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I. BEVEZETŐ 

 

Egy, napjainkban aktuális témát kívánok ismertetni dolgozatomban. Mindig foglalkoztatott 

az emberek közötti elfogadás mértéke és mikéntje, a kapcsolatépítés létrejötte és annak 

ápolása, az egymás közti kölcsönösség. Az egyén fejlődését a közösségben látom, és az 

egységben, ezért fontos, hogy egymás felé nyitottak legyünk és tudjunk együttműködni. Az 

interneten találkoztam egy cikkel, melynek címe: „ A legszánalmasabb magamutogatás, amit 

valaha láttál”. Azonnal felkeltette érdeklődésem, kíváncsi voltam, vajon mit takarhat ez a 

cseppet sem burkolt véleménykimondás. Az olvasottból, mint kiderült, egy, fiatalokat érintő, 

friss témát mutatott be a cikk írója. Tárgya súlyos szociális, a kérdést megkockáztatva, akár 

társadalmi problémákat vet fel. Kiindulása egy jól hangzó empátiás cselekvés, és feltehetően 

annak téves értelmezése, a hibás ön és kortársakról alkotott véleményképzés. Ezt kövezően 

több cikket is elolvastam és döntöttem úgy, hogy szeretnék egy mélyrehatóbb tanulmányt 

készíteni a témában.  

1.1 1Témafelvetés 

A dontjudgechallenge névvel ellátott videókat töltenek fel az internetre. Erről szólt a 

korábban említett cíkk. A kifejezés angol nyelvről lefordítva „ne ítélkezz, kihívás” jelent. 

Külföldön közel egymillió azon videók száma, ami megtekinthető az instagrammon 

(fényképek, videók megosztására szolgáló internetes portal). Tartalmát tekintve találkoztam 

pelenkás babától az óvodáson keresztül idősebb férfiakig, de a célcsoport a 18-26 éves 

korosztályba tehető. Benne olyan lányok és fiúk, akik félresminkelték arcukat és 

pattanásokkal rajzolták teli, befeketítették egy-egy fogukat. A facebook közösségi portálon 

külön oldaluk van, ahol rendszeresen frissülnek az új feltöltések.  

A kezdeményezés elindulása, ezév júniusának végére, júliusának elejére tehető. Több 

feltételezés is van, hogy melyik volt a tényleges, mégis a legbiztosabb, ami szerint egy brit 

lánytól ered, névszerint Em Fordtól. Egy videót töltött fel a világhálóra, melynek címe a “you 

look disgusting” (undrítóan nézel ki) volt. Mindennek, az előzménye, hogy a lány esztétikai 

megjelenését nagyfokon meghatározta bőrhibája, azaz sok pattanása. Képeket osztott meg 

magáról egy közösségi oldalon. Rengeteg hozzáfűzést kapott a legvulgárisabbakat sem 

kihagyva, ezek közül a “finomabbak” az: undorítóan néz ki, rá se tudnak nézni, gusztustlan 

volt. Ezután kisminkelte magát, alapozóval és púderrel fedte le bőrét. Egy teljesen új 
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megjelenést kapott. Megváltozott külsője, és erről szintén fényképek kerültek fel az oldalára. 

“Gyönyörű vagy”, “olyan tökéletes”, “imádom a sminkedet” kapta az új kommenteléseket. 

Látható, hogy az emberek véleménye, mennyire képes megváltozni, de mégsem kellett sok 

idő, amikor a rosszakarók is megjelentek és beleártották magukat. A legsértőbb és 

legmegalázóbb véleménnyeket kapta képeihez, mint “azért sminkeled magad, mert ennyire 

csúnya vagy”, “túl sok sminket viselsz, undorítóan nézel ki”, “ezt büntetni kéne”. Az ezt 

bemutató video végén a lány lemossa magáról a festéket, mindeközben olyan emberek 

mondatai jelennek meg a háttérben, akik hasonló meghurcoltatásnak és sértegetéseknek 

voltak kitéve külsejük miatt, akiket elért a megaláztatás és megvetés. Ez a video egyre 

szélesebb körökben kezdett terjedni a világhálón. Ennek kapcsán elindult egy 

kezdeményezés, “ne ítélj első látásra” mottóval. Elsődleges célja, az volt, hogy felhívja a 

figyelmet azon jelenségre, amikor emberek megalázó megjegyzéseket tesznek társaik 

külsejére. 

Magáról a kihívásról, még azt kell tudni, hogy alapjában szép emberek torzítják el arcukat, 

majd rövid idő után legjobb formájukban lesznek láthatók újra. Alap elemek a kócos haj, az 

erős összefolyt smink, rajzolt pattanások, összenőtt szemöldökkel, befeketített fogakkal, és a 

legtöbben krémmekkel próbálják “kezelni” a bőrüket, miközben különféle grimaszokat 

vágnak. Tizenpár másodpercig ezt mutatja a kamera, után a kezüket a lencse elé teszik, s 

amikor ismét látszanak, már megnyerő külsővel néznek vissza ránk. 

Nem minden az, aminek látszik, ne ítélkezzünk elsőre, ez lett volna a célja a 

kezdeményezésnek, de mára pont azzá nőtte ki magát, ami ellen indult, hogy ne sértsük meg 

a másikat külseje miatt. Mindeközben ezzekkel a felvételekkel az arcukba nyomják az 

elítélést azon embereknek, akik külső megjelenése eltérőbb a “normálistól”, megmutatják 

saját tökéletességüket, miközben elfeledkeznek a kitűzött üzenetről, hogy fogadjuk el a 

másikat. Így önmaga iróniájának lehet nevezni ezeknek a felvételeknek a tartalmát. 

 A pubertárskorban ért atrocitások mély nyomot hagynak a fiatalok további életében. Sérült 

testkép, önértékelési gondok, szociális bezárkózás. Olvasni egyre több olyan tinédzserről, 

akik öngyilkosok lettek a külsejükre tett olyan megjegyzések miatt, mint „olyan csúnyák, 

undorítóak, hogy nem érdemlik meg, hogy éljenek, inkább öljék meg magukat.” Feltehető a 

kérdés, hogy az ízélkezés, az abúzus, a szabad véleménynyilvánítás határa vajon hol húzódik. 

Ha nincs egy biztos, családi támogató háttér, súlyos következményei kihathatnak a 

későbbiekben.  
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Olvastam olyan cikket, ahol arról számoltak be, hogy egy jóképű srác szerette volna 

elvégezni ezt a kihívást és valami nagyon hatásos eredeménnyel akarta megcsinálni. Egy 

közösségi oldalon kért tanácsot a többiektől, hogy mi lenne a legnagyobb volumennel, melyre 

kapott több ötletet, és amit megfogadni látszott, hogy öntsön savat az arcára. Ezt a barátnője 

is elolvasta és rögtön átment a fiúhoz. Először még hogy lebeszélje róla, majd közös 

megbeszélés után arra jutottak, hogy tényleg ezt kellene csinálni, és ezt meg is tette . Ezután.. 

halálos sérülésekkel vitték a kórházba. 

 Társadalmi, szociálpedagógiai szempontból tekintve, megjelenhetnek az iskolában egy egy 

közösségen belül súlyosabban a verbális bántalmazás, a megalázás és a kiközösítés a külső 

kritikus megítélése miatt. Ezek az áldozatok kirekesztve lesznek az osztályközösségükben. 

Feltételezhető, hogy a gyerekek megutálják a testüket és azonosulni fognak azokkal a 

jelzőkkel, amelyekkel illették őket. Hogy csúnyák, hogy semmit sem érnek és mindig másik 

alatt fognak állni. Valószínűleg az „elkövetők” korántsem mérik fel tetteik súlyát, hogy ezzel 

milyen lelki terror, milyen sérelmek fogják meghatározni az elszenvedő mindennapját.  

A „ne ítélkezz üzenete”, légy elfogadó, légy empatikus, de megjelenik a tévesen értelmezett 

empátia, hogy vajon hol húzódik ennek határa? A kortársak egymás közötti verbális abúzusa, 

a szociális kapcsolatok gyengülése, az áldozatok lelki sérülése. 

Kutatásomban két hipotézist állítottam fel, mely a kortárscsoport ezekről alkotott 

véleményére keresi a választ. Vajon mi számít empátiának, mit közvetít számukra a don’t 

judge videók üzenete, mennyire fontos a külső megjelenés, az elgáns smink és a társas 

kapcsolatokra ez milyen hatással, kihatással lehet.  

 

1.2 Hipotézis 

H1      A kortárscsoport verbális információközlés után alkotott véleménye befolyásolható    

ugyanazon információ vizuális bemutatása után. 

 H2      A női nem véleményalkotásában fontosabb helyen áll a külső megítélése, mint a kortárs 

férfiak szerint. 
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II. Mi az empátia 

 

Ahhoz, hogy egy olyan feltételezést tehessek, vagy állíthatsak, hogy a „ne ítélkezz 

kihívásban” a fiatalok tévesen értelmezték az empátiát, avagy egészen másról van szó, fontos, 

hogy tisztázzunk néhány fogalmat. Először is szeretném pontosan megérteni, mi is az 

empátia. Ehhez a szakértők véleményeit fogom végigvezetni dolgozatom első szakaszában.  

Golmean szerint, minél jobban felismerjük és értelmezzük saját érzelmeinket, annál jobban 

megértjük majd a másik érzelmeit is. (Goleman, 1977)  

Tehát az első kulcs lehet a megfelelő önismeret, amivel ha rendelkezünk, csak akkor lehetünk 

képesek megérteni a másik ember működését. 

 Magát az empátia kifejezését már az ókori görög nyelvben is használták, ereteti jelentése 

szerint erős, érzelem, szenvedély. (Buda, 2006)  

Alfred Adler a 19. században foglalkozott az empátiával. Szerinte aki empatizál ,képes látni 

a másik szemével, hallani a másik fülével és érezni a másik szívével. Egy olyan 

egybeolvadásról beszél, amikor teljes mértékben azonosulunk a másikkal. (Buda, 2006)  

Számomra Adler megfogalmazása igazán tetszik, mivel a másik érzékszerveivel észlelni és 

érezni annyit tesz, hogy tényleg megismerem azt, amin ő keresztülmegy és képes leszek 

ezáltal arra, hogy teljes odafordulással láthassam a helyzetét. Csak ha ez sikerül, akkor tudok 

segítségemmel a hasznára lenni társamnak.
 

Később a 19-20. század közepén olasz pszichológusok boncolgatták, hogy mi határozza meg 

az emberi kapcsolatokat, hogy képes-e valaki egy másik ember adott helyzetébe beleélni 

magát. (Buda, 2006) 

 Erre több biológiai, szociológiai, genetikai, erkölcsi és evolúciós elmélet született már, a 

határvonalat mégis nehéz meghúzni, vajon minek van a legfőbb hatása. A legbiztosabb, 

miszerint a komponenseket vizsgálhatjuk külön is, de ahhoz, hogy eredményt kaphassunk 

fontos, hogy teljes egészében nézzük őket, mivel mindegyik pont meghatározója az emberi 

létnek, ezért alakítója és nyoma lesz mindenkinél.  

Fontos, hogy beleélje magát az ember az intellektualitáson túl érzelmileg is. Viszont nem 

elég csak a beleélés, szükség van a részvétre is. Ilyenkor egy együttérzés, sajnálat lesz jelen, 

viszont csak a szociálisan érzékeny embereknél tud mindez megvalósulni. Magát az empátiát 
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egy ideálként tekintik, ahol az azonosulni tudás a másik belső érzéseivel és a meglévő részvét 

megléte fogja közösen jelenteni. (Lux, Mohás & Popper, 2009) 

 Eszerint csak azon embereknél fog megvalósulni az empátiás tett, akik kellőképpen 

érzékenyek a másik szenvedésére és tudnak olyan szintű azonosulásra, ami szükséges ehhez. 

Bagdy Emőke szerint az empátia a másik ember érzelmi hasonlósága és értelmi átélését 

jelenti. (Dr. Bagdy, 2004) Itt már megjelenik egy új megközelítési elem, miszerint kell az, 

hogy érzlmileg hasonlítsunk a másik félre és tudatosan értelmezzük a történteket. Ha 

hasonlítok a másikra, akkor az adott helyzetet hasonlóan is fogom látni, megérteni és 

átérezni, ezzel pedig hatékonyabban tudok majd segítségére lenni.  

Titchener elmélete szerint, amikor a másik fájdalmát testileg leutánozzuk, és ez felkelti 

bennünk ugyanazt az érzést, mint amit a szenvedő megél, valósul meg. (Csepeli, 2004)  

Titchener gondolatával már kiegészülhet az előbb említett meghatározás. Az emoció egy 

beleélés lesz, ami fizikálisan is megjelenik. Azok a fizikai jelek megélése, ami épp 

meghatározza a másikat hatásával tudni fogja a másik, hogy min megy most épp keresztül 

társa. Ezáltal képes lesz az ember a sajt élményvilágából meríteni, hogy egy hasonló 

szituációban ő miképp élte meg a történteket és hogyan sikerült a feldolgozás. Így már saját 

tapasztalata lesz empátiás képességének alapja, ami segíti őt abban, hogy a másiknak 

hatékony segítséget nyújthasson.
 

Amikor az empátiát vizsgáljuk, fontos minden öszetevő komponenst nézni, mivel teljes 

egészében kell, hogy nézzük. Típusát tekintve beszélhetünk affktívről, ami a másik érzelmeire 

indul működésbe. A másik kognitív típus, ami által lesz valaki képes megérteni a másik 

érzelmeinek okát. (Csepeli Gy., Vági Z., & Nagyfi R.,Kríziskommunikáció: A bizalom és az 

empátia. 2015. 08. 21. tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/.../lecke6_lap1.html )  

Így nem ragadhatunk ki egy elemet, ami alapján eldöntjük, hogy empátiáról beszélhetünk-e 

vagy sem, mert csakis egészében vizsgálható. Ezért is nehéz még eldönteni, hogy a 

videókban szereplő személyek vajon azonosultak, beleélték magukat, vagy saját 

élménytárukból merítve készítették el a felvételeket, és akkor nem tévesen értelmezett 

empátia, csak annak bemutatásáról beszélhetünk, ez még nyitott kérdés. 

Napjaink divatos szava lett az empátia és a szeretet. Sokszor lehet vele találkozni, ezért 

felvetődik a kérdés, hogy nem lett-e már hiánycikké. (Lux, Mohás & Popper, 2009)
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 Mindez arra utalhat, hogy beszéljünk róla, beszélünk róla mert szükséges, hogy az 

emberekben meglegyen ezen képesség és annak tettekben való megjelenése is. Nem tudni, 

hogy a mostani „terjedése” egy megerősítés, hogy a mai társadalomban egyre magasabb 

fokon megjelenik ezen cselekvés és ezzel is csak egy prezentálás a célja, hogy megmutssuk, 

igen, mi így csináljuk, avagy nagy szükség lenne rá és valahol egy félreértelmezés, vagy egy 

és több meg nem tett lépések sora, ami miatt újra kellene éleszteni, hogy érzelmileg 

nyitottabbak legyenek az egyének.  

