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KONFLIKTUSOK ÉS FELOLDÁSI LEHETŐSÉGEIK IDŐSOTTHONOKBAN 

POLGÁR ÉVA 

 
 

„Ahogy öregszem, egyre inkább látom úgy, hogy életünk 
tíz százalékát az teszi ki, ami történik velünk, és kilencven 
százalékát az, ahogyan reagálunk az eseményekre.”  

Charles S. Swindoll  

 

1.Bevezető gondolatok 

 

Ha egészségügyről esik szó, rögtön a gyógyítás és a megelőzés szavak jutnak eszünkbe. 
Amennyiben az oktatás területe kerül szóba, a tanításra, nevelésre, képzésre asszociálunk. 

A szociális szféra kapcsán legtöbb ember – a szociális ellátásban dolgozók egy része sem 

kivétel – nem tudja egy-két szóban összefoglalni a lényegét. Gyakran egyéni 

tapasztalatainkra alapozva keresgélünk és a családsegítéstől a gázártámogatásig, a 
bölcsödétől a hajléktalanszállókig a konkrétumokat tudjuk nevesíteni.  

A szociális ellátás kulcsszava az önállóság. A segítésnyújtás célja a kliens 
önállóságának minél nagyobb mértékű és minél hosszabb ideig tartó megtartása, 

fejlesztése (képessé tevés”), támogatása. Bentlakásos intézményben ezt az önállóságot 

megőrizni nagyon nehéz, sok esetben lehetetlen is, hiszen ennek a szociális 
szolgáltatásnak az a lényege, hogy az önmaguk ellátására egyáltalán nem, vagy csak 
részben képes emberek segítséget kapjanak a mindennapi tevékenységeik végzésében. Az 
önállóság megőrzése érdekében a segítésnek személyre szabottnak és tudatosan 
megtervezettnek kell lennie: csak a szükséges mértékben - az ellátott állapota és képessége 
szintjének megfelelően - szabad és kell beavatkozni az életébe. Itt természetesen nem csak 

a fizikai ellátásról (étkezés, öltözés, mosakodás, stb.) van szó, hanem – többek között – a 

társas kapcsolatokról is, amihez a konfliktusok kezelése is hozzátartozik.  

Szociális otthonban dolgozva, tréningeket, esetmegbeszéléseket, szupervíziót 
tartva, a dél-alföldi régió számos bentlakásos idősotthona napi működési gondjaiba 
belepillantva időnként ugyanazt a tehetetlenséget éreztem, mint a kollégák: az adott 
probléma megoldása nem rajtunk múlik, hanem a klienseken, de az ő támogatásukhoz a 

meglévő eszköztárunk kevésnek bizonyult. Ez az „eszköztelenséget” az ellátottak egymás 

közötti konfliktusai kapcsán különösen sokszor éreztem. Konfliktusok pedig igen 
gyakran vannak; létrejöhetnek az idős ember és hozzátartozói, látogatói között, de az őt 

                                                      
 okleveles szociális munkás, mediátor 
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naponta ellátó személyekkel is „harcolhat”. A legtöbb problémát azonban tapasztalataim 
alapján az idősek (illetve bentlakók) egymás között kialakuló vitája okozta, így jelen 
tanulmány is erre koncentrál.  

  

2. Konfliktusok és időskor  

 

Ahol sok ember él együtt, ott óhatatlanul feszültségek, konfliktusok keletkeznek. Idős 
emberek kényszerű együttlakásakor sincs ez másképp, azzal a nehezítéssel, hogy a 
konfliktusok megoldásához, a feszültségek elsimításához még gyakrabban kell harmadik 
fél segítsége, hiszen az életvezetésük más területén is korlátozottabb az önállóságuk.  

Öregedésről akkor beszélünk, ha a szervezet biológiai hanyatlása megindul és a 
felnőttkori társadalmi szerepek betöltése nehezedik. Nincs egységes nézet a 
szakirodalmakban arról, hogy milyen életkorhoz köthető; általában 70 év felett már 
idősnek tekintjük az embereket. A mai társadalomban az öregedés elfogadása egyre nehezebb, 
az életkor előrehaladása ezért egyre inkább az idősödés elleni küzdelemmel jár együtt. Ez a 
küzdelem az egész életen át tartó személyiségfejlődés útjában áll, kevesen élik meg az 
idősek közül, hogy önmagukkal megbékéljenek, életük felgyűlt tapasztalatait 
elrendezzék, bölcsen tudják szemlélni magukat és a világot.  

Az idősödés a testi és lelki hanyatlás, a veszteségek korszaka: szembe kell(ene) 
nézni a képességek, érzékszervek romlásával, a társadalmi szerepek megváltozásával (pl. 
munkaerőből nyugdíjassá válik), a társas kapcsolatok elvesztésével (házastárs, rokonok, 
barátok halála). Nagyon sok idős ezzel a teherrel nem, vagy nem jól tud megbirkózni. Nagy 
veszélye ennek a helyzetnek, hogy nem alakulnak ki olyan kommunikációs módok, amelyekkel 
másoktól hatékony érzelmi segítséget tudna kapni a problémákkal való szembenézés nehézségeiben. 
A későbbiekben hiányozni fog a segítség igénybevételének készsége, nem tud fejlődni (sőt 
erősen meg is kopik) az empátia, ezért az idős emberek jelentős része segítséget, érzelmi 
támaszt másnak nyújtani sem tud. Nem tud partner lenni, hiányoznak a kölcsönösségen 
alapuló kapcsolatok (figyelek rád és figyelsz rám), személyisége merevvé, rigiddé válik, 
már nem tud másokhoz kapcsolódni. Idővel már nem tud a másik szempontjaira figyelni, 
csak a saját kommunikációs sztereotípiáit alkalmazza, leginkább kijelent, vagy 
nyilatkozik. Sokszor a másik meghallgatása is nehézséget okoz; gyakori időseknél, hogy 
a másik szavába vágnak, magukhoz ragadják a szót. Másfelől a hallgatagság, a 
visszahúzódás is jellemző rájuk, ami a beszélgetőtársban a figyelmetlenség, érdektelenség 
érzetét kelti a megfelelő válaszreakció elmaradása miatt.  

