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Szummer Csaba vitaindítója az egyetemeken pszi-
chológus hallgatóknak szervezett, úgynevezett 
önismereti csoportok létjogosultsága mellett érvel. 
E kérdés felmerül más területeken is, például a szo-
ciálismunkás-képzés, mentálhigiénikus szakember-
képzés területén is. 

Nehéz érdemben vitatkozni, amikor homályban 
marad, hogy az alkalmazott meghatározások mit 
jelentenek, ki mit ért alattuk. E nehezítettség meg-
jelenik a vitában. Egész röviden kísérletet teszek a 
tisztázásra. 

Önismereti csoport: Az önismeretbe beletar-
tozik mindaz, ami elősegíti az egyén kapcsolati, 
lélektani folyamataira történő rálátását. Spektruma 
a problémaorientált strukturált csoportoktól a 
csoportanalízis mélylélektani folyamatáig ter-
jed, függetlenül a csoport céljától, összetételétől, 
struktúrájától.

Pszichoterápiás csoport: Gyógyító célú csoport. 
Pszichoterapeuta szakvizsgával végezhető, terá-
piás felelősség tartozik hozzá: például kivizsgálás, 
terápiás cél.

Kiképző sajátélmény (tapasztalati) csoport: A 
módszerspecifikus pszichoterapeutaképzés része, 
kiképző pszichoterapeuták vezetéséhez kötött. 
Mindenben megegyezik az adott módszer pszicho-
terápiás folyamatait biztosító szettinggel, a kiképző 
terapeutának terápiás felelőssége van, amihez iga-
zodnia kell a kialakított csoportszettingnek.

A pszichoterápiás és kiképző sajátélménycso-
portok a csoportozás világának valójában csak 

egy kis részét képezik. A gyakorlatban számos 
csoport fut, amelyek célja valamely csoportmódszer 
technikájára és elméletére támaszkodva olyan 
változás elősegítése, amely kívül esik a gyógyításon, 
a pszichoterápián. Ezeket a továbbiakban 
készségfejlesztő csoportként foglalom össze. 

Készségfejlesztő csoport: problémaorientált és 
ennek megfelelő szettinggel és összetétellel szerve-
zett és futó csoportok. Az adott alkalmazási terület 
speciális ismerete, kapcsolódó gyakorlat szükséges, 
amely kívül esik a pszichoterapeutaképzésen. Jel-
lemzőjük a (félig) strukturáltság és program, illetve 
a témacentrikusság. Időhatáros és zárt csoportok, 
összetételük homogén a probléma vagy a téma 
vonatkozásában. Például idetartoznak a pályaszo-
cializációs, hivatásszemélyiség formáló, speciális 
készségek és kompetenciák fejlődését elősegítő, 
tanácsadó csoportok, gyereküket egyedül nevelő 
anyák csoportja (CsSK-kban), állásukat elvesztők 
csoportja, szakmai kompetenciákat fejlesztő cso-
portok, szervezeti tréningek. Ezeken a területeken 
a készségek, a megterhelő egzisztenciális, szociális, 
szakmai helyzetekkel való megbirkózási képesség 
fejlesztésére kerül a hangsúly, ezt szolgálja a cso-
portfolyamat célja a korábban említett, megfelelően 
illeszkedő csoportszettinggel.

A fentiek alapján a pszichoterápiás és kiképző 
sajátélmény-, valamint a készségfejlesztő csoportok 
között nincs átmenet, mert a kettőt elválasztja a terá-
piás felelősség és a szakvizsgához kötöttség.

Pszichoterápia

szakmai közélet
Viták, hozzászólások

lehetséges-e önismereti munkát Végezni 
EGYETEMEK ÁLTAL SZERVEZETT CSOPORTOKBAN?

Az egyetemi pályaszocializáció keretében szervezett önismereti csoportok kérdése a szakmai 
közéleti gondolkodás egyik aktuális témája. Módszertani, etikai, technikai szempontok egya-
ránt ütköztethetők e kérdéskörben. Folyóiratunk eddig is nyilvánosságot biztosított a kérdés 
számos vetületének. Szummer Csaba vitaindítójával és az azóta megjelent hozzászólásokkal 
a szakmai-személyes vélemények, különféle szempontok ütközésének nyitottunk teret. Ebben 
a számban tovább éleződik, és új szempontokkal gazdagodik a vita Bokor László, Laczkó 
Zsuzsa, Szemán Dénes írásain keresztül. Vitánk végéhez közeledik, várjuk az eddig meg nem 
jelenített vitapontokat, érveket és ellenérveket.