Bizonyos feltevések szerint az empátia egy társadalmi attitűd, mely lehetőséget ad arra, hogy 

az emberek kipróbálják magukat a másik ember szerepében.  

Amikor a másik szerepébe bújnak, az empátia segít, az egymás közötti interakciók sikeres 

meglétéhez. Mindez úgy történik, hogy a figyelem a másik ember szerepére helyeződik, hogy 

együttérző módon el tudja képzelni, a másik miképp látja a világot. Ennek egyedüli akadálya 

az empátia hiánya. Fontos a másikkal való azonosulás, hogy meglássák a morális közösséget, 

amiben együtt élnek. (Csepeli Gy., Vági Z., & Nagyfi R.,in Mead, 1972. 

Kríziskommunikáció: A bizalom és az empátia. 2015. 08. 21. 

tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/.../lecke6_lap1.html ) 

Bagdy Emőkénél idéztem fentebb, hogy szükséges az a bizonyos érzelmi azonosulás azzal, 

hogy a másikban mi mehet végbe. Túl kell lépnem önmagamon és a fókuszba a másik 

személyt kell helyezni, hogy értsem és érezzem, amin éppen keresztülmegy. Egy közösség 

sikeres működésénél fontos szerepe van ennek, mivel csak ezzel tudom megérteni a másikat 

és tudunk együttműködni.  

Képesek leszünk beleélni magunkat a másik lelkiállaptába, az adott helyzetben. Ez a beleélés 

különféle pszichés folyamatok elindítását teszi, ami által fel tudjuk magunkban idézni, hogy 

mit élt át a másik, ezt milyen érzelmek, indulatok alkották. Segítségül szolgál ahhoz, hogy 

sokkal mélyrehatóbban ismerjük meg a másikat. (Lux, Mohás & Popper, 2009) 

Mint már fentebb olvashattuk, minden a beleéléssel indul, hogy képes leszek felidézni 

magamban, hogyan éltem meg egy hasnló szituációt és a másik, most min mehet keresztül. 

Ezek hiánya nélkül talán nem is lehetséges, hogy emáptiás segítséget nyújthassak társamnak, 

mert érzelmek nélkül nem tudok eredményt sem elérni majd.  

A lényeg a másik helyzetébe való beleérzésén alapul. Nincs teljes azonosulás, mégis a 

fájdalmat és örömöt megérzi és osztozik rajta az ember. (Bagdy, Bishop, Böjte, & Rambala, 

2011) 
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Pilinszky János az emberi kapcsolatokat egy híd építésével azonosítja. Ehhez a kapcsolathoz 

két ember szükséges, hogy létrejöhessen. Ahogy egy híd építése is megannyi tervezéssel 

kezdődik, ugyanúgy a kapcsolatot is előre kell gondolni. Ezen kapcsolat kialakítása a bizalom 

és az empátia meglétén jöhet létre.  (Csepeli Gy., Vági Z., & Nagyfi R.,Kríziskommunikáció: 

A bizalom és az empátia. 2015. 08. 21. 

tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/.../lecke6_lap1.html )  

Mindennek szükséges hogy legyen egy alapja, amire lehet támaszkodni. Ahhoz hogy az 

alapra építkezni lehessen egy kapcsolatban, két ember szükséges, hogy képesek legyenek 

egymás felé tudatosan tervezni. 

Az empátiánál valaki képes a másikat megérteni és megérezni, valaki csak érezni képes, de 

érteni nem, és fordítva, s van amikor egyik sem valósul meg. Saját élményeink szinte 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy beleéljük magunkat a másik ember világába. Így valójában 

ez egy kölcsönösség a két ember értelme és érzelme között, ami viszont nem minden esetben 

valósul meg. (Lux, Mohás & Popper, 2009) 

 Sokszor láthatjuk, hogy valaki képtelen azonosulni egy helyzettel, egy személlyel. Valaki 

pedig csak részben tudja megérteni azt. A legtöbbször személy és helyzetfüggő, hogy 

mennyire értjük és éljük meg azt, ami a másikkal történik.  

Buda Béla szerint az empátia egy képesség, ami által a nemverbális kommunikációt és a 

metakommunikációt tudatosítjuk. Alapjában minden ember képes rá, de megnyilvánulása 

egymástól eltérő. Függ attól, hogy az empátiát figyelő hogyan tudja ezen képességét 

fejleszteni, ami egy pozitív irány és függ a negatív iránytól, ami pedig az, amikor több 

energia jut az elméleti megismerésre, és az intellektuális képesség kevésbé lesz gyakorolt a 

valóságban.  

Az 1970-es években kidolgozott egy koncepciót magyarázatképp. Eszerint ez egy képesség, 

ami által a közvetlen kommunikáció alatt bele tudja élni magát a másik lelki állapotába. 

Ezáltal képes lesz megérteni és megérezni olyan érzelmeket, törekvéseket, amelyek nem 

derülnek ki a társas érintkezés alatt. A megérzés és megértés révén felidéződnek a saját 

személyiségben az érzelmi feszültségek. Másképp mondva a személyiség beleéli magát a 

másik lelki világába. (Buda, 2006) 

 Az, hogy kinél milyen szinten és módon történik a beleélés, egyénenként eltérően változik. 

A nemverbális kommunikációt észre kell venni és azonosítani, hogy még több ismeretet 

kaphassunk. Van, aki hiába észleli ezt, nem érti meg, és van aki megérti, de nem fog tudni 
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vele mit kezdeni. Segítségnyújtásunk táptalaja az eddig megélt saját tapasztalataink lesznek, 

melyek által megéljük, amin a másik keresztülmegy. 

A beleéléssel még nem valósul meg az empátia. Erre akkor kerül sor, ha feldolgozzuk az 

élményt és a másikról megtudott összefüggéseket önmagunk számára is letisztázzuk. 

Szükséges egy akaratlagos odafordulás. Maga a beleélés mozzanata még nem egyenlő az 

empátiával. Empátiává a beleélés akkor lesz, ha az élményt tudatosan feldolgozzuk, és a 

másik emberből megértett összefüggéseket önmagunk számára megnevezzük és értelmezzük. 

Kell egy szándékos odafordulás, érdekeltség a másik iránt, de létrejöhet anélkül is, hogy ez az 

adott pillanatban még nem tudatosul. Az empátia egy kapcsolat az emberek között, amely 

segít abban, hgy megértsük embertársaink épp hol tartanak életükben, mit élnek át, milyen 

fájdalom és megoldásra váró problémákkal állnak szemben. Sokkal egyszerűbb az empátia 

megléte olyan emberekkel, akikkel közös világszemlélettel rendelkezünk . Lényegesen 

nehezebb megteremteni, ha semi közös pont nincs a két félben.  (Bagdy, Bishop, Böjte, & 

Rambala, 2011) 

 Tehát eljutottunk oda, hogy az eddig megismert azonosulás és beleélés még nem elegendő 

ahhoz, hogy empátiás képességről, későbbi segítségről beszélhessünk. Meg kell értenem, 

azonosítanom kell magamban azokat az ézéseket, merítenem kell a magam élményeiből és 

mindezt tudatosan felfolgozni. Ha megértettem az összefüggéseket a másik emberről, akkor 

önmagam számára is érzelmezni tudom majd.
 

A megvalósulás egyik feltétele, hogy érzelmi és indulati elemek legyenek prioritásban a 

racionálisokkal szemben, hogy abban a másik élményei tükröződjenek. (Dóczi Attila, 

Kommunikációs kompetencia, http://kommpetencia.blog.hu, 2015.08.20.)
 

Tehát érzelmibb lénnyé kell válni ahhoz, hogy mindez megtörténhessen. A racionalitás 

elnyomná a másik felé való olyan szintű nyitást, ami ehhez szükséges. 

Az eddig leírtakból láthatjuk, hogy már a korai társadalmak kezdetén is megvolt az empátia. 

Fogalmát tekintve, mindenkinél létezik, de mértéke eltérő embereknél, helyzeteknél. 

Megvalósulásához elengedhetetlen a beleélés mozzanata, hogy az egoizmuson túlmenően 

önmagunktól elvonatkoztatva, a másik kerüljön a látóterünk központjába és képesek legyünk 

beleélni magunkat abba a helyzetbe, ahol épp ő van. Amikor beleélem magam és azonosulok 

vele, akkor tudatosítanom kell, hogy mik ezek az érzések.  
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Ezt látni, érezni, hallani kell, és mindenhez hozzáadódik, hogy saját élményvilágunkból 

tudunk meríteni, hogy még inkább megvalósuljon az empátia képessége. Amikor egy olyan 

helyzettel kerülünk kapcsolatba, aminek mi már életünk folyamán tapasztalói voltunk, tudjuk 

azt, milyen helyzeben van a másik fél. Milyen válságon megy keresztül, milyen fájdalmat 

érezhet, vagy milyen kilátástalanság lett úrrá rajta. Ismerjük azt a stratégiát amivel 

megoldható, vagy csak azokat az apró mozzanatokat, amivel a másik segítségére tudunk lenni 

helyzetében. 

 

2.1 Az empátia kialakulása és fejlődése 

Az empátia fogalmán túl le kell tisztázni, hogy miképp alakul ki és hogyan fejlődik életünk 

kezdetétől. Feltevések szerint, már a csecsemőkorban, mindenkiben természetes módon 

megvan.  

A társas interakciók fontos eleme az empátia, egyben az emocionális jelentés-tanulás eszköze 

is. Elsősorban lehetőség a gyermeknek, hogy az utánzás és az empátián keresztül 

megtanuljon egy új magatartásmódot, másrészt szociális értékátvételt és a jelentéstanulás 

szélesítését segíti elő. (Dr. Bagdy, 2004) 

 Eszerint az empátia hozzájárul az önismeréshez, építi az személyt, hogy magatartásában és 

szociáli kapcsolataiban előrébb lehessen.  

Megfigyeték egy 9 hónapos kisbabánál, hogy amikor észleli, hogy egy másik baba sírni kezd, 

akkor odamászik az anyukájához, hogy vígasztalást kapjon, mintha ő lenne az elszenvedője a 

történésnek. Egy 15 hónapos kislány a plüssálatát odaadta egy síró barátjának, de amikor 

látja, hogy ez nem segít, akkor megkereste szeretett takaróját a számára. Ezeket empátia 

feljegyzésére kiképzett édesanyák jegyezték fel. Látható mindkét esetben az együtt érző 

gesztus. További feljegyzésként szerepelt, hogy a csecsemőket szinte születésük napjától 

felzaklatta, amikor egy másik babát láttak sírni. A vizsgálat végeredménye szerint az empátia 

gyökerei, már a csecsemőkorban is megtalálhatók. (Goleman, 1997) 

 Már születésünk kezdetén ott van bennünk a készség, hogy érzékenyek legyünk a másik 

fájdalmára. A példából láthatjuk, hogy már egy pár hónapos kisbaba is észleli társa fájdalmát 

és azonosulni próbál vele, talán mert érti, hogy nem jó hogy sír, és vígasztalására szeretne 

lenni. Mivel mindezek nem laboratóriumi körülmények generálására mentek végbe hanem 
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olyan édesanyák számoltak be róla akik ezt megtapasztalták, ezért hitelessége nem vonható 

kétségbe, hogy az empátia gyökerei ott húzódnak már az életünk kezdetén.  

Fontos a mások érzelmeinek megértésére tett képesség, hogy már kisgyermekkorban 

megfelelően tudjanak viselkedni a gyerekek. 6-8 hónapos korukban már észlelik, hogy az 

édesanyának milyen érzés társul az elvárásához. Kétévesen tuják, hogy bántalmázáskor 

fájdalmat érez a másik, míg egy jutalom kapásakor jól fogja magát érezni . Háromévesek is 

képesek a helyes érzelmi értelmezésre és 5-6 évesen, több mint 80%-ban a felnőttekhez 

hasonlóan vontak ítéletet a másik gyerek érzelmeiről. (Cole-Sheila R. Cole, 2006) 

 A gyermeki kor előrehaladtával egyre többet tapasztalnak meg a világból és a körülöttük 

zajló történésekből. Megfigyelik anyukájuk reakcióit, és kezdik a felnőttekhez hasonló 

képességgel felmérni az érzelmi helyzeteket.  

Fejlődéspszichológusok kimutatták, hogy a csecsemők önálló létük tudata nélkül már 

együttérző bánat mutatására képesek. Sírnak a másik gyermek könnyei láttán, a környezet 

baját úgy értelmezik, mintha velük történt volna meg ,és mindezt pár hónaposan. Amikor 

egyévesek lesznek, már kezdik tudatosítani, hogy nem ők az érintettek, de továbbra is 

felzaklatja őket a környezetükben történik .  

További vizsglatokkal kimutatták, hogy az egyévesek utánozzák a társuk szomorúságát, talán 

hogy megérthessék, mit érez épp a másik. Ilyen példa, amikor egy baba beütütte az ujját, 

utána a szájába dugta, hogy megtudja tényleg fáj-e. Az édesanyjukat sírni látó csecsemő is 

dörzsölni kezdi szemeit, noha nem könnyes a szeme. 

E.B. Tichener az 1920-as években ezt a mimikrit értette empátia alatt. Két és fél éves korra 

tehető ennek a motoros mimikrinek az eltűnése, ekkor tudatosul bennük, hogy a másik 

fájdalma nem a sajátjuk és egy vígasztalással többre mennek. (Goleman, 1997). 
 

A gyerekek észlelik és megélik a másik társuk fájdalmát. Noha önálló létük még nem 

tudatosult bennük, érzelmileg képeseg felismerni a körülöttük történteket. Lehet, hogy csak a 

megértés okán szimulálják a gyermekek azokat a tetteket, melyekből az azonosulásra lehet 

következtetni, de ugyanakkor elképzelhető, hogy tényleg képesek felfogni és feldolgozni a 

szomorúságot és fájdalmat , és empátiás képességük még nem kifejlett annyira, hogy segíteni 

tudhassanak, így az azonosulásban a fájdalmat élik meg közösen. 
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Az empátia felkeltésének első szintje, amikor az egyén megérti a másik érzését és 

gondolatait. Ez segíti elő, hogy beleképzeljék magukat a másik helyében. Ezt a szintet 

partikuláris empátiának nevezzük, ami a saját közösséghez való tartozás eredményként 

valósul meg. 

