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„Vagy igazam van, vagy boldog vagyok” 
/Nagy Zsóka mediátor/ 

 

 

BEVEZETÉS 

 

A meggyőzés és befolyásolás elmélete kurzuson tárgyalt felnőttoktatói szerepek közül a 

mediátor bizonyult számomra a legvonzóbbnak mint vizsgálandó terület. A témaválasztás oka 

egyrészt az, hogy jelen mikrokutatás előtti ismereteim szerint a mediátor az, akin keresztül a 

vitában álló felek a hatóságot kikerülve, önmaguk hozhatják meg az „itéletet” közös 

ügyükben, másrészt, hogy magam is tervezem a mediátorképzésben való részvételt. Továbbá 

a Hope Springs c. játékfilm (r.: David Frankel) adott gondolati kiindulási pontokat a két 

személy közötti problémák megoldásának alternatíváira. 

 

 

A VIZSGÁLÓDÁS MENETE 

 

− Kiindulópont: a személyes élményekből merített tapasztalatok, a személyközi 

konfliktusok megoldásának egyéni igénye. 

− Probléma: az együtt élő emberek közötti elmérgesedett konfliktusok rossz hatást 

gyakorolnak a párkapcsolatok minőségére. 

− Cél: az interperszonális viták megoldásának kapcsán szeretném megtudni, milyen 

módszerekkel dolgozik a mediátor, és hogy általában mi jellemzi a kommunikációját – 

ezen keresztül megtalálni a lehetőséget a párkapcsolati viták szakszerű rendezésére. 

− Feltételezés: a mediációval elérhető az emberek közötti feszültségek csökkentése. 

− Szakirodalmi tájékozódás: több szerző (Thomas Gordon, Eric Berne) is azt vallja, hogy 

nagy részben a kommunikációban rejlik az emberek közötti problémák megoldása. 

− Konkrét vizsgálati terv: a témával kapcsolatban engem foglalkoztató kérdésekre az 

irodalmi forrásokból történő tájékozódással és személyes megkérdezésen keresztül 

kívánok választ kapni. 

− Anyaggyűjtés: a témáról a lehető legobjektívebb kép kialakítása céljából az olvasott és 

hallott adatok párhuzamos feldolgozásával, összehasonlításával kívánom megtalálni azt, 

ami az andragógiai elmélet és gyakorlat számára hasznos lehet. Dolgozatomban 

igyekszem releváns következtetéseket levonni, valamint javaslatokat megfogalmazni. 
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− Elemzés: abban az esetben tekintem feltételezésemet igazoltnak, ha a mediációval elérhető 

az emberek közötti konfliktusok szűk körben történő megoldása, oly módon, hogy az 

eredmény minden résztvevő számára elfogadható. 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Egyéni igények 
 

Számomra a személyközi kapcsolatok igen nagy értéket képviselnek. Úgy gondolom, egy jó 

emberi kapcsolat meghatározó lehet akár az egész életre. A jó kapcsolatokat az élet számos 

aspektusában alapvetőnek tartom – az érzelmi támogatástól az intellektuális segítségen át az 

anyagi támaszig. Felmerült bennem a kérdés, vajon miért képesek a hosszú ideig jól működő 

emberi kapcsolatok egyik napról a másikra tönkremenni, csupán azért, mert egy adott 

kérdésben nem tudnak a felek megegyezni. 

 

A tehetetlenség érzése 
 

Olykor felismerem, hogy a személyközi vitákban nem tudok tovább jutni, tehát a 

kommunikáció megrekedt egy olyan ponton, ahol már nincs a birtokomban eszköz mások 

meggyőzésére, nem rendelkezem befolyásoló erővel – ugyanakkor azt sem érzem, hogy a 

másik fél rendelkezne ezekkel az erőkkel. Ezért kialakult bennem az érdeklődés olyan 

lehetőségek felé, amelyeken keresztül megtanulhatom a „lehetetlen helyzetek” koordinálását, 

azzal a céllal, hogy mind magam, mind a másik fél részére elfogadható megoldást találjak. 

