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Bevezetés

Nincs rosszabb, mint ha azok az emberek nem hallgatnak meg 
minket, akik fontosak nekünk. Örök szükségletünk, hogy meg-
ismertessük másokkal az érzéseinket. Ezért olyan hatalmas kincs 
a rokonszenvezõ hallgató az emberi kapcsolatokban – és ezért olyan 
fájdalmas, ha nem sikerül megértetni magunkat.

Az értõ hallgatásról alkotott nézeteim harmincöt éves pszicho-
analitikusi és családterápiás gyakorlatom alatt csiszolódtak ki. Míg 
szeretõk vitáit vezettem, szülõket tanítottam, miként értessék meg 
magukat a gyermekeikkel, és azért küszködtem, hogy empátiát érez-
zek a démonaikkal szembenézõ klienseim iránt, arra a következte-
tésre jutottam, hogy életünk legtöbb konfliktusát egyetlen egyszerû 
okra vezethetjük vissza: az emberek nem hallgatják meg rendesen 
egymást.

Az értõ hallgatás hiánya olyan a beszéd szempontjából, mintha 
kettévágnánk egy villanyvezetéket, és azt remélnénk, majd csak 
felvillan a fény valahol. Természetesen többnyire nem szándékosan 
szakítjuk meg a kapcsolatot, sõt gyakran zavarba jövünk és kétség-
beesünk, ha sötétben maradunk.

A modern társadalmak megteremtették az individualizmus esz-
méjét, amely alapján önmagunkban keressük az élet értelmét, és füg-
getlennek nyilvánítjuk magunkat a bennünket formáló párbeszédek 
szövedékétõl. Mintha egy kész személyiség úgy kinõhetné a figyelem 
iránti igényt, akár a kezdõ biciklista a pótkerék szükségességét. Ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy nem lehetünk autonóm, öntudatos, 
mi több, eredeti, önálló gondolkozásra és cselekvésre képes emberek. 
De nem menekülhetünk el az emberi kapcsolatok elõl, beszélgetés 
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8    ◊    ÉRTÕ HALLGATÁS

nélkül nem lehetünk erõsek és elégedettek – és beszélgetésen a má-
sokkal létrehozott bárminemû kölcsönösségi viszonyt értem.

Feszült korunk sajnos egyre jobban leszûkíti figyelmünk idõ tar-
tamát, tönkreteszi hallgatásunk minõségét. Hajszolt idõket élünk, 
amikor a vacsora annyi, hogy bedobunk valamit a mikróba, és leg-
feljebb a kritikákból ismerkedünk az új könyvekkel és filmekkel. 
Ennyire futja az idõnkbõl. Ide-oda futkosunk a kötelezettségeink 
között, alapos kiképzést kapunk a figyelmetlenségbõl. A kocsiban, 
ha szól a rádió, és érdekel valami, odafigyelünk, máskor az útra 
összpontosítunk, esetleg eltérít egy gondolat, és hosszú percek tel-
nek el úgy, hogy nem is halljuk a rádió hangját. Ha tévézés közben 
reklámot adnak, a felét sem fogjuk fel.

Annyi kép záporozik ránk – tévé, e-mail, levélszemét, internet, 
mobil, okostelefon, iPod, blackberry, fax –, hogy szétaprózódik a fi-
gyelmünk. Szeretjük azt hinni, hogy képesek vagyunk a párhuza-
mos munkavégzésre. Telefonálás közben átnézzük az e-mailjeinket. 
Tévézés közben lapozgatjuk a reklámkatalógust. Azzal hitegetjük 
magunkat, hogy egynél több feladatot is el tudunk végezni egyszerre. 
Holott igazság szerint egymás után csináljuk õket, ráadásul rosszul.

Példátlan mennyiségû információ birtokába jutottunk, de el-
vesztettünk valami fontosat. Már nem szokásunk, hogy teljes erõ-
feszítéssel figyeljünk. Az edzõteremben szóló slágerektõl a tévé- és 
rádióreklámokig akkora zajjal támadnak minket a hangok, hogy 
a kikapcsolás bajnokaivá váltunk. Ha egy tévémûsor nem ragadja 
meg a figyelmünket az elsõ két percben, csatornát váltunk; ha be-
szél getõpartnerünk nem tér rá azonnal a minket érdeklõ témára, 
kikapcsolunk.