Takácsy Márta, rovatvezető
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Szummer Csaba vitaindítója az önismeret mel-
lett sajnos más, nehezen értelmezhető fogalmakat 
is alkalmaz. Például említ „csoportterapeuták” és 
„kiképző csoportvezetők” kategóriát. Ez világos 
lenne, ha a csoportanalitikus (CSAKIT) és pszi-
chodráma (MPE) pszichoterapeutáit, kiképzőit 
sorolná ide, de belemossa a dinamikus rövidterápiás 
(DREAM) és a személyközpontú (MaSzkPTE) 
egyesület terapeutáit is. Utóbbi kettőnél nincsen 
csoportformára vonatkozó kiképzői minősítés, ami 
így értelmezhetetlen.

A vitaindító szerint „... az egyetemi szervezés-
ben létrejött csoportok... egyenértékűek lehetnek 
a nem egyetemi szerveződésben létrejövő csopor-
tokkal...”. Ebből nem derül ki, hogy miben egyen-
értékűek. Nem jelenik meg, mit hasonlít össze 
mivel. Egyetemen kívül az eddig említett csopor-
tozás mindegyike megtalálható, például a kiképző 
vagy pszichoterápiás csoportok ugyanúgy, mint az 
ideggondozóban tartott idősek csoportja.

A vitaindító nem utal arra, hogy ismételten felme-
rül az igény, hogy ezek az egyetemi csoportok szá-
mítsanak bele a módszerspecifikus képzés kiképző 
sajátélmény követelményeinek óraszámaiba. Ez 
komoly szakmai ütközésekhez vezet. A PTSz állás-
foglalásában „felsőoktatási intézményi keretek 
között folytatott pszichoterápiás önismereti jellegű 
foglakozás”-sal kapcsolatban képviseli álláspontját, 
miszerint ezek „... ki is zárják azokat a pszichés 
folyamatokat, melyek a pszichoterápia fő alkotó 
elemei, ezért az ilyen gyakorlat nem tekinthető 
pszichoterápiának.” És ebből következik a PTSz 
másik megállapítása, miszerint „nem számítható be 
a módszerspecifikus egyesületek pszichoterápiás 
képzésébe a felsőoktatási tanulmányok során szer-
zett önismereti jellegű tapasztalat ...”. Mindez nem 
vonatkozik egyetemi készségfejlesztő csoportokra. 

Vitatkoznom kell a vitaindítóval miszerint „... 
diák–diák vonatkozásban nem beszélhetünk kettős 
szerepről ...” A kettős szerep nem csak a csoporton 
kívüli közvetlen kapcsolatot jelenti. Egyetemen futó 
csoportok tagjai azonos rendszer részei. terápiás és 
kiképző csoportban ez abszolút kontraindikációnak 
számít. A vitaindító az APA állásfoglalására hivat-
kozik, amely csak a tanár–diák kapcsolatot zárja ki 
az egyetemi csoportozás világából. Nem derül ki, 
hogy ez milyen csoportokra vonatkozik. 

Ezen szempontok világosan megjelennek Krékits 
József hozzászólásában, aki „... ötalkalmas, tanács-
adási” céllal és a célok elérését elősegítő homogén 
tagsággal indít csoportokat. 

szenes márta hozzászólásában számomra rendkí-
vül világosan elhatárolja egymástól a csoportokat, 
forma és célok szerint: „... szeretném különválasz-
tani az önismereti csoport, a csoportterápia és a 
pályaszocializációs csoport helyét a pszichológusok 
képzésében, s ezen belül is a képző intézmények 
felelősségére fókuszálok.” Fontos, hogy felveti az 
intézményi felelősséget. 