 A másik szint az univerzális empátia. Ez eltérő az első szinten létrejövő empátiától.  Itt a 

személy morális közösségi határai kitágulnak az emberiségig.  Az empátiás figyelem ebben 

az esetben azt jelenti, hogy a személy morális közösségének határai kitágulnak, egészen az 

emberiségig. (Csepeli Gy., Vági Z., & Nagyfi R.,Kríziskommunikáció: A bizalom és az 

empátia. 2015. 08. 21. tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/.../lecke6_lap1.html )  

Az empátia tekintetében szinteket különböztethetünk meg. Míg az egyik esetben az empátia 

csak az egyénnel egy közösségbe tartozók felé fog csak irányulni, addig a másik szinten már 

kiterjeszti ezt kollektíven a teljes emberiség számára. 

Gyermekkorban nagy empátiakészséggel rendelkezik az egyén, ami a serdülőkorra rejtetté 

lessz ,  és ahogy idősödik, ez folymatosan csökken, de feléleszthető még a felnőttkorban is. 

Eltérő kultúrák, különböző empátia képességgel rendekeznek. Ahol nem a racionális 

gondolkodás érvényesül jobban, ott szabadabb az empátia megjelenése, könnyebb az 

empátiás megértés, mivel a mindennapi érintkezés velejárója. (Buda, 2006) 

 Ahány ház, annyi szokás-ból mondhatjuk, hogy ahány társadalom, annyiféle empátia 

lehetne? Vanak társadalmak, ahol sokkal rugalmasabbak az érzelmekre és azok 

megnyilvánulására. Sokkal szabadabb az emberek közötti interakció és ez hozzávetőlegesen 

nagyobb empátia okot tud mutatni, mint egy olyan társadalmi beállítottságban, ahol az 

ésszerűség köré szerveződnek a dolgok és az emberek kevésbé érdekeltek más felé, minthogy 

saját jólétük fókuszában tevékenykedjenek. 

A szülői fegyelmezés stílus egyik fő meghatározója az empatikus odafordulásnak . A 

gyermekekben több az empátia, ha tetteik következményére felhívják a figyelmüket, ha 

rosszalkodnak, azzal bánatot okoznak másoknak. Továbbá kimutatták, hogy az empatikus 

válaszaikat az alapján alakítják ki, amit észlelnek a környezetük reakcióiból egy bajba jutott 

láttán. Ez legfőképp a segítségnyújtás módozatánál van. (Goelman, 1997) 

 Fontos, hogy a szülők olyan üzeneteket közvetítsenek gyermekük felé, amivel ha az 

azonosulni fog,  építse személyiségét. Ha a nevelésben hangsúlyt kap hogy mikor járt el 
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helyesen, mikor kevésbé , a gyermek ha folyamatos visszacsatolásokat kap érzelmekről, azok 

értelmezéséről, akkor ez hozzájárul empátiás képessége erősödéséhez. 

Minden emberben megvan az empátia képessége, csak nem egyforma mértékben, és sokszor 

észrevétlenül érvényesül. Egy ember lehet együttérző és nagyon érzékeny egy problémánál, 

de ugyanő valamikor hideg és elutasító is. Nagyban meghatározza az adott szituáció, és hogy 

milyen érzelmi kapcsolat áll fenn a két fél között. (Dóczi Attila, #dontjudgechallenge - A 

legszánalmasabb magamutogatás amit valaha láttál 2015.08.16  http://kommpetencia.blog.hu, 

letöltés:2015.08.20) 

 Empatikus minden ember, de nem minden esetben. Van, hogy észre sem vesszük, hogy egy 

adott pillanatban empatikus képességünkkel megértettük és segítettük a másikat, mert olyan 

hirtelen történés volt, hogy csak később, amikor vissaemlékeztünk rá, akkor tudatosítottuk 

magunkban ezt.  

Az empátia azért jelentős sajátosság, mert segítőkészséget és különböző cselekedetet, 

érzelmeket válthat ki az emberekből. Fontos tudni, hogy nem azonos az együttérzéssel 

(például, ha valaki szenvedése miatt érzünk szomorúságot), mert empátiánál ugyanazt az 

érzést éljük át, mint a másik személy: ha a barátunk örül valaminek, mi is ugyanazt érezzük, 

vagy ha félelmet érez, mi is félni kezdünk. (Hajós Anett: Ugye megérti, Doktor Úr? Az 

empátia lélektana, 2005. január 1. Módosítva: 2011. november 18. 

18:33http://www.hazipatika.com/psziche/harmoniaban/cikkek/ugye_megerti_doktor_ur/2006

0323113442 ,  letöltve: 2015.10.29.) 

 Aki empatikus az nem szánakozik, hanem együttérez. Ugyanazon érzések kerítik 

hatalmukba, mint a szenvedő társat és nem a nyomorúsága kapcsán fogunk vele törődni. 

Empátiáról nem csak negatív esetben tudunk beszélni, hanem akkor is, ha egy öröm, egy jó 

hír élményét és érzését osztják meg velünk. Együtt sírunk -  együtt nevetünk. 

Az empátia kialakulása akkor biztosabb, amikor olyan emberek találkoznak, akik egyező 

morális közösségben vannak. Maga a képesség azt is takarja, hogy a többi embert egy 

nagyobb egységként tekintik, akik megérdemlik az általuk nyújtott segítséget. Az 

ellenségeket lehetetlen barátként tekinteni, itt a dehumanizáció jelenik meg. Ezzel szemben 

az empátia a segítőkészséget, az elfogadást és más személyek humanizációját teszi lehetővé.  

(Buda, 2006) 
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 Kiemelendő, hogy eredményesebb empátia jöhet lére olyan felek találkozásánál, akik 

hasonló értékrenddel rendelkeznek, azonos közösség tagjai. Akire rosszalva nézünk, 

valószínűleg zárkózottabbak leszünk érzelmeire is. Amikor empátiás segítőkészségről 

beszélünk, akkor el kell vonatkoztatni minden ilyentől és el kell fogadni a másik egyént, hogy 

megvalósuljon az együttérzés és a szolidaritás.  

Egy gyermek életében az empátia az anyával való kapcsolat milyenségének eredménye. (Lux, 

Mohás & Popper, 2009)
 

 Mint a legtöbb társas viselkedési forma megtanulását, az empátiát is a legnagyobb mértékben 

a család, azon belül is az édasanya szerepe határozza meg.  

A személyiségfejlődés során két folyamat vizsgálatával lehet tanulmányozni az empátia 

kialakulását. Az egyik a kommunikációs csatorna és a kommunikciós módok biológiai és 

szociális fejlődése, illetve a kultúra és a társadalmi szerkezet meghatározó hatása, ami 

bizonyos kommunikációs séma létrejöttét és a más sémák “atrofiáját” azaz elsorvadását 

eredményezni. Míg az egyik folyamatot biológiai erők alakítják és a társadalmi környezet 

mellékes szerepben van jelen, addig a másik folyamat teljes egészében szociálpszcichológiai 

mechanizmusokból áll és biológiai mozzanat csekélyebb mértékben. (Wikipédia, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%A1tia, letöltés: 2015.10.28) 

 Mint hogy korábban említettem, több tényzős komponensekről kell beszélni, amikor az 

empátia létét vizsgáljuk. A genetikai hajlam megléte mellett szükséges a megerősítő szociális 

környezet, aki visszacsatolásokat ad a fejlődő személyiség számára.  

Kohunt azt állítja, hogy az anyai empátia szükséges a korai fejlődéshez. Ezzel lesz képes a 

gyerek érzelmi és pszichofiziológiai szükségleteit értelmezni és a megfelelő módon 

közvetíteni. Tükörként szolgál az anya a gyermek reakcióira és ezzel hozzájárul azok belső 

felismerésének elősegítéséhez. A belső differenciálódás fokozója és megerősítője. 

Előfordulhat, hogy Egy egy időszakban az anya empátiás képessége meggyengült és ez mind 

hat a kisgyermekre. Elszenvedhet olyan frusztrációkat és érzelmi kielégülési hiányokat, 

amely nélkül a fejlődés nem a megfelelő módon fog zajlani. (Buda, 2006 in Kohut 1959, 

1977, 1982, Fodor 1985). 
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Mivel a legtöbb időt a gyermek az édesanyjával tölti, ezért általa tanulja meg az 

emocionalitást és annak észlelését, végzését. Így tudja közvetítetni, mire van szüksége, mit él 

át. Amikor sérül az anyai érzelem, empátia mértéke és minősége, ez mind befolyással lessz a 

gyermeki fejődésre is.  

Egyes feltevések szerint fejlődésünk kezdetén nem rendelkezünk semmiféle empátiával, ezt 

vagy megtanuljuk a felnőtté válás során, vagy nem. (Lux, Mohás & Popper, 2009) 

 Az alábbi megkérdőjelezi a korai életkorban meglévő empátiás képességet és azt állítja, 

mindez a szocializáció kérdése, amit neveltetésünk alatt vagy elsajátítunk, vagy később sem 

leszünk már birtokában.
 

Számos olyan kapcsolati minta van, amely a későbbi érzelmi reakciókat meghatározza. Ezen 

emocionális jelentéstárak hatalmas fejlődést mutatnak a hét – tizenkét hónapos korban. Egy 

hozzám érő kézre, egy rám figyelő tekintetre miképp tudok reagálni, az hogy emocionálisan 

hogyan tudok rárezdülni valamire, mindezt pszichológiai interszubjektivitásnak nevezzük, 

azaz két szubjektum érzelmi jelentéscseréjének. 

Az, hogy mennyire nyitottan és szabadon tudunk reagálni és bízni a környezetünkben, az 

anya-gyermek kapcsolatból inul. 7-12 hónapos korra kialakulnak azok az emocionális minták 

az egyéni belső tárház, ami tényleges alapját képezi majd, s mindehhez társul a hang. (Bagdy, 

Bishop, Böjte, & Rambala, 2011) 

A megélt reakciók mind jelentéstartalommal bírnak. Az elhangzott szavak, a megérzett 

érintések, mind hatnak a szellemi fejlődésre, és hogy mindezekre hogyan tud reagálni a 

gyermek. Amikor sok érintést kap a gyermek édesanyjától és érzelmi biztonságot, ez segíti az 

emocionális fejlődését. 

Az első évek meghatárzója a gyermekkori egocentrizmus és a szükségletkielégítés.  A 

fejlődés során ez jobban háttérbe szorul helyet adva az empátiás motívumoknak. Amikor 

közlik vele hogy ne ordítson, amikor apukája alszik, hogy ne hazudjon, mind több és 

bonyolultabb viselkedési és erkölcsi normákkal ruházzák őt fel, melyek számára, mind 

empátiás szempont jelentenek. Internalizációnak nevezzük ezt a folyamatot, amikor ezek a 

külső normák mind beépülnek a személyiségbe. Akinél ez a beépülés nem történik meg, a 

későbbiekben sem fogja tudni alkalmazni. Az úgynevezett majomszeretet, mely értelmében 

mindegy, hogyan viselkedik a gyermek, úgyis szeretni fogják. Ekkor a gyermek nem tartja be 
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a számára kellemetlen erkölcsi és viselkedési normákat. Mindez vezethet érzelmi 

károsodáshoz és az empátianélküliség lehetőségéhez. (Lux, Mohás & Popper, 2009)
  

A korábban olvasott ,pár hónapos korban meglévő empátiás odafordulás mellett ott van az 

egoizmus, mely helyet cserél az empátiás képeséggel és megfordul mértékük. A gyermeki 

élet mindennapjaiban, amikor a szülők felhívják a figyelmüket arra, hogy mikor okoznak 

rosszat a másiknak és ez milyen érzéssel jár és milyen örömet ad, egy jó dolog, akkor 

erősíthetők ezzel az emocionális, empátiás képességei. Megtanulja azokat a normákat ezáltal, 

melyeket később használnia és hasznosítania kell társas kapcsolatai alatt. 

Az agyunk rendelkezik egy kitüntetett szürkeállományú résszel, ami egy inzulának nevezett 

szigetecske és léteznek olyan társult sejtcsoportok, melyek a tükörneuronok, s ezek az 

empátia szempontjából lényegesek. Ennek oka, hogy a látvány pontosan tükröződik, ami 

leképeződik és belsőleg megjelenítődik majd. Amikor a másikat szemléljük, már a 

tükörneuronokban látjuk őket, egy belső tükörben. A folyamatot tükrözésnek nevezzük. 

Amikor megtörtént az észlelés, akkor a saját meglévő sémáink alapján megindul az 

egyeztetés. A frontális agykéreghez megy az információ, ami után ki tudjuk mondani az 

érzéseket. Ebből következhet, hogy két fázisa van az empátiának, az érzelmi azonosítás, a 

ráérzés, ami az intuíció képessége és mindenkiben megtalálható, csak nem azonos mértékben, 

és a második fázis a megértő tudatosítás. (Buda, 2006) 

Kimutatták majmokkal végzett kisérletekkel, hogy az empátia biológiai adottság, ugyanis az 

agy specifikus érzelmi megnyilvánulásokra való reagálásra alakult ki. (Goelma, 2009)  

Az empátia felkeltése két szinten mehet vébe. Az első szint, amikor az egyének megértik a 

másik személy érzéseit, gondolkodási módját és így képesek lesznek arra, hogy mások 

helyébe képzeljék magukat. Ezt nevezzük partikuláris empátiának, ami a saját közöséghez 

tartozás lévén jön létre. A másik szint eltérő az első szinten létrejött és működő empátiától, 

mivel itt a személy morális közösségének határai kiszélesednek az emberiségig. Ezt nevezzük 

univerzális empátiának. 

Nagyon fontos az egyetemes empátia kifejlesztése, amikor kríziskommunikáció és közösségi 

trauma történik. Attól függetlenül, hogy partikuláris vagy univerzális empátiáról van szó, 

kríziskommunikáció és a közösségi traumát követő beavatkozások eseteiben az egyetemes 

empátia kifejlesztése különösen fontos. Függetlenül attól, hogy partikuláris vagy univerzális 

empátiáról van szó, és hogy kognitív vagy affektív típusai külön tárgyállandó-e. (Csepeli Gy., 
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Vági Z., & Nagyfi R.,Kríziskommunikáció: A bizalom és az empátia. in Deutch, 2000, 

letöltés: 2015. 08. 21. tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/.../lecke6_lap1.html ) 

Láthatjuk, hogy születésünktől fogva minenki rendelkezik az empáti képességével. Már 

néhány hónapos babáknál kimutatták vizsgálatokkal, és anyai feljegyzések kapcsán, hogy 

társas helyzetekben milyen érzékenyen érinti a kicsiket a másik társuk fájdalma, és az 

azonosulás, a beleélés miképp teljesedik ki náluk. Tudjuk, hogy saját élményvilággal még 

nem rendelkezhetnek, hogy a beleélés a saját tapasztalataimból merítve érvényesüljön, de 

őszinte érdeklődéssel vannak a másik fájdalma iránt, amit megél az adott helyzetben. Tudni 

akarják, hogy mit érez és segíteni akarnak rajta. A kor előrehaladtával egyre jobban csökken 

ez az empátiaszint, ami idős kora már egészen elgyengül. A beleélés és azonosulni tudás 

mellett szükséges azon tudatosítás, hogy megértsük a segítséget igénylő helyzetét. További 

lényeges mozzanat, ahogy már a szocializációnál is emítettem a családi háttér fontosságát, 

úgy itt is hangúslyosan megjelenik, hogy az anya - gyermek kapcsolat az egyik legfontosabb 

eleme az empátiás képesség fejlődésének. Ezáltal képes megtanulni a gyermek azokat az 

érzelmi mintákat, amire később alapozni tudja képességét. A visszacsatolások útján fogja 

megkapni a kellő értelmezési segítséget és példát, hogy mi a követendő magatartás bizonyos 

helyzetekben és segítséget kap, hogy érzéseit megismerje és ezáltal másik érzéseire is 

tudatosabban tudjon odafordulni. 

