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DR. VARGA SZABOLCS 

A szupervízió egyik lehetséges eszköze, a szókratészi párbeszéd 

 

Absztrakt 

A tanulmányban azt kívánom bemutatni, hogy a logoterápia alapfogalmai mennyiben 

egyeztethetőek össze a szakmai személyiségfejlesztés (szupervízió) elméletével, elveivel, nem 

utolsó sorban annak gyakorlatával. Vizsgálom, hogyan alkalmazhatóak e fogalmak a szakmai 

személyiségfejlesztés eseteiben. Kitérek arra, hogy a frankl-i emberkép összhangban áll-e a 

szupervízió céljaival. Bemutatom azokat a logoterápiás alapfogalmakat (noopszichikai 

antagonizmus, öndistancia, öntranszcendencia), melyek álláspontom szerint, alapjait 

képezhetik a szakmai személyiség fejlesztésének is.  

 

Mindennapi életünk jelentős részét munkatársaink és családtagjaink, barátaink körében 

töltjük el. E környezeteink, az ott köröttünk lévő emberek hatással vannak fizikai, mentális 

állapotunkra, s mi is visszahatunk rájuk. Nem mindegy tehát, milyen állapotban vagyunk 

munkahelyünkön, milyen érzésekkel érkezünk onnan otthonunkba, hogyan végezzük munkára 

és családtagjainkra fordított cselekedeteinket. A munkahelyi kimerültség életünk minden 

területén érezteti hatását. Éppen ezért szakmai személyiségünket rendszeresen karban kell 

tartani, fejleszteni kell azt. Ebben nyújthat segítséget a szupervízió (szakmai személyiség 

fejlesztés) is. 

A szupervízió fogalmát sokan, sokféleképpen meghatározták már. Itt ezek felsorolása most 

nem célom. Fontosnak tartom azonban megemlíteni talán a legfontosabb kritériumát e 

fogalomnak. A szupervízió egy önreflektív, öntanulási folyamat az egyén saját szakmai 

tevékenységének működéséről, melynek célja a későbbi hatékonyabb szakmai működés 

elősegítése. A szupervízióban a hangsúly, a szakmai önreflektivitáson alapuló tanuláson van. 

Mivel a szakmai személyiség élesen nem választható le az egyén magánszemélyként történő 

megnyilvánulásairól, így a személyiségfejlődés nem csak a szakmai működésben éreztetheti 

hatását. 

A szupervíziót módszertani ekleticizmus jellemzi. Számos pszichoterápiás és egyéb 

eszközt, módszert alkalmaz annak érdekében, hogy a szakmai kérdésekkel hozzáforduló 
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szupervizandnak segítséget adjon ahhoz, hogy magát és helyzetét kívülről szemlélhesse. 

Számos művészetterápiás és személyiségfejlesztő technika is használható a cél elérése 

érdekében. A szupervízió során a szupervizor, - az említett eklekticizmus ellenére - elsősorban 

kérdésekkel dolgozik. A logoterápiás szemléletű tanácsadás is elsősorban kérdésekkel segít, de 

máshol nem jelenlévő eszközöket is használ. 

Tanulmányomban a szókratészi párbeszéd, mint a logoterápia egyik terápiás eszközét és 

annak alkalmazási lehetőségét vizsgálom meg a szupervíziós folyamatban.  

Viktor E. Frankl az emberi létezést három síkon megvalósuló létként fogta fel: szomatikus, 

pszichikus és szellemi síkon. E három sík nem különül el egymástól, hanem átjárja egymást, az 

„egész több mint a részek összessége” elv alapján. A testi sík területe a sejtszintű történések, 

bio-fizikai működés illetve a kémiai és fizikai folyamatok színtere. A pszichikai dimenzió a 

kognitív és emocionális megnyilvánulásoknak ad teret. A szellemi síkban gyökereznek az 

önálló akarati döntések, az alkotás, a vallásosság, a lelkiismeret, az értékfelfogás és a szeretet. 

Itt található az előző két dimenzióval szemben való, szabad állásfoglalás lehetősége 

(noopszichikai antagonizmus l. lentebb). A szellemi sík (noétikus dimenzió) adja az ember 

sajátosan humán működését, nem azonos azonban az intelligenciával (Lukas 2011). 

A szupervízió során az emberről alkotott frankl-i elmélet jól alkalmazható. A 

szupervízióban a harmadik, szellemi dimenzióban helyet foglaló önálló akarati döntések, 

szeretet, lelkiismeret és értékfelfogás fogalmak jó alapot, kiindulási pontot képezhetnek a 

szupervizált önmagára tekintésének, továbbfejlődésének. 

„Embernek lenni mindig azt is jelenti, hogy irányulunk valaki vagy valami felé, hogy 

rendeltetve vagyunk valamire, hogy átadjuk magunkat egy műnek, melynek szenteljük 

magunkat, egy embernek, akit szeretünk vagy Istennek, akit szolgálunk” (Frankl 1996: 25. p.). 

A dimenzionálontológia értelmében a magasabb noétikus dimenzió egy olyan átfogó dimenzió, 

mely az alacsonyabb dimenziókat is magában foglalja. Az ember egységes a sokfélesége 

ellenére. 