Abban a kis idõben, amelyet mindezek ellenére a családunk 
és a barátaink számára tartogatunk, a beszélgetés helyét rendsze-
rint a nyugtató és passzív idõtöltések foglalják el. Túl fáradtak va-
gyunk beszélni és hallgatni, inkább beérjük a képeket és hangokat 
közvetítõ, pittyegõ elektromos eszközök kábító varázsával. Emiatt 
az életmód miatt felejtettük el, hogyan kell hallgatni? Talán. De az 
is lehet, hogy modern életszemléletünk nem okozója, inkább követ-
kezménye az értelmes párbeszéd megszûnésének. Talán éppen azért 
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BEVEZETÉS    ◊    9

élünk így, mert egyfajta vigaszt, valamilyen ellenszert keresünk, ami 
felvidít, ha úgy érezzük, nem hallgat meg senki.

Hosszasan vitatkozhatnánk, vajon hogyan vesztettük el az értõ 
hallgatás tudományát. Az azonban nem vitás, hogy a veszteség 
nyomán egyre növekvõ ûr támad az életünkben. Ez egyaránt je-
lentkezhet enyhe elégedetlenség, bánat vagy a kifosztottságérzet 
képében. Hiányoljuk a kölcsönös meghallgatás vigaszát, de azt sem 
tudjuk, mi bajunk, és hogyan segíthetnénk rajta. A meghallgatás 
hiánya idõvel elszegényíti legfontosabb kapcsolatainkat. Fölösleges 
fájdalmat okozunk egymásnak, mert nem vesszük tudomásul, amit 
a másik mondani akar. Szívünk minden esetben közönynek érzékeli, 
ha nem hallgatnak meg minket.

Nem feltétlenül igaz, hogy egymás véleményének a megismeré-
se után megszûnnek a konfliktusok, de majdnem biztosan elmér-
gesednek, hogyha nem figyelünk oda. Akkor miért nem akarjuk 
meghallgatni egymást? Mert a hallgatás egyszerû mûvészete nem 
is olyan egyszerû.

A hallgatás gyakran terhes. No nem az a felületes figyelem, amit 
hétköznapi életünk részeként adunk és kapunk. De az értõ hallgatás 
kitartó figyelme már fárasztó, és önzetlen fegyelmet kíván. Ahhoz, 
hogy jól hallgassunk, el kell feledkeznünk magunkról, és mindent 
alá kell rendelnünk a másik fél figyelem iránti igényének.

Míg egyeseket könnyebb hallgatni, mint másokat, a beszélgetés 
két ember között zajlik, és mindketten hozzájárulnak az eredményé-
hez. Amikor nem jön létre a kapcsolat, sajnos hajlamosak vagyunk 
bûnbakot keresni. Az õ hibája, mert önzõ és érzéketlen. Vagy az én 
hibám, mert túlságosan gyámoltalan vagyok, vagy rosszul fejezem 
ki magam.

A megértés elmaradásáért legtöbbször nem az önteltség vagy 
a rossz hiszemûség, hanem a saját közlésvágyunk a felelõs. Általában 
arra reagálunk, amit mondanak, ahelyett hogy arra összpontosí-
tanánk, amit a másik mondani próbál. Érzelmi reaktivitásunk kö-
vetkeztében gondolkodás nélkül válaszolunk, kirekesztve a megér-
tést és az érdeklõdést. Minden ember sajátosan védekezik. Azért 
nem halljuk meg, amit a másik mond, mert a beszélõ üzenetének 
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10    ◊    ÉRTÕ HALLGATÁS

vala melyik eleme fájdalmat, haragot vagy türelmetlenséget kelt 
bennünk.

Sajnos a világ valamennyi, „aktív hallgatással” kapcsolatban 
adott tanácsa sem tudja legyõzni azt az õrjítõ hajlamunkat, hogy 
védekezve reagáljunk egymásra. Ha jobb hallgatók akarunk lenni, és 
át akarjuk alakítani a kapcsolatainkat, fel kell ismernünk és meg kell 
zaboláznunk azokat az érzelmi okokat, amelyek szorongást keltenek, 
félreértést és vitát idéznek elõ.