 

 

A MEDIÁCIÓRÓL 

 

Fogalmi tisztázás 
 

A mediáció a konfliktuskezelés egy formája. Olyan problémák megoldásában használható 

módszer, amelyekben viták, érzelmek, fájdalmak övezik a problémákat (Lovas, 1999a). A 

problémamegoldás sikere azt feltételezi, hogy az érintettek nem a viták elkerülésével, hanem 
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éppen a probléma feldolgozásával közelítenek a megoldáshoz. Egy (co-mediátor1 alkalmazása 

esetén két) segítővel, pozitív gondolkodással, optimista hozzáállással indulnak a 

problémamegoldás felé. 

Lovas Zsuzsa megfogalmazásában (1999a) a mediáció olyan konfliktuskezelő módszer, 

amelyben egy pártatlan, szakavatott személy irányít. A mediátor feladatai között megtalálható 

a felek által elfogadható megoldás kidolgozása, megkeresése. A mediáció jó eszköze a 

társadalmi kiszolgáltatottság elkerülésének. 

 

A mediáció választásának jellemző okai 
 

A vitás kérdések eldöntésére, ha a felek nem kívánják felvállalni a bírósági eljárással 

kapcsolatos terheket, dönthetnek mediátor alkalmazása mellett. Ez a döntés egyfajta 

társadalmi érettséget, valamint a lehetőségek tekintetében meglévő tájékozottságot is tükröz. 

Általában akkor választják a vitában álló felek a mediációt, ha 

− a megoldás időben nem halogatható; 

− az egymás közötti kapcsolatot fenn kívánják tartani, illetve ha érzelmi okai vannak; 

− anyagilag ez jobban megéri; 

− a felek között fennálló tevékenység megtartandó; 

− jogi eljárások vannak folyamatban (Lovas, 1999a). 

 

A mediáció korlátai 
 

Mivel a mediációban nem a cél, hogy a felek megkeressék, ki volt a hibás a probléma 

létrejöttében (hiszen ez éppen a bíróság feladata lenne), az eljárás során nem lehet 

nyertesekről és vesztesekről beszélni. Ezért a vétkesek megkeresése nem lehet a mediációs 

ülések feladata. Ha nem a „most”-ra, a pillanatnyi teendők megkeresésére fókuszálnak a felek, 

a közöttük feszülő ellentétek feloldása sikertelen lesz (Lovas, 1999a). 

 

A segítségnyújtás kritériumai 
 

Gordon és Burch szerint (2001) a mások meghallgatása tanulható készség. A problémás 

helyzetek feloldásának egyik módja, ha odafigyelünk embertársaink közléseire. A másik 

                                                 
1 A magyar nyelvben nem használatos sem a komediátor, sem a ko-mediátor kifejezés, ezért használtam az 
angolból származtatható co-mediátor formát. 



 6 

közlendőjének értő figyelemmel történő befogadása további lehetőségeket rejt magában annak 

tekintetében, hogy egyáltalán megértsük a közlő személy mondandóját. Ugyanis számos 

esetben úgy fejezik ki magukat a beszélők, hogy – a felületes hallgató számára – elsikkad az 

igazi mondanivaló. Ekkor szükség van egy olyan hozzáértőre (adott esetben a mediátorra), aki 

jártas az ilyen „kódolt” üzenetek megfejtésében (és visszajelzésében!), s a feleknek a 

mediáció folyamatában való végigvezetésével felvállalja a felnőttoktató szerepét. 

Berne a tranzakcióanalízisről írott műveiben (1984; 1997) kifejti, mennyire fontos, hogy a 

tranzakciók során megértsük egymást – hiszen minden emberközi cselekvést tranzakciónak 

vehetünk. A szerző szerint az egymással kapcsolatban levő emberek között annál több 

incidens jön létre, minél régebben ismerik egymást. Ezeknek az incidenseknek belső 

szabályaik vannak, s ezek a szabályok rejtve maradnak mindaddig, amíg nem történik valami 

kizökkentő esemény, s ekkor felszínre kerülve, robbanásszerű változást okoznak: létrejönnek 

a játszmák. Ezek a játszmák ciklikusan ismétlődhetnek, s bennük könnyen eltűnhet a valós 

probléma oka – pedig éppen ezeknek az okoknak a felismerése alapozhatja meg a felek 

közötti konfliktusok feloldását. A mediátor jártas abban, hogy felismeri az okokat, s azáltal 

tud segítővé válni, hogy ő nem vesz részt a játszmákban, tehát tisztábban lát a helyzetben.  

