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Nem könnyű dolog a hibáinkról beszélni. Bár „mindenki elkövet néhány hibát”, ez 

mégis gyakran tabutéma lesz. Igen nagy bizalom, bátorság és őszinteség kell ahhoz, 

hogy merjünk és tudjunk beszélni a gyengébb oldalunkról. Ugyanakkor az embert az 

óvja meg a további bukdácsolástól, ha mer szembenézni az addig elkövetett hibáival. A 

korábbi botladozásaink tapasztalatai megtartó erőként is segíthetnek minket abban, 

hogy zeneterapeutaként igényesebben, mélyebb önreflexióval tudjunk dolgozni. Ehhez 

a reflektáló munkához járultak hozzá az Enschedében (Hollandia) megrendezett szemi-

nárium témájának kidolgozói, Avi Gilboa, Laurien Hakvoort, Brian Harris és Daniel 

Thomas (ArtEZ, Keynote speakers, 2019) Making meaning from mistakes in music 

therapy címet viselő szeminárium a témát feldolgozó jövőbeli könyvük címe is egyben. 

Enschedében (Hollandia) az ArtEZ konzervatórium zeneterápia (ArtEZ, Master 

Music Therapy, 2019) tanszakának szervezésében egy különleges és bátor témájú 

szemináriumon vehettünk részt, Dudás Nóra Amsterdamból, Fekete Zsófia Budapestről 

(OORI, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet). Az itt olvasható beszámolóban 

személyes reflekcióinkat és egy objektív beszámolót szeretnénk az olvasóval 

megosztani, a szerzők hozzájárulásával. A program központi témája a zeneterápia során 

elkövetett hibák definiálása, azok értékelése, kontextusba illesztése és jelentőségének 

smegállapítása volt. Az ötletszerzők inspirációját az a közös felismerésük adta, hogy a 

legtöbb zeneterápiás esettanulmány kizárólag sikertörténetekről számol be. Ugyan-

akkor a zeneterapeuta hivatásban dolgozók közül sokan tapasztaljuk azt, hogy a 

gyakorlatban nem teljesen egyértelmű a zeneterápiás alkalom sikeres kimenetele. A 

szeminárium előadói múlt nyáron Svédországban a Nordic Music Therapy Conference 

(NMTC, 2018) keretében számoltak be először az általuk feldolgozott témáról. Az idei, 

Dániában rendezett 11. Európai Zeneterápiás Konferencián (EMTC, 2019) hasonló 

módon fogják a témát az érdeklődőkkel ismertetni. A szemináriumsorozatot egy közös 

könyv megírásával szeretnék megkoronázni a közeljövőben. A konferenciák 
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programjához hasonlóan, Enschedében az ArtEZ konzervatóriumban megrendezett 

interaktív szeminárium keretében is megosztották az érdeklődőkkel a tapasztalataikat, 

gondolataikat, ötleteiket a zeneterápián elkövetett hibákkal kapcsolatban (Making 

meaning from our mistakes in music therapy, 2019). A közeljövőben elkészülő 

könyvükben a négy szerző ismerteti a témával kapcsolatos gondolatait a szeminárium-

sorozaton összegyűjtött résztvevői hozzászólásokból kiválasztott sikertelen-történetek 

mellett. 

„Vajon hiba olykor a kliens határait túllépve, túl bátran és direkt módon 

fogalmazni? Vagy hibának számít az, amikor épp a határok feszegetésétől való félelem 

miatt inkább kevesebbet kommunikálunk verbálisan a klienssel? Egyáltalán, mi a 

zeneterápiás hiba? Nem egy zeneterapeuta szembesül azzal, hogy egy-egy 

meggondolatlan mondat vagy gesztus ideig-óráig ledermeszti, vagy akár végleg el is 

riasztja a klienst. A megtörött terápiás kapcsolódás mellett bármennyire nem hiba, de 

egy véletlenül eltörött dobütő is bűntudatot ébreszthet a kliensben és néha akár a 

terapeutában is. Pedig a kliens ledermedése, vagy egy hangszer megsérülése mind 

nagyon fontos tapasztalatok, amelyek nem feltétlenül csak tévedésről szólnak. Egészen 

más egy félreértés, egy elpattant húr rövidtávú szemlélete, mint a hosszútávú tanulságos 

következményei. A hibákból is lehet nagyon jó ötleteket kihozni, és idővel a feszülések, 

a szakadások megtartó erőként hathatnak ránk. Az csupán a kérdés, hogy mikor és 

hogyan tekintünk ezekre a kellemetlennek is tekinthető pillanatokra.” (F. Zs.) 