Ha emberfelettinek tûnik a feladat, jusson eszünkbe, hogy többre 
vagyunk képesek, mint gondolnánk. Munka közben keményen össz-
pontosítunk, és néhány barátunkkal még mindig szeretünk nyíltan 
és komolyan beszélgetni. Tulajdonképpen a barátainkkal folytatott 
társalgás a példa rá, milyen lehetne a beszélgetés: elég biztonságos, 
hogy fontos dolgokról beszéljünk, elég érdekes, hogy figyelni tud-
junk, elég õszinte, hogy megmondjuk az igazat, és elég tapintatos 
ahhoz, hogy tudjuk, mikor ne szóljunk egy szót se. A többi kapcso-
latunk is ilyen lehet.

Ennek a könyvnek az írása közben megpróbáltam jobb hallgató-
vá válni a magánéletemben és a munkámban egyaránt, védekezés 
helyett valamivel jobban akartam figyelni a feleségem panaszaira, 
és meg akartam ismerni gyermekeim álláspontját, mielõtt elmon-
dom a magamét. Mégis elõfordult, hogy egy-egy beszélgetés után 
sebzettnek és legyõzöttnek éreztem magam. Támadásnak vettem, 
amikor a feleségem lehordott, mert nem segítettem eleget a ház kö-
rül, vagy nem figyeltem rá rendesen; amikor a szerkesztõmet hívo-
gattam, hogy az írás nehézségeirõl panaszkodjak, és õ azt éreztette 
velem, hogy én vagyok nehéz ember, mert állandóan panaszkodom; 
vagy amikor Rich, a barátom annak a testrésznek a nevével illetett, 
amelyen ülünk, mert bizonyos helyzetekben nem azt tettem, amit 
elvárt tõlem. Nem egyszerûen figyelmetlen voltam – nem csupán 
nem hallottam meg és nem fogadtam el, amit mások mondtak –, 
hanem megsértõdtem, feldühödtem, és elhatároztam, hogy többé 
soha az életben nem állok szóba velük.

Bizonyára te is tudod, mennyire fájnak az ilyen félreértések. Ami-
kor a feleségem „rám kiabált”, a szerkesztõm „undok volt” hozzám, 
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BEVEZETÉS    ◊    11

a barátom „kigúnyolt”, megsértõdtem és begubóztam. De legin-
kább azért fájtak ezek a csapások, mert a kudarc épp akkor vetett 
vissza, amikor azt hittem, már valamivel jobban tudok hallgatni. 
Nem az jutott eszembe, hogy valami rosszul sikerült, és javítanom 
kell rajta, hanem legyõzöttnek és alkalmatlannak éreztem magam. 
Honnan veszem a bátorságot, hogy könyvet írjak a hallgatásról, ha 
még a hozzám tartozó emberekkel se boldogulok? Hogy taníthatok 
bárkinek bármit a kommunikációról?

Talán ismered ezt az érzést. Amikor megpróbálunk valamin vál-
toztatni, legyen az az étkezésünk, a munkamorálunk vagy a hall-
gatási képességünk, és kudarcot vallunk, hajlamosak vagyunk 
elcsüggedni, és arra gondolunk, hogy feladjuk. Hirtelen minden 
eredményünk puszta illúziónak tûnik. Ha egy értõ hallgatásról szóló 
könyv olvasása közben érnek ezek a kudarcok, akkor talán feladom. 
Mivel azonban ezt a könyvet én írtam, sértett csöndben duzzogtam 
egy darabig, majd megint odamentem ahhoz az emberhez, akivel 
veszekedtem – csakhogy ezúttal azzal a szilárd elhatározással, hogy 
mielõtt megszólalnék, meghallgatom a véleményét. A folyamat so-
rán észrevettem, hogyan váltogatják egymást a kapcsolataimban 
a közelség és a távolság szakaszai, de ami ennél is fontosabb, hogyan 
befolyásolja ezeket a ciklusokat a hallgatásom minõsége.