Terenyi Zoltán hozzászólásában megállapítja, 
hogy „Az ilyen csoport zsúfolt a tagok közös 
ismerőseivel: tanárok, más hallgatók.” E gondolat 
kibontása azt jelenti, hogy a szetting meghatározza 
a jelen kapcsolati élmények feldolgozási körét. 
Pszichoterápiás csoportszettingben fontos, hogy 
valamely tag kapcsolatának másik szereplőjéről a 
csoporttag szubjektivitásán, élményeinek elbeszélé-
sén keresztül alkot képet a csoport, azzal dolgozva, 
hogy a csoporttag milyennek érzékeli a jelen nem 
lévő másikat. Egyetemi helyzetben például a taná-
rok többségéről közvetlen tapasztalatai lehetnek a 
csoporttagok egy részének, így nehezen jelenik meg 
egy ilyen élmény a maga „mintha” minőségében, 
akadályozva a reprezentációk szintjén történő mun-
kát, a személyiség alapszintű változását, vagyis a 
pszichoterápiás hatást.

rudas János hozzászólása a facebook-posztok 
jellemzőit hordozza, vagyis stílustalan. Hangzatos 
kijelentések helyettesítik a kérdés elemzését. Visz-
szatetsző, hogy a szakmai szervezeteket (Amerikai 
Pszichológus Szövetség, APA; Pszichoterápiás 
Tanács Szövetséget, PTSz) általánosítva, öncélúan 
degradálja. például: „nem kellene... rÖfi-k köz-
ponti... akaratát ráerőszakolni a rendkívül tarka és 
sokféle igényt kielégítő önismereti szcénára.” A 
PTSz-t 17 módszerspecifikus egyesület alkotja, kép-
viseleti demokrácia alapján működik, összefogva 
a pszichoterápiás szakma túlnyomó részét. Nem 
központi akarat, hanem „rendkívül tarka”, sokféle 
igényt” integráló szervezet.

Hozzászólásában kijelenti, hogy „… minden cso-
portos önismeret-fejlesztési folyamat egyúttal cso-
portpszichoterápiás folyamatként is felfogható”. E 
vita eddigi gondolatai alapján ez tarthatatlan állítás, 
és fokozza az önismeret kifejezés homályosságát, 
amivel hátráltatja a tisztázást, változást. Pedig eddig 
több lelkiismeretes, a szakmáról felelősen gondol-
kodó álláspont jelent meg  ebben a vitában. Ezeket 
öröm olvasni.

Bokor László
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Viták, hozzászólások

Hozzászólás az egyetemi önismereti csoportokkal 
kapcsolatos vitához – avagy mi történik kívül és 
belül?

pszichodráma pszichoterapeutaként a károli gáspár 
Református Egyetemen tartok pályaszocializációs 
csoportot pszichológus hallgatóknak, külsős, meg-
bízott óraadóként, pszichodráma módszerrel, veze-
tőtársammal, 150 órában (négy féléven át).

Az egyetemi önismereti csoportok kapcsán az 
foglalkoztat leginkább, hogy miben tér el egy ilyen 
csoport a „városban futó, sima” önismereti cso-
portoktól, amelyeket nem egy egyetem, hanem a 
Magyar Pszichodráma Egyesület hirdet meg. 

Sokszor felvetődött már itt a vitában, hogy a 
csoporttagok ismerhetik egymást az egyetemről. 
Felmerült, hogy hasonló ismerősség vidéki városok-
ban, de még akár Budapesten is előfordul, „sima”, 
nem egyetemi csoportoknál. Korábbi hozzászólók 
is említették, hogy ez az ismerősség összeszövőd-
het a csoporttagok ellenállásával, megnehezítve a 
(kezdeti) munkát. A Károlin a csoporttagok nem-
csak ismerik egymást „innen-onnan”, (azaz többen 
több helyről), de évek óta szoros tanulmányi/baráti 
kapcsolatban vannak, így a csoport már úgy indul, 
hogy van egy alcsoportja, mely ismerősökből áll, 
és vannak az „újak”, azaz néhány új hallgató, aki a 
BA-képzésre még máshova járt, és így senkit sem 
ismer. A csoportvezetők is újnak számítanak. Ez 
nemcsak lélektani szempontból nehezítheti meg a 
csoporttagok kezdeti csoportlétét, hanem praktikus 
szempontból, az információk terén is: a „régiek” 
alcsoportjának tagjai sok fontos, akár identitást 
meghatározó tényt tudnak egymásról, egymás tör-
ténetéről, amelyről „hihetik”, hogy ha a csoport 
„nagyja” tudja, akkor az egész csoport tudja. A 
titok tehát ezen a speciális módon is megjelenik, és 
reflektálandó a csoportvezetők által. Ez a kérdés az 
áttételi-viszontáttéli folyamatokat is érinti.