 

2.2 Befolyásoló tényezők 

A gyermek életében az első és érzelmileg legmeghatározóbb szociális szintér a család. 

Mindez alakítja a későbbi viselkedés és tevékenység szokásrendjét a mindennapjaiban.  

Az első lépések itt alakulnak ki a másik felé, a későbbi életet alakító érzelmek és indítékok 

nagyrésze ezen közegben alakul ki. Kijelenthetjük, hogy a szülő és a gyermeke közötti 

kapcsolat mind meghatározója a későbbi emberi kontaktusok alapjának. (Dr. Bagdy, 2004) 

A gyermek születésétől kezdve a legtöbb időt a családi környezetében éli meg. Tapasztalja a 

társas interakciókat és azokat a mintákat, melyek egy viselkedésre, egy mondatra, egy érzésre 

mennek végbe. Mindezzel azonosul, hiszen ezt látja, ezt tanulja meg, és ezt fogja a 

későbbiekben ő is alkalmazni. Ezért fontos, hogy biztos kötelék legyen a gyermek és a szülei 

között, ami támogatni fogja személyisége fejlődését.  
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Azok a gyermekek, akik rossz kapcsolatban vannak édesannyjukkal, elhúzódik a 

kommunikációs fejlődésük, később tanulnak meg kommunikálni és csökken 

reakciókészségük a nemverbális jelzésekre. Szakemberek azt állítják, hogy ez a korszak a 

legmeghatározóbb alakítója a későbbi empátia készségnek. Egy jó anya - gyermek kapcsolat 

ézékeny jelzéshálózattal rendelkezik, ami remek gyakorlóteréül szolgál a nemverbális 

kommunikációra, ezzel ellenben a rossz kapcsolat felborítja az egész jelzésrendszert. Ennek a 

nemverbális kommunikációnak elsődleges értelmezését az anyával kialakult érzéki kapcsolat 

útján tanuljuk meg, míg másodlagos az apával és az együtt élő környezettel való kapcsolat 

szerepe.  

Meghatározóak lesznek az ebben a korszakban tanultak és megalapozzák a későbbi empátiás 

készséget. Az úgynevezett „monitorozási szükséglet és az empátiás képesség kialakítója az 

anya és gyermeke közötti kapcsolat lesz. Az empátiás készség fejlesztésében a szeretet 

kifejezésének tiszta jelzései a legfontosabbak a készség fejlesztésében. Ezen nemberbális 

jelzések felhasználását a gyermek különböző módon sajátítja el. (Wikipédia, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%A1tia, letöltés: 2015.10.28) 

Az, hogy milyen kapcsolatban áll a gyermek édesanyjával , meghatározza későbbi 

személyiségét. Ha ez egy negatív és elhanyagolt viszony, ez kihat empátiás képességének 

csorbulására is. Az ő szerepe a legfontosabb, ezért oda kell figyelni, hogy milyen érzelem és 

értékközvetítéssel látják el a gyermeket. A család többi tagja szintén meghatározó, de az ős 

szerepük csak másodlagos ponton jelenik meg.  

Bagdy Emőke szerint érzelmi életünk kezdeményei az anyai szeretet által alakulnak ki. Ez a 

megalapozója testi, lelki és társas kapcsolataik fejlődésének. Az édesanyától kapott szeretet, 

biztonság, védelem, elfogadás hiánya károsan hat a kifejlődő lelki rendszer alapjaira. (Dr. 

Bagdy, 2004) 

 Ahogy megtudtuk, már az első hónapokban ott az empátiás képesség mozzanata életünkben, 

mindez fejlődéséhez nélkülözhetetlen a szerető anyai törődés, a kötelék, ami nélkül felborul 

érzelmi rendszerünk.  

Nem ritkán előfordul, hogy az empátia tanulási folyamatát és annak kibontakozását az 

édesanya vagy édesapa hátráltatja, mégha ennek nincsenek is tudatában. (Dr. Elisa Medhus, 3 

önkéntelen szülői hiba, ami kiöli a gyermekből az empátiát, 

http://www.femina.hu/gyerek/3_onkentelen_szuloi_hiba_ami_kioli_a_gyerekbol_az_empatia

t, letöltés: 2015. 10.29) 
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Azon túl, hogy milyen fontos az anyai szerep, illetve a család többi tagjával lévő kapcsolat, 

lényeges hogy milyen érték és érzelemközvetítés, illetve nevelés valósul meg, ugyanis 

előfordulhat, hogy a gyermek egészen másképp fogja megélni az adott helyzetet és egy nem 

megfelelően kommunikált helyzetet másképp fog elraktározni magában. 

 Mély, megrázó stressz hatására, mint börtön, kínzás, poszttraumás stressz és sok egyéb 

tényező eltompíthatja egy időre az empátiás készséget, esetenként véglegesen is. Ugyanez 

érintheti a munkájukból adódóan sok szenvedést látó embereket. A támogató szülők 

empatikusabb példává válnak a gyermek előtt.  A kötődés (kapcsolódás) elmélet kimondja, 

hogy a megfelelő szülői viselkedés lehetővé teszi, hogy a gyermek ne önmagával törődjön a 

legtöbbet, hiszen ezt szülei biztosítják a számára, hanem erőforrásait empatikus viselkedésre 

fordítsa. 

Az olyan negatív, ingerszegény családi környezet, ahol jelen van az erőszak, a rossz szülői 

példa, sérűl, akár elveszhet az empátiás készség. Ez a helyzet akkor is, amikor tudatos 

kineveléssel érik el, hogy eltűnjön. A nevelés, a környezet hatására előfordulhat, hogy egy 

kettősség alakul ki a gyermekben, mely eredménye, hogy a családdal, barátokkal empátiát 

tanúsít, míg másokkal szemben ennek akár a teljes hiánya érzékelető. (Wikipédia, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%A1tia, letöltés: 2015.10.28) 

Az erős stressz és trauma eltompíthatja, gátolhatja az empátiás képesség megnyilvánulását. A 

szülői szerep fontosságánál továbbá meg kell említeni, hogy amikor a gyermek valamilyen 

szenvedésnek, hosszantartó erős fájdalomnak van kitéve, vagy ezzel azonosul és nincs 

megfelelően lekommunikálva számára ennek értelmezése, akkor egy időre csökkenhet 

empátiás képessége, de előfordulhat az is, hogy egy olyan erős érzelmi hatás éri, ami kiölheti 

belőle empátiás képességét a későbbiekben. 

A szülőknek rá kell vezetnie a gyereket arra, hogy saját önzőségén túltekintsen, és erőforrását 

a másik segítségére fordítsa nagyobb részben, így empatikus viselkedése fejlődni és erősödni 

fog. 

A kettős üzenetű dorgálások, mint “már megint a szoba közepén hagytad a zoknidat”, “hogy 

lehetsz ilyen figyelmetlen” hosszú távon akaratlanul is sérülhet a gyermek önbecsülése. 

Mindez hátráltathajta az empátiája kibontakozását, mert nem fogja érteni, hogy milyen 

érzések játszódtak le szüleiben. 
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(Dr. Elisa Medhus, 3 önkéntelen szülői hiba, ami kiöli a gyermekből az empátiát, 

http://www.femina.hu/gyerek/3_onkentelen_szuloi_hiba_ami_kioli_a_gyerekbol_az_empatia

t, letöltés: 2015. 10.29) 

Előfordul a mindennapokban, hogy elhangzik, egy-egy olyan negatívabb megjegyzés a szülő 

részéről másokra, ami azt közvetíti majd a gyermek felé, hogy ilyen esetek csak másokkal 

történhetnek meg, velük nem és ebből azt fogja megtanulni, hogy a környezetükben lévő 

kirívó emberek, valamilyen hiányossággal rendelkező társukat elítéljék, ahelyett hogy 

elfogadással és együttérzéssel álljanak hozzá.  

(Dr. Elisa Medhus, 3 önkéntelen szülői hiba, ami kiöli a gyermekből az empátiát, 

http://www.femina.hu/gyerek/3_onkentelen_szuloi_hiba_ami_kioli_a_gyerekbol_az_empatia

t, letöltés: 2015. 10.29) 

A szülői szerep, következő pontja, miszerint akartlanul is elhangozhatnak olyan mondatok az 

anya vagy az édesapa részéről, amit a gyermek tévesen fog értelmezni. Sérülhet ez által 

önbecsülése, érzéseinek kimutatása. A kisgyermek folyamatosan szondázza szüleit. Figyeli 

reakcióikat, elhangzott mondataikat és cselekedeteiket. Amikor meggondolatlanul negatív 

véleménnyel illetik a másik megjelenését, helyzetét ezt a gyermek elraktározza, és később is 

úgy fogja gondolni. Ezek mind negatív hatással lesznek az empátiás képességére, ugyanis egy 

hajléktalan, egy bőrhibás ember kritikus megítélését berögzítik és hozzáállásukban ahhoz 

fognak alkalmazkodni, hogy a másik mennyiben rosszabb tőlük, és fordítottan, hogy ők 

mennyivel jobban a másiknál. 

Goelan azt mondja, a gyermek kerülni fogja azon érzéskifejzéseket, akár magát az érzéseket 

is, ha a szülő adósa marad valamely érzelmi tartományában, mint öröm, bánat, testközelség 

igénye. Súlyosan csorbíthatják az érzelmi regisztereket a bensőséges kapcsolatok tárházából, 

főleg akkor, ha ezen érzések nyílt vagy burkolt formában, de helyettesítésre kerülnek.  

Tompul az empátia az érzelmi ehanyagolásnál, a kitartó érzelmi gyötrésnél, mely takarhat 

fenyegetőzést, megaláztatást, vagy közönséges rosszindulatot. (Goelman, 1997) 

 Fokozatosan láthatjuk, hogy milyen szinteken halad keresztül az empátia alakulása. 

Onnantól, hogy beszéltünk azonosulásról, beleélésről, tudatosítáról, szocializációról és 

családi környezetről, megjelent az anya gyermek kapcsolat.  
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A család lesz a fő meghatározója, hogy a gyermek milyen empatikus képességekkel fog 

rendelkezni. A viselkedésére tett különféle visszacsatolások mind elraktározódnak és 

építkeznek benne. Ha egy meleg ,elfogadó környezetben nő fel, akkor valszínűsíthetően maga 

is sokkal nyitottabb lessz az őt körülvevő társadalom többi tagjára, de ha olyan 

visszacsatolásokat kap, még ha nem is szándékos módon, amivel egy negatív kép lakul ki 

benne, akkor a másikhoz így úgy állhat majd hozzá. Amikor a környezettel való kapcsolat 

hiányosságokat ad felfedezére, ez mind a gyermeken fog kivetülni. Ha a nevelése kivetnivalót 

hagy maga után, vagy ingerszegény a kapcsolat, elutasító emberek veszik körül, akik nem 

erősítik meg őt, érzelmileg nem csatolnak vissza hozzá, akkor az empátia csökkenhet, el is 

tűnhet.  Mivel az elsődleges szocializációs szintérről beszélünk, ezért minden pontján ügyelni 

kell arra, hogy a szülői magatartás, nemverbális és verbális kommunikáció mind megerősítő 

jelleggel hasson a gyermek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésére.  

 

III. Altruizmus fogalma 

Tudományos fogalmának megalkotása Comte nevéhez fűződik a 19. század elején. Az 

elképzelése szerint ez egy ösztön, ami az önzetlenséggel szinonim, és az egoizmussal 

ellentétes. Nem csak etikai, hanem vallási fogalom, a humanitás vallása. Úgy gondolta, hogy 

a pozitív stádiumban a tudomány hatására az önzést felváltja az önzetlen szeretet és a 

társadalom iránti odaadás lesz a fókuszban. Ekkor nem az egyéni boldogság elérése a cél, 

hanem a társadalom iránti édek nélküli odaadás. (Vályi Réka: Az altruizmus jelensége a 

társadalomtudományban, www.tarsadalomkutatas.hu, letöltés: 2015.10.15.) 

 Az altruizmus egy olyan önzetlen segítségnyújtási forma, amikor az önös érdek fölé 

helyződik a társadalmi érdek és a humanitás. Mivel szeretet és elfogadás alapú, ezért szoros 

kapcsolatban áll az empátiás odafordulás cselekvésével. 

Az altriuzmust meghatározhatjuk úgy is, mint a populáción belüli, egyedek között végzett 

interakció, mely során egy egyed a saját kárát nem figyelve segíti egy másik fajtársát. 

Gyakoriságát tekintve egyenes arányú a genetikai hasonlósággal, tehát a leggyakrabban az 

egy családba tartozó egyedek között fog érvényesülni a viselkedésforma. Megvalósul rokoni 

kapcsolat nélkül is, ami evolúciós szempontból tekintve már a reciprok altruizmus formájába 

tartozik. (Wikpédia, Altruizmus, https://hu.wikipedia.org/wiki/Altruizmus letöltés: 

2015.10.30) 
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Egy közösségen belül végzett segítségnyújtás, amikor a másik jólléte a cselekvésem 

motiválója. Hatással van rá a genetika, mivel előbb fog valaki segíteni saját közösségének, 

csoportjának a tagján, mint egy idegenen. 

Eisenberg (idézi Midlarsky és Kahana 1994: 14) szerint az altruizmus más hasznát szolgáló 

viselkedés, ami önkéntes, szándékos, és a cselekvő tudatosan nem saját szándékaiért teszi. 

Szándékosan és önként teszi, valaki más érdekében. A külső jutalom elvárása nem lényeges, 

csupán, hogy az erkölcsi meggyőződés igazságába vetett hit. (Vályi Réka: Az altruizmus 

jelensége a társadalomtudományban, www.tarsadalomkutatas.hu, letöltés: 2015.10.15.) 