Könyvem arra buzdít: gondolkodjunk el, hogyan beszélünk, és 
hogyan hallgatjuk egymást; miért hatalmas erõ a hallgatás az éle-
tünkben; hogyan kell elmélyülten, egymás élményeibe belefeled-
kezve hallgatni; és miként védhetjük meg az értõ hallgatást a rossz 
szokások romboló hatásától. A sikeres kommunikáció titkai közül 
a következõkkel foglalkozom:

•  Mi a különbség a valódi párbeszéd és az egymást követõ mo-
nológok között? 

•  Hogyan érthetjük meg a beszélõ szándékát, ahelyett hogy csak 
a szavakra figyelnénk?

•  Hogyan értessük meg magunkat valakivel, aki sohasem hall-
gat meg?

•  Hogyan csökkentsük a viták gyakoriságát?
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12    ◊    ÉRTÕ HALLGATÁS

•  Hogyan kérjünk támogatást úgy, hogy ne kapjunk kéretlen 
tanácsokat?

•  Hogyan érjük el, hogy a szûkszavú emberek megnyíljanak?
•  Hogyan mondjunk ellenvéleményt anélkül, hogy kritikának 

tûnne?
•  Hogyan engedjük szóhoz jutni mindkét felet a heves vitákban?
•  Hogyan gyengítik saját üzenetüket a beszélõk?
•  Miként befolyásolja a kapcsolat jellege a hallgatást?
•  Miképpen érhetjük el, hogy meghallgassanak minket az em-

berek?

Az Értõ hallgatás négy részbõl áll. Az I. részben elmagyarázom, 
miért rendkívül fontos a hallgatás az életben – sokkal fontosabb, 
mint gondolnánk –, és miért nem a stressz vagy a megfeszített mun-
ka, hanem az értõ figyelem hiánya miatt tûnik el a lelkesedés és az 
optimizmus sokak életébõl. A II. rész a rejtett feltételezésekkel, az 
öntudatlan igényekkel és a reaktivitással – az emberek figyelmetlen-
ségének valódi okaival – foglalkozik. Látni fogjuk, miért védekeznek 
olyan hevesen a hallgatók, hogy meg sem hallják mások szavait, és 
miért nem nyernek a beszélõk meghallgatást, akármilyen fontosat 
akarnak mondani.

A meghallgatás legfõbb akadályainak bemutatása után a III. rész-
ben azt vizsgálom, mirõl ismerhetjük fel és hogyan irányíthatjuk 
az indulati reakciókat, ha jobb hallgatóvá akarunk válni. Azt is 
elmagyarázom, miként értethetjük meg magunkat a legnehezebb 
helyzetekben is. Végül, a IV. részben arról lesz szó, hogy bizonyos 
kapcsolatokban, például szerelmesek között, a családban, a barát-
ságokban és a munkahelyen min bukik meg a hallgatás. Kifejtem, 
miként nehezíti meg a hallgatást a különbözõ viszonyok dinamikája, 
és hogyan juthatunk el egymáshoz ennek a tudásnak a birtokában.

A fejezetek végén található feladatok arra szolgálnak, hogy jobb 
hallgatóvá váljunk. Már a feladatok elvégzése is segít, hogy az olva-
sás passzív élményét az értõ hallgatás aktív folyamatává alakítsuk át.
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BEVEZETÉS    ◊    13

Akár természetesnek vesszük, akár nem, az értõ hallgatás jelen-
tõ sége felbecsülhetetlen. A figyelmünk és megértésünk ajándékában 
részesülõ emberek fontosnak és értékesnek érzik magukat. Hallga-
tási képességünk – az értõ hallgatás – jóindulatot teremt, és hatása 
visszaszáll ránk. A hatékony hallgatás ugyanakkor a legjobb módja 
annak, hogy másokat megkedveljünk, tanuljunk tõlük és szívesen 
legyünk velük. Remélem, ennek a könyvnek az olvasói egy lépéssel 
közelebb kerülnek ahhoz, hogy jobban kimutassák az egymás iránti 
szeretetüket.

Értő hallgatás.indd   13 2014.02.27.   15:15:36



I. rész

SÓVÁRGÁS A MEGÉRTÉSRE
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1.

„Hallottad, mit mondtam?”
A hallgatás rendkívüli jelentõsége

Néha úgy tûnik, mintha az értõ hallgatás már nem is létezne.