 Az ember egységessége és valakire, valamire való irányultságának alapgondolata a 

szupervíziónak is alapja lehet. A szakmai személyiségfejlesztés célja nem az „elakadt” személy 

mélyre ható analízise, hanem megrekedt állapotából való kimozdítása kell, hogy legyen. Az 

előremozdítás szemléltetése, motivációja szempontjából annak megértése, megértetése, hogy a 
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valaki, vagy valami felé irányultság adja az emberi lét esszenciáját; döntő momentumként 

szerepelhet. 

A szókratészi párbeszéd elsősorban a filozófia és etika oktatásában kap szerepet. 

Személyiségfejlesztés eszközeként a Viktor E. Frankl nevéhez köthető logoterápia, az ehhez 

köthető terápia és tanácsadás alkalmazza leginkább.  

 Leonard Nelson a platóni dialógusokban szereplő szókratészi eljárást dolgozta át 

csoportpárbeszéddé, majd Gustav Heckmann fejlesztette azt tovább. A filozófiai módszer a 

kérdezés gyakorlatához kapcsolódó megértést, önmegértést helyezi előtérbe. Az egyes esetek 

vizsgálatán keresztül halad az általános meghatározás felé. A platóni szókratészi párbeszéddel 

szemben Nelson és követői nem manipulálnak, hanem tisztelik a másik felet. Ebben az esetben 

nem elsősorban párbeszéd zajlik a felek között - ez a létszámból adódóan sem lehetséges –, 

hanem egy 5-10 főből álló társaság 3-4 órás időtartamú csoportos beszélgetést folytat. E 

beszélgetés célja, egy csoportmegegyezésen nyugvó definíció/fogalom megalkotása (Sárkány 

2011). Sárkány Péter a szókratészi párbeszéd két típusát különbözteti meg: magyarázó és 

normatív párbeszédről tesz említést. Az első típust csoportos és egyéni esetekben is 

alkalmazhatjuk. A szókratészi párbeszéd az alábbi didaktikai lépéseket követi. 

1. A téma megtalálása. Az első lépésben a csoport megállapodik abban, mely fogalom 

meghatározását kívánja az adott csoportülésen megalkotni. E kérdésfelvetés legoptimálisabban 

a „Mi a…?” formájában hangzik el.  

Szupervíziós üléseken sok esetben merül fel problémaforrásként az a sokszor elfelejtett 

tény, hogy különböző emberek egy adott fogalom alatt mást és mást értenek. E fogalmak 

tisztázása előreviheti a szupervizáltat elakadásában, és e mellett felismertetheti vele azt a 

konfliktusforrást, mely az előzőekben említett tényből eredhet. Olyan alapvető fogalmak 

kerületnek górcső alá a szókratészi párbeszédben, mint az „( emberi) érték”, „empátia”, 

„bevonódás”, „munkamorál” stb. A szupervizor elsődleges feladata az, hogy figyeljen e 

„hívószavakra”. Gyűjtse össze őket, de a választás és fogalom megalkotás lehetőségét bízza a 

szupervizáltak csoportjára. 

Mivel a szupervízió feladata az egyén szakmai személyiségfejlesztése, a szókratészi 

párbeszéd e szakaszában is célszerű az instruálás során arra kérni a csoport/team tagokat, 

hogy olyan kifejezésekben gondolkodjanak, melyek mindennapi munkájukhoz is kötődik. Mivel 

általános kifejezések meghatározása szokott megtörténni ilyen esetekben, természetesen nem 
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elvárás (nem is lehet az), hogy kizárólagosan a munka világához köthető fogalom 

meghatározást gyakoroljunk. Álláspontom szerint, kimondottan előrevivő lehet egy-egy 

szókratészi párbeszéd beiktatása egy szupervíziós folyamatba, hiszen a nem kizárólagos 

munkahelyi kérdésfelvetés más szempontokat hozhat be, illetve az esetleges szupervíziós 

folyamatot új lendülettel lehet folytatni ezután. 

2. Példák keresése. A közös kérdés megtalálása után a csoporttagok feladata, hogy 

egymás után vázoljanak fel egy-egy példát az adott kérdés vonatkozásában. E példák ebben a 

szakaszban még nem kerülnek bővebben kifejtésre, de potenciálisan magukban rejtik az adott 

témához kapcsolódó hosszabb példa megmutatását. A folyamat e szakaszában is elkerülhetetlen 

az, hogy a csoport tagjai magánéleti példákat is behozzanak a megállapodott fogalom 

vonatkozásában.  

3. Egy példa részletes elemzése. E szakaszban a csoport - az első lépéshez hasonlóan - 

kiválasztja azt a történetet, melyet legalkalmasabbnak tart arra, hogy azon keresztül az első 

lépésben feltett kérdés megválaszolásához közelebb kerülhetnek. Ezt követően a kiválasztott 

eset „gazdáját” felkéri a csoportvezetője arra, hogy részletesen fejtse ki a már korábban 

felvázolt történetét. A csoporttagjainak feladata az, hogy a téma kibontását kérdések 

feltevésével minél szélesebb körben, minél részletesebben elősegítsék.  

4. A meghatározás megalkotása. A példa részletes elemzése után, annak segítségével a 

csoport megalkot egy egyezségen alapuló definíciót, mely az első pontban feltett kérdésre adja 

meg a választ. Ezt követően azt mindegyik csoporttag által korábban felvázolt problémára 

alkalmazzák. Próba következik annak vonatkozásában, hogy a megalkotott definíció 

megfeleltethető-e mindegyik példára. Amennyiben a megalkotott meghatározás nem adekvát 

minden esetre, úgy a definícióalkotás tovább folytatódik egészen addig, míg az összes 

csoporttag példájának megfeleltetető fogalom meghatározás születik. A fogalomalkotás e 

szakasza a leghosszabb időintervallumú. A tulajdonképpeni csoportmunka, együttműködés itt 

teljesedik ki. Ez a legaktívabb szakasza a folyamatnak. Álláspontok, vélemények megosztása, 

ütköztetése, interaktív tevékenység zajlik ekkor.  

