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This study presents some characteristics, specific ways of interaction and self-identity 
elements of the individual development of the marginal personality within the psychodrama 
group. 

Members of psychodrama group - each having specific individual or social characterisitics -
are often caught between the drive towards group belonging and that of loneleness, between the 
need of participation and that of staying apart, on the margins of the group. Taking into the 
consideration, but surpassing the starting point of the marginal position, this is an analysis of the 
dynamics of the marginal personality and of the the way the leaders can offer support to be 
aware of his/her needs, individual timing, and become a respected group member. 
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Jelen tanulmány a marginális személyiség egyéni megnyilvánulási formáit, a 
személyiségjellemzők egymásráhatásának módozatait, identitástudatát és a 
pszichodráma-csoportban elfoglalt helyét vizsgálja. 

Csoporüét és egyedüllét, részvétel és peremhelyzet között vívódnak a 
pszichodráma csoportban azok akik - szemelyiségstrukturájuk, vagy a társadalomban 
elfoglalt helyzetük miatt - kis - vagy nagymértékben küzdenek a csoportba való beil
leszkedés rendszerint nyomasztó feladatával. A peremhelyzet kiindulópontját figye
lembe véve, de ennek elemzését meghaladva, a dolgozat azt mutatja be, mi a dinami
kája és hogyan lehet támaszt nyújtani a marginális személyiségnek, hogy saját ritmusa 
függvényében, szükségleteire ráébredjen és részesévé váljon a csoportmunkának. 

Elemzési támpontok 

A marginális pozíció a csoporttagok interakciójának eredményeképpen jelenik 
meg. Ezek az interakciók több tényező mentén különböztethetők meg: a csoporttagok 
személyiségtípusa, az interakció időtartama, az erő- és döntési viszonyok, a csoporton 
belüli kommunikációs típusok szerint. Véleményem szerint - első bevezető meghatá
rozásként - marginális személyiségnek nevezhetjük azt a személyt, aki egy adott cso
portban, egy adott időpontban, egy releváns kritérium szerint a csoport perifériáján 
helyezkedik el. Tulajdonképpen minden egyén a társaival való közvetlen viszonyain 
keresztül mutatja meg saját személyiségét, ezek a viszonyok pedig kiemelik a közte és a 
csoport többi tagja közötti különbségeket. 

A tagok által a nyitottság-zárkózottság tengely mentén elfoglalt hely a személyiség
struktúrájuktól, valamint a csoport hierarchiájában elfoglalt pozíciójuktól függően 
különbözik. A szociálpszichológia a csoporton belül többfajta pozíciót különböztet 
meg: alfa, beta, gamma és omega pozíciókat. A belsőélet egyes képeinek színrevitele, a 
pszichodrámajátéknak a valós élet egyes elemeivel való asszociálása, az erős érzelmi 
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