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„Egyazon ihlet alakította ki Isten műveit és a nagy emberi 
alkotásokat; ugyanaz a szivárvány szikrázott a vízesés 
habjain, bujkált Flaubert sorai között s villant meg 
Rembrandt fény árnyékain: a Szellem.” 
 

Jean-Paul Sartre 
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Gyógyítás 
művészettel 

 
 

egfigyelted, hogy amikor 
hosszú idő után meg-
nézel egy kellemes 

színházi előadást, vagy netán 
ellátogatsz egy érdekes kiállításra, 
azonnal jobban érzed magad, 
felüdülsz? Ilyenkor az artterápia 
passzív formáját éled meg. 
 
Viszont ha valaki például 
szabadidejében festegetni szokott, 
és elkészít egy képet, az artterápia 
aktív formáját gyakorolta. Mindez 
segít elérni a teljes belső nyu-
galmat, vagy ellenkezőleg, ki-
provokálja az elfojtott érzelmeket. 
 
Napjaink sokunk számára gon-
dokkal, stresszhelyzetekkel telí-
tettek, amelyeket nehéz elviselni,  

 
 
 
 
 

 
 
de még kivédeni is. Túl nehéznek 
találjuk mindennapjainkat, hét-
köznapjaink szürkeségét, amelyek 
magukba foglalják személyes 
gondjainkat-bajainkat, a másokkal 
történő kommunikáció problémáit 
mind odahaza a családban, mind a 
munkahelyen. Az ilyenfajta prob-
lémák megoldására alkalmas a 
képzőművészeti terápia, más 
néven artterápia, vagyis gyógyítás 
a művészet segítségével. 
 
A képzőművészetet, mint terápiát 
több összefüggésben is ér-
telmezhetjük, például mint 
művészetet a művészetért, az 
emberért, az egészségért. A 
művészetnek sajátos tulajdon-
ságai vannak – gyógyíthat, de  

 
 
 
 
 
segíthet a betegség megelő-
zésében is. Átalakíthatja az ember 
környezetét, biztosíthatja a békés, 
kiegyen-súlyozott életet. Mindez 
szükséges ahhoz, hogy a test és a 
lélek összhangban legyen. 
 
Az artterápiát először C. G. Jung 
svájci pszichiáter, a mélylélektani 
irányzatok egyik képviselője alkal-
mazta a 20. század első felében. A 
stressztől és traumától szenvedő 
háborús veteránokat kezelte vele. 
Ő maga is festett és szobrász-
kodott. Az egység szimbólu-
maként, a diagnosztizálás egyik 
eszközeként a mandalát használta. 
 
A mandala mágikus kör, a budd-
histák jelképes alakzata, sematikus 
világábrázolása, amelyet a láma-
ista szertartásokon a tibeti 
szerzetesek használnak. A 
mandala készítésével, a körbe be-
lerajzolt alakzatok segítségével ki 
lehet fejezni az ember belső ér-
zéseinek elhelyezkedését az adott 
pillanatban. 
 
A képzőművészeti terápia a 
pszichoterápia, lélekgyógyászat e-
gyik formája, amely ma már jól 
bevált kezelési módszer. Miért? A 
művészetnek ugyanis hatalma van 
az emberi lélek felett. Segít ki-
fejezni az ember tudatalattiját, 
legyőzi a belső feszültséget, segít 
elérni a teljes belső nyugalmat, 
avagy ellenkezőleg, kiprovokálja a 
lelki blokkot okozó elfojtott 
érzelmeket. A kezelés által ezek a 
gondok enyhíthetőek, vagy akár 
teljesen rendbe hozhatóak. A kép-
zőművészeti módszerek közül a 
festészet és az agyagozás a leg-
alkalmasabb a terápiára. A festé-
szet területéről a legnépszerűbb 
módszer a bodyart, amelyet 
anorexiás és bulímiás betegeknél 
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alkalmazzák. Az ilyen beteg-
ségben szenvedők képzeletében 
saját testük irreális méreteket ölt. 
A bodyart készítése párban tör-
ténik, amikor a betegek kölcsö-
nösen körülrajzolják egymást egy 
falra erősített, vagy földre 
helyezett papírívre. A terápia egy 
közös beszélgetéssel folytatódik, 
amikor a betegek megindo-
kolhatják, hogy pl. miért hasz-
nálták ezt vagy azt a színt, miért 
takarták el a test valamely részeit, 
stb. 
 
A másik módszer az agyagozás, 
melyet szorongásos, kommuniká-
ciós zavarokkal, vagy agresszivi-
tással küszködő betegeknél alkal-
maznak. 
 
Az agyagozásba átvitt probléma 
segíthet kiküszöbölni az adott 
probléma eredetét, s a beteg tel-
jesen mentesülhet a lelki terhek a-
lól. Az agyagozás látássérülteknél 
is alkalmazható. 
 
A képzőművészeti terápia alkal-
mazható egyaránt felnőtteknél, 
gyermekeknél és időseknél, segít a 
konfliktusok kezelésénél, feszült-
ségek feloldásánál, pl. családon 
belül visszaállítja a kommu-
nikációt. A foglalkozásokat akár 
kíváncsiságból is felkereshetik 
azok, akiket érdekel saját énjük 
megismerése szakember-gyógype-
dagógus, terapeuta segítségével. 
De már az is elegendő, ha 
tudatosan több időt töltünk a 
művészetekkel: komolyzenét 
hallgatunk, eljárunk koncertekre, 
kiállításokra, elmegyünk a könyv-
tárba és elolvasunk egy örökbecsű 
klasszikust, régi filmeket nézünk, 
szép épületeket fotózunk, netán 
rajzolunk, fába vésünk mintákat, 
só-liszt gyurmából vagy papír-
maséból hozunk létre valamit – a 
mód szinte lényegtelen, a fontos 
csupán az, hogy a művészet által 
ablakot nyissunk a magunk ma-
gasabb szintű valóságára. 
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A rAjzok vArázsA 
grAfológus 

szemmel 
 

 
 rajz az egyik legősibb önkifejezési eszköz. 
Gondolj csak az ősi barlangrajzokra! Ezek a 
festmények a vadászmágiát szolgálták. Az 

ősember vadászat előtt rajzot készített, lefestette, 
hogyan ejti el a kívánt állatot, előrevetítve ezzel a 
sikeres vadászat kimenetelét, és így kérve az Istenek 
segítségét. Ma úgy is fogalmazhatnánk, hogy ősünk 
működtette a vonzás törvényét. Ma is több, a vonzás 
törvényével és a teremtő energiák működtetésével 
foglalkozó könyvben olvasható tanács, hogy írjuk vagy 
rajzoljuk le, amit szeretnénk elérni, megvalósítani. A 
rajz képi nyelven megírt beszéd képekben, formákban 
sokkal könnyebb gondolkodni, mint elvont 
fogalmakban, vagy jelekben. Nem véletlen, hát, hogy 
az egyik legelső írásmód is a képírás volt. A rajz azért 
is olyan varázslatos, mivel a rajzolgatás és a 
firkálgatás, mint gondolatközlési eszköz gyakran 
megelőzi a beszédet. Pici gyermekeknél jól 
megfigyelhető, hogy néha még nem is tudnak igazán 
beszélni, mert hiányzik a megfelelő szókincsük, illetve 
a nyelvtani ismereteik ahhoz, hogy szóban érthetően el 
tudják mondani, meg tudják fogalmazni azt, amit 
közölni szeretnének, de már firkálgatnak, rajzolgatnak. 
Képi nyelven közölni szeretnének velünk valamit, és 

dühösek lesznek, ha nem ismerjük fel, amit ők látnak a 
rajzban, illetve, amit mondani szeretnének vele 
nekünk.  
 
A rajzolás gyógyít  
 
A rajzolásnak számosos jótékony testi-lelki hatása van.  
1. A rajzolás összhangba hoz. Az emberi agy két 

lényegesen eltérő gondolko-
dásmódot használ. Mai 
világunkban jellemzően a 
bal, a racionális, logikus 
agyféltekénket erőltetjük, 
míg a másikat elhanya-
goljuk, gyerekesnek tartjuk. 
Holott hányszor tapasz-
taljuk, hogy miután feladtuk 
a Micimackó-féle „Gondolj! 
Gondolj!”- erőlködést, és 
mással foglalkozunk, egy-
szer csak megszáll az ihlet, 
beugrik az ötlet, a megoldás. 
A rajzolás alapvetően jobb 
agyféltekés tevékenység. Így 
lehetséges az, hogy rajzolás 
közben nem tudunk be-
szélni, elveszítjük az idő-
érzékünket, nem érezzük az 
éhséget, átváltunk egy ha-

gyományostól eltérő gondolkodás-, illetve látásmódba. 
A rajzolás azonban nemcsak működésre serkenti a jobb 
agyféltekét, hanem össze is hangolja a két agyfélteke 
működését.  
 
2. A rajzolás felszabadítja az elfojtott érzelmeket, és 
mélyebb önismeretre tanít. Rajzolgatás, firkálgatás 
közben kirajzoljuk magukból mindazt, amit fontosnak 
tartunk. Az elkészült művek sokszor a lelkünk 
mélyéről jövő jelképes üzenetei, hiszen a rajzolás révén 
a belső, tudattalan világunkkal kerülünk kapcsolatba. 
A rajzon megjelenő formák és szimbólumok 
meglepően sok sokat elárulnak érzelmi-hangulati 
állapotunkról, pszichés közérzetünkről és alapvető 
személyiségvonásainkról. Ha ezeket a szimbólumokat, 
formákat és vonalakat megtanuljuk értelmezni, akkor 
jobban megérthetjük és elfogadhatjuk önmagunkat. A 
rajzokban nem ritkán elfojtott érzelmek, vágyak 
(harag, düh, félelem, szorongás), rejtett sérelmek, 
megoldatlan konfliktusok is kivetülnek szimbolikusan, 
ami segít megérteni és tudatosítani a problémát, és ez 
közelebb vihet a megoldáshoz.  
 
3. A rajzolás oldja a feszültséget. Előfordul az is, hogy 
rajzolgatás    és   a    firkálgatás    nem    tudatos     tevé-  
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kenységként jelenik meg. Talán veled is előfordult 
már, hogy egy unalmasabb hivatali megbeszélés, 
értekezlet, tanóra alatt, vagy hosszas várakozás, netán 
telefonálás közben, ha papír és íróeszköz akad a kezed 
ügyébe, önkéntelenül is elkezdtél firkálni, hogy 
eltereld a gondolataidat, hogy megszakítsd a 
várakozás, unatkozás, tétlenség feszültségét. Olykor fel 
sem tűnik, hogy firkálunk, és az elkészült „műveknek” 
sem tulajdonítunk nagy jelentőséget. Az önfeledt 
rajzolás során sokak úgy érzik, mintha egyfajta 
meditatív, relaxált tudatállapotba kerülnének. Az ilyen 
relaxált állapotnak pedig számos pozitív élettani 
hatása van: javul az oxigénellátás, csökken az 
anyagcsere és a vér tejsavtartalma, javul a szervek 
vérellátása, endorfin, azaz boldogsághormon 
termelődik.  
 
4. A rajzolás segít az önkifejezésben. Gyermekkorban 
általában még fejletlen az asszociációs készség, és 
egyes felnőttekre is jellemző, hogy verbálisan 
nehezebben tudják kifejezni magukat, mert pl.: 
gátlásosak, nem találják a megfelelő szavakat, 
beszédhibával vagy hallásproblémával küzdenek stb. 
Így ezek az emberek és gyerekek a rajz által sokkal 
jobban ki tudják fejezni önmagukat.  
 
5. Az önkifejezés, az alkotás élménye. Az alkotás, az 
hogy létrehozunk valamit már önmagában örömteli 
élmény. Függetlenül attól, hogy milyen lesz a 
végeredmény (szép vagy csúnya), hiszen a rajzolás 

közben olyan kreatív lelki energiák szabadulnak fel, 
amelyek már önmagukban pozitív hatást fejtenek ki. 
Ezek után önkéntelenül adja magát a kérdés: Ha ennyi 
pozitív hatása van, vajon miért szokunk le mégis a 
rajzolásról?  
 
Hiányzó technikai tudás  
 
Óvodás korban a szerepjátékok után a gyerekek 
számára a második legkedveltebb időtöltés a rajzolás. 
A legtöbb gyermek még a kisiskolás korában is 
szenvedélyesen és sokat rajzol. Egy óra alatt akár 6-8 
rajz is elkészülhet. Aztán a 10-12 éves kortól kezdve 
jelentősen alábbhagy a rajzolási kedv. Ebben a korban 
ugyanis a gyerekek már egyre reálisabban látják a 
valóságot, és egyre jobban törekszenek arra, hogy a 
rajzaik is minél valóság hűbben adja vissza azt, amit 
látnak maguk körül, illetve, amit elképzeltek. Ha 
ilyenkor nem kapnak segítséget a realisztikus rajzolási 
technikák elsajátításához, nem ismerkednek meg 
különböző rajzeszközök használatával, illetve azzal, 
hogy melyik eszközzel milyen eredményeket lehet 
elérni, akkor a gyermek egyre gyakrabban szembesül 
azzal, hogy akármennyire is igyekszik, nem sikerül azt 
és úgy rajzolnia, amit és ahogy szeretne. Gyengébb a 
végeredmény, mint amit elképzelt. Ettől csalódottá és 
frusztrálttá válhat, így végül felhagy a rajzolással, vagy 
háttérbe szorítja azt, és másfajta önkifejezésmód után 
néz. Pl.: éneklés, valamilyen hangszeren játszás, 
versírás, tánc, sport stb. Ez az oka annak, hogy a 
legtöbb ember rajztudása megáll a 12-14 éves 
korosztály szintjén.  
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Gyengébb kézügyesség  
 
Mivel nem születhet mindenki Picassónak, vagy 
Monet-nak, így a másik ok, ami visszafogja a rajzolási 
kedvet, az a kézügyesség, illetve a rajztehetség hiánya. 
Ezzel kapcsolatban azonban érdemes megjegyezni, 
hogy Betty Edwards  szerint a rajzolás, a festés 
képessége nem veleszületett képességen múlik, hanem 
azt mindenki képes elsajátítani. Elképzelése szerint a 
titok nyitja abban rejlik, hogy meg kell tanulnunk 
bizonyos technikákat arra, hogy hogyan váltsunk át és 
hozzuk működésbe a jobb agyféltekénket.  

Nincs megerősítés  
 
A harmadik ok, ami jelentősen visszafogja és 
lelombozza a rajzolási kedvet, ha a szülő nem értékeli 
kellően a kisgyermek rajzait, vagy ha többet vár el, 
mint amire az adott életkorban képes a gyermek, ha túl 
kritikusan fogadja a rajzokat, esetleg a rajzolást 
felesleges időpazarlásnak tekinti. A negatív 
visszajelzések, illetve a dicséretek hiánya miatt a 
gyermek megutálja a rajzolást, vagy alkalmatlannak 
találja magát erre és ezért hagyja abba.  
 

Rajzok a grafológiában  
 
Ha átgondolod, akkor látod, hogy a rajz és az 
írás is szinte ugyanaz: nyomhagyás a térben, 
ami információt hordoz. Egyrészt mi akarunk 
valamit közölni általa – ez a tartalom – másrészt 
az íráskép és a formák árulnak el valamit a 
személyiségről. Ez azért lehetséges, mivel az 
írás és a rajzolás is az agy által irányított 
mozgásos tevékenység. A mozgásos im-
pulzusokat pedig sokkal nehezebb kontrollálni, 
mint a verbális, azaz a szóbeli meg-
nyilvánulásokat. Talán hallottál már arról, hogy 
amikor kommunikálunk, beszélgetünk, akkor a 
szavak mellett a mondandóknak közel a 70-80 
%-át metanyelven közöljük, azaz a te-
kintetünkkel, a mimikánkkal (arcjátékkal, 
grimaszokkal), a gesztikulációval (kézmozdu-
latokkal), a hanghordozással. Ezek gyakran 
sokkal igazabbak és őszintébbek, mint a 
szavakkal elmondott dolgok. Egy-egy grimasz 
vagy hanghordozás teljesen más értelmet ad az 
elhangzott szavaknak. Sőt talán már azt is 
megfigyelted magadon, hogy egészen más a 
testtartásod, amikor lehangolt vagy szomorú 
vagy – összehúzod magad, fejed leszeged, és 
legszívesebben elbújnál a világ elől; és más, 
amikor valamilyen örömteli esemény ér – 
kivirul az arcod, mosolyogsz, csillog a szemed, 
kihúzod magad... A mozdulataink nagyon sokat 
elárulnak érzelmi, hangulat állapotunkról, 
gondolkodásunkról és személyiségünkről. 
Mivel a rajzolás és a kézírás is a kifejező mozgás 
elvén alapul, ezért mindkettő metakom-
munikációs nyelvként is megjelenik a papíron a 
betűk és a vonalak alakjában, irányában, 
nyomatékában és az írás sebességében.  
 
Mikor és miért elemez a grafológus rajzokat 
is?  
 
A kézírás kb. 18-20 éves kor körül forr ki 
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teljesen. Vagyis bizonyos életkor alatt az írás még nem 
vagy csak korlátozott mértékben elemezhető – pl.: 
kisiskolás gyerekek, serdülők írása. Emellett a felnőtt, 
kiforrottnak tekinthető írások között is vannak 
nehezebben elemezhető, „hallgatag írások”. Ilyen pl. 
ha valaki nyomtatott betűkkel, vagy mesterkélt módon 
ír, vagy még mindig az iskolás sablont használja, 
esetleg kialakított egy sajátos írássablont. Ezek 
általában egyfajta védekezésmódot, álarcviselést 
sejtetnek. Ilyenkor előfordulhat, hogy a grafológus 
rajzokat is kér a vizsgált személytől, amelyek 
kiegészíthetik, megerősíthetik és pontosabbá tehetik a 
kézírás elemzését.  
 
Mi tudható meg a rajzokból?  
 
A rajzok vizsgálata révén sok dolog megállapítható 
egy ember személyiségéről, belső tulajdonságairól. A 
rajzokban megnyilvánul az ember:  
 
• gondolkodásmódja, érdeklődése  
• érzelmi élete, aktuális hangulat  
• akarati élete, önirányítási jellemzői  
• önmagáról alkotott képe, önmagához való 
viszonya  
• a világhoz és a körülötte élőkhöz való 
hozzáállása  
• kapcsolatigénye  
• belső vágyai, késztetései  
• esetlegesen fel nem dolgozott sérelmei, 
konfliktusa  
 
A rajz típusa, tehát hogy spontán módon készült-e, és a 
rajzoló azt rajzolt-e, amit akart, avagy a rajz témája 
előre meg volt határozva az befolyásolja, hogy a 
fentieken túl még milyen speciális információk 
nyerhetőek egy rajzból. Milyen grafológiai 
szempontok vethetők be rajzok elemzésénél? Az írás és 
a rajz is pontokból, vonalakból áll, amelyeknek alakja, 
mélysége, mérete, iránya, sebessége van. Így tehát 
számos, a kézírás vizsgálatnál alkalmazott grafológiai 
szempont és szabály ugyanúgy használható a rajzok 
vizsgálatánál is.  
Ilyen pl.:  
• Térszimbolika - a tér kitöltésének, az elemek 
elhelyezésének vizsgálatához  
• Méretek vizsgálata - nagyság, szélesség,  
• Arányok - az elemek, alakok viszonya 
egymáshoz képest  
• Strukturáltság  
• Távolságok  
• Irányok, dőlés  
• Vonalvezetés, vonalminőség, nyomaték  
• Képi szimbólumok  

• Színhasználat (színes rajzok estében, különösen 
gyermekrajzoknál,) illetve árnyékolás, satírozás. 
 
 A fenti szempontok alapján az általános, spontán 
rajzokon túl – ahol nincs megkötve a téma – több, 
eredetileg a pszichológiából ismert önismereti rajzteszt 
elemezhető.  

 
Rajzteszt körkép  
 
A vizsgálható rajzok alapvetően két csoportba 
sorolhatók. Vannak a szabad rajzok, és vannak a 
tematikus rajzok. A szabad vagy nem tematikus 
rajzoknál nincs előre meghatározva a téma, a vizsgált 
személy szabadon azt rajzol, amit akar. Ide taroznak a 
firkák is. A tematikus rajzok esetén előre 
meghatározott dolgokat kell rajzolnia a vizsgált 
személynek. A projektív rajztesztek többsége előre 
meghatározott témára épül. A projektív rajzok lényege, 
hogy egy hívóinger hatására (pl: „Rajzolj egy fát!”) a 
rajzolás során a vizsgált személy tudattalan 
szükségletei és vágyai a jelentésadás folyamatában 
kivetülnek, és így a rajz eredményéből következtetések 
vonhatók le.  
 
Melyek a legismertebb rajztesztek?  
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Állatrajz 
 
Az állatrajz a személy biológiai oldalát és a testsémát 
ábrázolja. A rajz megmutatja, hogy mennyi és milyen 
intenzív energiát szeretne a rajzoló magának, illetve, 
hogy ezek milyen mértékben állnak a rendelkezésére. 
Az állatrajzokban az elfojtott késztetések, 
elfogadhatatlan, fájdalmas érzések is megjelennek. Az 
általános forma-és strukturális jegyeken kívül az 
állatok szimbolikus jelentésének megfejtésével történik 
az értelmezés.  
 

 
 
Családi körben  
 
A különböző családrajzokat elsősorban gyermekeknél 
alkalmazzák. Kifejeződik bennük, hogy a gyermek 
hogyan érzi magát a családi környezetben, milyen a 
viszonya az egyes tagokkal. A családrajzok egyik 
speciális formája az „elvarázsolt családrajz”, illetve az 
„állatcsalád rajz”, amikor is a gyermeknek úgy kell 
lerajzolnia családtagjait, mintha egy tündér mindenkit 
állattá varázsolt volna. Egy másik jellegzetes családrajz 
a „kinetikus családrajz”, amikor a családtagokat 
valamilyen cselekvés közben kell ábrázolni.  
 
Ici-pici házikó 
 
A házrajz Buck HTP tesztjében jelent meg először. A 
ház a személyiség szerkezetét, a személyiség egészét 

szimbolizálja. A házrajzok gyermekeknél az otthonnal 
kapcsolatos érzelmeket és a szülőkkel, testvérrel való 
kapcsolatot is kifejezi, míg felnőtteknél a házastárshoz 
való viszonyról és a családi légkörről ad információt.  
 
A leggyakrabban használt rajzteszt  
 
A leggyakrabban alkalmazott rajzteszt az emberrajz. 
Kifejezi a rajzoló saját neméhez való hozzáállását, 
tükrözi a társas kapcsolatait. Megtudható belőle, hogy 
a rajzoló milyennek látja önmagát, milyen az én 
ideálja.  
 
A legelső rajzteszt    
 
A legelső rajzteszt a Farajz volt, amit az irodalmi 
adatok szerint Ábel Károly alkalmazott először, de 
tapasztalatait nem publikálta. Az első publikációt a 
farajzokról Karl Koch készítette 1949-ben, ezért 
fűződik az ő nevéhez a Farajz-teszt. A módszert 
időközben többen is átdolgozták. Buck szerint a farajz 
nyújtja a személyiség legmélyebb szintű ábrázolást, 
mivel itt jelenik meg a tudatos mellett a legtöbb 
tudattalan tartalom. A fa rajzolásánál ugyanis sokkal 
kevesebb énvédő-mechanizmus lép életbe, ami 
akadályozná a kivetítést, mint pl.: az emberrajzokban.  
Vajon a Te farajzod mit mesélne rólad? Kíváncsi vagy, 
mi minden deríthető ki egyetlen farajzból? Tudni 
akarod, hogy mit nézz a farajzon ahhoz, hogy láss is 
valamit?  
 
Önismereti teszt – Rajzolj egy fát! 
 
Nos, mi a feladat? Mindössze annyi kell tenned, hogy 
előveszel egy A/4-es lapot, ceruzát, és rajzolsz egy fát! 
 
Rajzolni mindenki tud – még te is! Nem kell 
Picassónak lenned ahhoz, hogy egy fát rajzolj – a 
legsablonosabb fa is megteszi. Fontos, hogy tudd, 
nincs jó vagy rossz rajz, és hogy most nem a 
kézügyességedre vagyunk kíváncsiak, hanem a lelked 
üzenetére. Ez a teszt ugyanis az úgynevezett projektív, 
azaz kivetítő módszeren alapul, ami azt jelenti, hogy 
miközben rajzolsz, a papíron a tudattalanod üzenetei 
jelennek meg. 
 
Fontos! Természetesen ez a teszt ebben a formában, és 
a megoldásaival korántsem szolgál teljes körű 
analízisként, így nem szabad belőle messzemenő 
következtetéseket levonni! 
 
Elkészült a „remekmű”? Akkor lássuk a farajz 
megfejtését! 
(Figyelem! Nem ér elolvasni addig, amíg nincs kész a rajz.) 
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A fa nagyon gazdag szimbolikus értelemmel bír: az 
élet, a fejlődés, a vitalitás és az ember jelképe. A fa 
éppúgy, mint az ember, áll, növekszik, virágzik, 
termést hoz, öregszik és meghal. 
 
A fában ugyanúgy megvan a hármas tagozódás, mint 
az emberben: vagyis 
-  a gyökerek szimbolikus értelemben is a 
„gyökereket”, a családot, az ösztönöket, a stabilitást, a 
tudatalattit jelképezik, 
  -  a törzs az energiaállapotot, a testi dolgokat, a 
hétköznapi élet gyakorlatát, valamint az érzelmeket 
tükrözik 
 -  az ágak, a lombkorona pedig a szellemi életet, a 
tudatos tartalmakat jelenti. 
 
Nézd meg, hogy megvan-e mindene a fádnak, és 
hangsúlyos-e valamelyik szerkezeti elem? 
 
Ha túl nagy a korona fa többi részéhez képest, akkor 
hajlamos vagy túl sokat rágódni egyes kérdéseken, és 
döntéseidben inkább a racionális megfontolások 
vezérelnek. Kérdezd meg magadtól időnként 
önmagadtól: „mi az, amire igazán vágyom?” Ha 
aránytalanul pici a korona, akkor nem használod ki a 
szellemi képességeidet, a fantáziádat. 
 
A valóságban a fa gyökereit látjuk a legkevésbé, de 
ettől a rajzon még megjelenhetnek. Az arányos 
gyökérzet egészséges ösztönéletet jelez, míg a nagy 
gyökérzet arra utal, hogy túlzottan is ösztönösen, 
indulatból kezeled a dolgokat, esetleg túl sokat 
mutatsz meg magadból. Érdemes lenne tízig 
elszámolni, mielőtt cselekszel. Ha nincs gyökér 
és/vagy talajvonalat is húztál, akkor kontrollálod a 
saját ösztönkésztetéseidet, és mások elvárásainak 
szeretnél megfelelni. 
 
A törzs jelzi, hogyan használod erőidet, és hogyan 
jelensz meg a környezeted előtt, mennyire tudsz 
egyensúlyt teremteni az ösztöneid és a racionalitásod 
között. A vékony törzs érzelmi sérülékenységre, 
labilitásra utal, ezért mindenképpen erősítened kell az 
önbizalmadat. A vastag törzs esetén nagyobb az 
érzelmi stabilitás, de vajon képes vagy engedni a saját 
álláspontodból? 
 
Mekkora fát rajzoltál? 
 
Betölti az egész lapot, vagy csak szerényen kuporog az 
egyik sarokban? A fa mérete egyenesen arányos az 
önbizalom nagyságával. 
Minél kisebb a fád, annál inkább úgy érzed, hogy túl 
kicsi és jelentéktelen vagy a világhoz képest, 

elnyomottnak és magányosnak érzed magad. Fontos, 
hogy tudd, mindenkiben van valami szép, jó és értékes 
– benned is, csak találd meg. Kérlek, ülj le egy darab 
papírral, és írd össze, hogy milyen sikereket értél el 
eddig az életedben, mire vagy büszke. Nem kell nagy 
dolgokra gondolni! Pl: Te csinálod a legfinomabb 
meggyes pitét? Írd le – ez már egy. Tovább! Szép, 
selymes, dús a hajad? Végy számba minden pici és 
talán jelentéktelennek tűnő dolgot, amiért szeretheted 
magad! Ha viszont szinte lelóg a fád a papírról, akkor 
sem ártana önvizsgálatot tartanod, és visszavenni a 
fiatalos lendületből. 
 
Hova helyezted el a fát a papíron? 
 
Általában nagyon ritka, hogy valamelyik sarokban 
álljon a fa, ezért a legjobb, ha négybe hajtod a lapot, és 
a hajtásvonalak mentén könnyebben be tudod 
határolni, hogy javarészt hol helyezkedik el. 
 
Ha inkább fent és balra tolódott a fa, akkor óvatos, 
gátlásos személyiség vagy, aki inkább megfigyelője, 
mint aktív résztvevője az élet eseményeinek. 
Nehezebben barátkozol, inkább befelé fordulsz, 
értékeled a művészeteket. Gyakran a múltba 
kalandozol. 
 
Ha a fád inkább baloldalt lent helyezkedik el, akkor 
gyűjtögető, megtartó személyiség vagy. Nehezen válsz 
meg a dolgoktól – legyen az tárgy, kapcsolat, vagy 
lelki sérelem. A problémák és konfliktusok esetén 
hajlamos vagy gyerekesen viselkedni, vélhetőleg sok 
gyermekkori sebet még nem tudtál feldolgozni. Nézz 
szembe ezekkel, és engedd el, hogy továbbléphess. ha 
szükséges, kérd szakember segítségét. 
 
Ha a lap jobb alsó területét preferáltad, akkor komoly, 
de önfejű ember vagy, hadakozol az újítás a változás 
ellen, közben elégedetlen vagy önmagaddal. Érdemes 
lenne tisztázni magadban a céljaidat, és erősítened az 
önérvényesítő képességedet. 
 
Ha inkább jobbra fent áll a fád, akkor inkább a külvilág 
és a jövő felé fordulsz, mintsem a múlton rágódnál. Az 
eseményekben aktívan részt veszel, sok barátod van. 
Erős önérvényesítő képességgel bíró, dinamikus, 
lázadó, esetleg agresszióra hajlamos ember vagy. 
 
Ha megközelítőleg a lap közepére rajzoltad a fát, akkor 
az erős jelenben élést, tudatosságot jelez. A gyakorlat 
és a realitás kerül előtérbe, mindenben igyekszel 
megtalálni az arany középutat. 
 
Milyen típusú fát rajzoltál? 
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Lombtalan fa, csupasz ágak – ez a környezettel 
szembeni kiszolgáltatottságot jelzi, különösen, ha a fád 
élettelen is, akkor az rossz hangulatra, hitet vesztett, 
pesszimista gondolkodásra utal, úgy érzed a 
körülmények áldozata vagy. Ha viszont az ágak élettel 
telik, csak nincs rajtuk levél, akkor már jobb a helyzet: 
jelenleg élvezed az egyedüllétet, most nincs szükséged 
társaságra. Ezek azok az időszakok, amikor az ember 
magába tekint, lelki nagytakarítást végez, rendbe teszi 
a dolgait, helyet csinál az újnak. 
 
A lombos fa belső harmóniáról, optimista 
életszemléletről, önbizalomról és a világ felé való 
nyitottságról tanúskodik. Ha a leveleket külön-külön 
megrajzoltad, akkor aprólékos, precíz ember vagy. 
 
A gyümölcsökkel ábrázolt fa kreativitásra és fantáziára 
utalnak, és jelzik, hogy fontos számodra a külső 
visszajelzés, a dicséret. Ha fészket, madarat is rajzoltál, 
akkor szeretnél anya lenni, vagy ha már az vagy, akkor 
a gyermekeddel való szoros érzelmi kapcsolatra utal. 
 
Fűzfa: Hajlamos lehetsz a depresszióra, intenzív belső 
életet élsz, de érzelmileg nehezen lehet megközelíteni, 
mivel egy falat képeztél magad köré, hogy védd és 
lerázd magadról a múlt kellemetlen emlékeit. Fontosak 
számodra a belső megnyilatkozások, megvilá-
gosodások, érdekel az okkultizmus, a spiritualitás. 
 
Pálmafa: könnyen összekevered az érzelmi és a 
szellemi reakciókat. Önmagadat nyitottnak tartod az 
újdonságokra, ám újszerű helyzetekben védekezővé 
válsz. Hasonlóan a fűzfa-rajzolókhoz, számodra is 
fontos a felülről kapott inspiráció, de te aktívan 
keresed is ezeket, és teszel azért, hogy elérd a célodat. 
 
Fenyőfa: Ambiciózus, de megfontolatlan haladó ember 
vagy. Látszólag nyílt vagy, de nagy ellenállóerővel 
rendelkezel, és esetenként túl kemény és szúrós 
lehetsz, így nehéz megközelíteni. A barátságot nagyra 
értékeled, megbízható, hűséges társ vagy, amíg 
integritásod tiszteletben tartják. 
 
Jegenyefa: Hatalmas érzelmek dúlnak benned, kifelé 
hűvös józanság jellemez. Mindig valamilyen magas, 
nehezen elérhető cél elérésére törekszel. Társat és 
barátot szellemi vonzalom, érdeklődés alapján 
választasz. 
 
Szabó Szilvia (Az írás tükrében) 
 
Realisztikus rajzok: Diego Fazio 
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A zenetanulás 
fontossága 

 

 
 
 

 tanulás egy folyamat, egy többlépcsős 
rendszer, mely megkülönböztethető a 
gondolkodástól vagy az emlékezéstől. Az a 

változás, amely a tanulás hatására a tudásban, és a 
viselkedésben bekövetkezik, tartós, és többnyire szoros 
összefüggésben áll az egyén szándékával. Azaz a 
megtanultakat felhasználva döntünk és cselekszünk a 
későbbiekben, így felhasználva a tudást és az 
emlékezetet. 
 
A tanulás megkülönbözteti az állatot és az embert a 
növényektől. Persze az utóbbiak is alkalmazkodnak 
környezetükhöz – pl. a kaktuszoknak azért vannak 
tüskéi, hogy minél kisebbre csökkentsék párologtató 
felületeiket. Ez az alkalmazkodás azonban passzív, 
míg az állatokat megfigyelve láthatjuk, hogy az ő 
alkalmazkodásuk aktivitással, új tevékenységi formák 
kialakításával jár együtt. Az emberi alkalmazkodás 
pedig ennél is bonyolultabb, hiszen itt nemcsak a 
„biológiai program” szerinti tanulási képességről van 
szó, hanem eredeti, új programok kidolgozása is zajlik. 

 
Mire jó a zenetanulás? 
 
A zenetanulás a muzsikálás örömén túl fejleszti a 
memóriát, a logikus gondolkodást, a koncentrációt, az 
önbizalmat, a szellemi és fizikai állóképességet, a 
kapcsolatteremtési és együttműködési képességet. 
Megtanít a fegyelmezett, rendszeres munkára, segít az 
érzelmek kifejezésében, bővíti az általános 
műveltséget. 
 
A zene, az éneklés, a ritmus a gyermek természetes 
szükséglete, a személyiség fejlődésében meghatározó 
szerepe van. Agykutatók bebizonyították, hogy a két 
agyfélteke más és más képességek elsajátításához 
köthető. A beszédközpont például a bal agyféltekéhez, 
míg a zenei képességek nagy része a jobb 
agyféltekéhez kapcsolható. A két agyféltekét mintegy 
200 millió idegrostból álló hálózat köti össze. Minél 
sűrűbb az idegrost-hálózat, annál több szálon érkezik 
az információ az egyik agyféltekéből a másikba. 
Ahhoz, hogy minél jobban összekapcsolódjon a két 
agyfélteke, az általuk irányított képességeket 
arányosan kell fejleszteni. Ez azt jelenti, hogy a 
kisgyermekek korai zenei fejlesztése a legteljesebb 
személyiség kialakulása érdekében éppen olyan 
jelentőséggel bír, mint a beszédkészség fejlesztése. 
Elmondható tehát, hogy a gyermekeknél a zenetanulás 
nem csak zenei tehetségük fejlesztését szolgálja, hanem 
a két agyfélteke harmonikus fejlesztését is, miáltal 
érzékennyé, kreatívvá, kitartóvá, fegyelmezetté, 
intelligensebbekké válnak, befogadóvá az őket ért 
hatásokkal szemben. Képessé válnak érzelmeik 
kinyilvánítására, így kommunikációs készségük is jobb 
lesz. 
 
Örökletes tényezők a zenetanulásban 
 
Közismert, hogy egy adott kultúrában a gyermekek 
zenei környezete nagymértékben befolyásolja zenei 
tudásukat. Hiszen a zenei neveléssel javulnak zenei 
képességeik, és egy adott zenei környezet javítja a 
zenei felismerést. A zenei tevékenységgel kapcsolatban 
tehát kiemelkedő szerepe van a tanulásnak. Zenei 
képzéssel jelentősen fejleszthető minden zenei 
tulajdonság. Felmerül azonban, hogy léteznek-e 
veleszületett hajlamok a zenehallgatásban, mi az, ami 
örökletes, mi az, ami változtatható? Vannak-e 
génjeinkbe íródott zenei elvek, melyek befolyásolják a 
zenetanulást? Ismert az a nézet, hogy konszonancia-
disszonancia érzet a környező zenei kultúrától függ, 
aminek egy növekedő gyermek ki van téve. Kísérletes 
bizonyíték azonban nem volt. Nemrég a Harvard 
egyetemen négyhónapos csecsemőket kezdtek 

A 
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vizsgálni ebből a szempontból. A babáknak kis 
szekundokból, illetve tercekből álló egyszerű 
dallamokat játszottak egy csíkosra festett 
hangszóróból, és regisztrálták viselkedésüket. Mi, 
felnőttek, a kis szekundokból álló dallamot 
disszonánsnak, feszültnek, míg a tercekből állót 
harmonikusnak érzékeljük. A négy hónapos gyermek 
érdeklődését a hangszóróra való tekintéssel, 
nemtetszését heves kéz és lábmozgással fejezi ki. A 
csecsemők a tercekből álló dallam esetében hosszabb 
ideig nézegettek a hangszóróra, a kisszekundok 
esetében viszont sokat rúgkapáltak. E kísérlet arra utal, 
hogy bizonyos biológiai elvárások alapján a 
konszonáns hangzás vonzóbb. 
 

 
 
Egy másik kísérletsorozatban 6-9 hónapos csecsemőket 
és felnőtteket vizsgáltak Először azt nézték, hogy a 
csecsemők, illetve a felnőttek a dallamvonal, vagy a 
pontos hangköz távolság segítségével tesznek 
különbséget dallamok között. A kutatások kimutatták, 
hogy mindkét korcsoport a pontos hangmagasság 
értékeket kevéssé használja a dallam 
megkülönböztetésben. Egy dallamot és transzponált 
változatát hasonlónak ítélik, még akkor is, ha a 
dallamban hangköz-változás történt, feltéve, hogy a 
dallamvonal megmaradt. Ha azonban akár egy 
hang változtatása révén is az eredeti dallamvonallal 
módosult, vagy hangok helyet cseréltek, a 
csecsemők a felnőttekhez hasonlóan különbözőnek 
veszik a két változatot.  
 
Hasonló eredményekre jutottak a skálák 
vizsgálatakor is. Régóta ismert az a tény, hogy 
minden zenei kultúrában a skálát nem-egyenlő 
hangköz távolságban lévő hangok alkotják (ilyen a 
dúr skála is). A kísérlet során a csecsemőknek egy 
mesterségesen előállított egyenlő hangközökből álló 
skálában kellett hangközöket megkülönböztetni. 

Ebben az esetben sokkal rosszabbul teljesítettek, mint 
ha a dúr skálát használva kellett tenniük ugyanezt. A 
felnőttek eredményei hasonlók voltak. Ezek az adatok 
arra utalnak, hogy születésünkkor idegrendszerünk 
nem-egyenlő hangközökből álló skálák feldolgozására 
készül. Az, hogy e skálák közül épp melyikben fog 
tökéletesedni a feldolgozás, a környező zenei 
kultúrától függ.  
 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a zenei tanulásnak 
léteznek velünk született alapelemei, hajlamai. 
 
A zenetanulás hosszú távú hatása az idegrendszerre 
 
A genetikai vizsgálatok után felmerül a kérdés, milyen 
hatással van a zenetanulás az idegrendszerre. Okoz-e a 
zenetanulás specifikus átalakulásokat? 
 
Egy amerikai-kanadai kutatócsoport nemrég tette 
közzé hosszú távú kutatásának eredményét, melynek 
során a kisgyermekkortól a serdülőkorig vizsgálták a 
két agyféltekét összekötő idegrost rendszer, a kérges 
test, illetve az agyi lebenyek növekedését különböző 
életszakaszokban tomográf segítségével. A kérges test 
mérete az azon keresztül futó rostok számától függ. A 
kutatók két igen érdekes megfigyelést tettek. Az egyik, 
hogy a kérges test jelentős növekedést mutat még 14-
15 évesen is, tehát az idegrendszer érése még aktívan 
folyik ebben a korban is. A másik, hogy a kérges test 
különböző részei más-más életkorban növekedtek. 
Tudnunk kell, hogy a kérges test adott részén, szigorú 
térbeli elrendezés szerint más és más funkcióért felelős 
agykérgi területeket összekötő idegrostok futnak. A 3-6 
éves gyerekek esetében a homloklebeny összekötő 
rostjai növekedtek. A homloklebeny felelős többek 
között a mozgás összerendezésért, a személyiség 
kialakulásáért, döntéseinkért, illetve a tervezésért. 
Kicsi gyerekekben épp ezek a funkciók, melyek 
legintenzívebben fejlődnek ebben a korszakban. A 6-13 
éveseknél a halántéklebeny rostjai fejlődtek, mely 
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lebeny a komplex nyelvi képességek és memória 
típusok illetve az, asszociációs gondolkodást irányítja. 
A kísérletben tehát a kérges test adott részének 
növekedése párhuzamba volt állítható annak a 
funkciónak az érésével, melyet azok az agykérgi 
területek végeznek, melyeket összekötő rostrendszer 
éppen növekedett. 

 
Felmerül a kérdés, hogy van-e hatása a zenetanulásnak 
a kérges test növekedésére, azaz a két féltekét 
összekötő kapcsolat erősségére. Vajon ez a folyamat 
egy genetikailag rögzített program, vagy befolyásolják 
a mindenkori ingerek? Zenészek kérges testének 
vizsgálatakor kiderült, hogy a homloklebenyeket 
összekötő részen kérges testük szignifikánsan 
nagyobb, mint nem zenészeknél. A homloklebenyben 
találhatók a mozgáskoordináció központjai, ami arra 
utal, hogy a gyakorlás miatt fellépő intenzív használat 
rostnövekedést idézhet elő ezen a területen. A kutatás 
igazi érdekessége azonban, hogy e különbség csak 
azoknál a zenészeknél jelentkezett, akik hét éves koruk 
előtt kezdtek zenélni. A kérges test ezen részének 
intenzív növekedése hét éves kor után lezárul. Ez az 

érzékeny időszak tehát, amikor a komoly 
mozgáskoordinációt igénylő zenetanulás jelentős és 
egész életen át megmaradó rostnövekedést képes 
előidézni.  
 