5. Próba. A beszélgetés lezárása. E szakaszban kerülhetnek elő a megalkotott 

definícióra vonatkozó példák és kérdések megfogalmazásai. A spekulatív megfogalmazások 

célja az, hogy a megalkotott definíció kiállja-e az idők próbáját. Amennyiben a fogalom 

„megtámadhatónak” bizonyul a csoporttagok részéről, lehetőség van annak át-, 
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újrafogalmazására. Ha a spekulációknak ellenáll a meghatározás, a csoport rögzíti azt és a 

csoportvezető lezárja a folyamatot (Sárkány 2011). 

Heckmann szerint, a csoportvezető feladata a folyamat során, hogy facilitálja, de ne 

befolyásolja a definíció megalkotását és az ahhoz vezető folyamat lépéseit. Saját véleményt 

nem alkothat, csak a csoportpárbeszéd és a téma egységben tartása a feladata. Segítheti az 

általános fogalmak összekapcsolását a tapasztalattal, ellenőrzi, hogy a csoporttagok 

megfelelően értik-e egymást. Összefoglalásokkal, ismétléssel, kezdeményezéssel facilitálja, 

fenntartja a tagok közötti konszenzusra törekvést (Sárkány 2011). 

Heckmann intelmei nem csak a szókratészi párbeszéd folyamatára, hanem a 

szupervíziós folyamatok mindegyikére igaz kell, hogy legyen. A szupervíziós problémafelvetés 

válaszát, a szókratészi párbeszéd definíció alkotását csak az abban résztvevő(k) adhatják meg. 

E folyamatokban a szupervizor csak a háttérben lévő támogató szerepét töltheti be. Támogatást, 

bátorítást, erőt adva a résztvevőknek, kész válaszokat azonban nem fogalmazhat meg. 

A magyarázó szókratészi párbeszéd egyéni beszélgetés esetében az alábbiak szerint 

módosul.1  

1. A téma kiválasztása. Az első lépésben a kliens megkeresi, közli azt a konkrét 

élethelyzetet, mellyel az adott helyzetben foglalkozni kíván.  

2. Kérdésfeltevés és az első válasz. A terapeuta megkísérli a probléma konkrétabbá 

tételét. „Mit jelent az, hogy…?”, „Mi a …?” kérdésekkel az előző lépésnél megemlített 

problémához igyekszik közelebb kerülni a beszélgetést vezető személy. 

3. A téma konkretizálása. A terapeuta arra kéri fel a klienst, hogy konkrét példák 

megemlítésével, felsorolásával mutassa be, mit értett a második pontban elmondottak alatt. 

4. További konkretizálás és átfogalmazás. Ebben az esetben a terapeuta segítségével, 

facilitálásával a kliens tovább pontosíthatja azt, mi is az a kérdés mely foglalkoztatja. Újabb 

példák kerülnek be a folyamatba.  

                                                           
1 A 2013/14. logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés képzésben Dr. Sárkány Péter előadásán elhangzottak és az előadó által készített 

hand-out alapján.  
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5. Cáfolat. Elbizonytalanítás. A terapeuta kérdésekkel, konfrontációval igyekszik 

elbizonytalanítani a klienst. „Azt gondolja, hogy…?”, „Biztos abban, hogy…?” Ezek és az 

ehhez hasonló kérdések, a kliens felé irányulnak, neki címzettek. 

6. Alternatívák keresése. Ellentmondásmentes meghatározás. A kérdéshez, 

problémához kapcsolódó fogalom/fogalmak két végletének bemutatására kerül itt sor. „Milyen 

lenne az, ha…?” ”És az hogy hangzik Önnek, hogy…?”, „Elégedett lenne azzal, ha…?” 

7. A dialógus eredménye. A saját igazság megtalálása. A terapeutának ebben a 

szakaszban sem feladata, hogy kész válaszokat adjon a kliens kezébe. A kliensnek magának 

kell levonnia saját személyes következtetését, igazságát a fentiekben elhangzottak alapján, 

mintegy azok következményeként. 

A normatív szókratészi párbeszéd az előzőben említetthez hasonlóan, egyéni 

beszélgetés – elsősorban morális konfliktus, illetve döntéshelyzet - esetében alkalmazható az 

alábbi metodika szerint.2 

1. A téma kiválasztása. Az első lépésben a kliens megkeresi, közli azt a konkrét 

élethelyzetet, mellyel az adott helyzetben foglalkozni kíván. A klasszikus szókratészi 

párbeszédben a kiindulópont egy konkrét szituáció. 

2. Téma konkretizálása. Hétköznapi vonatkozások. A terapeuta megkísérli a probléma 

konkrétabbá tételét. „Mit jelent az, hogy…?”, „Mi a …?” kérdésekkel az előző lépésnél 

megemlített problémához igyekszik közelebb kerülni a beszélgetést vezető személy. 