Az élettani változásokkal is nehéz megbirkózni: csökken az izomtömeg, a bőr 

száraz, ráncos, érzékeny lesz, a látás romlik, az ízlelés és szaglás tompul („már semminek 

nincs olyan íze, mint régebben”). A hallás romlása nehezíti a beszédértést, mert 

leghamarabb az a frekvencia „esik ki”, ahol az emberi beszéd zajlik. (Ezért érdemes 

mélyebb tónusú hangon, lassabban kommunikálni olyan idősebb emberekkel, akik 
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nagyothallók. Hatékonyabb, mint a kiabálás, mert hangosan beszélve magasabb a 
hangszínünk.) Az ízületek kopása fájdalmassá, nehézkessé teszi a mozgást. A belszervi 
betegségek is rontják az életminőséget, rendszeres gyógyszerszedésre, orvosi 
ellenőrzésre, kórházi kezelésre, olykor műtét(ek)re van szükség. Mindez sok 
fájdalomhoz, kellemetlenséghez, belső frusztrációhoz, türelmetlenséghez vezethet. 

Ezeket a korral együttjáró változásokat csak tovább nehezíti a bent élő idősek 
speciális helyzete. Szociális otthonba többnyire kényszer hatására költözik be valaki. Az 
a szerencsésebb, ha ez saját döntése, mert fel tudja mérni, hogy egyedül, illetve a családja 
támogatásával saját otthonában már nem tud biztonságosan élni. Rosszabb a helyzet, ha 
a környezete dönti el a beköltözés szükségességét; ilyenkor értetlen elszenvedője a 
változásnak. Az „idős fát már nem lehet átültetni” népi bölcsesség ebben az esetben 
helytálló: sokan élik meg traumaként az intézménybe kerülést, a megszokott otthon 
elvesztését. Fel kell adni az addigi életmódot, el kell szakadni a megszokott környezettől; 
idegenek közé kerül, formalizált napirend alapján zajlik a napja. Idő kell, amíg a 
kiszolgáltatottság mellett észlelni tudja a pozitívumokat is: biztonságban van, társaságra 
lel, odafigyelnek rá és segítik azokban a dolgokban, amelyeket már nem, vagy csak 
nehezen tud elvégezni.  

Hogy a környezetváltással együttjáró nehézségek miatti bezárkózás 
következménye, vagy előzménye a beköltözésnek, de már a korábbi1 hazai kutatások is a 
demencia magas előfordulási arányát regisztrálták a bentlakók körében.  

  

3. Konfliktusforrások bentlakásos intézményekben  

 

A bentlakásos intézményekben előforduló konfliktusok leggyakoribb okait és a 
konfliktusok kezelésének gyakorlatban leginkább előforduló módjait a hozzáférhető 
szakirodalmakon túl saját tapasztalataimon túl a szociális otthonok vezetőivel illetve 
kollégáival folytatott beszélgetésekre alapítottam.  

 

3.1. Bekerülés a szociális otthonba  

Bentlakásos szociális intézetbe kerülve az idős teljesen új helyre, új helyzetbe kerül. 

– A beköltözők jelentős része ekkor már évek óta egyedül él, ahol megszokta ennek 
előnyeit is: saját maga osztja be az idejét, a tevékenységét, nem kell alkalmazkodnia 

                                                      
1 Janka Zoltán, Maglóczky Erzsébet, Józsa Klára, Gulácsy Éva, Somogyi Andrea, Kanka Andor, Kálmán János és 

Tamási László 1993-ban a jelenlegi Dél-alföldi régió 9 városa szociális otthonaiban végzett szűrővizsgálatot, Mini-

Mental Teszt (MMT) segítségével. A cél az intézményekben élők kognitív működésének tájékozódó felmérése volt, a 

demencia súlyossági fokának megállapításával. A vizsgálatba nem kerültek be a teszt felvételét megakadályozó fokban 

érzékszervi (látás-, hallás-) és mozgáskorlátozottak, illetve a már diagnosztizáltan mentálisan retardáltak. 1232 fő adott 

értékelhető választ, ezek alapján az alábbi eredmény született: 38,8%-nál (478 fő) kifejezett, 32,8%-nál (404 fő) pedig 

enyhébb fokú az értelmi funkciók hanyatlása; összességében az idősek otthonaiban az ellátottak több, mint 70 %-a 

enyhébb vagy súlyosabb fokban demens.  
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senkihez. Az ilyen helyzetből bekerülőknek nagy nehézséget okoz a többféle 
alkalmazkodás: az intézmény napi rendjéhez, ami – bár legtöbb intézetben rugalmas – 
előírja az étkezések, tisztálkodás, foglalkozás, stb. idejét.  

– Ugyanakkor a legtöbb szociális otthonban alig van lehetőség egyágyas szobában 
történő elhelyezésre, általában 1-2, néhol több szobatárssal osztja meg életterét. Mint 
minden új helyzet, ez is súrlódásokkal jár együtt: az újonnan érkezett beilleszkedése a 
már ott élő mikroközösségbe, a már bentlakóknak a kialakult kapcsolatokat újra kell 
rendezni, befogadni az érkezőt. Ehhez minden fél részéről rugalmasságra, nyitottságra, 
türelemre van szükség, ami ebben az életkorban már megkopott. (Ha belegondolok a 
helyzetbe, én magam sem ujjonganék az örömtől, ha pl. a jövő héttől számomra teljesen 
ismeretlen 1-2-3 emberrel kellene egy közös szobában, fejenként néhány négyzetméteren 
élnem.) 

– A beköltözők másik csoportjára az a jellemző, hogy a saját családja, illetve 
gondozó által segítve telt az élete utóbbi szakasza, mert a mindennapi élethez szükséges 
feladatokat már önállóan nem tudta megoldani. Ők azok, akik közül legtöbben nehezen, 
vagy egyáltalán nem látják be az intézményi elhelyezés szükségességét. Ilyenkor az új 
helyzet, az új hely és társak elfogadása sok időt és türelmet igényel a környezete részéről, 
ilyenkor a konfliktusok száma megnő.  

