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b Nap ja ink egy re kín zóbb nyűge a disz har -
mó nia. Fo ko zó dó kö zö nyünk, ér zé ket len
kő szí vű sé günk el ma gá nyo sít. Lé tünk össz -
hang után ki ált Is ten nel, em ber tár sa ink -
kal és sa ját ma gunk kal. Lel künk meg ér -
tés után só haj to zik. Er re a „só haj tás ra” vá -
la szul in dí tot ta el Bör ön te Már ta, a bu da -
pes ti Rá kos szent mi hály–Sas hal mi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze azt az or -
szá gos szak mai kon fe ren ci át, amely re a
hu mán ol dal szak em be re it hív ta „szív től
szí vig érő pár be széd re”. Az ok tó ber 13-án
már má sod íz ben meg ren de zett kon fe -
ren cia – Em pá ti á val a har mo ni kus vi lá -
gért cím mel – a XVI. ke rü le ti Cor vin
Mű ve lő dé si Ház – Er zsé bet li ge ti Szín ház
Har mó nia ter mé ben nyi to gat ta a je len lé -
vő pe da gó gu sok, gyógy pe da gó gu sok, or -
vo sok, lel ké szek, pszi cho ló gu sok, szo ci -
á lis szak em be rek, rend őrök szí vét.

Ün ne pé lyes meg nyi tó já ban Ko vács Pé ter ke rü -
le ti pol gár mes ter, or szág gyű lé si kép vi se lő hi tet
tett amel lett, hogy egye dül az em pá tia, a be le -
ér zés ké pes sé ge szá mol hat ja fel az ego iz mus em -

be ri kö zös sé ge ket tönk re te vő vi lág je len sé gét. In -
di án köz mon dás sal hív ta fel a nagy szá mú je len -
lé vő figyel mét: a má sik em ber meg ér té se ott
kez dő dik, hogy be le lé pünk a mo ka szin jába.

Po zso nyi Mó ni ka, a Mód szer ta ni Gyer mek -
jó lé ti Szol gá la tok Or szá gos Egye sü le té nek el -
nök sé gi tag ja kö szön tő jé ben hang sú lyoz ta: az
em pa ti kus ne ve lés cso dá ja, hogy fel szín re
hoz za rej tett ké pes sé ge in ket.

A kon fe ren cia fő véd nö kének, dr. Bu da Béla
pszi chi á ternek az Em pá tia – csa lád – em be -
ri fej lő dés cí mű elő adá sa be mu tat ta az em pá -
tia gaz da gí tó je len lé tét éle tünk ben. Az embe -

ri fej lő dé sen szü le tés től a ha lá lig vé gig hú zó dik
az em pá tia igé nye. A be le ér zés ké pes sé ge
ben nünk él, azon ban fej lesz te nünk kell a
kom mu ni ká ció so rán ön vizs gá lat tal, meg ér zé -
se ink tu da to sí tá sá val, a to le ran cia gya kor lá sá -
val. Ez ke mény lel ki mun ka, de az em pá ti á nak
hu ma ni zá ló ha tá sa van. Fon tos ré sze az el fo -
ga dás kul tú rá já nak és új, gyü möl csö ző mód -
szer a ne ve lés ben. 

Az együtt ér ző kom mu ni ká ció „zsi ráf nyel -
vé vel” han gol ják sze re tet re óvo dá sa i kat Pin tér
Krisz ti na és Vas vá ri Tün de ke rü le ti óvó nők.
Elő adá suk il luszt rá ci ó ja ként be mu tat tak egy do -
ku men tum fil met, amely ből ki de rült, hogy az

alig né hány esz ten dős ap ró sá gok már tud ják,
hogy a „sa kál nyel ven” kom mu ni ká lók ag -
resszív, a má sik lel ké be ta po só ma ga tar tá sa mi -
lyen fáj dal ma san rom bo ló. El len ben a sze re tet
nyel ve a meg be szé lés-meg bé kü lés öröm te li
lel kü le tét ter jesz ti a ki csi nyek kö zött. 