3. Negatív és pozitív etikai értékek/aspektusok összegyűjtése. A terapeuta arra kéri fel a 

klienst, hogy lehetőségek megemlítésével, felvázolásával értékek és normák mentén pro és 

kontra gondolja át, milyen előnyök és hátrányok járhatnak egyik illetve másik döntés 

meghozatalával. 

4. Releváns etikai normák és fontos aspektusok összegyűjtése/csoportosítása. Ebben az 

esetben a terapeuta segítségével, facilitálásával a kliens a megfogalmazott probléma 

eldöntésének megkönnyítése céljából összegyűjti a számára adekvát normákat és más 

szempontokat, melyeket lényegesnek tart. Bármilyen szempont és annak esetleges 

                                                           
2 A 2013/14. logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés képzésben Dr. Sárkány Péter előadásán elhangzottak és az előadó által készített 

hand-out alapján, illetve a http://www.philvia.de/blog/die-methode-des-klassischen-sokratischen-dialogs (letöltés ideje: 2014. szeptember 15.) 

http://www.philvia.de/blog/die-methode-des-klassischen-sokratischen-dialogs
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következménye, melyet a kliens fontosnak lát, érez, felsorolásra kerül. (pl.: anyagi 

megfontolások, biztonsági szempontok, szociokulturális következmények stb.) 

5. Esetleges további aspektusok keresése. Tulajdonképpen az előző pontban 

megfogalmazottak továbbfolytatása. A kliens arra kap lehetőséget, hogy újabb szempontokra 

nézzen rá, hogy döntését minél adekvátabban meghozhassa.  

6. Az etikai értékek/normák/aspektusok fontossága és mérlegelése. A kérdéshez, 

problémához kapcsolódó fogalom/fogalmak, szempontok „értékelése” történik meg e lépésben. 

Mi az, ami fontos, ami lényeges? Mi az szempont/érték/norma, amelyhez a kliens igazodni 

kíván? „Melyik az, ami feladható?” 

7. A döntés. A saját igazság megtalálása. A terapeutának ebben a szakaszban sem 

feladata, hogy kész válaszokat adjon a kliens kezébe. A kliensnek tisztázhatja, miért azt a 

döntést hozta meg, amit. Milyen célokat/értékeket tart szem előtt.  

 A magyarázó és a normatív szókratészi párbeszéd jól alkalmazható egyéni szupervíziós 

helyzetekben is. Olyan munkával összefüggő erkölccsel, belső normákkal összefüggő 

kérdésekben, mint például a munkahelyváltás dilemmája. Fontos segítség lehet munkahelyi és 

egyén (belső) etikai normák összeütközése esetén is. A külvilág és az egyén értékvilágának 

összeütközése esetén, de a belső dilemmák döntésének elősegítése esetén is jó szolgálatot tesz. 

A magánéletet jelentősen befolyásoló kérdések (pl.: külföldre utazzam-e munkát vállalni, ami 

azzal jár, hogy csak havonta 1-2 alkalommal láthatom a családomat; magasabb jövedelemért 

elhagyjam-e azt a munkahelyet, hivatást, ahol jól érzem magam és erkölcsileg megbecsülnek; 

a főnököm magasabb pozícióba helyezett/ne, de nem tudom alkalmas vagyok-e erre a feladatra 

stb.). Ugyanúgy, mint minden szupervíziós ülésen, az egyéni és csoportos szókratészi párbeszéd 

alkalmazása során is, konkrét kérdésekkel, fogalmakkal kell dolgoznunk. A lehetőségek 

megkeresése, felvázolása itt sem a szupervizor feladata, hanem a szupervizált „munkája lesz. 

A szókratészi párbeszéd segíti az önálló problémák megoldását. Ez annak felismerését 

jelenti, hogy az ember az egyéni értékeivel és életcéljaival ellentmondásban vagy összhangban 

van-e. Csak az egyéni visszaverődések által ismerhetjük meg a célravezető módokat és 

eszközöket. Szókratész szerint egy felismerés cselekvésmotivált, ha egyéni visszahatások által, 

fáradságosan lett kidolgozva. Amennyiben a szókratészi párbeszéd segít saját felismeréseket 

kialakítani, a belső konfliktusok önállóan és tartósan megoldhatóak. A Szókratészi párbeszéd 

célja az igazi önismeret, mivel ez saját önmegvalósításra például egy jó életre tesz minket 
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képessé. (http://www.philvia.de/blog/die-methode-des-klassischen-sokratischen-dialogs 

letöltés ideje: 2016. január 15.) 

 

A szókratészi párbeszéd hatásmechanizmusa 

 

 A szupervíziót a „tanulás tanulásának” is nevezhetjük, hiszen e folyamatban a 

szupervizand önmaga szakmai működésére tekint rá, s tanulja ezáltal saját „működését”. A 

szupervízióval párhuzamosan, azzal szoros összefüggésben, a szókratészi párbeszéd 

tulajdonképpen egy probléma alapú tanulási folyamatként is nevesíthető. Ha elfogadjuk ezen 

állítást, akkor a szókratészi párbeszédnek a következő hatásai lehetnek egy szupervíziós 

folyamatban. 

 Alkalmazkodás és részvétel a változásokban.  

 A problémamegoldás alkalmazása új és jövőbeli helyzetekben.  

 Kreatív és kritikus gondolkodás.  

 A problémákra, helyzetekre irányuló holisztikus megközelítések elfogadása.  

 A nézőpontok különbözőségének elismerése.  