 
Az én-állapotok funkciói 
 

Berne (1997) háromféle én-állapotot tárgyal, melyek a kommunikációban meghatározzák az 

emberközi kapcsolatok minőségét, a vitás kérdések megoldásának lehetőségét. E három én-

állapot: szülői, felnőtt, gyermeki. Ha két ember érintkezik, ezekből az én-állapotokból 1–1 pár 

aktiválódik. A változatok részletezése helyett egyszerűbbnek tartom, ha csupán arra utalok, 

hogy a felnőtt–felnőtt én-állapotpárból álló inger az, ami a leghatékonyabb terepet adhatja a 

problémák megbeszélésére. A segítő személy (dolgozatom esetében a mediátor) tisztában van 

ezekkel az én-állapotbeli hatásokkal, ezen keresztül mélyebbre lát a problémákban, s így válik 

segítő résztvevőjévé a vitarendező folyamatoknak (Gordon és Burch, 2001). 

 

(Forrás: Berne, 1984. 39. o.)



INTERJÚ EGY CSALÁDSEGÍTŐ MEDIÁTORRAL 

 

A témával kapcsolatban arra a részletekre voltam kíváncsi, milyen formák, módszerek és 

eszközök használhatók a mediációban. Ezért felkerestem egy családsegítő mediátort, akit félig 

strukturált interjú keretein belül kérdeztem e részletekről. 

Nagy Zsóka mediátor, kérdéseimre válaszolva elmondta, hogy munkájában a hangsúlyt a 

problémaalapú megoldásra helyezi. Pszichopedagógusként azt vallja, hogy nem a közvetlen 

tanácsadást tartja célravezetőnek, sokkal inkább az egyéni beszélgetések során 

megvalósítandó pozitív megerősítést. Interjúalanyom publikációjában (2011) úgy fogalmaz, 

hogy a mediáció a konfliktuskezelésnek a leghatékonyabb módszere. A mediátor 

közbenjárását a békéltetés eszközének tartja, s egyik fő gondolata, hogy – a bírósági 

eljárásokkal szemben – e módszer nem a múltra, hanem a jövőre fókuszál. A mediáció egyik 

alkalmazási területeként a gazdasági (adósságrendezési, jóvátételi) eseteket nevezte meg, de 

kifejtette, hogy munkájának nagy részét a mediáció másik nagy területe, a családon belül 

felmerülő személyközi problémák megoldásának segítése teszi ki – ezen belül található a 

válási mediáció, valamint a párkapcsolati mediáció. Hozzátette azonban, hogy nem mindenki 

mediálható; azokban az esetekben, amelyekben a problémákkal küzdő feleknek akár csak 

egyike nélkülözi a közös elégedettség elérésének célját, nem lehet elkezdeni a mediációs 

eljárást. Alapfelfogása, hogy egy kapcsolat minőségéért mindkét fél egyaránt felelős. 

Egy, a mediátori munka erkölcsi szempontját felvető további fontos alapkérdést is 

tisztáztunk: azt, hogy a mediátor minőségi szempontjait tekintve az Országos Mediációs 

Egyesület Etikai Kódexe a mérvadó. 

Igen fontosnak tartottam megtudni, hogyan alkalmazza személyközi kompetenciáit a 

szakember, és azt találtam, hogy a mediátor kommunikációját jellemző jegyek között elsőként 

a támogató beszélgetés szerepel. Ez olyan kommunikatív formát jelent, amely során a 

problémaalapú megközelítés és a megoldások kilátásba helyezése adja a fókuszpontokat. 

