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A PROBLE,MAMEGOLDAS LEPE,SEI
Nincs olyan recept, mely minden probl6ma megold6s6t
biztositja. Scit, majdnem biztos, hogy val6j6ban nem is
,,megold6s" sziiletik, hanem csak kdnnyitiink a helyze-
ten. A legtribb konfliktus tfl komplik6lt ahhoz, hogy egy
csap6sra megold6djon. Nem lehet rdgt6n megv6ltoztatni
sem az adott t6rsadalmi kdriilm6nyeket, sem megsziin-
tetni az emberekben l6vd fesziilts6get, gyanakv6st. Erde-
mes viszont megtanulni azokat a kis l6p6seket, amelyek
bizalmat 6bresztenek, csdkkentik a fdlelmet, s lehet6v6
teszik az egriittmiik<id6st. Az ideiglenes megoldisok, a
mindennapi kis praktikus dtletek tobbet 6rnek, mint
azok, melyek megval6sit6sirhoz egy milliomos, vagy ko-
moly hatalommal rendelkezS ember kell.
Nemcsak recept nincs, hanem biztosit6k sincs arra, hogy
a j6l ir6nyitott konfliktus-megolddsi folyamat biztos
eredm6uyt hoz. Meglehetcisen nagy szdmfi folyamat,
csoportmunka vezet6se 6s megfigyel6se alapj6n m6gis
c6lszertinek tartjuk az al6bbvdzolt, n6gy k6rd6sre 6piiki
probl6ma-an alizis lev ezet6s6t, mely sikerhez vezethet
benntinket.
1. M i a probldma? M i tdrtdnt?
Erre a k6rd6sre 6ltal6ban v6dakkal feleliink, s ebbcil ki-
6rezhet6, hogy maga az ellenf6l a fcj ok.
A probl6mamegold6s elsci l6p6se: olyan m6don kell leirni
a t6nyeket, ahogy azzalmindegyik f6l egyet6rthet. Ez le-
het p6ld6ul ilyen megfogalmaz6s: ,,a vita arr6l sz6l,
hogy..." ,,nincs megillapod6s arr6l, hogy...", vagy ,X
ilyen 6s ilyen kiv6ns6ga iitk6zikY ilyen 6s ilyen tdrekv6-
s6vel" stb.
Ezekbdl az 6llit6sokb6l l6trejdn egr objektiv lista ar6l,
mik a konfliktus elemei.
2. Mit drzel ezzel kapcsolatban?
Fontos, hogy minden f6l elmondhassa, hogymit 6rez, mi-
tiilf6l,mi az, ami diihiti. Ezekaleirisok term6szetesen
nagyon is szubjektivek, de a saj6t 6rzelmeit mindenki 6r-
v6nyesnek tekinti. (IIa f6lek valamitcil, ez fontos eleme az
adott konfliktusnak, ak6r sz6nd6kosan fenyegettek meg,
ak6rnem.)
De fontos az is, hogy saj6t 6rzelmeink kod6se ne menjen
6t amesik f6l birilat6ba. Tehdt ne mondjuk azr, hogy ,,O"
hazug, tolvqj, megbizhatatlan, pazarl6, csal6 stb. hanem
azt, hogy,,En" nem tudok neki hinni, nem bizom benne,
stb. Erdemes gyakorolni a miisr6l sz6l6 v6leked6seink,
i r 6lereink atalakitilsilt, ilyenf 6le,,EN -UZENETRE ".

Ezzelazisvele j6r, hogr nem hasznilunk mincisitci jelz6-
ket, hanem leirjuk m6sok tetteinek re6nk gyakorolt hat6-
s6t. Teh6t nem azt mondjuk,,Te ilyen 6s ilyen vagy", ha-
nem igy fogalmazunk ,,engem bdnt, zavar, idegesit, tii-
relmetlenn6 tesz, mikor te..."
3. M o st mi ly en er edmdnyt s zer a nd I ?
Meglepci, milyen ritk6n tessziik fel ezt a k6rd6st konflik-
tus-helyzetekben. Or6kig tudunk arr6l besz6tni, ki hib6-
jr4b6l t6rt6nt valami, mi m6s lehetett volna. Pedig mind-
ezzel nem tudunk v6ltoztatni azon, ami m6r megtrirt6nt.
Sokan megragadnak egy ,,6ll6spontn6l", ahelyett, hogy
val6s 6rdekeikrcil besz6ln6nek.
Erdemes ilyenkor el6szdr szabadj6ra engedni a fant6zi-
6nkat: mit tenn6l ebben a helyzetben, ha lenne egy va-
r6zsbotod, amivel minden kiv6ns6god teljesithetci? -