– Jellemző helyzet az is, amikor egészségügyi intézményből érkezik az idős ember, 
ahol már heteket-hónapokat töltött el, esetleg osztályról-osztályra szállítva, 
hospitalizálódott állapotban2. Ilyen esetekben a konfliktusok később jelentkeznek, 
amikor ezt az állapotot – hetek-hónapok múltán – sikerül esetleg oldani.  

– Néha más szociális otthonból költözik be az ellátott. Ilyenkor már „múltja” van és 
általában oka a költözésnek: vagy ő maga elégedetlen az elhelyezés, ellátás 
körülményeivel, vagy nem képes az intézménybe beilleszkedni és utolsó lehetőségként 
kerül át másik helyre. A „múlt”-jából adódóan már tudja, hogy milyen az intézményi 
elhelyezés, de ismét új embereket, szokásokat kell(ene) megismernie.  

 

3.2. Életkor  

Ha azt halljuk, hogy „idősek otthona”, az a kép jelenik meg általában előttünk, hogy 70- 
80-90-100 éves nénikék és bácsikák élnek ott. Valójában „(A)z idősek otthonában a 18. 
életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a 68/A. 
§ (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más 
típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.”3. Speciális intézmények 
léteznek ugyan, de nem fedik le az igényeket.  

Ebből adódik, hogy 20-60 évesek is élnek idősek otthonában, akik között akadnak 
alkoholproblémákkal, pszichiátriai betegségekkel, vagy súlyosabb fogyatékkal élők (pl.: 
mozgássérültek). A generációs problémák, az idősekétől eltérő szükségletek megjelenése, 

                                                      
2 Önállóság-vesztés, érzelmi elsivárosodás. Oka a személyes kapcsolat hiánya, az egyforma napirend. Tünetei: 

mimikaszegény arc, a kíváncsiság és érdeklődés hiánya, mozgásszegénység. 
3 1993. évi III. törvény „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” 68. § (2) bekezdés. 
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illetve a különböző betegségekkel együttjáró másfajta viselkedésmódok mind-mind 
melegágyai lehetnek a konfliktusoknak. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az idősek 
otthonában foglalkoztatott szakemberek sokszor nem rendelkeznek azzal a speciális 
tudással, ami például egy alkoholista lakó ellátásához szükséges. Ezen túl generációk 
közti problémák adódhatnak az ellátottak között, a személyek nem „egy nyelvet 
beszélnek”. A párkapcsolat utáni vágy, vagy az időskorban már elvétve meglevő 
szexuális igény a középkorú, vagy még fiatalabb korosztályú lakóknál azonban 
szükségletként jelenik meg, ami többnyire megbotránkoztatást vált ki az idősebbekből.  

 

3.3. Betegségek, fogyatékosságok  

Ahogy már utaltam rá, az itt élő fiatalabbakra jellemző, hogy fogyatékossága, illetve 
betegsége miatt önálló életvitelre nem képes. A szükségesnél nagyságrenddel kevesebb 
speciális intézmény helyett kerülnek idősek otthonába, ahol gyakran kirekesztődnek.  

– Megtörtént példa, hogy a „kerekesszékeseket” az idősek közül néhány hangadó 
annyira megsértette mozgáskorlátozottságuk miatt, hogy nem vettek részt a különböző 
foglalkozásokon, közösségi eseményeken. Több hónap munkájának eredményeként 
változott ez meg.  

– Gyakran előfordul, hogy alkohol- vagy pszichiátriai betegek kerülnek az idősek 
közé, akik az alkohol vagy betegségük hatására zavaróan viselkednek. Időnként az ott 
élők nagy részének pihenését egyetlen ember meg tudja zavarni.  

– Az idősek otthonaiban – életkortól függetlenül – nagy számban élnek demensek. 

Vannak intézmények, ahol külön részlegben helyezik el őket, de aránylag sok szociális 
otthonban erre nincs még meg a lehetőség, illetve csak a súlyosan demensek esetén tudják 
ezt megoldani. Az éjszakát és a nappalt felcserélő, állandóan pakolászó, eltévedő 
szobatárs nagyon zavaró tud lenni.  

 

3.4. Nem specifikus konfliktusforrások  

Ide tartoznak azok a konfliktusforrások, amelyek ember voltunkból fakadnak, s nem csak 
az intézmény falai között jelennek meg. Ilyenek lehetnek például 

– a kommunikációs zavarok; a kifejezés (verbális és nonverbális) és az észlelés 
külön-külön is okozhatja, a kettő együtt azonban hatalmas konfliktust tud okozni.  

– a személyiségek közti különbözőség, amikor két ellátott ugyanazt a dolgot teljesen 
másként látja; a különböző attitűd, értékrend, hiedelem miatt képtelenek egymást 
elfogadni, elviselni.  

– a „státuszbeli” különbségek, amelyek informálisak: a „régi” lakó, illetve az 
intézményben valamilyen munkát végző (pl.: érdekképviseleti fórumban, kertészeti, 
konyhai előkészítő) ellátott magasabb státuszban érzi magát, pl. mert több információja 
van. Ez a gyakorlatban a többiek irányításában, parancsolgatásban jelenik meg.  
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4. Konfliktus-megoldási stratégiák, módszerek a szociális otthonokban  

 

Amennyiben az ellátottak a köztük felmerülő konfliktusokat önmaguk nem tudják 
rendezni, általában a következő folyamat megy végig:  

1. az adott műszakban dolgozó ápoló igyekszik elsimítani a lakók közti konfliktust  

2. ha ez nem jár eredménnyel, vagy ismét konfliktus alakul ki a két ember között, akkor 
az intézmény mentálhigiénés munkatársa(i) kísérlik meg a helyzet rendezését  

3. amennyiben ez is sikertelen, illetve ha nagyobb létszámú lakót érint az ügy (pl.: ittasan 
többedszer hangoskodó, vagy agresszív ellátott), akkor az Érdekvédelmi Fórum4 (ÉF) 
elé kerül a probléma.  