 Az újabb meghatározásban látható, hogy ez nem egy kikényszerített cselekvési forma, 

hanem saját szándékból tett, önkéntes segítség. A motiváción nem az lesz, hogy valamilyen 

elismerés, jutalom üsse a markát az illetőnek, hanem hogy a társának a helyzetén segíthessen.  

Az önzetlen viselkedés, egy olyan viselkedés, mely nem a saját érdeket, túlélést szolgálja, 

hanem egy másik fajtársét. A mai pszich. az empátia, ami valójában egy belső készség 

szerepét hangsúlyozza. A hátterében a nagyobb empátiás érzékenység fokozott 

segítőkészséget ad eredményül. (Jakab Zoltán szerk. Lapoda Multimédia, 

http://www.kislexikon.hu/altruizmus.html, letöltés: 2015.10.30 in- Ir. Barash, D.: 

Szociobiológia és viselkedés. Bp. 1980.; Buda B.: Empátia: a beleélés lélektana. Bp. 1980.; 

Tomcsányi T.-Fodor L.-Kónya O.: Altruizmus, segítő szindróma, érett segítő identitás. 

Psychiatria Hungarica, 1990. 3., 213-222.) 

Akik segítenek a társukon, altruista módon, magasabb fokú empátiával rendelkeznek. Maguk 

elé helyezik a másik érdekét és sajátjukat lekicsinyítik.  

A cselekvő egyén nem kötelezettségből teszi a segítségben részesülő helyzetének javítására 

tettét, illetve aki részesül a segítségben nem szervezet, hanem egy személy. (Eszter Nagy, 

kidolgozta: Henter Gábor, Normák és elvárások szerepe a proszociális 

viselkedésbenmlmhogyan.com http://mlmhogyan.com/pszichologia/tag/altruizmus/ letöltve: 

2015.10.27) 

 Egy személy a másik személy javára teszi altruista megnyilvánulását. Ez neki nem köteles 

feladata és senki sem kényszeríti rá, a szociális érzékenysége járul hozzá ennek megtételéhez. 

Az, hogy az érzelmeknek nagy befolyásoló hatása van a cselekvére, több mutató is 

hangsúlyozza. Azok, akik empatikusan nyitnak a másik felé, nagyobb eséllyel altruista 

módon cselekednek. (Batson, idézi Michalski 2003: 343). A szociálpszichológusok kiemelik, 

hogy kulcsfontosságú elem az altruizmus elsajátításában a szocializáció folyamata. (Vályi 
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Réka: Az altruizmus jelensége a társadalomtudományban, www.tarsadalomkutatas.hu, 

letöltés: 2015.10.15.) 

Az empatikus képesség alkalmazása hozzájárul az altruista segítőkészség létrejöttéhez. 

Mindkettőt erősen meghatározza az értelmi köttetés, ami szintén az szocializációhoz 

vezethető vissza és a megtanult viselkedési minták alkalmazásához. 

 Az elméletek alapján következtethetünk arra, hogy az empátia és az altruizmus kapcsolatban 

állnak egymással. Kimondja, hogy elsősorban a saját érdek háttérbe szorul és a másikat 

magam elé helyezem. Fotos, hogy a saját veszteségem ne legyen olyan nagy mértékű, 

ugyanakkor a befektetett segítségtől sokkal nagyobb legyen a segítséget élvező nyeresége. Ez 

az egyedek között is mindig működött, ami hozzájárult ahhoz, hogy egységes, fennmaradó 

legyen egy egy csoport.  

 

3.1 Megközelítések 

Három szintet különböztethetünk meg, hogy min múlik az emberek másikon való segítésének 

folyamata: ez a biológiaai, az indivudualista és a társas rendszerek. 

1. Biológiai megközelítés 

Eszerint segítő viselkedés veleszületett, vagy genetikai hajlamok alapján magyarázható. 

Felvetődik a kérdés, hogy a természetes kiválasztódás folyamata, hogyan tehetett előnybe egy 

olyan gént, ami erősíti a másik megsegítését. Ennek a viselkedésnek a kialakulásáért két 

folyamat felelős: a rokon szelekció és a reciprocitás. 

I. Rokonszelekció:  Az egyén sikeressége függ génjének eloszlásától a következő 

nemzedékben. Az egyén viselkedéséből derül ki az inkluzív alkalmasság, mi a 

saját utódnemzési sikerességből és a rokonok utódnemzési sikerességéből adódik 

össze. 

II.  II. Reciprocitás:  Robert Triver elmélete a reciprok altruizmus.  A proszociális 

viselkedés rokoni kapcsolatban nem lévő társak közötti viszontagságon alapul. 

Alapja, hogy a természetes kiválasztódás a proszociális viselkedést akkor teszi 

előnyösebbé, ha a segítő befektetése alacsonyabb, mint a segítségben részesülő 

előnye , illetve a viszontagság elvén valósul meg. Előnyös lesz az reciprok 
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altruizmus, ha a segítő ráfordítása alacsony és a segített haszna magas. A 

probléma, hogy sokszor mások visszaélhetnek a helyzettel.  

III. 2. Individualista megközelítés 

A segítőkészség hajlamából indul ki. Nem kötik feltétlen a genetikához, hanem inkább a 

társas tanulás útján elsajátított készséghez. Két típusa különböztethető meg: a hangulati 

állapot szempontjából magyarázó altruizmus és a másik az állandósult személyiségjegyek 

meghatározottsága.  

(Eszter Nagy, kidolgozta: Henter Gábor, Normák és elvárások szerepe a proszociális 

viselkedésbenmlmhogyan.com http://mlmhogyan.com/pszichologia/tag/altruizmus/ letöltve: 

2015.10.27) 

 

IV. Empátia és altruizmus kapcsolata 

Martin Hoffman azt mondja, az erkölcsiség az empátiából gyökerezik, mivel előfordulhat, 

hogy áldozatai fájdalmat éreznek, veszélynek vannak kitéve és megjelenik az együttérzés, a 

másik nyomorúságának megélése lesz hatással a segítségnyújtás megélésére. (Goelman, 

1997) 

Akkor tudunk valakihez altruista módon fordulni segítségünkkel, ha átérezzük és megéljük a 

helyzetét. Ehhez empátiára van szükségünk, hogy együttérzésünk kialakulhasson. 

Osztozunk a másik fájdalmán, együtt érzünk, törődünk vele. Időközönként erkölcsi 

ítéleteknél is közrejátszik az empátiás viszonyulás, mint az erkölcsi dilemma attól, ami a 

leendő áldozatot is értinteni fogja.  

Daniel Batson és munkatársai azt állítják, hogy létezik igazi, tiszta altruizmus. Az empátia-

altruizmus modelljük szerint, ha látjuk, hogy valaki bajban van, akkor két különböző érzelem 

valamelyike határozza meg az egyént, ami vagy a személyes aggodalom lesz, mint az 

óvtosság és szorongás. A másik érzelem az empátiás aggódás, pl. a féltés. 

 Azok, akikre az empátiás aggodalom erősebben hat, még ott is segíteni fognak, ahol 

egyszerűen meghátrálhatnának. Egy kísérletet végeztek, ahol azt kérték a résztvevőktől, hogy 

figyeljenek meg valakit, aki közben elektrosokkot kapott. A második sokkolást követően a 
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beavatott segítő vizet kért, arról számolt be, milyen félelem kerítette hatlmába. Felvetődtek 

olyan kérdések, hogy valaki átvenné-e a szenvedő helyét, megakadályozható-e, 

közbeavatkozhatnak-e a helyzetben. Az empátiás aggodalmúak akkor is átvállalták volna, a 

szenvedő helyét, ha tudták, hogy el is mehetnek. Az empátia-alturizmus modell szerint a 

másik félért való aggodalom a segítség mozgatója, még ha a nincs is várható jutatom. 

(Segítségnyújtás és bántalmazás szoc.tarstud.hu/04/szocpszicho2/vegyes/10.doc letöltés 

2015.09.05) 

 Az érzelem befolyásoló hatása megmutatja a magatartás , a segítségnyújtás formáját. Amikor 

őszinte aggodalommal tekintünk a másik helyzetére, akkor hiába lehet bennünk egy óvtosság, 

egy szorongás a helyzettől, ezeket a háttérbe tesszük, és a másikat helyezzük előre. Nem 

fogja az egyént érdekelni, hogy otthagyhatná, vagy hogy neki kára származhat-e tettéből, 

csupán az önzetlen segítség, ami mozgatóje lesz altruista magatartásának. 

Hoffman azt is kimondja, hogy az empátia a létrejövő személyes találkozásokon kívül még 

erkölcsi elveinknek is alapot ad, hogy segítse a beleélést a másik helyzetébe. (Goelman, 

1997) 

 Eszerint az empátiával fejlődik a személyiség, mely a későbbi helyzetekben további 

tapasztalatot ad arra, hogy megvalósuljon a segítségnyújtás. 

Batson empátia-altruizmus hipotézisében abból indult ki, hogy eddig a kutatók tagadták, 

hogy létezne igazi altruizmus. Elméleteikben az altruizmus soha nem önzetlen, mivel ezzel 

csak saját rossz érzésünkön enyhítünk és az elmulasztott segítség után érzett bűntudatot 

szeretnénk enyhíteni és megszüntetni. Batson szerint létezik a tényleges altruisztikus 

motiváció, aminek alapjául az empátiás törődés szolgál, mint reaktív érzelmi reakció. Azt 

mondja, hogy a szükséghelyzetben lévő személy megfigyelése három fajta eredménnyel 

szolgálhat. Az egyik az egoisztikus megerősítési út, ami a segítségnyújtás az önértékelés 

fokozásához vezet. A második az arousal csökkentési út, ahol a cél a személyes szorongás, 

rossz érzés csökkentése. Azonban ha túl nagy a tét, a megfigyelő inkább továbblép a 

szituáción. A harmadik az empátia altruizmus útja, amikor az együttérzés mértékével együtt 

erősödik a motiváció is és lehetőség tudat, hogy kiléphetne a helyetből, nem befolyásolja a 

segítségnyújtást.  Több laboratóriumban folytatott kísérlet is alátámasztotta a feltevését, hogy 

az empátiás törődéssel kapcsolatos motivációnak van valóságos altruisztikus komponense. 

Noha a laboratóriumban sikerült mindezt bebizonyítani a valóságban végzett statisztika ezt 
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nem támasztotta alá. (Vályi Réka: Az altruizmus jelensége a társadalomtudományban, 

www.tarsadalomkutatas.hu, letöltés: 2015.10.15.)
 

Újabb mozzanatként megjelenik, hogy az altruista viselkedés nem lehet önzetlen, mert 

mindig önös érdek szolgálja. Egy elmulasztott segítségnyújtás és az abból kapott szorongás 

és saját rossz érzés csökkentésének enyhítésére teszik. Ugyanakkor mégis ott a lehetőség, 

hogy az érzelmi fajták megkülönböztetésénél megvalósuljon az empátia altruista modell, 

amikor a helyzetből távozhatna a cselekvő, mégsem teszi meg, és motivációja az őszinte 

együttérzés és a segíteni akarás. 

Amikor altruista módon közelítek valakihez, akkor empátiát kell, hogy érezzek iránta, hogy 

képes legyek a segítségnyújtásra. 

Aki így fog segíteni a másiknak, az még akkor sem fog hátrálni, ha tudja, neki milyen 

vesztesége lehet a sgítségnyújtás által illetve akkor sem állnak tovább, ha tuják, hogy ez 

módukban lenne. Az, hogy tudom a másik milyen szenvedésen megy keresztül, hozzájárul 

ahhoz, hogy önzetlen módon forduljak felé és legyek a javára. A segítség alapja a törődés, így 

lesz az empátia és az altruizmus kapcsolatban egymással. 

 

V. Szocializáció 

A fogantatástól elkezdődik a fejlődési folyamat egyik állomása, és ez csak a megfelelő társas 

helyzetek során tud eredményesen és gond nélkül folytatódni. (Csepeli, 2006) 

A társadalomba való beilleszkedés folyamata, ami során az egyén elsajátítja annak készségét, 

hogy megismerje önmagát, a környezetét, és elsajátítsa azokat a szabályokat, amelyek az 

együttéléshez szükségesek, lehetségesek . Szélesebb körben nézve meghatározza életünk 

teljes folyamatát, ahol a személyes én kibontakozás elindul. (Dr. Bagdy, 2004) 

 A szocializáció lesz bélyege társas interakcióinknak és annak a magatartának, amit egy 

szükséghelyzetben produkálunk. A megtanult sémákat alkalmazzuk és a megértett 

érzelmekkel éljük meg az adott helyzeteket. 

 Brim (1966) megfogalmazásában a szocializáció az a folyamat, melyen keresztül olyan 

képességek, és tudás birtokába kerül az egyén, amely alkalmassá teszi arra, hogy hasznos 

tagjává lehessen különböző csoportoknak és magának a társadalomnak. (Ranschburg 2011)  
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Csak akkor tudnak egyének csoportokon belül együttműködni, amikor ismerik az társas 

együttélés szokásait és normáit. Ezek elengedhetetlenek a fennmaradás és együttműködés 

tekintetében. Amikor birtokában van az egyén azon módoknak, amik ehhez tartoznak, akkor 

tud hasznos és alakító tagja lenni a társadalomnak. Ahhoz pedig, hogy közösségben tudjon 

élni és együttműködni, szociálisan érzékenyen kell hogy viszonyuljon társaihoz. 

  

5.1 Szociális kapcsolatok 

„Az iskolai környezet a tanulók (lelki és testi) egészségének, egészséges életmódjának forrása 

és egyben veszélyforrása is” – jelentette a WHO Európai Irodája abban a tanulmányában, 

amely a fiatalok egészségi állapotát és egészség-magatartását mutatja be.  

A diák számára a közösség megélése terápiás jelentőségű is lehet, hiszen a lelki sérülések 

igen nagy százaléka visszavezethető az egyedüllétre, a szeretetlenségre, az elfogadás 

hiányára. Egy közösségnek megtartó ereje van a gyerekek számára. Itt lesz lehetősége 

megtapasztalni a valahová tartozás érzését, a másik megértését és elfogadását, és 

megtanulhatják az alkalmazkodást, a lojalitást egymás felé.  