További különbség a „sima” csoportokhoz képest 
az egyetemi adminisztrációból fakad: a tagoknak 
(és egyébként a vezetőknek is) félévente meg kell 
erősíteniük a csoport melletti elköteleződésüket: fel 
kell venniük a csoportot, mint kurzust, és látják is 
egymásról online, hogy felvették-e, de reflektálni ott 
erre (főleg a nem felvételre, tehát a csoportból való 
kimaradásra) nem lehet. Ez az acting outok kérdé-
sét, a csoportból való esetleges kimaradást megbo-
nyolítja: ki járhat a csoportba? Aki eddig is járt? Aki 
az aktuális félévben is felvette a kurzust? És aki ezt 
elmulasztotta? Mindez a felelősséggel kapcsolatos 
kérdéseken túl a csoporttagok közötti és a vezetők-
kel kapcsolatos áttételi-viszontáttételi folyamatokat 

is tovább árnyalja (melyekből egy nagy rész így 
látszólag az intézményre „száll”).

A csoportfolyamatokra tehát hat az egyetem mint 
intézmény a háttérben. Ez persze így van például a 
pszichoterápiás intézményeknél is. Fontos különb-
ség azonban, hogy ott a csoportvezető a rezsim 
része, képviselője, itt pedig alapvetés, hogy külsős, 
nem az egyetem alkalmazottja, akár kevésbé is 
ismeri annak világát, mint a csoporttag – ilyen érte-
lemben is a csoporttag van bent (akár helyszínileg 
is: a legtöbb csoport az egyetem épületében fut, ahol 
a csoporttagok vannak otthon, ők tudják, hogy med-
dig van nyitva a büfé). 

A kívül-belül kérdése tehát sok szinten visszakö-
szön, a csoport tágabb közegében, az intézménnyel 
való viszonyában, és még tágabban, a szakmával 
való viszonyában is: elismeri-e, befogadja-e a 
szakma ezeket a csoportokat? A kívül-belül kérdése 
megjelenik a csoporton belül, interperszonálisan is, 
és kérdés, hogy mindez hogyan hat a csoporttagok 
intrapszichés, belső folyamataira: milyen változás 
történik a csoporton azzal, ami egy-egy csoporttag-
ban legbelül van? Hogyan reflektálhatók az áttételi 
folyamatok a sok „kívül-belül” kérdés közepette?

Laczkó Zsuzsa

Mint volt pszichológus hallgató, később oktató dok-
torandusz, majd egyetemi (diák)tanácsadó pszicho-
lógusa szólnék hozzá a vitához. A pszichoterápiás 
célkitűzésű „önismereti csoportok” egyetemen való 
megvalósításához új szempontként vetném fel a 
pszichológus hallgatók, mint egyetemisták élethely-
zetéből és a feléjük irányuló (olykor rejtett) önisme-
reti elvárásokból fakadó korlátok szerepét, valamint 
a pszichoterápia helyének kérdését az egyetemi 
rendszerben. 

Véleményem szerint a pszichológus hallgató 
is elsősorban egyetemista és csak másodsorban 
valamilyen szakos diák. Így a legtöbb egyetemistát 
érintő akadémiai, személyes és életszakasz kihí-
vások őket is ugyanúgy érintik és késztetik gyors 
alkalmazkodásra. Az egyetemisták zöme ezért rapid 
megoldásokat keres praktikus vagy érzelmi kihívá-
saira, a legtöbbjük számára nehéz az elmélyülés, 
a hosszabb elköteleződés. Az ELTE (diák)tanács-
adójának csoportos és egyéni tapasztalatai is azt 
mutatják, hogy a rövid (maximum egy szemeszterig 
tartó) és tematikus csoportok az igazán hasznosak 
és tervezhetők a számukra, realitásukhoz, igényeik-
hez azok igazodnak. Miközben az is látszik, hogy a 
támogatásért forduló hallgatók harmada (beleértve 
a pszichológus hallgatókat) valójában pszichoterá-