 

4.1. Tipikusan alkalmazott módszerek  

Az idősekkel, ellátottakkal való foglalkozás során számos olyan gyakorlat alakult ki, 
amely a konfliktushelyzetek, az együttélési problémák adottszintű kezelésé célozza. 
Ilyen például, amikor  

– az ápoló igyekszik meghallgatni és megnyugtatni a feleket. (Amennyire az 
idejéből telik. Előfordul, hogy egy ápolóra egy műszakban 20-25 ellátott jut, köztük 
olyanok is, akiket etetni, pelenkázni, fürdetni kell.) Többnyire a figyelemelterelés 
módszerét használja. („Értem, de ne is foglalkozzon vele. Jöjjön, most inkább... sétáljon, 
beszélgessen mással, menjünk fürödni, stb.”) Pillanatnyi nyugalmat hoz, tűzoltás jellegű, 
de a „tűzfészek” megmarad. Időnként, főleg enyhén demensek esetén, beválik.  

– a mentálhigiénés munkatárs segítő beszélgetést kezdeményez külön-külön a 
lakókkal, ezután esetleg megpróbálja a két felet közös megbeszélésen kibékíteni. (Ez 
időnként szembesítésnek, kihallgatásnak tűnik, ahol a középpontba az kerül, hogy ki mit 

                                                      
4 1993. évi III. törvény „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladat- és jogköre 

92/B. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója 

..... 

g) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról; 

..... 

A jogosultak érdekvédelme 

99. § A tartós bentlakásos intézmény fenntartója köteles a házirendben meghatározni az intézményi jogviszonyban 

állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum megalakításának és tevékenységének - jogszabályban 

meghatározottak szerint kialakított - szabályait. 

99/A. § A nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos intézményekben az ellátottak érdekeik közösségben történő 

képviseletére és közösségi életük megszervezésére - választott képviselőikből - ellátotti önkormányzatot hozhatnak 

létre, amely ellátja az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, illetve házirendjében meghatározott 

feladatokat. Az ellátotti önkormányzat megalakítása az érdek-képviseleti fórum működését nem érinti. 
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is mondott/tett pontosan és milyen sorrendben.) A konfliktusok nagyobb része ezen a 
szinten sikerrel megoldható.  

– az Érdekképviseleti Fórum elé kerül az ügy, mely minden bentlakásos 
intézményben működik. Van, ahol névlegesen, a kötelező évi ülés megtartásával, de 
legtöbb helyen ténylegesen, az ellátottak érdekeinek képviseletében, aktívan 
tevékenykedik. Működésének hatékonysága több elem függvénye:  

a) az ellátottak közül delegált tagjainak agilitásán és személyiségén sok múlik. 
(Nagyon szélsőséges esetekkel találkoztam már: nyugdíjas személyzetis a sok 
évtizedes tapasztalatára támaszkodva zseniálisan tudta összebékíteni a 
konfliktusban álló feleket; más esetben aktív éveiben brigádvezetőként dolgozó ÉF-
tag hatalmaskodott a lakótársak felett, ő maga generálta a konfliktusok jelentős 
részét, amíg nagy nehezen le nem váltották erről a tisztségről.)  

2. intézménytől függ, hogy mennyi és milyen mértékű konfliktusok kerülnek az ÉF 
elé; más-más az érzékenységi szint. Van, ahol az ittasan randalírozó ellátott esete 
kerül az ÉF elé, máshol a lakók által gondozandó virágágyások felosztása is az ÉF 
hatáskörébe tartozik.  

3. az intézmény vezetése is meghatározó abban, hogy névleges vagy tényleges 
munkát tud-e végezni az ÉF. Nagyjából elmondható, hogy ahol a problémákat meg 
akarják oldani, ott jól működhet ez a testület. Ahol a konfliktus megjelenése az 
intézmény rossz minősítését jelenti, ott inkább szőnyeg alá söprik azokat.  

A Házirend tartalmazza az Érdekképviseleti Fórum működésének leírását, 
szabályozását. Csak névvel vállalt panasz kerül a fórum elé, ahol a megoldások közös 
megtalálása a cél. Erre határidőt tűznek ki, s nyomon követik a megállapodás betartását. 

- Minden szociális otthonnak rendelkeznie kell egy belső utasítással, amely 
vészhelyzet esetére szolgál. A folyamatos szakmai odafigyelésről, a megelőzésről, a 
konfliktushelyzet korai felismeréséről, illetve a már kialakult, az ellátott által előidézett 
veszélyhelyzet megoldásáról szól, valamint az utólagos tennivalókról - mindezt 
általánosan megfogalmazva. Részletesen csak egy dolgot ír elő az utasítás: mit kell 
tartalmaznia az esetről felvett jegyzőkönyvnek. 

 

4.2. A mediáció, mint az időskori konfliktusok kezelésének lehetséges eszköze  

A szakirodalom szerint idős emberekkel akkor érdemes mediációt folytatni, ha – többek 
között – „képes felfogni a felek kilétét”, „érthetően el tudja mondani a saját történetét”, 
„képes felfogni a mediátor szerepét”, „odafigyel a többiek mondandójára és fel tudja 
fogni azt”, „megoldási lehetőségeket vet fel és mérlegel”, „megállapodást köt és betartja 
azt”5.  

                                                      
5 Suzanne J. Schmitz: A közvetítés és az idős emberek: amit a mediátoroknak erről tudniuk kell. In: Mediációs 

szöveggyűjtemény – Szemelvények a mediáció irodalmából. Partners Hungary Alapítvány, Budapest, 2001. 131. o. 
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Ez a kritériumrendszer azokról az esetekről szól, amikor az egyik fél idős. Ha 
mindkét fél időskorú, akkor a helyzet még nehezebb. Úgy vélem, hogy bentlakásos 
intézményekben, amikor a konfliktus adott és nagyrészt az ott dolgozók felelőssége, hogy 
az megoldódjon, a mediáció, illetve inkább a mediáció elemeinek tudatos és felkészült 
alkalmazása eredményt hozhat. Amikor pedig mindkét fél idős, a mediáció folyamata a 
klasszikus módon álláspontom szerint nagyon ritkán kivitelezhető, azonban a 
mediációból átvett módszerek jól hasznosíthatóak lehetnek. 