Több más vizsgálat is hasonló eredményre jutott. Egy 
német kutatócsoport kimutatta, hogy zenei hangokra a 

zenészek a nem-zenészekhez képest 
megnövekedett agykérgi elektromos válaszreakciót 
mutatnak. Egy zenész esetében tehát egyszerűen 
több idegsejt aktiválódik, ha zenei hangot hall. 
Azonban ebben az esetben is a zongora hangra 
adott különbség csak akkor állt fenn, ha a zenész 8-
9 éves kor előtt kezdett zenét tanulni.  
 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a zenészek 
idegrendszere a zene tanulás révén átalakul, ami 
feltehetően jobb zenei teljesítményt tesz lehetővé. E 
hatásnak azonban szoros időkorlátja van. Úgy 
tűnik, az idegrendszer csak 9-10 éves kor előtt 
nyitott annyira, hogy a megfelelő ingerek hatására 
nagyobb agyterületet bocsásson egy adott funkció 
végzésére. Ezek a kutatási eredmények 
mindenképp alátámasztják a korai zenei képzés 

fontosságát. 
 
A zenetanulás növeli a gyerekek intelligenciáját 
 
Egy amerikai kutatócsapat azt akarta kideríteni, 
hogyan hat a zenetanulás az intellektuális fejlődésre 
hat éves gyerekeknél. Összeszedtek 144 hat éves, tehát 
éppen iskolába készülő gyereket, és ők az iskola 
mellett négy csoportban különböző plusz, 
mondhatnám szakköri foglalkozásokban vettek részt. 
Két csoport közülük zenét tanult: az egyik billentyűs 
hangszeren tanult zenélni, egy másik pedig a 
klasszikus Kodály módszerrel tulajdonképpen csak 
vokális zenét tanult, tehát énekelt. Egy harmadik 
csoport színjátszást gyakorolt szabadidőben, egy 
negyedik csoport pedig semmit. Szabadidejükben 
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hazamentek játszani. 36 hétig tartott ez a tréning, előtte 
és utána mind a kétszer, nyáron, azonos időszakban 
megmérték a gyerekek intelligencia hányadosát. Azt 
találták, hogy a két zenei képzést kapott csoportban 
lényegesen nagyobb mértékben nőtt az intelligencia 
hányados, úgy átlagosan hét ponttal egy év alatt, 
szemben a másik két csoporttal, ahol átlagosan négy 
pontot gyarapodtak. Tehát ők is gyarapodtak, de 
lényegesen kevesebbet. Maga az iskolába járás is 
fejleszti az intellektust, de ez mind a négy csoportra 
egyformán érvényes volt. Hogy mi adhatta a 
különbséget? A zenei képzés nagyon összetett, 
sokoldalú elfoglaltság. Hiszen figyelem-koncentrációt 
és egy meglehetősen szigorú napi rutint igényel. 
Egyszerre kell olvasni, egyszerre kell memorizálni, 
egyszerre kell a feladatokat strukturálni. Ráadásul a 
zene még finom mozgás-koordinációt is igényel, sőt, 
tulajdonképpen az érzelmek kifejezésének egy módja, 
ami szintén egy tréning. Nemcsak érzek, hanem ki is 
tudom fejezni. Konkrétan zenében, énekben vagy 
hangszerrel. Na most, úgy tűnik, és ez más 

kísérletekből is ismert, hogy minél összetettebb, 
színesebb, sokoldalúbb ingernek van kitéve az ember 
gyerekkorában, annál határozottabban, erőteljesebben 
fejlődik az intellektuális képessége. 
 
Egy közvélemény-kutatásból kiderült, hogy a zongora 
mellett gyakorlással töltött hosszú órák vagy a 
kórussal elénekelt rengeteg dal mégsem volt hiábavaló, 
hiszen azok, akik zenét tanultak, általában magasabb 
végzettséget szereznek, és a fizetésük is több. 
 
A Harris Interactive nevű független közvélemény-
kutató cég által készített felmérés kimutatta, hogy a 
posztgraduális oktatásban résztvevők 88 százaléka 
muzsikált iskoláskorában, azoknak pedig, akik évi 150 
000 dollárt, vagy annál is többet keresnek, 83 százaléka 
foglalkozott zenével. „Ez részben a zenetanulás közben 
megkívánt fegyelmezettségnek köszönhető. Ráadásul 
egy együttesben nagyon is alkalmazkodni kell 
másokhoz. Az így kialakuló készségek jól jönnek 
később az életben” - mondta John Mahlmann, a 

kutatást segítő, a Virginia állambeli 
Restonban működő Nemzeti Zeneoktatási 
Szövetség munkatársa. A kutatás során 
megkérdezettek ráadásul arról is be-
számoltak, hogy a zenetanulás során 
megszerzett készségek személyes 
sikerélményekhez is juttatták őket. Ezt 
elsősorban azok érezték így, akik éneket 
tanultak vagy egy amatőr zenekarban 
játszották. A jelenleg is zenélők 80 
százaléka ugyanezen a véleményen volt. 
„Ez a zene szépsége. Együtt jár benne a 
kemény munka az élvezettel, ami más 
területen nem mindig fordul elő” - mondta 
Mahlmann egy interjúban. 
 
A sok, hangszeres gyakorlás erősíti az 
agyat 
  
Ha nem is szeretnénk zenészt nevelni 
gyermekünkből, mindenképpen csak jót 
tehetünk vele, hiszen kisgyermekkorban a 
zene az egyik legjobb IQ fejlesztő módszer! 
  
Agykutatók bebizonyították, hogy a két 
agyféltekénk különböző képességek 
elsajátításához köthető. A nyelv és a zene 
egyaránt kifinomult érzékelést és 
mozgásszabályozást feltételez. Mindket-
tőnél nagyon fontos, hogy a különböző 
érzékelési területek (látás, hallás, mozgás) 
közötti információ átalakítása végbeme-
hessen. 
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A beszéd terén például a hangos olvasást említhetjük. 
Eközben a látott jelek alapján alakítjuk beszédünket. A 
zene területén ugyanez megy végbe a kotta 
olvasásakor. Mindkét esetben a vizuális jel alakul 
mozgássá, és mindezt közben halljuk is. 
  
Mégis, a vizsgálatok azt mutatják, hogy nem ugyanaz 
az agyterület felel e két tevékenységért. A beszéd-
központ például a bal agyféltekéhez, míg a zenei 
képességek nagy része a jobb agyféltekéhez kapcsol-
ható. A különbség valószínűleg a feldolgozandó 
információ jellegéből fakad. 
  
Ha azt szeretnénk, hogy mindkét félteke egyformán 
fejlődjön, akkor a zenetanulásra elengedhetetlen 
eszközként kell tekintenünk, mert a kisgyermekek 
korai zenei fejlesztése a legteljesebb személyiség 
kialakulása érdekében éppen olyan jelentőséggel bír, 
mint a beszédkészség fejlesztése. 
  
A két agyféltekét mintegy 200 millió idegrostból álló 
hálózat köti össze. Minél sűrűbb ez a hálózat, annál 
több szálon folyik az információáramlás az egyik 
agyféltekéből a másikba. 
  
„A zenetanulás a gyermekeknél erősítheti a jobb és a 
bal agyfélteke közötti kapcsolatot, ám ez a hatás csak 
rendszeres gyakorlás esetén érvényesül - számoltak be 
amerikai tudósok a Kognitív Idegtudományi Társaság 
éves konferenciáján.” 
  
„A Gottfried Schlaug agykutató által irányított 
vizsgálat még 1995-ben kimutatta, hogy professzi-
onális zenészek esetében, akik hétéves koruk előtt 
kezdtek el játszani valamilyen hangszeren, általában 
megvastagodott az agy úgynevezett kéregteste (corpus 
callosum), amely információs szupersztrádaként 
funkcionál a két agyfélteke között” - olvasható a 
Science című folyóirat honlapján. 
  
Schlaug és kollégái a kéregtest meg-
vastagodását azzal magyarázták, hogy a 
zenetanulás révén megszaporodnak az 
idegsejtek közötti kapcsolatok. Elméletüket 
számos bírálat érte, a szkeptikusok szerint a 
tehetséges zenészek esetében ab ovo más 
lehet az agy struktúrája, már induláskor 
kifejlettebb kéregtesttel rendelkeznek. 
Gottfried Schlaug - aki jelenleg a Harvardi 
Orvosegyetem professzora Bostonban - és 
kollégái mostani vizsgálódásaikba 31 
gyereket vontak be. 
  

A kutatók elvégezték a gyerekek agyának részletes 
mágnesesrezonancia-vizsgálatát 6 éves korukban, majd 
három évvel később. Az eredeti csoportból hat 
gyermek szorgalmasan gyakorolt: a két vizsgálat 
között eltelt három év során hetente legkevesebb 2,5 
órát szenteltek a zenének. Ezeknél a muzsikus-
palántáknál a kéregtest azon része, amely a két 
agyfélteke mozgástervező régióit kötötte össze, 
körülbelül 25 százalékkal növekedett az agy átlagos 
térfogatához képest. 
  
Azoknál a gyerekeknél, akik hetente egy vagy 
maximum két órát gyakoroltak, valamint akik 
felhagytak a zenetanulással, nem mutatták ki ezt a 
növekedést. Az összes gyerek „kétkezes” hangszeren, 
például zongorán vagy hegedűn játszott. A sokat 
gyakorló gyerekek esetében javult a két kéz 
mozgáskoordinációja is. 
  
Összefoglalva: azok a diákok, akik legalább három 
éven keresztül tanulnak egy hangszeren játszani, 
teljesítményben felülmúlják zenélni nem tanuló 
társaikat. 
 
A különbség ráadásul nem csak a hallási adottságokon 
és a kézügyességen mutatkozik meg, hanem a szóbeli 
és vizuális teszteken is mérhető. 
Továbbá, az eredmények annál jobbak lettek, minél 
hosszabb ideig és komolyabban foglalkozott valaki a 
zenével. 
  
Elmondható tehát, hogy a gyermekek zenei fejlesztése 
nem csak zenei tehetségük fejlesztését szolgálja, hanem 
a két agyfélteke harmonikus fejlesztését is, miáltal 
érzékennyé, kreatívvá, kitartóvá, fegyelmezetté, 
intelligensebbekké válnak. 
 

Tóth Samu 
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Delfinterápia – 
gyógyulás a tenger 

angyalaival 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 delfinterápia segítségével számos betegség és 
állapot kezelhető, ill. javítható. Eredményesen 
alkalmazzák az autizmus, magatartás- és 

kommunikációs zavarok, depresszió, poszttraumás 
állapotok kezelésére, valamint halmozottan sérült 
gyermekeknél is. 
 
„Találkozni a delfinekkel, különleges élmény. Ahogy 
látod a hatalmas állatokat kecsesen felugrani, majd 
elmerülni a hullámzó, végtelen kék vízben. Ahogy 
nézed őket, a felfokozott öröm és felszabadultság 
érzése tölt el és úgy érzed, te is szabad vagy.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vadon élő állatok közül talán a delfin az egyetlen, 
aki csodálatos módon keresi az ember társaságát. A 
delfinek évezredek óta hatással vannak az emberre, 
őseink szent és különleges erővel bíró élőlényeknek 
tartották őket. 
 
A delfin hatása az emberre 
 
Bár még korán sem tudunk mindent a delfinek 
kifinomult szociális viselkedéséről és intelligenciájáról, 
mára már számos kutatás bizonyítja, hogy ezek a 
csodálatos élőlények sajátos, bonyolult nyelvvel és 
szokásrendszerrel rendelkeznek. Érdeklődésük, 
szociális érzékenységük, a játékra való állandó 

A 
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nyitottságuk és közvetlen, elfogadó jelenlétük 
megérinti az embereket. 
 
Mi túl sok gátlást, félelmet, aggodalmat hordozunk 
magunkkal felnőtt korunkra, elfeledve a pillanatban 
való jelenlét, a tiszta, felszabadult boldogság, játék, 
öröm és szabadság önfeledt állapotát. A delfinek ezt 
adják nekünk, segítenek elengedni korlátainkat, 
elfogadni önmagunkat, játékosan felszabadítani a 
bennünk lakó, belső gyermeket. 
 
De ennél sokkal többre is képesek. Az általuk kiadott 
hallható és nem hallható tartományba eső hangok és 
rezonanciák pozitív hatással vannak az ember ideg-és 
energiarendszerére, erősítik az immunrendszert, 
kiegyensúlyozó hatással vannak a belső szervek és 
mirigyek, így végső soron az egész szervezet 
működésére. Ezt a delfinekkel való találkozásainkkor, 
a velük való együttúszás során közvetlenül is 
megtapasztalhatjuk. 
 

 
 
Találkozás a delfinekkel 
 
A delfinekkel való találkozásnak több módja van. A 
tengeri hajókirándulásaink során, véletlenszerű, 
spontán találkozásokon kívül, a tengeri akváriumok és 
aquaparkok egy része is kínál delfines programokat. 
Ezeket általában mindenki igénybe veheti. Itt 
testközelben találkozhatunk delfinekkel, illetve 
megérinthetjük őket, játszhatunk és úszhatunk is 
velük, annak megfelelően, hogy milyen programot 
választunk. 
 
Azonban a gyógyításban is egyre gyakrabban 
segítenek a delfinek. A delfinterápiás központok 
speciális, komplex programokkal várják azokat a 

gyermekeket és felnőtteket, akik valamilyen testi, lelki, 
szellemi problémával küzdenek. 
 

 
 
A delfinterápia 
 
Teljes nevén delfin asszisztált terápia (DAT), melyet az 
amerikai Dr. Nathanson kutatásai, módszere és 
munkásága tett méltán világhírűvé. Azóta számos 
terápiás központ alakult szerte a világon.  A 
gyógyításban elért eredmények, csakúgy, mint a 
delfinekkel való találkozást átélt emberek hosszú 
évtizedek óta összegyűjtött tapasztalatai igazolják e 
különleges terápia hatékonyságát. 
 
Ezen a nyáron nekem is lehetőségem nyílt bepillantani 
egy delfinterápiás központ életébe, s személyesen is 
megtapasztalni a delfinekkel való együttúszás, illetve a 
delfinterápia hatásait. 
 
A delfinterápia során többféle delfinfaj segíti a 
terapeuták munkáját, mégis leggyakrabban palackorrú 
delfineket alkalmaznak erre a munkára. A terápiás 
központokban dolgozó delfinek speciális, hosszas 
képzésben vesznek részt, csakúgy, mint az őket 
irányító trénerek és a velük dolgozó terapeuták. 
 
Tapasztalataim szerint, bár a delfinek vadállatok, nagy 
érdeklődéssel és érzékenységgel reagálnak az ember 
érzelmi változásaira, érzékelik a beteg embereket és 
tudatosan, óvatosan közelednek feléjük. Láthatóan 
szeretik a terápiás foglakozásokat, szívesen dolgoznak 
együtt az emberrel. 
 
A delfinterápia felépítését minden központ saját 
metódusa határozza meg. A terápia általában 10 napos 
turnusokban zajlik, ahol a napi egy delfinterápia 
mellett (30 - 40 perc), többféle, különböző terápiás 
eljárás közül választhatnak a jelentkezők. Ilyen pl. a 
lovas terápia, fizioterápia, craniosacralis terápia, játék- 
és családterápia stb. is. A választás előtt érdemes 
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azonban alaposan tájékozódni a terápiás központ 
múltjáról, jelenéről, az eredményekről és tapasz-
talatokról, illetve az állatok tartási körülményeiről is. 
 
A terápián nemcsak gyermekek vehetnek részt, a 
terápiás központok általában 4 és 55 év között fogadják 
a pácienseket. 
 
Alkalmazási területek 
 
Számos betegség és állapot kezelhető és javítható a 
delfinterápia segítségével. Kivételes eredményeket 
értek el a depresszió gyógyításában, a pszicho-
szomatikus betegségek és a poszttraumás állapotok 
kezelésében. 
 
Eredményesen alkalmazzák a különböző, 
meghatározhatatlan eredetű magatartás– és kom-
munikációs zavarok, az autizmus kezelésében, de 
halmozottan sérült gyermekeknél, cp-s, Down- 
szindrómás pácienseknél is. Ilyenkor a delfinekkel való 
találkozás élménye hatalmas lökést adhat a páciens 
fejlődésében. 
 
A gyermekek sokkal nyi-
tottabbak és motiváltabbak 
lesznek, a személyes és kül-
világgal való kapcsolatukban, 
ill. mozgásos feladatok 
végrehajtásának tekintetében is. 
A terápia ideje alatt a gyermek 
és a vele dolgozó terápiás delfin 
között is „barátság alakul” ki, s 
a közös feladatok, élmények, 
emlékek a gyermeket hosszabb 
távon is elkísérhetik. A terápia 
által fejlődhet a kommunikáció, 
a páciensek, akikkel török-
országi tartózkodásom alatt 
találkoztam, sokkal nyitottabbá 
és barátkozóbbá váltak a 
kezelések során. A változás sok 
esetben napról napra érezhető 
volt. 
 
A delfinterápia a családok 
számára is nagy élmény. A 
terápia során szerzett élmények, 
a közös nyaralás, a delfinekkel való találkozás erősíti a 
családi kapcsolatokat. 
 
Mindemellett fontos tudni, hogy a delfinterápia akkor 
igazán hatásos, ha egy terápiás folyamat része, és a 
páciens a számára szükséges, folyamatosan 

alkalmazott klasszikus terápiák (pl. fizioterápia, 
hidroterápia, hyppoterápia, logopédia stb.), illetve 
egyéb fejlesztő terápiák mellett részesül delfinterápiás 
kezelésben. Az elért eredmények megtartása és 
fejlesztése a terápiából való hazaérkezés után külön 
feladat. A családok által érzékelhető változásokon 
kívül, a központok általában részletes leírást és 
szakvéleményt adnak a terápia eredményeiről, melyet 
a hazai szakemberek a további fejlesztésben is 
eredményesen tudnak alkalmazni. 
 
Európa szerte több, elismert delfinterápiás központ áll 
az európai, köztük a magyar családok rendelkezésére 
is. Kollégáimmal több éves munkánk és a központtal 
való közvetlen kapcsolatunk eredményeképpen, 
mostantól a delfinekkel való találkozás és a 
delfinterápia közvetlenül is elérhető hazánkból. 
 

Radnics Adrienn 
 
 

Modus Vivendi Magazin 19



Terápia művészettel? 

 
 legtöbb ember azért jelentkezik mű-
vészetterápiára, mert változtatni szeretne 
valamin az életében. Önmagunk átalakításához 

pedig elengedhetetlen az önismeret. Sokszor felmerül a 
kérdés: mit teszünk rosszul, mi az a bennünk élő ok, 
ami problémáinkhoz, szenvedéseinkhez, kudarca-
inkhoz vezet? Ezekre a kérdésekre az önismeret adhat 
választ, de olyannak kell ismernünk magunkat, 
amilyenek vagyunk, nem pedig olyannak, amilyenek 
lenni szeretnénk, mivel ez pusztán eszménykép. Csak 
a létező dolgokat lehet átalakítani. 
Mi a művészetterápia? 
 
Az élménycentrikus csoportok, egyéni terápiák kü-
lönböző művészeti technikák segítségével (kép-
zőművészet, mozgás, zene (passzív és aktív), valamint 
az irodalom) elősegítik, hogy a résztvevők a művészet 
eszközein keresztül élményeiket kifejezhessék, 
megragadhassák, és az élmények elemzésén, meg-
értésén keresztül önismeretet szerezhessenek. Ezeknek 
a technikáknak a végrehajtásához semmilyen elő-
képzettség nem szükséges, mert nem egy művészi 
alkotás létrehozása a cél, hanem az alkotás folyamata 
közben átélt érzelmek, asszociációk, gondolatok, az 
egyén belső tartalmainak a megjelenése. 
 
A művészetterápia segít abban, hogy felfedezhessük 
önmagunkat; benső világunkat, motivációinkat, testi, 
lelki, szellemi működésünket, és a valódi önismeret 
útjára léphessünk. 
 

Minden alkotásban, megnyilvánulásban, tevékeny-
ségben ott rejlik a lehetőség arra, hogy szem-
benézhessünk emberi kapcsolatainkkal, és minden más 

- a világban létező - élő és élettelen 
dologhoz való kapcsolódásainkkal. 
 
A művészetterápia lényeges alapgondolata, 
hogy minden emberi létező rendelkezik egy 
ösztönös, kreatív belső maggal, mely az 
egészséget és a pozitív irányba mozdulást 
igenli. Az alkotó jellegű gyakorlatok se-
gítségével elérhető ez az erőteljes mag, és 
megtanulható (újra) annak előhívása a 
gyakorlatban, támogatva ezzel a gyógyulás 
vagy változás folyamatát. Az alkotó 
folyamat által megerősödik az önbecsülés, 
önismeret és önkontroll, megtapasztalha-
tóvá válik az elégedettség és kompetencia 
érzése. Ezeken túl a legtöbb ember számára 
az alkotás és a különböző kreatív 
gyakorlatok kellemesek, szórakoztatóak, 

így a terápiás „munkát” a terapeutával és a 
csoporttagokkal pozitív élményként élik meg. 
 
Tehát a művészetterápia 
    kreatív és holisztikus 
    biztonságos kifejezési lehetőséget ad bonyolult 
érzésekhez 
    nem igényel művészi előképzettséget vagy 
tehetséget 
    a gyerekek számára egy természetes kifejező eszköz 
    segít a felnőtteknek, hogy közelebb jussanak belső 
énjükhöz 
    segít a test, lélek és szellem öngyógyító 
folyamataiban 
 
Tehát ajánlható mindazon felnőttek, tinédzserek és 
gyermekek számára, akik szeretnék fizikai, lelki vagy 
mentális egyensúlyukat visszanyerni. A nehézségeket 
okozhatja akár betegség, megváltozott vagy 
kilátástalan élethelyzet, problematikus társas 
kapcsolat, vagy önbizalomhiány, ez a módszer kiváló 
lehetőséget nyújthat a változtatni kívánóknak. 
 
A művészetterápia segítő eszköz lehet a személyes 
fejlődésre vágyóknak is. Bepillantást enged (a 
képzőművészet-terápia által szó szerint is) az egyéni 
belső világba, lépésről lépésre felfedezve a kreatív 
folyamatok építő erejét. Mindez lehetőséget nyújt arra, 
hogy ezek az alkotó erők könnyebben megmu-
tatkozzanak a mindennapi élet színterein is. 
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A PRE-TERÁPIA 
GYAKORLATA 

 
Garry F. Prouty 
Chicago Counseling and Psycho-
therapy Center 
 

 
 pre-terápia a kliensköz-
pontú terápia elméleti és 
gyakorlati továbbfejleszté-

se. Rogers a terápiás kapcsolat első 
feltételeként írta le, hogy a 
terapeuta és a kliens pszichológiai 
kapcsolatban áll egymással, de a 
pszichológiai kapcsolatot sem 
elméletileg, sem gyakorlatilag nem 
határozta meg. 
 
A pre-terápia (elő-terápia) a 
pszichológiai kapcsolat elmélete és 
gyakorlata, amelyet a terapeuta 
munkája (kapcsolati tükrözés), a 
kliens belső folyamatai (kapcsolati 
funkciók), és mérhető viselkedése 
(kapcsolati viselkedés) fogalmai-
val lehet meghatározni. A pre-
terápiát akut és krónikus ski-
zofrénekkel, értelmi fogyatékosok-
kal és dementálódott betegekkel 
alkalmazzák. Ezeknek az embe-
reknek többnyire kapcsolati 
nehézségeik vannak, megközelít-

hetetlenek, leépültek, vissza-
húzódók, vagy súlyosan autisz-
tikusak. 
 
A kapcsolati tükrözés Buber 
szóhasználata szerint „a konkrétra 
mutat”, és Prouty (1976) leírása  

 
szerint ötféle terápiás választ 
tartalmaz, amelyek empátiával al-
kalmazva a pre-terápia módszerét 
jelentik. A módszer az agykárosult 
és skizofrén betegek konkrét 
gondolkodásmódján alapul. Ebből 
következik a tükrözés rendkívül 
konkrét volta, amelynek az a célja, 
hogy a kliens élményét meg-
ragadja. 
 
A helyzet tükrözése (HT)  
 
Egzisztencialista gondolkodók az 
embert gyakran „a helyzetben” 
ragadják meg, vagyis mint a létező 
világban kapcsolatilag beágyazot-
tat. A helyzet tükrözése, a kliens 
folyamatait empatikusan követve, 
a kliens helyzetére, környezetére 
irányul. Az ilyen tükrözések 
például, mint „A földet nézed”, 
vagy „Nyomod a labdát”, a 
valósággal való kapcsolatot segítik 
elő. 

Az arckifejezés tükrözése (AT)  
 
Krónikus, regrediált betegek arcán 
gyakran hamarabb jelennek meg 
érzések, mint hogy szóban ki 
tudják fejezni azokat, miután 
hosszú időt töltöttek pszicho-
szociális izolációban, egészségügyi 
intézményekben, agyon-gyógysze-
relve. Ennek következtében sok 
kliens fejez ki rejtett, másként 
kifejezhetetlen érzéseket az 
arcával. Egy példa az arckifejezés 
tükrözésére: „Könnyes a szemed”, 
vagy „Rémültnek látszol”. Vagy 
konkrétabban, a terapeuta azt 
mondhatja „A szemed tágra 
nyílt”. Ezek a tükrözések abban 
segítenek, hogy a kliens kap-
csolatot találjon az érzéseivel. 
 
Szóról szóra való tükrözés (ST)  
 
A szóról szóra való tükrözés a 
gátolt kommunikációjú, regrediált 
beteggel való kapcsolat-felvételi 
kísérlet. Ezek a pszichotikus, agy-
károsult, vagy fejlődésben vissza-
maradt emberek gyakran tö-
redékes mondatokat, szavakat 
használnak, vagy olyan tüneteket 
mutatnak, mint az echolalia, 
neologizmusok, vagy szósaláta. 
Egy kliens pl. azt mondhatja „fa 
(érthetetlen) autó (érthetetlen) 
szem (érthetetlen)” A terapeuta 
ilyenkor tisztán mondja ki „fa autó 
szem”, még ha a mondat értelme 
nem világos is számára. A 
legfontosabb a kliens kom-
munikatív erőfeszítése iránti 
empátia. Ezek a tükrözések azt az 
élményt jelentik a kliensnek, hogy 
őt, mint kommunikáló embert 
fogadták el. Időnként hangokat is 
tükrözünk. A szóról szóra való 
tükrözés elősegíti a klienssel való 
kommunikatív kapcsolatot. 
 
Testi tükrözés (BT)  
 
Az empatikus testi tükrözés 
gyakran a kliens verbális 
kommunikációját indítja meg, 
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különösen a katatón tüneteket 
mutató betegeknél. A testi tük-
rözésnek két fajtája van. Az egyik 
verbális, pl. „A karod a levegőben 
van”. A másik sokkal köz-
vetlenebb, a terapeuta a saját 
testével tükröz, pl. empatikus 
válaszként felemeli a kezét, a 
klienshez hasonlóan. A testi 
tükrözés az én és a testi érzetek, 
élmények integrációját segíti elő, 
és evvel csökkenti a pszichotikus 
disszociációt. 
 
Ismétlő tükrözés (IT)  
 
Az ismétlő tükrözés nem egy 
speciális technika, inkább a 
kapcsolat újra-felvételét jelenti. Ha 
egy bizonyos tükrözés sikeres, és 
választ vált ki, jó, ha a terapeuta 
megismétli ezt a tükrözést. Ennek 
kétféle empátiás változata van, az 
egyik rövid-, a másik hosszútávú. 
Egy példa a rövidtávú tükrözésre: 
Egy kliens csendben volt, és a 
homlokát fogta, amit a terapeuta 
tükrözött saját mozdulatával. 
Akkor a kliens azt mondta „nagy-
mama”, amiből a nagymamája 
halálával kapcsolatos érzelmek 
kifejezése bontakozott ki. A 
hosszútávú tükrözés példája, 
amikor a terapeuta azt mondta: „A 
legutóbbi ülésen azt mondtad 
'baba', és a hasadra mutattál.” A 
folyamat lépésről lépésre egy 
valódi terhességről és az abortusz 
traumájáról szóló történethez 
vezetett. 
 
A gyakorlat oldaláról tekintve erre 
a módszerre, a következőket lehet 
kiemelni: 
 
- A kapcsolati nehézségekkel 
küszködő kliens a terapeuta 
részéről egy 'kapcsolati hálót' 
tapasztal meg, és ez elősegíti a 
reális, érzelmi és verbális 
kapcsolatot. 
- A terapeuta a kliens kognitív 
szintjén lép kapcsolatba, és evvel 
elősegíti a kölcsönös kapcsolatot. 

- A feltétel nélküli elfogadás, 
empátia és non-direktivitás 
kliensközpontú attitűdje állan-
dóan jelen van a kapcsolatban, és 
az élményben. 
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Szimulációk 
szerint 

hologram a 
világunk 

 
apán fizikusok egy csoportja 
olyan elmélettel állt elő, amely 
szerint az univerzum csupán 

egy hatalmas hologram. Erre 
állításuk szerint bizonyítékokat is 
találtak, tanulmányukat a Nature 
magazin idézi. 
 
Az elmélet Juan Maldacena 
elméleti fizikushoz köthető, aki 
még 1997-ben állt elő merész 
teóriájával. Azt állította, hogy a 
világegyetem bármely háromdi-
menziós tartománya leírható a 
tartomány kétdimenziós határán 
kódolt információval. 
 
Szerinte a világegyetemben a 
gravitáció elenyészően vékony, 
vibráló húrokból születik, és ezek 
a húrok leírhatók a jól ismert 
fizikával. A húrelmélet egy olyan 
egyesített elmélet, amely mind az 
anyagi részecskéket, mind pedig a 
kölcsönhatási részecskéket piciny 
húroknak képzeli el. A húr-
elméletet (és az M-elméletet) azért 
hozták létre, hogy az általános 
relativitáselméletet és a kvantum-
mechanikát összhangba hozzák. A 
húrelmélet egyik alapvető felté-
telezése, hogy 3+1-nél több 
dimenziója van az univerzumnak. 
 
Maldacena elmélete a holog-
ramhoz hasonlóan írja le a világ-
egyetemeket. Egy 3D univer-
zumban lévő jelenségek leírhatók 
a világegyetem kétdimenziós 
határán lévő részecskék meg-
figyeléséből szerzett informá-
cióval. Magában a 3D világ-

egyetemben a gravitációelmélet 
szabályai működnek, de a 
kétdimenziós határolófelületén 
már az elemi részecskék az 
egyszerű kvantumelméleti törvé-
nyeknek megfelelően viselkednek 
– így hozza össze a teória a két 
elméletet. 
 
Maldacena ötlete valójában nem 
különbözik a holográfiától, ahol a 
háromdimenziós tárgyak olyan 
képeit rögzíthetjük a kétdimenziós 
peremen lévő hologramon, mely-
ből azok térbeli helyzete re-
konstruálható. 
 
Maldacena elmélete lenyűgözte a 
fizikusokat, hiszen egyszerűbb 
alapokra helyezte volna a rend-
kívül bonyolult húrelméletet. És 
persze azért is, mert megoldott 
volna számos következetlenséget, 
amely a kvantumfizika és az 
Einsteint-féle gravitációs elmélet 
között áll fenn. 
 
A sejtést ugyanakkor eddig senki 
nem tudta bizonyítani, mert a 
kétféle leírás duális, a kvan-
tumfizika és a gravitációs elmélet 
nem fér össze egymással. Amikor 
az egyik elméletben meg-
magyaráztak jelenségeket, azt nem 
lehetett megfeleltetni a másikban. 
És ugyanez igaz fordítva is. Ennek 
ellenére Maldacena sejtését sokan 
tényként kezelték, hiába nem 
sikerült bizonyítást találni. 
 
Hjakutake Josifumi, a japán 
Ibaraki Egyetem fizikusa és 
kollégái most azt mondják, hogy 
sikerült bizonyítékot találni 
Maldacena sejtésére. Hjakutake 
megpróbálta kiszámolni a fekete 
lyukak belső energiáját, azok 
helyzetét az eseményhorizonton és 
a lyukak sok más tulajdonságát is, 
olyanokat, amelyek a húrel-
méleten alapulnak. Egy másik ta-
nulmányban egy olyan világ-
egyetem belső energiáját próbálta 
kiszámolni, amelyben nincs 

gravitáció. A két számítás végül 
találkozott. 
 
Maldacena szerint a számítások 
helyesnek tűnnek. A fizikus 
jelenleg a Princetonon tanít, és 
nem vett részt a japán kutatásban. 
Szerinte a módszer érdekes, hogy 
ellenőrizzenek állításokat a 
kvantumgravitációban (ebben a 
kvantummechanika és a gravi-
tációelméletet próbálják egye-
síteni) és a húrelméletben. A japán 
csapatnak nem ez az első ta-
nulmánya a témában, évek óta 
végeznek hasonló szimulációkat. 
 
Leonard Susskind, a Stanford 
elméleti fizikusa szerint most első 
alkalommal sikerült bebizonyítani 
azt, amiben nagyjából biztosak 
voltak, hogy igaz, de még senki 
nem állt elő bizonyítékokkal. 
Susskind egyébként az elsők 
között volt, akik elkezdtek 
foglalkozni a holografikus világ-
egyetem elméletével. 
 
Maldacena szerint a japán tudósok 
által szimulált világegyetemek e-
gyike sem hasonlít a miénkhez. A 
fekete lyukas univerzumnak tíz 
dimenziója van, ezek közül nyolc 
egy nyolcdimenziós gömböt alkot. 
A gravitácómentesnek egy di-
menziója van, számtalan kvan-
tumrészecskéje egy csoport i-
dealizált húrnak felel meg, vagy 
harmonikus oszcillátoroknak, a-
melyek össze vannak kapcsolva. 
 
Maldacena szerint azonban az, 
hogy a két látszólag teljesen 
különböző világról kiderül, hogy 
valójában hasonlóak, reményt ad, 
hogy a világegyetemben lévő 
gravitáció egy nap sokkal 
egyszerűbben, például a kvan-
tumelmélettel is megmagyaráz-
ható. 
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Neumann kontra 
Gutenberg-

galaxis? 
 
„Amilyen az olvasók fogadtatása, olyan a könyvecskék 
sorsa.” 

(Maurus Terentianus: Hősi ének) 
 

  
 
 

z utóbbi évtizedekben egyre több szó esik a 
Gutenberg-galaxis végéről, az írásbeliség 
fontosságának visszaszorulásáról, az olvasás 

jelentőségének csökkenéséről és a nonverbális 
kommunikáció eluralkodásáról. A médiumok 
történetében az úgynevezett „másodlagos oralitás” 
korát éljük, hiszen az új technikai eszközök nemcsak a 
hang, hanem a kép egyidejű továbbítását is lehetővé 
teszik. Ezzel a lépéssel megdöntik az írásos 
kommunikációnak azt a hegemóniáját, mely a 
literalitás kultúrájára jellemző, és visszaemelik a 
kommunikációba a hang és a test közelségét. 

 
A XXI. században, a digitális forradalom 
korszakában is helytálló azonban az a 
törvényszerűség, hogy a fejlett társa-
dalmakban írásbeliség és olvasás-
képesség nélkül az egyén nem tud 
beilleszkedni, kimarad a társadalom 
nyújtotta lehetőségekből, előbb-utóbb a 
perifériára, a szubkultúrákba szorul. A 
fejlett demokráciákban szükség van a 
gondolkodó, a kérdésekhez kritikusan és 
építően viszonyuló érdekérvényesítő, az 
információt jól megítélő polgárokra. Ezen 
tulajdonságok alapfeltétele a jó olvasási 
készség, a szövegértelmezés képessége. 
 
Kérdéses viszont, hogy a Neumann-
galaxisban létrejövő új jelenségek – a 
funkcionális analfabetizmus, az olvasás-
készség csökkenése, a szövegértelmezés 
egyre inkább romló tendenciája, a kézírás 
eltűnése – hogyan kezelhetők, hogyan 
jelennek meg a különböző gene-
rációkban. Az olvasás a fikcionalitás 
irányába hat, hiszen segíti a fantázia 
szabad szárnyalását, a kreativitást, a 
problémamegoldó képesség kiteljese-
dését. Ezek mind a szociális élet-
képességet feltételező tényezők. 
 
Ma már tehát nem az a kérdés, hogy a 
társadalom tagjai nyomtatott könyvet 
vagy e-bookot olvasnak-e, hanem maga 
az olvasás mint tevékenység kérdő-
jeleződik meg. Elsodorja-e az új galaxis 
az olvasást azzal, hogy alapjaiban 
megváltoztatja a kommunikációs, tanu-
lási, információszerzési és feldolgozási 
szokásokat? Lehet-e tenni ez ellenében 

A 
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bármit is? Vannak-e eszközei az idősebb 
generációknak ahhoz, hogy a fiatalabb nemzedékek 
„olvasók” maradjanak? Vagy maga az e-book is egy 
ilyen eszköz? Hogyan definiáljuk a XXI. században az 
olvasót? Az információhordozó típusa vajon 
befolyásolja-e magát az olvasást, vagyis azt, ahogyan 
olvasunk? Ha igen, akkor hogyan és melyik típusú 
olvasásra van hatással? Ezen a téren is megjelenik a 
generációs szakadék? Szignifikánsak a különbségek, 
vagy csak a „szokásos” generációs problémákról van 
szó? 
 
Az információs kor megosztja a közvéleményt, mint 
minden újdonság. Való igaz, hogy a tudás áta-
lakulóban van, és ez nagy hatással lesz az életünkre, 
hiszen megváltozik az ismeretszerzés folyamata és az 
információ feldolgozása is. Napi szokásaink szintén 
változóban vannak, és ennek egyenes következménye, 
hogy idővel változni fog a kognitív működés: a tanulás 
és megértés, ezáltal az olvasás folyamatában is. 
 
 Az olvasás fő típusai 
 
Tóth László szerint az olvasás valamilyen interakció az 
egyén és az írott szöveg között. Az olvasáselsajátítás az 
a tevékenységi forma, melynek célja az olvasás 
megtanulása, birtokbavétele. A következő 
olvasástípusokat különbözteti meg: 
 
  
1. tanulás céljából történő olvasás: az olvasottakat meg 
kell jegyezni, tehát kevésbé élvezetes, 
 
2. ismeretszerző olvasás: az olvasó kíváncsiságát 
hivatott kielégíteni, 
 
3. funkcionális olvasás: a mindennapi valóságban való 
eligazodáshoz szükséges – korunkat a funkcionális 
analfabetizmus térnyerése jellemzi, 
 
4. szórakozási célú olvasás: belsőleg motivált 
tevékenység, 
 
5. áttekintő olvasás: a szöveg globális tartalmáról 
tájékoztat, 
 
6. korrektúraolvasás: írott vagy nyomtatott szöveg 
betűhibáira való koncentrálás; az olvasás lassú, a 
tartalom követése megnehezül, 
 
7. javító/ellenőrző olvasás: nem a betűre, hanem a 
szövegre figyelünk. 
 

Az olvasásnak még sokféle módja létezik, hiszen az is 
előfordulhat, hogy ugyanazt a szöveget többféle céllal 
olvassuk (Tóth 2002, 6–8). A fejlett olvasási képesség 
iskolapolitikai, művelődési és társadalompolitikai 
kérdés is. Eszköz, hogy létrehozza az egyén saját 
személyes és nemzeti identitását, éspedig úgy, hogy a 
kultúra elemeiből építkezik. Az olvasó gyermekekből 
lesz a jövő olvasnivalóit megalkotó felnőtt. Ezért az 
olvasás védelemre szorul. Az eszközök változnak, 
talán még a „könyvközpontúság” is megszűnik, de az 
olvasás és a nyelv marad, állandó védelmet és 
odafigyelést kérve magának (Szávai 2010, 5–11). 
 
Fűzfa Balázs A másik irodalom című tanulmánya „új 
galaxis”-ról beszél, és radikálisan átértelmezi az írást 
és olvasást. A szerző szerint az új irodalom (vagyis a 
Gutenberg-galaxis utáni) más „létezés- és 
mozgástörvényekkel” rendelkezik. Azzal érvel, hogy a 
szépirodalom gyanánt megjelenő szövegek 70-90 
százaléka már ma sem papíron jelenik meg. 
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Nem kívánok vitát nyitni a kérdésben, csak 
megjegyzem, hogy a német könyvkiadásnak 
mindössze 0,5 százalékát teszi ki az e-forma 
(Magyarországon is hasonló a helyzet.) Az amerikai 
kontinensen megtörtént az áttörés, de ez önmagában 
még nem indokol 70-90 százalékot. Fűzfa Balázs úgy 
véli, hogy a papír bizonyára a szépirodalomban tartja 
majd a legjobban magát, és ebből adódóan a 
nyomtatott könyv lassú haldoklásra van ítélve. Hogy 
van ez összhangban azzal az állítással, hogy a 
megjelenő szövegek 70-90 százaléka már ma sem 
papíron jelenik meg? Ami pedig az olvasást illeti, a 
szerző lényeges újdonságnak tartja a nem lineáris 
szövegolvasás lehetőségét a nyomtatott könyvvel 
szemben (kivéve pl. a kódexet és a lexikont), merthogy 
az e-könyv esetében a szöveg nem csak az elejétől a 
végéig olvasható (Fűzfa 2002). 
 

 
 
Szegedy-Maszák Mihály A lassú olvasás című cikkben 
meggyőzően érvel viszont amellett, hogy a nem 
lexikon jellegű nyomtatott könyv sem csak az elejétől a 
végéig olvasható (Szegedy-Maszák 2002). Adamikné 
Jászó Anna frappánsan hozzáteszi, hogy „az írás 

lineáris, nem a papír” (Adamikné 2003). Fűzfának a 
betűolvasás hatásfoka ellen van kifogása: a betűolvasás 
„nagyon-nagyon rossz hatásfokú találmány, épp ideje 
megszabadulnunk tőle” (Fűzfa 2002). Márpedig olybá 
tűnik, hogy az e-könyv sem szabadul meg a betűtől, 
hiszen betűt olvasunk abban is. 
 
A magam részéről kitartok amellett, hogy az olvasás az 
– mint intellektuális tevékenység, függetlenül a szöveg 
hordozójától –, ami figyelmet igényel és védelemre 
szorul. Azonosulni tudok Tószegi Zsuzsa 
meglátásával: „az írás és a szöveg az olvasás által nyeri 
el értelmét” (Tószegi 2001). Vagyis, ismétlem: az 
olvasás a lényeg, nem a szöveg hordozója. 
 