www.mentalport.hu 61

Pszichoterápia • 29. évfolyam 1. szám 2020. február

piás ellátást igényelne, melyet az egyetem nem tud 
kezelni. A kérdés így az, hogy a szakmai (pályaszo-
cializációt támogató) pszichoterápiás önismereti 
munkát a csoportos pszichoterápiától különbözőnek 
gondoljuk-e, és ha igen, akkor az egyetemi szolgál-
tató rendszerben melyiknek szánunk nagyobb sze-
repet, erőforrást. Az eddigi felvetésekből számomra 
elfedve marad, hogy a pszichoterápiás önismereti 
jellegű csoportokat speciálisan csak a pszicholó-
gus hallgatók pályaszocializációját segítő szolgál-
tatásént képzeljük-e el. A pszichológus hallgatók 
egyetemi kimeneti követelményeinek nem része az 
önismereti felkészülés, csak az adott tudományterü-
leten való gondolkodás elsajátítása. Abban azonban 
speciálisak, hogy már az egyetem kezdetétől hang-
súlyozzák nekik a megfelelő önismeret szerepét, és 
bármikor is lépnek be a képzésbe, ebben mindig le 
vannak maradva. Hogy ennek az olykor nyílt, máskor 
burkolt – de semmiképpen nem hivatalos – elvárás-
nak meg tudjanak felelni, a pszichológus hallgatók 
között már az egyetem elejétől ádáz küzdelem ala-

kul ki a megszerezhető tapasztalat és önismeret elsa-
játítására, a még több versenyelőnyt jelentő képzés, 
módszer és gyakorlat habzsolására, mikor arra még, 
sokan, talán érzelmileg nem készültek fel. A pszi-
choterápiás önismereti munka jellegéből adódóan 
mélyebb integráló funkcióval bír, ezért nagyobb 
elhivatottságot, elmélyülést, „érést” kíván a részt-
vevőktől. A pszichológusképzés informális önisme-
reti elvárásrendszere – véleményem szerint – nincs 
összhangban a szakmai pszichoterápiás önismeret 
érzelmi (el)kötelezettségével. Ezért én azt gondo-
lom, az egyetemnek minden lélektani segítséget 
meg kell adnia minden hallgatója számára, beleértve 
a támogató, segítő, akár pszichoterápiás csoportokat 
is. Viszont problémásnak gondolom ebből kiemelni 
a pszichológus hallgatókat és számukra fenntartani 
a szakmai pszichoterápiás önismereti csoportokat, 
melyek így csak egy szűk csoportnak nyújtanának 
megkérdőjelezhető motivációjú segítséget.

Szemán Dénes

thalassa ház pszichoterápiás és pszichiátriai rehabilitációs intézet

Pszichoterápiás Intézetünk terápiás közösségébe szakvizsgával rendelkező, vagy a szakvizsgához közel 
álló, a pszichoterápia iránt elkötelezett pszichiáter	munkatársat	keresünk. Folyamatban lévő vagy 

befejezett pszichoterápiás képzés/szakvizsga előny.

A pályázatokat önéletrajzzal és kísérő levéllel az allas@thalassahaz.hu e-mail címre várjuk.
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2020. március 26–28.; július 16–18. 

Sémapárterápia	–	Párkapcsolatok	gyógyítása:	sématerápia	partner	bevonásával	és	párokkal: 
1. rész 2020.	június	10–12.	Kiképző Matias Valente                                                          

2. rész	2020.	október	8–10.	Kiképző Eva Frank-Noyon
Kiegészítő workshopok:

Imaginációs	átírás	workshop 2020. ápr. 6.
A passzív-agresszív	viselkedés sématerápiás értelmezése és kezelése: 2020. május 8. 

Sématerápia,	intenzív	5 napos sajátélménycsoport 2020. július 27–31. Kaszó 
Brainspotting (traumák kezelésére hatékony, EMDR-ből fejlődött, a sématerápiához hasonlóan integ-

ratív módszer), kiképző Monika Gos 
1.	fázis:	2020.	április	17–19.	
2.	fázis:	2020.	június	5–7.		

Jelentkezés	és	érdeklődés:
Bálint Andrea sématerapeuta és kiképző szupervízor    

sematerapiaestrening@gmail.com
Tel: 06 30 2028973       
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