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Lengyel Lea 

Dilemmák és döntések - egy saját munkahelyen 

végzett szociológiai kutatás tanulságai 

 

A “RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány Női Éjjeli Menedékhelyén1 dolgozom szociális 

munkásként. Az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskolájának voltam hallgatója, jelenleg 

doktori dolgozatomat írom. Ennek témája a hajléktalan nők női önképe, a téma szociális 

munkás tapasztalataim kapcsán került a látókörömbe. 

A munkahelyemen végzett doktori kutatásom számos etikai dilemmát vetett fel. 

Ezek egy részére előre készültem, tisztában voltam velük, más dilemmák azonban egy-egy 

interjú közben merültek fel, és azonnali döntéshelyzet elé állítottak. Ilyen volt a dilemma, 

mely leginkább elgondolkodtatott a kutatás közben, s mely a legintenzívebben mozgatta 

meg bennem a kérdést, hogy gyakorló szociális munkásként lehetek-e ugyanott kutató is, 

s ennek milyen következményei vannak az intézményre, a lakókra és rám nézve. 

Felmérésemet éjjeli menedékhelyet igénybevevő és utcán élő hajléktalan nők 

körében végeztem. Azért választottam ezt a két csoportot, mert korábbi tapasztalataim 

alapján úgy éreztem, életmódjukból adódóan ők vannak leginkább megfosztva attól vagy 

ők tudják legnehezebben megoldani, hogy a társadalmunk diktálta női princípiumok2 

szerint “igazi” nőként éljenek. Már egy átmeneti szállón is biztosított például a lakók 

számára a főzés lehetősége, vagy akár a takarításé, berendezkedésé. Mindez egy fapados 

vagy utcás nő számára kevésbé elérhető vagy csak alternatív módon megoldható. Az éjjeli 

                                                           
1 Az éjjeli menedékhely - melyet fapadnak is hívunk - sajátja, hogy az ellátás csak egy éjszakára szól, ez az 

intézményi forma az igénybevevőknek alapellátást nyújt,, azaz fürdési, mosási lehetőséget, szerény vacsorát és 
ágynemű nélküli ágyat kínál. Az utcán lévő hajléktalanok közterületen vagy magánterületen élnek, melyen maguk 
rendezkednek be, önellátóak, azaz maguk gondoskodnak tisztálkodásukról és élelmezésükről. Az átmeneti szállók 
az ellátási forma igénybevételének idejére állandó férőhelyet biztosítanak, melynek része egy ágy, zárható 
szekrény, konyha-, mosógép- és fürdőhasználat. Ezért bizonyos díjat fizetnek havonta. Utóbbi ellátási mód sajátja 
az esetkezelő szociális munkás támogatása, akivel a lakó kapcsolatát a gondozási terv rögzíti. További ellátási 
forma a nappali melegedő, melyet a hajléktalanok napközben vehetnek igénybe, s fürdési, mosási, bizonyos 
esetben főzési lehetőséget biztosít, továbbá étkezést is. 

2 A téma kapcsán gondolok itt a főzés, mosás, takarítás feladatkörére, mint a köznyelvben nőkhöz rendelt 

teendőkre. 
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menedékhelyet - avagy fapadot - igénybe vevők, ahogy azt az intézménytípus neve is 

mutatja, csak az éjszakájukat tölthetik a szállón, nappal az utcán vannak vagy nappali 

melegedőkbe húzódnak, esetleg dolgoznak. Az utcán élők egy része olyan közterületeken 

lakik, melyeken nem tudnak berendezkedni hosszú távon, másik részük pedig 

kunyhókban, sátrakban húzza meg magát. Előbbi csoport tagjai olyan melegedőkben 

tudnak főzni, ahol ezt az intézmény házirendje megengedi, míg utóbbiak ezen felül saját 

“otthonukban” is, amennyiben rendelkeznek főzésre alkalmas eszközzel. A fapadosoktól 

a takarítás lehetősége teljesen el van véve, hiszen az intézmények takarítása szigorú 

szabályok szerint kötött. Könnyen belátható, hogy a berendezkedés, “fészekrakás”, 

otthonossá tétel sem biztosított számukra. Ezen részletesebben tárgyalt különbségek 

mellett a nőiesség külső megjelenéssel összefüggő dimenzióiban is nagy eltérés 

tapasztalható - gondolok itt a sminkelésre, hajviseletre, ruházkodásra.  