„A zeneterápián elkövetett hibáink értelme” (Making meaning from our mistakes in 

music therapy, 2019) című szemináriumon a négy előadó (A. Gilboa, L. Hakvoort, B. 

Harris és D. Thomas) egyedi, mégis szervesen összekapcsoló megközelítését 

ismerhettük meg a témáról. A szeminárium résztvevői az előadók által ismertetett 

személyes megközelítés szálán megoszthatták saját tapasztalataikat, dilemmáikat, 

kérdéseiket, így tulajdonképpen az előadók és résztvevők egy közös alkotói munkába 

csöppentek. 

Az első előadó, Brian Harris a hibák elismerésének pszichológiai hátterét emelte ki. 

Több személyes példán keresztül a zeneterápián jelenlévő sebezhetőség, 

kiszolgáltatottság megosztásának lehetőségéről és fontosságáról beszélt. Olyan 

momentumokról, amelyekben a kliens tagadhatatlan sebezhetősége ellensúlyozódik a 

terapeuta kiszolgáltatottságának felszínre hozatalával. Ez a nyitottság nagyfokú 

őszinteséget, bátorságot, kockáztatásra való hajlandóságot igényel a terapeuta részéről. 

Az előadásban elhangzott Brené Brown (2013) kutatási témájára a sebezhetőség 

felvállalásával kapcsolatban. Amikor a zeneterapeuta hibázik, és ezt képes az adott 

pillanatban nyíltan elismerni kliense előtt, új lehetőségek nyílnak meg. „Hiszen az, 

akiről a „segítő”, erőt sugárzó képünk van, megmutatja a gyenge, sebezhető oldalát. 

Ezáltal felemeli a klienst. Így megváltozik a terápiás dinamika: a segítségre szoruló 

(kliens) és segítő (terapeuta) kapcsolata helyett két segítségre szoruló, és egyben két 

segítő kapcsolata kezd kifinomulni.” (D. N.) Az első interaktív előadás egy közös 

fejtöréssel zárult, amelyben előadók és résztvevők megpróbáltunk együtt nekifutni 

annak a kérdésnek, hogy pontosan mi is számít hibának. 

  



A második előadó, Daniel Thomas a zeneterápia mint szolgáltatás, vagyis ahogyan 

az előadó nevezi, „üzleti” szinten előforduló hibákra helyezte a hangsúlyt. Beszéltünk a 

kockáztatás fontosságáról az intézményes munkakeretek között és egyéni 

vállalkozásban. Továbbá, a lehetőségek túlzott kihasználásáról, illetve azok 

elmulasztásáról is szó esett. „A hibákhoz kapcsolódva a kockázatvállalás és a lehetőség 

határai a zeneterápiában nagyon izgalmas világot nyitnak ki. Amennyiben egy 

helyzetet kockázatosnak tekintünk, a hibázástól való félelem jelenik meg. Ugyanerre a 

helyzetre viszont tekinthetünk akár tapasztalati lehetőségként is. Tehát hibához 

vezethet a lehetőség elmulasztása, akárcsak a túlzott kockázatvállalás.” (F. Zs.) 

„Ugyanakkor fontos reflektálnunk azokra a munkaköri helyzetekre is, amelyekben 

zeneterapeutaként kollégákkal, illetve más egészségügyi területen dolgozó szakemberrel 

konfrontálódunk. Hol van a professzionális orvoslás határa a zeneterápiás kezelésben, 

és mi a személyes felelősségem a zenét mint művészeti médiumot, és orvoslásban 

alkalmazott eszközt a kezemben tartva?” (D. N.) 

Avi Gilboa, a szeminárium harmadik előadója kényelmetlen témákat érintett. 

Azonban a résztvevők aktív, nyílt, bizalomteli hozzáállása megkönnyítette a felvetett 

kérdésekről való gondolkodást. Az említett személyes példákon keresztül a 

„zeneterápián elkövetett hibák” kategorizálásával próbálkoztunk. Másodsorban 

reflexiós gyakorlatainkat osztottuk meg egymással. „Terapeutaként határaink ismerete 

nagyon sokat segít. Az önismereti munka, annak a tudatossága, hogy milyen 

mélységben, milyen tempóban és hová tudok eljutni a zeneterápiás intervenciókkal, a 

zeneterapeuta, a kliens és a csapatmunka szempontjából egyaránt hasznos. 