Az osztályban a gyerekek aktív résztvevői és alakítói a társas élet formális és informális 

szabályainak. Megélik az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, az együttműködést és az 

egymás elleni versengést, a szolidaritást és a kirekesztést. Midezek hozzásegítik őket, hogy 

tapasztalataik alapján, hogyan juttassák kifejezésre és érvényesítsék érdekeiket, hogyan 

éljenek együtt saját és a társ mássággal. Az elfogadottság kapcsolatban állhat a gyerekek 

proszociális célokra törekvésével is. A gyerek helye az osztályban, az elfogadottsága 

kapcsolatban áll az osztályban kialakult szabályokhoz történő alkalmazkodással és a 

pedagógusok által tapasztalt elfogadottsággal is. (Gyöngyösi Katalin Krisztina: Serdülőkorú 

fiatalok társas beilleszkedése epa.oszk.hu/00000/00035/.../2007-07-ta-Gyongyosi-

Serdulokoru.html letöltés: 2015.08.20) 

Látható, hogy a családban megtanult szerepek és megtartásminták kifejezésre kerülnek az 

iskolai környezetben. Egy közösség összetartó erővel bírhat a gyermekre, mivel tartozik 

valahova, ahol elfogadják és támogatják. Azonban, ha ez nem valósul meg és egy negatív 

környezet fogja körülvenni, olyan hatások érhetik, amik elzárják a kortárscsoporttól és a 

megerősítés helyett az eltaszítás érzése lesz hangsúlyos az ott töltött időben. Mivel mostanság 

az anyák több időt töltenek a munkahelyükön, mint saját gyermekükkel, feltételezhető, hogy 
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az otthon szükséges elsajátítandó mintákkal is az iskola intézményében fog a gyermek 

először találkozni, amivel negatívabb irányba alakulhat a társas kapcsolata, a magatartása, a 

helyzetfelismerése. 

Az ember társas lénnyé formálódott az evolúció folyamán. Lételeme a csoportja, a 

társadalma, ami nélkül képtelen lett volna életben maradni. A szociális élettel 

megteremtődtek az együttélés normái, a morális elvek. Mindezek ellentmondásban állnak az 

evolúciós érdekekkel. Az együttélési szabályok gátolták a nyílt önkielégítéseket a civilizáció 

folyamán, így kialakult egy sajátos mód, ami úgy tűnt a morális elveket szolgálta, 

ugyanakkor az evolúciós érdekeket közvetítette.  (Várkonyi, Szendi, Bagdy, Popper, 2009) 

Mindig is közösségben éltünk és ez így működőképes. Másképp az ember nem tudna 

fennmaradni, ugyanis az egymás segítése útján tud előrébbjutni és fejlődni. Mindig is az 

evolúciós érdek volt a középpontban, ez éltette a cselekvés célját.  

Legyen szó vallási, vagy pszichológiai erkölcsiségről, mindnek az a célja, hogy a fejlődés 

irányát úgy mozgassa, hogy a gondolkozást és a viselkedést a múltból a jövő felé orientálja. 

Ha az evolúciót a nagyobb komplexitásba szeretnénk terelni, szükéges megtalálni a megfelelő 

erkölcsi útmutatáskat. Ennek értelmében az lesz helyes tett, ami legjobban érvényesíti az 

egyén lehetőségeit, hogy összhangban legyen a társadalommal és a környezettel. 

(Csíkszentihályi, 2008) 

Mindez olyan kérdéseket vet fel, hogy vajon az empátia csak egy elfogadott társadalmi 

normaként jött létre, elnyomva az evonlúciós érdekeket, vagy megléte szükségszerű 

napjainkban?  

A genetika, a DNS, mind befolyásolja külső megjelenésünket. Az evolúciót tekintve, minddig 

azokat az utódokat hagyták életben, akik a legjobb génhordozók voltak, hogy 

továbbörökítsék a jó hajlamot, a megjelenést, a képességet. A kérdés, hogy vajon az empátia 

ennek ellentétére jött-e létre evolúciós kérdéseket vet fel, mely egy későbbi kutatás tárgyát 

képezheti. 

A gyermek lelki egészségét a családja fogja meghatározni és alakítani. Bármilyen lelki 

eredetű gondja van a gyermeknek, ez mind csak kivetülése a családi környezet minőségének, 

bánásának. Amilyen a viszony és a kapcsolat a környezettel, olyan lesz a fiatal magatartása 

is. Az, hogy az empátia kialakulhasson, különféle minták elsajáttására van szükség. Ha ez a 

korai életszakaszban sérül, vagy nem valósul meg, akkor már nehezen, vagy egyáltalán nem 

lesz pótolható. A gyermek életének meghatározásában a családon kívül az iskolai 



30 
 

kortárscsoportnak van nagy szerepe. Több csoportban fog mozogni, és ezek mind hatással 

lesznek személyisége alakulására. Formálódni fog az önértékelés és a valahova tartozás 

érzése. Megerősítést nyerhet a nyitott odafordulás a társak felé, az önmegvalósítás, a 

készségek erősödése, avagy gyengülése.  

 

VI. A média hatása a gyermekekre, serdülőkre 

 

Médiának nevezhető a kommunikáció bármely eszköze, ami üzenetet közvetív a közlőtől a 

fogadóig, függetlenül, hogy az egyén  vagy csoport.  (Médiapedagógia  www.bpk.nyme.hu/ 

letöltés: 2015.10.30) 

 A legtöbb fiatal napi tevékenységének túlnyomó részét, ezen ezközök használata tölti ki, 

sokszor nagyobb részben, mint a személyes interakciók megléte. 

A multimédiás eszközök, mint televízió, internet, hatásait nézve leginkább negatív 

következményekkel járnak. Okként vélhetők az agresszió növekedéséért, az iskolai 

teljesítmény romlásáért, a társas kacsolatok elüresedéséért. (Kollár, Szabó, 2004) 

A média világa szinte már átvette a közvetítő szerepet. A fiatal előbb éli meg a „helyes” 

magatartást egy képernyőn, mint szüleitől megtanulva, saját bőrén megtapasztalva. 

 Mára egy felgyorsult világban élünk, hatalmas információáramlat fut keresztül rajtunk nap 

mint nap. Elsődlegesen ki kell zárni az olyan töltelékeket, amire nincs szükségünk, hogy ne 

terheljenek  minket. A gyermekek, akik idejük legnagyobb részét a számítógép előtt töltik, 

vagy okostelefonjaik babrálásával foglalkoznak, olyan tartalmakkal találkozhatnak, amelyek 

számukra érthetetlenek, de mégis megpróbálnak azonosulni vele, és torzulnak a reális képek a 

fejükben a társas viszonyokról, megítélésekről, a világról, az értékekről, a többi társukról. A 

pozitív tartalmak mellett, egyre nagyobb számban mégis a negativitást sulykoló médiumok 

lesznek befolyásoló hatással rájuk.  

 

VII. Új őrület: „don’t judge challenge”  

Mint ahogy dolgozatom elején is említettem, egyre rohamosabban nő az internetre 

feltöltött kihívást elvégzők videóinak száma. Hiába kerestem, alig akadni olyan 

felvételekre, ami még az eredeti üzenetre emlékeztet, hogy fogadjuk el magunkat, a 
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másikat és ne mondjunk ítéletet. Állítsuk meg a negatív véleményalkotást és 

véleményezéssel történő bántalmazást.  

A reálisan értelmezett kihívás elvégzése úgy nézne ki, hogy látunk egy személyt a kamera 

előtt, olyan megjelenéssel, ahogy a mindennapokban is találkozhatunk vele, majd 

elsötétedik a kép, és amikor ismét látjuk, ugyanaz a hétköznapi ember, natur, szolid 

megjelenéssel fog nézni ránk továbbra is, mint ahogy előtte. Ekkor elfogadta magát, 

elfogadja a másikat és nem mond ítéletet azok felett, akik valamilyen esztétikai hibával 

rendelkeznek. De. Ezeket felváltotta az önmutogató, a célnak teljesen fordított 

kimenetele, amikor arról szól, hogy alapjában szép emberek még jobban bizonyítsák 

szépségüket, ezeket közzéteszik „empátia” címszó alatt. Mégis a gond, hogy ameddig ők 

néhány másodperc alatt lemossák magukról ezeket a sminkeket és „hibákat”, addig valaki 

így él le egy életet.  

 

VIII. Kutatás 

 

Kutatásomban a kihívást elvégzők kortárscsoportjának véleményére voltam kíváncsi. Abból 

indultam ki, hogy mi lehet az általános megítélése mind fiúk, mind lányok részéről, azoknak 

az embereknek, akik ilyen videót töltenek fel magukról a világhálóra. Továbbá kíváncsi 

voltam, hogy mennyire számít a külső megjelenés, mennyire törekednek erre a fiatalok, és 

hogy mindez milyen hatással lehet a szociális kapcsolataik alakításában. A kutatás időtartama 

két hónapra tehető.  

 

8.1 Módszertani előzmények  

 

Több módszernek is utánajártam, hogy mi lehetne a leghatékonyabban eszköz esetemben. 

Elsődlegesen a kihívást elvégzőkkel szerettem volna együtt dolgozni, hogy egy empátia 

skálát nézhessek meg náluk. Ez segíthetett volna, hogy megértsem és választ kapjak arra, 

hogy mi motiválta őket a felvételek elvégzésében, illetve, hogy milyen a kortárscsoport 

megítélése általuk, és hogy ők milyen szerepet töltenek be közösségükben.  Ezen vizsgálati 

lehetőséget el kellett hogy vessem, mivel a legtöbb fiatal, aki ezt elvégezte, mind külföldön 

(Amerikában) él. Ehhez szükséges lett volna jóval korábbi kapcsolatfelvételre, 

egyeztetésekre. Találni együttműködő fiatalokat ( akikkel úgy tudok együtt dolgozni, hogy az 

általuk adott eredmények reálisak lesznek majd ) több rizikófaktorral rendelkezett. Az 
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időkeret nagyon nehezen lett volna kivitelezhető, mivel ismeretlenek lévén, valószínűleg sok 

időt nem szántak volna rám ebben a témában. A másik hátráltató ok, hogy mivel ezen 

beszélgetések jobb esetben internetes videó hívások lettek volna, ha a szemkontaktus meg is 

van, a nemverbális jelek sokkal jobban elvesztek volna. Alapjáraton, hogy nem személyes, 

élő találkozóról van szó, elképzelhető, hogy egy komolytalanabb hozzáállást produkál a 

másik fél. Lévén, hogy empátiaszintet szerettem volna nézni, ezért szükséges lett volna 

mindenképp mélyinterjú készítése. A lehetőségeket mérgelve, erre ilyen formában nem tudott 

volna sor kerülni. 

 Előzményként még megemlíteném, a szakértői vélemény kikérését. Sokat gondolkodtam 

azon, vajon azok a gyerekek, akikkel szüleik elvégeztetik ezt a kihívást, valószínűleg egy 

játékként fogják tekinteni, ami örömet ad, sok nevetést. De mi marad meg utána? Milyen 

értékközvetítés lesz így a szülők részéről a gyermek irányába? S a gyerek később vicc 

tárgyának fogja-e tekinteni azokat a személyiségjegyeket, amelyek kiparodizálásra kerültek a 

videókban is? Miképp fog ezek után a csoportjában lévő esztétikai megjelenésükben 

„hibával” rendelkező társaihoz viszonyulni? Ezek mind további vizsgálati pontokat adhatnak 

a későbbiekben.  

 

8.1.1 A kutatás módszere, kiválasztása 

 

Kutatási módszerül a kérdőíves módot választottam. Azért gondoltam a legmegfelelőbbnek 

ennek alkalmazását, mivel hipotéziseim alátámasztására, ez szolgál a legjobb eszközül. Úgy 

gondoltam, hogy nem fogom más szakértő kérdőívét alkalmazni, mivel azon kérdésekre, 

melyekre a választ keresem, csak egy saját kérdőív adhat pontosabb képet. 

 Az irodalmi olvasatok után egy általam összeállított zárt típusú kérdőívet készítettem el.  

A kérdőív anonim módon készült, mivel nem személyek, hanem a csoport megítélésére 

voltam kíváncsi. Az első öt kérdés a Liker skála alapján készült, hogy adott állításokkal 

mennyire értenek egyet, vagy egyáltalán nem úgy látják az adott dolgot. Utána van egy 

feleletválasztós kérdéssor, szintén öt darab, melynek főbb funkciója inkább, hogy elfeledtesse 

a Liker skála állításait a kitöltővel. A vizuális látottak után pedig újabb öt Liker skála 

mintájára tett állítás van, bizonyos fokig megegyező tartalommal, mint az első részében, de 

egy-egy fogalom hozzáadásával módosítva annak értelmezését. 

 Mivel dolgozatom kiinduló pontjában a „don’t judge challenge” videók elkészítői álltak, 

ezért mindenképp szükségesnek tartottam a vizuális elem behozását is. Ennek kapcsán 

letöltöttem az internetről videó összeállításokat lányokról, fiúkról és gyerekekről. Ezek a 
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videók frissnek tekinthetők, a napjainkban aktuális kihívást elvégzők bemutatására 

alkalmasnak szolgálnak. Mivel az internetről eltűntek azok a videók, melyek a kihívás valós 

üzenetét mutatják be, ahol az eltakart kép után ugyanaz az arc fog visszaköszönni ránk, ezért 

egy általam kiválasztott személlyel elvégeztettem egy saját videó felvételét, hogy a kutatás 

egyik pontján ez is bemutatásra kerülhessen. 

 

8.1.2 Minta és mintavétel 

 

A mintavételt tekintve a kitűzés az volt, hogy a kihívást elvégző fiúk és lányok korcsoportját 

lefedje a kitöltők életkora, így egyetemi hallgatók alkották a mintavétel alanyait. Összesen 60 

darab papír alapú kérdőív került kitöltésre. A résztvevők önként vettek részt a kutatásban. 

Mindehhez, előzetes egyeztetés volt szükséges, hogy felkereshessem őket személyesen, 

ugyanis csak úgy tudtam elvégezni a folyamatot, ha megjelenek, hogy elmondhassam, majd 

megmutathassam a közölt információkat. Ennek hangsúlyos szerepe volt, ugyanis ha  csak 

elküldöm valaki által, vagy az interneten, nem teremtődnek meg azok a feltételek, melyek  a 

hipotézisem alátámasztásához elengedhetetlen pontok. 

 Vizsgálati alanyaim két csoportra különítettem el. Az első a vizsgálati csoport, az 

úgynevezett „A” csoport lesz a későbbiekben. Ők csak vizuális tényközlésben részesültek a 

kitöltés első szakaszában. A kontrollcsoport, a későbbiekben „B” csoport kapott verbális és 

virtuális tényközlést is.  

 

8.1.2 A kutatás kérdései  

Igyzekeztem a kérdéseket úgy összeállítani, hogy amíg a Liker skála első 5 kérdésénél egy 

pozitívabb kijelentésnél kell  hogy véleményt alkosson a kitöltő, addig a második skálasor 

értelme módosítva lett, de értelme megmaradt , hogy vajon módosul- e ugyanarra  az állításra 

adott vélemény  .  Az  5 feleletválasztós kérdés funkciója az volt hogy elvonatkoztassanak  az 

előbbi kérdésektől .. Ezeket felengedésképp tettem bele, hogy utána a tartalmilag módosított, 

de értelmileg valamennyire megváltoztatott állításoknál jelölt értékek, vajon módosulni 

fognak-e.  Volt aki számára nem volt elsőre érthető, így szóban kellett elmagyaráznom hogy 

azt megértse. Több esetben fordítgatni kezdték a lapokat, hogy mit jelöltek az első skálán, 

noha ott volt az instrukció a 10. kérdés után, hogy fodítsák meg a papírt, így nem is látják, a 
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korábban adott válaszaikat, illetve ki is emeltem szóban, hogy a videó megnézése után 

alkotott vélemény alapján kellene, hogy kitöltsék a következő skála állításait. 

