a lelkész és a gyülekezete egy nõi
tagjának a viszonya.

Az evangélikus egyházban csak a hetvenes
évektõl szentelnek nõket lelkésszé, viszont né-
hány év múlva talán már magasabb lesz a lel-
késznõk aránya, mint a férfi lelkészeké. Azt
gondolom, mindkettõnek megvan az elõnye és
a hátránya is. Néha egy nõ tud sokkal jobban
ott állni valaki mellett lelkészként, néha meg
egy férfi tudja a megfelelõ gyülekezetvezetõi és
egyéb feladatokat teljesíteni.

A másik példám saját. A mentálhigiénés kép-
zésem során a csoportunkban talán tizenkilenc
pszichodráma-alkalom volt. Ebbõl tizenkétszer
kaptam apaszerepet, ami nem tudom, hogy ar-
ról szólt-e, hogy a képzés elkezdésének az évé-
ben éppen gyeden voltam otthon a kisfiammal,
de örömmel fogadtam Hesztia szerepét férfi-
ként. Egyébként borzalmas szakács vagyok, de
maga a szerep, hogy a szülõségnek ezt az olda-
lát is megtapasztalhattam, illetve ilyen viszony-
ba kerülhettem az egyik gyermekemmel, azt
gondolom, mindenféle más szolgálatomat is hi-
telesítette. Utána ugyanoda mentem vissza dol-
gozni, és a diákok, illetve a tanártársak közötti
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elfogadottságomhoz ez az új szerep annyi
pluszt adott, hogy ezért sem bántam meg a mai
napig a gyedet. 

Telek Péter Pál: A tanári pálya már régebben
elnõiesedett. Fõleg az általános iskolai pedagó-
gusok között ma alig találni férfit, úgyhogy azt
gondolom, ha én bemegyek egy osztályba –
mindegy, hogy milyen osztályba, és hogy mit ta-
nítok –, akkor már helyzeti elõnyben vagyok,
mert érdekes az, hogy férfi vagyok. És azt gon-
dolom, hogy a lányoknak is érdekesebb meg a
fiúknak is könnyebb elsõ blikkre egy férfi tanár-
ral találkozni. Viszont azt gondolom és tapasz-
talom, hogy hosszabb távon a kolléganõk nem-
egyszer sokkal akkurátusabbak, precízebbek és
következetesebbek az oktatás során, mint mi,
férfiak, akik olyan lezserül a régi, hagyományos
tanító- és tanárszerepbõl vagy a saját egyénisé-
günk varázsáról meggyõzõdve próbáljuk lebilin-
cselni a ma már igen nehezen lebilincselhetõ
nebulókat. Tehát kicsit önkritikusan is mon-
dom, hogy tanulok a kolléganõimtõl, miközben
azt gondolom, hogy férfiként jelen lenni a mai
világban eredeti és különleges dolog. 

Beke Csilla: Két példa a civil szerepeimbõl: az
egyik, hogy én abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy nem kellett rögtön visszamennem
nyolc órában dolgozni, ezért nagyon sok szabad
vegyértékem maradt, amit fordíthattam az ott-
honteremtésre, aminek sok árnyalata van. Meg-
adatott nekem a képesség, hogy a gyerekeket
tyúkanyóként terelgessem, emellett pedig szer-
vezkedõ, minden lében kanál ember is vagyok.
Ezért nagyon hamar ráéreztem arra, hogy renge-
teg olyan gyerek van az oviban, a lányaim bará-
tai, csoporttársai, akik nem rendelkeznek ilyen
„ráérõs” anyukával, vagy olyannal, akinek este
még van kedve énekelgetni meg mesélni. Ezért
ezt a nõi szerepemet nagyon sokszor használom
a mai napig úgy, hogy bemegyek az oviba, és
nemcsak a saját lánykámat viszem haza, hanem
még kettõt-hármat, négyet-ötöt. Nagyon édes
jelenet volt a múltkor, amikor odajött hozzám
egy kislány, és azt mondta, hogy „ma ne vigyél
haza, mert fogorvoshoz megyünk”. Az óvó né-
nik is kérdezik, hogy „ma melyikeket viszed?”.