„Elvárja, hogy meghallgassam a problémáit, de sosem kér-
dez az enyémekrõl.”

„Állandóan panaszkodik.”
„Csak abból tudom, mi történik vele, ha kihallgatom, ami-

kor másokkal beszélget. Miért nem mondja el nekem ezeket 
a dolgokat?”

„Képtelen vagyok beszélgetni vele, mert állandóan kritizál.”
A feleségek panaszkodnak, hogy a férjük természetesnek 

veszi a jelenlétüket. A férjek panaszkodnak, hogy a feleségük 
nyaggatja õket, vagy mindent elkövet, csak hogy igaza legyen.

A feleség úgy érzi, hogy a férj visszaél a kapcsolatukkal. 
A férj nem bízik a kapcsolatban.

Kevés erõsebb ösztönzés létezik az ember életében, mint az a vágy, 
hogy megértsék. Ha meghallgatnak minket, akkor komolyan vesz-
nek, elfogadják a gondolatainkat és az érzéseinket – ami végered-
ményben azt jelenti, hogy számít a mondanivalónk.

A meghallgatás utáni sóvárgás nem más, mint vágyakozás, 
hogy kimeneküljünk a magányból, és áthidaljuk az ûrt, ami elvá-
laszt bennünket. Azáltal, hogy a megértés reményében feltárjuk, 
ami a fejünkben és a szívünkben van, lényegében kezet nyújtunk 
a másiknak, és megpróbáljuk legyûrni az egyedüllétet. Annak, hogy 
megértést kapjunk, könnyûnek kellene lennie, mégsem az.
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Joan meglátott egy kosztümöt, és meg szeretné venni a munkába, 
de nem biztos benne, hogy van rá pénzük.

– Édesem – mondja –, gyönyörû kosztümöt láttam az outletben.
– Az jó – válaszolja Henry, és tovább nézi a híradót.

Justin ideges, mert az autójával összekoccant valakivel, de attól 
fél, ha elmondja otthon, Denise jelenetet csinál. Tehát eltitkolja, 
és azon töpreng, hogyan javíttassa meg a kocsit. Denise érzi Justin 
tartózkodását, és azt hiszi, haragszik rá valami miatt. De nincs kedve 
veszekedni, ezért õ sem mond semmit.

Az értõ hallgatás alapja az empátia, ami csak akkor alakul ki, 
ha félretesszük a gondjainkat, és belépünk a másik ember életé-
be. Egy rész beleélés, egy rész erõfeszítés: ez az emberi kapcsolatok 
építõanyaga.

A hallgató empátiája – felfogja, amit el akarunk mondani, és en-
nek jelét is adja – megteremti a megértés kötelékét, ezáltal megerõsíti, 
hogy az érzéseink jogosak és érthetõek. Az empatikus hallgatás ereje 
átalakíthatja a kapcsolatokat. Ha a mély, de ki nem fejezett érzelmek 
hallható szavakban öltenek formát, és világos értelmet nyernek, 
a megértettség megnyugtató élményében részesülünk, hálásak va-
gyunk, és emberi közösséget érzünk azzal, aki megért bennünket.

A sikeres kapcsolat elõfeltétele az értõ hallgatás mûvészete.

A hallgatás erõsíti az egymáshoz fûzõdõ viszonyunkat, megszi-
lárdítja a kapcsolatainkat, ráadásul megacélozza az önbizalmunkat. 
Egy fogékony hallgató társaságában tisztázhatjuk a gondolatainkat, 
és felfedezhetjük az érzéseinket. Amikor egy hallgató jelenlétében 
beszámolunk a tapasztalatainkról, jobban odafigyelünk önmagunk-
ra. Párbeszédekben nyer értelmet az életünk.
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A figyelmetlenség fájdalmas

Arra van szükségünk, hogy komolyan vegyenek minket, és reagálja-
nak ránk, de mindennap csalódnunk kell. A szülõk panaszkodnak, 
hogy a gyerekeik nem hallgatnak rájuk. A gyerekek panaszkodnak, 
hogy a szüleiket annyira lefoglalja az állandó zsörtölõdés, hogy nem 
hallgatják meg a véleményüket. Gyakran még azoknak a barátok-
nak sincs idejük egymásra, akik általában megbízható és megértõ 
beszélgetõtársak. És ha úgy érezzük, hogy a magánszféránkban 
megtagadják tõlünk az együttérzést és a megértést, akkor szélesebb 
társadalmi környezetben már nem is várjuk el az udvariasságot és 
a figyelmességet.