Kérdéseim megfogalmazásakor én magam úgy gondoltam, hogy a mediáció során a 

mediátor a két vitás féllel együtt foglalkozik. Interjúalanyom válaszából azonban kiderült, 

hogy ő egyszerre csak az egyik féllel dolgozik. Az általa tartott mediációs ülések létszáma 

gyakran mégis három fő. Ennek oka, hogy munkája során nemcsak a vitás felek 

megbékéltetésével foglalkozik, hanem magával a mediátorképzéssel is. Ebből adódik, hogy a 

tanfolyamain résztvevő, az elméleti ismereteket már elsajátított mediátorjelöltek rendszerint 

részt vesznek az üléseken. Ezt co-mediátorként teszik, s ezzel megszerzik első gyakorlati 

tapasztalatukat. Ideális esetnek számít, ha a mediátorból és co-mediátorból álló segítő páros 
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tagjai különböző neműek. A mediációs ülések alkalmával, az egyéni beszélgetések általában 

kétszer–háromszor két órát vesznek igénybe. Az alkalmak között jellemzően egy hét szünet 

van. Az engem informáló mediátor, elmondása szerint a közös munka során nem jegyzetel. 

Ennek okaként megemlítette a titoktartást veszélyeztető momentumokat, s kitért arra, hogy 

abban az időben, amikor még írásos feljegyzéseket vezetett a mediáltak személyes ügyeiről, 

egy alkalommal kis híján illetéktelen kezekbe kerültek bizonyos információk. Azóta jobbnak 

tartja, ha inkább a memóriájára hagyatkozik, és a partnereitől kapott információkat empátiája 

és emlékezőtehetsége segítségével örökíti meg.  

A gyakorlatban tapasztaltak szerint a 12–14 éves fiatalok már megfelelő alanyai lehetnek 

az üléseknek – felső korhatár természetesen nincs. Az életkor-különbségekből adódó 

problémák kezelésére a tranzakcióanalízist alkalmazza. 

Arra a kérdésemre, hogyan jelenik meg a meggyőzés és a befolyásolás a mediációban, azt 

a választ kaptam, hogy a mediátor részéről sehogyan. A mediátornak nem lehet célja, hogy 

bármelyik felet is meggyőzze valamilyen nézet helyességéről, vagy valakinek az igazáról. 

Ugyanakkor célja, hogy a felek meggyőződjenek a helyzet valós építőköveiről, ezért úgy 

kommunikálja nézeteit, hogy a résztvevők maguk ismerjék fel a célhoz vezető utat, s mintegy 

önmaguk meggyőzésén keresztül jussanak el a konfliktustól a konszenzusig – 

kommunikációjával igyekszik egyfajta tükröt tartani a résztvevők felé. A meggyőzés szót 

ebben a kontextusban inkább a meggyőződés váltja fel. Interjúalanyom elmondta, hogy ennek 

a felemelő állapotnak az eléréséhez igen közel, az utolsó közös munkában már mind a két fél 

részt vesz. Ezt az utolsó alkalmat egyfajta „ünnepnek” nevezi, ugyanis ekkor kristályosodik ki 

az ide elvezető úton végzett közös munka minősége. Az ilyen ünnepi hangulatú üléseken a 

mediátor a következőket teszi: 

− minden eddiginél nyugodtabb, békés hangulatot biztosít; 

− másfél–másfélórás beszélgetést kezdeményez a jelenlévő felekkel; 

− fókuszál az egymás iránti személyes felelősségre; 

− egy táblára felírja: HOGYAN TOVÁBB? – és gyakorlatilag a résztvevőkre bízza a 

befejezést. 

A fenti mozzanatok közül az egyik, nevezetesen az, amelyikben a hosszabb beszélgetések 

zajlanak, sajátos módon berendezett „díszlet” mellett valósul meg: a párok egymásnak háttal 

fordított fotelekben helyezkednek el, s ezáltal nem látják, csak hallják egymást. Mivel a 

beszélgetés, ugyan a két fél együttes jelenlétében, de külön-külön zajlik, nincs módjuk 

egymás szavába vágni, s ha ezeket az órákat érzelmileg könnyedén képesek eltölteni, azzal is 



 9 

bizonyítják, hogy a mediációs folyamat sikeres volt. Amennyiben az ülések után a felek meg 

tudják fogalmazni, mit kellett volna máshogy csinálni, ha rá tudnak mutatni saját tévedésükre, 

és ha egyetértésben meg tudják fogalmazni a megoldást, a mediációs folyamat elérte a célját. 