És én ezt nagyon szeretem csinálni. Ez nyilván
nem ideális dolog, mert a legjobb az lenne, ha
ezt mindenkinek a saját anyukája tudná prezen-
tálni, de hát látom a realitást, hogy nagyon so-
kan nem tehetik meg, hogy otthon vannak, én
viszont élek ezzel a lehetõséggel, és látom, hogy
nagyon sokat ad ezeknek a gyerekeknek, hogy
egy jó hangulatú, jó illatokkal megrakott lakás-
ban lehet nagyon sok mindent csinálni. És fi-
gyelek rájuk, vidámság van, sokan vannak, és es-
tig, amíg a fáradt anyukájuk hazaviszi õket, leg-
alább kapnak valamit. Ez tehát a civil életem-
bõl egy olyan példa, amikor nagyon jól tudom
használni a „hesztiaságomat”.

A szakmai életemben pedig ott van az a bizo-
nyos nõi csoport, amirõl már beszéltem. Azért
is indítottuk a kolléganõmmel, mert azt gon-
doltuk, hogy mi, nõtársak nagyon jól egymásra
tudunk hangolódni, és egy csomó tapasztalatot
ki tudunk cserélni egymás között, ami rögtön
megváltozna, ha betenné a lábát a szobába egy
férfi. Akkor egész másképp viselkednénk, más-
képp fogalmaznánk, sok mindent nem monda-
nánk ki. Ez a csoport nagyon sokat ad, és ott is
nagyon tudom használni az útravalót, amit nõ-
ként kaphattam, és tovább tudom adni. 

B. Gáspár Judit: Nagyon örülök ennek a
bennünk élõ istennõk-vonulatnak. Gondolkoz-
tam azon, hogy hogyan tanul meg az ember nõ-
nek lenni. Egy három-négy éves kislány még ab-
szolút nõ, de hogy aztán mi lesz belõle... Külön
beszélgetés témája lehetne, hogy miként veszít-
jük el kamaszkorunkra meg fiatal nõ korunkra
ezt a velünk született képességet. És akkor arra
gondoltam, hogy persze, tanulja az ember az
édesanyjától, de az édesanyja nem teljesen
olyan, mint õ. Mondjuk az én édesanyám szûzi-
es típus volt, én meg nem. Tehát mindent azért
nem tudtam megtanulni tõle. Akkor jönnek
ezek az archetipikus dolgok. Az ember eleinte
keresi a mintákat, hogy megtalálja a neki meg-
felelõ nõszerepeket, és csak késõbb jön az, hogy
valahogy a saját testére formálja õket. Hogy ne
mereven használja õket, ne „fagyjanak rá”, mint
egy kényszerzubbony, hanem a saját alkatának
megfelelõen átalakítsa vagy individuálja õket,
ahogy Jung mondaná. És ahogy ezen gondol-
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koztam, rátaláltam egy olyan archetípusra, illet-
ve kettõre, ami újtestamentumi: Márta és Má-
ria történetére Jézussal. Csak egy picit felolvas-
nék belõle: „Márta pedig foglalatos volt a szün-
telen való szolgálatban, elõállván azért monda:
»Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvé-
rem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak?
Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem.« Fe-
lelvén pedig monda neki Jézus: »Márta, Márta,
szorgalmas vagy, és sokra igyekszel. De egy a
szükséges dolog, és Mária a jobb részt választot-
ta, mely el nem vétetik tõle.«” 

Márta és Mária két nagyon nõi, de szerintem
két segítõi archetípus is. Az egyik, aki ugrik,
szolgál, gyakorlati dolgokban segít, és nagyon
aktív, illetve a másik, aki csak ül a társa lábánál,
és meghallgatja õt. És akkor arra gondoltam,
hogy vajon én melyik vagyok a kettõ közül. Vagy
mint feleség melyik voltam, vagy bármilyen ér-
telemben melyik vagyok? Hát nem voltam min-
dig Mária, sajnos. Ez nem biztos, hogy jó, de
azt gondolom, hogy valahol a kettõre együtt van
szükség. Van, amikor nem lehet Máriának lenni,
van, amikor muszáj szolgálni és ugrani, és nem
lehet meghallgatni. Tehát élethelyzete válogat-
ja, és ahogy az antik archetípusokat, valahogy
integrálni próbáljuk magunkban. 

Magyar Balázs: Ehhez a szentírási idézethez
kapcsolnám, hogy megjelent egy könyvünk: 
A pap és a nõ a címe. Azt boncolgatjuk hárman
egy beszélgetésben, hogy nagy baj van a nõ és
a pap mint férfi kapcsolatában, és hogy meny-
nyit tudnánk tanulni Jézusnak a nõkkel való
találkozásaiból. A könyv e találkozások alapján
épül föl, megvizsgálva, hogy milyenek a mai
nõ-pap találkozások. E téren a legnagyobb fel-
adat (és a buktató is ebben rejlik), hogy segít-
sünk a papnak visszaállítani az igazi férfiszere-
pét, amelyben a szexualitás, a harc és a munka
egyaránt lényeges. Nem elhanyagolva az imád-
ságot és a barátságot.