A generációk 
 
Az együtt élő generációk közötti különbségek, az 
egyes korcsoportok egymástól eltérő nézetei mindig 
nagyon érdekelték a tudomány különböző területein 
dolgozó szakembereket. Napjainkban ez a generációs 
különbség – mintegy az információs társadalom 
gyorsulásával egyidejűleg – egyre jobban növekszik, és 
ezek az eltérések olyan változásokat hoznak, melyek 
(többek között) a kommunikációs és együttműködési 
formákat alapjaiban változtatják meg. 
 
Tanulmányomban négy nemzedék olvasási 
szokásaival foglalkozom, egyrészt azért, mert ez a 
négy generáció még együtt él, másrészt azért, mert a 
két utolsó (Y és Z) esetében látszanak – ezen a téren is 
– markáns különbségek. Elöljáróban az is 
megjegyzendő, hogy Magyarországon a nemzedékek 
tekintetében is erősen érezhető a „megkésettség” az 
amerikai, illetve nyugat-európai generációkhoz képest. 
 
Baby-boom (az 1946 és 1964 között születettek) 
 
Magyarországon e nemzedék tagjai − Tari Annamária 
szerint − a poroszos tekintélyelvűséget vallják, a merev 
hierarchiát és a kemény munkát szokták meg, azzal a 
tudattal, hogy a társadalmi feltételek állandóak 
körülöttük. Az 1989-es rendszerváltás megváltozott 
körülményeit nehezebben élték meg, és sokuk számára 
bizonytalansággal és szorongásokkal teli időszakot 
hozott (Tari 2010, 20–21). Amerikában a „hidegháborús 
nemzedék”-nek vagy „a fejlett gazdaság generációjá”-
nak hívják őket. A televízió térhódításának óriási 
hatása volt erre a nemzedékre. Túlzás nélkül állítható, 
hogy mindennél jobban befolyásolta világukat az 
akkor legerősebb kommunikációs technológia 
(Tapscott 2001, 28-29). A baby-boomerek (nálunk: 
Ratkó-nemzedék) napjainkra a nagyszülők 
korosztálya. Életük nagy része a szocializmus éveiben 
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telt, ennek összes hátrányával és előnyével. A munka 
világa, a szórakozási lehetőségek alapvető eltérést 
mutatnak azoktól a körülményektől, melyek a többi 
generáció életét meghatározzák. A televíziót illetően is 
„megkésettség” tapasztalható náluk. Ráadásul 
hatalmas, manipulatív ideológiai nyomás is nehezedett 
erre a nemzedékre, így tehát nem jelenthető ki, hogy a 
Ratkó-korszakban dominánsan meghatározó volt a 
televízió térnyerése. 
 
Az MTA Szociológiai Kutatóintézetének felmérése 
szerint (2003) a mai 60-70 éves korosztály 52 százaléka 
olvas rendszeresen, vagy az elmúlt évben elolvasott 
egy könyvet (Gyenes 2005, 29). Ezen korosztály 
tekintetében nem lehet az olvasás fogalmát kitágítani, 
tehát beleérteni az újságolvasás mellett az internetes 
olvasást is, hiszen e nemzedék esetében fokozottan 
érvényes az iskolai végzettség és az olvasás közötti 
összefüggés. A baby-boom tagjai az internetet inkább a 
kommunikáció eszközének tartják (e-mail, Skype), és 
ennek megfelelően használják is. Többségük (új) 
technika-idegen, erős kritikai szemlélet jellemzi őket, 
és azok számára, akik rendszeresen használják az 
internetet, komoly szempont a neten fellelhető 
információk kompetenciája. 

 
 X-generáció (az 1965 és 1982 között születettek – 
egyes források szerint 1975-től) 
 
Az X-generáció tagjai tisztában vannak azzal, 
mennyire fontos a megmérettetés, a meggyőző 
kommunikáció, a kooperáció és az asszertivitás. A 
rendszerváltás során megélték és átélték a 
bizonytalanságot, de képesek voltak helytállni a 
megváltozott körülmények között is. Ezt talán annak is 
köszönhették, hogy szakmailag igényesek, mun-
kabírásuk nagy, karrierizmus és magas motiváció 
jellemző rájuk (Tari 2010, 22–23) Az X-ek még a 
szocializmusban szocializálódtak, és fiatal felnőtt 
korukban következett be a rendszerváltozás. Gyorsan 
rájöttek arra, hogy életbevágó a naprakész információ. 
Tudatosan élték meg az információs technológia 
térnyerését, pillanatok alatt az információs társadalom 
polgárai lettek, de még ismerték a számítógép előtti 
világot, az írógépet, és iskoláikat is úgy járták végig, 
hogy a kézírás volt az egyeduralkodó az oktatásban. 
Az IT-eszközöket már nem az iskolapadból ismerik, 
hanem a munka világából. A mai 40-50 éves 
korosztályból, a már említett felmérés szerint, 71 
százalék tekinthető olvasónak (Gyenes 2005, 29), tehát 
aki évente legalább egy könyvet elolvasott. 
 
Y-generáció (az 1982 és 1995 között születettek) 
 
E generáció már a fogyasztói társadalomban 
szocializálódott, életmódjában és a technikai esz-
közökhöz való viszonyulásában is élesen eltér szülei 
generációjától. Szabadok, agilisek, célratörők, az 
internetes kommunikáció gyermekei, gyakorlatiasak, 
nyitottak és befogadóak. Szüleiktől megerősítést és 
állandó bátorítást kaptak, ebből adódóan nem akarnak 
felnőni, minek érdekében bizonyos életeseményeket 
mesterségesen kitolnak: később fejezik be a tanulást, 
később állnak munkába, egyre később alapítanak 
családot is (Tari 2010, 23–24). A marketingpiac külön 
személyiségjellemzőkkel írja le őket, ugyanis nem 
alkalmazhatók rájuk a régi elvárások. Öntudatos 
munkavállalók, gyorsan váltanak munkahelyet (nagy 
fluktuáció) érzelmi trauma nélkül. A munka világában 
nem fogadják el szüleik mintáját, munkahelyüket 
maguk akarják alakítani, a saját képükre. Élvezni 
akarják a munkát, értékelik a csoportos teljesítményt, 
de sokszor hidegek és kemények, mert csak így tudják 
védeni magukat. A munka és a magánélet 
egyensúlyára törekednek, nem akarnak a munka 
áldozataivá válni (Tari 2010, 23–24). 
 
Ezt a generációt Don Tapscott „a digitális kor 
gyermekei”-nek, az „internetgeneráció”-nak nevezi. 
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Megállapítása szerint ők a társadalom hajtóerői. A 
hangsúly átkerül az információsugárzásról a 
kölcsönhatásra, vagyis az interaktivitásra. A 
digitálismédia-fogyasztási prioritásrendjük: szóra-
kozás, tanulás, kommunikáció és vásárlás (Tapscott 
2001, 10–14). A torontói egyetem tanára a következőket 
írja az Y-generációról: „A történelemben először fordul 
elő, hogy a gyermekek nagyobb kényelmet élveznek, 
szüleiknél több a tudásuk, és jobban tudják kezelni azt 
az újdonságot, ami a társadalom középpontjába került. 
Az internetgeneráció a digitális média használatával 
fogja kultúráját fejleszteni és kiterjeszteni a társadalom 
többi részére…” (Tapscott 2002, 9–10). Ezen ex 
cathedra kijelentés kapcsán több kérdés is felmerülhet, 
sőt, megkérdőjelezhető a vélemény igazságtartalma, 
különösen akkor, ha figyelembe vesszük azokat a 
háttérben húzódó pszichológiai és szociológiai 
változásokat, melyeket e generáció rendkívül gyors 
információbefogadó és -feldolgozó képessége generál. 
 

 
 
Az én olvasatomban különösen fontos a kérdés: ennek 
a generációnak a tudása (és ennek a tudásnak is 
meghatározó előfeltétele az olvasás) valóban nagyobb, 
mint a szüleié? Vagy már a tudás definíciója is 
átértelmeződik, netán újragondolandó? Kiveszőben 
van az olvasás klasszikus élménye az Y-generáció 
esetében, mert intenzíven olvasnak a neten, és velük 
kezdődik (majd a Z-generációban folytatódik) az a 
tendencia, hogy a rövid, könnyen érthető szövegeket 
részesítik előnyben. Az MTA felmérése szerint 
azonban, meglepő módon, a mai 20-30-as korosztály 
olvas a legtöbbet. 76-81 százalék tartja magát 
olvasónak, tehát ők legalább egy könyvet elolvastak az 
elmúlt évben (Gyenes 2005, 29). Nem tartozik ide a 

netes olvasás, ezért itt ellentmondás figyelhető meg. 
Honnan jön, és miből adódik? 
 
Paul Redmond, leedsi egyetemi kutató eredményei 
szerint az Y-generáció 90 százaléka tanul tovább, és 70 
százalékuk hisz abban, hogy a karrier szempontjából a 
diploma elengedhetetlen, azaz diplomás állást is 
remélnek (Redmond 2008). A www.felvi.hu adatai 
szerint nálunk, Magyarországon is hasonló ezen a 
téren a helyzet. Ilyen továbbtanulási arány mellett szót 
kell ejtenünk arról, hogy ennek a nemzedéknek az 
aktív tanulási éveire esett a hipertext elterjedése. A 
hipertextben a zárt szöveget felváltja a nyitott, a 
lineárisat az elágazó és linkeket tartalmazó. A 
befogadói státus is átalakult, a szerzői kontrollt is 
felváltotta a „szerkesztői-olvasói-kompilátori-másolói” 
funkció. A passzív olvasó ezáltal aktívvá válhat, és 
azzá is válik (Hesse 1996). 
 
A digitalizált szövegek világában az olvasó már nem a 
betűket és szavakat fogja fel lineárisan, hanem a 
sorokat lényegében képként értelmezi. Ebben a 
folyamatban eltűnik a betűolvasás mérhetetlen 
lassúsága (Fűzfa 2002). Nagy Zoltán médiakutató 
szerint egy közvélemény-kutató cég adatai – melyek 
azt mutatják, hogy az Y-generáció 80 százaléka nem 
használ nyomtatott sajtóterméket – abból következnek, 
hogy a kézírás visszaszorult, illetve háttérbe került. Az 
eddig vezető folyamat az elemi iskolában kezdődik, 
ahol elfelejtik: a kézírás elsajátíttatásának elmulasztása 
negatívan hat a személyiség fejlődésére és az 
olvasáskészségre. Aki nem tud írni, olvasni sem lesz 
képes. 
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Z-generáció (az 1995 után születettek) 
 
(Más források szerint a 90-es évek eleje vagy a 2000 
utáni generáció – de ebben az esetben az 1995-ös évet 
tekintjük érvényesnek.) 
 
A Z-generáció másik csoportja annak, amit „bit-
generációnak” neveztem el. Ők vagy az X-, vagy az Y-
generáció gyermekeiként látták meg a napvilágot. 
Nagyon értenek a technikához, rugalmasabbak és 
okosabbak (vagy jártasabbak) az eszközhasználat és 
felhasználói ismeretek tekintetében. Ők már más 
világban élnek, és ennek a más világnak a lehetőségeit 
használják ki (Tari 2011, 25). A Z-generációs gyerek 
számára már minden elérhető az interneten. Érettnek 
látszanak értelmi képességeiket tekintve, de érzelmi 
fejlődésük normális sebességen marad. Ez azt jelenti, 
hogy amit értenek, azt felfogják, de érzelmileg nem 
tudják feldolgozni. A napi hírek, az információáradat, 
a rövid, ám számukra lényegtelen híreket tartalmazó 
oldalak sok esetben még túl felnőttesek nekik, túl 
korán érkeznek a „befogadóhoz”, aki nem tudja 
feldolgozni azokat (Tari 2011, 42–43). E generáció 
esetében a legnagyobb a kihívás az olvasás 
tekintetében. Viszont itt is irányadó, amit Platon 
vallott: „A tudás a kifejtett igaz vélemény”. Az ókori 
filozófus szerint a biztos tudáshoz három feltétel 
szükségeltetik: igaznak és igazolhatónak kell lennie, 
valamint hinnünk kell benne. Az igazolhatósághoz 
szükséges az a fajta kritikai szemlélet, mely a baby-
boomerekben még megvolt, de már nem jellemző erre 
a nemzedékre. 
 
Fűzfa Balázs szerint, annak köszönhetően, hogy 
átalakul (elektronizálódik) az írás és olvasás, 
megváltozik tudásunk szerkezete. A keresés lesz a 
tudás, hiszen jó kereséssel lerövidítjük az utat a 
megcélzott tudás felé, nem kell többé fölösleges 
(„holt”) anyagokba belevesznünk, ilyeneket tanulnunk 
és tudnunk. Szent-Györgyi Albert híressé vált 
mondásával is alátámasztja: „nem a könyvet kell tudni, 
hanem azt, hogy melyik könyvet kell leemelni a 
polcról” (Fűzfa 2002). Szent-Györgyi kijelentése 
valóban helytálló, de azt sem szabad elfelejtenünk: 
mire Nobel-díjas tudósunk eljutott addig, hogy tudja, 
mit emeljen le a polcról, elolvasott egy egész 
könyvtárat; így valóban tudta, hogy melyik könyvet 
kell leemelnie. Susan Greenfield agykutató kutatásait 
figyelembe véve – melyek szerint az agy működése 
annak függvényében fog változni, ahogyan az 
információelérés és a technológiai fejlődés halad, tehát 
közössé válik a reaktív és interaktív hajlam. Ez azt 
eredményezi, hogy rövidülni fog a figyelem 
időtartama, valamint az elvont gondolkodással 

szemben a képekben való gondolkodás kerül előtérbe. 
Így tehát dúskálni fognak az adatokban, de kevesebb 
lesz a tartalom. Tari Annamária pszichológus ebből 
arra következtet, hogy a Z-generáció az információ-
feldolgozásban sokkal jobb képességekkel rendelkezik, 
mint az előző nemzedékek (Tari 2011, 135–137). Arra 
utal itt, hogy míg a korábbi időszakokban a késleltetés 
és az érlelés során vésődött be az információ és mélyült 
el a tudás, jelen esetben ez a folyamat érvényét veszti. 
Nem vonva kétségbe az agykutató és a pszichológus 
szavait, fel kell tennünk a kérdést: és időben 
behatárolva mikortól lesz a „Z-fiatalok” agya már 
olyan átalakult állapotban, hogy Tari kijelentése igaz 
legyen? Egy evolúciós folyamatot (amilyenről 
Greenfield beszél) nem években, évtizedekben, sőt, 
nem is évszázadokban mérünk. A választ magunk is 
tudni véljük: ilyen mérvű evolúciós változáshoz kevés 
egy generáció életideje. Az információfeldolgozás, a 
tanulás, a tudás és az olvasás kérdésének 
összefüggésrendszere tehát sokkal bonyolultabb annál, 
hogy egy-két generációs jellemző alapján vonjunk le 
egyszerű következtetéseket. 
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És akkor most jöjjenek az adatok: meglepő módon a Z-
generáció tagjai között a legnagyobb az olvasási kedv, 
az MTA-felmérés erről tanúskodik. 91 százalékuk 
vallja magát könyvolvasónak, mely arány 
kiemelkedően magas az előző generációkhoz képest. 
Ezek az adatok talán még megnyugtatóan is 
hathatnának, ha nem kellene számításba vennünk, 
hogy a nemzedék zöme valószínűsíthetően 
tanulmányai során került kapcsolatba a könyvekkel, és 
ennek köszönhetően olvasnak. Amint azonban a Z-sek 
kikerülnek az iskolapadból, már nem igaz ez a magas 
arányszám (Gyenes 2005, 29). Utóbbi feltevést látszik 
megerősíteni a felsőoktatási intézményekben végzett 
kutatás (Nagy Zoltán médiakutató): egy 12 soros, 
egyperces olvasásnyi tartalommal a hallgatók alig 60 
százaléka képes megbirkózni a megszabott idő alatt, a 
tartalmat reprodukálni pedig csak egyharmaduk 
képes, és ez funkcionális analfabetizmust jelent. A 
szövegértés tekintetében nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk a 2009-es PISA vizsgálatokat sem, melyek 
szerint ezen a területen az OECD országok közül a 
tagországok majd kétharmada előz meg bennünket, 
így utolsó előtti helyet foglalunk el az átlagmezőnyben 
(Csík 2012). 
 

Gutenberg kontra Neumann 
 
A galaxisok „ütközése” – nem arról van szó, hogy az 
egyik meg akarná semmisíteni a másikat – a 
legszembetűnőbben az Y-generáció, a 
legerőszakosabban a Z-generáció esetében figyelhető 
meg. Tehát a „bit-generációknál” válik igazán 
komollyá. Vizsgáljuk meg, mi az, ami a nyomtatott 
könyv olvasása mellett szól, és mivel érvelhetünk az e-
book esetében. 
 
A nyomtatott könyv: ez az információhordozó a szó 
legnemesebb értelmében több puszta információ-
hordozónál. Eszköz független és organikus termék. 
Sőt, felhasználása energia független is olyan 
értelemben, hogy nappali fénynél nincs szükség 
áramforrásra, használata a nap nagy részében külön 
energia nélkül lehetséges. Előállítása, nyomtatása, 
köttetése, forgalmazása viszont jelentősen drágítja. 
Megjelenési sebessége és terjedése – jelen kontextusbeli 
összehasonlításban – viszonylag lassú. A nyomtatott 
könyv az antropomorf világ része, vagyis dologi 
mivoltában is, a könyv kezelésében is az ember világán 
belül maradó, ahhoz tartozó rendszer. Mindezeket 
támasztják alá Manquel alábbi szavai: „Az olvasás 
aktusában bensőséges fizikai kapcsolat jön létre, 
melynek részese minden érzékszervünk: a szem 
fölszívja a szavakat az oldalról, a fül visszhangozza az 
olvasott hangokat, az orr belélegzi a papír, az enyv és a 
nyomdafesték, karton v. bőr illatát, az ujj simogatja a 
durva vagy sima lapot; sőt, olykor még ízlelünk is, 
amikor az ujjunkat megnyálazzuk” (Manguel 2011, 
252). 
 
Benczédy József nyelvész szerint a könyv a meditáció 
eszköze, „eszköz a fejemben lévő kerekek 
mozgatására”. Fehér Katalin úgy látja, hogy abban a 
folyamatban, melyben a kép veszi át az elvont 
gondolatok közlését, a fantázia megragad, szegényedik 
a szókincs, romlik a szövegértés és a kifejezőképesség 
(Az olvasás jövőjéről 2002). 
 
Az e-book: elektronikus formában létrehozott és 
terjesztett szöveg, és olvasásához olyan technikai 
eszközre van szükség, mely teljes mértékben 
energiafüggő, lemerült telep és áramszünet esetén 
használhatatlan, napszaktól függetlenül. Az e-book 
olvasó beépített elavulással rendelkező, romlandó 
technikai termék. Az e-bookot ugyanakkor nem terheli 
nyomtatási költség, ezért olcsóbban állítható elő, 
könnyebben és gyorsabban terjeszthető és 
hozzáférhető. Másrészt az e-könyvek esetében kimarad 
a papíralapú olvasás élménye, és ez, vélekedik Nagy 
Zoltán médiakutató, oda vezet, hogy egyre jobban 
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sorvad az e-olvasó ember szókincse. A választékos 
beszéd a műveltség fokmérője, melynek fejlődésére az 
e-book negatívan hat. A virtuális térbe helyezett 
információ távolítva van az antropomorf közelségtől. 
Azáltal, hogy nincs az ember-világhoz tartozó színe, 
tapintása, az ember hűvösebbnek, távolabbinak, 
személytelenebbnek, vagyis tőle idegennek érzi. Tehát 
nem tudja úgy bevonni individuális szférájába. Ezáltal 
csökkenhet az információ elérésére ösztönző vágy, az 
olvasási vágy. Más dolog kézbe venni egy e-
készüléket, tehát behatolni 
a virtuális térbe, mely felé 
nem vonzanak érzelmi 
ösztönzők. 
 
Valljuk be: egy e-book 
olvasó nem töltheti be a 
Gutenberg - galaxisbeli 
könyv szerepét. Már csak 
azért sem, mert nem 
azonos kategóriát képvisel-
nek. A nyomtatott könyv 
ugyanis maga az, ami: a 
szöveg – és direkt módon 
olvasható, közvetlen 
befogadást tesz lehetővé a 
befogadó (az olvasó) szá-
mára. Az e-olvasó azonban 
még nem maga az 
információ (a szöveg, az e-
könyv), pusztán annak 
ígérete, lehetősége. Az e-
olvasó nem maga a könyv, 
hanem egy közbeékelődő 
eszköz, melynek révén 
eljutunk az e-olvasmányig. 
A Gutenberg-galaxis köny-
ve az olvasnivaló és az 
emberi szem és agy 
közvetlen találkozása révén 
nyújtja az olvasás lehe-
tőségét. A Neumann-galaxisbeli e-olvasáshoz ez nem 
elég, a könyv, a szem és az agy közvetlenül nem 
tudnak találkozni: közvetítő eszköz kell hozzá (az e-
olvasó) és (nappal is) áramforrás (a Gutenberg-
olvasáshoz áram csak éjszaka kell). Az e-könyv viszont 
nem éghet el, mint a papír; de a nyomtatott könyv 
akkor is levehető a polcról, ha a város, a régió vagy az 
egész földrész áram nélkül marad (természeti 
katasztrófa, műszaki hiba vagy terrorcselekmény miatt 
bárhol, bármikor könnyen bekövetkezhet). Igaz, az e-
olvasó annyi helyet sem foglal el a polcon, mint két 
megtermett könyv, miközben hatalmas könyvtárak 
vannak egyszerre jelen benne. Ugyanakkor bármely 

pillanatban használhatatlanná válik, és akkor jó lenne 
legalább az a két kézbe vehető könyv. 
 
Érdemes témánk könyvpiaci vonatkozásait is 
szemügyre vennünk. A szépirodalmi művek esetében 
a művek zömének első kiadása nyomtatott változat. A 
szakirodalomban eltolódás figyelhető meg az e-
publikáció irányába. Ha a kiadó egyszerre jelentet meg 
nyomtatott és e-változatot, akkor az e-változat mindig 
olcsóbb, mint nyomtatott társa. Az e-könyv piaci ára a 

kiadó és terjesztője közötti 
alku tárgya. Magyarországon 
azonban még olyan csekély 
az e-kiadási forma, hogy a 
könyvkiadás 0,5 százalékát 
sem éri el (egyébként 
Németországban is ugyanez 
a helyzet). A folyóiratok 
megjelenési formája viszont 
egyértelműen más tendenciát 
mutat: ez a dokumentumfajta 
egyre inkább az e-forma felé 
tolódik. Egyik magyarázata a 
gyorsaság és a könnyebb 
hozzáférés lehetősége, a tu-
domány minél jobb kiszol-
gálása e jellemzők javítá-
sával. 
 
A tudás, és ennek alapeleme, 
az olvasás jelentős szerepet 
játszik a jövő generációinak 
alakításában. A mai világban 
döntéshelyzetben lévőknek, 
vagyis az előző generációk 
képviselőinek tisztában kell 
lenniük a fejlődési folya-
mattal, annak irányaival, ok-
okozati összefüggéseivel. En-
nek a fejlődésnek, átalaku-
lásnak mindannyian tanúi, 

mi több, részesei vagyunk, szülőként, nagyszülőként, 
oktatóként, kutatóként, könyvtárosként vagy egysze-
rűen, de legfőképpen: adófizető állampolgárokként. 
Nagy felelősséggel kell viseltetnünk a bit-generációk 
iránt, akiknek egész élete a tanulásról, a megváltozott 
és felgyorsult, globalizálódó és lokalizálódó helyzethez 
való alkalmazkodásról szól. A jövő nemzedéknek 
olyan lesz a gondolkodása, műveltsége, tudása, 
értelme, látóköre, elméje, amilyenné tesszük. A 
felelősség mindig az adott nemzedék előtti generáció 
vállán nyugszik. Vajda Kornél így fogalmaz: „vannak 
olyan könyvek, amelyek nélkül egyszerűen nincs, nem 
lehetséges a szellemi világ és élet, gondolkodás és 
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kutatás, szükségképpen lesznek olvasók is. Lehet, 
hogy kevesen lesznek [ … ] a szellemi elit tagjai fognak 
olvasni, a »köznép« beéri a szóbeli, vizuális vagy 
ilyesféle »szellemi« táplálékkal” (Az olvasás jövőjéről 
2001). 
 
Jogosan tehető fel a kérdés: az olvasás érdekében kell a 
nyomtatott könyvet és az e-bookot egyaránt elfogadva, 
egymást kiegészítve felhasználni? A válasz: igen. 
 

 
 
Eszközeink és lehetőségeink 
 
Mindezek láttán, és az olvasás csökkenő szerepét 
érzékelve, el kell gondolkodnunk azon, milyen 
eszközeink vannak arra, hogy az olvasás rangját 
visszaadjuk, szerepét újra megerősítsük. Miközben 
nem vonhatjuk kétségbe, hogy az átalakult 
körülményekhez, a digitális térhez olyan új eszközökre 
van szükségünk, melyek figyelembe veszik a 
megváltozott világot, a digitális teret. 
 
1. A könyvtár mint eszköz 
 

Abból kell kiindulnunk, hogy csak ember nevelhet 
embert. Ebben a folyamatban a könyv csak eszköz 
lehet. Ma is érvényes, hogy a gyermekkor az a szakasz, 
amikor az „olvasóvá” nevelést el kell kezdeni, de ezt a 
régen működő nevelési mechanizmust új oldalról kell 
megközelítenünk. Az erőszakos olvastatással nem 
lehet eredményt elérni, sőt, csak ellenérzést és 
ellenállást fogunk kiváltani. Lényegesen jobb 
eredményeket hozhat, ha nem erőltetjük az olvasást. 
Sokan úgy vélik, gyakran elhangzik nyilatkozatokban: 
az elsődleges cél az lenne, hogy bevigyük a gyereket a 
könyvtárba. Erre jó eszközök a különböző programok, 
foglalkozások, mesék, gyerekelőadások. Ha már a 
könyvtári térben van a gyermek, természetesnek érzi a 
közeget, jól érzi magát benne, nagy valószínűséggel a 
többit majd (természetesen tudatos – ha mégoly 
spontánnak ható – irányítással) elvégzi a gyűjtemény, 
a könyv maga. 
 

 
 
A Z-generáció utáni alfa-generáció szocializációjában 
kulcsfontosságú lehet ez a módszer. Az idősebb 
korosztályt tekintve egyértelmű, hogy a kérdés sokkal 
összetettebben jelentkezik, és sokkal finomabb, 
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árnyalatosabb megoldásokat igényel. Itt erőteljesen 
hagyatkoznunk kell azokra a generációs jellemzőkre, 
melyek az olvasásigény, illetve olvasás-szükséglet 
tekintetében megfogalmazódnak. 
 
2. Az e-book mint eszköz 
 
Mint az elején érzékeltettük, napjainkban már nem az a 
kérdés, hogy nyomtatott könyvet vagy e-bookot 
olvasnak a fiatalabb nemzedékek, hanem maga az 
olvasás kérdőjeleződik meg. Azt már röviden 
mérlegeltük, milyen eltérések vannak a gutenbergi és a 
neumanni könyv, illetve információtároló között. 
Abból a vázlatos összevetésből olyan kérdés vetődik 
fel, mely a továbblépés egyetlen értelmes lehetősége, 
mind ebben a gondolkodásban (és ezért jelen 
fejtegetésben), mind a való életben. A kérdés tehát a 
két információhordozó egymásmellettiségéből, 
bizonyos mértékig egymást kiegészítő jellegéből 
fogalmazható meg, ilyenformán: lehet-e az e-book 
eszköz a tipográfiai ember túlélésében? Igen, lehet. Az 
e-book térnyerése ugyanis nem fogja kiszorítani a 
nyomtatott könyvet az olvasás világából, legfeljebb 
háttérbe szorítja. Ezt területi és időbeli szóródásban 
teszi, mert nemzedék- és korosztályfüggően, 
szakmafüggően, életpillanat adta szükségletfüggően 
teszi. De nem szünteti meg. A két típusú 
információhordozó hosszú távon szimbiózisban fog 
élni egymás mellett, mindkettő megtalálja a maga 
célcsoportját. Az már most világosan látszik, hogy a 
szakmai, tudományos információk megjelenési és 
tárolási módja az e-forma felé tendál, a szépirodalom 
számára pedig meghatározóbb marad a nyomtatott 
forma. Itt viszont azonnal adódik egy keresztkérdés, 
melyet feltehetünk magunknak: miért van akkor 
szükség a szépirodalom digitalizálására? Többek 
között azért is, hogy eszköz legyen az olvasás 
funkciójának megtartásában. Megvan a lehetősége 
annak, hogy a fiatalabb generáció – melynek tagjai 
egyértelműen a digitális információ felé fordulnak, és 
elzárkóznak a „maraditól, hagyományostól, 
divatjamúlttól” –, ha a számára elfogadható formában, 
vagyis e-formában találkozik a szépirodalommal, a szó 
nemes értelmében „találkozik” majd vele. Közelebb 
kerülve az olvasás semmihez sem hasonlító 
„magányos” élményéhez kialakul vagy újra feltámad, 
vagy felerősödik benne az igény a szépirodalom 
nyomtatott formában való olvasására. 
 
Lesz tehát olyan nemzedék, vagy annak sok olyan e-
olvasója, aki esetében az antropomorf világ Gutenberg-
könyve talán épp a digitalizáción keresztül találja meg 
a kitörés és visszahódítás lehetőségét. Igen, az e-book 
lehet a legtartalmasabb értelemben vett olvasáshoz 

való visszatérés eszköze, hathat abba az irányba, 
elősegítheti azt. Korunk szokása, hogy a dolgokat élére 
állítva fogalmaz. Hadd fogalmazzak én is 
blikkfangosan (tetszetős figyelemfelkeltéssel) így: 
elsodorja-e a Neumann-galaxis a gutenbergit? 
Elsodorni nem tudja, csak csökkenti, módosítja a 
szerepét. A tipográfiai ember az új világban is 
tipográfiai ember marad, függetlenül attól, hogy az 
információtárolás milyen módját használja. A betű 
embere számára – alapvetően, az árnyalatokat most 
félretéve – a betű elektronikus formában is betű marad, 
illetve elektronikus formában sem tud több lenni 
(inkább talán kevesebb) a betűnél. Az olvasó ember 
megtalálja a betűt és ezért a maga helyét mindkét 
galaxisban. 
 
Horváth Tibor szerint „a fonetikai írásnak – az 
olvasásnak – nincs alternatívája! Éppen ezért nem 
féltem az írásos közlés jövőjét, de az olvasásét sem. 
Változások vannak és lesznek. Digitalizálhatjuk ugyan 
klasszikusainkat, de az alkotás, az írás ugyanaz marad. 
Olvasni is fogunk, de másként. A különbség csak 
annyi, hogy más a közvetítő, a megjelenítő közeg” (Az 
olvasás jövőjéről 2001). Ezek fényében kellene tehát 
újradefiniálni az olvasót a XXI. században. A nagy 
(vagy talán nem is olyan nagy) kérdés, hogy hogyan 
lehet? Engedtessék meg, hogy mások elől se vegyem el 
a levegőt, és a kérdést nyitva hagyjam. 
 
Bujdosné Dani Erzsébet 
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A szépirodalom 
és az elmeteória 

összefüggése 

 
 

gy, a Science folyóiratban 
publikált tanulmány szerint 
a kutatók azt találták, hogy 

– szemben az ismeretterjesztő 
irodalom és a lektűr kedvelőivel – 
a szépirodalom olvasását kö-
vetően a tesztalanyok jobb ered-
ményeket értek el az empátiát, 
társas megfigyelőképességet és 
érzelmi intelligenciát mérő tesz-
teken. Ezek a képességek külö-
nösen jól jönnek olyankor, ha 
másvalaki    testbeszédét    akarjuk  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
olvasni, vagy fel akarjuk mérni, 
hogy mit is gondolhat a másik 
ember. A New York Times cik-
kének írója egyenesen azt 
javasolja, hogy fontos találkozó 
vagy állásinterjú előtt olvassunk 
Csehovot vagy Alice Munrót. 
 
A megkérdezett szakértők szerint 
a különbség fő oka egyrészt az, 
hogy – bár a fikció minden for-
mája arra készteti az embert, hogy 
más   szereplők  bőrébe   bújjon – a  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
szépirodalomban a szereplők 
jellemrajza bonyolultabb és rea-
lisztikusabb. Másrészt a lektűrtől 
eltérően a szépirodalom nem rágja 
az olvasó szájába, hogy miről mit 
kell gondolnia, hanem sokkal 
jobban megdolgoztatja – végig kell 
gondolnia a karakterek céljait, 
motivációit, álláspontját, s végül 
neki is állást kell foglalnia ezek 
ügyében. 
 

E 

Modus Vivendi Magazin 35



A kutatás eredménye egybevág az 
autizmussal kapcsolatos  megfi-
gyelésekkel is. Egyrészt, álta-
lánosan ismert tény, hogy az 
aspergeres nőket nehezebb 
diagnosztizálni, mert kevésbé 
látványosan, és kevésbé tipikus 
formában hozzák a tüneteket. Eb-
ben alighanem az is közrejátszhat, 
hogy az aspergeres lányok közül 
sokan hiperlexiásak – vagyis 
gyerekkoruk óta falják a betűket, 
még akkor is, ha nem is mindig 
értik, hogy mit olvasnak – és az 
aspergeres fiúktól eltérően a fikció 
a kedvencük. Alighanem ezzel 
akaratlanul is hozzájárulnak saját 
szociális képességek fejlődéséhez. 
 
Másrészt, azt is megfigyelték, 
hogy a humán beállítottságú aspik 
jellemzően szociálisan is jobban 
teljesítenek, mint a reál 
beállítottságúak. Persze a szépiro-
dalom olvasása nem garantál 
instant határozott fellépést, de 
azok, akiktől a humán disz-
ciplinák, köztük az irodalom és 
annak tanulmányozása kevésbé 
idegen, jobban átlátják a szociális 
helyzeteket, a másik ember 
lehetséges motivációit, mint akiket 
csak a programozás vagy csak a 
műszaki dolgok érdekelnek. A 
különbség oka a cikk által 
említetteken kívül szerintem az is, 
hogy míg a sokat olvasók az 
irodalom révén bepillantást nyer-
hetnek más emberek működésébe, 
előbb tisztába kerülnek az 
emberek tipikus mozgatórugóival, 
míg az, aki nem olvas, elsősorban 
magát elemzi, és a saját visel-
kedéséből, preferenciáiból kiindul-
va próbálja bemérni mások céljait, 
szándékait. Ennek során pedig, 
mivel rendszerint nincs tisztában 
azzal, hogy a saját preferenciái, 
mozgatórugói mennyire eltérnek 
az átlagostól, sokszor téves 
eredményre jut. 
 

Olvass szépirodalmat! 
 

Az olvasás azon kívül, hogy egy 
igazi flow-tevékenység, még 
hasznos is, hiszen aki olvas, az 
minden őt érdeklő ismerethez úgy 
juthat hozzá, hogy senkit nem kell 
megkérdeznie, tudatlanságát 
senkivel nem kell megosztania. 
Vagyis ismereteket szerezhet, 
beavatottá válhat, anélkül, hogy 
bárkire rászorulna. 
 
De mi a csuda a haszna a 
szépirodalomnak, hiszen abból 
ritkán esik meg, hogy valamilyen 
praktikus ismeretünk gyarapodik? 
 
A szépirodalom által mégis ren-
geteg titkos tudás birtokába 
juthatunk. Beavatottak lehetünk, 
nemcsak az ész, de a „szív” 
dolgaiba is! 
 
A jó könyvekben ugyanis nemcsak 
események, érdekes, fordulatok 
sztorik, történetek játszódnak le. A 
jó könyvek összetett figurákat 
keltenek életre, bonyolult dilem-
mákkal és ambivalens érzésekkel – 
olyanokkal, amelyekkel mi 
magunk is találkozhatunk magán-
emberként vagy terapeutaként, 
vagy munkatársaink is szem-
besülhetnek ezekkel az érzésekkel 
nap mint nap. A szépirodalom 
olvasása kifejezett flow-élmény, 
fejleszti a képi fantáziánkat, az 
érzelmi intelligenciánkat, az 
empatikus képességeinket, kikap-
csol és ugyanakkor mégis 
elgondolkodtat. 
 
A szépirodalom különös ága az 
orosz irodalom, a „nagy orosz 
lélek” nagy dilemmáival, fel-
kavaró érzelmeivel; jó példa erre 
Dosztojevszkij (Bűn és Bűnhődés) 
Paszternak (Doktor Zsivágó) vagy 
Tolsztoj (Háború és Béke). Ha a 
szépirodalomtól végképp idegen-
kedsz, olvass életrajzi könyveket: 
az okos ember a más életta-
pasztalataiból tanul, nem a saját 
hibáiból... 
 

Aki sok színvonalas könyvet olvas 
– akár szépirodalmat, életrajzokat 
vagy szakirodalmat – az jobban 
megérti az embereket és az 
összefüggéseket, ezen felül hamar 
elsajátítja a gyors-olvasás kész-
ségét, és akkor sem esik majd 
kétségbe, amikor a munkája során 
néhány órán belül egy hetven-
százoldalas szakmai anyag alapján 
kell hipp-hopp döntést hoznia 
vagy állást foglalnia... 
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Portré: Carl 
Rogers 

 

 
 

 20. század egyik legnagyobb hatású 
pszichológusának, pszichoterapeutájának élete 
és munkája alapos ismertetést kívánna, ez 

azonban meghaladná lapunk kereteit. Így az itt 
olvasható írás csak vázlat az említettekről, amelyből 
még a pszichológiai munkásság izgalmas ívének 
gyorsfényképe is kimarad. Ez csupán az életrajzi 
ismertetőben említődik, utána – a magazin 
súlypontjához igazodva  –  a személyközpontú 
szemlélet pedagógiai vonatkozásait veszem számba. 
 
Magányos fiú voltam... 
 
Carl Rogers Chicago külvárosában született 1902. 
január 8-án. Szülei hat gyermeket neveltek fel, ő a 
negyedik volt a sorban (az öt fiú közül a harmadik). 
Szigorúan vallásos (protestáns), kompromisszumra 
nem hajló etikai normákhoz igazított élet, 
munkaszeretet jellemezte családjukat. A szülők féltő 
módon gondoskodtak gyermekeikről, s erősen 
kontrollálták viselkedésüket. Ilyen módon a Rogers 
gyerekek főként egymás társaságát élvezték, másokkal 
alig-alig találkoztak. „Magányos fiú voltam, aki 
megállás nélkül olvasott, és a középiskola befejezéséig 
csak két lánnyal randevúzott” - írja 
visszaemlékezésében. 1 
 

Rogers igen okos volt és már az óvoda megkezdése 
előtt tudott olvasni. Egy jimpley-i egyházközségben 
már gyerekként szolgálatokat vállalt. Értelmi 
képességeihez feltűnő érzékenység társult, amiből 
környezete főként annyit érzékelt, hogy hamar 
megbántódott. Főképpen befelé élt, belső világát a 
természet csodálatával és olvasmányaival gazdagította. 
Érzéseiről, gondolatairól nem nagyon beszélt, mert 
tudta, hogy családja nem nézi jó szemmel az ilyesmit, s 
hogy ezeket szigorú mérce alapján ítéli meg. Tizenkét 
éves volt, amikor szülei vásároltak egy farmot a 
szintén Illinois államhoz tartozó Glen Ellenben, és 
mindnyájan oda költöztek. Carl szerint szülei döntése 
mögött kettős szándék húzódott meg: egyrészt 
édesapja egyfajta hobbinak szánta, másrészt ilyen 
módon próbálták távol tartani gyerekeiket a város 
„bűnös” vonzásától. A mérnök apa tudományos 
alapokon kívánta vezetni a farmot, és ebbe az irányba 
terelte fiait is: önálló, profitot hozó vállalkozások 
létesítésére buzdította őket. A Rogers fiúk pedig 
bárányok, malacok, borjúk tenyésztésével kísér-
leteztek. Carl is itt ismerte meg a tudományos kutatás 
alapjait. Az apa által szorgalmazott állattenyésztés 
mellett saját szenvedélyének is hódolt: a nagytestű 
éjszakai lepkéket vizsgálta, azok szakértőjévé vált. 
Ebben az időszakban alakult ki szoros és mély 
kapcsolata a természettel, mely terápiás elméletében 
áttételesen érezhető is.2 Az apai terv megvalósulni is 
látszott, hiszen Carl is a gazdálkodás mellett döntött. 
Ilyen irányú tanulmányokhoz kezdett a wisconsini 
egyetem mezőgazdasági szakán. Ebből az időből 
különösen a mezőgazdasági üzemtan professzorát 
emlegeti, aki az önmagáért való enciklopédikus tudás 
értelmetlenségét hirdette. A főiskola első két évében 
néhány „érzelmileg töltött” vallásos diákkonferencián 
vett részt, amik a teológiai tanulmányok felé 
lendítették. Harmadévesként egyike volt annak a 
tucatnyi hallgatónak, akik Kínába utaztak a Keresztény 
Diákszövetség Világkonferenciájára. Ettől az 1922-ben 
tett hathónapos utazástól számítja a szülők merev 
vallási gondolkodásától való elhatárolódását és a 
szülői házról való teljes leválását is. „Ez a gondolati 
függetlenség igen nagy fájdalmat okozott és 
feszültségeket teremtett a kapcsolatunkban, de innen 
visszatekintve teljes bizonyosságom van afelől, hogy 
ott és akkor váltam független személyiséggé.” 3 
Közben szociális kapcsolatai is változtak, diákkörökbe, 
diáktáborokba járt. A főiskola befejeztével, 1924-ben 
feleségül vette azt a lányt - Helent -, akit már évek óta 
ismert és szeretett. Helen haláláig La Jollában éltek. A 
művészetekkel foglalkozó Helen bátorító szerelmét és 
társaságát Rogers élete egyik legfontosabb és leginkább 
gazdagító tényezőjének tartotta. Két gyermekük 
született, egy fiú és egy lány. Önéletírásában így szól 

A 
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gyermekeivel való kapcsolatáról: „Életem legnagyobb 
sikere az, hogy gyermekeimmel felnőtt korukban is 
tudok beszélni”. 4 Bár vallási szemlélete elkanyarodott 
a szüleiétől, hite nőtt, és tágabb perspektívákat kapott. 
A New York-i Union Teológiai Szemináriumban 
kezdte az egyházi pályára való felkészülést (1924). 
Ebben az intézményben egyik társával meglepő 
kéréssel álltak elő: mivel úgy érezték, hogy készen 
kapják a gondolatokat, olyan szemináriumot kívántak 
szervezni, amit ők tartanak egy oktató passzív jelenléte 
mellett. Megkapták az engedélyt, és a szeminárium 
hatalmas siker lett. Ezzel együtt Rogers a vallási 
kérdésektől az ember felé fordította figyelmét. Rájött, 
hogy az emberekkel történő szoros kapcsolat nemcsak 
a valláson keresztül lehet hivatás. 5 Pszichológiai és 
pszichiátriai előadásokat kezdett látogatni a Columbia 
University Tanárképző Főiskoláján, majd William H. 
Kilpatrick mellett kezdett el dolgozni oktatásfilozófia 
témakörben. Leta Hollinworth vezetésével klinikai 
munkát végzett gyerekeken, és elnyert egy diák-tanár 
állást az egyik gyermeksegítő intézetben. 