 Sikeres együttműködés, és ezen érzésnek megélése a csoportban.  

 A tanulási hiányosságok és erősségek felismerése.  

 Alaptudás növekedése.  

 Önirányító tanulás elősegítése fejlesztése. vezetői készségek fejlődése, felszínre 

hozása. (Barrows, Tamblyn 1980, Engel 1997 idézi: 

http://www.ofi.hu/tudastar/matrix/problemaalapu-tanulas) (letöltés ideje: 2014. 

október 12.) 

 

Az együttműködési készség, képesség fejlődése 

 

 A szakmai személyiségfejlesztés egyéni, csoportos és team-szupervízió formájában is 

megvalósítható. A szókratészi párbeszéd szempontjából ezek közül talán a team szupervízió 

lehet a legnagyobb kihívás a szupervizor számára. Az ilyen jellegű szupervíziós folyamatok 

http://www.philvia.de/blog/die-methode-des-klassischen-sokratischen-dialogs
http://www.ofi.hu/tudastar/matrix/problemaalapu-tanulas
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különleges metodikai elemeket hordoznak. A csoportban jelenlévő tagok egy munkahelyen 

dolgoznak, közülük többen azonos munkakörökben. Sok esetben előfordul, hogy a team tagok 

között a munkahelyi hierarchiában azonos illetve különböző szinteken álló, sok esetben 

egymással felettes-beosztott viszonyban lévő, felek vannak. Az eltérő munkakörhöz - bizonyos 

esetekben –, eltérő munkarend is tartozik. Számos esetben életkorból adódó, generációs 

különbségek is adódhatnak. Emellett a nemiség, barátságok, ellenségeskedések is 

konfliktusforrások lehetnek.   

 A szókratészi párbeszéd csoportos formájában a résztvevők minimum 3-4 óra 

időtartamban, egy kérdésre összpontosítva, együtt töltik idejüket. Egy helységben vannak. 

Mindennapi munkakörükből, feladataikból egy új, más helyzetbe kerülnek. Szupervíziós 

szempontból sem a megszokott metodika szerinti ülésben van részük. Az összezártság, a közös 

feladat megoldásának „kényszere”, motivációja olyan erőket mozgósít a team tagokban, 

melyek új aspektusba helyezik csoport tagjainak egymáshoz való viszonyát. A szókratészi 

párbeszéd szituációja megkerülhetetlenné teszi az egymással való együttműködést. 

 A szupervizori szerep ebben az esetben is facilitátori szerep, mint a hagyományos 

szupervíziós üléseken. Ebben az esetben talán még jobban háttérbe szorul a szupervizor. 

 Team munka során alapvető kérdés a tagok közötti együttműködés. A hatékony 

munkavégzés elengedhetetlen feltétele ez. Ha valaki nem tud, nem kíván részt venni, 

együttműködni kollégáival a munkahelyen, egy idő után nem lesz a közösség tagja sem. A 

szókratészi párbeszéd folyamatában, a tér és idővonatkozások miatt, kvázi kikerülhetetlen a 

team tagokkal való közreműködés. A fogalom megalkotásának folyamatában a visszahúzódó, 

inaktívabb emberek is szerepet kaphatnak. A közös vélemény megformálásából e személyek 

sem kényszerülhetnek a „jóváhagyó/bólogató” szerepbe. A szupervizor feladata az, hogy a 

csoport tagjait figyelmeztesse arra, hogy egy mindenki számára közösen elfogadott fogalom 

meghatározást kell megalkotniuk. A legtöbb esetben erre nincs is szükség, hiszen ez az 

együttgondolkodási folyamat szinte minden emberben olyan erőket mozgósít mely a háttérben 

maradást kizárja. 

 

 

Kommunikációs képességek fejlődése 
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 Az együttműködés egyik fontos alapja az egymással való, megfelelő mennyiségű és 

minőségű kommunikáció. Nem lehet nem kommunikálni, hiszen a „nem kommunikáció” is 

kommunikáció. A szókratészi párbeszéd során - a feladat jellegéből adódóan – elsősorban a 

verbális, illetve az írásbeli kommunikáció (illetve az ezeket kísérő metakommunikáció) kerül 

előtérbe. Az egymással történő eszmecsere mikéntje, a megfogalmazásbeli különbségek, a 

modalitás, hangsúly, hanglejtés stb. mind-mind üzenetet hordoznak magunkról, egymásról az 

ilyen szituációkban. Egy fogalom meghatározásakor újabb és újabb fogalmak, szavak, 

meglátások kerülnek elő. Sok esetben bizonyos személyek számára újdonságként szerepelnek. 

E szavak újdonsága egyben tanulási folyamat is, ugyanakkor a verbális kifejezőkészség 

eszközeinek tárházát is gazdagítja. A szókratészi párbeszéd során a csoporttagjai között szinte 

folyamatos kommunikáció zajlik. A szupervízió „szokásos” metodikájától eltérően a 

szupervizor a lehető legnagyobb mértékben a háttérbe szorul. Ritkán avatkozik be a 

csoporttagok beszélgetésébe. Facilitál, keretek között tartja a folyamatot. A csoporttagok 

egymással, vitát, kötetlen beszélgetést folytatnak egymással. Ritkán fordul elő, hogy a 

csoporttagok közül valaki ne szóljon hozzá e beszélgetéshez. Ha ez esetleg megtörténik a 

szupervizor, felhívhatja a figyelmét arra, hogy a fogalom megalkotási folyamat végén minden 

csoporttag által elfogadott, megalkotott definícióra van szükség. E szupervizori, motiváció, 

„figyelmeztetés” a csoporttagok közötti együttműködésre, a hallgatagabb személyek 

bevonására ösztönözheti az aktívabb tagokat is. Nehéz úgy bármelyik csoporttagnak is a 

háttérben maradnia, ha társai kíváncsiak a véleményére. A kommunikációba való behívása a 

csoporttagnak, az együttműködési készséggel szoros koherenciában áll. Az együtt 

kommunikálás az együttműködést erősíti. 