Hadd fûzzem ide a bennem lakó Isten témá-
ját. Én inkább ehhez vonzódnék. Sokat beszé-
lünk Jézus szerepeirõl. Nagyon izgalmas, és ne-
kem nemrég jutott eszembe, hogy az egész sze-
repötlet az Atyától született, hiszen õ küldte el
a Fiát inkarnálódni az emberek közé. És ha azt

kérdezem, hogy mi Jézus legmarkánsabb szere-
pe, akkor nyilván nem a gyógyító vagy a vigasz-
taló vagy a prédikáló, hanem az, hogy ember. Jé-
zus, a férfi. És egyben persze apa és anya is, és
ez tulajdonképpen nagyon izgalmassá teszi az
egészet. És nagyon aktuálissá, ahogy õ a nõvel
beszél, a megvetett vagy éppen halálra ítélt,
megkövezés elõtt álló nõvel.

Elmondok egy sztorit. Azzal kapcsolatos,
amikor kiesek a szerepembõl. Orvosként be-
szélgetek egy beteggel, és nagyon fáradt va-
gyok. És szól a beteg, hogy „látom, hogy kezd
rosszabbul lenni, mint én”. (Ennél csak egy
rosszabb történet van, amikor a beteg az én
sztorimat mondja.) Szóval megsajnált a beteg,
én pedig azt mondtam neki: „Nem haragszik,
ha én itt lefekszem?” És lefeküdtem, és alud-
tam egy jót. Aztán fölébredtem, összeszedtem
magam, és látom, hogy õ sír, és azt mondja:
„Nekem most nagyon sokat segített azzal, hogy
itt aludt. Egy kicsit horkolt is, de nem zavart.
Legalább össze tudtam szedni a gondolatai-
mat. Most tudom, hogy maga is egy ember.” A
szereptévesztések vagy kiesések nagyon sokat
számítanak – hogy emberként vagyunk egy sze-
repben, és nem mindig pont úgy, ahogy a beteg
vagy a kliens szeretné.

Ehhez kapcsolódik egy másik történet. Az
egyik kolléganõm irányított hozzám egy fiatal
nõbeteget, mert szerinte „apát keres”. És aztán
ahogy folyt a beszélgetés, egyre jobban úgy vol-
tam, mint Éva Az ember tragédiájában: „Anyá-
nak érzem magam.” Néha erre rá kell jönni,
hogy aki küldte, az igazából talán máshogy lát-
ta, más volt az õ problémája is.

És még valami: én magam sokáig nem is tud-
tam, mennyit küzdök azokkal a nõképekkel,
amiket gyerekkoromban „beszippantottam”
vagy megláttam, és ezek hosszan elkísértek.
Hogy én mennyit kerestem ezeket a nõket! És
ötvenéves kellett hogy legyek, mire rájöttem,
hogy nem a feleségem vagy a munkatársaim,
hanem a sötét nõi árnyak okozzák a bajokat. Ki
kellett szellõztetnem a fejembõl ezeket a nõi ar-
chetípusokat. Egy mai férfi azért nem húszéves
korában jut el oda, hogy ki tudja szellõztetni
ezeket, és egyházi embereknél még komplexebb
ez a kérdés. 
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Beke Csilla: Nagyon kapcsolódik ide: Gyulafe-