Nem baj, ha av6laszok nem re6lisak, felvet6dnekvad 6t-
letek is: kideriilhet kozben, mely ir6nyb6l j6het a megol-
diis. Azut6n, haezaz,,ide6lis megoldds" lehetetlen, mik
a te 6rdekeid, s azok az alapvelo sziiks6gleteid, amikrcil
nem akarsz lemondani? Mi az, amit mindenk6ppen el
akarsz keriilni? Miaz, ami trirhetetlen? Ezekazok a fon-
tos k6rd6sek, melyekre v6laszolva mindk6t f6l r6jdn, mi
l6nyeges az adott helyzetben a m6sik f6lnek, s mi dnma-
g6nak - mit lehet el6rni, s mit nem.
4. Ezekutdnmit lehet tenni?
Enn6l a l6p6sn6l m6r re6lis,lehets6ges teendcjkrril besz6-
liink. Nem a,,t6k6letes", hanem a lehets6ges megold6st
keressiik. K6szitsiink egy list6t az dsszes lehetcis6gr<il,
ami az adott helyzetben felmeriilt. Besz6ljiik meg mind-
ezekv6rhat6 vagy remdlhetcj k6vetkezm6nyeit. Itt m6r
6rdemes megk6rdezni: ,,Igazs6gos lenne ez?" - vagy:
,,Megval6sith aIo ez?" - vagy:,,Kinek s egit ez?" - s azI
is: ,,Ki fizet ez6rt?" MerI ez is nagyon fontos!: Minden
v6ltoztal6s keriil valamibe: idcjt, p6nzt, energiilt em6szl
fel. Ha fgy dontiink, nem 6ri meg, akkor tal6n nem is
annyira ttirhetetlen a helyzet.
Persze lehet az is, hogy csak az egyikf6tnek tiirhet6, a m6-
siknak trirhetetlen. Az a rem6nyiink hogy a folyamat v6-
g6n senki sem akarjamajd a m6sikfelet tiirhetetlenhely-
zetben hagyni, s hajland6 valamit veltoztatni annak 6r-
dek6ben. Ha nem, akkor meglehet, hogy a gyeng6bb f6l
keres majd olyan utat, mellyel tov6bb m6lyiti a konflik-
tust, eg6szen addig, aniig a m6sikhelyzete is trirhetetlen-
n6 vrilik. Ekkor k6vetkezik az er6szak, a per, vagy mind-
kett<i. Vagyis a konfliktus elm6rgesed6se mindk6t f6lnek
,,tdbbe keriil".
Ha afelekmegegyeznekvalamelypontban, amit6lahely-
zet jawldsa v6rhat6, akkor tekintsiik az eredm6nylv6g-
eredm6nynek. Egy idci ut6n vissza kell t6rni, s 6rt6kelni
kell, hogyan v6ltozott a helyzet.Ez an6.gy k6rd6ses cilJus
elej6re vezet benniinket vis sza,s azl'6jr ameg rijra v6gig-
j6rva lassank6nt lehet javitani a helyzeten.
Maga a folyamat fokozhatja az egymis ir6nti bizalmat,
jauithatja az lgyet6rt6s 6s az egyiittmrikrid6s es6lyeit.
KOZVETITES
Gyakran elcifordul, hogy a konfliktus olyan er6s 6rzelme-
ket villt ki, hogy azlrinIeII felek nem tudj6k magukve-
zetni a probl6ma-megoldisi folyamatot an6lkiil, hogy
egym6s szav6ba ne vr4gjanak, egym6st nev6 doljik.Ezlrt
hasznos a krizvetitd, aki teljesen elfogulatlan.
A k<izvetit6s teh6t egy olyan szem6ly kozremrik6d6se a
konfl iktus-megoldisi f olyamatban, akinek nem f eladata
elddnteni, mi a helyes megold6s (ez bir6skod6s lenne),
hanem az, hogy segitse az egym6ssal szemben 6116 feleket
abban, hogy l6p6senk6nt sajit maguk jussanak megilla-
podi{sra, vagy dolgozzanak ki cselekv6si tervet.
E folyamat c6lja az, hogy a viszdlykod6 felek:
- meghat6rozzLk a pr obl6ma l6nyeg6t,
- felismerj6k ilskifejezz6k 6rzelmeiket a vitilval kap-