Az önképet közvetve közelítettem meg, különböző altémák segítségével. Az 

életútinterjú technikáját használva arra kértem az alanyokat, hogy meséljék el életüket, s 

előtte ismertettem velük, hogy fókuszban a női önkép áll. Az interjúk azonban nem voltak 

minden esetben életútinterjúk, párszor inkább félig strukturáltaknak tekinthetők, mert 

azzal találkoztam, hogy nem tudják, vagy nem akarják elmesélni az életüket: az emlékeik 

nyomában feltörő érzések inkább mélázásra késztetik őket, mint mesélésre, leginkább 

azért, mert rég sarkallta őket bármi vagy bárki arra, hogy összességében adjanak hírt 

életük eseményeiről.  

Kutatásom megkezdése előtt több etikai és kutatásmódszertani kérdés is 

megfogalmazódott bennem. Mivel a kutatás egy részét azon az éjjeli menedékhelyen 

végeztem, ahol szociális munkásként dolgozom, így a potenciális alanyokkal legalább heti 

szintű kapcsolatban voltam, s tudtam, hogy maradok az interjú után is. Mindenek előtt az 

intézményvezető engedélyét kértem, majd kidolgoztam azokat az alapelveket, melyekhez 

minden körülmények között tartottam magam, s melyekről azt gondoltam, kellő 

védőhálót biztosítanak a kutatás minden résztvevőjének - beleértve az intézményt és 

magamat is -, valamint kizárják a pozíciómmal való visszaélés lehetőségét.  

Az általános kutatásetikai alapelvek mellett a helyzetemből adódó sajátosságként 

jelent meg a helyszín és az időpont kérdése. Szerettem volna, ha maga az interjúhelyzet a 

lehető legkevésbé kötődik a fapadhoz, ahol addig és azután is lakó - szociális munkás 

viszonyban állunk egymással, azonban az interjúalanyok mindegyike az intézményt 
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nevezte meg számára kedves helyszínként, így az interjúk mind ott készültek. Időpont 

tekintetében igyekeztem ügyeleti időn kívülre megbeszélni a találkozókat, ezzel is elvéve 

a megszokott szerepeink élét, illetve biztosítva a zavartalan interjúszituációt. A 

beszélgetések mindegyike - még akkor is, ha az alanynak csak az ügyeleti idő volt alkalmas 

- elkülönített, zárt térben zajlott, megteremtve ezzel egy biztonságos légkört. 

Természetesen a kutatásban résztvevő lakók mindegyikét biztosítottam róla, hogy a 

beszélgetésben elhangzó adatokat, történeteket senkinek nem mondom el, azokat csak 

anonimizálva közlöm, továbbá felkínáltam nekik, hogy ha a témák kapcsán bármikor úgy 

érzik, hogy további beszélgetésre van szükségük, ügyeleti időben is rendelkezésükre 

állok. 

A felsorolt alapelvek mellett volt még egy nagyon fontos kérdésem, melyre a 

kutatás kezdete óta figyeltem, mégis nem várt helyzetek, s ebből következő döntések elé 

állított. Fontos volt számomra, hogy ha már ismerem a lakókat, kapcsolatban vagyok 

velük, szociális munkásként követem ügyes-bajos dolgaikat, akkor előnyömre fordítom 

ezt az ismertséget, s olyan nőket kérek interjúalanynak, akik pszichésen stabilak. Tudtam, 

hogy az élettörténet-interjú nem a legkönnyebb műfaj, főleg traumatizált előélettel 

rendelkezők esetében.  

Mindezen előkészületek ellenére volt, mikor azt éreztem, hogy egy interjú közben 

csapdába kerültem. K. szívesen vállalta az interjút. Fiatal nő, aki úgy tűnt, megáll a lábán, 

jó kapcsolatban van a többi lakóval, kiépített maga körül egy biztonsági hálót olyan 

emberekből, akikkel kölcsönösen segítik egymást. A vacsorát mindig közösen 

fogyasztották el, az intézmény által biztosított ételek mellett mindegyikük hozott még 

valamit, amit egy asztalnál ülve együtt ettek meg. Vidám, tervekkel rendelkező nőnek 

ismertem, aki más intézményekben lévőkkel is kapcsolatot ápol, nappali melegedőkben 

ismerkedik férfiakkal.  