Ezek alapján a fenti feltételeket akként lazítanám, hogy egy idős emberrel akkor 
érdemes mediációt folytatni, ha képes felfogni, hogy konfliktusba keveredett, hajlandó 
részt venni a megbeszélésen, képes a többiek tudomására hozni saját történetét (ez 
korlátozottan kommunikatív idősek esetén fontos, akik egy-egy szót, kifejezést nem 
„találnak” – bár rákérdezéssel ez a nehézség áthidalható), képes felfogni a közvetítő 
szerepét, oda tud figyelni a többiek mondandójára és fel tudja fogni azt, illetve képes 
megállapodást kötni és azt betartani. 

 

Két idős közti konfliktus rendezésében a közvetítő az egymás közti kommunikáció 
segítésével, a másik szempontjainak megértetésével, megoldást generáló információkkal, 
ötletekkel tud közreműködni. Ehhez a négy mediációs modell mindegyikéből lehet 
felhasználni elemeket. Ebben a speciális esetben azonban a „mediátor” nem kívülálló 
harmadik, hanem a felek számára már ismerős, intézményen belüli munkatárs.  

 

4.3. Az időskorúakkal folytatott mediáció specialitásai  

Időskorú személyekkel a mediáció sokkal több időt vesz igénybe, mint egyéb esetekben. 
Már a körülmények megbeszélésénél is több dologra kell ügyelni. A helyszín 
megválasztásakor figyelembe kell venni az idős mozgásképességét, azt, hogy az 
otthonától milyen távolságra képes eljutni, tud-e tömegközlekedést használni, kell-e 
lépcsőt másznia, vagy van lift, esetleg csak saját otthonában szervezhető-e meg az ülés. 

Fontos kérdés, hogy megszokott napirendjébe milyen időpontba illeszthető be a 
mediáció, illetve mennyi időt képes ott tartózkodni. Idősekkel gyakran előfordul, hogy 
környezetük túlkíméli, átveszik tőle az irányítást, a döntést akkor is, amikor még képes 
volna megoldani, illetve eldönteni saját dolgait. Ilyen körülmények mellett a mediáció 
során előkerülhetnek a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság és a veszteség érzései, amivel 
foglalkozni kell. 

A kommunikációt a hallás és a beszédkészség romlása nehezítheti. A 
koncentrációs és megértési funkciók „kopása” miatt szükség van a gyakori 
összefoglalásra, esetleg a visszacsatolásra. A megértéshez, döntéshez ebben a korban már 
több időre van szükség, ezt türelmesen ki kell várni. Idős ember könnyen elkalandozik 
az eredeti témától, előfordulhat, hogy hosszasan beszél az életéről, régi dolgairól, mert a 
múlt gyakran fontosabb, érthetőbb számára, mint a jelen. 
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Figyelembe kell venni az idős terhelhetőségét, azaz, hogy mennyi ideig képes 
figyelni, mikor és milyen hosszúságú szünetre van szüksége. Összegezve: türelem és 
odafigyelés kell.  

 5. Egy eset margójára  

 

A bentlakásos otthonokban élő idősek közötti konfliktusok tényleges, „tüskék nélküli” 
feloldása, a folyamat kezelése még akkor is speciális nehézséget jelent és számos szakmai 
kérdést vet fel, ha az abban közreműködő speciális konfliktuskezelési, mediációs 
ismerettel rendelkezik – ahogy azt az alábbi eset is jól mutatja. 

 

5.1. A konfliktus 

Június legelején vagyunk, az otthon lakói vacsoráznak az étkezőben. Az egyik lakó – 

Erzsike – az egyik látogatótól kapott kulcsot a szolgálatban levő, éppen vacsorát osztó 

ápolónőnek adná át. A kulcsot az egyik asztalon keresztül nyújtja oda, mire a neki eddig 

háttal ülő másik lakó – Sándor bácsi6 – felpattan a székéről és nekimegy Erzsikének. 

Kiabálás, az ápolónő nehezen különválasztja őket. Megpróbálja az értetlen és zaklatott 
lakókat megnyugtatni, majd Sándor bácsival és Erzsikével külön-külön megbeszélni az 
eseményeket. Csaknem egy órájába kerül, amíg nagyjából mindenki megnyugszik. Utána 
részletesen adminisztrálja a történteket.  

Másnap reggel – a mentálhigiénés kolléganő szabadságon van – kezdenem kell 

valamit a helyzettel. A szolgálatát 12 órás műszak után éppen befejező kolléganő szóban 
is tájékoztat: Erzsike nem érti, hogy mi és miért történt, Sándor bácsi pedig mindent 
tagad. A kolléganő úgy véli, hogy kölcsönösen ellenszenvesek egymásnak, bár ennek oka 
nem derült ki. Eddig még hangosabb szóváltás sem volt köztük.  

 

5.2. A szereplők 

A történet két főszereplője Erzsike és Sándor. 

Erzsike 65 éves, 5 éve lakik a Szeretetotthonban, másik szociális intézményből 
került át hozzánk. Pszichiátriai betegsége és magánéleti problémái miatt adta fel 
otthonát. Több szobatársa is volt beköltözése után, nem tudtak kijönni vele. Kb. 4 éve 
lakik egyedül egy emeleti kis szobában, ami régebben iroda volt. Azóta jól érzi magát. 
Rendszeresen kijár a városba, önállóan intézi ügyeit. Látogatója nagyon ritkán van. A 
többi lakóval nincs közvetlen kapcsolata, nem nagyon beszélget velük, a közös 
programokban sem vesz részt. Komoly segítséget jelent a konyhán, a zöldségek tisztítása, 

                                                      
6 a szereplőket – a keresztnév megváltoztatása mellett - az otthonban általuk elfogadott módon nevesítem (pl.: „bácsi”) 
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darabolása a feladata, amiért rendszeresen munkajutalmat kap. Munkáját megbízhatóan 
ellátja, bár időnként túllépi „hatáskörét”.  