 1. Ha valaki bőrhibákkal rendelkezik, maga tehet róla, ha vicc tárgya lesz. 

 2. A smink fontos kelléke a jó megjelenésnek. 

 3. Fontos, hogy elfogadjunk mindenkit külső „hibái” ellenére is.   

4. Baráti kapcsolataid kialakításában nem mérvadó a külső 

5. Empátia-e szerinted egy bőrhibás, egyéb esztétikai „hibás” emberek elfogadásáért felhívó 

„kampányban” részt venni?       

6. A mai fiataloknak fontos, hogy megjelenésükben mindig a maximumot nyújtsák?       

7. Kapcsolataidban mérvadó, hogy a másik fél sokat adjon a külsejére  

8. Ciki az, ha valakinek „problémás” az arcbőre? 

9. Mit gondolsz, empátiának számít a don’t judge challenge kihívás?  

10. Te megcsinálnád? 

 11. Ha valaki bőrhibákkal rendelkezik, mennyire tehet arról, ha vicc tárgya lesz? 

12. Mennyi smink szükséges a jó megjelenéshez? 

 13. Mennyire fontos, hogy elfogadjunk mindenkit külső „hibái” ellenére is?  

14. Baráti kapcsolataid kialakításában mennyire mérvadó a külső?  

15. Mennyire empatikus szerinted egy bőrhibás, egyéb esztétikai „hibás” emberek 

elfogadásáért felhívó „kampányban” részt venni?          

 

8.1.4 A kutatás körülményei  

 

A Szegedi Tudományegyetem Eötvös Lóránd Szakkollégiumának hallgatói, a szegedi 

székhelyű  Márton Áron Szakkollégium, a  szegedi Bölcsészettudományi Kar Petőfi épülete, 

a Kleisberg Könyvtár és az OBV szegedi iroda szolgált a vizsgálat színhelyéül . Kutatásom 

zárt helységben, előre egyeztetett időpontokban zajlott. Mindenki egy félbehajtott kérdőívet 

kapott, amit csak az utasításomra fordíthatott meg. Én néhány szóban elmeséltem nekik, hogy 
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mit takar, a ne ítélkezz kihívás, ez 3-5 percig tartott. A „B” csoport ekkor megtekinthette azt 

a 2 másodperces videót, ahogy a reális kihívást elvégzőt látta. Ezt követően ki kellett, hogy 

töltsenek egy, a Likner skála mintájára összeállított 5 kérdést. Azért, hogy kicsit eltereljem a 

figyelmüket a következő skála előtt, ezért egy 5 feleletválasztós kérdés megválaszolása 

következett. Ez után megmutattam a laptopomon a letöltött videókat, hogy a vizuális 

tényközlés is megvalósuljon. Ezek a videók a mostani mindennapok eredményei, olyan 

összeállítások, melyek már a tévesen értelmezett üzenet után kerültek a világhálóra. 

 Először a lányok, utána a fiúk, majd a gyerekekről készült felvételeket nézhették meg. 

Mindegyikből 2 percet vetítettem le. Utána ismét arra kértem őket, hogy fordítsák meg a 

papírlapot és a másik felét töltsék ki folytatásul. Kihangsúlyoztam nekik, hogy arra kérem 

őket, a most látottak alapján alkotott vélemény szerint válaszoljanak, amennyiben az új 

benyomások hatottak rájuk.  

A felméréseket 2-10 fős csoportokban végeztem az időgazdálkodás szellemében.  

Voltak csapatok, akik a kutatás végeztével szerették volna megtekinteni, annak a brit lánynak 

a videóját, ahonnan kiindult az egész kezdeményezés és később további véleményeket 

osztottak meg velem, a témával kapcsolatban. 

 Mindkét csoport ugyanazon videókat nézte meg és ugyanannyi ideig vetítettem nekik. 

Továbbá ügyeltem arra, hogy a verbális tényközlésnél saját véleményemnek semmi fokon ne 

adjak hangot és minden kitöltő ugyanazon információkat kapja meg.   

 

8.2 A kutatás hipotézise: 

 

H1      A kortárscsoport verbális információközlés után alkotott véleménye befolyásolható    

ugyanazon információ vizuális bemutatása után. 

 H2      A női nem véleményalkotásában fontosabb helyen áll a külső megítélése, mint a kortárs 

férfiak szerint. 

8.3 A kutatás eredménye: 

 

A következőkben bemutatásra kerülnek a kitöltők válaszai. A jobb áttekinthetés érdekében 

külön vettem a férfi és a női kitöltőket. Először férfi „A” csoport által adott válaszok lesznek 

láthatóak a videó megnézése előtt, utána pedig a vizuális tényközlés után adott válaszok 

eredményeit láthatjuk. 



36 
 

 Hasonló bemutatásra kerülnek az „A” csoport női tagjai  a verbális után, majd vizuális 

ismertetés után. 

 Ezeket követően a „B” csoport férfi és női tagjainak válaszai kerülnek ismertetésre, 

módjában megegyezően. Náluk annyiban módosulva, hogy a verbális és vizuális ismertettek 

utáni válasz, majd aktuális videó megtekintése után adott véleménnyilvánítás.  A táblázaton  

jobb oldalt jelöltem a Liker skála állításainál adott értékeket. Pirossal látható az egyáltalán 

nem értők, sárgával a kevésbé egyetértők, a lila a színe a közepesen egyetértők, a zöld az 

inkább egyetértők és kékkel lett jelölve a teljes mértékben egyezők száma. A tábláztba 

továbbá feltüntettem az értékeket, hogy adott állításnál milyen eredmények születtek. 

 

 

 *Táblázat 1 

 

Az első táblázat a vizsgálati csoport férfi kitöltői, akik száma 15 fő volt. Az itt láthatató ábra 

a verbális tényközlés után alkotott véleményt mutatja be. A legtöbben egyetértettek abban, 

hogy ha valaki bőrhibákkal rendelkezik, akkor ez egy önhibán kívüli dolog, és amikor  a 

kortárscsoport ebből paródiát csinál, akkor ez az elszenvedőtől függetlenül  alakulhat ki. 

Ebből arra következtethetünk, hogy az itthoni megítélésben a közöségi abúzus nem ölt olyan 

mértékeket, mint ahogy külföldi példákból olvasható. Az, hogy mennyi smink szükséges egy 

megjelenésben, a középérték jött ki, ami feltételezhetően egy mértékletesség igényét takarja. 

Szükséges a smink, de annak egy szolid formája. Határozott magas lett az eredménye azok 

számának, akik azt mondják, fontos  hogy a külső adottságok ellenére is elfogadjuk a másik 

másságát. Az, hogy kivel kötnek barátságot, nem függ attól, hogy a másik milyen külső 

jegyekkel rendelkezik, tehát elfogdják esztétikai „hibáit”. Annak a kérdése, hogy vajon 
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empátiának számít-e a  don’t judge challenge a verbális tényközlés után egyetértettek vele, 

hogy igen.   

 

*Táblázat 2. 

 

A második táblázaton azon válaszokat láthatjuk, amit akkor adtak a fiúk, amiután 

megnézték azokat a videókat, melyek a most aktuális elkészített képkockákat muatják be. 

A vizuális látottak alapján továbbra is azt kapjuk, hogy az elszenvedő nem okolható azért, 

ha valaki vicc tárgyává teszi a környezetében. A smink kérdése nem változott a csak 

verbális tényközlésnél adott válaszokhoz képest. Emelkedett a száma a nagymértékű 

elfogadást választóknak a látottak után. Valószínűleg az érzelmi befolyásolásnak 

köszönhető ez a változás. A második skála eredményeit nézve  a  baráti kapcsolat 

kialakításánál  megjelent, hogy fontos  az, hogy ki az ember társa. A kitöltők véleménye 

itt felcserélődött és azt mutatja, hogy igenis számít. A tényállás,  hogy empátia-e egy 

ilyen videónak a szereplője lenni érdekes módon a vizuális látottak után nagyobb 

számban jelölték  azt, hogy kevésbé értenek vele egyet, azzal szemben, hogy előtte még 

annak ítélték meg . 
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*Táblázat 3. 

 

A harmadik táblázaton az „A” csoport női kitöltőinek válaszai láthatók, a videók 

megnézése előtt. Szintén 15 főből állt az ő csoportjuk. Annak kérdésében, hogy a vicc 

tárgya kitől függ erős cáfolást kapott, hogy a sértett lehetne ennek az oka. A fiúkkal 

ellentétben itt kizárták a többi lehetőséget, hogy bármi kapcsán az illetőnek lehetne hibája 

benne. Számomra nagyon érdekes, hogy míg a sminkelésnél a fiúk egy szinte egységes 

középértéket határoztak meg, addig  a lányoknál az jelenik meg, hogy nem fontos eszköze 

a megjelenésünknek. Ez azért ad további gondolatmenetet, mivel a lányok többsége azért 

sminkeli magát, hogy elnyerje a férfi társai tetszését. Látható, hogy a fiúk a kell is, meg 

nem is, mellett döntöttek. A legtöbb lány sminkeli magát, ki szolídabban, ki erősebben és 

ez meghatározza külső megjelenésüket. Érdekes lehet, hogy vajon a lányok azt a pontot 

jelölték, amit „kellett”, mert csak tuják hogy a natúr szépség az igazi, vagy a fiúk voltak 

elfogultak és hogy jobb fényben látszódhassanak  , adtak meg egy középértéket. Az 

elfogadás kérdésében sokkal magasabb a fiúktól, szinte egyértelmű teljes mértékben 

egyezést jelöltek a skálán, ami valószínűleg annak is betudható, hogy a női nem mindigis 

az érzelmesebb és érzékenyebb fél volt. A kihívást elvégzők empátiaszintjénél érdekes, 

hogy a fiúknál inkább egy pozitív megítélést kapott, addig a lányoknál nagyon megoszlik 

a vélemény. Szoros határvonalat így nem tudunk húzni. 
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* Táblázat 4. 

 

A negyedik táblázaton látható az „a” csoportba tartozó lányok válasza, miután 

megnézték a videókat. A teljes határozottság itt kiegyensúlyozódott, de a lényeg, hogy 

továbbra sem gondolnák azt, hogy valaki maga tehet arról, ha a környezete kiszemeli 

áldozattá. A smink kérdését nézve itt már volt, aki megjelölte, hogy szükséges kellék, de 

a kevésbé egyezők válasza továbbra is megmaradt az előbbihez hasonlóan. Az 

elfogadásnál nem történt változás, miszerint a legtöbben teljes mértékben egyeznek ezzel, 

ugyanakkor itt is megjelent egy válaszadó, aki azt jelölte, ez nem lényeges. A baráti 

kapcsolatokat nézve érdekes változás történt, míg a videó előtt a legtöbben azt állították 

nem fontos a társ külsője, addig a második skálán úgy tűnik, ennek mégis meghatározó 

ereje van. Azt nézve, hogy empátiás tettről beszélünk a kihívást elvégzőknél nem történt 

változás a válaszokat elemezve.  

Az „A” csoport fiú és lány válaszait összehasonlítva két tényt emelnék ki. Míg a fiúk 

megítélésében egy bizonyos mértékű smink szükséges kellék lehet a mindennapi 

megjelenésben, addig a lányok azt mondják, hogy ez nem kell. A gyakorlatban mégsem 

ez nyilvánul meg, amikor a szebbik nem agyonfesti magát míg a teremtés koronája pedig 

váltig állítja, hogy nem kell, mert anélkül szebbek a hölgyek. A másik mozzanat, ami még 

érdekes lehet, főleg első hipotézisem tekintetében, hogy a fiúk válasza alapján, míg a 

hallottakból egy empátiás cselekedetet határoztak meg, addig miután látták a valóságában 

megváltozott ennek eredménye. A lányoknál viszont semmi változás nem észlelhető a 

verbális é a vizuális tényközlés előtt és után alkotott véleményben. 
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A továbbiakban a kontroll, azaz a „B” csoport eredményei lesznek prezentálva.  

Esetükben, ami a kiemelendő, hogy ők a verbális tényközlés után láthatták is, hogyan 

kellene kinéznie a „helyes” felvételnek és utána látták a napjainkban aktuális 

videóösszeállítást. Az elhangzottak tartama, a látottak és az időmennyiség egységesen, 

ugyanaz volt, mint az „A” csoporté. 

 

*Táblázat 5. 

 

Az ötödik táblázaton szemlélhetjük meg a „B” csoport válaszait a verbális tényközlés, és 

annak vizuális meglátása után. 16 kitöltő eredménye kerül bemutatásra. Határozott 

állítással láthatjuk, hogy véleményük szerint az elszenvedőtől független a helyzet, amikor 

valaki sértegetni kezdi külseje miatt. Az „A” csoporthoz hasonlóan itt is a középérték 

jelenik meg a smink mennyiségét és szükségét illetően. Egyezően a korábbiakhoz, magas 

eredménnyel annak a számai, hogy fontos az elfogadás ténye. Baráti kapcsolatok 

létesítésénél nem számítanak a külső jegyek, hasonlóan magas értéket kapott ez az  

állítás.  Az, hogy a don’t judge challenge látott és hallottak alapján empátia-e,  magas 

számmal egyetértenek  vele. 
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* Táblázat 6. 

 

A hatodik táblázat eredményei láthatóak, milyen állítások mellett döntöttek a „B” 

csoport férfi tagjai, miután látták a napjainkban meglévő ne ítélkezz kihívás videóit.  

A külső megítélésénél megjelentek olyan  kitöltők, akik az egyént maga okolójaként 

látják hogy ha valaki gúnyolódni kezd vele. A smink tekintetében lényegi eltérés nem 

látható. Továbbra is azt állítják, hogy fontos, hogy elfogadjuk a másikat. Az első videó 

után és a második videó után adott válaszokat megnézve, a második esetben változott az 

érték a baráti kapcsolatok tekintében. A kitöltők, egyik fele azt állítja, számít  és 

meghatározó tényező egy új kapcsolat létesítésénél, míg a másik fele ennek tagadását 

vallja. Miután látták, hogy a mostani videók mennyiben eltérőbbek az általam készíttetett, 

eredeti üzenetű  videótól, arányosan oszlott szét a lehetőségek között a vélemények 

száma. 
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* Táblázat 7. 