hérváron kellett néhány napig bibliodrámát tar-
tanom kispapoknak, egy régi papnevelõ intézet-
ben, ráadásul Erdélyben, ahol még fokozottab-
ban jelen van a tartózkodás vagy távolságtartás a
két nem között. Belegondoltam a számomra ab-
szurdnak tûnõ helyzetbe: ott lesz velem szem-
ben x kispap, és úgy kell önismereti hozadékkal
csoportot vezetnem a körükben, hogy persze nõ
vagyok, de azért ne legyek „túl sok”. Reggel ko-
moly huszonöt perces vacillálást jelentett, hogy
mit vegyek föl. Nyilván nem vehetek föl csadort,
de hát azért tartsuk meg a kereteket. Megtalál-
tam a megfelelõen decens öltözetet, és akkor jött
még a neheze, mert ugye ez csak a külcsín. De
hogyan foglalkozzam velük? Például hozzájuk ér-
hetek-e? Meg vagyok róla gyõzõdve, hogy amikor
egy játékot vezetek, akkor nagyon sok hozadéka
van egy érintésnek, a megfelelõ pillanatban, a
megfelelõ testrészen. És ez kispapok esetében
hihetetlen nagy dilemma volt nekem. De végül
sikerült áttörnöm magamban ezt a gátat, és bi-
zonyos helyzetekben igenis megfogtam a játék-
ban lévõt, becsuktam a szemét, most fordítsd el
a fejed, és tedd a melledre a kezed, stb. Éltem
ezekkel a dolgokkal, amelyek egy nõtõl egy kicsit
jobban jönnek. Hihetetlen, hogy milyen energiá-
kat és gátakat szabadított fel bennük, amikor ezt
meg mertem lépni, de nagyon-nagyon nehéz
volt, és tényleg láttam, hogy egy külön mûfaj ezt
jól csinálni. Nagyon tanulságos volt.

Dávid Bea: Két példát szeretnék mondani az-
zal kapcsolatban, hogy mennyire örülök, hogy
nõ vagyok, és mennyit köszönhetek az édes-
anyámnak, illetve a családomnak is, hogy sike-
rült engem jó útra terelni. Az elsõ élményem: a
Szilágyi gimnáziumban voltam elsõs, és vala-
hogy szóba került, hogy ki hova megy egyetem-
re. Mi francia nyelvi szakosok voltunk, és akkor
én bedobtam, hogy bölcsészkarra megyek. Sen-
ki nem tudta, engem is beleértve, hogy mit is
jelent az, de addig egész életemben azt hallgat-
tam, hogy mivel lány vagyok, nekem a bölcsész-
karra kell mennem. Lesz egy diplomám, de elég
független leszek, ami mellett lehet családom,
gyerekem is, és még karrierem is. Azt hiszem, ez
nagyon fontos dolog, hogy nõként sikerüljön

megtalálni azokat az utakat, amelyek késõbb a
többi szerepünket is segítik.

A másik terület, ahol mindig rádöbbenek,
hogy milyen jó nõnek lenni, és hogy mennyi fel-
adatunk van a férfiak érdekében, az, mikor a
személyes kapcsolathálózatokat vizsgálom. Na-
gyon sokat foglalkoztam a doktori dolgozatom
megírásakor a hajléktalansággal. A hajléktala-
nok kilencven százaléka férfi. Miért van ez így?
Azért, mert a férfiaknak már nincsenek meg
azok az elsõsorban nõkhöz, különösen a felesé-
gükhöz fûzõdõ bizalmas kapcsolataik, amelyek
segítik vagy megvédik õket. Vagyis mi a mi fel-
adatunk nõként? Megerõsíteni a társkapcsolata-
inkat, és ezen keresztül aztán a többi kapcsola-
tot is. Ilyen értelemben nemhogy feminista
nem lesz az ember, hanem pont az ellenkezõje.
Viszont nagyon érdekes, hogy az utóbbi évek-
ben mintha változnának a trendek, de még er-
rõl nagyon óvatosan merek csak beszélni, mert
magam sem tudom, hogy valójában mi törté-
nik. Mintha valami változna, és ez számunkra,
nõk számára nagyon elgondolkoztató. Elsõsor-
ban a felsõfokú végzettségû nõkre jellemzõ,
hogy egészségügyi mutatóik kezdenek olyanok
lenni, mint a férfiakéi. Volt egy elõadás, ahol az
elõadó szájából hangzott el: ne csodálkozzunk,
hogy ha férfiként élünk, akkor férfiként is ha-
lunk meg. És ha a kapcsolati mutatóink is efelé
mennek, akkor nekünk, nõknek nagyon el kell
gondolkoznunk, nehogy elveszítsük az említett
plusz védõfaktorunkat. Tehát nagyon fontos,
hogy megtaláljuk magunkat és magunkban azo-
kat a helyes szerepeket, amelyek aztán jó hatás-
sal lehetnek az egészségügyi állapotunkra, és
rajtunk keresztül a körülöttünk élõ férfiakra is. 