Sándor 72 éves, 2 hónappal a konfliktus előtt költözött be a Szeretetotthonba. 
Meghalt az élettársa, a lakásból pedig, ahol 24 évig együtt éltek, el kellett jönnie. 
Átmenetileg a betegszobában kapott helyet, hol a szobatársa kommunikációra teljesen 
képtelen, ágyhoz kötött, nála jóval fiatalabb férfi. Fizikailag teljesen jól van, egy régebbi 
agyi történés miatt azonban nehezen tudja kifejezni magát; időnként egy-egy szó, 
kifejezés nem jut eszébe. Ilyenkor ideges lesz, de nem adja fel könnyen: így többnyire 
meg tudja értetni magát környezetével. Ő is naponta kijár az intézetből, régi ismerőseivel, 
barátaival tartja a kapcsolatot, a kétutcányira levő kocsma a törzshelye. Alkoholt évek óta 
nem iszik, helyette savanyúcukrot szopogat. A többi lakóval kedves, szívesen bevásárol, 
ha kérik, a kerekesszékben ülőket kitolja az udvarra levegőzni, de a közös programokban 
ő sem vesz részt. Lánya hetente többször látogatja, bár az utóbbi 30 évben nagyon 
felszínes volt a kapcsolatuk.  

 

5.3. A szakmai dilemma  

A konfliktus több lakó jelenlétében történt, amely felzaklatta őket. Az Érdekképviseleti 
Fórum elé kellene vinni az ügyet, de az ÉF képviselője a lakók részéről pont Erzsike, aki 
sértett volt az ügyben. A többiek teljesen passzívak, csak ha nagyon muszáj, akkor 
vesznek részt az üléseken. Az intézetet az a kolléganő képviseli, aki szolgálatban volt 
azon az estén, azaz szintén érintett az esetben.  

A mentálhigiénés kolléganő, aki remekül tudja kezelni a lakók közti 
összezördüléseket, egész héten szabadságon van, nem lehet várni a visszaérkezéséig. 
Mediátorként van néhány ötletem arra, hogy mit is kezdjek a két lakóval, de – ismerve a 
szereplőket - számos szakmai kérdés merül fel bennem. Így például, hogy: Erzsike 
paranoiája súlyosbodni fog-e? meg fogjuk-e érteni Sándor bácsit?  hogyan kezdjek hozzá? 
Külön-külön? Együtt?  mennyire lesz káros hatással, hogy a „hatalom” képviselőjét, az 
intézmény vezetőjét látják bennem? képes leszek-e valóban „csak” mediátorként jelen 
lenni?  

Végül úgy döntöttem, hogy nem klasszikus mediációs ülést tartok, hanem a 
mediáció elemeit „csempészem be” a vita rendezésébe. 

Erzsikét is, Sándor bácsit is külön-külön megkérdeztem, hogy másnap valamikor 
tudnának-e kb. 1 órát arra szánni, hogy hármasban megbeszéljük az előző esti történést. 
Némi ellenkezés után Sándor bácsi is beadta a derekát, míg Erzsike rögtön vállalkozott a 
beszélgetésre - már kezdte is volna mondani az őt ért támadást. Nehezen ugyan, de 
sikerült rávennem, hogy még egy napot várjon, amíg részletesen beszélhet a sérelméről. 
Megegyeztünk a másnap délután 3 órás időpontban. Egyéb lehetőség híján, helyszínül 
sajnos csak az irodám maradt, ahol azért egy beszélgetésre alkalmas, kényelmes rész is 
van.  
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5.4. A megbeszélés - avagy megjelennek a mediáció halvány nyomai  

A megbeszélésre pontosan megérkeztek mind a ketten. A bevezető részt rövidre fogtam, 
a mediáció szót pedig ki sem ejtettem a számon. Elmondtam, hogy mindenkinek az lenne 
az érdeke, hogy meg tudjuk beszélni a történteket és erre annyi időt tudunk szánni, 
amennyit szükségesnek éreznek. Külön hangsúlyoztam, hogy ami itt elhangzik, az 
köztünk fog maradni (titoktartás), csak annyit tudhatnak meg az otthon lakói és dolgozói, 
hogy megbeszéltük a történteket, illetve amit ők megengednek, hogy nyilvánossá váljon. 
Beszéltem arról is, hogy tudom, hogy feszültek, rosszul érzik magukat, éppen ezért 
nagyra értékelem, hogy mégis mindketten itt vannak és hajlandóak hármasban beszélni 
az eseményekről.  

Megkértem őket, hogy tartsák egymást tiszteletben, hallgassák végig, amit a másik 
mond, mindkettőjüknek lesz lehetősége beszélni. Ezután arra kértem őket, hogy 
mindketten nekem mondják el a történteket, mert csak keveset tudok arról, ami az 
étkezőben zajlott és tőlük szeretnék tájékozódni.  

Erzsike kezdte az elbeszélést, ezt Sándor bácsi is elfogadta. 
Erzsike elmondta, hogy tegnapelőtt este a Piroskának (ápolónő) vitte be a könyvtár 
kulcsát az ebédlőbe, mert megkérte rá. Amikor odaadta a kulcsot, Sándor szó nélkül 
nekitámadt, ha Piroska nem lép közbe, még meg is üti. Azóta sem tudja, hogy mi ütött 
belé, de már fél tőle, hacsak lehet, elkerüli. Azóta a mosodába sem mer bemenni, mert 
attól fél, hogy megint megtámadja. (A mosoda előtt kell Sándor bácsiék szobájához 
elmenni.) Kérdéseimre még elmondta, hogy eddig sem beszélgettek egymással, nem volt 
Sándor bácsival semmi baja. 

Sándor bácsi elég nehezen fejezte ki magát, egy-egy szóra rá is kellett kérdeznem, 
mert nem értettem meg elsőre, amit mondott. Ő teljesen másként emlékezett a dolgokra. 
Szerinte Erzsike hirtelen a háta mögött volt és meg akarta ütni őt. Ijedtében felpattant és 
védeni akarta magát. A kulcsot nem vette észre Erzsike kezében, el volt merülve a 
vacsorázásban és a saját gondolataiban, amikor egy kéz váratlanul megjelent a vállánál.  