 
Jobban tenném, ha a kliensre hagyatkoznék 
 
Ezt követően egy rochesteri gyermekklinikán 
pszichológusként dolgozott 12 évig. Az első nyolc 
évben diagnózisokat és fejlődési terveket készített 
olyan fiatalkorú bűnözőknek és hátrányos helyzetű 
gyermekeknek, akiket a bíróságok vagy más állami 
hivatalok küldtek hozzájuk. Alkalmazott mód-

szereiben hatékonyságra törekedett, és napi 
tapasztalataiból lassan kezdtek kialakulni saját elvei. 
„Ekkor eszméltem rá - írja -, hogy fejlődésemben 
távolodom minden olyan klinikai módszertől, amely 
erőkapcsolaton vagy agresszión alapul, és ezt nem 
valamiféle filozófiai indítékból teszem, hanem abbéli 
meggyőződésem miatt, hogy ezek a módszerek 
korábban is csak felületesen szemlélve lehettek 
hatékonyak” - írta.6 Egyre inkább úgy gondolta, hogy a 
kliens tudja a legjobban, hogy mi a baja, és mire van 
szüksége, s így legjobb a kliensre bízni a terápiás 
folyamat irányítását. „Kezdett tudatosodni bennem, 
hogy hacsak nekem magamnak nincs igényem arra, 
hogy mutogassam a ménkű sok eszemet és a hihetetlen 
intelligenciámat, jobban tenném, ha a kliensre 
hagyatkoznék a folyamatok irányának 
megválasztásánál.” 7 Azt is érzékelte viszont, hogy 
munkája eltér a hagyományosan értelmezett 
pszichológusi munkától, s ilyen módon nem is remélt 
állást a pszichológia tanszéken. A pszichiátria szociális 
munkásaihoz már közelebb érezte magát, s körükben 

vállalt munkát. Előbb az egyetem szociológia, majd 
neveléstudományi tanszékén tartott kurzusokat, de 
később a pszichológiai tanszékre is hívták. 
 
1940-ben az Ohio Állami Egyetem professzora lett. 
A Problémás gyerekek klinikai kezelése című, 
1939-ben megjelent könyve hozta meg számára ezt 
a lehetőséget. A terápia és a tanácsadás során 
tapasztaltakat kezdte tanítani diákjainak, s újra azt 
észlelte, hogy ezek a tapasztalatok saját 
gondolatrendszert építenek ki benne. Publikációit 
heves kritikák fogadták. Tanácsadás és pszic-
hoterápia címmel írt könyvében 8 rámutatott arra, 
mit tart progresszív irányzatnak a pszichoterápia 
jövője szempontjából. Ekkor kezdte kidolgozni az 
új, ún. „nondirektív” módszerét, mely aztán 
kliensközpontú terápia 9 néven vált ismertté.10 Az 
egyetemen számos diákkal és kollégával 
kutatásokat folytattak, interjúkat elemeztek, 
válaszokat kategorizáltak, eredményeket 
vizsgáltak. Következtetésük újra és újra az volt, 
hogy ha a kliens kapcsolatot létesít egy megértő, 
elfogadó terapeutával, megoldhatja a nehézségeket 
és megszerezheti a kellő belelátást, hogy újjáépítse 
az életét. 

 
A II. világháború alatt - elhagyva Ohio államát - 
Rogers az Egyesült Szolgálatok Szervezetének 
keretében katonáknál alkalmazta új tanait.11 1945-től 12 
évet a Chicagói Egyetemen töltött. Professzori állást 
kapott és a Tanácsadó Központ vezetője lett. Itt kezdett 
el csoportokkal foglalkozni (1946-tól), s ebből nőtt ki a 
Rogers-féle encounter csoportmozgalom. A 
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kliensközpontú terápia elmélete, gyakorlata és 
kutatása is felerősödött, s a terápián kívül az oktatás, 
az adminisztráció és egyéb emberi kapcsolatok 
területén is alkalmazni kezdték. 1957-ben jelent meg 
híres közleménye a „terápiás személyiségváltozáshoz 
szükséges és elégséges feltételekről”. 12 „Egyre inkább 
meggyőződésemmé vált, hogy a személyiség és az 
emberi viselkedés törvényszerűségeit is fel fogjuk 
fedezni, s ezek ugyanolyan fontosságúak lehetnek az 
emberiség fejlődésével és az emberi faj megértésével 
kapcsolatban, mint a gravitáció törvénye vagy a 
termodinamika törvényei a maguk helyén” - jegyezte 
le a jelzett időszakban végzett kutatásaival 
kapcsolatosan. 13 
 
1957-62 között a wisconsini egyetem pszichológia és 
pszichiátria tanszékét vezette. Ebben az időben végzett 
kutatásai azt igazolták, hogy minél magasabb szintű 
empátiával követik a beteget, az annál jobban gyógyul. 
Ennek alapján azt a következtetést vonta le, hogy a 
terápia sikeressége elsősorban attól függ, hogy a kliens 
mennyire percipiálja a terapeutát. 
 
1964-től Rogers a mexikói határ melletti tengerparti 
településre, La Jollába költözött. Előbb egy 
kutatóintézetben dolgozott, majd saját intézetet 
alapított Center for Studios of the Person néven. Ez a 
szervezet ma is a személyközpontú megközelítés 
központja. 
 
Hosszabb írásait, nagy hatású könyveit már idős fejjel 
írta. 1961-ben a Hogy emberré legyünk címűt, 1969-ben 
A tanulás szabadságát, 1970-ben Az encounter 
csoportokat, 1972-ben A partnerré válást, 1977-ben a 

Carl Rogers a személyes erőről címűt, 1980-ban a 
Létezés egyik útját adta ki. 
 

 
 
Életének utolsó éveiben érdeklődése elsősorban a 
kultúrák közötti kommunikáció, a politika és a 
világbéke felé fordult. A megbékélés előmozdítása 
érdekében sokfelé utazott és sok sikeres encounter-
csoportot facilitált.14 Vallási gyökerű humanista 
gondolatai immár világméretűre tágultak. Nagyon hitt 
a különböző kultúrájú emberek közeledésének pozitív 
hatásában, így erősen szorgalmazta a nyugati-keleti 
emberközeli kapcsolatokat. Mindeközben számos 
vehemens támadást, viharos kritikát kapott 
pszichológusoktól, tanácsadóktól, pedagógusoktól. 
Ezeknél viszont - mint írja - sokkal fájdalmasabban 
érintette egyes „tanítványainak” megnyilvánulása, 
akik „kritikátlanul és vakon, a dolgok mélyébe nem 
ásva, csak felszínesen ismerve a nézeteimet kéretlenül 
harcba mennek az igazamért”.15 1984-ben és 1986-ban a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképző Főiskolájának vezetője, Klein Sándor 
és munkatársai hívására Magyarországon is encounter 
csoportokat tartott. Szenes Andrea szerint a második 
ittléte alkalmával arra a kérdésre, hogy fél-e a haláltól, 
a következőket mondta: életét teljesnek érzi, ezt az idős 
szakaszát tartja a legboldogabbnak, mert most már 
teljesen szabad, így igazán tudja élvezni a világ 
dolgait.16 
 
1987-ben 150 barátja és kollégája körében ünnepelte 85. 
születésnapját La Jollán. Az ünnepségen így szólt: 
„Legnagyobb örömöm, hogy láthatok ilyen embereket, 
akik változnak, egyre szabadabbak, egyre 
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megértőbbek és egyre többet lépnek kapcsolatba 
egymással”.17 Születésnapja után egy hónappal 
házában baleset érte, majd a combnyaktöréshez 
kapcsolódó műtét előtti altatás közben 
szívinfarktusban meghalt. 

 
Valódivá válni 
 
Terapeutaként Rogers radikálisan elutasította a 
pszichoterápia orvosi modelljét, s ehelyett a 
konstruktív interperszonális kapcsolatra helyezte a 
hangsúlyt. Ennek az én-te kapcsolatnak mindkét fél 
aktív résztvevője, még akkor is, ha a terapeután nem 
mutatkoznak az aktivitás külső jegyei. A kongruencia, 
az empátia, a feltétel nélküli pozitív elfogadás és az 
intuíció kvalitásaival kell rendelkeznie, mégpedig a 
kliens által érzékelhető módon. A kliensközpontú 
terápiában szerzett tapasztalatok tágabb perspektívát 
nyitottak Rogers előtt. Bebizonyította, hogy a 
személyközpontú szemlélet az emberi kapcsolatok 
több szintjén (így a tanulókörnyezetben is) hatékonyan 
alkalmazható. A személyközpontú szemléletet követő 
embert tehát hitelesség és nyílt kommunikáció, a másik 
emberbe vetett bizalom, empátia, minden ember felé 
feltételekhez nem kötött pozitív odafordulás kell 
jellemezze. A kongruencia vagy hitelesség alatt azt érti 
Rogers, hogy a „terapeuta” pillanatnyi érzéseit a 
sajátjaként éli meg, ennek teljes tudatában van, megéli 

és azonosul velük, és képes ezeket - szükség szerint - 
mások felé is kommunikálni. Amikor ez bekövetkezik, 
akkor integrált, egész személyiséggé válik, és olyan 
tud lenni, amilyen ő valójában: valódi. Ugyanakkor 
képes elfogadni a partner autonómiáját és megpróbálja 

mélyen megérteni, átérezni az indítékait. Bízik 
az erőben, amellyel minden ember képes 
kiválasztani a maga számára a fontos és nem 
fontos dolgokat, amellyel megoldja a 
problémákat, kialakítja helyét a világban. A 
meghallgatott, annak hatására, hogy valaki 
elfogadóan figyel az ő érzéseire, „egyre inkább 
képes lesz figyelni a belső hangjaira. Elkezdi 
észlelni a bensőjéből jövő üzeneteket.  Megtanul 
figyelni a saját belső hangjaira, egyre jobban 
elfogadja magát és megindul a valódi 
személyiséggé válás útján”.18 Rogers 
személyközpontú szemléletének az intézményes 
oktatásban való megjelenítésekor az ottani 
tényezők mindegyikének górcső alá vétele 
szükséges. Itt mindössze néhányat emelünk ki 
közülük. 
 
Viselkedhet-e egy tanár természetesen az 
osztályban? 
 
Ettől a kérdéstől indította Rogers a tanári 
hitelesség témakörének vizsgálatát. A 
legáltalánosabban ismert - és sajnos még 
napjainkban is sokfelé követett - szemlélet 
szerint a tanárnak az osztályteremben 

információközlő, rendfenntartó, vizsgáztató, értékelő 
funkciói vannak. „Így nem csoda, hogy a tanárok 
többsége azt hiszi, ha valódi emberként viselkedne az 
osztályteremben, akkor valami rettenetes dolog 
történne” - írja Rogers.19 Márpedig a tanárnak, az 
iskola kínálta interperszonális kapcsolat egyik 
szereplőjének valódinak kell lennie, ha át akarja törni a 
megszokott határokat tanár és gyerek, gyerek és 
tananyag között. „A tanár személy, nem pedig arctalan 
megtestesítője egy oktatással kapcsolatos előírásnak. 
Nem steril, érzéketlen tölcsér, amelyből a fiatalabb 
generációnak előírt tudás áramlik az idősebb, bölcs 
generáció tárházából” - mondja.20 A személyközpontú 
pedagógiában tehát kiemelt helye van a tanár 
személyiségének.21 A tanár valódivá válása is folyamat 
(nem pedig egy elérhető állapot vagy „teljesítmény”!), 
melynek során önmagához és diákjaihoz is egyre 
közelebb kerül. A tanulás szabadsága című könyvében 
Rogers tíz pontba sorolja a személy (ebben a 
kontextusban a tanár) „önmaga megtalálása” irányába 
teendő lépéseit: „Fokozatosan levetjük a tudatosan 
vagy öntudatlanul felvett álarcokat; közelebbi 
kapcsolatba kerülünk a belső  
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tapasztalatainkkal; komplex és sokféle változáson 
megyünk keresztül (lehet, hogy erőteljesebbé válnak 
érzéseink, lehet, hogy nyugodtabbá, társadalmilag 
elfogadottabbá válik viselkedésünk); felfedezzük, hogy 
a világból jövő ingerekre rendkívül sokféleképpen 
válaszolhatunk; egyre kevésbé félünk a belső 
reakcióinktól, és így egyre több értelmet találunk 
bennük; egyre jobban magunkénak érezzük lelkünk 
belső gazdagságát, és így egyre inkább azonossá 
válunk a tapasztalatainkkal; egyre többféle érzést, 
attitűdöt, lehetőséget ismerünk fel önmagunkban; 
egyre jobb kapcsolatokat építünk ki a bennünk 
lejátszódó folyamatokkal; egyre jobban bízunk a 
tapasztalatainkban, és egyre inkább az adott 
pillanatban élünk”.22 
 
A személyközpontú tanár valójában segítő (facilitátor), 
aki elfogadja a diák autonómiáját, gondolat- és 
érzésvilágát, megpróbálja mélyen megérteni, átérezni 
az indítékait. Elfogadja a véleménykülönbségeket, de 
tiltakozik az elfogadhatatlan viselkedés ellen. 
Lehetőségeiben látja a diákot, mindenki értékes 
számára, a saját jogán, függetlenül a pillanatnyi 
állapotától. Bízik az önépítő erőben, amellyel minden 
gyermek képes kiválasztani a maga számára a fontos 
és nem fontos dolgokat, a diákban lévő jóra épít, bízik 
benne, hogy meg tudja szólítani a minden emberben 
meglévő „emberi dimenziót”. A tanár itt elsősorban 
légkörteremtő, hitelességével, empátiájával modell a 
kommunikációra, értékközvetítő, visszajelző, szervező, 
forrás, és csak a legutolsó sorban kontrollálója a 
folyamatoknak. - A facilitáló vezetők önmagukat is 
serkentik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy mindenki 

részt vállaljon a tanulással kapcsolatos döntések 
felelősségében.23 
 
Mi lesz a tanári tekintéllyel? 
 
Az eddigiek alapján joggal felmerülhet a kérdés, hogy 
mi lesz a tanárral, ha érzéseit vállalva „kiadja magát” 
és bevállalja a védtelenséget és kiszolgáltatottságot. 
Ilyen körülmények között hogyan őrizhető meg a 
tanári tekintély? Nem megy mindez a hatékonyság 
rovására? Rogers és munkatársai, követői számtalan 
kutatási eredményt sorolnak könyveikben a 
bizalomteljes légkör mindenkit (még a tanári 
„tekintélyt” is!) építő erejéről. Csak az a tanár tud 
nyíltan részt venni egy kapcsolatban, akinek 
önbizalma és a másik féllel szembeni bizalma ezt 
megengedi. Kétségtelen, hogy a személyközpontú 
„attitűd” kialakításához elszántság, kitartás, 
magabiztosság szükséges. Annak megértése, hogy az 
igazi tekintély minden rendszerben a belső erőből 
származik. Ha lemondunk az intézményes eszközök 
soráról (ellenőrző, napló stb.), csakis magunkra 
támaszkodhatunk. Az így „saját jogon” szerzett 
tekintély valószínűleg tartósabb, de mindenképpen 
lassabban, hosszú folyamat eredményeként alakul ki. 
 
Rogers, Thomas Gordon és a személyközpontú 
mozgalom későbbi követői mind magától értetődőnek 
vették, hogy amennyiben a viszony nem ilyen, hanem 
hierarchikus, távolságtartó, őszintétlen („játszmás”), 
kommunikációs korlátok („közléssorompók”) ala-
kulnak ki. Ez az átadni kívánt információ torzulását, 
illetve a tanulással szembeni ellenállást alakít ki, és az 
egyhurkos tanulási modell elterjedését eredményezi.24 
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Tanítás helyett tanulás 
 
A tanár tehát nem kizárólagos forrása a tudásnak, ő 
csupán egy az elérhető források közül. A tanulás 
forrása tulajdonképpen minden és mindenki lehet: a 
gyerekek, a könyvek, az internet, a szülők, más 
felnőttek, térképek, munkafüzetek, hangfelvételek, 
szerszámok stb. A tanulási folyamat hatékonyságát 
növeli, ha a téma kapcsolatban áll a személy 
problémáival. Ez a tapasztalati tanulás alapelve is, 
hiszen csak létező hallgatólagos tudáshoz lehet új 
tudást kapcsolni.25 Rogers szerint a tanulnivalót nem 
ráerőszakolni kell a diákra, hanem rendelkezésére 
bocsátani a forrásokat. Itt pedig az ötletgazdagságnak, 
a kreativitásnak és az érzékenységnek jelentős szerepe 
van. A tanár jelzi a diákjainak, hogy a következő 
módokon fog a rendelkezésükre állni: felajánlja az 
adott területen szerzett tapasztalatainak, tudásának 
rendelkezésükre bocsátását; tudatja velük, hogy a 
kérdéssel kapcsolatosan magában kialakított rendszer, 
az adott területtel kapcsolatos gondolkodásmódja is - 
igény szerint – ren-
delkezésükre áll; jelzi, hogy 
képes felkutatni a szóban 
forgó ismeretek forrásait. 
Érzéseit is nyilvánvalóvá 
teszi csoportja számára, így 
saját tanulásának izgal-
mába, lelkesedésébe, de 
elégedetlenségébe, tanács-
talanságába is beavathatja 
diákjait. Mindezekből nyíl-
vánvaló módon követ-
kezik, hogy „a tanár végső 
soron a diákokban élő 
önmegvalósítási tendenci-
ára támaszkodik”.26 Így 
nagyobb teret kap a diák 
kezdeményezése, és a 
tanulás magába foglalja - a 
szorosan vett ismeretszer-
zésen túl - a társismeretet, a 
kapcsolatok, az együttműködés szféráját is. 
 
A fentiek megvalósítása érdekében Rogers két tipikus 
iskolai tevékenység elhagyását javasolja: az előadást 
(beszédet, valamilyen téma ismertetésének 
„ráerőltetését” a diákokra), valamint a vizsgákat, azaz 
a diákok tudásának valamely külső krité-
riumrendszerhez való igazítását. Az előadás, a beszéd 
természetesen része lehet a tanulási élménynek, de 
csak akkor, ha azt a tanulók igénylik, a tudás 
számonkérését viszont Rogers mindenképpen mel-
lőzné, hiszen azt ellentétesnek tartja a személy-

központú szemlélettel. 
 
Az említettek értelmében a tanításról a tanulásra kerül 
a hangsúly, melyhez a tanár facilitátorként járul hozzá. 
A facilitáló minőségek között pedig az említett 
hitelességet emeli ki legfontosabbként. Csak akkor 
várható el a gyerekektől, hogy kifejezzék érzéseiket, 
gondolataikat, hogy alkotó módon vegyenek részt a 
folyamatban, ha a tanár is hasonlóképpen viselkedik. 
 
A személyközpontú megközelítés a tanulás során is a 
folyamatra koncentrál. Az alkotás folyamatán, és nem 
az eredményén van a hangsúly. Ugyanakkor az egész 
gyerekre figyel, sok szempontú törődéssel, nem csak a 
diák ismeretszerzését, hanem személyiségének, 
kapcsolatainak változásával is kitüntetetten dolgozik. 
Ehhez pedig meg kell ismernie a gyereket, azaz 
hagynia kell, hogy a bizalomteljes légkörben az igazi 
valójában „megmutassa magát”. A tanulás tartalma, 
bár fontos, csak második helyre kerül. „Így a 
tanfolyam nem akkor fejeződik be eredményesen, 

amikor a tanuló »megtanult 
mindent, amit tudnia kell«, 
hanem amikor jelentősen 
fejlődött annak elsajátításá-
ban, hogyan tanulja, amit 
tudni akar.”27 
 
A tanítás-tanulás egyik 
legelőnyösebb formája az, ha 
a tanulók egymást tanítják, 
ilyen szempontból különösen 
hasznosak lehetnek a ko-
operatív csoportok, melyek 
akkor a leginkább haté-
konyak, ha a facilitálásukra 
(a csoportban zajló tanulásuk 
serkentésére) vállalkozó pe-
dagógusok a személyköz-
pontú szemlélet elveit tartják 
szem előtt. 
 

Nem szükségszerű, hogy az iskolák börtönökre 
hasonlítsanak 
 
A tanulási folyamatnak kétségtelenül legfontosabb 
„eleme” maga a tanulás. Ez a kérdés - saját bevallása 
szerint - mindig erőteljes szenvedélyt váltott ki 
Rogersből. „Meghatározásában” előbb a hagyományos 
fogalmaktól való elhatárolódásra törekszik: „Szá-
momra a tanulás nem valamilyen élettelen, steril, 
céltalan, gyorsan elfelejthető ismeretanyag betöltése 
egy tehetetlen egyén tudatába, akit mozdulatlanságra 
kényszerítenek a konformitás láncai. A tanulás lényege 
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az a rendkívüli érdeklődés, amely arra késztet, hogy a 
számomra jelentős kérdésekkel kapcsolatban minden 
lehetséges ismeretet megszerezzek, minden problémát 
megértsek.”28 Az ilyen tanulásban az egész ember 
(érzelmeivel és gondolkodásával együtt) részt vesz, a 
tanulást a tanuló maga kezdeményezi, s érzi, hogy a 
tanultak valamilyen szükségét elégítik ki, így 
értelmesnek tűnik számára. A tanulási folyamat 
eredményességét talán a tanuló kellő motiváltsága 
befolyásolja a legjobban. Rogers meggyőződéssel 
vallotta, hogy „az olyan tanulás, amely jelentősen 
befolyásolja az emberek viselkedését, belülről 
kezdeményezett, és a dolgok és összefüggések 
felfedezését célozza.”29 

 
Az értékelés kérdése megkerülhetetlen. A 
személyközpontú intézményben a tanulás értékelését 
elsősorban a diák végzi. Önértékelésről van tehát szó, 
amit a többi csoporttag vagy a segítő tanár törődő 
visszajelzése is befolyásolhat. „Az önértékelés fontos 
eszköze annak, hogy a belülről kezdeményezett 
tanulás egyben felelősségteljes tanulás is legyen” - 
mondja Rogers.30 A tanuló akkor válik igazán felelőssé 
a saját tanulásáért, ha ő határozhatja meg az elérendő 
célokat, illetve az azok eléréshez szükséges 
kritériumokat. A tapasztalati tanuláshoz tehát szükség 
van az önértékelésre is. Ahhoz, hogy az önértékelés és 
az önkritika megelőzze a külső értékelést, kreatívnak 
és magabiztosnak kell lenni. Rogers részletesen 
foglalkozik az önértékelés és a kreativitás 
összefüggésével. Ezen a ponton talán elég annyit 
megjegyeznünk, hogy a rogersi adaptációban minden 

tanár addig és olyan mértékben mondhat le a 
kontrollról, amíg azt hitelesen tudja megtenni. 
 
A kijelölt cél irányába induló tanuló hamar rájön, hogy 
a tanulás fegyelmet kíván tőle. Ebben a rendszerben 
tehát a fegyelmezés helyére a belső fegyelem lép. 
Mindenki saját önfegyelmén keresztül szabályozza 
érzéseit, gondolatait, értékítéletét és viselkedését. A 
tanárközpontú környezetben a tanár a fegyelem és a 
tudás forrása, ő irányítja a tanuló viselkedését. Itt az 
engedelmesség, az irányítás, a büntetés, a tisztelet, a 
szigorúság a fegyelemhez társítható kifejezések, míg a 
személyközpontú szemléletet követő, kooperatív 
rendszerekben a segítség, az együttműködés, a 

gondoskodás, a tisztelet, a felszabadítás, az 
összpontosítás kerül előtérbe. Mindez a 
megközelítés filozófiáját, értékrendjét, attitűdjét 
is tükrözi. „A szabadság, a rend és a tanulás nem 
egymást kizáró fogalmak. Nem szükségszerű, 
hogy az iskolák börtönökre hasonlítsanak” - 
olvassuk A tanulás szabadságában.31 
 
Az eddigiek értelmében talán az olvasó is 
egyetért, hogy Carl Rogers személyközpontú 
szemléletének a tanulási folyamatra való 
kiterjesztéséről készített gyorsfényképemet az 
alábbi gondolat összegzi a leghitelesebben: „A 
fejlődést leginkább a valódi emberi kapcsolatok 
segítik elő”.32 
 

Ozsváth Judit 
Fotó: Andrew Smith 
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A zene hatása az 
emberi agy 
működésére 

 

 
 

zt, hogy a zene hatást gyakorol ránk, valószínű 
mindenki tudja. Ismerős a dolog, ha 
máshonnan nem, akkor a mozikból, amikor a 

film készítői befolyásolják érzelmeinket. A zene 
segítségével tudnak bennünk félelmet, szorongást, 
örömöt, bánatot, akár szív szakító, sírást is kiváltó 
érzelmeket kelteni. Az ősember még csak fadarabokat 
ütögetett egymáshoz, de ez is elég volt bizonyos 
hatások kiváltásához, tudatállapot változáshoz. 
Később ezt az ember, már tudatosan kezdte használni, 
akár gyógyításra is. A zenei hangok használatának 
legmagasabb fokára Tibetben jutottak. Amerikai 
kutatók megvizsgálták az ott alkalmazott zenéket, 
zörejeket, majd megvizsgálták az ott gyűjtött anyagot. 
Pár éve én is kaptam ajándékba egy olyan CD-t, 
aminek segítségével kint alkoholistákat, 
kábítószereseket kezeltek kiegészítve az egyéb 
kezeléseket, és sokkal jobb eredményeket értek el, mint 
nélküle. Érdekessége, hogy a különböző hang-
rezgéseket fuvolával, hegedűvel és csellóval állítják 
elő, és az egymást követő egységek „a különböző 
csakrákat” hangolják be egymás után. Azt hiszem ez 
elég elgondolkodtató. Mások is foglalkoznak a zene 
különböző hatásainak vizsgálatával. Az agytréninghez 
kiegészítésül mi is használunk zenéket. A zene hatást 
gyakorol az agyra: „hangolja”. Ennek bizonyítására 
szolgál az alábbi cikk. 
 
A zene hat a légzésre, a vérnyomásra, az 
immunrendszerre, a hangulatra, befolyásolja az 

emésztést. Gyógyító erejét sokféleképpen felhasználják 
az orvosok. 
 
Az egyik hamburgi klinikán nehéz műtét előtt Chopin 
zongoraszonátáinak segítségével oldják a feszültséget. 
Máshol Dvorákra esküsznek. A jól megválasztott 
muzsika az aneszteziológusok szerint is sokat javíthat 
a beteg állapotán. Hatására rendeződik a szív ritmusa, 
csökken a vérnyomás, lassul az anyagcsere, gyengül az 
izomtónus. Mindez csökkenti a félelem- és fájdalom 
érzetet. A zene erejét nem csak gyógyításra, hanem 
tanulásra és sok minden másra is fel lehet használni. 
Washington államban az ázsiai bevándorlók 
észrevehetően gyorsabban tanulják meg az angol 
nyelvet, ha tanítás közben Mozart zenéje szól. A 
kanadai Edmonton városában a nyilvános tereken 
Mozart vonósnégyesei szólnak a hangosbeszélőből, a 
zaklatott járókelők megnyugtatására. Kiderült: még a 
kábítószer-kereskedelem is lanyhult a zene hatására. A 
japán Ohara szeszfőzdéiben Mozart melódiái mellett 
készül a rizspálinkához az élesztő. A szakértők szerint 
különlegesen jó a minősége. 
 
Különböző betegségek esetére különféle zenéket 
ajánlanak a szakértők. 
 
Az ideális zenék álmatlanság ellen: 
Szimfóniák lassú tételei, Beethoven: Holdfény 
szonátája, Bach: csembaló darabjai, Schumann: 
Álmodozása, Gershwin: Nyáridőben című darabok. 
 
Baleset, sokk ellen: 
Feszültség oldásra olyan zenét lehet ajánlani, amelyet 
jól ismer és szeret a beteg. Ravel: Bolerója, 
Mendelssohn: e-moll hegedűversenye, vagy a „Hair” 
című musicalből a „Let the Sunshine In” című szám 
segíthet abban, hogy ismét talpra álljon, maga is akarja 
a gyógyulást 
 
Depresszió ellen: 
Minden barokk zenének hangulatjavító hatása van. 
Felhasználható még: Vivaldi: Négy évszaka, Bach: I. 
brandenburgi versenye, Beethoven: VIII. szimfóniája és 
Gershwin: Fascinating Rhytm című munkája. 
 
Feltöltődéshez energiaforrásként: 
Beethoven: IX. szimfóniája (különösen az Örömóda), 
Bach: D-moll toccata és fúgája, vagy V. brandenburgi 
versenyének első tétele, Leonard Bernstein: West Side 
Storyjából az I Feel pretty című dal. 
 
Fáradtság ellen: 
Vivaldi: C-dúr versenymű két trombitára, Rimszkij-
Korszakov: Spanyol capriccio, indulók. 

A 
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Fejfájás, migrén ellen: 
Mozart: 39. (Esz-dúr) szimfóniája és A-dúr 
zongoraversenye. 
 
Éles fájdalom ellen: 
Hacsaturjan: Kardtáncát javasoljuk. 
 
Gátlás leküzdésére: 
Ravel: Bolerója, Csajkovszkij:VI.(Patetikus) 
szimfóniája, Dukas: A bűvészinasa, dzsessz-, blues- és 
dixieland darabok, Simon és Garfunkel: The Boxer 
című száma. 
 
Gutaütés esetén: 
Az utókezelést megkönnyítheti minden ritmikus, 
könnyen érthető zene, továbbá a metronóm ritmusa, 
rap, népdal vagy bármely kedvenc zeneszám közben. 
 
Gyermek sérülése esetén: 
Csajkovszkij: Diótörő című szvitje, egyszerű 
gyerekdalok. A lényeg, hogy a gyerek is ismerje a 
dallamot, és együtt dúdolja a zenével. A dúdolás 
felszárítja a könnyeket. 
 
Koncentrációs zavar esetén: 
Mozart: D-dúr szonáta két zongorára, halk barokk 
háttérzene, hangos felolvasás Händel: Vízi zenéjének 
lassú tételeire. 
 
Magas vérnyomás ellen: 
Gregorián énekek, Mozart: Versenymű fuvolára és 
hárfára, Simon és Garfunkel: Bridge Over Troubled 
Water című száma. 
 
Meghűlés esetén: 
Mozart: Varázsfuvolája, a Rolling Stones: Honky Tonk 
Womanje, Rod Stewarttól: You Are the Star. 
Torokfájásra legjobb az „m” hangot zümmögni. 
 
Stressz ellen: 
Halk, kellemes háttérzene. Lionel Richie: My Destinyje, 
romantikus zene: Schubert: Pisztráng ötöse és 
Heidenrösleinje, Schumann: Álmodozása, Smetana: A 
Moldva, Gregorián énekek, esetleg népdalok. 
 
A szívműködés és a vérkeringés erősítésére: 
Bach: D-moll concerto csembalóra és vonósokra, 
Adagio tétele, Beethoven: 4.(G-dúr) zongoraversenye, 
Mendelsson: E-moll hegedűversenye, Gregorián 
énekek, country- és westerndalok, popzene (Whitney 
Houston: Where Do Broken Hearts Go, Tina Turner: 
On Silent Wings). 
 

Terhesség esetén: 
Mozart: D-dúr szimfóniája, Kis éji zenéje, Vivaldi: 
Négy évszaka, gyermek- és altató dalok. 
 
 
Hans-Joachim Trappe, a bochumi Marienhospital 
Herne kórház főorvosa szerint a klasszikus zene növeli 
a koncentrációt, a memóriát, a kreativitást és a tetterőt, 
valamint pozitívan befolyásolja az immunrendszert is. 
Bár nem mindenkinél, de gyakran fájdalmak, stressz és 
alvási zavarok esetében is segíthet. 
 
A belgyógyász által a Deutsche Medizinische 
Wochenschrift című német szaklapban megjelentetett 
tanulmány szerint azonban vannak olyan emberek is, 
akiket egyenesen idegesít, stresszel és túlterhel a 
komolyzene. Esetükben a pop- és rockzene is szóba 
jöhet, ezeknek ugyanis hangulatjavító, fáradtság esetén 
pedig élénkítő hatásuk van, így ideálisak monoton 
tevékenységekhez. 
 
Szárnyaló ritmusukkal a latin-amerikai dalok is 
növelik a jó hangulatot: Trappe szerint nagyon 
motiválóak, segítenek átvészelni a melankolikus 
pillanatokat, és növelik az életkedvet. 
 
Az egyházi zene is nyugtató hatással bír a stresszes 
emberekre. A heavy metal és a technozene ugyanakkor 
semmilyen terápiás gyógyerővel nem rendelkezik. 
„Egyes esetekben ezek a zenék segíthetnek az 
agresszió levezetésében, a harag, a csalódottság és a 
frusztráció feldolgozásában, de gyorsítják a szívritmust 
és növelik a vérnyomást is” - mondta el a tudós. 
Előfordult már hirtelen haláleset technozene 
következtében fellépő szívritmuszavar miatt. A 
növényekre is negatív hatással vannak ezek a zenék: 
lassabban növekednek, vagy egyenesen el is 
sorvadnak, ha tartósan heavy metalt vagy technót kell 
„hallgatniuk”. 
 
A jazz is kevésbé megfelelő terápiás célokra, de 
egészen más okból: hallgatása ugyanis nagy 
koncentrációt igényel. 
 
Trappe szerint elsősorban az instrumentális zene fejt ki 
pozitív hatást, hiszen az énekszót is tartalmazó 
muzsika hallgatása több stresszt idézhet elő. Szintén 
kevésbé megfelelőek a ritmus és hangerő tekintetében 
hirtelen váltásokat és ugrásokat tartalmazó dalok. A 
váratlan, meglepő dolgok az agyat azonnal figyelemre 
ösztönzik, és egy rövid pillanatra riadókészültséget 
idéznek elő – figyelmeztet az orvos. 
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Készíts mandalát! 

 
örben történik minden, amit a Világ Ereje 
tesz. Az ég kerek, és azt hallottam, hogy a 
föld is az, mint a labda, és ilyenek mind a 

csillagok. Örvénylik a szél, mikor legnagyobb erejében 
mutatkozik meg. A madarak kör alakú fészket raknak, 
mivelhogy ugyanaz a hitük, mint a mienk. A nap 
ugyancsak körben jár, miként a hold is, és bizony 
mindkettő kerek. Ugyanígy nagy kört formálnak 
váltakozásukban az évszakok, és mindegyre 
visszatérnek ugyanoda, ahol voltak. Az ember élete is 
kört alkot, a gyermekkortól a gyermekkorig, és 
ugyanilyen minden a világon, ahol az Erő működik.”  

Egy dakota indián bölcsessége. 

 
  
 
 

 
Kultúránkban ma több fajta céllal használják a 
mandalát, van, aki díszítő elemként, van, aki 
művészetterápia egyik eszközeként, van, aki tér 
harmonizálására, és van, aki spirituális fejlődés 
eszközeként. Oldalaimon elsősorban olyan mandalákat 
találhatsz, amelyek a belső út kereséséről szólnak. 
Nem csak mandalákat láthat itt az ember, hanem 
élménybeszámolókat, értelmező szövegeket, cikkeket, 
és mandalaelemzéseket is. A weboldallal az a célom, 
hogy szélesebb körben is megismerjék az emberek a 
mandala valódi jelentését, lehetőségeit, és az általam 
nyert tapasztalatokat megosszam az érdeklődőkkel. 

„K 
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A mandala nem csak önmagunkhoz vezető út egyike, 
hanem a világ működésének, és abban betöltött 
helyünknek a megértéséhez is elvezet. 
 
Ha valaki elkezd komolyan foglalkozni a mandalákkal, 
akkor életének minden területére hatással lesz a 
megtapasztalt tudás. A racionális gondolkodás mellett 
határozottan megjelenik az intuíció, a kreatív 
önkifejezés, és az érzelmek gazdagsága, meglepő 
eredményeket hozva a környezetünk és önmagunk 
számára. 
 

 
 
A Mandalák világa hatékonyan segíti a racionális 
gondolkodáshoz szokott (arra nevelt) emberek 
világképének kiteljesedését, a holisztikus, analógiás 
gondolkodás elsajátítását. Az emberiség már nem 
képes a tudomány, a racionális gondolkodás, a 
vízszintes világkép segítségével megoldani azt a 
számtalan társadalmi és emberi problémát, amellyel 
ma szembesülnie kell. Szüksége van a függőleges 
világképre (Rüdiger Dahlke) is a teljesség, az élet 
emberibb és tartalmasabb megéléséhez. 
 
A teljességre törekvés természetes folyamat, amely 
egyediességhez vezet, Jung ezért nevezte el ezt a 
folyamatot individualizációnak. Így ébred rá az ember 
saját erejére és lehetőségeire, így alakulhat ki a 
személyiség és a mély én között harmonikus kapcsolat. 
Jung szerint a mandala lényege a személyiség 
központjának megtapasztalása, a középpont, ami 
mindennel összefüggésben van, és az abból kiáradó 
energia ellenállhatatlan kényszerben mutatkozik meg, 
hogy törekszünk azzá válni, amik vagyunk. 

A mandalafestés a teljesség, a belső egyensúly, az 
egészség és az erő felismerésén keresztül tud 
bennünket megnyugtatni, ellazítani, kreatív 
energiánkat mozgósítani, és gyógyítani. A csodálatos 
formák és színek milliárdjai pedig segítenek kifejezni 
önmagunkat, és megélni érzéseinket. Szürke 
hétköznapjaink örömei, kudarcai, feszültségei, csomói 
festés közben láthatatlanul feloldódnak a formák és 
színek változatos világában, és energiával, al-
kotóerővel, jó kedvvel és tenni akarással töltenek fel, 
hogy gondolataink világosabbak, érzéseink tisztábbak, 
tetteink bölcsebbek, és mi magunk boldogabbak 
lehessünk. 
 
Az eltékozolt élet érzése mindannyiunkat fenyeget, ha 
nem teszünk igazi erőfeszítéseket a bennünk rejlő 
lehetőségek kibontakozására. Ma egyre több emberben 
jelenik meg az, az igény hogy megvalósíthassa magát, 
hogy tartalmasabb és boldogabb életet élhessen. A 
mandala egy kapu, egy átjáró, egy lehetőség, hogy 
tudatosabbá és szorosabbá tegyük a kapcsolatot 
lényünk forrásával. 
 
Sok fajta mandala létezik. Hinduizmus, buddhizmus, 
kereszténység, görög mitológia, sámánizmus, indián 
kultúra ábrázolásai a legismertebbek. Minden kultúra 
és civilizáció használta a kör szimbólumot. Ugyanis a 
mandala szanszkrit szó kört jelent. A Tibeti elnevezése 
már sokkal többet elárul róla. A mandala tibetiül 
„dkyil-’khor” (kjilkor), amiben a „kjil” a középpontot, 
és a „kor” a centrumot körülvevő koncentrikus köröket 
jelenti. Ezek szorosan összetartoznak, egyik a másik 
nélkül nem létezik. „A mandala a teljesség, a középpel 
harmonikus egységben lévő körülmények összessége.”  

Tarab Tulku 
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A mandala lényegisége a közepe, és az e köré 
egyensúlyba rendeződő, a középpontból megjelenő 
elemek. Ha ez létrejön, akkor beszélhetünk teljességről. 
Ha az elemek a középponthoz és egymáshoz képest 
diszharmóniába, egyensúlytalanságba kerülnek, akkor 
elveszítjük a tökéletességünket. Spirituális szinten ez 
úgy jelentkezik, hogy képtelenek vagyunk a 
középpont, a Tudat tiszta természetével felvenni a 
kapcsolatot. 
 
Ha felborul az egyensúly, akkor teljesség-mentes, 
tökéletlen állapot áll fenn, és az ember úgy is érzi 
magát. Ha nincs harmónia, nem uraljuk az életünket, 
nem tudunk dönteni, gyengének érezzük magunkat, 
félünk, negatív érzések és gondolatok keletkeznek 
bennünk, tetteinket magunk sem értjük, és mindezek 
fizikai szinten megjelenve betegséget okoznak. 
  
A buddhista mandala egy istenség jelenlétével 
megszentelt, a profán léttől elkülönített mágikus tér. 
Önmagában a világ leképeződése, annak minden 
lényeges jellemzőjét hordozza. Középpontja a Világ 
Köldöke, melyet az axis mundi döf át. Ebben a 
pontban áll a Világuralkodó palotája, melyet az éppen 

uralkodó Buddha szimbolizál. E 
pont soha nem mozog, de minden 
körülötte forog. A mandala gya-
korlatok célja, hogy a meditálót be-
vezesse a tökéletes Világ-
egyetembe, ahol a külső elemek, és 
a belső tudatszintek között har-
mónia uralkodik, ahol kapcsolatot 
teremthet saját buddhatudatával. 
 
 „A mandala tehát egy tudatos 
fejlődési folyamat térképe, 
mondhatnánk 'lélekvezetője'. A cél 
a mandala megszentelt, mágikus 
körének közepét, a mozdulatlan 
mozgató helyét elfoglalni. Ekkor a 
megnyilvánulások visszaolvadnak 
eredeti egységükbe, felismerszik a 
mikro- és makrokozmosz azonos-
sága, és a dualitás feloldódik e 
primordiális állapotban. A me-
ditáló azonosulva a központi 
Buddhával, betölti annak 
tudatállapotát, és saját maga 
megvalósított lehetőségévé, Csak-
ravartinná, a Kerék Forgatójává 
lesz.” Válogatás Milarepa Dalaiból 
 
 A mandalával való megfelelő 
gyakorlás megváltoztatja szemlé-

letünket, világnézetünket.   
 