Mesterházy Balázs: A Judit által említett
szentírási szakaszra szeretnék röviden reflektál-
ni. Nekem nagyon érdekes volt ezt a Mária és
Márta történetet a nõi archetípusok szemszö-
gébõl hallgatni. Ez számomra úgy jött le, hogy
van, aki sokat dolgozik, a kétkezi munkát végzi
a gyülekezetben, és van, aki hallgatja az Igét.
Mert én azért odatenném, hogy Mária nem
egyszerûen meghallgat valakit, hanem Jézust
hallgatja. Ez szerintem hangsúlyos a történet-
ben. De az ideális gyülekezetrõl vagy közösség-
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rõl alkotott képünkben azért benne van, hogy
az a jó, ha valaki mindkettõt teszi, tehát hall-
gatja Isten Igéjét, és részt is vesz a közösség éle-
tében. A gyülekezetemben vezetek egy úgyne-
vezett nõslénykört. Így neveztük el a férfikörün-
ket. Valóban fõleg kisgyermekes meg nagyobb
gyermekes édesapák vagyunk együtt, és ez na-
gyon jó. Tehát a nõi csoporttal kapcsolatban el-
hangzottakhoz hasonlóan ide tényleg csak férfi-
ak jöhetnek, és csak családosok. És valóban kö-
zösségépítõ, ahogyan ebbõl az élethelyzetbõl
meg tudjuk osztani egymással, hogy hogyan
hallgatjuk Isten Igéjét, és hogyan veszünk részt
a szükséges kétkezi munkákban is.

A különféle szerepek nemegyszer konfliktusba
kerülnek. Ezt hogyan sikerült feloldanotok a saját
életetekben? Ez persze azt is felveti, hogy van-e 
a szerepeitek közt hierarchia, s nem csak a praxis-
ból vagy az események sodrából fakadóan. 

Magyar Balázs: Biztos, hogy van hierarchia,
de az változik is. Az az egészséges, ha változik. –
Nem csak a dalai láma vagy II. János Pál pápa
sugárzó személyiség. Azt gondolom, minden
szerepünkben az a legnagyobb izgalom és a leg-
nagyobb ajándék, hogy átsüt a szerepen az Isten.
Nem én sütök át, nem az egóm vagy a szakmai
tapasztalatom. Elhangzott, hogy nemcsak a se-
gített gazdagodik, hanem a segítõ is. Én ezt
emelném ki, hogy ezzel a fénnyel kellene foglal-
kozni, mert minden szerepünkben világítani le-
het. Szörnyû, amikor nem tudunk, és akkor eb-
bõl különféle konfliktusok vannak, vagy ha nem
akarunk engedni, vagy talán túl szûk vagy túl tág
egy szerep. Érezni kell, hogy egy szerep akkor éri
el a küldetését, hogyha ránk van igazítva, illetve
kitöltjük, nem buggyos és nem szûk, és jól érez-
zük magunkat benne. Utólag szoktam rájönni,
hogy nem tudatosan váltom vagy cserélem a
szerepeket, de ennek van egy belsõ fejlõdése.
Egyszerûsödésre törekszem, és minden szerep-
ben egyfajta harmóniára, amiben én megaján-
dékozott vagyok.

B. Gáspár Judit: Csak egy mondat: Isten vilá-
gít a páciensben is. Nemcsak a segítõben, ha-

nem a kliensben is. Nagyon sokszor élem át azt,
hogy egy angyallal találkoztam.

Beke Csilla: Eszembe jut egy konkrét hely-
zet, amikor a szerepeim egy picit összeveszni
látszottak. Lezártuk az egyik nõi csoportot, és
annyira nehezen szakadtak el egymástól a részt-
vevõk, hogy megszavaztunk egy pluszalkalmat,
ami már lazább körülmények között zajlott. El-
határoztuk, hogy elmegyünk egy fürdõbe, és
még beszélgetünk egy jót, és így zárjuk le a cso-
portot. Nem gondolkodtam el elõtte, csak út-
közben a fürdõ felé, az autóban, hogy most órá-
kig együtt fogok ülni velük, de mégsem az va-
gyok, aki az alkalmakon, mert egy fokkal már la-
zább a hangulat, és többé már nem találkozunk
úgy, meg hát ez már nem is fizetõs alkalom. Tu-
dom, hogy ez furcsa, de ez is egy szempont.
Mindig mérlegelni kell, hogy éppen most mi-
lyen szerepben vezetek. Most én vagyok én,
vagy még az a vezetõ? „Osztom az észt”, vagy
csak meghallgatok, vagy csak poénkodunk vagy
ilyesmi? Nagyon ösztönösen csináltam, de to-
vábbra sem vagyok benne biztos, hogy jól tet-
tem-e, és nem tudom, tulajdonképpen milyen
szerepben voltam jelen. Ez valószínûleg szinte
óránként változott bennem. És csak utólag gon-
doltam arra, hogy hát ez így nehéz volt, ezt elõ-
re ki kellett volna találni, hogy akkor milyen sze-
repben is legyek jelen. 