Olyan gyakran megsértik jogunkat a meghallgatottsághoz, hogy 
már nem is számoljuk az eseteket. Ettõl természetesen nem enyhül 
a fájdalom.

Amikor egy pszichiáter barátomnak elmondtam, hogy pél-
dákat gyûjtök a meg nem hallgatottság fájdalmának témájához, 
a következõ példát írta:

„Felhívtam egy barátomat, és üzenetet hagytam a rögzítõjén, 
hogy van-e kedve találkozni velem ekkor és ekkor. Nem hívott visz-
sza, amitõl egy kicsit megijedtem és elbizonytalanodtam. Hívjam 
fel megint és figyelmeztessem? Hiszen tudom, mennyire elfoglalt. 
Várjak még egy-két napig abban a reményben, hátha válaszol? Talán 
nem is kellett volna felhívnom? Összezavarodtam.”

A példából elõször arra a következtetésre jutottam, hogy még egy 
afféle jelentéktelen apróságot is elutasításként élhetünk meg, mint 
amilyen egy elmaradt visszahívás – és szomorkodhatunk miatta. De 
egy perccel késõbb õszintén megdöbbentem – mintha arcul csaptak 
volna –, mert rájöttem, hogy a barátom rólam beszélt! Elszégyelltem 
magam, majd védekezni kezdtem. Azért nem hívtam vissza, mert… 
mindegy. (Mindig meg tudjuk magyarázni, miért nem reagáltunk.) 
Csak az számít, hogy a visszajelzés hiánya bántotta és zavarta a ba-
rátomat, amirõl sejtelmem sem volt.

Ha egy ilyen apró figyelmetlenség ennyire bántó, mennyivel fáj-
dalmasabb lehet, amikor a téma égetõen fontos a beszélõ számára?
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A hallgatás annyira alapvetõ, hogy készpénznek vesszük. 
Milyen kár, hogy általában jobb hallgatónak képzeljük 
magunkat, mint amilyenek vagyunk!

Üzleti útról térünk haza, és alig várjuk, hogy elmesélhessük 
párunknak a történteket. Õ meg is hallgat, de egy-két perc után 
elhomályosodik a tekintete, amitõl sértõdöttnek és becsapottnak 
érezzük magunkat. Feltárcsázzuk a szüleinket, hogy megosszuk velük 
a sikerünket, de mintha nem érdekelné õket igazán. Ettõl leherva-
dunk, sõt kissé ostobának érezzük magunkat, mert azt reméltük, 
hogy majd megveregetik a vállunkat.

Fáj, amikor nem hallgatják meg egy különösen fontos mondani-
valónkat, és ugyanígy fáj az is, ha egy különleges ember nem hallgat 
meg, akirõl azt hittük, fontosak vagyunk neki.

A középiskolában Derek volt Roger legjobb barátja. Mindketten 
politikatudományra szakosodtak, és ugyanolyan szenvedélyesen po-
litizáltak. Együtt követték a Watergate-ügy minden apró részletét, 
és olyan élvezettel fogadtak minden újabb tényt, mint két elragadó-
an gonosz figura az Addams Familybõl. És bár mindketten cinikus 
örömet találtak abban, hogy fény derült Nixonék korruptságára, 
a barátságuk túlmutatott a politikán.

Roger még emlékezett arra a csodálatos érzésre, amikor valami 
mély és megnevezhetetlen rokonszenvtõl fûtve órákig beszélt Derek-
hez. Örült, hogy mindent el tudott mondani neki, és örült, amikor 
hallotta, hogy Derek mindazt kimondja, amire õ maga is gondolt, 
de sosem öntötte szavakba. Roger többi barátjától eltérõen Derek 
nem ellenfél volt a beszélgetésben, hanem igazi hallgató.