„Tibetben azt mondják, ha valaki úgy kezeli a 
mesterét, mint a kutyát, a tanítás értéktelen lesz, akár a 
romlott étel. Ha valaki barátként tekinti a mestert, a 
tanítás friss ételként táplál. Ha a tanítónkat istenségnek 
tekintjük, a tanítás isteni nektárrá lesz. Ha-
sonlóképpen, ha a természetes világhoz, mint élettelen 
dolgok mechanikus összességéhez viszonyulunk, 
számunkra élettelenné válik. Ha a testünkhöz, mint 
géphez viszonyulunk, gépezet lesz számunkra. Ha a 
vallást fantáziának látjuk, fantáziálás lesz nekünk. Ám 
ha a természetes világot élőnek tekintjük, teli szellemi 
és elemi lényekkel, akkor a természetes világ beszélni 
kezd hozzánk. Ha az elemeket – a természetes világot, 
a testüket és a tudatunkat – szentnek tartjuk, azok 
lesznek. 
 
A szentség nemcsak rajtunk kívüli dolgokra 
vonatkozik. A szentség kapcsolatba hoz minket saját 
legmélyebb öntapasztalásunkkal, azzal, ami bennünk 
szent. A szent kapcsolat valamilyen szent külsővel jön 
létre, de az, ami felismeri ezt, az maga a belső szentség. 
Mindennel kapcsolatban vagyunk. Ez az élet. 
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De ha nincs szent kapcsolat a környezetünkkel, az 
emberekkel, a szentképekkel, a mantrákkal, és ha-
sonlókkal, azt jelenti, hogy életünk szent aspektusa 
halott vagy elfedett. Nem gazdagodik, nem jelenik 
meg, és nem lobog fel. Tehát a szentség eltűnik az 
életünkből és a kultúránkból, vagy pusztán elvont idea 
marad, s a mitológiára vagy pszichológiára 
korlátozódik.”  

Tenzin Wangyal Rinpocse 
 
Kétségkívül, hogy a kör szimbólumot mandalaként a 
keleti kultúra emelte a legmagasabbra, hiszen egyik 
kultúrában sem jelent meg annyi kép, leírás, és 
gyakorlat a mandalával kapcsolatban, mint keleten. De 
a mi kultúránkban is nagyon sok tudás, és tapasztalat 
gyűlt össze.  
 

Mandala készítése 
(útmutató) 

  
„Jung felfedezte, hogy a mandalák rajzolása, festése és 
megálmodása az egyéniség kialakulási folyamatának, 
az individuációnak a természetes része. Arra bíztatta 
pácienseit, hogy engedjék szabadon áramlani 
képzeletüket és előre megtervezett, tudatos minták 
használata nélkül készítsenek spontán mandalákat.” 

S. Fincher: Mandalakészítés 
 
 A mandala megalkotása különleges 
módon hat a szellemre és a lélekre. Az 
ősi, archetipikus formákkal, és a 
színekkel (melyek tudattalanunkban 
gyökereznek) való foglalatosság pozitív 
hatással van ránk. Az alkotás folyamata 
már önmagában véve egy meditációs 
folyamat, mely alatt eltávolodunk a 
mindennapi világunktól, megnyug-
szunk, ellazulunk, váratlan, segítő 
gondolatok, érzések bukkannak fel 
bennünk, és tágabb összefüggéseiben 
láthatjuk önmagunkat és a világunkat. 
A mandala elkészítése után megnő az 
energiaszintünk, kiegyensúlyozottab-
bak leszünk, lelkesebbek és mo-
tiváltabbak leszünk a belső erő meg-
tapasztalásának köszönhetően. A já-
tékos önfelfedezés mandala segítségével 
személyes fejlődéshez, gyógyulás 
elősegítéséhez, és kiegyensúlyozott, 
boldog életvitel felé vezet. 
 
  

Hogyan kezdjük el? 
 
A mandalával végzett munka legjobban magányosan 
végezhető, amikor minden elvárásunktól szabadon, 
játékosan, próbálgatva, a véletleneket kihasználva, az 
ösztöneinkre hallgatva, alakzatokkal és színekkel 
töltjük ki a kört. A mandalák készítéséhez olyan 
nyugodt környezet a legmegfelelőbb, ahol legalább 
egy-két órán keresztül nem zavarnak meg. 
 
A mandalák készülhetnek színes ceruzával, filctollal, 
temperával, olajfestékkel, üvegfestékkel, agyaggal, 
kővel, virágokkal, homokkal, bőrrel, fával, tehát 
bármilyen technikával. Most csak a festésről lesz szó a 
továbbiakban. 
 
Általában A3-as rajzlapot használunk, természetesen 
ettől el lehet térni. Még szükség lehet körzőre, 
vonalzóra, de legjobb, ha szabadkézzel rajzolunk. A 
rajzoláshoz kényelmes munkahelyre van szükségünk 
és jó megvilágításra. Az alkotó légkör létrejöttéhez 
hozzájárul a csönd, vagy a halk, inspiráló zene. 
Gyertya gyújtásával és füstölővel elősegíthetjük, hogy 
az alkotásba gyorsabban mélyedhessünk el, és minél 
könnyebben elszakadhassunk a mindennapos gond-
jainktól. Helyezkedjünk el kényelmesen, lazítsunk, 
csukjuk be szemünket, és összpontosítsuk befelé a 
figyelmünket. Engedjünk szabadon felsejleni egy 
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mandalát, önmagunkban, amit majd meg fogunk 
festeni. Ne bíráljuk, kritizáljuk, és fűzzünk hozzá 
megjegyzéseket, csak csendesen figyeljük meg, és 
jegyezzük meg jól. 
 
A mandalák általában 3 koncentrikus körgyűrűből 
állnak. A kör közepén lévő kör a középpontot, majd 
utána következő körgyűrű a tudatalattit, majd a kör 
szélén található körgyűrű a személyiséget szim-
bolizálja. A mandala elkészítésénél két út lehetséges. 
Az egyik, mikor megrajzoljuk a teljes mintát, és 
kifestjük utána az egészet. A másik út, amit én személy 
szerint jobbnak találok, mikor megrajzoljuk a közepét, 
utána rögtön kifestjük, majd ebből kiindulva 
megrajzoljuk a tudatalatti területét, és kifestjük, és 
legvégül megrajzoljuk a személyiség területét, a kör 
külső részét, és szintén kifestjük. Az a lényeg, hogy 
mindig a középpontból kiindulva dolgozzunk, mert a 
mandala lényegisége, hogy minden a középpontból 
árad ki. Ha kívülről befelé haladunk a festéssel, akkor 
a mandala alapvető igazságát hagyjuk figyelmen kívül, 

olyan mikor egy házat a kéményénél kezdve 
szeretnének felépíteni. 
 
A rajzolás, és a festés közben figyeljünk a bennünk 
felmerülő érzésekre, és gondolatokra, s írjuk fel 
magunknak, akár a rajzlap szélére is készíthetünk 
jegyzeteket. Ha nem írjuk fel őket, akkor könnyen 
elfelejthetjük, mert olyanok, mint az álmok. Minden 
apró kis részlet fontos lehet, hogy később összeálljon a 
teljes kép. 
 
Amikor elkészültünk, próbáljuk meg most már 
egészként is átérezni a mandalánkat, és figyeljünk 
önmagukra, milyen érzések és gondolatok bukkannak 
fel bennünk. Nincs jó vagy rossz mandala, nincs szép 
vagy csúnya mandala: mindegyik az adott 
időpillanatban tükröződő személyiségünket, és a 
lelkünk mélyéből felhozott üzeneteket mutatja. Ezért 
ne törekedjünk a szépségre, hogy másokat 
elkápráztassunk a mandaláink szépségével. A szépség 
majd jön magától, mikor személyiségünk elindul a 

fejlődés útján. Az 
igazi kreativitás, és 
a szépség lelkünk 
mélyén terem, ha 
sikerül lemerül-
nünk és felhoz-
nunk őket, akkor 
mandaláink lelket 
melengetően érde-
kesek, és gyönyö-
rűek lesznek. 
 
Kreatív alkotásokat 
kívánok minden-
kinek! 
 

Kiss Gábor 
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A jobb agyféltekés 
rajzolásról - egy kicsit 

másképp 
 

 
 

 jobb agyféltekés rajzolásnál nem csak az a cél, 
hogy jó kép szülessen, néha ez nem is fontos, 
hanem inkább az, hogy felszabadítson a napi 

problémák és a világ nyomása alól. Így a jobb 
agyféltekés rajztanfolyamoknak ez is a célja, hogy 
megmutasson egy másfajta látás- és gondol-
kodásmódot. Amikor rajzolsz, vagy bármilyen alkotó 
tevékenységet végzel, egy idő után teljesen elmerülsz a 
feladatban, sikerül lelassulnod a jelen pillanatra és 
teljes mértékben megélni azt. Az idő relatívvá válik, és 
nem is érzékeled a múlását, kikapcsol az általában 
uralkodó realisztikus és folyamatosan elemző 
oldalunk, így megnyugszunk és pihenünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A rajzolás célja, ha hobbinak választod az, hogy 
szórakoztasson, hogy kiélhesd benne kreatív, alkotó 
vágyadat és a szépség iránti igényedet. Segít oldani a 
félelmet és a stresszt, valamint önértékelési 
problémákat oldhat meg, harmóniába kerülhetünk 
önmagunkkal és a környezetünkkel azáltal, hogy a 
rajzoláshoz szükséges módon nézzük a világot és 
elfogadjuk a dolgokat olyannak, amilyenek. 
 
A tanfolyamon elért gyors és hirtelen fejlődéssel 
hatalmas sikerélményt élhetsz át, ami ad egy löketet, 
egy olyan önbizalmat, amit átültethetsz az életed más 
területeire is. 

A 
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A „képes vagyok rá és én is meg tudom csinálni” 
érzés, valamint az, hogy egy kicsit kilépsz a 
komfortzónádból, nélkülözhetetlen az ember számára 
a személyes fejlődéshez. 

 
Az újfajta látásmód pedig hozzásegít, hogy máshogy 
állj a mindennapi problémákhoz, és hatékonyabban 
old meg azokat. 
 
Mi is az a jobb agyféltekés rajzolás? 
 
A rajzolás alapvetően jobb agyféltekés tevékenység. A 
jobb agyféltekés rajzolás pedig olyan módszer, amiben 
a bal agyféltekés gondolkodást háttérbe szorítva, olyan 
hagyományostól eltérő rajz gyakorlatokat végez az 
ember, amik aktiválják a jobb agyfélteke működését. 
 
Jobb agyféltekés rajzolás története 
 
Az első könyv a jobb agyféltekés rajzolásról 1979-ben 
jelent meg az USA-ban. A módszerét eredetileg Betty 
Edwards és Roger W. Sperry, kaliforniai professzorok 
fejlesztették ki. Betty Edwards, akkor még iskolai 
rajztanár, úgy gondolta, hogy a rajzolás, a festés 
képessége nem veleszületett képességen múlik, hanem 
azt mindenki képes elsajátítani. Vizsgálatokat végzett 
olyan diákokon, akiknek nehézség volt lerajzolni a 
látott tárgyakat. Azt tapasztalta, hogy ezek a diákok 
nem úgy látják a rajzolandó tárgyakat, mint a rajzolni 
tudó társaik. 
 
Roger W. Sperry Nobel díjas pszichológus munkája az 
agyféltekék működéséről világított rá, hogy az emberi 
agy két alapvetően eltérő gondolkodásmódot használ. 

A bal agyfélteke a verbális, a logikus, az elemző, a 
racionális stb., míg a jobb agyfélteke a non-verbális, az 
észlelő, a vizuális, az intuitív, a kreatív, a holisztikus 
szemléletű. 

 
Így lehetséges az, hogy rajzolás közben 
nem tudunk beszélni, elveszítjük az 
időérzékünket, nem érezzük az éhséget. 
Egyszerűen az, aki tud rajzolni, átvált 
egy hagyományostól eltérő gon-
dolkodás- illetve látásmódba. Ez a 
felismerés vezetett a jobb agyféltekés 
rajzolás módszerének a kidolgozásához. 
 
A jobb agyféltekés rajzolás működési 
mechanizmusa 
 
A rajztanfolyamon olyan környezetet 
teremtenek, olyan eszközöket hasz-
nálnak, olyan gyakorlatokat végeznek, 
ami működésre serkenti a jobb 
agyféltekét és összehangolja a két 
agyfélteke működését. 
 
 

Éppen ezért szükséges a kitartás, a tanfolyamot nem 
lehet megszakítani, hiszen akkor rögtön visz-
szakerülünk a bal agyféltekés környezetbe, gon-
dolkodásmódba. Azonban a tanfolyamon (vagy a 
könyv alapján elvégzett otthoni munkával) elegendő 
olyan gyakorlatot és technikát sajátíthatunk el, hogy 
ezek után bármikor elő tudjuk hívni kreativitásunkat. 
 
A jobb agyféltekéhez tartozik a művészi tehetség, a 
zenei hallás, az intuíció, a képzelet, a három dimenziós 
alakok. A bal agyféltekéhez a tudományos gon-
dolkodás, beszélt és írott nyelv, olvasás, számolási 
tehetség. 
 
A jobb agyféltekés rajzolás technikái 
 
A hiedelmeinkkel ellentétben a rajzoláshoz nem kell 
kézügyesség. Ahhoz, hogy jól tudjunk rajzolni annyi 
kézügyesség kell, mint amennyi a kézíráshoz. Betty 
Edwards szerint a művészi szintű rajzoláshoz 7 
készséget kell elsajátítani: 
 
1. A szélek érzékelése 
 
2. A terek észlelése 
 
3. Az arányok, viszonyok észlelése 
 
4. A fények és árnyékok észlelése 
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5. A teljesség (gestalt) észlelése 
 
6. Az emlékezetből rajzolás készsége 
 
7. A képzeletből való rajzolás készsége 
 

 
 
A jobb agyféltekés rajztanfolyamon az első 5 
alapkészség elsajátításával foglalkoznak. A négy napos 
tanfolyam alatt megtanulhatunk fényképről portrét 
rajzolni, de a technikák elsajátításával minden mást is 
képesek leszünk lerajzolni. Pszichológiai kísérletek 
bizonyítják a rajzolás, a festés és más kreatív alkotó 
tevékenységek (zenélés, táncolás, versírás) 
lélekgyógyító hatását.  
 
A rajzolás lélekgyógyító hatása segít abban, hogy az 
ember egészséges és harmonikus viszonyban legyen 
saját magával, valós énképet alakítson ki magáról, és 
ez a harmónia a társas kapcsolataiban is megjelenjen. 
Segíthet azoknak, akik önértékelési zavarokkal, 
önbizalomhiánnyal küzdenek, kapcsolati, párkap-
csolati gondokkal néznek szembe, de azokra is 
gyógyító hatással lehet, akik megtorpantak az életben, 
és fásultnak, elégedetlennek érzik magukat. 
 
Azok az emberek, akik jól tudnak rajzolni, tehát a jobb 
agyféltekéjüket használják inkább, s nem tudnak 
átváltani bal agyféltekés gondolkodásukról a jobbra, 
így nem is tudnak nagyokat alkotni. 
 
Magyarán ez a módszer nem rajzolni, hanem inkább 
látni tanít, a bal agyféltekés gondolkodás háttérbe 
szorításával és a jobb félteke működésének 
aktiválásával. 

A jobb agyféltekés rajzolás az érzelmeinkre is hat 
 
Ahogy másképp kezdjük látni a világot, úgy 
másképpen is kezdjük megismerni, és esetleg képesek 
is leszünk elfogadni a látottakat, és így nagyobb 
harmóniában élni. Ebben az is segít, hogy a jobb 
agyfélteke „aktiválásakor” egy sor rejtett érzelmünk 
kerül előtérbe, amiket racionálisan gondolkodva 
nevetségesnek vagy feleslegesnek éreztünk. Ezért 
történhet meg az, hogy sok kurzuson hallhatunk sírást, 
káromkodást vagy akár egy dühroham hangjait is, 
ahogy a gátlások és az eltemetett feszültségek 
oldódnak.  
 
Miben segít a jobb agyféltekés rajzolás? 
 
Ahhoz, hogy eljussunk a válaszhoz és megértsük a 
lényeget, pár dolgot ismételjünk el! 
 
Az agyunk két, nagyjából szimmetrikus féltekéből áll. 
A bal agyfélteke a test jobb oldalát, a jobb agyfélteke 
pedig a test bal oldalát irányítja. 
 
A bal agyfélteke a szóbeliségért, a logikus, elemző 
gondolkodásért a felelős. Kimagaslóan jól teljesít a 
beszédben, olvasásban, írásban, számolásban. Érzékeli 
az időt, a félelmet, analizál és ítélkezik. 
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Ezzel szemben a jobb agyfélteke nonverbális jellegű, 
vizuális, térbeli, komplex gondolkodásmód jellemzi, 
nem érzékeli az időt, nem ismeri a félelmet, nem 
ítélkezik, a művészi beállítódásért és a kreativitásért 
felelős. 
 
A két agyféltekét pedig egy idegrostok millióiból álló 
szerv, az ún. corpus callosum köti össze, melynek 
feladata a két félteke közötti kommunikáció, valamint 
az emlékek és a tanult dolgok áramlásának a 
biztosítása. 
  
Mivel a nyelv és a beszéd létfontosságú emberi 
képesség, a 19. századi tudósok a bal agyféltekét 
nevezték el a dominánsnak, a „nagyobbnak”. Úgy 
gondolták, hogy a jobb agyfélteke a 
balnál fejletlenebb, annak csak ala-
csonyabb szintű képességekkel 
megáldott „ikertestvére”, mely a bal 
agyfélteke irányítása alatt áll. 
 
Azonban Sperry tanulmánya szerint az 
emberi agy két alapvetően eltérő 
gondolkodásmódot használ. A jobb- és 
bal agyfélteke homlokegyenest más 
módszerrel dolgozza fel ugyanazt az 
információt, és mindkét agyféltekének 
van magasabb rendű kognitív funkciója. 
Mindkét fél különböző, de egymást 
kiegészítő, összetett gondolkodásmódra 
specializálódott. 
  
Sperry professzor 1981-ben orvosi 
Nobel-díjat kapott kutatási munkájáért, 
melynek eredményeképp megdőlt tehát 
az a téves feltételezés, miszerint a jobb 
agyfélteke csökevényes, fejletlen és 
csupán alárendelt szerepet tölt be. 
Munkájának köszönhetően ma már 

tudjuk, hogy valójában bizonyos mentális feladatok 
elvégzése során jobban teljesít, mint a bal agyfélteke. 
 
Mai, modern világunknak, kultúránknak köszön-
hetően azonban teljes mértékben a bal agyfélteke 
dominanciája van jelen. Ez azt jelenti, hogy az idő, a 
teljesítmény, a racionalitás, a számok világa minden 
felett áll, mindennél fontosabb. Ez a hatás elkezdődik 
már egészen kora gyermekkorban, az iskolában pedig 
teljes mértékben felfokozódik. Hiszen oktatási 
rendszerünket is úgy alakították ki, hogy jellemzően a 
gyermek bal agyféltekéjét eddze, szinte teljesen 
elhanyagolva az annyira kreatív jobb agyféltekéjét, 
elveszítve ezzel agyunk potenciális képességeinek 
nagy részét! Az iskolákban oktatott fő tantárgyak által 
szinte kizárólag verbális és számszerű ismereteket 
tanulnak a gyerekek, ilyen az olvasás, írás, 
matematika… 
  
Azonban fontos tudni, hogy a jobb agyféltekében is 
hatalmas potenciál rejlik, melyet jelenleg egyáltalán 
nem használ ki az emberek döntő többsége! 
 
Szerencsére a rajzolás hatékony módja annak, hogy 
visszaszerezzük, növeljük és kihasználjuk a jobb 
agyféltekénkben rejlő képességeket, lehetőségeket. 
 
Félreértés ne essék! Nincs olyan, hogy jó vagy rossz 
agyfélteke! Mindkét agyféltekénkre óriási szükségünk 
van mindennapi feladataink megoldása során! 
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Hiszen a bal agyfélteke segítségével nevezünk el 
dolgokat, kommunikálunk, betartjuk a szabályokat, 
elvégzünk bonyolult számításokat, intézzük 
pénzügyeinket, megjegyzünk telefonszámokat. 
 
Míg a jobb agyféltekénk segítségével képesek vagyunk 
komplexen vizsgálni dolgokat, átlátni helyzetünket, 
problémáinkat. Meglátni, elfogadni új megoldási 
módokat, lehetőségeket. Kreatívabbnak lenni az élet 
minden területén, kifejezni érzelmeinket, hiszen ettől 
vagyunk igazán emberek. 
 
A hangsúly a két agyfélteke közötti harmonikus 
együttműködésen van! Ha problémáink megoldása 
érdekében képesek vagyunk összekapcsolni 
agyféltekéinket, az igazán kreatívvá és hatékonnyá 
tesz bennünket. 
  
Mit ad a gyermekeknek a jobb agyféltekés 
rajztanfolyam? 
 
Speciálisan a 11-14 éves korosztály részére kidolgozott 
kurzuson a gyerek: 
 

 jobb agyféltekéjének edzésével megsokszorozza 
teljes agyi kapacitását  
 megtanul számos, otthon is könnyedén végezhető, 

a gyorsabb és hatékonyabb agyintegrációt elősegítő 
gyakorlatot, melyek alkalmazásával könnyebben tud 
majd koncentrálni  
 ezáltal élvezetesebbé, hatékonyabbá válik a tanulás  
 jelentősen javulnak tanulmányi eredményei  
 növekszik önbizalma, a tanórákon aktívabb lesz  
 fejlődik kreativitása és problémamegoldó 

képessége 
 
Sok anyuka figyeli izgatottan, hogy gyermeke vajon 
jobb vagy bal kézzel rajzolja első kis remekműveit. 
Emellett viszont azzal is érdemes foglalkozni, hogy 
alkotás közben a jobb vagy a bal agyféltekéjét 
használja-e, ez ugyanis ugyanolyan lényeges lehet. 
 

 
 
A pszichológus véleménye 
 
Dr. Vass Zoltán rajzelemzési szakértő, pszichológus és 
a rajztesztek kutatója úgy véli: „A rajzolás egyszerre 
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játék és a világ megértésének egy különleges módja. A 
gyermek ugyanis lerajzolja, amit nem ért a világban 
(vagy önmagában), és eközben tisztázza, rendezi 
magában érzéseit, gondolatait. A rajzzal együtt 
természetesen a gyermek személyisége is kivetül a 
papírra, ami a szakember - például a pszichológus, 
pszichiáter - számára nagyon beszédes. 

 
 
 
Eközben a féltekék mindig együttműködnek, és 
mindkettő egyszerre aktiválódik. Egyes funkciókat 
eltérő mértékben reprezentál a bal és a jobb félteke, 
aktivitási mintázatuk az egyes tevékenységek során 
más és más. A rajzolás a gyermekeket jobban 
bevonhatja érzelmileg, mint a felnőttet, ami 
természetesen a féltekék aktivitási mintázatát is 
befolyásolhatja. Ezzel együtt a jobb agyféltekés 
rajzolási módszernél kevésbé hangsúlyoznám a 'jobb 
agyféltekés' kifejezést, mert ez inkább a marketinghez 
tartozik, és félrevezető lehet. A módszer lényegének 
sokkal inkább a remekül összeállított gyakorlatsort 
tartom, amely Betty Edwards érdeme. Az eredeti 
metódus olyan oktatási módszertanra épül, amely 
garantálja a sikerélményt.” 
 
A rajztanfolyamokra kisgyermekeket nem igazán 
érdemes beíratni, de például a kamaszoknak nagy 
élményt jelenthet. 
 
„Az életkor tekintetében felfelé nincs határ, lefelé is 
csak a gyermek munkaérettsége, koncentráló 
képessége a korlátozó tényező. A tanfolyamon elég 
hosszú időt kell végigülni az asztalnál a feladatok 
megoldásához. Kamaszoknak különösen érdemes részt 
venni, mert a tanfolyam segíthet áthidalni az 
úgynevezett 'rajzfejlődési törés' időszakát, amikor a 

gyermekrajz fejlődése hirtelen visszaesik, és a legtöbb 
kamasz elveszti az érdeklődését a képi kifejezés iránt.” 
 
Hosszú távú eredmények 
 
A jobb agyféltekés kurzusok során elsajátított rajzolási 
technikák akár tartósan is megmaradhatnak, és 

növelhetik a gyerekek alkotókedvét. 
 
„Megtanít egy adott típusú, valóságutánzó rajzolási 
technikát, illetve átad egy bizonyos, produktív 
szemléletet, amely másra is átvihető. Emellett olyan 
sikerélményt biztosít, amely ugrópont lehet ahhoz, 
hogy a rajzolást, festést, képi kifejezést más célra is 
használja a gyermek. A hatás tartós maradhat. 
Mindez azonban csak az eredeti, Betty Edwards-féle 
módszerre érvényes, ezért figyelmeztetni kell a 
szülőket, hogy kerüljék el azokat a tanfolyamokat, 
amelyen jobb agyféltekés tanfolyam címen másfajta 
módszereket oktatnak, vagy ilyenekkel vegyítik az 
eredeti módszert. Érdemes beszerezni a könyvet, és 
először otthon azon kipróbálni a módszert. Azt is 
hozzá kell tenni, hogy az a fajta rajzolás/festés, amit 
a tanfolyamon el lehet sajátítani, csak egy típusa a 

rajzolásnak vagy alkotásnak, és ezen kívül még igen 
sokfelé technikával lehet rajzolni, festeni. 
Ugródeszkának, első lépésnek azonban kiváló a 
módszer.” 
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Meditálj rajzolva a lelki harmóniáért! 
 
„Miközben egy sziklát rajzok, nem tudok meg semmit 
a szikláról, hanem hagyom, hogy a szikla felfedje a 
’sziklásságát’. Miközben a füvet rajzolom, nem tudok 
meg semmit a fűről, ellenben ráébredek ennek a fűnek 
a csodájára és arra, hogy növekszik, ráébredek arra, 
hogy a fű létezik.” 

   /Frederick Franck: Zen Of Seeing/ 
 
„A meditáció lényege, lelke, hogy megtanulsz 
figyelni…Maga a tény, hogy figyelsz, hogy tudatos és 
éber vagy – ez a meditáció. Ne feledd: a meditáció 
tudatosságot jelent. Bármit teszel is tudatosan, az 
meditáció. Nem a cselekvésen van a hangsúly, hanem 
azon, hogy miként cselekszel. A séta lehet meditáció, 
ha éberen sétálsz. Az ülés lehet meditáció, ha éberen 
ülsz. A madarak énekének hallgatása lehet meditáció, 
ha közben éber és tudatos maradsz. A lényeg az, hogy 
ne légy alvajáró. Akkor bármit is csinálsz, az 
meditáció.” 

/OSHO – Meditáció c. könyv/ 
  

Sokan úgy gondolják, hogy a meditáció valami nagyon 
spirituális dolog, ami a keleti vallásokhoz köthető. 
Pedig nem csupán a „szent emberek” eszköze, hanem 
bárki számára elsajátítható, és ma már tudományosan 
bizonyítva is ajánlott „technika”. 
  
Meditálás során a hétköznapitól eltérő, nyugalmi 
tudatállapot jön létre az elménkben, ami gyógyító 
hatással van az egész szervezetünkre. A meditáció 
célja a gondolat nélküli teljes tudatosság átélése, akár 
több percen keresztül a jelenben tudjunk lenni. Amikor 
meditálunk, csupán annyit teszünk, hogy az elménket 
egyetlen dologra összpontosítjuk, ezzel megszüntetjük 
a gondolatok „csapongását” a múltban és jövőben, így 
a jelenben maradunk. Meditáláskor nem ítélünk meg 
semmit, ekkor a teljes elfogadás állapotában vagyunk. 
 
Amikor „csak” rajzolunk, a gondolataink szabad 
áramlását csak elengedve, meditálunk. És közelebb 
kerülünk önmagunkhoz, s annak a valóságnak az igazi 
természetéhez, amit épp papírra vetünk magunknak. 
  

 Tokaji Melinda, Jeges Zsuzsanna 
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Lovas lélekgyógyászat? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Régi megfigyelés, hogy az állatokkal történő 
foglalkozás elősegíti egyes betegségek 
gyógyulását, javulását vagy szinten tartását. 
A terápiás állat legtöbbször kutya vagy 
macska, ám már Magyarországon is számos 
helyen elérhető a lovasterápia, a vele 
foglalkozó szakemberek szakmai szervezetbe 
tömörülnek, ezáltal szakmai felkészültségük 
és folyamatos továbbképzésük is biztosított. 
A lovasterápia nem csupán a lovakkal 
kapcsolatos tevékenységek mindennapi 
elvégzését jelenti, nem merül ki a lógondozás 
stresszoldó, figyelemelterelő és más pozitív 
hatásaiban. Mivel a ló az elmúlt évezredek 
folyamán mindvégig az ember segítőtársa, 
egy időben kizárólagos járműve volt. Lovak 
és emberek közt szoros kötelék fonódott, 
melyhez hozzájárulnak a lovaglás során a 
nagy testű állattal való együttműködés fizikai 
és pszichés hatásai is. Ezek alapján a 
lovasterápia nem egy fogalmat takar, 
tárgykörébe számos altípus tartozik. 
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A lovas pszichoterápiával kapcsolatos tapasztalatok 
még kevésbé kikristályosodottak, mint a többi ág 
esetében, hiszen a lovasterápia legfiatalabb típusáról 
van szó. Lényege, hogy a ló a pszichoterápia hatásának 
erősítésében tölt be fontos szerepet, emellett - mint 
minden pszichoterápia esetén - itt is nagyon fontos a 
beteg és a terapeuta kapcsolata. A legtöbb pszichiátriai 
kórkép kezelésében eredményesen alkalmazható. 

 
A ló asszisztált pszichoterápia (más néven lovas 
pszichoterápia vagy ló-mediált pszichoterápia) a lovat, 
mint második pszichoterapeutát (ún. ko-terapeutát) 
vonja be a lelki problémák kezelésébe. A ló 
személyiségét, természetét, az általa biztosított elfogadó 
légkört, és közvetlen, egyértelmű visszajelzéseit 
használja fel a gyógyító folyamatban. A terápiát 
szakképzett lovas pszichoterapeuta végzi. A módszer 
felnőttek és gyerekek számára egyaránt alkalmas. 
 
A lovasterápia a ló által kísért, támogatott gyógyító-
fejlesztő eljárások gyűjtőneve, valójában több 
egymáshoz kapcsolódó, mégis önálló terápiás ágat 
foglal magában, melyek különböznek specifikus 
célkitűzéseikben, a terapeuta alapképzettségében és 
abban, hogy a ló mely tulajdonságait használja 
elsősorban a terápiás folyamatban. 
 
A lovasterápiát négy ágra szokás bontani: 
 
1. hippoterápia, mely a ló háromdimenziós mozgását 
használja mozgássérültek habilitációjában és 
rehabilitációjában. 
 
2. gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, amely 
értelmileg sérültek illetve tanulásban akadályozottak 
terápiás célú lovagoltatása. 
 
3. lovas pszichoterápia, amelynek feladata pszichés 
zavarok ló által támogatott, facilitált kezelése. 
 

4. parasport, amely fogyatékkal élők sport célú 
lovaglása. 
 
Alábbiakban a lovas pszichoterápia kerül részletesebb 
bemutatásra. 
 
A ló assziszált pszichoterápia 
 

A ló asszisztált pszichoterápia a ló – 
páciens - terapeuta háromszögében 
zajlik, melyben a ló, mint koterapeuta, 
facilitálja a terápiás folyamatot: 
 
1. hamar megtöri a védekezési 
mechanizmusokat („jégtörő funkció”) 
 
2. a klienst egy nem-fenyegető modorban 
ösztönzi kihívásra 
 
3. a ló egy elfogadó, őszinte társ 
(megkérdőjelezhetetlenül hiteles) 
 

4. motiváló tanulási légkört teremt 
 
5. terápiás kapcsolatot épít, természeténél fogva 
kíváncsi, kezdeményező 
 
6. azonnali ok-okozati helyzetet alakít ki, közvetlen 
visszajelzést ad 
 
7. csökkenti a reménytelenség érzetét (erőt, biztonságot 
sugároz) 
 
8. megfogja és megtartja a figyelmet 
 
9. erősíti az ént és az önkontroll érzetét 
 
10. fejleszti a szociális készségeket 
 
A ló asszisztált pszichoterápia alkalmas a legtöbb 
pszichiátriai betegség kezelésére, így affektív, 
depresszív kórképek, szorongásos zavarok, 
személyiség- és viselkedészavarok, szenvedélybetegek 
terápiájában is eredményesen használható. Schizofrének 
kezelésében is sikeresen alkalmazott kiegészítő terápiás 
forma, az akut pszichotikus fázisokat kivéve. Gyermek 
pszichopatológia területén a lovas pszichoterápia 
nagyon jól használható depressziós és szorongásos 
zavarok, magatartászavarok, autisták, hiperaktív és 
figyelemzavarral küzdő, valamint kötődési zavaros 
gyerekek terápiájában. 
 
A lovas terápia megkezdése előtt természetesen 
mérlegelni kell az indikációkat és kontraindikációkat és 
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mindenképpen az egészségügyi állapotra vonatkozó 
orvosi javaslatot kell kérni. 
 
A lovas pszichoterápiához, más lovas terápiás 
formákhoz hasonlóan, képzett terapeuta (itt: módszer 
specifikusan képzett pszichológus), képzett terápiás ló, 
valamint nyugodt és biztonságos környezet szükséges. 
  
A terápia során a terapeuta a paciens lóval való 
kapcsolatában és a lóval megélt helyzetek során 
megjelenő élményanyaggal dolgozik. A ló hűen tükrözi 
gondozója, lovasa lelkiállapotát és annak legfinomabb 
rezdüléseire azonnal reagál. A lovak által nyújtott 
„tükör” jól használható mind a problémák 
feltérképezése, „megjelenítése”, valamint a terápia 
során bekövetkező változás megerősítéseként egyaránt. 
 
A paciens problémájától és életkorától függően, a 
terápia során megjelenő élményanyag különböző 
módokon kerülhet feldolgozásra, rajzos, verbális, írásos 
vagy akár dramatikus módon. 
 
A ló asszisztált pszichoterápia alkalmazható 
önmagában vagy más módszerekkel kombinálva, 
feltáró, tüneti vagy önismereti céllal, a célkitűzéshez 
illeszkedő rövid, hosszú vagy epizodikus lefolyással. 
 
A terapeuta számára rendelkezésre álló eszköztár 
széles, különböző „meghívó” helyzetekben dolgozhat a 
pacienssel: a lovak megfigyelésén, egymás közötti 
illetve az emberrel való kommunikációjuk páciens általi 
értelmezésétől, a lovakkal való közvetlen kontaktus 
felvételén át, amely történhet ápolásuk közben vagy 
körkarámos helyzetben, a lovon való munkáig (vezetés, 
futószárazás, önálló lovaglás). 
 
A terápia egyaránt történhet egyéni vagy csoportos 
formában, a problémához és a célkitűzéshez 
illeszkedő módon. 
 
A lovaglás nyújtotta pozitív fizikai hatásokon 
túl, mint amilyen az izomerő fokozódása, a 
koordináció és a reflexek javulása, az átgondolt 
és összehangolt cselekvés, a görcsösség 
csökkenése, a légzés és keringés javulása, a 
lovas pszichoterápia számára a lovaglás 
pszichológiai és szociális hatásai kiemelten 
fontosak. Ezek a következők: 
 
Önbizalom növekedése 
 
A lovakkal való munka során a közvetlen 
visszajelzések által kísért személyes fejlődés 
megtapasztalásával a kliens önbizalma 

fokozatosan nő. A lovaglás során leküzdött nehézségek, 
a foglalkozások során kitűzött célok elérése a 
teljesítmény érzését és komoly sikerélményt jelentenek. 
 
Harmónia és nyugalom 
 
A lovak közelsége, az ápolásuk során velük kialakított 
testi kontaktus, testük melegének érzése a legtöbb 
emberre nyugtatólag hat, oldja a belső feszültséget. 
 
Feltétel nélküli elfogadás megélése 
 
Több pszichiátriai betegség gyökere a másik emberhez 
való alapvető bizalom és a kapcsolatokban megélt 
biztonság érzés sérülése. Az ilyen típusú sérülések 
korrekciójában nagy szerepet játszhat a ló által 
„felkínált” elfogadó, megbízható kapcsolat megélése. 
Gyakran ez az első lépés az emberekkel való kapcsolat 
korrekciójához. 
 
Érzelmek kontrollálása, önkontroll 
 
A paciens hamar megtanulja, hogy egy „rendezetlen”, 
kontrollálatlan lovas „rendezetlen” lovat is jelent 
egyben. A paciensnek először meg kell tanulnia saját 
érzelmeit kontrollálni, hogy képessé váljék önmagán 
keresztül lova felett kontrollt gyakorolni. 
 
Asszertivitás 
 
A lovakkal való munka során fejlődik a hatékony 
önérvényesítés képessége. A lóval való kapcsolat 
kialakítása során a paciens megtapasztalja milyen az a 
viselkedésforma, amellyel céljait képes elérni, és mely 
viselkedésformák nem alkalmasak rá. A lovakkal sem a 
passzív visszahúzódás, sem az agresszió nem vezet 
eredményre. 
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Megküzdés 
 
A lóval testi erejéből és ösztönlény voltából adódóan 
meg kell küzdeni a szó szoros és pszichológiai 
értelmében is a kontrollért. Az ismétlődő ér-
dekellentéteken és a helyzetek megoldásán keresztül 
olyan tanulási folyamat jön létre, amely az élet más 
területeire is átvihető adaptív megküzdési módokkal 
vértez fel. 
 

 
 
Az élet feletti kontroll érzése 
 
A paciens egyre inkább kontroll alatt érzi saját életét 
azzal párhuzamosan, ahogyan kialakul benne a 
képesség arra, hogy befolyást gyakoroljon a lóra. 
 
Optimális kockázatvállalás 
 
A lovaglás nem veszélytelen sport. A lovas a tanulás 
során megélheti a félelmet, a kockázatot és 
megtapasztalja saját határait, fejlődik az ésszerű 
kockázatvállalás képessége. 
 
Figyelem összpontosítása 
 
A ló hívja és megtartja a figyelmet. A lovaglás során 
párhuzamosan több dologra kell figyelni és 
reagálni és ezeket össze is kell tudni rendezni. 
 
Türelem 
 
A türelem elengedhetetlenül fontos az 
összehangolt munkához ló és lovas között. A 
lovasnak meg kell tanulnia türelmesnek lenni, 
mialatt megpróbálja befolyásolni a lovat, 
hiszen a ló is saját gondolatvilággal 
rendelkezik. 
 
Empátia 
 
A lovak nagy figyelmet és törődést 
igényelnek. A lovasokban először érdeklődés 
alakul ki a lovak iránt, ami a későbbiekben 

gondoskodássá alakul át. Így a lovas megtanulhatja 
saját szükségleteinek háttérbe szorítását, a másik fél 
igényeinek észlelését, figyelembevételét. 
 
Felelősség 
 
A lovak körüli munkák, a lovak ápolása, gondozása, az 
értük vállalt felelősség hozzájárul a felelős, felnőtt, 
egészséges személyiség kialakulásához. 
 
Külvilág iránti érdeklődés növekedése 
 
Az életmódjuk és betegségük következtében 
„bezárkózott” emberek részére a világ beszűkül. A 
lovaglás növeli az érdeklődést a külvilág iránt, s így 
lehetőség nyílik a világ lóhátról történő ismételt 
„felfedezésére”. 
 
Örömforrás, hajtóerő 
 
A lovaglás örömteli tevékenység. A lovasok minden 
alkalommal, izgalommal és örömteli várakozással 
érkeznek a lovardába, és feltöltődve távoznak onnan. Ez 
az öröm általában a foglalkozások közötti „akadályok” 
teljesítéséhez is hajtóerőt jelent. 
 
A lovaspszichoterápia eszköztára nagyon jól 
használható a terápiás célokon túl önismereti és 
személyiségfejlesztő célra, melyre igény szerint egyéni 
vagy kiscsoportos formában van lehetőség. 
 
1997-ben alakult meg hazánkban a Magyar Lovasterápia 
Szövetség, mely célja a lovasterápiaval foglalkozó 
intézmények és személyek országos szintű összefogása, 
érdekeik védelme, szakemberek képzése, tovább-
képzése, oktató és bemutató központok létrehozása, 
illetve támogatása. 
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Tényleg a 
Matrixban 
élünk? 

 
 
 

 kutatások igazolhatják, hogy egy hatalmas 
komputer-szimuláció részei vagyunk – de a 
valódi kérdés az, hogy tudni akarunk-e róla… 

 
Az 1999-es sci-fi klasszikusban, a Matrix-ban a 
főszereplő, Neo döbbenten látja, hogy emberek 
áthágják a fizika törvényeit, falakon rohannak fel, és 
hirtelen eltűnnek. Az univerzum szabályainak ezen 
emberfeletti áthágásai azért lehetségesek, mert tudtán 
kívül Neo tudata be van ágyazva a Matrixba, egy 
gépek által létrehozott virtuális valóság-szimulációba. 
 
A történet akkor kezd tényleg izgalmassá válni, amikor 
Neo sorsdöntő választás elé kerül: A kék kapszulát 
választja, és visszatér addigi öntudatlan, virtuális 
létezésébe, vagy a pirosat, hogy megtudja az igazságot 
a Matrixról, és megláthassa, „milyen mély is a nyúl 
ürege”. 
 
A fizikusok ugyanezt a választást kínálják most 
nekünk az űrből érkező sugárzás tanulmányozásával - 
a lehetőséget, hogy kiderüljön, vajon a saját virtuális 
mátrixunkban élünk-e. Akármilyen irreálisnak is 
hangzik, egy ideje több filozófus amellett teszi le a 
voksát, miszerint valójában sokkal valószínűbb, hogy 
mesterséges intelligenciák vagyunk egy mesterséges 
univerzumban, mint szerves tudatok a „valódiban”. 

De amennyiben ez igaz lenne, akkor a fizika azon 
szabályainak, melyek lehetővé tesznek számunkra egy 
ilyen valóság-tesztelő technológiát, nem sok közük 
lenne azokhoz az alaptörvényekhez, melyek a 
szimulátorok tényleges világában uralkodnak.  
Számunkra ezek a programozók lennének az istenek, 
akik szeszélyeik szerint alakíthatják a valóságot. 

 
Tehát igent mondanánk arra, hogy a piros 
kapszulát válasszuk – vagy a kö-
vetkeztetések túl nyugtalanítóak lennének 
számunkra? 
 
Világok a kezünkben 
 
Az első arra irányuló komoly erőfeszítés, 
hogy megtudjuk univerzumunkról az 
igazságot, 2001-ben indult, amikor is az 
erőforrások kiszámítása, melyekre szükség 
lenne egy univerzum-méretű szimuláció 
létrehozásához, arra utalt, hogy ez 
lehetetlen.Seth Lloyd, egy, a MIT-nél 
dolgozó kvantummechanikai mérnök 
megbecsülte a „számítógépes műveletek” 
számát, melyeket univerzumunk végzett a 

Big Bang óta – tulajdonképpen minden eseményt, ami 
valaha megtörtént. Ezek megismétlése, és a valóságnak 
az utolsó atomig tökéletes másolatának létrehozása 
több energiára lenne szükség, mint az univerzum 
összes energiája.  
 