B. Gáspár Judit: Megint egy idézet jut
eszembe – József Attilától: „A hetedik te magad
légy.” Nekem az segített a legtöbbet a szerepe-
im közti váltásban, amirõl te beszélsz, hogy ezt
valahogy nagyon szem elõtt kell tartani, hogy
minden szerepemben én legyek. És akkor nincs
akkora szakadás a két szerep között. Bár azért
vannak konfliktusok. Az a kérdés, hogy melyik
fontosabb: hogy ember vagyok, vagy hogy pszi-
chológus vagyok. Számtalanszor be akarják
kényszeríteni az embert egy pszichológussze-
repbe. Például amikor megkérdezik, hogy mi a
foglalkozásod: „pszichológus” – és akkor rád ro-
hannak, hogy „jézusmária, akkor te mindent ki-
találsz”. Azt elhatároztam, hogy a magánéle-
temben nem vagyok pszichológus, de teljesen
ezt sem lehet megtartani. Szóval ez „a hetedik
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te magad légy” segített. Hogy az a te, az az „én
magam” azért akármi van is, de minden szere-
pedben benne legyen. A páciensiben is, meg a
terapeutáéban is. 

Mesterházy Balázs: Ehhez az utolsó mondat-
hoz szeretnék kapcsolódni. Judit mondta, hogy
az Isten legyen benne mindenben. Nekem is ez
jut eszembe, amikor a saját szerepeimrõl gon-
dolkodom, és lehet, hogy most térek vissza a
„papos” kifejezéshez. Akárhogy is, de ha azt
mondjuk valakire, hogy papos pap, akkor az
eléggé szitokszónak hangzik. És én ezt kicserél-
ném arra, hogy a lelkész vagy a pap tényleg úgy
legyen hiteles, hogy akármilyen helyzetben van
is, felmutatja „a spirituális kártyát”. Tehát akár-
milyen élethelyzet is legyen az, nekem az a fel-
adatom, hogy felmutassam azt, amirõl Judit
meg elõtte Balázs is beszélt. Hogy hogyan feste-
nek a dolgok innen nézve, és az Õ szeme által
nézve. És ha ezt tényleg hitelesen végezzük, ta-
lán a pejoratív papos jelzõ is elmarad.

Még egy rövid példa a szerepekhez, illetve a
szerephierarchiához. Nyolcadik éve vagyok lel-
kész az iskolánkban, és az elsõ pár évben en-
gem nem hívtak azoknak az osztályoknak az
úgynevezett osztálytanári értekezletére, ahol
nem tanítottam. Nagyon örülök – kellett hozzá
jó néhány beszélgetés –, hogy most már az
igazgatónak és a többi kollégának is természe-
tes, hogy lelkészként ott vagyok ezeken az al-
kalmakon. Jó ott lenni egy-egy ilyen beszélge-
tésen, talán pont azért, hogy az iskolalelkészi
szerepembõl fakadó aspektust – a spirituális
kártyát fölmutatva – hozzáadjam, az iskola jel-
legébõl következõen is.

Telek Péter Pál: Divatos manapság azt mon-
dani, hogy több lábon kell állni. Ezt a magam
életében nem elsõsorban egzisztenciális formá-
ban tapasztaltam meg – bár ott sem mindegy:
egy tanári fizetésbõl nem egyszerû eltartani egy
négygyerekes családot –, hanem inkább abban,
hogy azt hozom otthonról, hogy valami nagyot
kell csinálni, és azt tökéletesen. Ennek az a ká-
ros következménye, hogy ugyan nem biztos,
hogy sikerül, de teljesen beszippant, és erre rá-
megy az összes többi fontos szerepem, a csalá-

diak és az egyebek is. Azt vettem észre, hogy ak-
kor vagyok egyensúlyban a tanári szerepem
mellett, ha nem ezer százalékon égek, hanem
mondjuk csak nyolcvannyolcon. S ha van egy
olyan szerepem, egy pluszfeladat, ami számom-
ra alkotás, kreatív és erõforrás is, amikor háttér-
ben vagyok, és nem sok ember között, hanem
például egy könyvet szerkesztek, ami nem is az
én nevem alatt jelenik meg, és nem is fogják
tudni, hogy én abban mit dolgoztam. És azt
vettem észre, hogy ezáltal a férji, az apai szere-
pemre is jobban tudok figyelni. Ha egy szerep-
nek nem adom át magam teljesen, akkor a töb-
bire is több energiám jut, és jobban tudom fi-
gyelni és tartani az egyensúlyukat. 