A szervezetek optimális működésének egyik legfontosabb előfeltétele a szervezet tagjai közötti 

megfelelő kommunikáció. Legtöbb esetben a szervezetek tagjai közötti kommunikáció zavara 

eredményezi a harmonikus működés megbomlását. Az eredményes kommunikáció feltételei 

közé tartozik az üzenetek megfelelő megfogalmazása; azok eljutása, eljuttatása a címzetthez; 

valamint a visszacsatolás arról, hogy a címzett megértette-e az üzenet tartalmát. A 

kommunikációs folyamat bármely ponton történő sérülése, elégtelen információáramlást 

eredményez, ami félreértéshez vezet. A harmónia megbomlik, konfliktus keletkezik. Az ilyen 

félreértéseken alapuló konfliktusok a kommunikációs csatorna rendszeres ellenőrzésével, 

karbantartásával megelőzhetők, megoldhatók. A szervezetben létrejövő konfliktusok okai 

azonban nem kizárólag a nem megfelelő kommunikációra, és az ehhez köthető információra 

vezethetőek vissza (Csepeli, 2001). 



141 
 

 

Konfliktuskezelési képesség fejlődése 

 

A kommunikáció nem csak az együttműködési készségekkel, képességekkel, hanem a 

konfliktusokkal is összefüggést mutat. A konfliktus tipologizálását többféleképpen végezhetjük 

el.3 Az egyik ilyen csoportosítási lehetőség a konfliktus okai szerinti besorolás. Ez alapján a 

konfliktusokat öt kategóriába sorolhatjuk.  

A kapcsolati konfliktusok előfordulhatnak erős negatív érzések, vagy 

érzelemmentesség, illetve sztereotip gondolkodás esetén. Oka lehet e konfliktusnak a rossz 

kommunikáció, vagy a kommunikáció hiánya, és a gyakran ismétlődő negatív viselkedésmód 

is. Ennek következtében a kapcsolatok vitával telítettek, mely egy növekvő, pusztító konfliktus 

spirálhoz vezet.  

Esetünkben érdemes még megemlítenünk az értékalapú konfliktusokat, melyek a vélt 

vagy valós hitrendszerbeli összeütközéseken alapulnak. Az értékek azok a meggyőződések, 

amelyek mentén az emberek élik életüket. Az értékek mondják meg, mi a „jó”, mi a „rossz”, 

mi az „igazságos” és mi az „igazságtalan”. Az eltérő értékek nem szükségszerűen vezetnek 

konfliktusokhoz. Az emberek harmóniában élhetnek egymással különböző értékrendek szerint 

is. A konfliktust az okozhatja, ha az egyik ember rá akarja kényszeríteni értékrendjét a másik 

félre, nem adva teret ezzel a másik meggyőződésének.4 A szókratészi párbeszéd során éppen 

ezekkel az értékekkel, ezen fogalmak tisztázásával, közös nevezőre hozásával foglalkoznak a 

csoporttagok. 

Az együttműködési „kényszer” következtében a konfliktuskezelési módozatok közül a 

legoptimálisabb megoldás kerülhet előtérbe. A szókratészi párbeszéd alaphelyzete 

együttműködő, konstruktív, problémamegoldó konfliktushelyzetet teremthet. 

Az alább felsorolt konfliktusok megoldási módok közül elsősorban a problémamegoldó 

konfliktusrendezést helyezi előtérbe, fejleszti a szókratészi párbeszéd. 

• Győztes-vesztes 

                                                           
3 L. erről: Zuschlag Berndt-Thielke Wolfgang: Mindennapjaink konfliktushelyzetei - Hogyan kerüljük el a konfliktusokat munkahelyünkön és 

családunkban? 67-73.p., ahol a szerzők közel 50 féle konfliktus fajtát és ezek okait sorolják fel! 
4 http://www.internetmediator.com/medres/pg18.cfm 
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• Alkalmazkodó 

• Elkerülő 

• Kompromisszumkereső 

• Problémamegoldó (győztes/győztes) – stratégia: A résztvevők a probléma olyan 

megoldására törekednek, amelyben mindkét fél érdekei, szükségletei, meggyőződései 

érvényesülnek. Kölcsönösen elfogadják a másik fél önérvényesítését, vállalják az 

önalávetést, készek együttműködni, empatikusan viselkedni a legjobb megoldási 

alternatívák megtalálása érdekében. A közösen elfogadott megoldás mellett mindkét fél 

elkötelezett (Szőke-Milinte, 2006). 