„A számítógép nagyobb kellene legyen, mint az 
univerzum, és az idő sokkal lassabban telne a 
programban, mint a valóságban – mondja Lloyd. – 
Úgyhogy minek vesződnénk azzal, hogy megépítsük?” 
 
De mások hamarosan felismerték, hogy az univerzum 
egy nem teljesen tökéletes másolatának létrehozása, 
amely éppen elég jó ahhoz, hogy a lakóit megtévessze, 
messze kevesebb komputerkapacitást igényelne. Egy 
ilyen „összetákolt” kozmoszban a mikroszkopikus 
világ és a legtávolabbi csillagok csak azokban a ritka 
esetekben kerülnének kitöltésre a programozók által, 
ha az emberek tudományos eszközökkel vizsgálnák 
ezeket. Amint senki nem figyeli, egyszerűen 
eltűnnének. Elméletileg soha nem észlelnénk ezeket az 
eltűnő jegyeket, mivel a programozók, mikor észlelik, 
hogy ismét tanulmányozzuk, visszarajzolnák azokat. 
Ez a felismerés a virtuális univerzumok létrehozását 
hátborzongatóan lehetségessé teszik, még számunkra 
is. A mai szuperszámítógépek már nyersen modellezik 
a korai univerzumot, szimulálják, hogy a születő 
galaxisok hogyan nőnek és változnak. Az elmúlt 
évtizedekben látott gyors technológiai fejlődést alapul 

A 
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véve – a mobiltelefonunknak nagyobb a pro-
cesszorkapacitása, mint a NASA számítógépeinek volt 
az ún. holdraszállások idején – nem egy óriási ugrás 
elképzelni, hogy ezek a szimulációk végül értelmes 
életet hordoznak magukban. 

 
„Képesek lehetünk szimulációs egységeinkbe egy 
évszázadon belül embereket beilleszteni” – mondja 
Silas Beane, a seattlei Washington Egyetem 
magfizikusa. Beane olyan szimulációkat fejleszt, 
melyek újrateremtik azt a folyamatot, melynek során 
csatlakoztak az elementáris protonok és neutronok 
nagyobb atomokat létrehozva a fiatal uni-
verzumunkban. A törvényhozó hatalom és a 
társadalmi morál lehet hamarosan az egyetlen, amely 
visszatart bennünket mesterséges, de mégis érző 
emberek univerzumának létrehozásától – de magas 
technikai tudású utódaink túlságosan csábítónak 
találhatják istent játszani ahhoz, hogy ellenálljanak 
neki.  
 
Számtalan játék-univerzumot teremthetnek, mér-
hetetlenül túlszárnyalva a valódi kozmoszt. Ez a 
gondolat vezette 2003-ban Nick Bostromot, az Oxfordi 
Egyetem filozófusát arra a következtetésre, miszerint 
több értelme van arra fogadni, hogy csalóka, szilikon-
alapú mesterséges intelligenciák vagyunk ennek a sok 
hamisítványnak az egyikében, mint hogy szén alapú 
szervezetek a valódi univerzumban. Azóta sincs mód a 
két lehetőség közti különbség meghatározására, bár a 
kutatóknak, úgy tűnik, nem okozott álmatlan 
éjszakákat a pontos különbség kidolgozása. 
 
Megtudni az igazságot 
 
Ez 2007-ben változott meg, amikor John D. Barrow, a 
Cambridgei Egyetem matematikaprofesszora 
felvetette, hogy egy tökéletlen szimulációnak 

észrevehető hibái kell legyenek. Mint a számítógépnek, 
az univerzum operációs rendszerének is frissítésekre 
lenne szüksége a jó működéséhez. Ahogy a szimuláció 
gyengül – vetette fel Barrow – azt láthatjuk, hogy a 
természet olyan tényezői, amelyeket állandónak 

feltételezünk – mint a fény sebessége, vagy a finom 
struktúrák konstansai, melyek az elektromágneses tér 
erejét írják le –, váratlanul eltolódnak a „konstans” 
értékeikről. 
 
Múlt évben Beane és munkatársai sokkal konkrétabb 
vizsgálatát javasolták a szimulációs hipotézisnek. A 
legtöbb fizikus elfogadja, hogy az űr folyamatos és 
végtelen kiterjedésű. De a korai univerzumot 
modellező fizikusok nehezen tudtak egy tökéletesen 
folyamatos hátteret újrateremteni atomjaik, csillagaik 
és galaxisaik számára. Ehelyett a szimulált űrt egy 
rácsból vagy hálózatból építették fel, mint ahogy a 
televízió képe nagyszámú pixelből áll össze. A 
kutatócsoport kiszámította, hogy a részecskék 
mozgása a szimulációjukban, és így az energiájuk 

arányos a rács pontjainak távolságával: kisebb 
rácstávolságnál nagyobb energiával rendelkezhetnek a 
részecskék. Ez azt jelenti, hogy ha az univerzumunk 
szimuláció, akkor a leggyorsabb részecskéknek egy 
maximális energiája van, amit megfigyelhetünk. És 
valóban, csillagászok felfigyeltek arra, hogy a 
kozmikus sugarak, nagysebességű részecskék, 
amelyek nagy kiterjedésű galaxisokból erednek, a 
Földre mindig egy specifikus, 1020 elektrovolt körüli 
maximális energiával érkeznek. 
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A szimulációs rácsnak van még egy megfigyelhető 
hatása, melyet az asztronómusok észlelhetnek. Ha az 
űr folytonos, akkor nincs a háttérben semmiféle 
rácsozat, amely a kozmikus sugarak irányának alapjául 
szolgálna – minden irányból egyformán érkeznének. 
Ám ha egy rácson alapuló szimulációban élünk, a 
kutatók számításai szerint nem láthatjuk ezt az 
egyenletes eloszlást. Amennyiben a fizikusok 
egyenlőtlen eloszlást látnak, nagy feladat lesz 
megmagyarázni, hogy a kozmosz valós. 
 
„Amennyiben a kozmikus sugarak nem random 
eredetűek, ez annak a jele, hogy az univerzum egy 
szimuláció.” – J.Yang, National Science Foundation. 
 
A csillagászoknak sokkal több adatra van szükségük a 
kozmikus sugarakról, hogy ezt így vagy más módon 
megválaszolhassák. Bean számára bármelyik 
kimenetel megfelelő lenne. Mint mondja, „azt 
megtudni, hogy egy szimulációban élünk, nem 
változtatna többet az életemen, mint hinni abban, hogy 
az univerzum az ősrobbanással jött létre”. De ez az, 
amiért Beane a szimulátorokat úgy képzeli el, hogy 
tisztán a kozmosz megértése vezeti őket, és nem áll 
szándékukban a szimulációikba beavatkozni. Sajnos, a 
mi mindenható szimulátoraink ehelyett egy 
univerzum méretű valóságshowba programoztak be 
minket – és képesek a játékszabályok manipulálására, 
pusztán szórakozásból. Ebben az esetben talán a 
legjobb stratégia olyan életet élni, amely szórakoztatja 
a közönségünket, abban a reményben, hogy 
szimulátor-isteneink új életre keltenek minket a 
következő generációs szimulációk túlvilágában. 
 
A bizarr következtetések nem érnek itt véget. A 
szimulátoraink talán saját maguk is szimulációk – a 
nyúlnak csak az egyik ürege az összekapcsolódó 
sorozatból, mindegyik különböző fizikai 
alaptörvényekkel. „Amennyiben valóban szimulációk 
vagyunk, akkor logikus a lehetőség, hogy amit mi 
mérünk, azok nem a természet törvényei, hanem 
valamiféle mesterséges törvény kísérletféleségei, 
amikkel a szimulátoraink előhozakodtak. Ez elég 
elgondolkodtató felvetés!”– mondja Bean. 
 
Ezek a kozmikus sugárzással kapcsolatos vizsgálatok 
segíthetnek feltárni, hogy csak vonalkódok vagyunk-e 
egy mesterséges Matrixban, ahol a fizika bevett 
szabályai átalakulhatnak, vagy akár fel is 
függesztődhetnek. De ha ennek az igazságnak a 
megismerése azt jelenti, hogy el kell fogadjuk, hogy 
soha nem tudhatjuk biztosan, hogy mi a valós – 
beleértve magunkat is – vajon szeretnénk-e mindezt 
tudni? 

Nincs visszaút, Neo: A kék kapszulát választod, vagy a 
pirosat? 
 
A leleplezett Matrix 
 
Döbbenetes egybeesés, hogy csak hetekkel azelőtt, 
hogy a Matrix kijött 1999-ben, a távoli galaxisok fényét 
analizáló csillagászok utalásokat publikáltak arra 
vonatkozóan, hogy az univerzum „állandói” talán nem 
is olyan állandóak. Specifikusan azt találták, hogy a 
finom-struktúra konstans értéke – amely 
meghatározza, hogy a galaxisok fénye hogy válik 
láthatóvá – egy ezred százalékkal magasabb ma, mint 
10 milliárd évvel ezelőtt volt. 

 
A szimulációnk javítgatása által okozott zavarok 
lehetnek a gyökerei az igazán bizarr eredményeknek, 
amelyek áthágják a fizika rendes törvényeit. Egy ilyen 
lehetséges hatás jelentkezett 2011-ben; Európában az 
OPERA kísérleten dolgozó fizikusok címlapra 
kerültek, mivel azt állították, hogy neutrino nevű 
szubatomi részecskék sebességét magasabbnak mérték 
a fény sebességénél, amit az univerzális 
sebességhatárnak tartanak. Sajnos egyik eset sem 
bizonyult eredményesnek a virtuális univerzum 
bizonyítására. Független vizsgálatok nem tudták 
alátámasztani a finom-struktúra konstans 
eredményeket, és a gyors neutrinókról kiderült, hogy 
hibás kísérleti elrendezés eredményei. De van egy 
sokkal fantasztikusabb magyarázat: ezek a nem-
állandó állandók inkább szimuláció-hibák voltak, 
melyeket észrevettek, még mielőtt a programozóink 
kijavították volna őket. 

Zeeya Merali, Discover Magazine 
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Színterápia 

 
letünket el sem tudjuk képzelni színek nélkül. 
Lakásunkat, környezetünket megtöltjük kedvenc 
színeinkkel, pillanatnyi hangulatunkat is jól 

kifejezhetjük azzal, hogy milyen színű ruhát veszünk 
fel. Már igen régóta használjuk a színeket kom-
munikációra, gondoljunk pl. arra, hogy egyáltalán nem 
mindegy, bizonyos alkalmakra milyen színű virágot 
adunk vagy kapunk. 
 
Mindannyian tapasztaljuk, hogy a különböző színek 
különféle hangulatokat váltanak ki belőlünk, 
befolyásolják hangulatunkat, érzéseinket, lelkivi-
lágunkat. Vannak színek, amelyek közelebb állnak 
hozzánk, amiket szeretünk, és vannak, amiket 
elutasítunk. Ám ezek életünk során változnak, 
gyerekkorunkban egész más színek a kedvenceink, 
mint huszonéves korunkban, sőt hangulatunktól, 
jelenlegi élethelyzetünktől, élményeinktől függően is 
pillanatonként változhat az a szín, amit a 
legszívesebben látunk. A színterápiában a színek 
gyógyító, stimuláló hatásait használjuk ki. A színek 
gyógyító és közérzetjavító hatása megsokszorozódik a 
színterápia használatával. Pótolja az elveszett energiát, 
javítja a memóriát és az ellenálló képességet, oldja a 
stresszt, enyhíti az emésztési panaszokat, élénkít, 
frissít, fiatalít. A színterápia harmóniát teremt 
lelkünkben, és nyugalmat hozhat számunkra. 
 

 
 

 
Az anyag színét az határozza meg, 
hogy a Nap sugaraiból mennyit nyel el, 
illetve mely sugarakat veri vissza. 
Tudjuk azt is, hogy a pl. kórházak 
zöldre festett falai nemcsak a festő 
ízlését dicsérik, hanem a betegek 
nyugalmát is szolgálják. 
 
Arról azonban talán már kevesebben 
hallottak, hogy a színes fények a 
hangulatunkon kívül az egészségi 
állapotunkat is befolyásolják. A 
színterápia éppen arra a megfigyelésre 
alapszik, hogy a különféle árnyalatok 
más és más reakciókat váltanak ki 
belőlünk. 
 
Az ősi kultúrákban már igen korán 
felismerték és hasznosították is a fény 
pozitív erejét, a görögök a hélioterápia, 
avagy fénykezelés nevű módszer 
formájában alkalmazták. A legelső 

úgymond színterápia valószínűleg a kiadós 
napfürdőzés volt. Ma is élünk a napfény adta 
energiával, és ha fel akarunk töltődni egy kicsit, már 
néhány napon töltött perc is hatásos lehet. Vagy 
gondoljunk arra, hogy tavasszal mennyire várjuk az 
első napsugarakat. 
 
Egyszóval a különböző színek is a napfényhez hasonló 
pozitív hatással lehetnek a szervezetünkre, 
közérzetünkre, hangulatunkra. Csak tudni kell, hogy 
milyen területeken, testünk mely pontján vagy éppen 
melyik betegség esetén alkalmazhatjuk egyiket-
másikat.  
 

Nézzük, hogy melyik szín pontosan „mire is jó”! 
 

Sárga 
 
A sárga, a közhiedelemmel ellentétben nem az 
irigység, hanem az értelem és a megértés színe. 
Könnyíti a tanulási folyamatot, élénksége enyhíti a 
depressziót és vigaszt nyújthat a napi csalódások után. 
Ha sárga színű izzót használunk, a lakást a melegség 
érzése járja át. Persze a színek, s így a sárga fény is, 
testi panaszainkat is csökkenthetik. A napsárga 
sugarak enyhítik a bélműködési zavarokat, a 
gyomorbajok egy részét, a fény melegsége erősíti 
immunrendszerünket, sőt termékenységi problémák 

É 
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 megoldásában is segítséget nyújthat. Stimuláló hatású, 
élénkíti az idegrendszert, serkenti az agyi és mentális 
tevékenységet. Elősegíti a kalciumfeldolgozást, ezért 
csontritkulásos betegek gyógyításában hasznos lehet. 
A sárga szín hatásos lehet továbbá gyomor-, máj-, vagy 
epeproblémák kezelésében: emésztési zavarok, 
étvágytalanság esetén nagyon jó, elűzi a puffadást, a 
hányingert. De cukorbetegeknek is érdemes 
kipróbálni, sőt idegrendszeri betegségek, szorongás 
esetén szintén alkalmazható. Ha sárga színű izzót 
használunk, a lakást a melegség érzése járja át. 
 
Vágy a boldogságra, vidámságra, nevetésre, a 
korlátoktól mentes szabad életre, felszabadultság 
érzésére, intellektuális élményekre. Kíváncsiság, 
érdeklődés, tudásszomj, szellemi frissesség a jellemzői 
a jelenlegi állapotnak. Nyíltságot, örömöt, op-
timizmust, reményeket jelez. Az örök fény, a felség, a 
hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és 
istenek között. 
 
A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az 
intellektus színe. A narancssárgába hajló sárga a Nap, 
a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség 
színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, 
a hitszegéshez társították. 
 
A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az 
alázatosság, a szerzetesek színe. 
 

 
 
Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári 
szín volt - csak annak volt szabad sárga ruhát viselnie, 
aki a császári családhoz tartozott -, később az 
előkelőség kifejezője lett. A keresztény hagyományban 
is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a 
szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a 
sötétsárga az eretnekség, az árulás színe. 

- az emésztési folyamatokat irányítja 
- erősíti a gyomrot, de túlzott alkalmazása hányingert 
okozhat 
- a májra, az idegrendszerre és a bőrre is kedvezően hat 
 

Piros 
 

 
 
A piros a tűz és a föld színe. Általában akkor 
használjuk, ha romantikus hangulatot szeretnénk 
teremteni. A piros fény melegségérzetet kelt, és 
fokozza a test vérbőségét is. S ha nem csupán a 
hálószobában használjuk, hamarosan rájövünk, hogy 
egy piros színű villanykörte segítségével serkenthetjük 
a szervezet méregtelenítését. A piros fény légzőszervi 
hurutok,  középfülgyulladás és jó néhány bőrbetegség 
kiegészítő kezelésére is alkalmas. A történelem előtti 
időkben a halottak mellé vörös színű port szórtak a 
temetkezési szertartás során. Ókori babona, hogy 
apotropaikus erejű, megóv a démonoktól és a 
veszélyektől. 
 
Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, 
vagyontárgyaikat pirosra, hogy megvédjék a tűztől és 
más károktól, s hogy termékenyek legyenek. 
 
 A vörös hatására gyorsabban ver a szív, felgyorsul a 
vérkeringés és némi adrenalinlöketet is kapunk. Izgató, 
stimuláló hatású, keringést serkentő tulajdonsága miatt 
nagyon jó a különböző testfunkciók élénkítésére, 
továbbá fájdalmas menstruáció, izomgörcs, lassú 
vérkeringés, vérszegénység, székrekedés, termé-
ketlenség, gyenge izomműködés esetén is alkal-
mazható. Ugyanakkor izgató hatása miatt szívbetegek, 
magas vérnyomással küzdők, asztmások és epilepsziás 
betegek számára nem ajánlott. A renyhe és redukáló 
folyamatokat új lendületbe hozza, erősíti a 
gondolkodást. Túlzott mértékben konfliktusérzést, 
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türelmetlenséget, agresszióra való hajlamot mutathat. 
Életerőt, bátorságot, nagy erőbedobást, vitális 
vágyakat, győzelemre irányuló akaratot jelez. 
Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, 
ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az 
alvilágiakkal, lejuthasson birodalmukba. Az 
antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély 
kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat 
visel, ez a flammeum. 
 
- növeli a testhőmérsékletet, ösztönzi a vérkeringést, 
segíti az adrenalin képzést 
- csökkenti a fáradtság érzését, krónikus betegségeket 
old fel 
- vérszegénység, vastagbélgyulladás, krónikus 
megfázás (arcüreggyulladás), ízületi-gyulladás, 
depresszió, légzőszervi hurutok, középfülgyulladás, 
bőrbetegségek esetén kiegészítő kezelésként jól 
alkalmazható 
- egy piros színű villanykörte segítségével 
serkenthetjük a szervezet méregtelenítését. 
- túlzott mértékben agressziót, türelmetlenséget 
okozhat 
 

Narancssárga 
 

 
 
A narancs kevert szín, a piros és a sárga elegye, így 
ötvözi a két szín tulajdonságait. Ez a szín, fény 
formájában is, melegséget, jóságot, megértést közvetít. 
Fokozza az étvágyat és a kíváncsiságot. Testi hatásai: 
máj- és hasnyálmirigy-problémák orvoslása, vér-
szegénység, tüdőbajok kezelése, de a kedélyállapot 
rohamos javulása is jótékony hatásai közé tartozik.  
S bár melegséget áraszt, ám nincs olyan izgató hatása, 
mint a vörösnek. Ez az öröm színe. Éppen ezért 
energetizál, szabadságra, mozgásra, aktivitásra késztet, 
amolyan motivációs szín. Élénkítő, frissítő hatású, 

kirángat a melankóliából, depresszióban szenve-
dőknek kiváló terápia. Reumás tünetek enyhítésére, 
pajzsmirigy- és egyéb hormonproblémákra, bőr-
betegségek, emésztési zavarok kezelésére is 
használható, valamint görcsoldó hatása is van.  
 
Kínában és Japánban a szeretet és a boldogság színe. A 
buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a 
megvilágosodás fénye, az isteni szeretet 
kinyilatkoztatása. 
 
- ösztönző hatású, 
- emésztési zavarokra hat, 
- depresszió ellen javallott, 
- erősíti az immunrendszert, 
- kedvezően befolyásolja a lép, vese, epe működését 
- jótékonyan hat az ivarmirigyekre és a nemi 
működésre 
- erősíti a méhet 
 

Zöld 
 
A természet egyik alapszíne, erős nyugtató hatása van, 
ezért igen jó a központi idegrendszer bajainak 
kezelésére. A régiek úgy tartották, hogy a zöld szín 
felelős testünk ritmikus tevékenységeinek, a szívnek és 
a tüdőnek a működéséért. Talán ez a magyarázata, 
hogy olyan hatékony a szív- és a keringési panaszok, 
valamint a magas vérnyomás enyhítésében. A 
színspektrum középső színe, így a harmónia jelképe. 
Fáradt szemre, kimerültségre tökéletes gyógyszer, 
javítja a koncentrációt, nem véletlenül zöld színűek az 
iskolai táblák. Inkább tudati szinten hat a zöld szín, 
nyugalmi állapotba hoz lelkileg, érzelmileg is. 
Daganatos betegségek kezelésében érdemes 
alkalmazni, mert elősegíti az izom- és 
szövetgyarapodást, ellenben a túlburjánzó 
sejtnövekedést gátolja. Fertőtlenítő hatása elismert, a 
műtőszobák is szép zöldek. 
 
Új lehetőségekben gazdag jövőképet jelez. A fejlődés, 
megújulás, határozottság, önbizalom igényét mutatja. 
A kölcsönös bizalmon és szereteten alapuló kapcsolat 
vágyát fejezi ki.  
 
Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság 
jelképe. A kereszténységben a halhatatlanság, a 
feltámadás színe, az Erények közül a Reményé. 
Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A 
sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel. 
 
- harmóniateremtő 
- szívbetegségek, 
- megfázások 
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- fejfájások, 
- szembetegségek, 
- fekélyek, 
- érrendszeri megbetegedések esetén, 
- valamint az idegrendszer harmonizálására javallott 
 

 
 

Kék 
 
A kék különböző árnyalatai másként hatnak ránk. Az 
ég kékje élesíti intuícióinkat, megnyugtatja lelkünket és 
gondolatainkat. Remek a helyi gyulladások 
enyhítésére, szemölcsök visszaszorítására, szem- és 
fülgyulladás csökkentésére. Hideg szín, az ég, a 
végtelenség jut róla eszünkbe. Kicsit szomorkás szín, 
ugyanakkor nyugalmat is áraszt, így relaxációs 
tevékenységekre használt helyiségekben gyakori 
árnyalat. Azok számára szintén megnyugtató, akik 
tartanak a bezártságtól, vagy asztmában szenvednek, 
mert a kék egyfajta tágasság érzetet sugall. Amire még 
jó: kisgyerekeknél fogzás, zúzódások, torokgyulladás, 

álmatlanság, fejfájás. 
 
Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei 
hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi 
szenvedélyeket jelző vörös ellentéte. A keresztény 
szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária 
színe. A világi uralkodók színeként hatalmuk égi 
eredetére utal. Míg a nappali ég vakító kékje 
maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a 
feminin principiumra utal. 
 
Betegség vagy kifáradás esetén megnő rá az igény. 
Pihenésre irányuló vágyat mutat. 
 
- összehúzó, fertőtlenítő, hűtő hatású 
- magas vérnyomás, 
- gyulladások, 
- fertőzések, 
- pajzsmirigy és torokbetegségek, 
- hörghurut és tüdőbetegségek, 
- égések, csípések, 
- magas láz ellen hatásos 
 

 
 

Lila 
 

Az ibolyakék a piros és a kék keveréke, e két szín 
tulajdonságait ötvözi. A gyógyulás, a tudati 
kiegyensúlyozottság és a belső nyugalom színe. Segíti 
a gyógyulást, a gyors és könnyű álmot és a 
depressziósok megnyugvását is. A lila a legerősebb 
energiával rendelkező szín, ezért erősítő hatású, legyen 
az testi, vagy lelki megerősödés. Emellett elsősorban a 
gyulladásos megbetegedéseken segít, de nyugtató, 
emlékezetjavító hatása sem elhanyagolható. 
 
Misztikus szín, egyesíti a kék elmélyültségét és a vörös 
aktivitását. A kozmikus erőt szimbolizálja, az intuíció,  
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az empátia színe. Elmélyültségre, elvarázsoltságra, 
misztikus élményekre, irányuló vágyat jelez. Jelentheti 
a szerelemre irányuló erős vágyat is. 
 
Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, 
szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, 
nosztalgiát. A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik. A 
kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az 
igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője. 
 
- nyugtatja, harmonizálja az idegrendszert 
- fejfájásra, 
- nyirokkeringési, 
- hormonális problémákra, 
- rosszindulatú daganatok esetén alkalmazható 
 
Az ultraibolya fényről mindenkinek a káros sugárzás, 
az ózonlyuk és a bőrrák jut eszébe, pedig a 
mesterséges fényforrásokból kis adagokban érkező 
UV-fény gyógyító hatású. Ekcémák, 
szőrtüszőgyulladások, gyulladt pattanások 
eltüntetésében segíthet napi három-hat perc 
ultraibolya fény. 
 

Barna 
 
Ez a szín arra utal, hogy az ember nagy fontosságot 
tulajdonít kényelmének, családjának, otthonának, 
egészségi állapotának. Az anyagi lét, a létbiztonság 
kérdései, a test szükségletei, a családi harmónia 
megteremtése foglalkoztatják jelenleg. A föld színe, 

ebből adódik anyaság, gondoskodás, termékenység, 
szorgalom jelentése. Mint anyagi szimbólum, az 
ösztönszféra kifejezője is. Már az ókorban felveszi a 
vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet. A 
középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: 
hallgatagság, az evilági hívságok megvetése, 
szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend 
öltözetének színe. 

 
Szürke 

 
Az elhatárolódás, egyedüllét, szabadság, titkolózás 
vágyára utal. Az önként vállalt magányosság színe. 
Aki ezt a színt részesíti előnyben, nem akar feltűnést 
kelteni, de magáról azt gondolja, hogy más mint a 
többi ember. Titokban vágyik az elismerésre, 
tapasztaltnak érzi magát. Semlegességet, hivatalos 
távolságtartást is mutat. A hamu és a köd színe, ezáltal 
a szomorúság, a melankólia, az unalom, a fásultság, az 
egyhangúság jelképe. A keresztény szimbolikában a 
test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben 
az értelemben vált az egyházi közösségek, a rendek 
megkülönböztető színévé. A szürke a színek 
ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot 
jelenti. 
 

Fekete 
 

 
 
Az eltűnés, lemondás gondolatát szimbolizálja. Az 
abszolút passzivitás, vágytalanság színe. A csalódott, 
halálosan fáradt, kimerült ember színe, olyan 
helyzetben kívánjuk, amikor hirtelen egyszerre túl sok 
inger ért minket, például egy fárasztó utazás, rossz 
hírek, csalódás, túlhajszolt munka után. Az ősi 
sötétség, a káosz, az éjszaka, a feneketlen, titokzatos 
mélység, a világűr jelképe. A színekben kifejeződő élet 

- Fehér: megkönnyebbülés, tökéletesedés, 
együttérzés, nyugalom. 
- Fekete: titok, megérzés, belátás, újjászületés. 
- Szürke: lelki gyógyulás, szelídség, szeretet, 
hűség. 
- Sárga: barátságosság, fogékonyság, természet, 
intelligencia. 
- Kék: elégedettség, ellazulás, harmónia. 
- Tűzpiros: rettenthetetlenség, hatalom, változás, 
szerelem. 
- Bíbor: emberszeretet, idealizmus, bölcsesség. 
- Rózsaszín: érzékenység, a "belső" gyógyulása, 
egyetemes gyógyulás. 
- Narancs: önkontroll, vitalitás, becsvágy, 
megérzés. 
- Zöld: növekedés, bizalom, kapcsolat, gyógyulás, 
nyugalom. 
- Barna: földközelség, stabilitás, tudatos kötődés a 
környezethez. 
- Ezüst: érzékfölötti, természetfölötti képességek, 
áradó érzelmek, jólét. 
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ellentéte, a halál szimbóluma. A lemondás színe, a 
gyász kifejezője; számos hagyományban a gonosz 
erőkhöz kötődik. Az ókorban az alvilág isteneihez 
társult, pl. Hádész-Plútón, Hekaté, Ozirisz színe. A 
kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, 
másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe. A 
világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is 
kifejezte, ezért a papok és a bencés szerzetesek 
ruházatuk színéül választották. Az alkímiában a szín 
hiánya, a Nagy Mű első foka, a bomlás, az erjedés, a 
pokolba való alászállás jelképe. 
 

Fehér 
 

 
 
A legérdekesebb „színünk”, hiszen az összes színt 
magába foglalja. Egy prizma segítségével 
megcsodálhatjuk, amint a fehér fényt a szivárvány 
összes csodálatos színére bontja. 
 
A fehér a tisztaság, a tökéletesség jelképe. Örömöt és 
vigasságot hoz, feltölti a csakrákat, védelmezi az 
összes testrészt, méregtelenít. A differenciálatlanság, a 
transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség 
jelképe. Lunáris szín, a női princípium szűzi 
aspektusát jelzi. Az égi istenek állatainak színe, így pl. 
Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha születését jelző 
álom elefántja; a Szentlélek galambja. A fehér szoros 
kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó 
rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a 
szellemeket és a kísérteteket. A hinduizmus Kozmikus 
Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság 
megvalósulása. Kínában a gyász színe. A fehér tigris az 
őszre, az érett életkorra utal, maszkokon pedig a 
ravaszságot jelzi. A fehér virág a gyermekáldást jelenti. 
Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az 
Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott 
felmentése mellett. A keresztény hagyományban az 

öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez 
tartozó szín, valamint a feltámadás színe. A fehér ruha 
a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az 
anyag felett. A béke és a jóakarat kifejezője; erre utal 
Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója. 
 

Ezüst 
 
Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára. 
Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai 
ezüstből vannak. 
Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejútat 
"ezüstfolyónak" nevezték. 
A görög-római mitológiában a második világkorszak 
az ezüstkor, amely az aranykor boldog világával 
szemben a hanyatlás kezdete. 
Míg a királyok féme az arany, a királynőé az ezüst. 
Az ezoterikában a lunáris asztrál színe. 

 
Arany 

 
A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a 
halhatatlanság, a dicsőség jelképe. Az összes napistent, 
a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja. 
A kereszténységben, az ikon-festészetben és a román 
kor nyugati festészetében az arany háttér a transz-
cendens szférára, a mennyei birodalomra utal az arany 
dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre. 
 
A szín- és fényterápia kiegészítő kezelés, alkalmazható 
lelki és testi bajaink orvoslására. Helyi kezelés - amikor 
a beteg testrészre irányítjuk a jótékony fénysugarakat - 
és egész testre alkalmazott kúra is létezik. Ha egy 
nehéz nap után olvasólámpájába becsavar egy színes 
izzót, és alatta pihen, sokkal frissebb és vidámabb lesz, 
mint egy egyszerű szunyókálás után. A hatást 
fokozhatjuk, ha zene- és aromaterápiával együtt 
használjuk, netán egy igényes könyvet olvasva 
töltődünk.  

Illusztráció: Emily Blincoe 
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Interjú 
– posztumusz 

beszélgetésmontázs 
Popper Péterrel – 

 

 
 
 

alán soha nem próbáltak még ennyire szeretetet 
koldulni az emberek, mint ebben az érték-
vesztettnek titulált XXI. században. A tenge-

rentúlon már egy berendezést is feltaláltak, amely a 
magányos embereket az üres lakásukba belépve a 
kulcselfordításkor hangosan üdvözli. 
 
Miközben léleklátóktól kézrátétellel gyógyítókon át a 
csakravezetőkig szaladgálunk, újra meg újra azon 
morfondírozunk: vajon mit csinálunk rosszul a 
kapcsolatainkban. 
 
Az angyalföldi ház teraszán beszélgetünk. Popper 
Péter a maga bölcs derűjével csak mesél és mesél: 
szeretetéhségről, szerelemről, kompromisszumokról, 
kudarcokról. 
 

 Ez az egész családprobléma nagyon nehéz 
história. Régen mindig volt a közelben egy 

nagymama vagy egy nagybácsi, akinek a vállán el 
lehetett sírni az embernek a baját. Ma az emberek 
többségének rengeteget kell dolgoznia ahhoz, hogy az 
anyagi lecsúszást lassítsa, és nincs a közelben senki. 
Jön tehát az a modell, hogy kívülről kell segítséget 
kérni, amiben én nem hiszek. 
 
A klinikán, ahol dolgoztam, az egyik doktornő egyszer 
körbevezetett, és azt mondta, hogy az ott fekvő 
gyermekek többségének csak az a baja, hogy 

cirókahiánya van, azért vannak ott, mert nem kapnak 
elég odafigyelést és törődést. És ezt nem csak a 
gyerekekről lehet elmondani. Azt gondolom, hogy baj 
van az emberi kapcsolatokkal. Annyi kompromisz-
szumot hoz valaki élete során, annyifelé kell 
alkalmazkodnia, hogy otthon már nem akar, viszont e 
nélkül meg nem lehet együtt élni, így fel is borulnak a 
kapcsolatok. Nálunk a házasságok fele tönkremegy, 
elválnak, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy az 
emberek szeretnének újra hinni benne, meg is 
próbálják megint, újraházasodnak, de nem megy, mert 
ahhoz sok lemondás kell. 
 
Mert végül is mi a szeretet? Az, hogy a másik ember jó 
érzése, öröme fontosabb nekem, mint a sajátom. 
Vagyis az ő öröme nekem is öröm. Ez a dolog lényege, 
de ez nagyon könnyen sérül. Sikerre nevelünk, de arra 
nem, hogy kudarcok is jönnek az életben. Ez 
utóbbiakat rettenetes traumaként élik meg az emberek. 
Ahogy Mérei Ferenc, a neves pszichológus szerint a 
sikeres élet titka nagyon egyszerű: nem kell mindig jól 
járni. El kell fogadni, hogy vannak a vereségeknek, a 
bukásoknak, az életnek olyan szempontjai is, 
amelyeket az ember csak akkor láthat meg, miután 
kiütötték, és a földön fekszik. 
 
Assisi Szent Ferenc imája így szól: „Uram, te tudod, 
hogy nem az a fontos, hogy engem szeressenek, hanem 
az, hogy én szeressek. Nem az a fontos, hogy engem 
megértsenek, hanem az, hogy én megértsek.” Ez ellen 
nagyon sokan berzenkednek. Persze fontos, hogy 
kapjon is az ember, de a legfontosabb az, hogy adni 
tudjon, és elfogadni helyzeteket. Ahol elvárások 
vannak, az már valamiféle „üzlet”. Ha valaki csak 
akkor tud adni, ha ő is kap, abból nem sül ki jó dolog. 
 
Nem birtokolni, nem ragaszkodni, nem elvárni, 
mégis szeretni? Ez lenne az élet legnagyobb feladata? 
 

Igen. Ha én lennék a Jóisten, akkor beírnám az 
emberek szívébe már a megszületésük előtt 

azt a mondatot, hogy az ember nem tulajdon. De a 
gyerek sem. Egy gyereknek nem az az értéke, hogy ő 
lesz a szülők életének a folytatása, és ami a mamának 
vagy a papának nem sikerült, hát neki majd fog, és 
ezért lesz orvos vagy művész. Egy gyerek önálló lény, 
önálló sorssal és jövővel. Én azt gondolom, hogy egy 
szülőnek az a sorsa és feladata, hogy segítse a 
gyermekét, hogy önmaga lehessen. Manapság nagyon 
nehéz felnőtté válni, mert folyton a fiatalok hóna alá 
nyúlnak a szülők. Irányítjuk őket, beleszólunk az 
életükbe, nem hagyjuk, hogy önálló felnőtt 
emberekként éljenek. Testileg és intellektuálisan 
felnőttek, de érzelmileg és szociálisan nem. Persze 
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ennek a leválásnak anyagi okai is vannak, a szülők 
anyagi támogatása nélkül a legtöbb esetben hatalmas 
életszínvonalbeli zuhanás következne be. Mire egy 
értelmiségi fiatal eljut például oda, hogy letesz valamit 
a szakmájában, 35-40 éves, túl van az élete felén. Az én 
generációm nagyon szeretett volna mielőbb felnőni, 
mára ez is megváltozott. Ma azt látom, hogy a 
gyerekek nem akarnak minél hamarabb felnőni, hanem 
sokáig akarnak tinédzserek maradni. Tele van a világ 
30-40 éves tinédzserszemléletű emberekkel, hiszen ez 
nagyon kellemes állapot: felnőttes jogokkal, de 
ugyanakkor komolyabb felelősségvállalás nélkül. 

 
A szerelem definícióját évszázadok óta nem sikerült 
még senkinek sem pontosan megfogalmaznia. Mit 
jelent az Ön számára e mágikus szó? 
 

Először is szenvedély, tehát irracionális. Az 
egyetemen a hallgatóim mindig el akarták 

magyarázni nekem, hogy ők miért szerelmesek. Én 
meg mindig azt mondtam nekik, hogy gyerekek, ha 
őszintén akartok válaszolni, akkor a felelet mindössze 
annyi, hogy csak. Nem azért szeretek valakit, mert 

olyan szép szőke haja van vagy olyan gyönyörű kék a 
szeme, hiszen az van másnak is. A hallgatóim ez ellen 
mindig nagyon berzenkedtek, racionálisan próbálták 
bebizonyítani, hogy mi egy szerelem oka. Külföldön 
tanítottam, amikor az egyik csoportban egy lány 
elmesélte, hogy a fiúja átverte. A többiek felháborodva 
kérdezték tőle, hogy: „És, ugye kidobtad? Erre ő: 
„Nem, mert szeretem.” A többiek, megütközve a 
válaszán, tudakolni kezdték tőlem, hogy mi erről a 
véleményem. Megdöbbentek, amikor azt mondtam a 
lánynak, hogy te vagy az egyetlen felnőtt ember a 
csoportban. Én szerelmes lehetek egy engem 

tönkretevő emberbe, és olyanba is, akit 
valamiféle érdek fűz hozzám. Ha igazán szeret 
valaki valakit, akkor a szeretetét, szerelmét nem 
köti feltételekhez. Ezért mondtam, hogy a 
szerelem irracionális szenvedély. 
 
Azt mondják, hogy a tartós párkapcsolatok 
alapja ritkán a szerelem. 

 
Én is azt látom, hogy amikor a nagy 
szerelmek tönkremennek, akkor a 

feleknek fogalmuk sincs arról, hogy ki a párjuk, 
hiszen a szerelemben mindenki a legjobb 
tulajdonságait mutatja. Nagyon akar tetszeni, 
imponálni, s ráfantáziál tulajdonságokat a 
másikra. Aztán meg kiderül, hogy a másik 
mégsem olyan, és ilyenkor meg haragszik, hogy 
nem váltotta be az elképzeléseit. Manapság nem 
az érzelmek és a szexuális örömök kölcsönös 
adása és a kapása a lényeg, hanem mennyiségi 
komplexusban szenvednek az emberek, főként 
a férfiak. Annyi változat van a férfi-női 
kapcsolatra, és ma mindegyiket úgy hívják, 
hogy szerelem. Ez nem igaz, a szerelem sokkal 
ritkább és mélyebb jelenség, és borzasztó nagy 
ajándéka az életnek. Ami jöhet egyszer, kétszer, 
háromszor az életben. 
 
Mit tehetünk azért, hogy a saját életünket és 
ezáltal másokét is szebbé varázsoljuk? 
 

Azt gondolom, hogy mindennek az alapja – és 
itt nem önimádatról van szó –, hogy az 

embernek jóban kell lennie saját magával. Arthur 
Miller Bűnbeesés után című művében azt mondja a lány 
a szeretőjének, hogy rettenetes álmom volt az éjjel: azt 
álmodtam, hogy szültem egy hülye gyereket, 
borzasztóan nézett ki, de valami belül azt súgta, hogy 
ha meg tudnám csókolni, akkor minden könnyebb 
lenne. És akkor hatalmas erőfeszítések árán ráhajoltam, 
megcsókoltam, és ettől minden könnyebb lett. Aztán 
így folytatta a lány: tudod, rájöttem, hogy így vagyunk 
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a saját életünkkel is. Időnként nem olyanná szüljük, 
mint amilyennek szeretnénk, de mégsem tudunk mást 
tenni, mint azt, hogy magunkhoz öleljük, és azt 
mondjuk: te vagy az én egyetlen életem. Ha elfogadja 
az ember a saját életét, akkor el tud fogadni majd 
másokat is. Sokan önmagukban nem boldogok, és azt 
gondolják, hogy majd egy másik ember boldoggá teszi 
őket, csakhogy ez teljesen reménytelen vállalkozás, 
mert a világ és a környezetünk arra felel, amit 
magunkból kifelé sugárzunk. Külső megváltás nem fog 
jönni. 
 
A lelki béke megszerzéséhez lehet tanácsokat adni? 
 

A recept az, hogy az életben semmire sincs 
recept. A látszat borzasztóan csalóka. Ha 

például egy ötéves kisgyerek a tengerparton kettévág 
egy gilisztát, akkor mindenki azt mondaná, hogy ez 
agresszív cselekedet, miközben ha a kisfiú közelében 
lennének, hallanák, amikor azt mondja: „Te szegényke, 
most már nem leszel egyedül.” Az ítélkezéssel nagyon 
óvatosnak kell lennünk, hiszen nem tudjuk, mi van a 
másik lelkében, nem tudhatom, hogy a másik mit miért 
csinál. 
 
Az élet hosszú távon igazságos? 
 

Nem az, miért lenne igazságos? A mélyen 
hívő költő, Pilinszky egy beszélgetés során 

egyszer azt mondta nekem, hogy: „Utállak benneteket, 
»pszi«-vel kezdődő foglalkozásúakat, mert 
tönkreteszitek az emberi életeket azzal, hogy azt 
hirdetitek, hogy az élet problémái megoldhatók. 
Ezáltal az ember ugyanis azt gondolja magában, hogy 
ő a hülye, mert nem tudja megoldani a gondjait 
önmagával, a szerelmével, vagy nem 
tud mit kezdeni az anyjával való 
kapcsolatával. Honnét veszitek ti ezt a 
marhaságot? Az élet problémái nem 
megoldhatók, csak elviselhetők. Te úgy 
gondolkozol, hogy az életben 
problémák vannak, és megoldásokra 
van szükség, én meg úgy, hogy az 
életben tragédiák vannak, és irgalomra 
van szükség” – vágta a szemembe 
Pilinszky. 
 
Bele lehet lépni kétszer ugyanabba a 
folyóba? 

 
Bele, többször is. 
 

Az élet addig adja fel ugyanazt a leckét, amíg az 
ember meg nem tanulja azt? 
 

Vagy nem adja fel többször. Előszörre is meg 
lehet végleg bukni. Attól, hogy megbukunk, 

az út még nem téves, csak vezessen el valahová. Akkor 
téves, ha nem vezet el sehová.  
 