Dávid Bea: Mikor megkaptuk azt a néhány
kérdést, amirõl ma beszélni fogunk, akkor meg-
jelent a szerepkonfliktus témája. Szerencsés
természetû, optimista ember vagyok. Így fel
sem merült bennem a szerepkonfliktus. El is
kezdtem ezen gondolkozni, hogy tényleg léte-
zik-e. Mert persze az elõfordul, hogy néha ne-
héz sok mindent összeegyeztetni. Két dolgot
élek át ezzel kapcsolatban. Amikor megszüle-
tett a második gyerekem, azt éreztem, hogy a
szeretet nem úgy oszlik meg, ahogy ezt egy kör-
diagramon ábrázoljuk, azaz egyre több szerep
(szelet) van, úgy hogy marad a száz százalék,
hanem mintha maga a torta, a kör növekedne.
Tehát az egyre több szerep többé teszi az em-
bert. Ugyanakkor bizony az is elõfordul, hogy
ezek a szerepek szeletekként mûködnek, és va-
lahogy mégiscsak be kell osztani az idõt, energi-
át stb. Ilyenkor mindig más és más nagyon fon-
tos dolog kerülhet elõtérbe. Egy tizenhat éve
Magyarországon élõ amerikai ember beszélt ar-
ról a rádióban, hogy miért nem talált itt magá-
nak társat. Azt mondta, azért, mert a magyarok
egyszerûen nem tudnak másodikak lenni. Nem
tudnak örülni az ezüstéremnek. Mindig arany-
érmet akarnak. Amikor több szerepben élünk –
ki többen, ki kevesebben –, adott esetben tudni
kell azt mondani, hogy „ez most a második he-
lyen van”. És ez nem rossz. Mondjuk a család-
ban, a háztartási munkákkal kapcsolatban van,
hogy delegálni kell bizonyos feladatokat. Nem
nekem kell mindent megoldani. Nem fog arra
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annyi idõ jutni, és az a valami most éppen
ezüstérmet kap, de attól az nagyon is jó. 

Fodor Zita: Visszatérnék a szerepek és a sze-
mélyiség kérdésére. Nemcsak a szerepek változ-
nak, hanem a személyiségünk is, és ezt a folya-
matot kell egyensúlyozni, megállás nélkül. Én
teljesen más tanácsot adok most, mint tizenöt
évvel ezelõtt, az akkori ügyvédi, családjogi pra-
xisomban. Ma már másképp hallgatom az ügy-
feleket. A mentálhigiénés képzésnek a hatását
nap mint nap tapasztalom. Sokkal nagyobb
bennem az empátia, a tolerancia, a türelem, az
elfogadás a másik emberrel kapcsolatban. És
amikor egy pillanatra megpróbálom megállítani
a tárgyalás folyamatát, borzasztó érdekes jele-
netek vannak. A múlt hónapban kampánymun-
ka volt cégek módosításával kapcsolatban, és
volt, hogy csak a késõ esti órákban tudtunk pél-
dául házassági szerzõdéssel kapcsolatban ügyfe-
leket fogadni. Egy alkalommal három órán ke-
resztül patthelyzet alakult ki, senki nem enge-
dett jottányit sem. Már minden elõkerült a se-
gítõbeszélgetés eszköztárából, de nem mûkö-
dött. Akkor egyszerûen magam is a határára ér-
keztem a dolgoknak, és azt mondtam, hogy „el-
mondom, most mi lesz. Kimegyek, behozok egy
üveg bort, kinyitom, megisszuk, és utána meg-
állapodunk.” Így is történt...

Egy kérdésre van még idõ, és ez visszautalás a
beszélgetés címére: mi szükséges ahhoz, mit tehe-
tünk azért, hogy jól érezzük magunkat – nemcsak
a bõrünkben, hanem a szerepeinkben is? 