Utólag már tudom, hogy nem a legalkalmasabb pillanatban kértem fel 

interjúalanynak. Változás előtt állt, munkásszállóra való költözést kínált fel neki az 

intézmény. Ez a lakhatási forma egyrészt anyagi támogatást jelent, másrészt egy védett 

környezetet szociális munkási kísérettel, s egy elvárt úttal, mely a munkába állás, munka 

megtartása és legjobb esetben az albérletbe költözés felé halad. Tudtam erről a 

változásról, de nem tartottam fontosnak, hiszen pozitív dolognak éltem meg, ő is úgy 

beszélt róla, hogy készül valami új, elindul az élete egy más irányba, a talpra állás 
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korszakának definiálta ügyeletekben. Mindez azonban az interjú kezdetekor nyert más 

értelmet és hangsúlyt, a felkéréskor hittem annak, amit láttam és úgy éreztem, egy 

érzelmileg stabil embert kérek fel.  

Maga a helyzet az interjú ötödik percétől vált számomra égetővé és örök 

tanulsággá. Ültünk egymással szemben, feltettem az indító kérdést és láttam, ahogy az 

alany elkezd csúszni, majd a hatodik percben ül előttem összeomolva, üres tekintettel, fájó 

mondatok közt és könnyes szemmel. Innen jött a neheze. Azon gondolkodtam, hogy lehet-

e azt mondanom, hogy “köszönöm, hogy rám szánta az idejét, de Ön most nincs olyan 

állapotban, hogy ennek így értelme legyen, fejezzük be”. Vagy ha nem is ezt, akkor azonos 

tartalmat valahogy finomabban. Kutakodtam egyetemi módszertani órák emlékeiben, de 

hirtelen nem tudtam, mi a teendőm. Végül úgy döntöttem, leghelyesebb, ha az interjúalany 

szükségleteire reagálok, felelősségemnek éreztem, hogy ennyire belesodródott valamibe, 

hogy sebek tépődtek fel és szétesett.  

Egyértelmű volt, hogy K. az édesanyjáról, a haláláról és a hiányáról szeretne 

beszélni, s ebben a kontextusban tud most csak rátekinteni hajléktalanságára. Minden, 

amit elmondott ahhoz viszonyult, hogy milyen volt az élete az anyjával, s milyen a halála 

után, s hogyan keres pótlékot az anyja személye helyett, hogyan tesz egyenlőséget a 

hajléktalanná válása, világban való egyedül maradása és az édesanyja halála közé. 

Hagytam, beszéljen a fapadról, a közösségről, a számára kedves emberekről. Az 

interjúszituáció átalakult segítő beszélgetéssé. 

Mikor szóba hozta, hogy valakit anyának hív, próbáltam ehhez kapcsolódni, s 

megérteni, ki és miért is lett anya, pótanya. Ezen a ponton úgy tűnt nekem, hogy 

szándékaink találkoznak, hiszen én megértek valamit, ami kutatási kérdésem, ő pedig 

olyan témáról beszélhet, ami kevésbé traumatizált, hiszen új, meglévő, élő kapcsolatait 

említette. Minderről azonban úgy számolt be, hogy azt éreztem, használ, hiszen ekkor már 

nem a segítő beszélgetés és nem is a vezetett interjús helyzet szabályai éltek, hanem ő 

szabott kereteket. Élvezte a figyelmet, hogy egy elkülönített térben és időben beszélhet 

egyedül egy szociális munkással. Ez a fajta feléjük fordulás nem adott a szakmában, hiszen 

sokan vannak, jellemzően a problémásabb egyének intézményi keretek közt tartására 

fókuszálódik a figyelem.  
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Mivel a mélypontról elmozdultunk, s már nem tartotta szükségesnek az 

édesanyjáról való beszélgetést, kérdésekkel irányítottam szétfolyó történetmesélését, s 

tereltem vissza az interjúhelyzethez kötődő szerepébe. Ezt a tempóváltást nagyon jól 

fogadta, követte a kérdéseket, narratívát váltott. Az interjú innen új fordulatot vett és 

őszintén, a korábban tapasztalt “használat” nélkül, kutató és kutatott szerepeinkbe 

visszakerülve lehetett beszélni.  