Ha a konfliktusra, mint romboló tényre tekintünk, akkor azzal kell szembesülnünk, hogy 

eltereli az energiát/figyelmet az igazi problémáról; rombolja az erkölcsöt; kiélezi az egyén 

és csoport közötti különbséget; mélyíti a különbségeket; akadályozza az együttműködést, 

felelőtlen viselkedést indukál; gyanút és bizalmatlanságot eredményez; csökkenti az 

eredményességet/produktivitást. Ezzel szemben a konstruktív konfliktus szemlélet új 

kérdéseket nyit meg a vitás ügy vonatkozásában, segíti a kérdés/probléma tisztázását, javítja 

a probléma megoldás minőségét, növeli az együttműködést és a kommunikáció 

spontaneitását; elindítja az együttműködést; kreatív konfliktus megoldás esetén erősíti a 

felek kapcsolatát; növeli a termelékenységet/produktivitást. A szókratészi párbeszéd 

alkalmazása a szupervíziós folyamatban erősítheti a felekben azt, hogy munkájuk során, 

mindennapjaikban felmerülő vitás kérdéseket konstruktívan szemlélve, azt egy megoldandó 

helyzetként fogadják el. 

 

Az örömfaktor - flow élmény 

 

A legfontosabb az életben azt megtalálni, ami örömet okoz, és amiben kiteljesedhetünk. A 

lényeg, hogy ezáltal jól érezzük magunkat, és előbbre vigyük a társadalmat, az emberiséget. 

Találjuk meg, mi is számunkra a boldogság, ezáltal jövünk rá, mi az élet értelme az ember 

teljesen elmélyül abban a tevékenységben, amit csinál. A koncentrálás és a kontroll érzése 

ekkor nagyon magas, és az ember úgy érzi, mintha egy energiabomba lenne, mintha a 

mindennapi problémák megszűnnének, a gondjai háttérbe szorulnának. Az időérzékelése is 

megváltozik, mert úgy érzi, mintha állna az óra. Bármilyen tevékenység kiválthatja ezt az 

érzést: sportolás, művészet gyakorlása, gyerekekkel játszás vagy akár éppen a futószalag 
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melletti munka. Ez azt jelenti, hogy a flow nem a tartalomtól függ, hanem a tevékenység 

minőségétől. A legfontosabb feladat, hogy legyen előttünk egy konkrét cél. A kihívás sem lehet 

túl magas, de túl alacsony se, mindig optimális szintre helyezzük. A megfelelő mérték révén 

lehet a legjobban teljesíteni, és ehhez viszonyíthatjuk a képességünket. Ez azért fontos, mert az 

eredmény befolyásolja a hogylétünket: ha jól teljesítünk, jól érezzük magunkat, és boldogok 

vagyunk; ha pedig nem tudunk teljesíteni, rossz hangulatunk lesz, a kudarcsorozat pedig 

depressziót okoz. A tevékenység közben nem tapasztalunk boldogságérzetet, ahhoz túl erősen 

koncentrálunk, de utólag létrejön az önmegerősítés, a kiteljesedés és az elégedettség érzése – 

melyről Csíkszentmihályi kísérleti alanyai is beszámolnak. Akiknek gyakran van flow-

élménye, azoknak az életminősége is jobb. (forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi_Mih%C3%A1ly) (letöltés 

ideje: 2016. január 12.) 

A szókratészi párbeszéd során az idő múlása sok esetben észrevehetetlen marad. Az örömmel, 

lelkesedéssel végzett közös munka ismérveként a résztvevő felek akár 3-4 órát is észrevétlenül 

„dolgozhatnak” a fogalom megalkotása során. A team-, illetve csoportos szupervízió 1,5 órás 

üléseket jelent. Ekkor egy szupervizált esethozásával dolgozik csoport. Gyakran két külön 

esethozóval dolgozik a csoport 2x1,5 órában. A szókratészi párbeszéd alkalmazása során a 3 

órás időtartam minimum feltételként jelenik meg. Számos esetben előfordul azonban, hogy a 

csoport a szupervíziós ülésre rendelkezésre álló időtartam alatt nem alkotja meg az adott 

fogalmat. Ebben az esetben a szupervizor két dolgot tehet. Szoros időkereteket szab a 

résztvevőknek, vagy a következő ülés alkalmával biztosít lehetőséget a résztvevőknek a 

fogalomalkotás folytatására. Álláspontom szerint, ez utóbbi megoldás lehet a célravezetőbb. 

Célra orientáltság, értelemkeresés  

 

Mivel jelen esetben a szókratészi párbeszédet elsősorban a logoterápia egyik 

eszközének tekintjük, nem hagyhatjuk figyelmen kívül Viktor E. Frankl gondolatainak 

vonatkozó állításait sem.  

Frankl szerint, az embereket az értelem utáni törekvés és vágyakozás lelkesíti. „Az 

ember azonban csak olyan mértékben valósítja meg önmagát, amilyen mértékben értelmet 

teljesít be.” „Hiábavaló tehát felszólítani valakit arra, hogy >>akarja az értelmet<<. Az értelem 

akarására apellálni sokkal inkább azt jelenti: engedni az értelemnek, hogy az magától 

felvillanjon, s átengedni az akaratnak, hogy akarja ezt az értelmet” (Frankl 1996: 229.p.). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Depresszi%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi_Mih%C3%A1ly
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Az öröm és boldogság hajszolása szerinte egyre inkább eltávolít ezektől a fogalmaktól. 

Amit az ember valójában keres az alap a boldogságra. Ha megvan ez az alap a boldogság érzése 

magától bekövetkezik. A boldogság tehát nem cél, hanem következmény; az értelmes élet 

következménye. Nem a logoterápia feladata azonban az, hogy értelmet adjon az egyén életének, 

azt az embernek magának, önállóan kell megtalálnia (Frankl, 1996). 