Beke Csilla: Végsõ soron én akkor érzem ma-
gam jól a szerepemben és a bõrömben, hogyha
meg vagyok gyõzõdve arról, hogy a szerepem
belõlem fakad, hogy én vagyok a hetedik, és ez
valóban én vagyok. Egyáltalán elfelejtem, hogy
milyen szerepeim vannak, mert most éppen ez
az aranyérmes, a legfontosabb, ebben vagyok
jelen, minden porcikámmal, ebben jól érzem
magam, és ezt folyamatosan tudatosítom is.

A másik, ami segít nekem, hogy az adott sze-
repben jól legyek, a prioritások megállapítása.
Amikor este azon gondolkozom, hogy másnap

mit kell tennem, és hogy eközben vajon melyik
szerepemnek kell sérülnie, akkor elõveszem a
kis listámat. Ez néha konkrét lista, de van, hogy
csak a fejemben létezik. És fölteszem magam-
nak a kérdést, hogy mi az, amirõl holnap is azt
fogom gondolni, hogy ennek igazán van értel-
me. És ennek alapján általában tudok dönteni. 

Magyar Balázs: Nagyon fontos, hogy nem al-
szunk eleget, és az, hogy a segítõszakmában
rend legyen. A magam szempontjából a nyolc
óra alvásnál nem szabad lejjebb adni. Errõl nem
szoktunk beszélni egymás közt, néha még a be-
tegeknél sem vesszük észre, hogy nagyon keve-
set alszanak. A másik, hogy legyen lelkiveze-
tõm, legyen pszichológusom, aki segít nekem,
legyen szupervizorom. Legyen idõm a gyereke-
imre, legyen belsõ imaéletem, olyan napi idõm,
amit valóban arra fordítok, hogy akkor senki ne
jöjjön be a szobámba. Nálunk ez úgy mûködik,
hogy ha csukva van a szobaajtó, vagy beteg van
nálam, vagy én vagyok egyedül. Hát körülbelül
ezek a szempontok, amik szerintem öregkorom-
ban is fontosak lesznek majd. Barátság és isten-
kapcsolat, ima és munka és pihenés – ezek a
biztosítók ahhoz, hogy jól érezzem magam.

B. Gáspár Judit: Azon gondolkoztam, hogy
lényegében minden szerepemben jól éreztem
magam. Az állampolgáriban a legkevésbé. És
most az utolsó szó jogán elmondom, hogy
eszembe jutott, milyen súlyos szerepvesztesé-
gek vannak az életemben. Nagyon nagy kár,
hogy az anyaszerep kimaradt, pótolom különfé-
le módokon, de ténylegesen kimaradt. És akkor
most következik az öregasszonyszerep, amiben
szintén elég jól érzem magam, amíg használják
az élettapasztalataimat. De mit csinál egy mun-
kanélküli, aki szereptelenné válik? Rettenetes
szenvedés lehet. Vagy azok az öregek, akiket
csak kiszolgálnak, de õket nem használják sem-
mire? Tehát nem biztos, hogy csak az a baj, ha
az embernek nem kellemes egy szerep. Az is
baj, ha nincs szerepe. S akkor lassan leépül,
iszik. Fõleg egy férfi, mert egy nõnek még min-
dig marad valami, mindig talál magának felada-
tot. A családban vagy a családon kívül. De egy
férfi teljesen kikészül szerep nélkül. 
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Mesterházy Balázs: Egy rövid történetet sze-

retnék elmondani zárásként. Az anya keltegeti
a fiát vasárnap reggel: „Fiam, el kell menned a
templomba.” „De nem akarok elmenni a
templomba.” „Fiam, el kell menned a temp-
lomba.” „De nem akarok elmenni a templom-
ba.” „Jó – feleli az anya –, mondjál három indo-
kot, amiért nem akarsz elmenni a templomba.”
„Nyûgös vagyok, fáradt vagyok, és egyébként se
szeret ott engem senki. Elég volt? Most mond-
jál te három indokot, amiért el kell mennem a
templomba.” Azt válaszolja az anya: „Hát

nézd, végül is harminchét éves vagy, szerintem
sokan szeretnek téged, egyébként meg te vagy
a lelkész.” Nem a történetet szeretném magya-
rázni, meg tudom, hogy a beszélgetés nem is a
kiégésrõl szólt. Csak a szerepekrõl maradt még
bennem ennyi. És az, amit Balázs mondott,
hogy Jézusnak mi volt a legfontosabb szerepe.
És az embert nevezte meg. Én lehet, hogy azt
mondanám, hogy szerintem mégiscsak a Fiú
szerepe volt a legfontosabb Jézus számára.

Szigeti László
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