csolatban.
- meghallgass6k a m6sik f6l 6rz6seit, f6lelmeit,
- elk6pzelj6k a saj6t szempontjukb6l ide6lis megol-

d6st,
- meghat6rozzfrkmindk6t f6l val6di 6rdekeit, sziiks6g-

leteit,
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- iissze6llits6k a lehets6ges cselbkv6sek listijit,
- t6rgyaljftk meg e lehet<is6geket, s v6lasszanak egytitt

megfelelcit,
- irjanak egy megillapodist a cselekv6si terw6l,
- egy idci eltelt6vel t6rjenekvissza a probl6m6ra, s 6rt6-

kelj6k a megtett l6p6sek hatds6t,
- ha sziiks6ges, kezdj6k elcjlrcjl a folyamatot, alkossa-

nak fjabb cselekv6si tervet.
A kdzvetit6nek nem feladata:
- eld6nteni, hogy kinekvan igaza,
- megmondani ki a hib6s vagy a biintetend6,
- megfogalmazni, minekkellett volna tdrt6nnie a mflt-

ban.
A k6zvetit6si folyamat minden elcjit6ler 6s elk6pzelt veg-
eredm6ny n6lkiil kezdcjdik. A f6 c,6l csak az lehet, hogy
b6k6t 6sbizalmat teremtsen a felek kozott, s tal6ljunkva-
lamif6le utat, amely rem6lhetcileg enyhit a konfliktuson.
aklzvetitij feladata teh6t el6szdr is az, hogy bar6ts6gos
hangulatot teremtsen, megmagyar6zza mi viirhat6 a
megbesz6l6st6l, s mi nem.
Megegyez6sre kell jutnia a felekkel a t6rgyal6si szab6-
lyokban: ,,,\ tdrgyalisunk akkor lehet sikeres, ha
- meghallgatjuk egym6st, an6lkiil, hogy egym6s szav6-

bav6gn6nk,
- megpr6b6ljuk a v6dakat kiiktatni,
- nem kiab6lunk, nem haszn6lunk s6rt6 szavakat,
- az elhangzoltakatbizalmasan kezeljiik."
Ez ut6bbi termr6szetesen nem vdllalhat6 akkor, ha az el-
hangzottakb6l olyan biintetendci cselekm6ny deriil ki,
amircjl a hat6s6gok nem tudnak (Pl.: gyerekek szexu6lis
kihaszn6l6sa, rendszeres ver6s). A kozvetit6nek ekkor

Tdretlen hittel 6s optimizmu5sal hirdettiik meg tavaly
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novemberben a II. Weores Silndor Orszdgos Gyermek-
szinj|tsz6T alillkoz6t.Bizakodtunk, az elmirlt 6v t<imeges
megmozdul6sa el6g indok lesz ahhoz, hogy a grermek-
szinj6tsz6 mozgalom t6mogat6st kapjon.

A 70-es 80-as 6vekben a gyerekszinj6tszis 6lvezte
mind az illlami mind a gyermekszervezetek t6mogatfs6t.
Az akkori N6pmiivel6si Int6zetben volt felelcise ennek a
felm6rhetetlen pedag6giai jelentcis6ggel bir6 mozgalom-
nak Debreczeni Tibor 6s Gabnai Katalin. Er6feszit6siik
r6v6n, valamint a hivatalos 6llami t6mogat6ssal kialakult
a hosszir 6vekig j6lmiikodci forma: egyik 6vben felmen6
rendszerrel helyi, -megyei, -teriileti, -orsz6gos bemuta-
t6kra keriilt sor, a m6sik 6vben - tal6n a p6ratlanban -
pedig megyei, - teriileti tal6lkoz6kvoltak 6s az orszilgos
tal6lkoz6he$ett 5-6 napos orsz6gos jellegii m6dszertani
tal6ikoz6 sok -sok szakm ai tov 6bbk€pz6ssel, mfi ehlybe -
mutat6val, tdbbszdr kiv6l6 nemzetkdzi szaktekint6lyek
6ltal vezetell izgalmas foglalkoz6sokkal. Az orsz6gos ta-
l6lkoz6knak 6s a m6dszertani konferenci6knak P6cs v6-
rosa szeretettel 6s odaad6ssal adott otthont. Azt gondo-
lom P6cs nemcsak az 6n szimomra jelentette a ,,csfi-
csot". Sokan eml6ksziink m6g Mezei Eva feledhetetlen
bemutat6 foglalkoz6.saira, vagy M6rei Ferenc m6lys6ges