A XVI . ke rü le ti Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la igaz ga tó ja, dr. Je szensz kyné Gal lai Gab ri -
el la üd vö zöl te a kon fe ren cia lét re hí vá sát, hi szen
in téz mé nyük „rej tett tan ter ve” sze rint az em -
pa ti kus egy más ra fi gye lés kell, hogy meg ha tá -
roz za az is ko la lég kö rét. A ta nul má nyok el sa -
já tí tá sa is si ke re sebb, ha a ta ná rok és di á kok lel -
ki egész sé gé re is gon dot for dí ta nak.

In teg rál tan szeg re gál va cím mel jog sza bá lyi
el iga zí tást is hall hat tak a részt ve vők ar ról,
hogy a mai ma gyar köz ok ta tá si rend szer ben mi -
ként iga zod ha tunk el, ha fo gya ték kal élő vagy
sa já tos ne ve lé si igé nyű a gyer me künk. Am mer -
né Nagy mi hály Emí lia gyógy pe da gó gi ai ta nár,
köz ok ta tá si szak ér tő elő adá sá ban ar ra hív ta fel
a fi gyel met, hogy a leg tel je sebb tár sa dal mi in -
teg rá ció ér de ké ben szük sé ges, hogy ezek a gyer -
me kek szeg re gált ok ta tás ban ré sze sül je nek, ahol
szak em be rek fog lal koz nak fej lesz té sük kel.

So kan könnye ik kel küsz köd tek, ami kor Mó -
ricz Edit be szélt au tis ta kis lá nyá val át élt kál vá -
ri á já ról. Bá to rí tó volt hall gat ni, hogy anyai sze -
re te té nek tü ze ho gyan ol vasz tot ta meg az el -
uta sí tott ság, a meg ve tett ség, a te he tet len ség jég -
he gyét a hi va ta lok kal ví vott küz del mé ben,
amíg gyer me ke sze re tet tel jes kö zös ség be ke rül -
he tett, és meg kap hat ta a szá má ra meg fe le lő ok -
ta tást.

Bör ön te Már ta lel kész nő egy ál mát osz tot -
ta meg a hall ga tó ság gal. Eb ben az álom ban a
föld go lyó an nál szeb ben ra gyog, mi nél job ban
sze re tik egy mást a la ko sai. En nek a sze re tet nek
a jel lem ző je az em pá tia, az ítél ke zés men tes lel -
kü let, a se gí tő ir ga lom és az egy ség. A lel kész -
nő köz vet len mun ka tár sa, Ka to na Er zsé bet
gyógy pe da gó gus, ön is me re titré ning -ve ze tő
ab ból a har minc órás akk re di tált ön is me re ti tré -
ning prog ram ból mu ta tott be rész le te ket, ame -
lyet Bör ön te Már tá val ren dez nek meg nagy ér -
dek lő dés mel lett év ről év re.

Kü lön le ges szín folt ja volt az al ka lom nak
Len ner Nó ra tré ner elő adá sa, aki a lo vag lást
mint men tá lis tré nin get aján lot ta a pub li kum -
nak. A lo vak a non ver bá lis kom mu ni ká ció mes -
te rei. Rend kí vül em pa ti kus lé nyek, csak a hi -
te les vi sel ke dés re re a gál nak. A pa ri pa nem ítél
az el ső be nyo más után, és min dig ad gon do zó -
já nak egy újabb esélyt, ha az hi bá zott.

Far kas Er zsé bet transz per szo ná lis te ra peu -
ta Gyer me ke ink ta ní ta nak sze ret ni cím mel

tar tott elő adá sá ban ki emel te, hogy a gyer me -
ki lé lek már nem is az em pá ti át, vagy is a be le -
élést, ha nem a sze re tet leg ma ga sabb fo kát, a
szim pá ti át, az az az együtt ér zést igény li és
gya ko rol ja.

A kon fe ren cia vé gén a részt ve vők kört al kot -
va, ké zen fog va hall gat ták meg Zsi ga Lász ló
szín mű vész elő adá sá ban Ruth Be ber meyer
ver sét:

A sza vak ab la kok vagy fa lak.
El ítél nek vagy fel sza ba dí ta nak.
Cé lom: úgy szól ni és úgy fi gyel ni,
Ami min den ki nek a sze re te tet je len ti.

g Ba kay Be at rix

„Lép jél be le a má sik
mo ka szin jába…”

Szakmai konferencia az empátiáról

Dr. Buda Béla pszichiáter
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