Más városba mentek egyetemre, de továbbra is ápolták a ba-
rátságot. Roger havonta legalább egyszer elutazott Derekhez, vagy 
Derek Rogerhez. Billiárdoztak, moziba jártak, vagy elmentek egy 
kínai étterembe; utána pedig, akármilyen késõ volt, beszélgettek.

Amikor Derek megházasodott, megváltoztak a dolgok. Derek 
nem távolodott el annyira, mint ahogy nõsülés után szoktak a bará-
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tok, és Derek felesége is kedvelte Rogert. De az a kis távolságtartás, 
amit Roger érzett, nagy különbséget jelentett.

– Nehéz ezt pontosan megfogalmazni, de a Derekkel folytatott 
beszélgetések után többnyire kínosan érzem magam, és csalódott 
vagyok – vallotta be Roger. – Meghallgat, de mintha már nem ér-
dekelném igazán. Nem kérdez semmit. Régen jobban részt vett a be-
szélgetésben, nem csak hallgatott. Ez elszomorít. Még mindig lázba 
hoz, ha történik velem valami, de amikor elmesélem Dereknek, úgy 
érzem, nincs köztünk kapcsolat, magamra maradtam.

Roger siráma valami roppant fontos dolgot közöl a hallgatás-
ról. Nem pusztán arra vágyunk, hogy ne szakítsanak félbe. A fi-
gyelmesnek tûnõ emberek sem mindig hallanak igazán. Egyesek 
nagyszerûen tudnak hallgatni, amikor beszélünk. Néha azzal árulják 
el az érdeklõdés hiányát, hogy körülnéznek, vagy egyik lábukról 
a másikra helyezik a testsúlyukat. Van olyan hallgató, akin nem lát-
szanak a figyelmetlenség jelei, mégis tudjuk, hogy egyáltalán nem jut 
el hozzá a mondanivalónk. Úgy érezzük, hogy nem törõdik velünk.

Derek passzív érdeklõdése azért volt különösen fájdalmas Roger 
számára, mert korábban rendkívül közel álltak egymáshoz. A ba-
rátok zsákutcába jutottak: Roger már nem tudott úgy megnyílni 
a barátja elõtt, mint régen, Derek pedig értetlenül tapasztalta az új 
keletû távolságtartást.

A barátság önkéntes dolog, tehát nem kötelezõ beszélni róla. 
Roger nem akart se panaszkodni, se követelõzni. Egyébként is, 
mit mondhat az egyik barát a másiknak, ha úgy érzi, hogy már 
nem fontos? Így hát Roger nem beszélt Dereknek arról, hogy egyre 
hûvösebbnek érzi a viszonyukat. Nagy kár, hiszen ha egy kapcsolat 
elromlik, legfeljebb a beszélgetés hozhatja rendbe.

A meghallgatás hiánya azokban a kapcsolatokban 
a legfájdalmasabb, amelyekben megértésre számítunk.

Egy idõ után szinte mindnyájan remekül megtanuljuk, hogyan 
viselkedjünk úgy, mintha felnõttek lennénk, és rá se rántunk a sok 
mellõzésre, félreértésre. Ha idõközben egy kicsit lelketlenné válunk… 
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nos, talán ez az ára annak, hogy boldoguljunk a nagyvilágban. Mégis 
elõfordul, hogy a mellõzéstõl annyira megbántódunk, olyan dühösek 
leszünk, hogy akár évekre is kihátrálunk a kapcsolatokból.

Amikor egy asszony rájött, hogy a férjének viszonya van, úgy 
érezte magát, mint akit gyomorszájon rúgtak. Bánatában és dühében 
ahhoz az emberhez fordult, aki a legközelebb állt hozzá – az anyó-
sához. Az anyós megpróbált megértõen és bátorítóan viselkedni, 
holott nagyon nehezére esett meghallgatni azokat a kegyetlen dolgo-
kat, amiket a menye mondott a fiáról. Mégis megpróbálta. Végül en-
nek ellenére sem tudott elégséges támaszt nyújtani. A válság elmúlt, 
a pár megbékélt, csakhogy a meny soha többé nem állt szóba az 
anyósával, mert úgy érezte, nem állt mellette, amikor a legnagyobb 
szüksége lett volna rá.