azonnalikdz6lnie kell a felekkel,hory ez olyasmi, amir6l
a hat6s6goknak tudni kell, s ha ez tov6bb folytat6dik, k6-
teless6ge az illet6keseket err 6l tejekoztatni.
A megegyez6s ut6n a k6nretit6l6p6sr6lJ6p6sre vezeti a
konfliktus-megold6si folyamatot. Ennek sor6n:
- megkosz<in minden segitci, pozitiv hozz6jdrul6st, s

m6lt6nyolja ha a felek tiirelmesen meghallgatj6k
egym6st,

- ha sziiks6ges, 6tfogalmaz egy-egy mondatot (,,O egy
hazug" : ,,Ha j6l 6rtem, az azOn probl6m6ja, hogy
nem tud neki hinni")

- k6rdez, ha valami nem vil6gos, ha valami t6nyt ki-
hagytak,

- dsszegz6stv6gez minden l6p6s ut6n (,,Teh6t meg-
egyeztiink abban, hogy a probl6ma l6nyege..." ,,Meg-
6llapitottuk, hogy X 6rdeke... "

- feljegyez minden javaslatot, mely a lehetcis6gekre
ir6nyul Ha mindk6t f6l tett m6r javaslatot, ci is felir-
hat m6g egy-k6t megold6st, de nem 6rvel ezek mellett,

- segit a meg6llapod6s megfogalmazilsiban, megjegy-
zi, ha egyoldahinaktiinik,vagyha fgyit6li meg, hogy
neh6z lesz betartani.

- meg6llapodik a felekkel egy 6j idcipontban, amikor
irjra tal6lkoznak, s a kdz<is terv eltal befoly6solt hely-
zetetijra6rt6kelik.

Persze nem minden megegyez6s fogadhat6 el. P6ld6ul
nem v6gzcidhet (rgy egy megbesz6l6s, hogy af6r jmegig6.-
ri: mostant6l csak hetenk6nt k6tszerveri mes a feles6s6t.
Altahban csak olyan megdllapodis fogadhit6 el, mity
mindenf6le ercjszak kiktiszobol6s6re ir6nyul, az erSszak
cs6kkent6se nem perspektiva.

szeretett6l etihtott szavaira, bdlcs gondolataira egy-egy
gyerekprodukci6 kapcs6n.

Azt6n valaki kital6lta, hogy nem lesz tal6ikoz6, rTlet-
ve lesz, de nem Pr6csett 6s igy tov6bb. Helyet kerestiink
Pesten, vid6ken, k<izben kezdett sz6pen elhalni a dolog.
Volt azonban n6h6ny lelkes megsz6llott, akinek fontos
volt az ,,iigy". Utolj6ra Kaposi L6szl6 szervezte meg G6-
diill6n az orszilgos tal6lkoz6t.

A N6pmiivel6si Int6zetet et.alakjtottak Tdbbsz6r 6t-
szewezt6k 6s mdr nem volt senki. akinek hivatalb6l is
fontos lett volna a gyerekszinj6tsz6s tigye.

A Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g, mint t6rsada-
lmi szervezet ezt ahelyzetet m6rlegelve dontdtt rigy, hogy
1991-ben felv6llalja a gyerekszinj|Iszis iigy6t. Ennek
kapcs6n keriilt sor 1992-ben az I. Weores S6ndor Orsz6-
gos Gyermekszinj|tsz6 T al6lkoz6 meghirdet6s6re,
melynek l6trej6tte igen sok ember ildozatos munk6j6-
nak eredm6nye. Az az 6v is neh6z volt, hiszen alig csur-
rant-cseppenl a p6iy6nati fiton szerzett tdmogat6s. Igy
ad6dott, hogy az eredetileg teriileti dont6t v6llal6 Tisza-
sas 6s Lakitelek egyben az orszigos dontci helyszine is
lett. A nagyszrlmf , hatdrokon ttlr6l 6rkezett magyar gye-
rek szerepl6se pedig igazi ragyog6st adott a talilkoz6nak.

Paks v6rosa 1 993-ban nagylelkiien felajdnlotta, hogy
a II. Wedres S6ndor Orsz6gos Gyermekszrnjiltsz6Tal{i-

GYERMEKSZINJATSZAS

Gondolatok
a II. Weiires Sdndor Orsziigos Gyermekszinjftszti Taldlkozdr6l
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