Erzsike itt már nem bírta szó nélkül, felháborodottan tiltakozott: ő soha senkire 
nem emelt kezet, pedig 4 gyereket nevelt fel, de őket sem ütötte meg soha. 
Pár szóval sikerült elérni, hogy ismét figyelni tudjanak. Továbbra is hozzám beszéltek és 
mindkettőjükön látszódott, hogy indulatosak.  

Hosszas kitérőkkel kísérve Erzsike elmondta, hogy nem rokonszenves neki 
Sándor bácsi, mert nem szereti azokat, akik alkoholt isznak; a férjétől is ezért vált el. 
Sándor bácsin többször érezte az alkoholszagot, kétszer meg látta is bemenni a kocsmába. 

Sándor bácsi erre elmondta – gyakori visszakérdezéseimmel kísérve – hogy ő 

mindig olyan munkát végzett, ami miatt nem ihatott. „Nyugdíjasba” kerülve ugyan 

néhány évig az ismerősökkel a kocsmában iszogatott, de már évek óta – amióta beteg 

élettársát ápolta – egyetlen kortyot sem iszik. Élettársa halála után ismét járogat a régi 

társaság kedvéért a kocsmába, de csak üdítőzik. (Néhány nappal korábban a lánya 
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mesélte el, hogy megkérdezte a pultost apja törzshelyén, aki ugyanezt mondta.) Amit 
Erzsike alkoholszagnak vél, az valószínűleg a savanyúcukor. Neki Erzsikével az a 
problémája, hogy nagyon hangosan beszél és állandóan utasítgatja a többi lakót: „ne 
jöjjön ki a folyosóra, mert most mosták fel”, meg „menjen ebédelni”, meg „jöjjön ki 
kávézni, mert el fog hűlni a kávé”. 

Ekkor Erzsike már Sándor bácsi felé fordulva mondta el, hogy a nagyothalló 
lakótársak miatt szokott rá a hangos beszédre. Évek óta dolgozik a konyhán, mert 
unatkozott és a nyugdíja nagyon kevés, a munkajutalomként kapott pénzből tud 
magának könyvet, ruhát, meg egy-két apróságot venni. Szerinte nem utasítgatja a 
lakókat, hanem figyel rájuk és a munkáján túl kiszolgálja őket (pl. a kávé), ezzel segítve 
a túlterhelt ápolóknak.  

Ekkor is indulatosnak tűntek még. Itt már egymáshoz és egymással beszéltek, 
mégis úgy döntöttem, hogy átveszem a szót. Összefoglaltam, amit tőlük hallottam, és azt 
a két szükségletet fogalmaztam meg, amit mindkettőjüknél felfedezni véltem: fontos 
nekik az elismerés és a nyugalom. Az elismerést a lakótársak segítése miatt érdemlik, a 
nyugalom, biztonság pedig ahhoz szükséges, hogy az életüket az intézményben továbbra 
is úgy élhessék, mint az étkezőben történt eset előtt. Ezt mindketten elfogadták7.  

Megkérdeztem tőlük, hogy mi kell ahhoz, hogy ismét nyugodtan érezhessék 
magukat. Sándor bácsi válasza az volt, hogy rájött arra, hogy nem akarta őt Erzsike 
megütni, de tényleg nem látta a kulcsot. Azt kérte, hogy többet ne menjen a háta mögé, 
amikor eszik. Tőlem azt kérdezte, hogy meddig kell még abban a szobában lennie, mert 
nagyon zavarja, hogy az ápolók állandóan bemennek a szobájukba. (Más megoldás híján 
a betegszobai szekrényekben vannak az ágyneműk, ezért a kollégák tényleg gyakran 
bemennek ebbe a szobába.) Erzsike nagyon elgondolkozónak tűnt, majd elmondta, hogy 
nem is gondolta, hogy Sándor bácsi nem vette észre, hogy bejött az ebédlőbe, és hogy 
csak a kulcsot akarja Piroskának odaadni. Továbbra is fél a mosodába bemenni. 
Elfogadta, hogy Sándor bácsin esetleg mégsem alkoholszagot érez.  

Ekkor már mindketten inkább fáradtnak, mint feszültnek tűntek. Úgy gondoltam, 
hogy felajánlom nekik, hogy rövid pihenő után, vagy egy másik alkalommal folytassuk 
a beszélgetést. Valószínűleg rosszul ítéltem meg a helyzetet, mert mindketten úgy 
nyilatkoztak, hogy szerintük mindent megbeszéltünk, amit kellett.  

 

5.5. A megállapodás  

A megállapodást nem írtuk le. A mediációtól eltértem, mert a tényleges megoldási 
lehetőség nálam volt. Ennek ellenére most is úgy gondolom, hogy helyesen cselekedtem. 
Erzsike pszichiátriai betegségéből egyenesen következik a félelme, amit Sándor bácsi 
nem tud megszüntetni, bármit ígérne is. Azért, hogy mindkettőjük nyugalmát biztosítani 

                                                      
7 Itt annyiban hibáztam, hogy nem őket kértem meg, hogy mondják el, amit a másiktól hallottak, hanem én tettem ezt 

meg. 
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lehessen, azt ajánlottam, hogy adjanak három napot a helyzet megoldására. Hétfőn 
Sándor bácsit és szobatársát át tudjuk költöztetni egy másik szobába, mert akkor fog egy 
házaspár bekerülni az intézetbe. Ők megkapják a „betegszobát”, Sándor bácsi pedig 
olyan szobában lakhat, ami nagyobb és kényelmesebb; az ápolók sem fognak az 
ágyneműért bejárni. Ez a szoba távol van a mosodától, ezért Erzsike félelme is 
megszűnik. Egyetlen hátránya van: az a szoba háromágyas, úgyhogy előbb-utóbb újabb 
szobatárs is lesz.  