Nagy Zsóka, ahogy személyesen, honlapján is kifejti: azzal a meggyőződéssel 

gondolkodik, hogy a kapcsolatok ápolásához figyelem és törődés kell. Ha valami probléma 

merül fel két együtt élő ember között, arra különféle jelek utalnak. Ilyen jelek lehetnek: a 

közös programok elmaradása, a beszélgetések megritkulása, a közös szabadidő beosztásának 

vitás kérdései. Ekkor a mediációs folyamat azzal tud segíteni, hogy 

− feloldja a feszültséget, a szorongást; 

− megfogalmazza a problémákat; 

− segít az érdekek tisztázásában; 

− ügyel arra, hogy az indulatok ne szabaduljanak el; 

− keretet ad a megegyezés megbeszélésen keresztül történő elérésére; 

− olyan megoldásokat keres, amelyek mindkét fél számára elfogadhatók; 

− diszkrécióval kezeli a felek közti problémát. 

Abban a kérdésben, hogy mikor alkalmazható a mediáció, alanyom a következőképpen 

fogalmaz: 

− a gondoknak az együttélés idején való jelentkezésekor; 

− a válás időszakában; 

− ha a kapcsolatban állandóvá váltak a konfliktusok; 

− a szülő-gyermek kapcsolat bizonyos eseteiben. 

Az általam megkérdezett, több mint egy évtizedes mediátori tapasztalattal és tréneri 

gyakorlattal rendelkező személy önmagáról azt vallja, hogy sokat tanult azokból a példákból, 

amelyeket 27 évvel ezelőtt, az Egyszülős Alapítványnál végzett tevékenysége folytán 

megismert. Elmondta, hogy a sok válási krízisen keresztül alkalma volt megfigyelni, általában 

milyen típusú segítségre van szükségük az embereknek. 
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A FELTEVÉSEK VIZSGÁLATA 

 

Az elméleti források, valamint Nagy Zsóka családsegítő mediátorral készített interjúm által 

szerzett tapasztalataim alapján helytállónak tartom azt a feltevést, miszerint a mediációval 

elérhető az emberek közötti konfliktusok szűk körben történő megoldása oly módon, hogy az 

minden résztvevő számára elfogadható. A mediátor alkalmas arra, hogy mindkét fél 

problémáját megtalálja, összhangban kezelje őket, miközben teljes diszkréciót tanúsít. A 

gyakorlat találkozik az elmélettel; a szakirodalmi megfogalmazások és a valós életben 

tapasztalható személyes megnyilvánulások leglátványosabban az értő figyelem 

alkalmazásának a területein érzékelhetők. A mediáció magában foglalja a mediátor összetett, 

széles körben alkalmazható képességeit, úm. szociális érzékenység, pedagógiai tudás, jó 

memória és empátia. Meggyőződtem arról, hogy az emberek közötti konfliktusokra – abban 

az esetben, ha ezek a konfliktusok segítő nélkül megoldhatatlannak bizonyulnak – a mediátori 

segítség mentő megoldás lehet. 

 

 

A TÉMA FELDOLGOZÁSA A MŰVÉSZETEKBEN 

 
Egy filmes alkotáson keresztül, David Frankel: Hope Springs (Amit még mindig tudni akarsz 

a szexről) c. játékfilmjében ismertem fel a mediátor mint felnőttoktató munkáját. A szereplők 

olyan helyzetet tárnak a néző elé, amelybe, úgy érzem, bárki könnyen belekerülhet. 
 

„Kay (Meryl Streep) és Arnold (Tommy Lee Jones) hű társai 
egymásnak, ám az egymás mellett töltött évtizedek alatt 
kapcsolatuk kissé kihűlt, így Kay, aki régi meghittségre vágyik 
férjével, szeretné feldobni a házasságukat. Amikor tudomást szerez 
a Great Hope Springs nevű kisvárosban praktizáló híres 
párterapeutáról (Steve Carell), megpróbálja meggyőzni a 
szkeptikus, szokásaihoz mereven ragaszkodó Arnoldot, hogy 
utazzanak el egy egyhetes házasságterápiára. Már az utazásra sem 
könnyű rávenni makacs férjét, az igazi feladat azonban 
mindkettejük számára az, hogy képesek legyenek megszabadulni 
gátlásaiktól a hálószobában, és felszítsák a régi tüzet, ami miatt 
annak idején egymásba szerettek.”2 
 