Hogyan definiálható a boldogság? 
 

Nem szeretem az „agyonnyúzott” fogalmakat, 
úgy, mint boldogság, szeretet, harmónia. 

Először is a következőt gondolom ezekről: az ember 
mindig azt bizonygatja, és mindig arról beszél, ami 
hiányzik neki. Például, ha elmegy egy társaságba, és 
ott egy férfi a nők között megélt sikereivel 
hetvenkedik, fogadok a fél fizetésemben, hogy az a 
férfi régóta impotens. Ha egy társadalomban örökké a 
demokráciáról, vagy a harmóniáról beszélnek, akkor 
ebben van a hiány. Nem azt látom, hogy az a 
társadalom boldog, hanem azt, hogy csupán szeretne 
az lenni. Ez az egyik ok, ami miatt fanyalgok. 
 
A másik pedig – azt gondolom –, hogy állandó állapot 
nincs. A boldogság az ember életének pozitív, intenzív, 
sokszor szenvedélyes pillanataiból tevődik össze. 
Olyan nincs, hogy valaki reggeltől estig boldog, vagy 
épp harmincéves korától hetven éves koráig az. Ennek 
nincs akaratlagos szabályozása. Persze én magam is 
szeretném, ha lenne – de tényleg nincs. A boldogságot 
nem lehet elhatározni, nem lehet erőltetni. Nem 
mondhatom, hogy elmegyek Sevillába, és ott boldog 
leszek. Elutazhatok ugyan Sevillába, de azt nem 
határozhatom el, hogy ott valóban megtalálom, amit 
keresek. 
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Az élet boldog pillanatait kiválthatja a szerelem, a 
barátság, a művészet, a természet – igazából bármi. 
Ehhez a befogadáshoz azonban lazának, nyitottnak 
kell lenni. Nem hiszem, hogy egy nagy feszültségben 
élő, stresszes emberből könnyen kiváltható egy boldog 
pillanat. 
 
A boldogságot el lehet fogadni, élvezni is lehet. 
Ismerek azonban olyan embereket, akiket én 
örömgyilkosnak nevezek, bár ez nem tudományos 
meghatározás. Ők csak a rossz dolgokat élik meg 
valóságosnak, a jókkal nem tudnak érzelmileg mit 
kezdeni, illúziónak tartják őket. Az örömgyilkos a 
kellemes jelenségeket addig-addig piszkálja, amíg 
valami kellemetlent nem talál bennük. Az unokaöcsém 
minden álma egy ping-pong asztal volt. Vettem neki 
egyet. Boldogságban úszott mindenki, míg oda nem 
jött a nagymama, és azt nem mondta, hogy mennyire 
fogja majd zavarni a szomszédokat a labda pattogása. 
Na bumm, mondtam, megint van egy öröm-
gyilkosunk!  
 

 
 
Persze létezik ennek a fonákja is, amikor a rossz 
dogokat hamisítják jóvá. Nagyon zavar az amerikai 
mintára itthon is meghonosodott pozitív gondolkodás 
mániája, amely szerintem az amerikai kereskedelemből 
kiinduló „keep smiling” életérzésből fakad. Ott azt 
tartják, amivel egyet is értek: nincs jogod ahhoz, hogy a 

férjeddel, a szeretőddel töltött rosszul sikerült éjszaka 
miatt durván, kelletlenül viselkedj az ügyfeleiddel, 
hiszen nekik ehhez semmi közük. De a problémát 
abban látom, ami ebből a felfogásból kialakult: egy mai 
amerikai társaságban rossz dolgokról már nem is lehet 
beszélni, mert azt nem tűrik el. Fecseghetsz 
nyaralásról, politikáról, színészekről, színdarabokról, 
mindenről, de a bajaidról nem. Ezért van Amerikában 
mindenkinek pszichiátere, vagy pszichológusa, ahova 
nem terápiás céllal járnak, hanem épp a negatív 
dolgokról, a problémákról beszélgetni. Megállapítják, 
hogy agydaganatom van, hazafelé menet beszállok a 
liftbe, összefutok a szomszédommal, aki megkérdezi, 
hogy vagyok, én mosolyogva, két oktávval 
megemelem a hangomat, és azt mondom, ’it’s fine’! 
Amerika kidobta magából a tragikumot. Nem tűri el, 
hogy az élet szenvedéseiről, tragikus történéseiről 
beszéljen az ember. Engem ez a leginkább azért zavar, 
mert véletlenül tudom, hogy ez a gondolkodásmód a 
buddhizmusból ered. Nevezetesen, a buddhizmusnak 
van egy olyan lelki gyakorlata, amelyet „undor 
gyakorlatnak” hívnak. 
 
Olyan dolgokat néznek, olyan dolgokra koncentrálnak, 
meditálnak, amelyek az emberből undort váltanak ki. 
Mert hogy ez is van a világban, és erre is oda kell 
figyelni. Egy ilyen undorgyakorlat során egy döglött 
kutya bomló tetemét nézték a tanítványok, és Buddha. 
Az egyik tanítvány azt mondta: „Mester, milyen 
iszonyú a fizikai test felbomlása, rothadása, 
pusztulása”. Buddha odanézett és azt mondta, igen, de 
milyen szép a kutya foga. Eredetileg a tanítás arról 
szólt, hogy nem hazudjuk a kutya felbomló teteméről, 
hogy nagyszerű, vagy szép látvány, de ha van benne 
valami szép, ez esetben a szép fehér foga, azt azért 
vegyük észre. Hát, ilyen cinikus gondolatok jutottak az 
eszembe a boldogságról! 
 
Van-e kapcsolat a hit és a boldogság között, vagyis 
boldogabbak-e a hívők, mint a nem hívők? 
 

Ez nagyon nehéz kérdés. Egy egyházi lapban 
azt állították, hogy a pszichoterápiának 

mindössze az a feladata, a neurotikus emberrel 
felismertesse, hogy pszichés bajai az Istentől való 
elszakadásból származnak. Miután ez megtörtént, a 
gyógyítás, vagyis az Istenhez való visszavezetés már a 
lelkipásztori szolgálat kihívása. Vitába szálltam ezzel a 
„Térítés vagy butítás” című cikkemben. Azt látom 
ugyanis, hogy a hit nem véd meg a lelki bajoktól. 
Ráadásul, amikor Indiában éltem, a hongkongi 
egyetemen egy kutatást folytattak a különböző vallású, 
a hívő és hitetlen emberek körében a halálhoz való 
viszonyukról. Kiderült, hogy a különböző vallású, és a 
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hitetlen emberek körében a halálról alkotott képzetek 
terén, vagyis, hogy mi történik velük a halál után, nagy 
különbségeket tártak fel, de a halálfélelemben nem. 
Sokat dolgoztam haldoklók között. Nem nagyon 
láttam azt, hogy a hívő ember ne félt volna az 
ismeretlentől, az összes kapcsolatból való 
kiszakadástól, a magánytól. Nagyon egyedül van 
olyankor az ember. Még ha mondta is, amikor még jól 
érezte magát, hogy nem fél a haláltól, közel az 
elmúláshoz elvész az a lehetőség, hogy vigasztaló 
szóval vagy egy imával őt megnyugtassam. Hiába 
„dumálok”, valójában csak egy módon tudok vele 
kontaktusba lépni: az érintéssel. 
 
Azt gondolom, hogy a halál közelében az ember 
érzelmi élete leegyszerűsödik, az újszülötthöz, a 
csecsemőhöz hasonló érzelmi állapotba kerül. Ahogy 
egy síró kisbabát fölvehetek, ringathatok, hogy 
megnyugodjon, úgy egy haldokló beteg is az érintésre 
nyugszik meg. A természet előkészíti ezt a távozást. 
Lassan ugyanolyan állapotba hozza a haldoklót, mint 
amikor annak idején belépett a világba. 
 
Ha a haldokló eszméleténél volt, és valakit hívott, az 
soha nem az Isten volt, hanem mindig az édesanyja. Ez 
a lélek legmélyebb kötődésére utal. Azt gondolom, 
hogy ha valakinek rendben volt az anyjával a 
kapcsolata, jóban voltak, az anya nem uralkodott 
fölötte, ő sem rivalizált az anyjával, az ő felemlegetése 
többet tudott segíteni, mint egy elvont hit. 
 
A pszichoterápiában nagyon komolyan vettem az 
anya-gyermek kapcsolatot, amelynek a fontosságát 
nem a modern tudomány fedezte fel, hanem kétezer 
évvel ezelőtt a filozófus Terentius már papírra vetette: 
„Akire gyermekkorában nem nevetett eleget az anyja, 
az felnőtt korában nem lesz méltó sem az istenek 
asztalára, sem az istennők ágyára.”  Vagyis, a 
gyermekkorban, az anya-gyermek kapcsolatban dől el, 
hogy az ember mennyire tudja felnőttként megélni 
élete boldog pillanatait. 
 
Mi teszi Önt boldoggá? 
 

Laza, nyitott embernek érzem magam. A 
boldog pillanatok mindig meglepetésszerűen, 

váratlanul jöttek az életembe. A szerelmi életemben 
többször jöttek boldog pillanatok, főleg egy szerelem 
hajnalán, majd a beteljesülésekor. Ezeket azonban nem 
csak a szexualitáshoz kötöm. 
 
Eszembe jutott életem egy nagyon boldog, rövid 
periódusa! Egyszer Szentpétervárott – akkor még 
Leningrádnak hívták –, az Ermitázsban jártam. Ott egy 

kis vitrinben áll egy viszonylag kevesek által ismert 
Leonardo-kép, a Madonna Litta. Elkezdtem nézni azt a 
Madonnát. (Hozzáteszem: nem rajongok a Mona Lisa-
ért!) De elkezdtem nézni ezt a Madonna Littát, és nem 
tudtam levenni róla a szemem. Az öreg teremőr néni 
odahozott nekem egy széket, hogy ülve nézhessem, 
csak arra kért, hogy ha csoportos látogatók jönnek, 
engedjem őket a képhez. Kilenc napig jártam be az 
Ermitázsba a Madonna Litta miatt. Úgy éreztem, hogy 
napról napra jobban értem őt; pontosabban: a képet 
nézve értettem meg, hogy mi is az a reneszánsz. Ez 
olyan boldogsággal töltött el, hogy ezt a kilenc napot 
életem egyik legboldogabb periódusának tartom. 
Pedig semmi különleges nem történt velem, csak 
néztem egy Leonardo-képet, amely által megéreztem a 
reneszánsz lényegét. 
 

  
 
„Szellemi kóbor kutya vagyok” – mondta magáról 
Švejket idéző nemtörődömséggel, többször is 
sodródó embernek aposztrofálta magát. 
 

Tudatosan sodródónak. Nem nagyon 
harcolok dolgokért. Hagyom, hogy a dolgok 
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megtaláljanak. Olyan vagyok, mint egy macska. Ha azt 
mondják, cicc-cicc, odamegyek, ha azt, sicc, 
odébbállok. Volt egy zen-buddhista mester, aki a 
halála előtt azt mondta a tanítványainak: „Ami jön, azt 
fogadjátok, ami megy, azt engedjétek.” Nem kell 
görcsölni. Az érettségi évében megkérdezte az 
osztályfőnök, ki mit akar kezdeni az életével. Én azt 
mondtam: „Alkotmányos monarchiában a király 
barátja akarok lenni. Dinasztiába nem jó beleszületni, 
mert akkor lemészárolnak egy forradalomban. De 
csajokat hajtunk, vadászunk, sakkozunk, beszélgetünk, 
ez nekem való.” Csak nem volt király hozzá. Az volt a 
mániám, hogy nekem nem szabad középen lenni. Nem 
bírom azt, hogy főnököm van. Két választásom van a 
szabadságra: vagy lemegyek az egzisztenciális 
nullpontra, mint Švejk, vagy fel kell törnöm. 
Kezdetben nehéz volt, mert nem fogadtam el a 
központi álláselhelyezést, ezért elmentem egy állami 
gazdaságba dolgozni. Rakodómunkás voltam. És öröm 
fogott el, hogy nekem nem kell feltétlenül 
értelmiséginek lennem! Pestre visszakerülve a 
barátnőm a helyemre tett: „Nem tudsz nyelveket, nincs 
doktorátusod, nincs egzisztenciád.” Sok lemondással 
és munkával tudományos fokozatot szereztem. 
 
Miért lett klinikai pszichológusból vallás-
pszichológus? 
 

Mindig a hatásmechanizmusok érdekeltek. 
Kezdetben a pszichoterápiáé, aztán a mű-

vészeti és politikai hatások. Végül a vallások. Csavargó 
természetem van, bejártam a világ sok részét, éltem 
Indiában, és tanítottam Izraelben. 
 
Mit mondanak a nagy világvallások az üzletről, a 
haszonról? Az iszlám tiltja a kamatot, Krisztus pedig 
kikergeti a pénzváltókat a templomból. 
 

És azt mondja a fiatalembernek: add oda 
mindenedet a szegényeknek, és kövess 

engem. A fickó nem képes erre. Ekkor hangzik el a 
példabeszéd, hogy nehezebb a gazdagnak bejutni a 
mennyországba, mint a tevének átlépni a tű fokán. Azt, 
aki üzletet csinál a vallásból, csalónak tartom. Az igazi 
buddhisták sem üzletelnek a filozófiájukkal. 
Ugyanakkor úgy gondolom, nem szabad megtagadni a 
világot. Pető András mondta nekem: „Nem tisztelem a 
szenteket, mert elvonultak kolostorokba vagy 
remetének. Egy nyilvánosházban legyenek szentek!" 
Miről ismerem fel, ha egy szellemi irányzat félrevezeti 
az embert? Ha el akarja tántorítani a saját kultúrájától. 
Nem tartom véletlennek, hogy ki hova született. 
Tibetben azt mondják: „Ha saját hazádban nem találod 
meg a szellemi utadat, akkor itt sem fogod.” Hamisnak 
tartom azt az irányzatot, amelyik gőgössé teszi az 
embert, amelyik nem tűri a kételkedést és a humort, s 
amelyik szellemi bilincseket rak a tanítványaira. 
 
Az ezotéria és a spiritualitás lényege a közvetlen 
tapasztalás, az egyén saját misztikus élményei, nem a 
vallási rítusok. 
 

Nekem is voltak ilyen élményeim. Ezek csak 
személynek szólnak, nem nagyon mesélhetők 

el. Két fajtájuk van: a zen, a pillanat megvilágosodása, 
ami olyan, mintha föllőnék az éjszakába egy rakétát, 
egy pillanatra bevilágítja a terepet, aztán kialszik. 
Sokat hozhat, de nem tartós állapot. A másik fajta 
megvilágosodás azt jelenti: valaki meglátja, hogy az 
értelemnek határai vannak. A világ nem érthető meg 
tisztán racionális bázison. A kérdés az, hogy egy 
alacsonyabb fejlettségű szellem meg tud-e érteni egy 
magasabbat? Vagyis az ember az emberen túlit, netán 
az Istent. Minden komoly vallás csak egyfajta ilyen 
közeledést ismer, a misztikus élményt. 
 
A mai világban folyton kommunikálunk másokkal, s 
ehhez rengeteg csatorna áll rendelkezésünkre, mégis 
sok a „zaj”, és ritka az olyan érintkezés, ami az ember 
mélyéig hatol. 

 
 Delhiben beszélgettem egy 
jóga-ashram vezetőjével. Azt 

kérdezte: „A maga hazájában hogy 
vannak az emberek a vallással?” 
Soroltam neki az itt meglévő vallásokat. 
„Látom, maga nem tudja, mi az a vallás. 
Vallás az, hogy: mit csinál az ember, 
amikor egyedül van.” Bekapcsol 
háttérzenét, televíziót, rádiót, 
programokat szervez magának, bulizni 
megy. Nyüzsög. Az önmagával egyedül 
maradással – amit úgy is fordíthatok, 
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hogy Istennel való egyedül maradás –, ezzel baj van. 
 
Milyen etikai tanítást érdemes megszívlelnünk a 
vallásokból? 
 

 Heller Ágnes szokta idézni Szókratészt, aki 
azt vallotta: jobb igazságtalanságot elszen-

vedni, mint elkövetni. Ez a keresztény etika egyik 
alapelve is. Thomas Mann mondja: „Nem szabad a 
társadalom bűneiből egyéni bűnöket csinálni.” 
Elmondtam ezt egy lámának, akinek az volt a 
meglátása: „Nézze, ha a maga hazájában mindenki 
rohan, akkor maga is rohanni fog. A fontos az, hogy 
nyugodtan vagy izgatottan rohan. Nyugodtan is lehet 
rohanni.” A társadalomtudós George Sorel a 
századfordulón azt mondta, hogy a huszadik század 
embere olyan lesz, mint a primitív kultúráé. Használja 
a világot, de nem érti. És ha nem érti, akkor szorongani 
fog. Mítoszokat fog teremteni, amik csökkentik a 
szorongását. Ám ezek álracionális magyarázatok. És a 
mítoszból politika lesz. Azé a jól szervezett kisebbségé 
lesz a hatalom, amelyik a legtetszetősebb és a 
legkönnyebben érthető mítoszt tudja adni a 
tömegeknek. Például azt, hogy valaki azért magasabb 
rendű másoknál, mert nem született cigánynak, 
zsidónak, homoszexuálisnak – vagy épp fordítva. 
Alkotnia, értéket létrehoznia már nem is kell. 
 
A tetszetős mítoszokra mondta Zbigniew Brzezinski, 
hogy „tittytainment”. Kapitalista cucliztatás. Min-
denkit le lehet így venni a lábáról? 
 

A többséget igen. A konformizmus nyomása 
borzasztóan nagy. Csináltak egy kísérletet: 

felállítottak két pálcát, egy hosszabbat és egy 
rövidebbet, megbeszélték kétszáz emberrel, mondják 
azt, hogy a kettő egyforma. Száz embert nem avattak 
be. Legalább hatvan százalékuk mindig hasonult az 
elhangzottakhoz, miután hallotta a másik kétszáz 
embert. „Egyforma.” Akkor ő is ezt mondta, holott 
saját szemével látta a különbséget. Mert nem mert 
szembeszállni a köztudattal. Vagy kételkedni kezdett 
magában. Hátha ő látja rosszul. A konformista 
nyomást vagy a tömeg adja, vagy a tekintély. A baj az, 
hogy a globalizált társadalomnak ugyanaz az 
emberideája, mint a diktatúráknak. Jelszavakkal, 
mítoszokkal, reklámokkal irányítható tömeg-ember. 
 
Gyakran érintkezik fiatalokkal. Hová tart velük a 
világ? 
 

Úgy gondolom, ősidők óta kísérletezünk 
azon, hogyan lehet harmonikusan együtt élni, 

de ennek módját nem találta meg az emberiség. 
Amikor dugó van, mindig van nyolc strici, aki kivág a 
sorból, előrehajt, és beszuszakolja magát. Amíg ott van 
az emberekben a jogtalan előny szerzésének késztetése, 
üzletben, házasságban, szerelmi viszonyaikban, 
egzisztenciálisan, politikában, addig nem lehet szó de-
mokráciáról. A fiatalok egy része sem mentes ettől a 
felfogástól, hogy nekik mindig jól kell járniuk. 
 
Mit lehet tenni? 
 

Amit Voltaire mond: műveljük csak 
kertjeinket. Menjünk vissza a magánéletbe. 

Tehát saját magadban és környezetedben tarts rendet. 
Ami megoldható, egy feltétellel: ha a farkas nem jön be 

a kertbe. De bejön. Ha én Angliába vagy 
Svédországba születek, soha nem 
foglalkozom politikával. Akár 
kazánkovács vagyok, akár fogorvos, 
sokkal kevésbé folyik bele az életembe 
annak a ténye, hogy ki a miniszterelnök, 
és melyik párt nyeri a választásokat. E 
tekintetben pesszimista vagyok. Vannak 
történelmi példák rá, amikor egy ország 
kormányozhatatlan, jön egy erős ember, 
és rendet csinál. Az emberek örülnek. 
Mert nagyon bele lehet fáradni a 
zűrzavarba. Csak egy idő után rá kell 
jönniük, hogy ennek diktatúra az ára. 
Így került hatalomra Napóleon a rokokó 
korszak végén, Lenin a cári Oroszország 
végnapjaiban és Hitler a weimari 
köztársaságban. A mai erkölcsi 
válságban a legtöbb telefon, amit kapok, 
aggódó szülőktől jön: „Popper úr, nem 
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ismerjük egymást, a tévében láttuk, adjon tanácsot, 
hogy neveljem a gyereket? Hagyjam, hogy a pillanat 
bulistája legyen, percemberke, simlis? Akkor nagyon 
távol fogunk kerülni egymástól, de érvényesülni fog. 
Vagy neveljem a saját erkölcsi normám szerint? Akkor 
szerencsétlen balek lesz. Mit tanácsol?” Vannak 
helyzetek, amikre nincs tanács. Ma az emberek 
nincsenek felkészítve a kudarcra. Se a családban, se az 
iskolában, se később nem kapják ezt meg útravalóul. 
Nagy pedagógiai hiányok vannak a nevelésben. 
Mindenki csakis sikerorientált, és ezt a mai társadalom 
tovább erősíti. Ha vereség éri az embereket, olyan 
pánik fogja el őket, hogy nem tudnak talpra állni. A 
pániktól, a kétségbeeséstől nem tudnak egyenesbe 
jönni. Nem számolnak azzal, hogy az életben 
vereségek is vannak, sőt vannak megismerések, 
amelyek csak akkor érik el az embert, ha kiütötték, és a 
földön fekszik – tehát ez is az élet gazdagodása. Egy 
piarista szerzetes mondta: „Ilyen az igaz ember élete. 
Az ember mindig elesik, és mindig fölkel.” De fel kell 
kelni, újra meg újra talpra kell állni. 
 
Beszélgetőpartnerek: Kriston László, Illés Sarolta, Vida 
Melinda 
 
Illusztráció: Michael Shapcott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modus Vivendi Magazin 81



 
 
 
 
 

Watsu  
- a vízi terápia 

 
 
 

 Watsu elnevezés az angol water (víz) és a japán 
Shiatsu szavak ötvözetéből létrejött mozaikszó. 
A víz, mint elem, nagyon fontos mind a Föld 

(75 %-a víz), mind az emberi test számára (testünk 70 
%-át alkotja). A melegvíz már magában is fontos szervi 
hatásokkal bír, feszültségoldó és fájdalomcsökkentő. A 
felhajtóerő tehermentesíti a gerincet és a súlytalan 
lebegés megkönnyíti a test nyújtását, átmozgatását, 
nagyobb mozgásszabadságot tesz lehetővé. 
 
A Shiatsu (jelentése – ujjnyomás) az akupresszúra 
alapjain nyugvó, Japánból származó, teljes körű, 
professzionális gyógymód, melynek fő célja az 
egyensúly helyreállítása mind fizikai, mind érzelmi, 
mind pedig energetikai szinten. A hagyományos keleti 
orvoslás több ezer éves tapasztalataira épül, de ötvözi 
azt a modern nyugati manuális medicina 
leghatékonyabb módszereivel. A Shiatsu holisztikus 
szemlélete  az   embert  teljes  egységében  látja,  így   a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
személyt gyógyítja, nem csak a tüneteit. Testi, lelki, 
szellemi működésünk alaperejét, az életenergiát 
harmonizálja. Ha az energia áramlása megakad a 
meridiánokban, szervi bajokhoz, fizikai és lelki 
problémákhoz vezethet. A Shiatsu masszázs fenntartja, 
kiegyenlíti az energiaáramlást a testben. 
 
A Watsu megalkotója Harold Dull terapeuta, aki 
Shizuto Masunaga tanítványaként Zen Shiatsut tanult 
Japánban. 
 
„… a cél nem egy betegség feltárása, hanem a beteg 
lényének alapjaitól kiindulva javítani az 
életminőségén, és egy jobb életmódra vezetni őt.” 
(Shizuto Masunaga) 
 
Harold Dull a 80’-as évek elején hazájába visszatérve 
elkezdte alkalmazni és tanítani a Shiatsut, és gyógyító 
terápiás munkája során megfigyelte, hogy a testmeleg 

A 
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vízben végzett nyújtások és kimozgatások – melyek a 
meridiánok körüli energiablokkokat hivatottak 
feloldani – erősebb és mélyebb hatást gyakorolnak, 
mint ha szárazföldön végeznék azokat. 

 
A víz ideális közeg a test felszabadítására, mivel a 
vízben a kar vagy a láb nyújtásával egyidejűleg a teljes 
test ringatózik és mozog, lecsökkentve azt az 
ellenállást, amely akkor tapasztalható, ha az adott 
karral vagy lábbal külön dolgoznak. 
 
A Zen Shiatsu másik elvét alkalmazva új dimenziót 
nyitott meg a vízben, mely a mozdulatok légzéshez 
kapcsolása volt. Ez a „víz légzés tánc” a test nagyobb 
nyugalmát, ellazultságát eredményezi, ami nagyon 
fontos a kezelés közben, hiszen e nélkül a test feszes, 
az elme feszült lesz. Mivel a víz hőmérséklete közel 
azonos testünk hőmérsékletével (35-36 C) olyan, 
mintha a test határai eltűnnének, az ember eggyé válik 
a vízzel. 
 
Így született meg a Watsu, ez az egész testre és lélekre 
ható különleges vízi terápia. 
 
“Az egyiptomiak úgy tartották, a lélek a vizet kapta 
ajándékba kárpótlásul, hogy testet kell öltenie. A 
vízben testünk megtalálja azt a szabadságot, amelyet a 

lelkünk elveszített. A Watsu e szabadság folytonos 
felfedezése.” (Harold Dull) 
 
A Watsu hazájában, a kaliforniai Harbin Hot Springs 
hévforrásra épült Watsu Centerben és Európa számos 
országában, pszichiátriai intézetekben, gyógyító- és 
wellnes központokban naponta több ezer Watsu 
kezelést adnak különböző betegségekben szenvedő, és 
önmagukat megismerni vágyó, egészséges 
pácienseknek. Ez a holisztikus masszázs és 
mozgásterápia több mint 25 éves múltra tekint vissza, 
és hatalmas fejlődésen ment keresztül, így a világ 
elsődleges vízi terápiájává nőtte ki magát. 
 
A Watsu elsajátításának folyamata belső utazás és 
átalakulás is egyben: az elfogadó szeretet, a vízben 
megnyilvánuló összekapcsolódás és az odafigyelő 
jelenlét napi színtű átélése a terapeuták életébe is mély, 
pozitív változásokat hoz. 
 
Ez a terápia a másik ember őszinte tiszteletére és 
elfogadására épül. Az adó fél teljes lényével a kezelt 
személyre fókuszál, kifinomult érzékelésével követi a 
kapó testének és lelkének minden rezdülését, a testben 
áramló energiák változását és érzékenyen reagál rá. 
Így a kezelések az itt és mostban születnek, mindig a 
páciens igényeire és testi- lelki állapotára hangolódva. 
 
Az orvosok és pszichológusok évtizedek óta dicsérik 
az érintés felbecsülhetetlen értékét, egészségmegőrző 
és gyógyító hatását. Napjainkban, a nyugati világban 
elfelejtettük, mennyire fontos a kapcsolatteremtés, 
hogy embertársainkkal a bensőséges, gondoskodó 
érzelmeinket érintéssel fejezzük ki. Az érintés igazi 
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értéke az életenergia és a szeretet áramlásának ereje, 
ami két ember közt áramlik. A Watsu tökéletes 
lehetőség a támogató emberi érintés megta-
pasztalására, a chi áramlásának érzékelésére, az 
elfogadó jelenlét és szeretet megélésére. 
 
Mit élnek meg a terápiában résztvevők? 
 

 
 
„Valaki a karjában tartva lebegtet a vízben, amely 
gyengéden megemel minden alkalommal, amikor 
lélegzetet veszel, melege átjárja és elolvasztja testedben 
a feszültséget. Az ellazultság egyre mélyebb szintjére 
sodródsz, amint tested kinyújtóztatva egyre 
szabadabbá válik. Olyan tudatállapotokba vagy képes 
így áramlani, amelyekhez a benned eltárolódott 
traumák vagy feszültségek egyébként nem engednek 
hozzáférést. A létezés egy olyan szintjére folysz el, ahol 
mély boldogság, béke és teljesség vár, ahol a 
feszültségek és traumák okai már nem uralkodhatnak 
feletted. 
 
Watsut adni éppoly öröm, mint kapni. 
 
Meleg vízben lebegtetsz valakit. Engeded, hogy tested 
mélyebbre süllyedjen, miközben kilélegzel, és érzed, 
ahogy a víz mindkettőtöket visszaemel, amint 
beszívod a levegőt. Ahogy tested egyre szabadabbá 
válik, mozgásod egyre inkább hullámszerűvé alakul, 
olyan hullámzássá, amely szabaddá ringatja azt, akit a 
karodban tartasz, miközben egyik nyújtás a másikba 
áramlik át. Lassú tánc ez, mely körbefolyja a 
mozdulatlanság pillanatait. Amikor valakit a 
szívközpontoddal egy vonalban lebegtetsz, olyan 
kapcsolódás, eggyé válás jön létre, amely jóval a 
kezelés befejezése után is fennmarad. 
 
Ez a Watsu öröme. 

Ez az öröm éppúgy elérhető mindazok számára, akik a 
Watsu legegyszerűbb mozdulatait tanulják, mint 
azoknak, akik a technikák teljes tárházának mesterei.” 
 

    (Harold Dull) 
 
 
Mint más természetes gyógymódok – éppen 
gyengédségüknek köszönhetően – a Watsu is lassabb, 
de tartósabb javulást hoz, bár csodálatos gyógyító 
erővel bírhat egyetlen kezelés is a megélt jelenléten 
keresztül, melynek pozitív hatását már oly sokszor 
felismerte az emberiség. 
 
 A kezelés közben hamar kialakul az ún. 

paraszimpatikus állapot. Ekkor a vegetatív 
idegrendszer azon része kerül túlsúlyba, melynek 
feladata a szervezet regenerációjának és erő-
gyűjtésének az elősegítése. Az anyagcsere folyamatok 
a felépítés irányába mozdulnak el. A vérnyomás 
csökken, a pulzusszám és a légzés lassul. 
 Helyreáll az emésztés, az emésztőnedvek 

termelődése. A bélműködés és kiválasztás fokozódik. 
Megélénkül a simaizomzat (belső szervek) működése. 
 A vázizomzat pihen, megnövekszik az ízületi 

mozgástartomány, lazábbakká válnak az izmok, 
feloldódnak az izomgörcsök, ezáltal enyhül a 
fájdalom. 
 A rendszeres kezelés megerősíti az izmokat, növeli 

a test rugalmasságát. 
 Ebben a meditatív, laza állapotban felgyorsul a 

gyógyulás, hatékony segítséget nyújt a műtétek és 
sérülési traumák utáni rehabilitációban. 
 Hozzájárul a mozgásszervi és idegrendszeri 

betegségek gyógyulásához. 
 Eredményesen alkalmazható gerincproblémák 

esetén (nyaki – háti fájdalmak). 
 Erősíti az immunrendszert, beindítja az öngyógyító 

folyamatokat és a természetes méregtelenítést. 
 Segítséget nyújt egyes neurológiai eseteknél 

(agyvérzés, gerincsérülés, Parkinson-kór, szklerózis 
multiplex). 
 Mivel a Watsu stresszoldó hatása legendás, kitűnő 

a stressztűrő képesség javítására, csökkenti a 
szorongást, a mély relaxációs állapot jobb alvást 
eredményez. 
 A szeparációs szorongást enyhíti, megerősíti a 

kapcsolatteremtési készséget, hogy képesek legyünk 
érezni az egységet, melyet másokkal közösen 
alkotunk. 
 A pszichoszomatikus (lelki eredetű és testben 

megnyilvánuló ) betegségek gyógyítására is kiválóan 
alkalmas. 

Modus Vivendi Magazin 84



 Hatásos depresszióban szenvedőknek, segít 
megtapasztalni önnön lényünk csodálatos 
egyediségét, ezáltal elfogadni önmagunkat. 
 Gyerekeknél különösen jó megoldást nyújthat, 

mivel gyógyítja a dekoncentrációs és hiperaktív 
viselkedési zavarokat. Oldja a gyermek- és felnőttkori 
lelki traumákat. 
 Kismamáknál is rendkívül jól alkalmazható, mivel 

a várandós állapotból eredő mozgásszervi terhelés 
alól felszabadító lebegés sokat javíthat az anya fizikai 
közérzetén. 
 Élsportolók felkészítéséhez és a koncentráció 

megtartásához is nagy segítséget nyújt. 
 A víziszony mögött megbújó félelmeket is segít 

feloldani, nem szükséges hozzá úszni tudás. 
  

 
 
Az egészség- és közérzet javító hatásai mellett a Watsu 
nagyszerű módja a magunkba vezető út 
megtalálásának. A kezelés közben az életünk során 
elfojtott érzések széles skálája törhet felszínre, és 
egyben kerülhet elengedésre a folyamatos áramlás 
által. Ez a folyamat segíti az embert, hogy a vízből 
kilépve egy teljesebb, feszültségektől mentes életet 
élhessen, szélesebb látókörben szemlélhesse annak 
történéseit. Ez egy csodálatos utazás, új dimenziókat 
nyit. Belemerülhetsz egy csendes világba, amely nem 
csak gyógyít, de át is alakít. A Watsu megújítja 
kapcsolatainkat – főleg saját magunkkal –, segít együtt 
érezni az emberekkel, rezgésükkel azonosulni. Ahogy 
a fogadó fél megtapasztalja határainak kitágulását a 
vízben, a hétköznapok akadályait, kérdéseit is 
lazábban, tudatosabban érzékeli és könnyebben túljut 
rajtuk. 
 
Bizonyos esetekben azonban ellenjavalt a kezelés: 
 
 Mikor a közfürdőkben tartózkodás nem javasolt 

(fertőző betegségek, bőrbetegségek) 

 Inkontinencia 
 Epilepszia 
 Hőszabályozás zavara 
 Köhögési reflex hiánya 
 Keringési- és légzőrendszer betegségei 
 Ízületek akut gyulladása 
 Kezeletlen magas vérnyomás, szívritmuszavar 
 Bármely szerv trombózisa 
 Nagyfokú csontritkulás, gerinc betegségeinél 

fokozott figyelem 
 
Hogyan zajlik egy Watsu kezelés? 
 
A kezelés előtt elhangzik néhány lényeges információ, 
ettől eltekintve nem szükséges verbális kommunikáció. 
Ha szükséges, lebegtető szivacsot – „floaty”-t helyez a 
lábadra a terapeuta, a kellemes lebegés érdekében. 
Neked nincs semmi dolgod, csak pihenj, lazíts, engedd 
el magad! Érezd át, milyen érzés az érintés. Legjobb, ha 
könnyedén befelé figyelsz, az érzéseidre 
összpontosítasz. Aztán a kezelő a víz felszínén, a 
szívközpontja vonalában elkezd lebegtetni, így még 
erőteljesebben rád tud hangolódni. A szemed csukva, 
nincs más csak a fény és árnyék játéka, a füled a vízben 
van, a fürdőzök zaját hallod még egy ideig, de aztán 
minden lecsendesül és csak a víz megnyugtató 
morajlását hallod. Érzed a bőrödön a víz melegét, a 
terapeuta érintését, de a folyamatos ellazulás olyan 
belső helyekre vihet, hogy a külvilág érzékelése 
teljesen eltűnhet. Belső utazás ez oda, ahol csend van 
és nyugalom. Megszűnik a tér és az idő, nem létezik 
más, csak te. Biztonságban érzed magad, mint egykor 
az anyaméhben, megtapasztalod a súlytalanság 
élményét, az egységélményt, a létezés örömét, a béke 
és szabadság érzését. Felszabadul a test és a lélek, 
leírhatatlan élmény… 
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A kezelés végén, mely 50-60 perces, a terapeuta 
ellebegtet a medence széléig és a hátadat a falnak 

támasztva felültet. Pár érintéssel elköszön Tőled, Te 
pedig, amíg jól esik, csukott szemmel élvezheted ezt az 
éteri érzést. A kezelés közben vagy utána érezhetsz 
felszabadultságot, egységélményt, de megélhetsz akár 
szomorúságot is és könnyeket is hullathatsz a traumák 
oldódásakor. Ilyenkor a legfontosabb, hogy ezeket az 
érzelmi reakciókat megfigyeld, és azt követően 
elengedd. Ezenfelül fontos ismét megemlíteni, hogy 
Watsu közben intenzíven oldódik a stressz és az izmok 
tónusos feszültsége, mely hatás a Watsu egyik 
legnagyobb gyógyereje. A végén lehetőség van az 
élmények megbeszélésére, ha szeretnéd. 
 
A személyes higiénián felül ügyeljünk a megfelelő 
folyadékbevitelre, hiszen a vízben történő egy órás 
kezelés alatt, akár fél liter víz is eltávozhat 
szervezetünkből a bőrön keresztül. A kezelés után nem 
árt egy 10-15 perces rövid pihenő, hogy teljeséggel 
visszatérjünk a normál tudatállapotba. 
 

Aldea Bence 
Ziger Hajni 
Antal Vali  

 
Illusztráció: Samantha French 
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A zene visszahozza 
a sérült agy 

emlékeit 
 

 
önnyűzene hallgatásával 
segítettek neuropszicholó-
gusok szerzett agysérüléses 

betegeknek abban, hogy vissza-
idézzék személyes emlékeiket – 
írja az MTI.  A maga nemében első 
ilyen kutatás eredményeit Amee 
Baird brit és Séverine Samson 
francia kutató a Neuropsyc-
hological Rehabilitation nevű 
szakfolyóiratban ismertette. 
 
Ez az első olyan vizsgálat, 
amelyben zenével hívták elő a 
múlt személyes, önéletrajzi 
emlékeit szerzett agysérüléses 
betegeknél, azaz olyan agykáro-
sodásnál, amely nem veleszületett 
eltérés, nem a születés során  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kialakult sérülés és nem az idős 
korban fellépő Alzheimer-kór. 
 
Baird és Samson az amerikai 
slágerlista, a Billboard Hot 100 
népszerű dalait játszotta öt ilyen 
betegnek, kontrollcsoportként pe-
dig öt egészséges embernek. 
Olyan dalokat választottak ki 
számukra, amelyek a beteg 
életében ötéves korától kezdve 
jelen voltak. A kutatás 
résztvevőinek le kellett írniuk, 
mennyire ismerik az adott dalt, 
szeretik-e azt és milyen emlékeket 
hívnak elő – olvasható a Science 
Daily tudományos hír-portálon. 
 
A szakemberek azt találták, hogy a 
zene által keltett személyes em- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lékek gyakorisága szin-
te azonos volt a két 
csoportnál, az agysé-
rülteknél 38-71 száza-
lék, a kontrollcsoport-
nál 48-71 százalék. Az 
öt beteg közül csupán 
egynél nem hívott elő a 
zenehallgatás szemé-
lyes emléket. Ugyanak-
kor a szerzett agysérült 
betegek egyikénél idé-
ződtek vissza a leg-
gyakrabban a szemé-
lyes emlékek. 
 
Az összes résztvevőnél 
a zenével visszaidézett 
emlékek többsége egy 
személyhez, emberek-
hez vagy életszakasz-
hoz kötődött és pozitív 

emlék volt. Azokat a dalokat, 
amelyek előhozták az emlékeket, 
sokkal ismertebbnek, sokkal 
kedveltebbnek írták le feljegyzé-
seikben a tanulmány résztvevői. 
 
„A zene sokkal hatékonyabbnak 
bizonyult a személyes emlékek 
felélesztésében, mint a személyes 
szóbeli interjúk során történt 
emlékezet-felidézés”. A kutatók 
szerint a zene hatékony stimuláció 
az önéletrajzi emlékek előcsa-
logatásában és hasznos lehet 
bizonyos esetekben az önéletrajzi 
emlékezetkiesésben szenvedők 
rehabilitációjában. 

 
 

(Forrás: Index) 

K 
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Könyvajánló – 
Thomas Gordon: 
P.E.T. – A szülői 
eredményesség 
tanulása, illetve  

T.E.T. – A tanári 
hatékonyság 

fejlesztése 
 

  
 

 pedagógus tanít - de nemcsak ő. A szülő, az 
edző, a főnök, a házastárs, a terapeuta is 
tanítani akar – vagyis hatni a másikra, átadni 

valamit, amit helyesnek és fontosnak ítél. Sikerrel 
tanítani öröm! Jól tudjuk azonban, hogy milyen 
gyakran jár kudarccal a legnagyobb igyekezet is. 
Thomas Gordon könyve világsikert aratott, mert arról 
szól, hogyan taníthatunk eredményesebben: miért 
tudnak többet és viselkednek érettebben tanulóink, 
miközben csökkennek a konfliktusok, és több idő 
marad érdemi munkára. A Gordon módszer sajátos 
szemlélet és problémamegoldó eljárások, gyakorlati 
fogások tárháza. A T.E.T. nem merev szabály-
gyűjtemény. Egyetemes érvényű: bármilyen életkorú 
és élethelyzetű ember tanításakor, minden tanulási 
vagy fegyelmezési problémánál, bármely szituációban, 
bölcsödétől a nyugdíjas otthonig nemcsak szakképzett 
pedagógusoknak, hanem az átlagembernek is 
segítséget nyújt a hatékony kommunikáció elsa-
játításában. 
 

 
A Gordon-módszer az egyik legismertebb 
kommunikációs technika, amely többek között a szülő-
gyermek kapcsolatban felmerülő problémahelyzetek 
felismerésére és a konfliktusok eredményes kezelésére 
szolgál. Gordon megtanít arra, hogyan beszéljünk a 
másik emberrel az elfogadás nyelvén, hogyan 
forduljunk felé értő figyelemmel, s hogyan használjunk 
„én-üzeneteket” a kommunikáció elősegítésére. Bár a 
könyv elsősorban nevelő-gyermek kapcsolatra épít, de 
elolvasása igen hasznos lehet mindazok számára, akik 
terapeutaként egy hasonló viszonyrendszerben 
dolgoznak nap mint nap. Gordon a fenti könyveiben 
ismerteti az erőszakmentes konfliktusmegoldás 
módszerét, amely a tanári és a vezetői 
eredményességet segítő kézikönyveinek is alapját adja. 
 
A szülő-gyermek kapcsolat kimeríthetetlen 
konfliktusforrás, naponta feladva a leckét a szülőnek, 
hogyan próbálja gyermekét a helyesnek vélt viselkedés 
elsajátításának útvesztőjében elnavigálni. Mikor és 
mennyire legyen szigorú, vagy mennyire legyen 
elfogadó. Mivel tesz jót, ha korlátokat állít fel és elvár 
bizonyos viselkedésformát, vagy ha teljes szabadságot 
ad gyermekének, kerülve a korlátozást. 
 
