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„Ide nekem az oroszlánt is!” 

Hogyan stabilizálhatja a tanácsadó jelenléte a kliens problémáját? 

Antal Sándor, PTSTA-O 

 

 

Ahogy Zuboly, a takács lelkesen elvállalná az oroszlán szerepét is a Szentivánéji álomban, úgy 

a tanácsadók is szívesen rámozdulnak a „trendi” fejlesztői szerepekre és módszerekre. Ügyfél 

oldalon persze könnyű beleszeretni egy kecsegtető újdonságba: a tündérkirálynő a szamárfejű 

Zubolyt először angyali szépségnek látja. De a szerelem a fejlesztői szakmában rossz 

tanácsadó, mert a távolságtartás hiánya azzal járhat, hogy a munkakapcsolat eltávolodik a 

céljától.  

 

 

A tranzakcióanalízis (TA) szerint a fejlődést, változást, tanulást az autonómia teszi lehetővé. Ilyenkor 

kapcsolatban vagyunk a külső-belső realitással, hozzáférünk az erőforrásokhoz, beleértve a másik 

embert is. Egy másfajta működésmód, amikor minták, vagyis meglévő sikerstratégiák alapján 

reagálunk. A mintakövető viselkedés nem okvetlenül van összefüggésben az itt és most realitásával, 

mivel elsősorban múltbeli tapasztalatokhoz kötődik. Szervezeti közegben, például a tanácsadó-kliens 

viszonyban az egyéni minták könnyen összekapcsolódnak, és amikor a külső környezet erőteljesen 

változik, a bejáratott stratégiák már nem eredményeznek tényleges változást. 

A következőkben egy szervezeti példa segítségével bemutatom, milyen kapcsolati minták tartják fenn 

a kliens problémáját, ahelyett, hogy megoldanának egy helyzetet. Mindig a tanácsadó-megbízó 

kapcsolatot vizsgálom, mivel ennek a dinamikának az egész tanácsadási folyamara messzemenő 

hatása van. A kapcsolat jellegét sokszor egy elejtett félmondat, egy túlbeszélt, vagy megválaszolatlan 

kérdés mutatja meg.  

 

Tételezzük fel, hogy a megbízó (pl. menedzsment) azt a fejlesztési igényt fogalmazza meg a 

tanácsadással kapcsolatban, hogy emelni kell a középvezetői szint felelősségvállalását az üzleti 

eredményekért.  

Variációk egy témára: 

1. A megbízó és a tanácsadó között létrejön a megállapodás egy harmadik fél, például a 

középvezetők terhére. Mindketten egyetértenek abban, hogy a fejlesztés során szembesíteni kell a 

középvezetőket a jelenlegi működésük hiányosságaival („hogy fölrázzuk őket!”). Esetleg annak 

tulajdonítanak közösen nagy jelentőséget, hogy a középvezetők a folyamat során „mindenképp jól 

érezzék magukat!” Megbízáshoz mindkét esetben lehet jutni, és bizonyos szempontból mindegy, hogy 

a tanácsadó a középvezetők jólétéről gondoskodik, vagy a piszkos munkát végzi el, a valódi problémát 

egyik esetben sem fogja érinteni.  
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2. Hasonló a hasonlóhoz vonzódik, amikor a megbízó és a tanácsadó előzetes negatív hiedelmei 

alapján jön létre megállapodás. Például a menedzsment – bár külső támogatást keres – nem hisz 

igazán a középvezetők változási képességében. Ehhez a hiedelméhez jó partnert találhat abban a 

tanácsadóban, aki a kialkudott keretek között szintén szkeptikus a megcélzott eredményt illetően. 

Nagy valószínűséggel a folyamat önbeteljesítő jóslatként végül mindkét fél előzetes meggyőződését 

igazolni fogja. 

3. A felelősség eltolása a tanácsadó felé: „Engedj csak oda, majd én megoldom a problémádat!” – 

gondolhatja a tanácsadó az ügyfél témáját hallva, kommunikációja pedig ezt közvetíti: „Bízd csak 

rám magad! Ha azt csinálod, amit mondok, jobban fognak menni a dolgok!” Érkezhet ez az igény a 

megbízótól is: „Mondd meg, mit csináljak, elvégre te vagy a szakember.” Világos, hogy egy ilyen 

ajánlat gyorsan vezet megbízáshoz főleg olyan szervezetek esetében, ahol nehezen boldogulnak a 

felelősségvállalással, vagy mindig bűnbakot keresnek. De végül is a tanácsadó így több felelősséget 

vállal föl, mint maguk az érintettek.  

4. A felelősség eltolása az ügyfél irányába, az előző ponttal éppen ellentétes előjelű kapcsolati 

minta. Ez akkor történik, amikor a tanácsadó feltétel nélkül követi a megbízó elgondolásait: „Azt 

fogom tenni, amit Ön mond.” Vagy saját lépéseit folyton az ügyfél jóváhagyására bocsátva igyekszik 

a felelősség súlyától szabadulni. Hasonló a helyzet, amikor a szervezeti tradíciókat a tanácsadó is 

tabu témának tekinti. A kialakult szokások újrafogalmazása nélkül nehezen képzelhető el a szervezet 

változása. 

5. Nagyon szoros egymásrautaltság jön létre egy olyan emocionális alkuban, amelyben a tanácsadó 

távol tartja a megbízótól az elégedetlen középvezetőket, amiért cserébe megkapja a megbízást. Ilyen 

típusú kapcsolatra utalhat, amikor egy tréning, workshop, coaching egyetlen eredménye a ventilálás, 

vagy a tanácsadás soha nem ér véget, mert mindig találnak ürügyet a folytatásra, esetleg 

tanácsadóként az érintetteknek valamiért nehéz nyitott és konstruktív visszajelzést adni. 

 

Konstruktív és autonóm megállapodás a fenti példában nehezen képzelhető el a két vezetői szint 

közti kapcsolat tisztázása és javítása nélkül. Ez a megbízó kezdeti probléma-meghatározásának („baj 

van a középvezetőkkel”) átdefiniálását igényli („én sem kívülálló vagyok a történetben”). Az előzetes 

elképzelésekhez képest így a diagnosztikus és reflektív szempontok nagyobb szerephez jutnak a 

fejlesztési folyamatban. A megbízó cserébe nagyobb rálátást kaphat elgondolása következményeire 

(beleértve a költségeket is), és kritikusan megvizsgálhatja a tanácsadói kompetenciát.  

 

A TA hagyományosan az emberi tényező felől közelít a szervezetekhez. Pszichológiai háttere 

mélységet és etikát biztosít a munkához, az erőteljes modellek és nyelvezet pedig gyorsan 

kifejezhetővé teszik az ügyfél valóságát. Újabban egyre fontosabb aspektus a TA 

rendszerszemléletű megközelítése, ahogyan az emberek és csoportok működését a kapcsolatok 

és a kontextus kölcsönhatásaival magyarázza. Ráadásul a TA számos modellje képes a belső 

folyamatok és a külső történések integrálására, így a sok rejtett elemből szövődő szervezeti 

kultúra és szervezeti változás leírására.  
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