Míg én a felkészülés, felkészítés és az interjú közben is ügyeltem arra, hogy ne éljek 

vissza szociális munkás pozíciómmal és kutatóként legyek csak jelen, K. többször átlépte 

a kereteket, és megváltoztatta a szerepeket. Ez megtörtént az interjút követően is. 

A későbbiekben két alkalommal az ügyeleti időben hivatkozott arra, hogy “tudja, 

amit magának elmondtam”. Mindezt olyan helyzetben, hogy azt éreztem, nincs időm 

reagálni, nem tudom az adott szituációban értelmezni, mire utal, s inkább azért veti oda, 

hogy kikerüljön egy számára kellemetlen helyzetből - először éppen a házirend egyik 

pontjának megszegése miatt kapta meg aznapi utolsó figyelmeztetését. Ismét azt éreztem, 

amit az interjú közben, hogy keverednek a szerepeink, s ahogy annak idején nem fogadta 

el, hogy ő nem lakó és én nem vagyok szociális munkás a beszélgetés idején, most a kutató-

kutatott viszonyrendszerét hozza be egy egyértelműen ügyeleti (szociális munkás-lakó) 

kérdésbe. Mikor ez másodjára is megtörtént, úgy éreztem, lépnem kell, mert ha nem, nem 

teszek eleget annak az önmagammal szemben felállított elvárásomnak, hogy ügyeleti 

időben szociális munkás vagyok, s csak bizonyos, mindkét fél által elfogadott, arra 

dedikált időben és helyen vagyok kutató. Továbbá, hogy a két tudásom csak akkor 

találkozik szociális munkásként az interjú után, ha az a lakó érdekét szolgálja, s ő kéri. 

Ezen a ponton felhívtam a lakó figyelmét, hogy legyen együttműködő, ne hozzon 

kellemetlen helyzetbe azzal, hogy olyan dolgokra utal, melyek adott helyzetben való 

jelentésével nem vagyok tisztában, s mindezt olyankor teszi, amikor valamivel 

szembesíteni szeretném szociális munkásként. A lakónak voltak ellenvetései, a helyzetet 

azonban sikerült átbeszélnünk és tisztáznunk, ezek a “konfliktusok” megszűntek.  

Utólag sokáig gondolkodtam, mi is történt ebben az esetben. Több dolog 

keveredését fedeztem fel, melyek között szerepelt az interjúszituáció helytelen felfogása, 

melyben a kérdező - kérdezett szerep helyett egy hajléktalan - szociális munkás duó 

alakult ki. Majd ugyanezen szerepek szintén helytelen alkalmazása történt meg, úgy, hogy 

a lakó a felelősségrevonás elkerülése érdekében szándékosan keverte ezeket. 
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A fentiekben nem szerettem volna megoldást kínálni egy helyzetre, ahol rengeteg 

kérdés merül fel. Kizárólag azt szerettem volna bemutatni, milyen nehézségek adódnak 

abból, ha az előzőleg felkészítettnek és stabilnak tartott interjúalany hirtelen szétesik, 

majd használni kezd, s ezt hogyan tudja nehezíteni az a körülmény, hogy egyébként is 

kapcsolatban állok egy másik formában az egyénnel, ahova ezeket a szereptévesztéseket 

továbbviheti. Nem vagyok benne biztos, hogy helyesen jártam el, mikor a jelenlétem 

formáit váltogattam - voltam kutató, segítő hallgató, majd ismét kutató -, arról azonban 

meg vagyok győződve, hogy alapelveimet végig követni tudtam, s a helyzetre sikerült úgy 

reagálnom, hogy abból az alanynak kára ne legyen, előtérbe helyeztem az ő jóllétét a saját 

kutatói eredményességemmel szemben. 

 