A szupervízió a munkahelyi burn-out szindróma, kiégés megelőzését célzó tevékenység. 

A több évet, évtizedet azonos munkahelyen, munkában eltöltő munkavállalók sok esetben 

szembesülnek e kihívásokkal. Az „én hogyan vagyok most a munkahelyemen, szakmámban?” 

kérdés, sok esetben negatív válaszokat eredményez. A munkahelyi körülményekben történő 

változás, vagy éppen stagnálás, a motiváció hiánya céltalanságról, örömtelenségről szóló 

megnyilvánulásokban jelentkezhet. Nem csak a logoterápia, de a szupervízió nézőpontjából 

közelítve e kihívást, a szupervizor feladata nem a kliens kezébe adni a munkában való értelem 

megtalálását, hanem arra kell felhívni a figyelmet, hogy magának a szupervizáltnak kell 

megtalálnia munkahelyi örömtelenségére a választ. Tudatosítani szükséges benne azt, hogy a 

munkában való örömöt nem célként kell kijelölnie, hanem az értelmes tevékenységének 

következményeként fog megjelenni. A szókratészi párbeszédben kitűzött fogalomalkotás egy 

célra irányuló tevékenység. Pozitív irányultságot feltételező „értelmes feladat”, 

együttműködésre ösztönöz. A feladat megoldására fordított időtartam alatt a felek betekintést 

nyerhetnek egy, az értelemre irányuló tevékenységfolyamatba. Ezt továbbgondolva láthatóvá 

válhat számukra az, hogy az értelmes tevékenység/életvitel (munkavégzés) lehet csak 

megelégedettségük, boldogságuk egyik forrása. 

A fenti gondolatokat továbbfolytatva: „ …az élet értelmére nem rákérdezni, hanem a 

kérdést megválaszolni kell, amennyiben az életért felelősséget vállalunk. Ebből viszont az 

következik, hogy a válasz soha nem szavakban, hanem tettekben, tettek által adható meg” 

(Frankl, 1996: 238.p.) „…amit az értelem meglelésekor észlelünk, az…egy lehetőség: a 

valóság…megváltoztatásának lehetősége” (Frankl, 1996: 241.p.). Nem az embernek kell az élet 

értelmére rákérdeznie, hanem az embernek kell válaszolni erre, mint megkérdezettnek. Az élet 

folyamatosan intéz felénk kérdéseket, melyeket tettekben kell megválaszolnunk; így lesz 

létezésünk felelősséggel teli lét (Frankl, 1996). 

Frankl szerint, nem létezik olyan élethelyzet, mely valóban értelmetlen lenne. Szerinte 

ez arra vezethető vissza, hogy az emberi egzisztencia látszólag negatív oldalai (pl.: a tragikus 
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triász: szenvedés, bűn, halál), átalakíthatóak valamilyen pozitívummá, helyes magatartással, 

beállítódással (Frankl, 1996). 

Szupervíziós üléseken gyakran elhangzik az elkeseredett szupervizáltaktól a „nem látom 

már értelmét a munkámnak”, „semmi értelme ennek az egésznek” kifejezések. Ez sok esetben 

olyan emberektől hangzik el, akik korábban örömmel végezték munkatevékenységüket, olyan 

hivatást választottak mely, hosszú éveken keresztül örömet okozott számukra, és ezáltal ők is 

örömet tudtak okozni másoknak. A szupervizor feladata ez esetben nem elsősorban az, hogy 

mély pszichés kutakodással felfedje a megjelent örömtelenség forrását, hanem elő kell segítenie 

az elakadt személy egzisztenciájában, munkájában való értelemtalálást. A szupervizor 

kérdéseinek, egyéb módszereinek alkalmazása során az a feladata, hogy a logoterápia 

szempontjából is meghatározó szemléletet, meggyőződést – a szenvedésnek is van értelme – 

„elültesse” a szupervizand gondolkodásmódjában. Úgy vélem ezen életszemlélet, „világlátás” 

interiorizálása nem csak a hosszú távú örömteli munkavégzés, hanem a teljeséggel megélt élet 

alapvető fundamentuma kell, hogy legyen! Ez szoros párhuzamban van azzal a – szintén frankl-

i – alapelvvel, miszerint az önmegvalósítást nem lehet közvetlen módon megcélozni, hanem csak 

mellék effektusként jelenik meg, abban az esetben, ha az egyén átadja magát egy feladatnak 

(vagy egyénnek). Ehhez szükséges az önmegvalósításhoz, hogy a szupervizált valamely értékhez 

(alkotói, beállítódási, élmény) kapcsolódva szemlélje létezését, tevékenységét. 

Martin Seligman szerint, munkánk úgy lehet hivatásunk, ha azonosítjuk és 

megfelelőképpen ki is aknázzuk szignatúra-erőinket (egyén természetes, jó tulajdonságai és 

jellegzetességei, erényes vonatkozásainak összessége). Az emberek boldogabbak, ha minden 

napi munkavégzésükre, mint hivatásra tekintenek. Ehhez úgy (is) eljuthatnak, ha 

hozzáállásukon változtatnak és felfedezik munkájuk mélyebb értelmét, annak magasabb rendű 

céljait (Dalai Láma-Cutler, 2004). 
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