A szomorú történetben szereplõ anyóst zavarba ejtette menyének 
makacs hallgatása. Néha ésszerûtlennek tartjuk mások cselekede-
teit. Csak az magyarázza tetteik logikáját, ha megértjük, hogy az 
érzékenység hiánya fáj nekik.

Az értõ hallgatás annyit tesz, mint odafigyelni, érdeklõdni, 
törõdni, szívünkre venni, jóváhagyni, elismerni, meghatódni… ér-
tékelni. A hallgatás olyan sarkalatos az emberi létezés szempontjá-
ból, hogy általában észre sem vesszük; helyesebben annyiféle alakot 
ölthet, hogy ritkán tekintjük annak, ami – mindenen átívelõ szük-
ségletnek. Néha, mint Roger, az elhidegült meny és sokan mások, 
csak akkor döbbenünk rá, mennyire fontos, hogy meghallgassanak 
minket, ha érzéseink szerint megfosztanak ettõl.

Idõnként mégis felismerjük, milyen sokat jelent, ha meghallgat-
nak minket. Nem tudjuk, elfogadjunk-e egy új állásajánlatot, ezért 
felhívjuk egyik régi barátunkat, hogy megbeszéljük vele. Nem ad 
konkrét tanácsot, de meghallgat, valóban meghallgat, ami segít, 
hogy tisztábban lássuk a dolgokat. Máskor épp csak megismerke-
dünk valakivel, de annyira tetszik, hogy egy csodálatos vacsora 
után mindent kockára téve meghívjuk, hogy jöjjön fel egy kávéra 
hozzánk. Ha azt mondja, „Köszönöm, de nem, holnap korán kell 

Értő hallgatás.indd   22 2014.02.27.   15:15:36



HALLOTTAD, MIT MONDTAM?    ◊    23

kelnem”, úgy érezzük, kikosaraztak. Abbéli meggyõzõdésünkben, 
hogy nem tetszünk az illetõnek, kerülni kezdjük. Néhány nap múlva 
azonban felhív, és megkérdezi, mi a baj, és mi megint kockáztatunk, 
eláruljuk, hogy megsértette az érzéseinket. Hatalmas megkönnyeb-
bülésünkre vita helyett meghallgat, és elfogadja, amit mondunk: 
„Megértem, miért éreztél így, de szeretnélek újra látni.”

Miért nem lehet mindig így? Én beszélek, te meghallgatsz. Milyen 
könnyû, ugye? Sajnos nem az. A beszéd és a meghallgatás kivételes 
kapcsolatot teremt, amelyben a beszélõ és a hallgató folyamatosan 
szerepet cserél, mindketten taktikáznak, a szükségleteik versenge-
nek egymással. Aki nem hiszi, próbálja elmondani a gondját vala-
kinek, és figyelje meg, mennyi idõbe telik, mire a másik közbevág, 
hogy elmesélje saját, hasonló élményét, vagy tanácsot adjon – olyan 
tanácsot, amely jobban illik hozzá, mint hozzánk.

Egy férfi a terápián a zárkózott apjához fûzõdõ kapcsolatát bon-
colgatta, és hirtelen eszébe jutottak a régi, boldog idõk, amikor 
együtt játszottak a villanyvasúttal. Lionel-készlet volt, az apja és 
a nagyapja is ezzel játszott õelõtte. Az emlék hatására egyre lelke-
sebb lett, eszébe jutott, mennyire büszke volt, hogy osztozik apjával 
a családi örökségen. A férfi lelkesedése nõttön-nõtt, mire a tera-
peuta hosszú monológba kezdett a saját villanyvasútjáról és arról, 
miként vette rá a szomszéd gyerekeket, hogy áthozzák a sínjeiket és 
a vonatjaikat, amibõl hatalmas, közös pályát építettek a pincéjük-
ben. A terapeuta elõadása közben a páciens nem bírta türtõztetni 
a haragját, amiért félbeszakították.

– Minek beszél nekem a saját vonatáról?! – tiltakozott.
A terapeuta habozott; majd azon a kiegyensúlyozott, személy-

telen hangon, amelyet bizalmas közlésekre tartogatunk, akadozva 
annyit mondott:

– Csak barátságos akartam lenni.

Az érzelmek megosztásához két ember kell – aki beszél, 
és aki hallgatja.
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