Határainkat azonban leginkább akkor ismerhetjük meg, amikor néha-néha átlépjük 

őket. A komfortzónánkat is akkor tudjuk leginkább megtapasztalni, amikor kilépünk 

abból. Nyilván jobb, ha ezeket az emberi kapcsolódással összefüggő – néha kellemetlen 

– tapasztalatokat súlyos következmény nélkül tudjuk megszerezni. Viszont mégis 

elkerülhetetlen a terapeuta részéről elkövetett hibázás, az egyensúly kibillenése… amit 

a kötéltáncoshoz hasonlóan tudunk korrigálni, testsúlyunkat és pszichés attitűdünket 

is át tudjuk helyezni, és vissza tudjuk állítani az arányokat.” (F. Zs.) 

„Egyensúlyvesztéskor azonban mérhetetlenül fontos a külső és belső támpontok 

keresése, és az azokra való támaszkodás megtanulása. A terápiás kapcsolat szintjén 

felmerülő nehézségek és akadályok felismerésekor rendkívüli szerepet játszhat egy külső 

szakember, mint például szupervízor (Szupervízorok, 2019) folyamatos jelenléte és 

szakmai segítsége. Egy külső szem segít a sikertelen, fájdalmas helyzeteken keresztül 

menni, és stratégiákat taníthat a klienssel való újrakapcsolódásban, a terápiás munka 

újrakezdésében.” (D. N.) 

A nap negyedik, utolsó előadója az ArtEZ konzervatórium helyi oktatója, Laurien 

Hakvoort volt. Előadásában egy egyedi keretrendszert mutatott be, amely segíthet a 

zeneterápián elkövetett hibáinkkal kapcsolatos gondolataink strukturálásában. A 

keretrendszer (framework) figyelembe veszi a zeneterapeuta többfunkciós mivoltát, 

vagyis azt, hogy az ezt a hivatást választók a szó szoros értelmében egy zenész és egy 

terapeuta minőségét testesítik meg egy személyben. „Egy zeneterápiás alkalom 

rengeteg réteget hordoz magában. A zene mint művészeti médium és egyben terápiás 

eszköz, megérinthet olyan területeket a kliens emlékeiben, érzelemvilágában, korábbi 



zenei tapasztalataira építve, amellyel a terapeuta előre nem számolt. Egy túl gyorsan, 

vagy túl intenzív energiával játszott gyermekdal (hiba zenész oldalról) adott 

pillanatban, adott körülmények között rosszul is elsülhet, akárcsak egy tolakodó kérdés 

(hiba terapeuta oldalról). A zeneterapeuta hivatás komplexitásának elismerése éppen 

ezért hibáink komplex rendszerben történő elemzésére invitál minket.” (D. N.) 

A négy előadást egy csoportmunka követte, amelyben a szeminárium résztvevői 

megoszthatták a bennük felmerülő történeteiket, sikertelen tapasztalataikból fakadó 

dilemmáikat, fájdalmaikat és kétségeiket. Végezetül, reflexiós stratégiákról, a 

szupervízió, illetve intervízió elengedhetetlen fontosságáról volt szó, és arról, hogy saját 

hibáink felismerését és elemzését követően, hogyan készüljünk fel a klienssel való 

következő találkozásra. 

„A kiszakadt dobmembrán, az elpattant húr kicserélhető. Fontos, hogy érzékenyen 

figyeljük a terápiás találkozásokon az arányokat. Ha túl gyorsak vagyunk, akkor 

lassítsunk le, ha túl lassúak, akkor próbáljunk gyorsítani, és a terápiás találkozás 

minden dimenziójában törekedjünk a kiegyensúlyozásra. A „túl sok" vagy „túl kevés" 

helyett a „pont jó" egyensúlyának megtalálásához nincs szabály, minden egyes terápiás 

találkozás más. Csak folyamatos önmonitorozással és odafigyeléssel tudjuk 

megközelíteni a jó arányokat. Ha mégis kibillenne valami, a humor, az önirónia 

mellett Brené Brown szavaival a sebezhetőség, a csetlő-botló mivoltunk őszinte 

felvállalásának ereje lehet a legfontosabb gyógyír.” (F. Zs.) 
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