Thomas Gordon amerikai pszichológus éppen abból a 
gyakorlatból indul ki, hogy sok szülő hatalmi 
pozícióból tekint gyermekére, szigorral, büntetéssel 
kényszeríti őt, engedelmességet vár el tőle. Így, ha 
konfliktus alakul ki közöttük, a szülő szeret olyan 
megoldást találni, hogy végül ő hagyja el győztesként a 
„hadszínteret”, hiszen „a felnőtt mindent jobban tud”, 
a gyermek csak vesztes lehet. 
 
Vannak azonban olyan szülők is, akik tudatosan 
kerülik a tekintélyelvű nevelést, nem szeretnek 
akadályokat állítani gyermekeik elé, ezért, amikor 
igényeik ütköznek, a gyermek győz, s ebben a 
játszmában csak a szülő lehet a vesztes. 
 
A legkevésbé szerencsés az a szülői hozzáállás, amely 
a nevelői bizonytalanságot úgy próbálja feloldani, 
hogy a teljes engedékenységet váltja a merev szigorral.  
 
Bármelyik szülői hozzáállást nézzük is, mindegyikre 
jellemző, hogy a konfliktusok megoldásának lesznek 
győztesei és vesztesei. Gordon szerint bizonyos 
terápiás elvek és kommunikációs technikák 
alkalmazása mellett a kialakult konfliktusok „vesztes 
nélküli” játszmává alakíthatók, a megegyezésre való 
törekvéssel elérhető mindkét fél megelégedése. 
 

A 
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A „vesztes nélküli” konfliktusmegoldás egyik feltétele, 
hogy mi magunk tisztában legyünk valódi 
érzelmeinkkel. Mi az, amit el tudunk fogadni, és mi 
zavar minket abban, amit a másik csinál? Különböző 
emberek vagyunk, ezért természetes, hogy különböző 
módon reagálunk ugyanazokra a helyzetekre. Ha 
elfogadóbbnak mutatjuk magunkat, mint amilyenek 
vagyunk („hamis elfogadás”), a gyerekek úgyis 
megérzik ezt, összezavarodnak, megrendülhet a 
bizalmuk, szorongóvá válhatnak. Jó tehát, ha 
tudatosítjuk magunkban az el nem fogadásunk érzését 
is, s az adott szituációban hitelesen közvetítjük azt. 
 
Amikor el tudjuk fogadni a másikat olyannak, 
amilyen, s elfogadásunkat ki is tudjuk mutatni neki, 
akkor belső erejét növeljük, s hozzásegítjük ahhoz, 
hogy ezeket az erőtartalékokat a fejlődése érdekében 
tudja mozgósítani. Igazából akkor tud változni, ha érzi 
őszinte elfogadásunkat. Amikor a gyermek 
problémával fordul a szülőhöz, annak válaszai 
megakaszthatják a beszélgetést, úgynevezett 
„közléssorompókat” állítva a további kommunikáció 
elé, és akadályozva a probléma okozta feszültség 
lecsapolását. 
 
Ezek a „közléssorompók” változatosak. Lehetnek 
utasítások: „hagyd már abba a panaszkodást”; 
fenyegetések: „még egy ilyen mondat és kimész”; 
moralizálás: „ilyet nem illik csinálni”; tanácsok és 
megoldási javaslatok: „szerintem, beszélj az 
osztályfőnököddel”; kioktatás: „a te korodban én már 
tudtam főzni”; ítélkezés: „ebben tévedsz”; dicséret, 
amitől hamis énkép alakul ki: „teljesen igazad van”; 
kifigurázás: „na, mondjad, kis Zsenitojás”; értelmezés: 
„egyszerűen féltékeny vagy a barátnődre”; 
megnyugtatás, amivel érzéseit elbagatellizáljuk: 
„mások is vannak ezzel így”; faggatózás: „mit 
mondtak, miért nem akarnak veled játszani?” 
és elterelés: „ne is törődj vele”. Azért nehéz 
észrevenni ezeket a közléssorompókat, mert 
más esetben a hasonló válaszok egy része akár 
helyénvaló is lehet, de ha a másik problémával 
küzd, akkor gátként működnek. 
 
A beszéd gyógyító hatása akkor érvényesül, ha 
az elfogadás nyelvén szól. Elfogadásunkat 
kifejezhetjük szavak nélkül, gesztusainkkal, 
testtartásunkkal, arckifejezésünkkel, de oly 
módon is, ha nem avatkozunk bele a gyermek 
által végzett tevékenységbe, hagyva, hogy 
megélje a hibázás lehetőségét, vagy az önálló 
alkotás örömét. Támogathatjuk passzív 
figyelmünkkel, „csak úgy” csendben meg-
hallgatva őt, és természetesen szavakkal is 

közölhetjük, megerősíthetjük, hogy kíváncsiak 
vagyunk arra, amit mond. Gordon „hívogatóknak” 
nevezi azokat a szavakat, mondatokat, amik további 
közlésre serkentik a gyermeket: pl.: „Értem.”, 
„Tényleg?”, „Érdekes.”, „Ne mondd!”, „Érdekelne, mit 
gondolsz!”. 
 
A passzív figyelem mellett támogathatjuk gyer-
mekünket aktív odafigyeléssel, azaz értő figyelemmel. 
Ez azt kívánja tőlünk, hogy próbáljunk meg 
belehelyezkedni gyermekünk helyzetébe, hogy 
pontosan megértsük, mit érez és gondol. Nem adunk 
tanácsokat problémái megoldására, nem akarjuk 
valami felé terelni, nem vesszük magunkra a gondjait, 
csak értő figyelemmel segítjük, hogy problémáira saját 
megoldást találjon. Ennek érdekében közléseit 
dekódoljuk, szinte megfogalmazva a mögötte 
megjelenő érzelmeket. („Ma felhívott Kati, nagyon 
komoly volt a hangja, nem ilyen szokott lenni.” – „Úgy 
érzed, valami történt, nem?”) 
 
Sok szülőnek gondot okoz, hogy ugyan gyermekeik 
megkövetelik önmaguk számára, hogy kívánságaik 
teljesüljenek, ugyanakkor a szüleik igényeit nem 
veszik figyelembe, s ahogy nőnek, egyre inkább 
elfeledkeznek róla, hogy a szüleiknek is lehetnek 
igényeik. A szülők különböző módokon próbálják 
közölni gyermekeikkel, hogy viselkedésük zavarja 
őket. Leginkább kész megoldást erőltetnek rájuk, s 
ilyenkor paranccsal, figyelmeztetéssel, „prédikálással”, 
tanácsokkal oldják meg a helyzetet, vagy lekezelő 
módon viselkednek velük, hibáztatják, kifigurázzák, 
kioktatják őket. Közléseiket „te-üzenetek” formájában 
továbbítják, azaz a „te” lesz a közlés alanya: „Azonnal 
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hagyd abba!”, „Szégyelld magad!”, „Csúnya vagy!”. 
Ezek a „te-üzenetek” fokozzák a gyermek ellenállását, 
rombolják énképét, erősítik benne az 
elfogadhatatlanság érzését. 
 
Gordon sokkal hatékonyabbnak tartja azt a módot, 
amikor „én-üzenetek” formájában nyilvánítjuk ki 
igényeinket, amikor a mondat alanya az „én” lesz, 
ezzel nyomatékosítva, hogy szeretném megértetni a 
másikkal, mit váltott ki bennem a viselkedése: „Fáradt 
vagyok és ebben a zajban nem tudok pihenni, ezért 
szeretném, ha most csendesen foglalnád el magad.” 
 
A szülő és a gyermek igényeinek ütközése a 
„vereségmentes” módszer segítségével oldható fel. A 
gyakorlatban hat lépésben valósítható meg a 
konfliktuskezelésnek ez a módja. Az első lépés a 
legnehezebb, amely a probléma feltárását és 
megfogalmazását igényli. Aztán ötleteket, javaslatokat 
ajánlanak a felek, amelyek szerintük elvezethetnek a 
megoldáshoz. Majd közösen mérlegelik ezeket a 
javaslatokat, végül döntést hoznak a mindenki 
számára leginkább elfogadható javaslat mellett. 

Előkészülnek a gyakorlati megvalósításra, kidolgozzák 
a részleteket, tisztázzák a feladatokat, majd utólag 
kiértékelik, hogy sikerült a megvalósítás, helyes volt-e 
a döntés. 
 
Emberi kapcsolataink alakulásához hozzátartoznak a 
konfliktusok, amelyeknek leküzdése hozzásegít minket 
személyiségünk és kapcsolataink fejlődéséhez. A 
megfelelő kommunikáció megkönnyíti számunkra a 
konfliktushelyzetek megoldását, ám sokszor éppen 
berögződött kommunikációs sémáink akadályoznak 
minket abban, hogy kölcsönös megegyezésre jussunk. 
Ennek a feloldásában segíthet minket a Gordon-
módszer, amely nem csodaszer, nem lehet 
mechanikusan alkalmazni minden helyzetben, de 
megajándékoz minket egy olyan szemlélettel és 
technikával, amely az elfogadás és együttműködés felé 
mozdíthatja el a kapcsolatainkat. 
 
 

Kereki Judit 
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A hónap idézete – 
Carl Rogers: Ilyen 

vagyok 

 
 

zeretném beavatni Önöket, szeretnék néhány 
dolgot elmondani abból, amit sokezer óra során 
tanultam, amikor négyszemközt dolgoztam 

együtt bajba jutott emberekkel. 
  
Szeretném világosan leszögezni, hogy ezek a 
tapasztalatok nekem jelentenek valamit. Nem tudom, 
hogy Önökre is érvényesek-e. Nem áll szándékomban, 
hogy bárkinek is útmutatóként ajánljam. Mégis 
eljutottam oda, hogy ha egy másik ember a maga belső 
beállítódásáról akart nekem beszélni, ez nekem érték 
volt, legalább annyiban, hogy jobban tudatosult 
bennem az én különböző beállítódásom. Ilyen 
szellemben adom közre. azokat a tapasztalataimat, 
amik most következnek. Minden esetben bizonyos 
vagyok, hogy e tapasztalataim cselekedeteim részévé 
és belső meggyőződésemmé váltak jóval azelőtt, hogy 
tudatosultak volna bennem. Mindenképpen 
rendezetlen és hiányos ismeretekről van szó. Csak azt 
mondhatom, hogy nekem fontosak, és mindig is azok 
voltak. Állandóan tanulom és újratanulom őket. 
Sokszor nem eszerint cselekszem, és megbánom. 
Gyakran nem ismerek fel egy új helyzetet, amelyben 
egyik-másik tapasztalatom alkalmazható lenne. Ezek 
az ismeretek nem rögzülnek. Állandóan változnak. 

Némelyik erősebb kontúrokat kap, mások elvesztik 
számomra eredeti fontosságukat, de nekem mind 
jelentős. 
  
Mindegyik tapasztalatomat egy mondattal vagy olyan 
kifejezéssel vezetném be, ami jelzi annak személyes 
tartalmát. Azután egy kissé kifejteném a gondolatot. 
Az alábbiakban nincs különösebb rendszer, csak annyi, 

hogy az első néhány megismerés a 
többi emberhez való viszonyulással 
kapcsolatos. Az utána következő az 
emberi értékek és meggyőződések 
körébe tartozik. 
  
Jelentős megismeréseim felsorolását 
mindjárt egy tagadással kezdeném. 
Másokkal való kapcsolataimban arra 
a következtetésre jutottam, hogy 
hosszú távon nem segít, ha másnak 
mutatkozom, mint ami vagyok. Nem 
használ, ha nyugodtan és kedvesen 
viselkedem, amikor valójában 
mérges és kritikus vagyok. Nem jó, 
ha úgy teszek, mintha tudnám a 
megoldást, ha egyszer nem tudom. 
Nem használ, ha szívélyesnek 
látszom, ha éppen ellenséges vagyok. 

Nem használ, ha magabiztosnak akarok tűnni, amikor 
éppen bizonytalan és rémült vagyok. Azt tapasztalom, 
hogy még a legegyszerűbb esetben is érvényes a tétel. 
Nem jó nekem, ha úgy csinálok, mint aki egészséges, 
ha egyszerre betegnek érzem magam. 
  
Másképpen azt akarom mondani, hogy a többi 
emberrel való kapcsolatomban nem volt célravezető és 
hatásos módszer az álarc viselése, vagyis olyan látszat 
keltése, ami belül egyáltalán nem igaz. Úgy vettem 
észre, hogy ilyen módon nem tudtam más egyénekkel 
konstruktív kapcsolatot kialakítani. Szeretném azt is 
világosan megérteni, hogy miközben úgy érzem, 
meggyőződtem a tétel igazságáról, még nem sikerült 
kellőképpen hasznomra fordítani. Valójában azt 
hiszem, hogy a legtöbb hiba, ami emberi 
kapcsolataimban előfordul, a legtöbb eset, amikor nem 
tudok másokon segíteni, éppen annak tulajdonítható, 
hogy valamiféle védekezésből másképpen viselkedem 
kifelé, mint ahogy belül érzek. 
  
Egy második felismerés talán a következő lehetne - 
úgy hiszem, hogy hatékonyabb vagyok, ha el tudom 
fogadni saját magam, és képes vagyok önmagamat 
adni. Úgy érzem, az évek során megtanultam jobban 
odafigyelni saját magamra. Vagyis jobban tudom,  
mint azelőtt, mit érzek egy adott pillanatban valakivel   

S 
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szemben; vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki 
iránt; vagy unom és közömbös számomra, ami 
történik; vagy nagyon szeretném megérteni ezt az 
embert, vagy riaszt és félek a hozzá fűződő 
kapcsolattól. Ezek a különféle viszonyulások olyan 
érzések, amelyekre oda tudok figyelni saját 
magamban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy azt érzem, 
sikerül azzá lennem, ami vagyok. Könnyebb elfogadni 
magamat, mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént, aki 
nem tud mindig úgy viselkedni, ahogy szeretne. 
Egyesek ezt biztosan nagyon furcsa iránynak tartják, 
amit követek. Számomra azért értékes, mert az a 
különös paradoxon rejlik benne, hogy ha elfogadom 
magamat olyannak, amilyen vagyok, akkor 
megváltozom. Azt hiszem, ezt részben a pácienseimtől 
tanultam, részben önmagamon észleltem - nem tudunk 
megváltozni, nem tudunk továbblépni onnan, ahol 
vagyunk, csak ha tökéletesen elfogadjuk magunkat. 
Ezután a változás szinte észrevétlenül következik be. 
  
Egy másik eredmény, ami abból adódhat, hogy 
önmagam vagyok, hogy kapcsolataim valóssá válnak. 
A valódi kapcsolatok attól izgalmasak, hogy elevenek, 
és sokat jelentenek. Ha el tudom fogadni azt a tényt, 
hogy dühös vagyok, vagy untat ez a beteg, vagy 
tanítvány, akkor sokkal valószínűbb, hogy cserébe el 
tudom fogadni az ő érzéseit is. A megváltozott 
élményt és a megváltozott érzéseket is elfogadom, 
amik feltehetően bennem és őbenne végbemennek. A 
valódi kapcsolatok inkább változnak, mint stagnálnak. 
  

 
Ezért tartom célravezetőnek, hogy viselkedésemben az 
legyek, aki vagyok, tudjam, mikor érkeztem el a tűrési 
határomhoz, türelmem végéhez, s hogy ezt tényként 
fogadjam el; tudjam, mikor szeretném alakítani vagy 
manipulálni az embereket, és ezt is tényként 
nyugtázzam magamban. Ezeket az érzéseket 
ugyanúgy szeretném elfogadni, mint a kedvesség, az 
érdeklődés, az engedékenység, szívélyesség érzéseit, 
amik nagyon is részei valódi énemnek. És amikor 
igazán elfogadom ezeket a viszonyulásokat, mint 
tényt, mint személyiségem részét, akkor válik 
kapcsolatom másokkal valódivá, és akkor tud 
leginkább fejlődni, változni. 
 
Most rátérek egy alapvető felismerésemre, melynek a 
magam részéről különös jelentőséget tulajdonítok. Ezt 
a következőképpen tudnám megfogalmazni: Óriási 
értéke van annak, ha megengedhetem magamnak, 
hogy megértsek egy másik embert. Furcsának tűnhet, 
ahogy fogalmaztam. Szükséges-e, hogy az ember 
megengedje magának a másik megértését? Az első 
reakciónk, ha mások mondanak valamit; hogy azonnal 
értékeljük, megítéljük, ahelyett, hogy megértenénk. Ha 
valaki valamilyen érzését, viszonyulását vagy 
meggyőződését fejezi ki, szinte azonnal hajlunk rá, 
hogy ilyesmit érezzünk: „Így van” vagy „Ez 
hülyeség”; „Ez nem normális” „Ennek semmi 
értelme”; „Ez nem helyes”; „Ez nem szép”. Nagyon 
ritkán engedjük, hogy megértsük pontosan, mit jelent a 
másiknak az, amit mond. Szerintem ez azért van, mert  
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a megértés megváltoztathat. És mindnyájan félünk a 
változásoktól. Tehát ahogy mondtam, nem könnyű 
megengedni magunknak, hogy megértsünk valakit, 
hogy mélyen, tökéletesen, empátiásan 
belehelyezkedjünk a másik ember gondolatvilágába. 
És nagyon ritka is. 
  
A megértés kétszeresen gazdagabbá tesz. Amikor 
bajba jutott páciensekkel dolgoztam, azt tapasztaltam, 
hogy ha megértem és átérzem egy ember viselkedését, 
akinek az élet elviselhetetlenül tragikusnak tűnik, ha 
megértek valakit, aki értéktelennek, kisebbrendűnek 
érzi magát, mindezek a megértések valahogy engem 
tesznek gazdagabbá. Ezekből a tapasztalatokból 
olyasmit tanulok, amitől megváltozom, másmilyen, azt 
hiszem, érzékenyebb leszek. Talán még ennél is 
fontosabb a tény, hogy ezeknek az embereknek a 
megértése őket is megváltoztatja. Ezáltal fogadják el 
saját félelmeiket és bizonytalanságaikat, bizarr 
gondolataikat, tragikus érzéseiket éppúgy, mint 
bátorságuk és kedvességük, szeretetük és 
érzékenységük pillanatait. A betegek is és én is azt 
tapasztalom, hogy amikor tökéletesen értjük ezeket az 
érzéseket, akkor el tudjuk őket fogadni saját 
magunkban is. És akkor rájövünk, hogy az érzéseink és 
saját magunk is változunk. Akár egy nőről van szó, aki 
úgy érzi, hogy egy igazi kampó van a fejében, és 
mások annál fogva rángatják, vagy egy férfiről, aki 
szerint nincs nála magányosabb, aki jobban el van 
zárva a többiektől - nekem ezeknek a megértése 
hasznos. És ami ennél is fontosabb, hogy nagyon nagy 
dolog nekik, hogy megértik őket. 
  
Egy másik felismerés, ami jelentőssé vált számomra: 

Gyarapítónak tartom, ha olyan csatornákat nyitok, 
amelyeken át mások eljuttathatják hozzám érzéseiket, 
észleléseik magánvilágát. Mivel a megértés segít, 
szeretném csökkenteni a távolságot köztem és mások 
között, ha ők akarják, hogy jobban kitárulhassanak. 
  
A terápiás kapcsolatban sokféle módja van, amivel a 
beteg számára megkönnyítem a megnyilatkozást. Saját 
viselkedésemmel olyan biztonságot teremtek a 
kapcsolatunkban, amely valószínűbbé teszi az ilyen 
kommunikációt. A megértésre való fogékonyság, 
amivel a beteget annak látom, aki, és elfogadom 
meglévő érzéseivel és észleléseivel, ugyancsak segít.  
 
De mint tanár is tapasztalom, hogy gyarapodok azzal, 
ha csatornákat nyitok, amiken át mások megoszthatják 
velem magukat. Ezért igyekszem az osztályon olyan 
légkört teremteni - nem mindig sikerrel -, ahol 
mindenki kimondhatja, amit érez, ahol az emberek 
vitatkozhatnak egymással, és a tanárral. Gyakran 
kérek „visszajelző ívet” a diákoktól - amin a kurzussal 
kapcsolatos egyéni véleményüknek adhatnak hangot. 
Megmondhatják, mennyiben felel meg, vagy nem felel 
meg az igényeiknek; kifejezhetik a tanárral kapcsolatos 
érzéseiket, vagy leírhatják, milyen személyes 
problémájuk adódott a kurzussal kapcsolatban. A 
visszajelző íveknek semmiféle hatása nincs az 
osztályzatokra. Néha ugyanaz az óra homlokegyenest 
ellenkező érzéseket vált ki a hallgatókból. Az egyik 
hallgató azt mondja: „ennek a csoportnak a légköre 
megmagyarázhatatlan ellenérzést vált ki belőlem.” 
Valaki más, külföldi diák, ugyancsak a kurzusnak 
ugyanarról a hetéről így nyilatkozik: „A mi csoportunk 
a legjobb, legeredményesebb tudományos módszerrel 
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tanul. De olyan ember számára, aki hosszú időn át a 
tekintélyelven alapuló előadás-típusú oktatáshoz van 
szokva, mint mi, ez az új módszer felfoghatatlan. A 
hozzánk hasonló embereket úgy kondicionálták, hogy 
hallgassák a tanárt, passzívan jegyzeteljenek, és véssék 
eszükbe a vizsgára szánt olvasmányjegyzéket. 
  
Nem kell mondani, hogy hosszú ideig tart, amíg az 
ember megszabadul szokásaitól, függetlenül attól, 

hogy azok meddő, haszontalan, értelmetlen 
beidegződések-e vagy sem. Messzemenően hasznos 
volt, hogy ezeket az egymással ellentétes érzéseket 
befogadtam.” Ugyanezt tapasztaltam olyan cso-
portokban, ahol én vagyok az igazgató, vagy ahol 
vezetőnek tekintenek. Igyekszem csökkenteni a félelem 
vagy védekezés érzését, szükségességét, hogy az 
emberek fejezzék ki szabadon, amit éreznek. Ez 
nagyon izgalmas dolog, és egészen új elképzeléseim 
születtek, hogy mivé lehet az irányítás. De erről nem 
akarok most hosszabban beszélni. 
 
A következő fontos felismeréshez tanácsadói munkám 
során jutottam el. Ez röviden így szól: nagyon 
gyümölcsöző számomra, ha el tudok fogadni egy 
másik személyt. Rájöttem, hogy egy másik embert és 
érzéseit semmivel sem könnyebb elfogadni, mint 
megérteni. Megengedhetem-e igazán egy másik 
embernek, hogy ellenséges legyen velem szemben? 
Elfogadhatom-e haragját, mint személyiségének valós 
és érvényes részét? Elfogadhatom-e őt, amikor az életet 
és az élet problémáit annyira másként látja mint én? 

Elfogadhatom-e amikor jó érzéssel viszonyul hozzám; 
csodál és rám akar hasonlítani? Mindez benne van az 
elfogadásban és ez nem megy könnyen. 
  
Azt hiszem, a mi kultúránkban egyre gyakoribb 
mindnyájunkban az a séma, hogy így gondolkozunk: 
„Mindenki másnak azt kell érezni, gondolni és hinni, 
amit én...”. Nagyon nehezen engedjük meg 
gyermekeinknek, vagy szüleinknek vagy házas-

társunknak, hogy bizonyos dolgokról, problémákról 
tőlünk eltérő állásponton legyenek. Nem tudjuk 
megengedni tanítványainknak, betegeinknek, hogy 
mások legyenek, mint mi, vagy hogy tapasztalataikat a 
maguk módján hasznosítsák. Országok viszonylatában 
nem vagyunk képesek megengedni egy másik 
nemzetnek, hogy másképpen gondolkozzon, és 
érezzen, mint mi. Pedig úgy találom, hogy az élet 
egyik legértékesebb lehetősége ez - az egyének 
elkülönülése, minden egyén joga, hogy saját 
tapasztalatait a maga módján hasznosítsa és a maga 
értelmét találja meg bennük. Minden ember egy 
önmagáért való sziget, a szó valódi értelmében; és csak 
akkor emelhet hidakat más szigetek felé, ha akar és tud 
is mindenek felett önmaga lenni. Ezért úgy találom, 
hogyha el tudok fogadni egy másik embert, ami mind 
személyiségének valós és eleven része, akkor segítek 
neki abban, hogy személlyé váljon: és ebben óriási 
értéket látok. 
  
A következő felismerést talán nehéz lesz érthetően 
megfogalmazni. Így szól: Minél inkább tudomásul 
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veszem a magam és a másik ember valóságát, annál 
kevésbé kapom magam azon, hogy igyekszem a 
„dolgokat elrendezni”. Ahogyan próbálok magamra 
odafigyelni és a bennem zajló élményekre, s mind 
jobban igyekszem, hogy a másik emberre is ugyanúgy 
figyeljek, annál nagyobb alázattal viszonyulok az élet 
bonyolult dolgaihoz. Így egyre kisebb a késztetésem, 
hogy elrendezzem a dolgokat, célokat tűzzek ki, 
embereket befolyásoljak, győzködjem és tereljem őket 
arra, amerre én szeretném, hogy menjenek. Sokkal 
elégedettebb vagyok egyszerűen azzal, hogy önmagam 
vagyok, és hagyom, hadd legyen más is önmaga. 
Nagyon jól tudom, hogy ez különös, szinte keleti 
életfilozófiának tűnhet. Mert mire való az élet, ha nem 
csinálunk valamit az emberekkel? Mire való az élet, ha 
nem a saját céljainknak megfelelően alakítjuk a 
többieket? Mire való az élet, ha nem arra tanítjuk őket, 
amit szerintünk tudniuk kell? Mire való az élet, ha 
nem vesszük rá őket, hogy úgy gondolkodjanak és 
érezzenek, mint mi? Hogyan lehet ilyen passzívan állni 
a dolgokhoz, mint ahogyan kifejeztem az imént? Biztos 
vagyok benne, hogy Önök közül sokan reagálnak így 
az ilyenfajta mentalitásra. 
  
Tapasztalatom paradox aspektusa mégis az, hogy 
minél inkább akarok az élet bonyolultságában 
egyszerűen csak önmagam lenni, s minél inkább 
igyekszem a magam és mások realitásait megérteni és 
elfogadni, annál nagyobb változásokat észlelek. Ez 
nagyon ellentmondásos: amilyen mértékben akarunk 
önmagunk maradni, azt vesszük észre, hogy nemcsak 
mi változunk, de a velünk kapcsolatban álló többi 

ember is. Legalábbis ezt élem át legelevenebben, és ez 
az egyik legmélyebb felismerés, amelyhez személyes és 
szakmai életemben eljutottam. 
  
Hadd térjek most át más olyan felismerésekre, amik 
nem annyira kapcsolatokat érintenek, hanem saját 
cselekedeteimre és értékrendszeremre vonatkoznak.  
 
Az első ezek közül nagyon rövid. 
  
Megbízom a magam tapasztalatában. 
  
Az egyik alapvető dolog, amit régóta tudok, és amire 
újra és újra rájövök az, hogy ha egy tevékenységről 
úgy érzem, hogy értékes, érdemes csinálni, akkor 
érdemes is. Másképpen fogalmazva, rájöttem, hogy 
totális szervezeti érzékelésem adott helyzetben 
megbízhatóbb, mint az intellektusom. 
 
Egész szakmai pályafutásom alatt sokszor tértem el 
olyan irányba, ami mások szerint őrültség volt, és 
amiben én is kételkedtem. De soha nem bántam meg, 
hogy olyan irányba fordultam, amiről úgy éreztem, 
hogy jó, noha ugyanakkor magányosnak és 
boldogtalannak éreztem magam. 
  
Rájöttem, hogy amikor hittem valami belső nem 
intellektuális érzéknek, a megtett lépés okosnak 
bizonyult. Sőt, kiderült, hogy amikor azért tértem 
szokatlan útra, mert jónak és igaznak tűnt, öt-tíz év 
múltán sok kollégám csatlakozott hozzám, és már nem 
kellett egyedül éreznem magam. Ahogy egyre inkább 
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és mélyebben hiszek a totális reakcióimnak, rájövök, 
hogy ezeket gondolkodásom irányítására is 
felhasználhatom. 
  
Eljutottam oda, hogy körvonalazatlan gondolataimat, 
melyek időről-időre felötlenek bennem, s amik 
valahogy lényegesnek tűnnek, jobban megbecsülöm. 
Hajlok arra, hogy ezek a halovány gondolatok és 
sejtések fontos területekre vezethetnek majd el. Ezt úgy 
hívom, hogy megbízom a tapasztalásom totalitásában, 
amiről feltételezem, hogy bölcsebb, mint az eszem. 
Persze, ez biztos, nem csalhatatlan, de hiszem, hogy 
kevésbé esendő, mint a tudatos észjárásom ön-
magában. Ezt az álláspontomat Nex Weber, a művész 
fejezte ki nagyon jól, amikor azt mondja: „Miközben 
szerény alkotói törekvésemet folytatom, főleg arra 
támaszkodom, amit még nem tudok, és amit még nem 
csináltam.” 
  
Ehhez a felismeréshez kapcsolódik, és belőle 
következik, hogy mások értékelése számomra nem 
irányadó. Mások ítélete, bár meg kell hallgatni és el 
kell fogadni annak, ami, nekem nem lehet mértékadó. 
Ezt nagyon nehezen tanultam meg. Emlékszem, 
mennyire megrendített régen egyszer, amikor egy 
tudományosan képzett ember, akit magamnál sokkal 
műveltebb és kompetensebb pszichológusnak tar-
tottam, azt mondta, nagy hiba, hogy a pszichoterápia 
iránt érdeklődöm. Ez nem vezet sehová, és mint 
pszichológusnak nem is lesz alkalmam gyakorolni. 
  
A későbbi évek folyamán kissé megdöbbentett néha, 
amikor megtudtam, hogy mások szemében szélhámos 
vagyok, aki diploma nélkül orvosi gyakorlatot folytat, 

aki egy igen felületes és káros terápia létrehozója, aki 
hatalmat akar, misztikus stb. És ugyanígy zavart a 
hasonlóan szélsőséges dicséret. De azért nem érdekelt 
túlságosan, mert úgy éreztem, csak egyetlen személy 
(legalábbis az én életemben, és talán egyszer s 
mindenkorra) tudhatja, hogy amit csinálok, az 
tisztességes vagy pedig hazug, elhárító és kóros dolog-
e, és ez a személy én vagyok. Legnagyobb örömömre 
mindenféle megerősítést kapok a munkámmal 
kapcsolatosan, és ennek az igazolásnak része a bírálat 
is, baráti és ellenséges, és a dicséret is, őszinte és 
hízelgő. E bizonyíték mérlegelésé és értékelése, 
hasznosságának megítélése olyan feladat, amit nem 
háríthatok át senki másra: 
  
Figyelembe véve, amit mondtam, a következő 
felismerés nem fogja meglepni Önöket. A tapasztalat 
nekem a legfőbb tekintély. Az érvényesség próbaköve 
a saját tapasztalatom. Sem egy másik ember 
tapasztalatai, sem a magam elgondolásai nem 
vetekedhetnek a tapasztalataim hitelével. Újra és újra - 
a tapasztalataimhoz kell nyúlnom, hogy minél 
közelebb kerüljek a valósághoz; miközben énbennem 
kialakul. 
  
Sem a Biblia, sem a próféták, sem Freud vagy a 
kutatás, sem isten, sem az ember látomásai nem 
kerekedhetnek a saját közvetlen tapasztalataim fölé. 
  
Tapasztalatom annál mérvadóbb, minél elemibb, hogy 
nyelvészeti kifejezéssel éljek. Így a tapasztalat 
hierarchikus helye szerint a legmérvadóbb, amikor a 
legalacsonyabb szinten van. Ha olvasok a 
pszichoterápia egy elméletéről vagy ha én alkotok egy 
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pszichoterápiás elméletet, amely a betegeimmel való 
foglalkozáson alapszik, és ha ugyanakkor van 
közvetlen pszichoterápiás tapasztalatom egy beteg 
révén, akkor a hitelesség mértéke abban a sorrendben 
növekszik, ahogy a fentebb előforduló tapasztalatok 
követik egymást. 
  
Tapasztalatom nem azért mértékadó, mert 
csalhatatlan. Azért képezi tekintély alapját, mert újabb 
elemi szinteken mindig ellenőrizhető. Így a gyakori 
hibalehetőség és csalókaság ellenére a korrekció útja 
mindig nyitva áll. 
  
Egy másik személyes felismerés. Örömet okoz, hogy a 
tapasztalatomban felfedezem a rendet. Elkerül-
hetetlennek látszik, hogy bármilyen nagyobb ta-
pasztalati anyagban keressem az értelmet, a 
rendszerességet, a törvényszerűséget. Ez a fajta 
kíváncsiság, melynek kielégítése számomra öröm, 
vezetett el minden fontosabb tételhez, amit sikerült 
megfogalmaznom. Ezért kerestem a rendet abban a 

tapasztalati halmazban, ami a gyermekek klinikusi 
ellátása során összegyűlt, és ebből született a The 
Clinical Treatment of the Problem Child c. könyvem. 
Ez vezetett el azokhoz az általános elvekhez, amelyek - 
úgy tűnik - döntő fontosságúak lettek a pszicho-
terápiában, és ennek eredményeként íródott sok könyv 
és cikk. Így jutottam el oda, hogy kutatásaimban olyan 
törvényszerűségek különféle típusait vizsgáljam, 
amikkel szerintem a gyakorlatban találkoztam. 

 Ez a kíváncsiság csábított arra is, hogy bizonyos 
elméletek felállításával rendet teremtsek ott, ahol már 
vannak tapasztalataim, és ezt a rendet kivetítsem új, és 
még ismeretlen területekre, ahol további próbának 
vetem alá azokat. Így tehát a tudományos kutatást is, 
és az elméletalkotás folyamatát is olyan eszköznek 
tekintem, aminek célja egy jelentős tapasztalat belső 
rendszerezése. A kutatás állandó fegyelmezett 
erőfeszítés annak érdekében, hogy a szubjektív 
tapasztalat jelenségeinek értelmet adjunk, és 
rendszerbe foglaljuk. A kutatás létjogosultságát az a 
kielégülés igazolja, amit a világ rendjének érzékelése 
jelent, valamint az, hogy gyakran hasznosnak 
bizonyul, ha rájön az ember a természet össze-
függéseinek rendjére. 
  
Így jöttem rá, hogy azért szentelem magam a 
kutatásnak és az elméletalkotásnak, hogy kielégítsem a 
rend és az értelem iránti igényemet. Ez egy szubjektív, 
bennem létező igény. Időnként azért előfordul, hogy 
más okból folytatok kutatást, - mások kielégítésére, az 

ellentábor és a szkeptikusok meggyőzésére, hogy 
szakmailag előbbre jussak, hogy nagyobb tekintélyre 
tegyek szert, és más kellemetlen okokból. Ezek az 
elhibázott ítéletek és cselekedetek arra jók, hogy 
méginkább meggyőzzenek, hogy kutatói tevékeny-
ségem egyetlen egészséges célja csak az lehet, ami 
kielégíti a bennem levő igényt az értelem iránt. 
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Egy másik felismerés, amiért nagy árat fizettem, a 
következő szavakkal fejezhető ki: A tények barátaim. 
  
Nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy a legtöbb 
pszichoterapeuta és különösen a pszichoanalitikusok 
kitartóan elzárkóznak attól, hogy terápiás 
tevékenységüket tudományos vizsgálat tárgyává 
tegyék, akár ők, akár mások. Én megértem ezt a 
reakciót, mert én is átéltem ezt. Jól emlékszem, hogy 
különösen az első vizsgálatainkban mekkora 
izgalommal vártuk a kapott eredményeket. Tegyük fel, 
hogy a hipotézisünk nem igazolódott be. Hátha 
elképzelésünk téves volt! Hátha véleményünk nem 
állta meg a helyét! Ha most visszagondolok erre az 
időszakra, úgy gondolom, hogy a tényeket, mint a 
katasztrófa lehetséges hordozóit, potenciális 
ellenségnek tartottam. Talán egy kissé lassan fogtam 
fel, hogy a tények mindig a barátaim. A 
bizonyosságnak minden egyes darabjával, aminek 
bármely területen a birtokába jutunk, közelebb 
kerülünk az igazsághoz. És az a tény, hogy közelebb 
jutunk az igazsághoz, sohasem lehet káros vagy 
veszélyes, és nem keltheti bennünk az elégedetlenség 
érzését. Mialatt utálom mindig korrigálni a 
gondolkodásmódomat, utálom feladni az értékelés és 
fogalomalkotás régen bevált útjait, mélyebb szinten 
mégis valahogy rádöbbenek, hogy ezek a gyötrelmes 
újrarendszerezések azok, amit tanulásnak hívunk, és 
bármi gyötrelmes is, ezen át jutunk el egy kielégítőbb, 
precízebb látásmódhoz. Ezért pillanatnyilag számomra 
az egyik legcsábítóbb terület, ahol megoldásra váró 
kérdéseken törhetem a fejem, éppen az, ahol számos 

kedvenc elméletem dőlt meg a tények súlya alatt. Úgy 
érzem, ha sikerült megértenem ezt a problémát, olyan 
kielégüléshez jutok, amit az igazság pontosabb 
megközelítése adhat csak. Biztosan tudom, hogy a 
tények a barátaim lesznek. 
  
Valahol itt szeretném elmondani azt a felismerést, ami 
azért jelent sokat, mert ettől érzem, hogy mennyire 
hasonlítok másokhoz. Valahogy így tudnám 
megfogalmazni. Ami a legszemélyesebb, az a 
legáltalánosabb. Előfordult, hogy miközben diákokkal 
vagy munkatársakkal beszélgettem, vagy írásaimban 
olyan személyes hangot használtam, hogy úgy 
éreztem, ezt senki sem értheti meg, mert ez az attitűd 
annyira sajátom. Ennek írásbeli példája a Client-
Centered Therapy c. könyvem előszava (a kiadók 
teljesen rossznak tartották) és egy cikk, Persons or 
Science címmel. Ilyen esetekben mindig úgy találtam, 
hogy éppen az az érzés, ami a legszemélyesebb és 
legprivátibb volt szerintem, bizonyult olyan kifejezési 
formának, ami sok emberben talált visszhangra. Így 
jutottam el ahhoz a meggyőződésemhez, hogy ami 
mindannyiunkban a legszemélyesebb, az valószínűleg 
az, amit ha másokkal megosztunk, elmondunk; 
másoknak is sokat jelent. Ez a felismerés segített 
abban, hogy megértsem a művészeket és költőket, 
mint olyan embereket, akiknek van bátorságuk 
kifejezni önmaguk különös voltát. 
  
Egy nagyon fontos felismerés talán alapja lehet 
mindannak, amit eddig mondtam. Ennek tanulságát az 
a több, mint 25 év érlelte meg bennem, aminek során 
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megpróbáltam segíteni a bajba jutott embereken. Ez 
nagyjából a következő. Rájöttem, hogy az emberek 
beállítottsága alapvetően pozitív. Ezt a megállapítást 
érvényesnek tartom a terápia során létrejött 
legszorosabb kapcsolatban is, még olyan egyéneknél is, 
akiknek különösen nehéz problémáik vannak, akik 
nagyon antiszociálisan viselkednek, akik látszólag 
abnormális érzelmeket produkálnak. Ha képes vagyok 
érzékenyen fordulni érzéseik felé, el tudom őket 
fogadni, mint öntörvényű egyéneket, akkor rájövök, 
hogy mind hajlamosak azonos irányba fordulni. Hogy 
melyik irány az, ami felé fordulnak? A legközkeletűbb 
kifejezés, amivel az irányt érzékeltetni tudom, azt 
hiszem, a pozitív, konstruktív, az önmegvalósítás 
tendenciái, az érés, a szocializáció iránya. Egyre inkább 
azt érzem, hogy minél jobban megértenek és 
elfogadnak egy embert, annál valószínűbb, hogy 
elhagyja a hibás magatartási sémákat, amikkel az élet 
elé ment, és annál inkább fordul az előremutató 
irányba. 
  
Nem szeretném, ha ebben a kérdésben félreértenének. 
Nincsenek naiv elképzeléseim az emberi természetről. 
Nagyon jól tudom, hogy az emberek hihetetlenül 
kegyetlen, borzalmasan destruktív, éretlen, regresszív, 
antiszociális, bántó magatartásra képesek, 
védekezésből és belső félelemből. Ugyanakkor 
tapasztalataim legelevenebb és legvidámabb élményei 
közé tartoznak azok, amikor ilyen egyénekkel kerülök 
kapcsolatba, és közben felfedezem azt az erőteljes 
pozitív viszonyulási hajlandóságot, ami az ő és 
mindannyiuk legmélyebb rétegeiben él. 
  
Engedjék meg, hogy felismeréseim hosszú sorát 

azokkal zárjam, amelyik röviden így fogalmazható 
meg: az élet, amikor a legjobb, állandóan zajló, változó 
folyamat, amiben semmi sem végleges. 
  
A betegeim és a magam esetében is úgy látom, hogy az 
élet a legszínesebb és legeredményesebb szakaszában 
is hullámzó folyamat. Ezt átélni egyszerre lenyűgöző 
és kicsit félelmetes is. Én úgy látom, hogy akkor 
vagyok a legjobb formában, amikor hagyom, hogy 
élményeim sodra vigyen abba az irányba, ami 
látszólag előre mutat, olyan célok felé, amik csak 
halványan rajzolódnak ki bennem. Miközben 
tapasztalataim bonyolult áradatában igyekszem 
megérteni annak állandóan változó komplex létét, 
tudnom kell, hogy biztos pontok nincsenek. Mikor 
képes vagyok ebben a folyamatban benne élni, 
világosan tudom, hogy számomra nem létezik a 
meggyőződésnek egy zárt világa, vagy elvek 
változatlan rendszere. Életemet a tapasztalataim 
értelmezésének változó megértése irányítja. Az élet 
mindig az alakulás stádiumában van. 
  
Bízom benne, hogy most világos, miért nem létezik 
olyan filozófia, meggyőződés vagy elvrendszer, 
amelynek elsajátítására bárkit is bátorítanék vagy 
rábeszélnék. Csak arra vállalkozhatom, hogy az én 
tapasztalatom pillanatnyi jelentőségét én értelmezzem, 
és aszerint éljek. És igyekszem másoknak lehetővé 
tenni és megadni a szabadságot, amellyel a maguk 
belső szabadságát létrehozhatják, s ezzel a maguk 
számára értelmezzék. 
  
Ha létezik olyan dolog, hogy igazság, a kutatásnak ez a 
szabad, egyéni módja szerintem megközelítheti azt. És 
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bizonyos határig ezt tapasztaltam is eddig. 
  
A fordítást az On Becoming a Person, Boston: 
Houghton Miffin, (1961. Pp. 15-27.), alapján, az 
Országos Közművelődési Központ szíves 
hozzájárulásával közöljük. 
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