                                                 
2 Forrás: Port.hu. URL: 
http://port.hu/amit_meg_mindig_tudni_akarsz_a_szexrol_hope_springs/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_fil
m_id=130880&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_topic_id=2 (letöltve: 2015.04.17. 14:31) 
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A játékfilm kettős hatást gyakorolt rám. Egyrészt felismertem, hogy az élet változásai, a 

korral, a hellyel, a kultúrákkal kapcsolatos értékrend-különbségek veszélyeztetik a 

párkapcsolatban élők harmóniáját. A problémák észlelésekor a helyzet az egyének (esetleg 

együttesen a pár) döntése alapján fog a továbbiakban megváltozni, úgy maradni vagy romlani. 

A film másik üzenete számomra, hogy a problémák megoldására (akár általános értelemben 

véve) életünk minden szakaszában nyitottaknak kell lennünk, hiszen az andragógia felfogása 

szerint a felnőtteknek rendelkezniük kell a saját életük vezetésének képességével, az adódó 

problémák kezelésével. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A mediációs eljárás során ugyan nem tapasztalható sem a meggyőzés, sem a befolyásolás, 

mégis mindkét fogalomnak van létjogosultsága. A meggyőzés meggyőződésként jelenik meg, 

a befolyásolás pedig a már mediált párok egymás közti kommunikációjában található meg. A 

mediáció alkalmával ugyanis a résztvevők egy tanulási folyamaton mennek keresztül, 

melynek következtében saját élethelyzeteikre könnyebben találnak önállóan megoldást. 

Továbbá erősítik és növelik egymásban a felek ezt az új tudást, informális szinten építik be 

mindennapjaikba az alkalmazások készségét. 

Mind a kérdéseimre kapott válaszok, mind az interjú alatt szerzett benyomásaim arra a 

meggyőződésre vezettek, miszerint a mediáció alkalmazása és tanulása elengedhetetlenül 

szükséges tartozéka tudáskészletünknek. Javaslom a felnőttek képességeinek fejlesztésével 

foglalkozó szakembereknek, így adragógusoknak, pedagógusoknak, pszichológusoknak a 

téma megismerését, hiszen a mediátori képességek tanulásával nemcsak önmagunkon és 

közvetlen családi környezetünkön segíthetünk, de szélesebb értelmezésben az egész 

társadalmi lét minőségén is javíthatunk. 
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MELLÉKLETEK 

 
 
1. sz. melléklet: Az interjú kérdései 
 
 

A beszélgetés résztvevői: Nagy Zsóka mediátor, Molnár Attila Károly egyetemi hallgató 

Az adatfelvétel ideje: 2015.03.30. 

Az adatfelvétel helye: Bp., Akadémia u. 11. 

 
1. Mióta foglalkozik a családsegítő mediációval, milyen alapszakmával rendelkezik? 

2. Mi a mediáció fogalma? 

3. Melyek a mediáció legjellemzőbb területei? 

4. Milyen minőségbiztosítási szempontok jellemzik a mediáció végzését? 

5. Milyen módszereket alkalmaz? 

6. Mi határozza meg a mediátor kommunikációs stílusát? 

7. A mediáció során Önön kívül minden esetben két fél vesz részt a folyamatban? 

8. Magánszemélyeken kívül kik kívánnak konfliktuskezelési eljárást? 

9. Minden esetben szükség van co-mediátorra? 

10. Miben különbözik a mediátor és a co-mediátor munkája? 

11. Vannak-e  korhatárok a mediáció alanyait tekintve? 

12. Milyen elveket követ a mediátor a meghallgatásban? 

13. Hogyan jelenik meg a meggyőzés a mediációban? 

14. Hogyan érvényesül a befolyásolás a mediációban? 

15. Mi az „egyszülős klub”? 
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2. sz. melléklet: A Hope Springs c. film posztere 
 
 

 