Erzsike örömmel vette ezt a megoldást. Megígérte, hogy figyelni fog arra, hogy 
Sándor bácsit evés közben ne zavarja. Sándor bácsi beleegyezett a szobacserébe. Ehhez 
az is kellett, hogy elmondjam neki, hogy egyelőre nincs felvételre váró férfi, így a nyár 
folyamán biztosan nem lesz harmadik lakótárs.  

Megköszöntem nekik azt, hogy részt vettek a megbeszélésen, figyeltek egymásra 
és igyekeztek megérteni a másikat. 

Magamban eredménynek tekintettem, hogy sikerült pártatlannak maradnom, 
meg tudtam fogalmazni azokat a szükségleteiket, amelyek ebben az esetben előkerültek. 
Sándor bácsi ugyan nem kért elnézést a viselkedéséért, de az is eredmény, hogy nem 
tagadta le a történteket. Erzsike paranoiája ugyan felszínre került, de sikerült (legalábbis 
ebben a dologban) „kioltani”.  

 

5.5. Utánkövetés – azaz három hónappal később  

A szobacsere lezajlott, Sándor bácsi szobatársát – állapota miatt – nem érintette meg a 

helyváltoztatás, Sándor bácsi pedig jól érezte magát az új helyen. Ahogy ígértem, 
továbbra is ketten voltak a szobában. Erzsike nyugodtan mosta a ruháit a mosodában, 
továbbra is segített lakótársainak, ahogy eddig.  Nem keresték egymás társaságát, de nem 
is kerülték egymást. Több hónappal később megkérdeztem őket arról, hogy érzik 
magukat. Sándor bácsi már alig emlékezett a történtekre, Erzsike pedig annyit mondott: 
szerinte ez az ember iszik.  

 

6. Összegzés  

 

Az idősotthonok speciális mikrovilága speciális konfliktushelyzeteket teremt, melyek 
jelentős részében a konfliktusban érintett mindkét fél idős ember. A kialakult helyzet 
megoldására azonban általában sem az érintetteknek, sem segítőiknek nincs kellő 
eszköztára. Ilyen esetekben valószínűsíthető, hogy egyik, vagy mindkét fél 
kompetenciája és/vagy kommunikációja részben sérült, ezért a klasszikus értelemben 
vett mediáció – álláspontom szerint - nem alkalmazható, bizonyos módszerei azonban 
hatékonyan használhatóak. Véleményem szerint a nem, vagy enyhén demens idősek 
esetén, megfelelő közvetítővel, a mediáció négy modelljéből kiemelt elemek, technikák 
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alkalmazásával az eddig megoldhatatlannak tűnő konfliktusok egy része megoldhatóvá 
válik. Hiszen a múlt helyett (mi okozta a konfliktust, ki miben hibás, stb.) a jövőre 
koncentrálunk, s ez megadja a lehetőséget a kapcsolatok rendezésére, ami képes javítani 
a kényszerű egymás mellett élés minőségét. Elkerülhetővé válik a „hivatalos” út, az 
Érdekvédelmi Fórum, amelynek hatékony működése intézményfüggő. Az érintett idősek 
- amennyire lehetséges - maguk döntenek saját ügyükben. Ezzel az önállóságuk is nő, 
ami a szociális ellátásban alapvető és kiemelkedő érték.  

 

A sikeres konfliktuskezeléshez fontos feltétel, hogy: 

- a felek hajlandóak legyenek részt venni a folyamatban, képesek legyenek kifejezni 
magukat, meghallgatni, megérteni és tiszteletben tartani a másikat; 

- a közvetítő ismerje az időskor jellemzőit és az alkalmazandó módszert; 
- a folyamat kapcsán érdemes végigvinni a mediáció valamennyi szakaszát; 
- a transzformatív mediáció általános és speciális technikái közül jól alkalmazható 

az elismerés, a pontos információs és körkérdések, a kérdések többszöri felvetése, 
a parafrázis, a semlegesbe fordítás, a visszacsatolás és a storytelling;  

- a facilitatív mediáció érzelmi szükségleteket háttérbe szorító attitűdje is hasznos 
lehet; néha érdemes megállapodás-centrikusnak lenni, mert idős korban nem 
mindenki képes az érzéseiről beszélni. Főleg olyan férfiaknál (de nőknél is) 
érzékelhető ez, akik eddigi életük során mélyen magukba zárták, sőt, tagadták az 
érzéseiket. Náluk ellenkező hatást érhetünk el: villámgyorsan kilépnek a 
helyzetből, megszakítva ezzel a folyamatot. Ezzel a megközelítéssel a felek 
egymás közötti jobb megértésére lehet fókuszálni; 

- az evaluatív mediációból – természetesen az esettől és a résztvevők állapotától 

függően - az információ és tanács adása, saját vélemény megosztása, illetve akár a 
döntéshozatal elemei is felhasználhatóak; 

- a narratív mediáció eszköztárából a storytelling olyan módszer, amely időseknél 
egyébként is jól alkalmazható. Elképzelhetőnek tartom, hogy a történet átalakítása 
megfoghatóbbá, érthetőbbé teszi az elérhető változást a felek részére; 
megfogalmazhatóvá válik az, hogy melyik félnek mit kell(ene) módosítania 
(hozzáállásban, viselkedésben, stb.).  

Az idősotthonokban élők speciális helyzetét és igényeit szem előtt tartva sokkal szűkebb 
időkeretben érdemes dolgozni, és a szünetekkel is óvatosan kell bánni: mivel 
valószínűleg az intézményen belül sikerül helyet biztosítani a megbeszéléshez, gyakori 
vagy hosszabb szünet esetén valamelyik fél könnyen „kilép” a helyzetből. („Bemegyek a 
szobámba valamiért”, „Szólok a nővérkének, hogy később uzsonnázom”, stb.)  

Természetesen a mediáció – illetve a jelzett elemei – sem képesek csodát tenni. Hiszem 
azonban, hogy ha két idős, számos problémával küzdő, sokszor háborgó lelkű – és 
kiszolgáltatott - ember számára újra el tudjuk hozni a békés egymás mellett élés élményét 
és a nyugalmat, biztonságot, az önmagában is óriási eredmény. 
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