 

A hetedik táblázat mutatja be a női válaszadók véleményét. A viccelődés tárgyát nézve 

ők sem vélekednek másképp abban, hogy önhibán túli dologról lehet szó. Érdekes mód, 

itt a smink kérdése középkategóriába ment, ami a fiúkéhoz hasonló eredményt mutat. A 

másik elfogadása itt is a legmagasabb eredményt érte el. A baráti kapcsolatok 

létesítésénél nem számít, hogy a másik milyen külső jegyekkel rendelkezik. Az empátiát 

tekintve, a válaszok megoszlanak. 

 

* Táblázat 8. 
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A nyolcadik táblázat szemlélteti a női válaszokat a második videó megtekintése után. 

Ők sem gondolják másképp, miszerint nem az elszenvedő az oka az őt ért sérelmeknek. A 

sminknél továbbra is marad a középérték száma. A másik elfogadása szintén maradt a 

legnagyobb arányszámmal. A baráti kapcsolatok állításnál lett egy nagy kiugrás az első 

video után adott jelölésekhez képest, ugyanis egy határozott nem számít, a másik külseje 

a kapcsolat létesítésénél, eredmény jött ki. Az empátiás állításnál hasonlóképp, mint az 

eredeti üzenetű videónál, itt is megoszlik egységesen a vélemények száma. 

Érdekes, hogy a fiúk és lányok eredményei, azaz a véleményük közel áll a másikéhoz. 

Érdemi eltérést nem lehet kiemelni benne, egyedül a kihívást elvégzők megítélésénél lett 

változás az ő véleményadásuknál a két videó között adott értékek tekintetében, míg a 

lányoknál ez nem módosult. 

 

 

8.3.1 Kutatási kérdések és a kutatás elemzése 

 

A kérdések többször átfoglmazott, jól meggondolt összetétel alapján készültek, mégis 

akadt olyan kérdés, ami első olvasásra nem volt egyértelmű minden kitöltő számára. Úgy 

gondolom, hogy ezért szükég lenne egy újbóli átfogalmazásra, ahhoz hogy az értelme 

elsőre átjönnön, és ne kelljen hozzá későbbi értelemmagyarázás. Többen észrevették, 

hogy hasonlít az első skála kérdés sora és a másodiké, ezért többen azt akarták 

funkcionálni, hogy fordigatták a lapot, hogy az alapján töltsék ki az újabb állítások 

jelölését, mint azt az első esetben. Úgy érződött, hogy tudatosan azt akarták, hogy 

ugyanaz jöjjön ki, mint amit először válaszoltak, miközben pont azon volt a hangsúly, 

hogy az újabb interakciók után mennyiben változik a véleményük, persze ha ez változik. 

A második skála állításnál, volt egy pont, ami nem felelt meg teljesen a skála mennyire 

értesz egyet lehetőségei közti jelölésre,  amely a mennyi smink szükséges - volt. Ezt 

szóbeli korrekcióval sikerült megoldani, hogy az 1 ez esetben a kevés még az 5 a sok 

mennyiségét fogja jelölni. 

 Többen nem követték a kapott utasításokat  amit elmondtam, mielőtt odaadtam volna a 

kérdőíveket. Kihangsúlyoztam, hogy először majd néhány mondattal ismertetem a 

dolgozat témáját, a kutatás tárgyát és a kitöltés első részéhez szükséges információkat, de 

azt tapasztaltam, hogy egynéhányan, amikor kézhez kapták a papírt azonnal kitöltésbe 

kezdtek. Ilyenkor tapasztaltam, hogy az emberek mennyire nem figyelnek, vagy 

kapkodnak, vagy a kettő együtt. A kutatásban nehézséget jelentett, hogy mivel nem 
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online alapú volt a kérdőív, ezért szükséges a személyes megjelenés részemről és a 

kitöltők részéről is. A mindössze 10 percet igénybe vevő felmérés megindulása igen 

nehéz volt. Többszöri kérlelésre kezdtek a közreműködők jelentkezni, de számuk 

növekedése továbbra is lassú tendenciát mutatott.  

Kevésnek tartom a mennyiségi kitöltők számát, a folytatáshoz erre mindenképp kell egy 

megoldást találni. 

Később megbántam, hogy szakmai megjelölést nem kértem a kérdőívben. Amikor egy-

egy csoport kitöltötte a kérdőívet, mindig rögtön kiértékeltem a válaszaikat. Mivel 

tudtam, hogy ki milyen szakirányú, nagyon érdekes volt megtapasztalni saját 

sztereotípiáim meghiúsulását. Arról van szó, hogy amikor matematika, fizika szakos 

hallgatók töltötték ki a kérdőívet, akkor már a felvételek láttán tapasztalható volt 

elégedetlenségük. Utána pedig a kérdés is elhangzott, hogy ebben mi volt az empátia. 

Ehhez hasonló volt, amikor közgazdász és jogászhallgatóknál voltam és szintén 

megjegyezték, hogy ez igazból önmaga paródiája lett, pont fordítottan sült el a dolog, 

mint ami a kiindulója volt. Azt feltételztem, hogy egy természettudományi beállítottságú 

fiatal sokkal racionálisabban látja a dolgokat, miközben a humán érdeklődésű fiatalok 

reakciói még meglepőbbek voltak számomra. Elsőéves pedgógus hallgatók kitöltését 

megnézve azzal szembesültem, hogy a videó megnézése után is, ahol elcsúnyított fiatalok 

grimaszolnak, azt a választ adták, hogy teljes mértékben egyetértenek azzal, hogy ez 

empátia és ők megcsinálnák. Itt felvetődik bennem egy olyan kérdés, hogy adott emberek, 

akkor hogyan látnák meg az osztályközösségen belüli elítéléseket és a közösségi 

bántalmazást. Az orvostanhallgatóknál szintén hasonló volt a helyzet, sokkal 

empatikusabbnak ítélték meg a videóban szereplő fiatalok magatartását. Ahány ember, 

annyi módon értelmezik a kapott információt, számomra ez mégis váratlan eredményt 

adott.  

Tapasztaltam két esetet, ami elgondolkoztatott. Az egyik egy olyan közgazdász fiú volt, 

aki magas fokú empátiának ítélte meg a kezdeményezést, majd elmesélte, hogy neki egy 

idegösszeroppanása volt a külseje elítélése miatt és ő megtapasztalta, milyen megélni azt 

a helyzetet, amit az angol lány megélt. Továbbá kifejtette, hogy ne csodálkozzon a hölgy, 

ha vicc tárgyává lett, mert ő töltötte fel a képeket, ezzel mutatva, hogy milyen problémás 

bőre van. Érdekes összefüggésben látta, ő saját tapasztalata alapján döntött. Egy másik 

kitöltő lány, aki szintén látta a kezdeményező videóját, láttam, hogy a végére 

megkönnyezte a felvételt. Beszélgetni kezdtem vele, hogy remélem nem hatott rá 

negatívan a képsor és elmondta, hogy neki nagyon nehéz elfogadnia a külsejét és kűzd 
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ellene, de többszöri próbálkozás eredménye is kudarcba fulladt. Most újra kezdte, de 

elmondta, hogy a környezete milyen negatívan áll hozzá és a támogatás helyett milyen 

szinten visszatartják, hogy ezen túljuthasson. 

  

8.3.2 Felmerülő kérdések, lehetséges folytatás: 

  

Új megoldási módot kell kitalálnom, hogy hatékonyabban növekedjen a kutatásban 

résztvevők száma. Erre lehetséges opcióként egy szakkolégiumi óra elejének vagy 

végének ideje lehet alkalmas, amikor a hallgatók kötelező jelleggel ott vannak, így nem a 

majd később, holnap, a jövő héten töltöm ki... válaszokat fogják adni. Az online alapú 

kérdőív segítene sokkal szélesebb körben kiterjeszteni a kutatást, akár országok közötti 

felmérést is végezni. Útközben fogalmazódott meg bennem ennek lehetséges megoldása, 

miszerint a kitöltő a válaszadásnál, csak úgy tud továbbhaladni, ha előtte azt a néhány 

perces videót megtekinti. Így megmaradhatna a verbális és vizuális tényközlés és 

remélhetőleg a kitöltők száma is lényeges növekedést mutatna. 

Szeretném kétnyelvűre elkészíteni majd a kérdőívet, hogy eljuthasson olyan emberekhez, 

akik környezetében nagyobb ismerettel és számmal vannak olyan egyének, akik 

elvégezték a „ne ítélkezz kihívást.” 

Egy történészhallgató és egy matematikus kérdőívkitöltésénél fogant meg bennem egy 

újabb folytatási lehetőség. A folyamat közben gyorsan lejegyzeteltem a hallottakat, 

ugyanis ez új kutatási irányba terelte figyelmem. Az helyzet úgy nézett ki, miközben 

ekezdtem levetíteni a videókat „tök jó, ebben én is részt vennék”, ”majd ezeket a videókat 

elkérném”, „jaj de aranyos”, „na ha ezek felnőnek”.  Figyeltem közben a mellette ülő lány 

reakcióit, majd vártam a kitöltött kérdőívüket, hogy újonnan kapott ötletem bebizonyítást 

nyert-e, persze ez nem két teszt alapján tud majd kiderülni. Arra gondoltam, hogy érdekes 

eredményeket lehetne kapni egy későbbi csoportmanipuláció vizsgálásánál. Ezt mind 

pozitív, mind negatív értelemben megnézném. Első esetben, lenne egy beavatott, aki a 

videóban látottakat nagyon negatívan élné meg, és ezt szóban mind nyomatékosan 

közölné a társakkal, hogy valakik hogy csinálhatnak meg ilyet, milyen gáz, hogy ezt 

felvették, ez nem empátia és mennyire rosszul látják meg a lényegét. A következő esetben 

pedig a történelem szakos hallgatóhoz hasonlóan az első ember egy pozitív légkört 

teremtene azzal, hogy mennyire jó, hogy elidult a kezdeményezés és hogy milyen szép 

gesztus azoktól, akik ezt megcsinálták, hogy ő biztosan elkészít egy hasonló videót és 

milyen jó lenne, ha ez Magyarországon is gyorsan elterjedne. Utána pedig 
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megvizsgálhatnám, hogy vajon mennyire befolyásolható igy a kitöltők véleményalkotása 

vizuális és verbális tényközlések után, egy társuk megerősítésével, vagy cáfolásával. 

Végezetül mindenképp szeretnék olyan fiatalokkal beszélgetni, egy későbbi felmérést 

végezni, akik megcsinálták ezeket a videókat, hogy mi motiválta őket, szerintük azok az 

emberek, akik ilyen külsővel rendelkeznek, akik leutánozva  lettek, vajon hogyan élik 

meg mindezt. 

 

IX. Konklúzió 

 

Dolgozatomban végigvezettem az empátia kialakulását az altruizmuson át a szociális 

kapcsolatokig, mindezekre a média által gyakorolt hatással. Megtudhattam, hogy az 

empátia már a legkisebb gyermeknek is a része és ennek alkalmazására képes a maga 

módján, ugyanakkor, ha e készség nincs megerősítve a kor előrehaladtával képes elveszni 

és felnőttként, már nehezen hozható vissza. A legmeghatározóbb szerepe az édesanya 

szeretetének és törődésének van. Ha a gyermekével ápolt kapcsolata hiányokat szenved és 

elhanyagolva lesz, akkor ez mind kihat a kicsi empátiás képességének alakulására. Az 

ingerszegény környezet, a neveltetés, a megélt szenvedés, vagy az elmaradt 

visszacsatolások mind hatással vannak.  Sajnos, mivel a szülőknek egyre kevesebb ideje 

jut a gyermekeikre, a nők munkábaállásával csökken az együtt töltött minőségi idő, az 

érzelmi biztonság megerősítése és az új információk tisztázása, ezért sok, szocializációs 

mintát az iskola intézményében fog elsajátíani, ami feltételezhetően nem lesz reális, 

inkább hiányosabb formában fog megvalósulni. A pedagógus betöltött szerepe fontos a 

gyermek életében, ugyanis meg kell, hogy lássa a közösség összetartozását, a 

viszontagságait és a kritikus elítéléseket, adódó abúzusokat.  

Az empátia képességét tekintve azonosulni kell a másikkal, szükséges a beleélés 

képessége, de ez még nem elegendő, mert ehhez társul a tudatosítás. El kell vonatkoztatni 

önmagunktól és rá kell hangolódni a másikra, hogy megérthessük lelki válságát, mert 

csak így tud valós empátiás segítségnyújtás megvalósulni. Az együttérzést segíti, hogy 

saját élményvilágunkból merítsünk, hogy segítsen a megértésben, mi az adott helyzetben 

hogyan éreztük (éreznénk) magunkat.  

Az empáti mellett megjelenik az altruizmus, mivel az altruista aggodalom és az elvárások 

nélküli segítségnyújtás kapcsolatban áll az empátiás segítéssel. 



47 
 

 A kutatást kiértékelve látható, hogy fiúk és lányok eredményei mennyiben térnek el vagy 

egyeznek egymással.  Ami érdekes pont, a sminkelés szükségessének kérdése, amikor 

fiúk azt nyilatkozták, hogy egy középérték elegendő, addig a lányok a minimális mellett 

döntöttek. Viszont az esetek többségében a gyakorlatban ez úgy nyilvánul meg, hogy a 

legtöbb lányon nagy mennyiségű smink látható. Továbbá érdekes, hogy a lányok esetében 

a videók megnézése után sem volt lényegi változás véleményüket illetően, amíg a fiúknál 

ez jobban érzékelhető volt. 

 Első hipotézisem, miszerint a verbális tényközlés és a vizuális tényközlés mennyiben 

befolyásolja a véleményalkotást megdőlni látszott a vizsgált és a kontrollcsoportot 

tekintve. Valószínűleg nagyobb számú kitöltő esetében, sokkal pontosabb és átfogóbb 

képet kaphatok majd, ezért ez itt egy hiányosság. Így megdőlni látszik a feltevésem 

miszerint nagy befolyásoló hatása lenne rájuk. 

 A második hipotézisem, miszerint a női nem értékelésében a külső fontosabb helyen áll, 

mint férfi társaik szerint, megdőlt. Mindig elhangzott, hogy fontos a megjelenésben, hogy 

ápolt külsővel rendekezzen a másik, de nem az, hogy túlzásokba esve mutatkozzék. 

 Összegzésképp elmodhatom, hogy a kortárscsoport megítélése összességében nem 

megértett azok irányába, akik empatikus cselekedetnek ítélik meg a kihívást elvégzők 

videófelvételeit. Az elfogadás fontos számukra és társas kapcsolataikban nem mérvadó 

az, ha valaki eszétikai hibákkal rendelkezik. 

 Úgy gondolom, mindenképp érdemes lenne folytatnom a kutatást, mivel sok új felmérés 

és eredmény szükséges ahhoz, hogy egy teljesebb, átfogóbb képet kaphassak a témát 

illetően.  
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